اين مجله در پايگاههاي زير نمايه میشود.
پايگاه استنادي علوم ايران )(ISC
پايگاه اطالعات علمي جهاددانشگاهي)(SID
بانک اطالعات نشريات كشور)(Magiran
سامانه نشريات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ()jm.um.ac.ir

اين مجله با همكاري انجمن علمي بازرگاني ايران چاپ و منتشر ميشود.

كليه حقوق براي دانشگاه فردوسي مشهد محفوظ است.
درج مطلب در اين نشريه لزوماً منعكس كننده نظر دانشگاه نيست .بديهي است
مسئوليت صحت مطالب هر مقاله به عهده نويسنده است.

دوفصلنامۀ پژوهش های اقتصاد پولی  ،مالی

صاحب امتياز :دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول :دكتر محمد طاهراحمدي شادمهري
سردبير :دكتر محمود هوشمند
هيئت تحريريه:
نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

دكتر حميد ابريشمي
دكتر احمد جعفري صميمي
دكتر ناصر شاه نوشي فروشاني
دكتر عليرضا رحيمي بروجردي
دكتر محمد علي فالحي
دكتر احمد مجتهد
دكتر محمدحسين مهدويعادلي
دكتر محمود هوشمند

امورمالي
اقتصاد
اقتصاد كشاورزي
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد صنعتي
اقتصاد

مدير اجرايی :محمد كدخدايي

درجه علمی محل خدمت

استاد
استاد
استاد
استاد
استاد
استاد
استاد
استاد

دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران
دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي
دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد
دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

ويراستار فارسی :دكتر جواد ميزبان

ويراستار التين :دكتر رضا پيش قدم
صفحهآرايی :رحمان اسدي
ناشر :انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
نشانی :مشهد صندوقپستي1357كدپستي9177948951
تلفن 0511 -8806307 :

شمارگان 20:نسخه
شماره پروانه77/10/8 – 124/10352 :
قيمت 30000 :ريال (براي دانشجويان  10000ريال)
فاكس0511 - 8829584 :

آدرس اينترنتیhttp://jm.um.ac.ir :

پست الكترونيكیdanesh24@um.ac.ir :

(دريافت مقاالت فقط بهصورت الكترونيكي امكانپذير است)
براساس نامه شماره  89/3/11/105033مورخ  89/12/14كميسيون نشريات علمي كشور،
مجلة اقتصاد پولي  ،مالي داراي درجه علمی – پژوهشی است.
بر اساس مصوبه وزارت عتف از سال  ،1398کلیه نشریات داراي درجه"علمی-پژوهشی"به نشریه "علمی"تغییر نام یافتند.

شرايط پذيرش مقالهها
مجله پژوهشهاي اقتصاد پولي ،مالي در صدد استت ،مقالتههتاي تخصصتي در زمينته اقتصتاد
پولي و مالي را به چاپ برساند .در مقالههاي ارسالي بايد نكات زير رعايت شوند:
الف

جهتتت ارستتال مقالتته متتيتوانيتتد فايتتب مربوطتته را از طريت ستتامانه مجتتالت بتته درس

 http://jm.um.ac.irارسال و با ايميب مجله به درس  danesh24@um.ac.irمكاتبه كنيد.
ب روش تحرير
متن مقاله بر روي كاغذ سفيد بدون مارک ) (A4با فاصله  3سانتيمتر از لبههتا و دو ستطر بتين
خطوط با حروف خوانا و تيره تايپ شود .كليه صفحات مقاله ازجمله صفحاتي كه شتامب جتداول،
تصا وير و نمودارها هستند داراي قطع يكسان باشند .كليه صفحات مقاله داراي شماره بتوده و از 20
صفحه تجاوز نكند.
ج نحوه تهیه مقاله
هر مقاله تخصصي بايستي تحت نرمافزار  Wordبا قلت  B ZARو فونتت 13و داراي چكيتده
فارسي و انگليسي ،واژههاي كليدي فارسي و انگليسي ،طبقهبندي  JELفارسي و انگليسي ،مقدمته،
پيشينه تحقي  ،مباني نظري تحقي  ،بر ورد مدل (تجزيهوتحليب مدل) ،نتيجتهگيتري و پيشتنهادهتا و
در انتها فهرست منابع مورد استفاده ،باشد.
اصول زير در تنظي مقاله بايستي رعايت شود:
 -1عنوان فارسي مقاله با قل  B ZARو فونت  18برجسته ( )Boldدر وسط صتفحه اول نوشتته
شود.
 -2مشخصات نويسنده يا نويسندگان ،شتامب نتام و نتام ختانوادگي بتا قلت  B ZARو فونتت10
بهصورت برجسته ( ،)Boldسِمت ،محب ختدمت ،عنتوان و درجته علمتي بتا قلت  B ZARو
فونت  10ايتاليک باشد.

 -3چكيده فارسي از  200كلمه تجاوز نكند و در سه پاراگراف ،با قل  B ZARو فونت 11
تنظي شود .پاراگراف اول به تبيين موضوع اختصاصيافته؛ پاراگراف دوم شامب روش تحقي
و پاراگراف سوم دربرگيرنده نتايج تحقي باشد .سپس در سطري جداگانه واژگان كليدي و
طبقهبندي  JELنوشته شود.
 -4چكيده انگليسي بايد برگردان كامب و دقي چكيده فارسي و در يک صفحه مجزا ،شامب
عنوان مقاله ،نام نويسندگان ،درس و عنوان علمي نان ،واژگان كليدي و طبقهبندي JEL

باشد .عنوان انگليسي مقاله با قل  Times New Romanو فونت  15برجسته ( )Boldدر
وسط صفحه دوم نوشته شود .مشخصات نويسنده يا نويسندگان ،شامب نام و نام خانوادگي با
قل  Times New Romanو فونت  9برجسته ( ،)Boldسمت ،محب خدمت ،عنوان و درجه
علمي با قل  Times New Romanو فونت  9باشد .چكيده انگليسي از  200كلمه تجاوز
ننمايد و در سه پاراگراف با قل  Times New Romanو فونت  10تنظي شود .پاراگراف
اول به تب يين موضوع اختصاص يابد؛ پاراگراف دوم شامب روش تحقي  ،و پاراگراف سوم
دربرگيرنده نتايج تحقي باشد.
 -5مقدمه شامب اطالعات مربوط به اهميت تحقي  ،كاربرد و نتيجه مورد انتظتار از تحقيت باشتد.
در خرين پاراگراف مقدمه ،نحوه سازماندهي مقاله ،براي معرفي بخشهاي تي تنظي شتود.
در سراسر مقاله ،نويسندگان از افعال سوم شخص مفرد استفاده كنند.
 -6پيشينه تحقي در قالب مطالعات خارجي و داخلي و بر اساس تاريخ ،از قدي به جديد ،تنظتي
شود؛ بهنحويكه ابتتدا مطالعتات ختارجي و ستپس مطالعتات داخلتي ،ارادته گتردد .هم نتين
ضروري است ،از اصطالحاتي مانند :ايتن تحقيت  ،ايتن مطالعته ،ايتن پتژوهش ،تحقيت اخيتر،
مطالعه اخير ،پژوهش اخير ،براي توضيح مطالعات ديگتران ،پرهيتز شتود و واژههتاي متذكور
فقط براي اشاره به تحقي صورت گرفته ،توسط محق به كار برده شود.
 -7عنوان جدول با قل  B ZARو فونت  12در باال و سمت راست جدول ،تنظي شود .ضتروري
است جداول تحقيت شتماره گتذاري گتردد .متتن داختب جتدول نيتز قلت  BZARو فونتت
10باشد.

 -8عنوان نمودار نيزبا قل  B ZARو فونتت  12در پتادين و ستمت راستت نمتودار ،تنظتي شتود.
ضتروري استت ،نمودارهتاي تحقيت

شتتماره گتذاري گتردد .ماختذنمودارنيزبا قلت BZAR

شمارهگذاري گردد .مأخذ نمودار نيز با قل و فونت  10در پادين و سمت راست،نوشته شود.
 -9زيرنويس هاي فارسي مورد استفاده در تحقي با قل  BZARوفونت  10تنظي شود.
 -10زيرنويس هاي انگيسي مورد استتفاده در تحقيت بتا قلت  Times New Romanو فونتت ،10
تنظي گردد.
 -11منابع مورد استفاده ،شامب جديدترين اطالعات در زمينه مورد نظر باشد.
 -12نوع ارجاع دهي بايد حتمابه صورت  APAباشتد.بهباشتد .ددرغيتر اينصتورت مقالهل تاپ هتد.
فهرست منابع به ترتيب الفبتاي نتام ختانوادگي نويستندگان ،مرتتب و شتمارهگتذاري گتردد.
(شمارهها داخب كروشه ] [ قرار داده شود) .وقتي از چند اثر مختلت

يتک نويستنده استتفاده

مي شود،ترتيب شماره گذاري اين مقاله ها برحسب ستال انتشتار نها ،ازقتدي بته جديتدانجام
گيرد؛ براي مثال:
[1] Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimation
Technical and Scale in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30.
[2] Charnes, A., Cooper, W.W., Rohdes, E. (1978). Measuring the Efficiency of
Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2.

لطفا جهت كسب اطالعات تكميلي وبيشتر،رجوع شود به درس:لطفاً جهت كسب اطالعات
تكميلي و بيشتر ،رجوع شود به درس :
http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference.pdf

 -13از نويسندگان محترم خواهشمند است ،درس پستتي و الكترونيكتي ختود را ،بته صتورت
دقي  ،در صفحهاي جداگانه ،همراه مقاله ،به دفتر مجله ارسال نمايند.
د ساير موارد
 -1مسئوليت هر مقاله از نظر محتواي علمي و نظرات مطرح شده در متن ن ،بته عهتده نويستنده و
يا نويسندگان مسئول مقاله خواهد بود.
 -2تا قبب از پايان مراحب نهايي و چاپ ،درصورتيكه مشخص گردد ،مقاله منتخب ،به هر شتكلي
در جاي ديگري به چاپ رسيده است ،از انتشار ن جلوگيري خواهد شد.
 -3درصورتيكه مقاله براي چاپ پذيرفته نشود ،در بخش بايگاني مجله خواهد ماند و به نويستنده
برگردانده نخواهد شد.

 -4مقاله ها توسط اعضتاي محتترم هيتأت تحريريته و بتا همكتاري متخصصتان ،داوري شتده و در
صورت تصويب ،بر طب ضوابط خاص مجله ،به نوبت چاپ خواهند شد.
 -5مجله در رد يا قبول و حکواصالح مقالهها ،اختيار تام دارد.

داوران مقاالت اين شماره
دكترعزيز احمدزاده

پژوهشكده بيمه

دكتر فرزانه احمديان يزدي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر وحيد ارشدي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر عبدالرضا اسعدي

دانشگاه زاد اسالمي نيشابور

دكتر علي امامي ميبدي

دانشگاه عالمه طباطبايي

دكتر حميد رضا ايزدي

دانشگاه دريانوردي چابهار

دكتر بهزاد كاردان

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر مهدي حاج اميني

دانشگاه يزد

دكتر ابوالفضب جنتي

دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني

دكتر ناهيد رجب زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد سليماني

دانشگاه امام صادق

دكترمهدي شيرافكن لمسو

دانشگاه درينوردي چابهار

دكترمصطفي شمس الديني

دانشگاه سيستان وبلوچستان

دكتر نرگس صالح نيا

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد لگزيان

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر عباسعلي لطفي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكترسيد جمال الدين محسني زنوزي

دانشگاه اروميه

دكترمهدي مرادي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكترسعيد ملک الساداتي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتررافيک نظريان

دانشگاه زاد اسالمي

دكتر محمد نديري

دانشگاه تهران

دكتر محمود هوشمند

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر مهدي يزداني

دانشگاه شهيد بهشتي

يادداشت سردبیر
به نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه بر نگذرد

به ياري يزدان پاک ،موف شدهاي با سعي و كوشش فراوان و همكاري بيشادبه انديشمندان دانشتگاهي
در دانشگاه فردوسي مشهد و ساير دانشگاههاي كشور ،هجدهمين جلد از مجلته اقتصتاد پتولي ،متالي را بته
زيور طبع راسته و به عالقهمندان ،دانشجويان و صاحبنظران كشور عزيزمان ،ايران تقدي نمايي .
در اين شماره  10عنوان مقاله علمي بعد از طتي مراحتب مختلت  ،طترح در هيتأت تحريريته و انجتام ستاير
مراحب ارزيابي و ويراستاري علمي و ادبي ،واجد شرايط چاپ شناخته شدند كه در حال حاضر پتيش روي
خوانندگان محترم قرار گرفته است.
در اين مجموعه ،تعدادي از مقاالت علمي را كه در زمينههتاي مختلت

پتولي ،متالي و ارزي بته رشتته

تحرير در مده است ،پس از ارسال به داوران واجد شرايط در دانشگاههتاي سراستر كشتور و بررستيهتاي
دقي علمي ،در اختيار عالقهمندان قرار مي دهي  .موجب امتنان خواهد بتود چنان ته استاتيد و پژوهشتگران
گرامي ،ما را از نكات قابب تذكر مطلع نموده تا بتواني در شمارههاي ينده ،مجله را با كاستيهاي كمتتري
به جامعه علمي كشور اراده كني .
اميد است اين تالش جمعي ،كه صادقانه و خالصانه ،تقدي جامعه علمي كشور ميگتردد ،بتوانتد سته
كوچكي در موفقيت علمي كشور در راستاي رسيدن به توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ايفا نمايد.
با تشكر و احترام
سردبير

فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

نويسنده

بررسی همبستگی میان نوسانات نفر ارز نوسفانات مافارج جفاري

سهيب رودري

دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان

مسعود همايونيفر

1

مصطفي سليميفر
بررسی اثر شوک هاي سیاست پولی و درآمدهاي نفتفی بفر تفورم و

محسن نيازي محسني

رشد اقتصادي در ايران

حميد شهرستاني

29

كامبيز هژبركياني
فرهاد غفاري
تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمههفاي بازرگفانی مطالعفه مقايسفه اي

سعيد اسدي قراگوز

بین کشورهاي چشم انداز ايران و توسعه ياف

عليرضا دقيقي اصب

47

غدير مهدوي
مرجان دامن كشيده
احصاء مولفههاي کارآفرينی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکفرد

حسين تک روستا

مالی شرکتهاي منتاب

يعقوب مهارتي

83

مصطفي كاظمي
محمدحسين مهدوي عادلي
استاراج منحنی فیلیپس بر اساس نر ارز واقعی براي اقتصاد ايران

افسانه جوادي

به روش گشتاورهاي تعمیم يافته

محمدطاهر احمدي شادمهري

بهینهسازي پرتفوي به کمک رهیافت  Bayesian MGARCHمبتنفی

سيد علي حسيني ابراهي باد

بر تبديل موجک

خليب جهانگيري

111
133

مهدي قادمي اصب
حسن حيدري
اثر حجم نقدينگی بر فساد در کشورهاي منتاب حوزه منا

محمد شري

كريمي

165

زاده شهاب
اثر رانت منابع طبیعی و توسفعه سیاسفی براسفتقبا بانفک مرکفزي

سجاد فرجي ديزجي

شواهدي از کشورهاي صادرکننده نفت

حسين صادقي

193

زهرا لطفي
اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها با رويکرد

عبدالرضا اسعدي

معادالت ساختاري

محمدعلي ابري

223

بهینهسازي سبد سرمايهگذاري با دارايیهاي متنوع

سوده صباحي
فريماه مخاطب رفيعي
محمد علي رستگار

249
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بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز ،نوسانات مخارج
جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر
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اسمی،بدهیدولتبهشبکهبانکیومخارججاریدولتدرسهسطحتجزیهشدهاست.نتدای نشدانمدی-
دهدهرچهدورهزمانینوساناتافزایشیابدهمبستگینیزافزایشمییابد.برایناساسکمترینهمبسدتگی
مثبتدرطیزمانمربوطبهنرخارزومخارججاریدولتمیباشدکهدربلندمدتبه28درصددافدزایش
مییابد.همبستگیمیاننوساناتنرخارزوبدهیدولتبهشبکهبانکیاز17درصددرکوتداهمددتبده53
درصددربلندمدتمیرسدوبیشترینمیزانهمبستگیمیاننوساناتمخارججاریدولدتوبددهیدولدت
بهشبکهبانکیمیباشدکهاز32.5درصددرکوتاهمدتبه76درصددربلندمدتافزایشمییابد.درواقع
براساسنتای شبکهبانکیبهعنوانابزاریجهتپوششمخارججاریدولتبودهاستوباتوجهبدهبدروز
نوساناتارزیدرکشوروافزایشمخارججاریدولت،میتواندبدهیدولتبهشبکهبدانکینیدزافدزایش
یابدوتواناعتباریشبکهبانکیراکاهشدهد .

واژههای کلیدی :نوسانات،نرخارزاسمی،مخدارججداریدولدت،بددهیدولدتبدهباندکهدا،تبددی 
موجک 
طبقهبندی E62,F31,H63:JEL

مقدمه

دستیابیبهرشداقتصادیباالوپایدار،ازمهمتریناهدافبرنامهریزاناقتصادیهرکشورمدی-
باشد.ازجملهدالی اینامر،دامنهگستردهاثرگذاریوتاثیرپذیریرشداقتصدادیاسدتکدهایدن
متغیررابهیکشاخصبسیارمهمدرارزیابیعملکرداقتصادتبدی نمودهاست.براسداسادبیدات
اقتصادکالن،دستیابیبهرشدهایاقتصادیباالبدونوجودتامینمالیمناسدبداخلدیوخدارجی
میسرنمیباشد.برایناساس،ن امبانکیبهعنوانواسطهگرمالی،نقدشبسدیارمهمدیرادرتدامین
مالیایفامیکند.شبکهبانکینقشواسطهایداردومیتواندبطدورمسدتقیموریرمسدتقیمازرشدد
بخشحقیقیپشتیبانیکند،درکشورهاییکهاقتصادشانبانکمحوراسترشداقتصدادیتداحدد
بسیارزیادیوابستهبهوامهایبانکیاستوانعطافپذیریبخشبانکیبدهدلید تغییدراتاقتصداد
کدالنونقدشآندرتوسدعهاقتصدادیدارایاهمیدتفدراواناسدت et al.,2017

.)Mohammadi,

تحوالتیکهدرحوزهاقتصادکالنوبهطورخاصدرتقاضایک همراهبامسدیردارایدیوبددهی
بانکهاشدتیافتهاست،دربلندمدتبهبخشواقعیاقتصادتسرییافتهوبدههمدینجهدتنقدش
واسطهگرانمالیبسیارحائزاهمیتمیباشد.اهمیتاینمسئلهرامیتواندربحرانهایمالیاخیدر
اقتصادجهانیکهریشهدربخشمالیاقتصادداشتهاست،مشاهدهنمود.درواقعشدرای اقتصدادی
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می تواندباتغییردرعملکردن امبانکیمانندمطالباتاینبخش،بروقوعبحدرانمدالیمدوثرواقدع
شود.یکیازمهمترینعوام موثربرشک گیریبحرانمالیبیثباتیدرسایربازارهایمالیبویژه
نرخارزمی باشدکهباتاثیربدرتولیددناخدالصداخلدیکشدوروهممندینمخدارججداریدولدت،
عملکردبخشبانکیرامتاثرمیسازد.نرخارزمیتواندباتاثیربربودجدهدولدت،انگیدزهدولدتو
شرکتهایوابستهبدهدولدتدراخدذوامو تسدهیالتازشدبکهبدانکیراتحدتتداثیرقدراردهدد.
هممنینافزایشنرخارزازطریقافزایشبهایتمامشدهکاالهاوخدمات،منجربهکاهشدرآمد
قاب تصرفومتعاقباکاهشمصرفافرادمی شدوددربخدشعرضدهاقتصدادنیدزندرخارزبواسدطه
افزایشقیمتکاالهایوارداتی سهمنهادههایاولیهوواسطهایدروارداتکشوربداالمدیباشدد)
باعثتغییردربخشعرضهمیشود.درچنینشرایطیباافزایشنرخارزانت دارمدیرودکدهتدوان
بازپرداختتسهیالتدریدافتیاشدخاصحقیقدیوحقدوقیکداهشیابدد 

Boschi & D' Addona,

.)2019هممنینازمهمترینعواملیکهمیتواندمطالباتوعملکردبخشبدانکیدرایدنحدوزهرا
تحتتاثیرقراردهد،مخارججاریدولتمیباشد.درواقعحجمبزرگدولتورلبههزیندههدای
جاریبرهزینههایعمرانیباتکیهبردرآمدنفت،ساختاربودجهعمومیدولترابهگونهایرقدم
زدهاستکهازاواس هرسال،بحثعدمتأمینمنابعپیشبینیشدهدرقانونبودجهساالنهمطرح
یرسددوبداانباشدتورشدد
ودر نهایتبااسدتقرا یداتدأمینتوسد باندکمرکدزیبدهپایدانمد 
نقدینگی،زمینهکاهشارزشپولملیوافزایشسطحعمومیقیمتهدافدراهممدیآیدد.ازسدوی
دیگربسیاریازشرکتهایدولتیبواسطهوجودپشتوانهدولدتوتکلیدششدبکهبدانکیبدهارائده
تسهیالت،درسالهایاخیرموجبشده انددسدهممطالبداتشدبکهبدانکیکشدورازبخدشدولتدی
افزایشیابد.نوساناتنرخارزکهعمدتاناشیازنوساناتدرآمددنفدتوبازگشدتارزحاصد از
فروشآن عمدهمنبععرضهارزدرکشور)است،نوساناتدرآمدک وتولیدناخدالصداخلدیرا
بدنبالداشتهاستکهخودقدرتبازپرداختبدهیبنگاههایاقتصادیراتحتتاثیرقرارمیدهدد
وایناثرمیتوانددرافقهایزمانیگوناگون،متفاوتباشدوبههمینصورتخسارتواردشدده
بهداراییهایمالیبانکهانیزمتفاوتباشد( .)Adrian & Shin,2010براساسآمارهایمنتشدرشدده
توس نماگرهایاقتصادیبانکمرکزیسهممطالباتریرجداریازکد تسدهیالتاعطدایین دام
بانکیاز10درصددرسال1395بده10.3درصدددرسدال1396وبده11.4درصدددرسدهماهده
ابتداییسال1397افزایشداشتهاست.سهمبدهیدولتبهشبکهبانکینیزاز2197هدزارمیلیدارد
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ریالدرسال1395به2583هزارمیلیاردریالدرپایدانسدال1396افدزایشیافتدهاسدت.درواقدع
روندافزایشیآنمیتواندحیاتن امبانکیرابهمخداطرهانددازدوهممندینبخدشهدایمختلدش
اقتصادرانیزبامحدودیتمنابعمالیروبروسازد.باتوجهبهمواردمطدرحشدده،آنمدهمهدمبن در
میرسدبررسیارتباطمیاننوساناتنرخارز،نوسداناتمخدارججداریدولدتونوسداناتبددهی
دولتبهشبکهبانکیدرافقهایزمانیگوناگونمیباشدکهبایستیدرمطالعهلحاظگردد.
درپژوهشحاضرارتباطمیاننوساناتنرخارز،مخارججاریدولتوبدهیدولتبدهشدبکه
بانکیدرسهدورهزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتبااسدتفادهازرهیافدتتبددی موجدک
موردبررسیقرارمیگیرد.درچارچوبالگویتبدی موجکامکانتجزیهپسدماندها نوسدانات)
بهسطوحمختلش دورههایزمانی)وجدودداردکدهایدنمهدمدرالگوهدایخدانوادهآرچوجدود
ندارد.انت اربرایناستهمبستگیووابسدتگیمیداننوسداناتندرخارز،مخدارججداریدولدتو
بدهیدولتبهشبکهبانکیدردورههایزمانیگوناگونمتفاوتباشد.چارچوبمطالعدهبدهایدن
صورتاستکهدربخشدوممبانین ریوپیشینهتحقیقبیانمیشدودوسد ددربخدشسدوم
روششناسی،دربخدشچهدارمنتدای وبحدثنشداندادهمدیشدودودرانتهدانیدزنتیجدهگیدریو
پیشنهاداتارائهمیگردد .


مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دراینبخشازپژوهشارتباطمیاننوساناتنرخارز،مخارججاریدولتومطالبداتشدبکه
بانکیازبخشدولتیارائهگردیدهاست .

ارتباط نوسانات نرخ ارز و مطالبات بانکی

افزایشسطحمطالباتبانکیدربسیاریازکشدورهایجندوبیآسدیابدارمدالیزیدادیرابدرای
بخشبانکیدراجرایماموریتهایآنماننداعطایتسهیالتبوجودآوردهاست.افزایشسدطح
مطالباتریرجارینهتنهابربخشبانکیبلکهبرشرکتهاوحتیخردهفروشیتاثیرگذارمیباشد.
عمدهافزایشمطالباتریرجاریدراینکشدورهاپددبحدرانمدالیسدال2008وهممندینوضدع
تحریمدربرخیازاینکشورهادیدهمیشود.روندصعودیدراینمهمموجبافدزایشبیکداری،
درماندگیبازارهایمالی،کاهشاعتبارقر

دهنددهوافدزایشونوسداناتبداالیتدورممدیشدود
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 .)Rehman,2017
اثرگذارینرخارزبرمطالباتبانکیبهاندازهبخشخارجیاقتصادگدرهخدوردهاسدتودر
اقتصادهایبابخشخارجیبزرگترتاثیرنوساناتاینمتغیربرمطالباتبخشبانکیبیشترنیزمدی-
باشد.درواقعافزایشنرخارزازطریقکاهشتوانبازپرداخدتبددهیبدهبخدشبدانکیازطریدق
افزایشبهایتمامشدهدربخشتولیدیوافزایشتورمناشیازآن،مطالباتاینبخدشراتحدت
تاثیرقرارمیدهد.ازسویدیگربیثباتینرخارزدرکنارسایرعوام کالناقتصادیباعدثبدرهم
خوردنن مبازاروایجادبحرانهایمالیمیگردد.باتوجهبهعملکردسیستمبانکیدرسدالهدای
اخیر،هنگامیکهمشتریانبراساسنرخگذشتهارز،اقدامبهگشدایشاعتبداراتاسدنادیکردنددو
مبالغپیش پرداختخودرابراساسنرخارززمانگشایشاعتبارپرداختنمودند،بدراسداسندرخ
قب ،اقدامبهفعالیتهایتجارینمودهوباافدزایشناگهدانیویکبدارهندرخارزدرتادیدهتعهددات
خودناموفقبودهودرنتیجهمطالباتبانکیومتعاقباریسکاعتباریافزایشیافتدهاسدت.درکندار
اینموضوعبیثباتینرخارزتصمیماتسرمایهگذاریرانیزبامشک مواجهمیسازدوازآنجاکه
سرمایهگذارییکیازاجزایتشکی دهندهتولیدناخدالصداخلدیمدیباشدد،آثدارچرخدهاینیدز
ایجادمیکندکهمیتواندمطالباتبانکیراتحتتاثیرقراردهد.بیثباتیندرخارزازطریدقتغییدر
درارزشداراییهاوبدهیها،کلیهاقالمترازنامهایبانکیراتحتتاثیرقرارمیدهدد.بدهعبدارت
دیگراینموضوعریشهدرعدمهمزمانیسررسدیدمطالبداتوتعهدداتباندکهدادارد.بدیثبداتی
بازارهایمالیمیتواندتاثیرنامساعدیبرثباتعملکردیبانکهاداشتهباشدزیراتاثیرنوساننرخ
ارزباتکنیکهایمدیریتریسکقابلیتحذفرانددارد( .)Gilkeson & Smith,1992موسسدات
مالیتنهامیتوانندریسکتغییراتنرخارزرابابکاربستنفعالیتهایخارجترازنامهایتداحددی
کاهشدهند.درکشورهایدرحالتوسعهبدلی بهرهبرداریاندکازابزارهایمددیریتریسدک
اعتباری،درمواجههبابیثباتینرخارزوسطحعمومیقیمتها،بخشبدانکیدرمعدر آسدیب-
پذیریبیشتریقراردارد .

ارتباط نوسانات نرخ ارز و مخارج جاری دولت

دراقتصادایرانعمدهدرآمدهایکشوربهدرآمدهاینفتیگرهخدوردهاسدتوبدروزکداهش
درایندرآمدهاموجبایجادنوساندربخشمالیوتجاریمیشود.درایدنزمیندهدیددگاههدای
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متفاوتیوجودداردکهدردیدگاهسنتیبراینباوراستکهچنانمهصدادراتمتناسدببداواردات
افزایشپیدانکندکسریخارجیایجادمدیشدودوهممندینافدزایشدرمخدارججداریدولدتو
یشدود.ازدیگدر
متعاقباایجادکسریبودجدهموجدبافدزایشندرخبهدرهوندرخارزدراقتصدادمد 
دیدگاههایموجوددراینزمینهمیتوانبهدیدگاهریکاردواشدارهداشدت.ازمن دروی،کسدری-
هایمالیاهمیتچندانیندارندزیرابهاعتقاداوافزایشمخارجدولتوکسدریبودجدهازطریدق
کاهشدرپداندازعمومی،پداندازخصوصیراافزایشمیدهدومیدزانپددانددازکد بددون
تغییرمیماند.برایناساسنرخبهرهوتقاضایک تغییرنمیکنندد.ازسدایرالگوهدایموجدوددر
اینحوزهمیتوانبهالگویمتعارفکهفاقدمبنایاقتصدادخدردمدیباشدندوصدرفابرپایدهاقتصداد
کالنبناشدهانداشارهکرد .
الش).الگویمتعارف 
اینالگورابطهاتحادیبینپداندازوسرمایهگذاریوبخشخارجیاقتصادرابیدانمدیدارد.
درقالباینالگو :
)1

S-I=X-M

دررابطهاتحادیفوق S,I,X,Mبهترتیبوارداتکاالوخدمات،صادراتکداالوخددمات،
سرمایهگذاریوپداندازمیباشد.دررابطهفوقبایستیکسریدرحسابجاریبامازادسرمایه-
گذاریهمراهباشد.درواقعمیتوانرابطهفوقرابهشک زیرنوشت:
)(2

(Sp+SG)-I=X-M

دررابطهفوق Spپداندازبخدشخصوصدیو SGپددانددازبخدشدولتدیمدیباشدد.درواقدع
افزایشدرپداندازبخشدولتیچنانمهباکاهشدرپداندازبخشخصوصیجبراننشود،مدی-
تواندباعثکاهشدرسرمایهگذاریویاکاهشدرکسریتجاریگردد.ازسویدیگدرافدزایش
درمخارجدولت افزایشکسریبودجه)منجربهکاهشنسبتپدانددازکد بدهسدرمایهگدذاری
میشودکهخودافزایشنرخبهرهواقعیرابدنبالدارد.افدزایشندرخبهدرهواقعدیمنجدربدهورود
سرمایههایخارجیوافزایشعرضهارزودرنهایتکاهشندرخارزمدیگدردد 

Tahmasebi, et

)al.,2012

ب).الگویماندل-فلمینگ 
براساساینالگوتحرکوآزادیدرورودوخروجسرمایه،تعادلبازارارزراتعیینمیکندد
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وبراساستغییراتارزیوضعیتحسابجارینیزمشخصمیگردد.انتخدابدربدینثبداتندرخ
ارز،استقاللپولیوبازبودناقتصادکدالننخسدتتوسد مانددلدردهده1960مطدرحگردیدده
است.درواقعاینالگوبس الگویIS-LMکالسیکمیباشد.درایدنالگدونشداندادهمدیشدود
کهچگونهرژیمارزیوتحرکسرمایهبرکاراییسیاستپولیدریکاقتصادبازتاثیرمیگدذارد
 .)Durringer,2009
دراینالگویککشورازبینسهحالت ثباتنرخارز،استقاللپولیوبازبودناقتصاد)مدی-
توانددوحالترامدن رقراردهدودستیابیهمزمانبههرسهموردریرممکنمیباشدد.بسدیاریاز
کشورهابرایدستیابیبهاینمواردسهگانهازابزارهاییمانندکاهشنوساناتنرخارز،تن یمندرخ
بهره،عرضهپولوجذبسرمایههایخارجیاستفادهمیکنند .)Hsing,2012درواقعیککشدور
باسهحالتمواجهمیباشد :
 -1تثبیتنرخارزوبازبودناقتصادورفلتازبخشپولیمستق
 -2تثبیتنرخارزواستقاللدربخشپولیورفلتازبازبودناقتصاد
 -3بازبودناقتصادواستقاللدربخشپولیورفلتازتثبیتنرخارز
درمورداولازطریقسیاستپولینمی تدوانبدهاهددافاقتصدادداخد دسدتیافدت.چنانمده
درصددکاهشنرخارزازطریقافزایشنرخبهرهباشند،بایستیجریانسرمایهازطریقبدازارآزاد
افزایشیابدکهاینموضوعباتثبیتنرخارزسازگاریندارد.برایجلوگیریازافزایشبهداکده
درحالتنخسترویمیدهد،می توانازطریقمحددودکدردنتحدرکسدرمایهویدابداافدزایش
هزینههابرایسرمایهگذارانخارجیازموازندهدرآمددهابواسدطهیافدزایشندرخبهدرهجلدوگیری
کرد.باانتخابحالتسومنیزتثبیتنرخارزکنارگذاشدتهمدیشدودودرایدنحالدتندرخارزبده
تقاضدددایبددداالتربدددررویبدددازارسدددرمایهواکدددنشنشدددانمدددیدهددددوبهددداافدددزایشمدددییابدددد
 .)Puckelwald,2012
ج).رویکردپولی 
دراینرویکردفرو

اشتغالکام ،ثباتنرخارز،برابرینرخبهرهداخلیوخارجیوتامین

مالیکسریبودجهازطریقسیاستپولیانبساطیبرقرارمیباشد.درواقعکسریبودجدهازطریدق
اخذوامواستقرا

ازشبکهبانکیتامینمیشودواینموضوعمنجربهافزایشنقددینگیوتدورم

میشودوازسویدیگرتقاضایکاالهایوارداتیراافزایشوصادراتریرنفتیراکداهشمدی-
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دهدکهخودموجببدترشدنحسابجاریمیشود .

ارتباط مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی

آثاراقتصادیکسریبودجه افزایشمخارجدولدت)بدهچگدونگیبوجدودآمددنآن،طریدق
تامینمالیووضعیتکالناقتصادیبستگیدارد.چنانمهکسریبودجهناشدیازافدزایشمخدارج
جاری مصرفی)باشدازطریقافزایشتقاضایکد آثدارتدورمیبدههمدراهدارد.چنانمدهکسدری
بودجهناشیازاجراییکسیاستمالیبرایرهاییازشرای رکودیدراقتصدادباشددمدیتواندد
دربلندمدتاقتصادرابهسمتاشتغالکام هددایتکندد.درواقدعکیندزوطرفددارانشازچندین
سیاستیبرایمقابلهباکسریبودجهپشتیبانیمیکنند.ازسویدیگرپولگرایاناینندوعسیاسدت
رابیتاثیروصرفاتورمزاتلقیمیکنند .
درشرای تورمیاقتصاد،نرخبازدهیاوراقبدهیدولتنیزافزایشمییابدوبابداالرفتنندرخ
بازدهیاوراقبدهی،تامینمالیدولتپرهزینهمیشود.افزایشهزینههایتامینمالیدررویکرد
انتشاراوراقبدهی،دولترابهسمتتامینمنابعمالیازبخشبانکیسوقمیدهدکدهپیامددهای
تورمیومتعاقبابدراسداسقهدیهبرابدریقددرتخریدد،نوسداناتارزیراایجدادنمایدد.افدزایش
تعهداتدولتازطریقبخشبانکی بدهیدولتبهشبکهبانکی)تابعپددانددازناخدالصبخدش
خصوصی،تواناییشبکهبانکیکشوردراخذس ردهمیباشد  .)Eisavi & Ghelich,2014

پیشینه تحقیق

پیرامونرابطهنوساناتنرخارز،مخارججاریدولدتوبددهیدولدتبدهشدبکهبدانکیبطد ور
مستقیممطالعهایصورتنگرفتهاستودرچارچوبکسریبودجهونرخارز،کسدریبودجدهو
عملکردشبکهبانکیویاتاثیرنوساناتنرخارزبرعملکردشبکهبانکیمدوردمطالعدهقدرارگرفتده
هاپرداختهمیشود .

است.درادامهودرقالبدوگروهمطالعاتخارجیوداخلیبهآن
(2005) Panditدرمطالعهخودبهبررسیتاثیرکسریبودجهبرندرخبهدرهاسدمیبلندمددتدر
ن الپرداختهاست.یافتههایپژوهشنشانمیدهدرابطهمثبتوریرمعناداریبیننرخبهدرهاسدمی
بلندمدتومولفههایکسریبودجهوجوددارد.نتای تجربیسایرکشورهانیزنشانمدیدهددکده
رابطهمیانبدهیعمومیونرخبهرهاسمیمبهممیباشد.
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 (2013) Castroدرمطالعهایبهبررسیارتباطبینتحدوالتاقتصدادکدالنوریسدکاعتبداری
بانکیدرکشورهاییونان،ایرلند،پرتغال،اس انیاوایتالیاکهبابحرانمالیمواجهبودهاند،پرداختده
است.نتای نشاندادکهشاخصقیمتمسکنورشداقتصادیتاثیرمنفیونرخبیکاری،نرخبهره
ونرخارزتاثیرمثبتداشتهاند .
 )2014( Sayediدرمطالعهایباعنوانریسکاعتباری،قدرتبازارونرخارزبدهعندوانتعیدین
کنندههایعملکردبانکیدرنیجریهبااستفادهازرگرسیونخطیپرداختهاسدت.نتدای نشدانمدی-
دهدکهقدرتبازارتاثیرمثبتومعناداربربازدهیدارایدیهدایبدانکیداردوندرخارزوریسدک
اعتباریتاثیرمعناداریبربازدهیداراییبانکیندارد.درمددلدیگدرقددرتبدازارتداثیرمثبدتو
معناداربربازدهیحقوقسهامدارانداشتهاستونرخارزتاثیرمنفیومعنداداروریسدکاعتبداری
تاثیرریرمعناداربربازدهیحقوقسهامدارانداشتهاست.
)2016  Dimitrios, et al.,درمطالعهایباعنوان"تعیینکنندگانمطالباتریرجاری:شواهدیاز
کشورهایمنطقهیورو" بااستفادهازالگویگشتاورهایتعمیمیافتهبرایدادههایفصلی-1990
  2015براینخستینبارمباحثدرآمدهایمالیاتیوشکافتولیدرادرتعیینمطالباتریرجاری
بکار گرفتند .نتا ی نشان داد که درآمدهای مالیاتی و شکاف تولید تاثیر معنادار بر مطالبات
ریرجاریشبکهبانکیدارند .
Merz

)2017دررسالهخودباعنوانتاثیربدهیارزیخارجیبرریسکاعتبداریبدینالمللدی

بااستفادهازروشدادههایتابلوییپویابرایسالهای2000-2014پرداختدهاسدت.نتدای مطالعده
نشانمیدهدکهافزایشنرخارزتاثیرمنفیبرتسهیالتریرجاریدارد.
)2018( Jensen, et al.,درمطالعهایباعنوانتغییردرمحدودیتهایاعتباری،تغییردرچرخده-
هایتجاریبااستفادهازالگویتعدادلعمدومیپویدایتصدادفینتیجدهگیدریکدردهانددکدهرشدد
محدودیتهایاعتباریمنجربهنوساناتباالتراقتصادکالنوهممنینهمحرکتیبیشتربینبددهی
وفعالیتهایواقعیاقتصادمیشود.
 )2019( Radivojevic, et al.,درمطالعهایباعنوان"مددلاقتصادسدنجیعوامد تعیدینکنندده
مطالباتریرجاری"بااستفادهازالگویدادههایتابلوییپویابدرایکشدورهاینووهدورآمریکدای
التینصورتگرفتهاست.شواهدیمبنیبرتاثیرگدذاریندرختدورمومتغیرهدایاقتصدادخدردبدر
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مطالباتریرجاریدراینپژوهشمشاهدهنشدهاست .
)2019 Narman & Serpil,درمطالعهایبداعندوان"عوامد تعیدینکننددهمطالبداتبدانکیدر
کشورهایتوسعهیافتهونووهور:قب وبعدازبحرانمالیجهانی"بااستفادهازروشگشدتاورهای
تعمیمیافتهنتیجهگرفتهاندکهرشدتولیدناخالصداخلیواقعیعام اصلیتعیینکننددهمطالبدات
بانکیدرهردوگروهازکشورهامیباشد.هممنیننرخارزوسرمایهگذاریمستقیمخارجیتداثیر
معناداریدردورانپسابحراندرکشورهاینووهوردارد .
)2011( Heydari, et al.,تاثیرشاخصهایاقتصادکالنبرمطالباتسیستمبدانکیرابدااسدتفاده
ازمدلهایخودرگرسیونبرداریوخودرگرسیونباوقفههدایتدوزیعیبررسدینمدودهاندد.نتدای 
نشانمیدهدتاثیرمتغیرهاییمانند،تورم،رشدتولیدناخالصداخلیبدوننفت،حجمنقددینگیو
نرخسودتسهیالتدارایبیشترینتاثیربرمطالباتسیستمبانکیکشدورنسدبتبدهسدایرمتغیرهدای
کالناقتصادیبودهاست .
 )2011( Kordbacheh & Noushabadi,درپژوهشیباعنوانتبیینعوام موثربرمطالباتمعوق
درصنعتبانکداری،بهبررسیعوام اثرگدذاربدرمطالبداتمعدوق12باندکبدااسدتفادهازروش
دادههایتابلوییپویاپرداختند.درپژوهشآنهاوضعیتاقتصادکالناثدرمعنداداریبدرمطالبدات
معوقدارد .
)2012( Tahmasebi, et al.,درمطالعهخودبهبررسیتاثیرکسریبودجهبرنرخارزحقیقیدر
اقتصادایراندربازهزمانی1350-1388پرداختدهاسدت.نتدای نشدانمدیدهددندرخارزحقیقدیبدا
متغیرهایکسریبودجهوصادراتریرنفتیارتباطمعکوسوبامتغیرهایرابطهمبادلهونقددینگی
رابطهمثبتدارد.
)2016 Valipour & Arbab,بهبررسیآثاربیثباتیبازارارزبربازدهیشبکهبدانکیکشدوربدا
استفادهازالگویخودرگرسیونبرداریپرداختند.نتای آنهانشانمیدهدکدهباندکهدایایراندی
دربرابربیثباتیبازارارزدچارزیاننمیشوندومسائلیمانندنحوهشناساییسوددربانکها،عدم
وجودقوانینومقرراتمربوطبهورشکستگیودسترسیبانکهابهبازارارزشرای ویژهایرادر
جهتفاصلهگرفتناززیانناشیازفع وانفعاالتاقتصادکالن،برایشدبکهبدانکیایدرانفدراهم
میکند .
 )2018( Esmaeili,درمطالعهخودبهبررسینقشوقوعسیک هایتجداریدرمطالبداتمعدوق
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بانکهایکشوربااستفادهازفیلترهایمیانگذرپرداختهاسدت.نتدای ایدنمطالعدهنشدانمدیدهدد
مطالباتمعوقبانکهارفتارسدیکلیداشدته،بدهگوندهایکدهدردورانروندقکداهشودردوران
رکودافزایشمییابد .
Hakimipour,

)2018درمطالعددهخددودبددهارزیددابیچگددونگیتاثیرگددذاریعوام د بددانکیبددر

مطالباتریرجاریبانکهایکشوربااستفادهازالگویدادههایتابلوییپویاپرداختهاسدت.نتدای 
نشانمیدهدکهوقفهگذشتهمطالباتریرجاری،نرخبازدهحقوقصاحبانسهام،نسبتتسدهیالت
اعطاییبهداراییها،نسبتحقوقصاحبانسهامبهداراییهداوندرخارائدهتسدهیالتاعطداییتداثیر
معنیداریبرایجادمطالباتریرجاریدربانکهایکشوردارند 

روششناسی تحقیق:

ازآنجاکهدراینمطالعهبرایاسدتخراجمقدادیرعدددینوسداناتندرخارز،نوسداناتمخدارج
جاریدولتونوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکیازالگویتبدی موجکاسدتفادهمدیگدرددو
همبستگیمیانآنهادرافقهایزمانیگوناگونبرآوردمیشود،بنابرایندراینبخشودرابتددا
مدلتبدی موجکتشریحوس دبهاختصارروشرویکردهمبستگیپیرسدونشدرحدادهشدده 
لپژوهشارائهمیگردد .

استودرانتهامد

مدل تبدیل موجک (:)Wavelet Transform

ن ریهموجکحاص بهسازیتحلی کالسیکفوریهمدیباشدد.درواقدعموجدکانحدرافاز
رونداصلیراتوضیحمیدهد.جهتبررسیرابطهمیانمتغیرهااسدتفادهازالگوهداییماننددعلیدت
گرانجر1استفادهمیشودکهیکمعیارلح هایازآزمونعلیتراارائهمیدهدبنابراین،ازتحلید 
پویاییوپایاییرواب ناتواناست.افزونبرایندراینگونهروشهاچدونمدیتدوانازمقدادیربدا
وقفهمتغیرهااستفادهنمود،احتمالحذفاثراتآنیوجوددارد.برایحد ایدنمشدک ازتحلید 
طیفی2استفادهمیشود.تبدی فوریه1یکیازروشهایپرکداربرددرتحلید طیفدیمدیباشددکده
________________________________________________________________
1 - Granjer Casuality
2 - Spectral Analysis
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برایبررسیرواب بینسریهایزمانیدرفرکاندهایمختلش افقزمانیمختلش)استفادهمدی-
شودکهبنابرماهیتنوسانیهمبستگیمیانبرخیسریهایزمانیدرتحلی بررسیپویداییرابطده
میانمتغیرهاقاب استفادهمیباشد .) Wen,2005ایدراداساسدیدرالگدویتبددی فوریدهپایدابدودن
سریهایزمانیاست .)Aguiar, et al.,2008امابسیاریازسریهایزمانیناپایدابدودهودرطدول
زمانویژگیآنهاتغییرمی کند.باتوجهبهایدنمحددودیتبسدیارمهدمدرالگدویتبددی فوریده،
الگویتبدی موجکجایگزینمناسبیبرایبررسیرواب میانمتغیرهامدیباشدد.ازتوانداییهدای
مهماینالگومیتوانبهقابلیتآندرتجزیهسریزمانیبهفرکاندهایمختلشدرهرزمانیابده
عبارتیتحلی زمان-فرکاندسریزمانیاشارهکرد.هممنینتبدی موجکبرپایداییسدریهدای
زمانی برخالفتبدی فوریه)مبتنینمیباشد  .)Roueff & Sachs, 2011
باتوجهبهاینکهدرپژوهشحاضرازتبدی موجکهار2استفادهشددهاسدتدرادامدهمبدانی
اینروشارائهگردیدهاست .

تبدیل موجک هار

تبدی موجکبااستفادهازتوابعپایهاییکسریزمدانیرابدهفهدایفرکداندانتقدالدادهو
س دسریزمانیرادرزمانومقیاسهایمختلشنشانمیدهد.موجکهایدختر3ازیدکتدابع
تکی-موجکمادر4

کهبهعنوانتابعیازموقعیدتزمدان )uومقیداس )sتعریدشمدی-

شود،مشتقمیشوند.توابعموجکپرکاربرددرحوزهیاقتصادبهدودستهپیوستهوگسستهتقسیم
میشوند.تابعموجکپایهایپیوستهعبارتاستاز :
 )3

1 - Fourier Transform
2 - Haar
3 - Wavelet Daughters
4 - Wavelet Mother
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فر

میشودموجکهایکتابعمربعانتگرالپذیرهسدتند.دررابطدهفدوق u،پدارامترانتقدال1

میباشدکهموقعیتموجکرانشدانمدیدهدد S.پدارامترانددازهمقیداستدابعمدیباشددکدهنحدوه
کشیدگیموجکراارائهمیدهد.مقیاسیکابزارریاضیاسدتکدهفشدردگیموجدکدرطدی
زمانرانشانمیدهد.درمباحثموجکمقیاسباالبافرکاندپایینومقیاسکوچکبافرکاند
باالمطابقمیباشد.درادامهباتوجهبهاستفادهازموجکگسستههاردرپژوهشحاضر،بهمعرفدی
آنپرداختهمیشود .
درسال1910آلفردهاراولینموجکشناختهشدهرامعرفیکردکهنشداندهنددهایدناسدت
کههرتابعپیوسته)f(xدربازه][0,1می تواندبدااسدتفادهازیدکسدریازتوابدعپلده،تقریدبزده
شوند.اینتوابعبصورتزیرنشاندادهمیشوند :

)4



هممنینباتوجهبهویژگیهایزیر،تابع
 )5

یکتابعOrthonormalمیباشد .



 )6
تابعانتقال) f(xبصورتزیربیانمیشدودکدهدرآن ) Φ(tموجدکپددرمدیباشددکدهتدابع
مقیاسکنندهنیزنامیدهمیشود .
)7

)8



________________________________________________________________
1 - Location Parameter
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)9



بااستفادهازموجکهار،سیگنالبهیکسیگنالاصلیبداندام  approximationوسدیگنالهدای
جزئیتربانام  detailsتجزیهمیشوند  .)Ghafari & Farhadi, 2016

رویکرد ضریب همبستگی :

بااستفادهازضریبهمبستگیاطالعاتیدرموردماهیت،قدرتومعناداریروابد متغیرهدای
مختلشنشاندادهمیشود.ضریبهمبستگینشاندهندهقدرتوشدترابطهمیانمتغیرهااسدت.
درواقعضریبهمبستگیمقادیریبین-1تا+1راشام میشودوجودرابطهمثبتبدینمعنامی-
باشدکهتغییراتدومتغیردرراستاییکدیگرمیباشدوهرمقداراینعددبزرگتدرباشددوبده+1
نزدیکترباشدیعنیهمحرکتیبیشترمیباشدودرموردضریبهمبستگیمنفدینیدزبدرعکدایدن
حالتصادقاست .

نتایج و بحث
محاسبه نوسانات نرخ ارز ،نوسانات مخارج جاری دولت و نوسانات بدهی دولت به شبکه بانکی:

پیشازنمایشسطوحمختلشتجزیهنوساناتمتغیرهدایککدرشدده،بایسدتیمتدذکرشددکده
اطالعاتمربوطبدهندرخارزاسدمی،مخدارججداریدولدتازسدامانهوزا رتاقتصدادودارایدیو
اطالعاتمربوطبهبدهیدولتبهشبکهبانکینیزازنماگرهایاقتصادیبانکمرکدزیاسدتخراج
گردیدهاست.الزمبذکراستتواتربصورتماهانهازتاریخ1388/01لغایت1397/12میباشد.1
برایاستخراجنوساناتمتغیرهایپژوهشبارویکردتبدی موجکازنرمافزارمتلبنسدخه2017
استفادهشدهاست.درادامهسریزمانیمتغیرهایاصدلیپدژوهشوسدریهدایتجزیدهشددهارائده
گردیدهاست .


________________________________________________________________
1 - Databank.mefa.ir/data
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نمودار .1سری زمانی اصلی بدهی دولت به شبکه بانکی
debt

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
1395

1397

1396

1397

1396

1395

1397

1396

1395

1394

1392

1393

1391

1390

1389

1388

نمودار  .2سری زمانی اصلی نرخ ارز اسمی
exc
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

نمودار  .3سری زمانی اصلی مخارج جاری دولت
gov
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
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1391

منبع:یافتههایتحقیق


1390

1389

1388
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همانگونهکهمالح همیگرددرفتارهرسهمتغیرداراینوسانمیباشدکهایننوسدانندرخارز
اسمیومخارججاریدولتبیشازبدهیدولتبهشبکهبانکیمیباشد.حالپدازارائهنمودار
مربوطبهمشاهداتاصلی،سطوحتجزیهمختلشمتغیرهایموردبررسدیارائدهمدیشدود.درواقدع
افزایشتعدادسطحتجزیهبستگیبههموارشدنپسماندهایحاص ازتجزیهدارد.درواقدعسدطح
تجزیهتاجاییافزایشمییابدکهپسماندهایحاص ازتجزیههموارشود .
همان طورکهدرنمودارهایفوقمشخصاسدتدرسدطحتجزیدهسدومتقریبدارونددپسدماندها
نوسانات)بدهیدولتبهشبکهبانکیهموارشدهاست.بههمیندلی بدهیدولتبهشبکهبانکی
درسهسطحتجزیهشدهاستوسطوحتجزیهبیانگربازهزمدانیمدیباشدند.درواقدعسدطحتجزیده
نخستبیانگر 1الی4ماه)دورهکوتاهمدتمیباشد .

نمودار .4سطح تجزیه نخست بدهی دولت به شبکه بانکی
debt1
60,000

40,000

20,000

0

-20,000
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1392
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1390

1389

1388

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار .5سطح تجزیه دوم بدهی دولت به شبکه بانکی
debt2
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
1394

1393
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1391

منبع:یافتههای تحقیق
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1388
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نمودار  .6سطح سوم تجزیه بدهی دولت به شبکه بانکی
debt3

120,000

80,000
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0

-40,000

-80,000

-120,000
1397
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1394

1392

1393

1391

1390

1389

1388

منبع:یافتههایتحقیق 


نمودار .7سطح تجزیه اول نرخ ارز اسمی
exc1
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
1397

1396
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1395

1394

1392

1393

1391

1390

1389

1388

منبع:یافتههایتحقیق 

نمودار .8سطح تجزیه دوم نرخ ارز اسمی
exc2
6,000

4,000

2,000

0

-2,000

-4,000

-6,000
1394

1393

1392

1391

منبع:یافتههای تحقیق

1390

1389

1388
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نمودار .9سطح تجزیه سوم نرخ ارز اسمی
exc3
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

منبع:یافتههایتحقیق 

همانگونهکهمالح همیگرددنرخارزاسمینیزدرسطحسومتجزیهخودتقریباهمدوارشدده
است .
درادامهمیزانهمحرکتیوهمبستگیمیاننوساناتنرخارزاسمی،نوساناتبددهیدولدتبده
شبکهبانکیونوساناتمخارججاریدولتدرسهدورهزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمددت
ارائهمیگردد.درواقعبررسیهمحرکتیدردورههایزمانیگوناگونبرایسیاستگذاریحدائز
اهمیتمیباشد.میزانهمبستگیمیاننوساناتمتغیرهایتحقیقدرجدول )1ارائهشدهاست .

نمودار .10سطح تجزیه اول مخارج جاری دولت
gov1
60,000

40,000

20,000

0

-20,000

-40,000

-60,000
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منبع:یافتههایتحقیق 
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1389

1388
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نمودار -11سطح تجزیه دوم مخارج جاری دولت
gov2

80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
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-60,000
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منبع:یافتههایتحقیق 
نمودار .12سطح تجزیه سوم مخارج جاری دولت
gov3
30,000

20,000

10,000

0

-10,000
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منبع:یافتههایتحقیق
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ضریبهمبستگی،علیتورابطهعلیومعلولیبراساسنتای جدول ،)1میداننوسداناتندرخ
ارزاسمیونوساناتمخارججاریدولتدرکوتاهمدتهمبستگیمعنداداریوجدودنددارد.مدی-
توانگفتنوساناتنرخارزاسمیومخارججاریدولتدرلح دهبدایکددیگرارتبداطندارنددو
معموالباوقفهاینارتباطرخمیدهد.کهبرایبررسیصحتاینموضوعبایستیمیزانهمبستگی
درافقهایزمانیدیگرنیزموردبررسیقرارگیدرد.نکتدهجالدبتوجدههدمحرکتدیمعندادارمیدان

20
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نوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکیونوساناتنرخارزمیباشد.اینموضدوعنشدانمدیدهددکده
حدود17درصدازنوساناتبازارارزوبدهیدولتبدهشدبکهبدانکیهمسدومدیباشددوچنانمده
هریکازاینمواردنوسانیشودحدود17درصدمورددیگرنیزدرهمانجهتنوسانیمیشدود.
اینموضوعنشانمیدهدددرکوتداه مددتنوسداناتندرخارزوبددهیدولدتبدهشدبکهبدانکیاز
یکدیگرتاثیرمی پذیرند.نکتهحائزاهمیتهمبستگینسبتابداالیمیداننوسداناتبددهیدولدتبده
بانکهاونوساناتمخارججاریدولتدرکوتاهمدتاسدتوحددود32/5درصددازتغییدراتو
نوساناتدرهریکمنجربهتغییرهمجهتدردیگریشدهاستودرواقعمیتواندعدماسدتقالل
شبکهبانکیکشورووابستگیونگاهدولتبرایتامینمخارججاریازاینمنبعرانشاندهدد.در
ادامهبهبررسیهمبسدتگیمیداننوسداناتسدهمولفدهکدالناقتصدادیکشدوردردورهمیدا نمددت
پرداختهشدهاست .

جدول  .1همبستگی کوتاهمدت
متغیر
نوسانات نرخ ارز ()EXC1

نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

()EXC1

دولت ()Gov1

بانکی ()Debt1

1

ضریب
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
-0/64
آماره t
()Gov1
0/52
سطح احتمال
ضریب
0/325
0/168
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
3/54
1/761
آماره t
بانکی ()Debt1
***
*
0/000
0/08
سطح احتمال
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* ***،**،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.
-0/06

براساسنتای جدول )2میاننوساناتندرخارزاسدمیونوسداناتمخدارججداریدولدتدر
دورهزمانیمیانمدتهمبستگیمثبتومعناداروجوددارد.البتهتنهاحدود19درصدنوساناتدر
هریکبطورمثبتنوساناتدیگریرابدنبالدارد.درحالیکهدردورهکوتاهمدتمیاننوسانات
نرخارزاسمیونوساناتمخارججاریدولتهمحرکتیمشاهدهنشد.درواقعاینموضوعنشدان
میدهدکههمحرکتیمیاننوساناتنرخارزونوساناتمخارججاریدرطیزمانایجادمیشدود
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وباوقفهاینهمبستگیشک میگیرد.دردورهزمانیمیانمدتهمحرکتیمیاننوساناتندرخارز
ونوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکینسبتبهکوتاهمدتافزایشمییابد )0/26وایدنموضدوع
نیزمیتواندازآثارباوقفهنرخارزحکایتداشتهباشد.درواقعباگذرزمانوبدروزآثدارحقیقدی
نوساناتنرخارز،همسوییوهمحرکتیبیشتریرامیانایدندومولفدهشداهدخدواهیمبدود.نکتده
جالبتوجههمبستگیباالیمیاننوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوساناتمخارججاریدولت
میباشدودردورهزمدانیبزرگتدرنوسداناتایدندوازمن درشددتوجهدتهمراهدیبیشدتریرا
تجربهمیکندوباگذرزماننوساناتآنهاباشدتبیشتریمیتوانددیکددیگررامتداثرسدازد.در
ادامهبهبررسیهمبستگیمیاننوساناتسهمولفهکالناقتصادیکشوردردورهبلندمدتپرداختده
شدهاست .

جدول  .2همبستگی میانمدت
متغیر
نوسانات نرخ ارز ()EXC2

نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

()EXC2

دولت ()Gov2

بانکی ()Debt2

1

ضریب
0/19
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
2/03
آماره t
()Gov2
**
0/04
سطح احتمال
ضریب
0/54
0/26
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
6/63
2/77
آماره t
بانکی ()Debt2
***
***
0/000
سطح احتمال 0/006
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* ***،**،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.

همبستگیمیاننوساناتنرخارزاسمیومخدارججداریدولدتدربلندمددتنسدبتبدهسدایر
مواردکمترافزایشیافتهاست 9درصد).درواقعاینگونهبن رمیرسدکهنوساناتمیدانایدندو
تاحدیهمسوییوهمراهیداشتهباشندوامکانافزایشوهدمحرکتدیبداالندارندد.درخصدوص
همبستگیمیاننوساناتبدهیدولتونوساناتنرخارزعام زماننقشبسیارمهمیراایفدامدی-
نماید.همبستگیمیانایندوموردازحدود0/17درکوتاهمددتشدروعوبده0/53دربلندمددت
رسیدهاست.لحاظعام زماندرخصوصنوساناتمخدارججداریونوسداناتبددهیدولدتبده
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بانک هابیشترازسایرمدواردخدودرانشداندادهاسدت.همبسدتگیمیداننوسداناتایدندواز32/5
درصددرکوتاهمدتبه76درصددربلندمدترسیدهاست.اینموضوعنشانمیدهدکهچنانمده
هریکازایندوموردبنابرهردلیلیمتالطمگردداینتالطماتبهشک مثبتدیوبدهمیدزانقابد 
توجهیدربلندمدتتالطماتدیگریرابددنبالداردونشدانمدیدهدددرصدورتعددماسدتقالل
شبکهبانکیکشور،دولتدرافق هایزمدانیگونداگونوبداشددتمختلدش بلندمددتبدهمیدزان
بیشتر)منجربهتغییردراقالمترازنامهایشبکهبانکی تغییردرداراییهایجاری)میشدود.درواقدع
وابستگیباالیمیاننوساناتمخارججاریدولتوبدهیدولتبهبانکهامیتواندآثدارمخدرب
دیگریمانندکاهشتواناعطایتسهیالتبهبخشخصوصیرابدنبالداشتهباشدکهبیتردیدبدر
تولیدواشتغالنیزموثرخواهدبود .
جدول  .3همبستگی بلندمدت
نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

دولت ()Gov3

بانکی ()Debt3

متغیر
()EXC3
1
نوسانات نرخ ارز ()EXC3
ضریب
0/28
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
2/44
آماره t
()Gov3
**
0/011
سطح احتمال
ضریب
0/76
0/53
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
2/402
6/31
آماره t
بانکی ()Debt3
**
***
0/018
سطح احتمال 0/000
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* *** ،** ،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.


نتیجهگیری و پیشنهادات

براساسادبیاتاقتصادکالن،دسدتیابیبدهرشددهایاقتصدادیبداالبددونوجدودتدامینمدالی
مناسبداخلیوخارجیمیسرنمیباشد.برایناساس،ن امبانکیبهعنوانواسطهگدرمدالی،نقدش
بسیارمهمیرادرتامینمالیایفامیکند.شبکهبانکینقشواسطهایداردومیتواندبطورمسدتقیم
وریرمستقیمازرشدبخشحقیقیپشتیبانیکند،درکشورهاییکهاقتصادشانباندکمحدوراسدت
رشداقتصادیتاحدبسیارزیادیوابستهبهوامهایبانکیاست.
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تحوالتیکهدرحوزهاقتصادکالنوبهطورخاصدرتقاضدایکد همدراهبدامسدیردارایدیو
بدهیبانکهاشدتیافتهاست،دربلندمدتبهبخشواقعیاقتصادتسرییافتهوبدههمدینجهدت
نقشواسطهگرانمالیبسیارحائزاهمیتمیباشد.
نرخ ارز از متغیرهای مهم در ن ام اقتصادی است و در کشورهایی ن یر ایرانکه قسمت عمده
میشود،بابدههدمخدوردن
درآمددولت از مح عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین 
ثباتنرخارزوایجادنااطمینانیدرآنروندسرمایهگذاریریرمنطقیشدهوتخصیصبهینهمندابع
امکانپذیرنخواهدبود.هممنیننوساناتنرخارزبخشتولیددکشدوررابدهدلید وارداتمحدور
بودنبسیارازصنایعتولیدیدرکشور سدهموارداتکاالهدایسدرمایهایوواسدطهایازواردات
کشورباالی60درصدمیباشد)بخشحقیقیاقتصادمانندتولیدواشدتغالمتداثرمدیگدردد.بطدور
مجموعهای ازتغییرات متفاوت و حتی متهاد را در بخدش خدارجی و داخلدی

کلی تغییر نرخ ارز،
میتواندعملکرد اقتصاد کشور را تحت تدأثیر قدرار دهدد.الزم
اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن 
بهککراستکهبیثباتیمتغیرهایاقتصادکالنمانندنرخارزومخارججاریدولدت بداتغییدردر
کسریبودجه)داخلیبراساسواقعیتکشوروهممنینمطالعداتصدورتگرفتده،مدیتواننددبده
میزانقاب تدوجهیمطالبداتباندک هداراتحدتتداثیرقدراردهندد.مهمتدرینوویفدهبخدشبدانکی
گردآوریس ردههاواعطایتسهیالتمیباشد.بنابراینبررسدیمیدزانهمبسدتگیمیداننوسدانات
نرخارز،نوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوسداناتمخدارججداریدولدتدردورههدایزمدانی
گوناگونازاهمیتویژهایبرخورداراست.دراینپژوهشارتباطمیاننوساناتندرخارز،بددهی
دولتبهشبکهبانکیومخارججداریدولدتدردورهزمدانی1388-1397بداتدواترماهاندهمدورد
بررسیقرارگرفت.بدینمن ورجهتاستخراجنوساناتمدذکورولحداظافدقزمدانیازرویکدرد
تبدی موجکوازموجکمادرهاراستفادهشدهاست.نتای سهسطحتجزیهوتفکیکبدهدوره-
هایزمانیکوتاهمدت،میانمددتوبلندمددترانشدانداد.سد دهدمحرکتدیوهمبسدتگیمیدان
نوساناتدربازههایزمانیمختلشموردبررسیقدرارگرفدت.درسدایررویکردهداماننددخدانواده
آرچامکانلحاظافقهایزمانیوتفکیکمیسرنمیباشدکهاینمهدمدررویکدردموجدکقابد 
دستیابیمیباشد.نتای تحقیقنشانمیدهدکههرچهبهسمتدورهزمانیبلندمدتحرکتکندیم
وابستگیمیاننوساناتنرخارزاسمی،بدهیدولتبهبانکهاومخارججاریدولدتبیشدترمدی-
شودواینوابستگیوهمحرکتیدرخصوصنوسداناتمخدارججداریدولدتونوسداناتبددهی
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دولتبهشبکهبانکیشدیدترمیباشد.اینموضوعنشدانمدیدهدددولدتوشدبکهبدانکیارتبداط
نزدیکبایکدیگردارندواینارتباطبواسطهدولتیبودنخیلیازبانکهایکشدوردربلندمددت
بیشترنیزمیباشد.درواقعیکیازدالی اصلیایجادمطالباتریرجاریدرشبکهبانکیکشورنیدز
همینموضوعمیباشدودولتبرایپوششمخارججداریخدودکدهدرسدالهدایگذشدتهبسدیار
پرنوسانبودهاست،بااستفادهازقدرتچانهزنیخود،ازبخشبانکیتسدهیالتدریافدتنمدودهو
درموعدمقررنیزپرداختننمودهاستکههمبستگیمثبتباالمیانایندونیزمویدایدنموضدوع
است.هممندیننتدای نشداندادکدهنوسداناتندرخارزومخدارججداریدولدتدرکوتدا همددت
وابستگیبهیکدیگرندارندووابستگیوحرکتهمسدودردورههدایمیدانمددتوبلندمددتبده
چشممیخوردکهمیتواندناشیازآثارباوقفهنرخارزاسمیباشد.هممندینمیداننوسداناتندرخ
ارزوبدهیدولتبهبانکهاهمبستگیوهمحرکتیوجودداردامااینهدمحرکتدیدرطدیزمدان
افزایشمییابدودربلندمدتبه53درصدافزایشمییابد.اینموضوعمدیتوانددناشدیازتحدت
تاثیرقرارگرفتنبودجهدولتومخارججاریدولتازنوساناتندرخارزباشدد.بدراسداسنتدای 
پژوهشمیاننوساناتنرخارزومخارججاریدولتهمبستگیمثبتوجودداردواینهمبستگی
دربلندمدتبه28درصدمیرسد.بدرهمیناسداسنوسداناتندرخارزمدیتوانددازطریدقتغییدردر
مخارججاریدولت،نوساناتدربدهیدولتبهشدبکهبدانکیراتوضدیحدهدد.بدراسداسنتدای 
پژوهشنوساناتنرخارزباتغییردرسدمتعرضدهوتقاضدایاقتصداد،تغییدردربودجدهدولدترا
سببمی شودوازسویدیگرباتوجهبهارتبداطنزدیدکشدبکهبدانکیودولدتدرکشدور،زمینده
برایاستقرا

واخذتسهیالتازشبکهبانکیفدراهممدیشدود.بندابرایندروهلدهنخسدتبایسدتی

نوساناتنرخارزدرکشورحداق شودوازسویدیگرارتباطمیاندولتوشبکهبدانکیحدداق 
گرددتاانگیزهدولدتبدرایاسدتقرا

تدارجهدتپوشدش
واخدذتسدهیالتارزانقیمدتومدد 

مخارججاریحداق گردد.شایانککراستدرهیچمطالعهایبالحاظافقهایزمدانیگونداگون
بهبررسیوابستگیوهمحرکتیمیاننوساناتنرخارز،نوساناتمخارججاریوبدهیدولدتبده
بانک هاپرداختهنشدهاسدت.امدادرمطالعداتنزدیدکبدهایدنموضدوعمانندد،Khan, et al.,2002
&Gorodnichenko, 2016 ،Saysombath & Kyophlavong,2013

 Hsing,2016 ،Auerbachارتبداط

میانمخارجدولتونرخارزبررسیگردیدهاستووجودارتباطتاییدشدهاست.اماباتوجهبده
قهدایزمدانیبداچندین
وجودنوساناتزیادایدنمدوارددراقتصدادایدرانوارتبداطمتفداوتدرافد 
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.رویکردیتاکنونبررسینشدهاست
بددهRadivojevic,

et al.,2019وGhosh,2015،Yakubik & Reininger,2014،Skarica, 2014

بررسیعوام تعیینکنندهمطالباتریرجاریبانکها بدهیمعوقومشدکوکالوصدولدولدتو
بخشخصوصیبهشبکهبانکی)پرداختهاندوبرنقشواهمیتنرخارزتاکیدکردهاندورویکدرد
.ونتای مطالعاتیآنهابامطالعهحاضرمتفاوتمیباشد
ارتبداطمیدانبددهیمعدوقMakri, et al.,2014،Dimitrios, et al.,2016 هممنیندرمطالعات
دولتبهشبکهبانکیومخارجدولتدرن رگرفتهشدهاستکهایدنمطالعداتدرسدطوحزمدانی
 ینمیتوانباانجامتحقیقاتیدرارتبداطبداشناسداییعوامد

هممن.گوناگونصورتن ذیرفتهاست
،نوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوسداناتمخدارججداریدولدت،ایجادکنندهنوساناتنرخارز
-امکانکاهشوکنترلنوساناتدراینمواردرافراهمآوردزیدرابدراسداسشدواهدتجربدیهدم
حرکتیبعهاشدیدیبویژهدربلندمدتوجودداردومیتواندبابروزنوساندریکموردمدوارد
 .دیگررانیزمتاثرسازد
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سیاستگذاراناقتصادیمطرحباشد.درواقعوبراساسآمارهایمنتظارشاده،بخاشقاباحم

ظاهایاز

مصارفبودجهازمنابعارزی اصحازصادراتنفتوبرداشتاز سابذخیرهارزیتامینمیشاودکاه
شود.یکیازاالشهاییکهمقاماات


بانکمرکزیناگزیربهخریدارزودرنتیجهآنافزایشپایهپولیمی
پولیدرایرانباآنمواجههستند،عدمامکانپیشبینیدقیقدرآمدهاینفتایودرنتیجاهآننااممیناانیاز
درآمدهاینفتیبرایبودجهریزیبراساسآناست.ازاینرومیتوانگفتسیاستگاذارانبخاشپاولی
برایبرنامهریزیدقیقجهتایجادثباتاقتصادینیازبهشناساییاگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیباا
توجهدرآمدهاینفتیهستندبررسیاثرسیاستهایپولیدراقتصادباارائهنظریهمقداریپولآغاازشاد.
اقتصادیدرمورداگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیاخت ف

صا بنظران
نظردارند.براساسادبیاتنظریوتجربی،سیاستهایپولیآثاارمتفااوتیبارمتغیرهاایکا ناقتصاادی

دارند؛ازمرفدیگراثارایانسیاسات هاادرایارانت اتتااثیردرآمادهاینفتایقارارگرفتاهوازایانرو
اثرگذاریآنباابهاماتبیشتریمواجهخواهدشد
براساسادبیاتموجوددرزمینهسیاستهایپولی،اگونگیاعمالسیاستپولیدرکشورهایواردکننده

وصادرکنندهنفتبایکدیگرمتفاوتاست.درکشورهایواردکنندهنفتبههنگاامافازایشقیماتنفات،
بانک هایمرکزیبرایکنترلتاورماقادامباهافازایشنارهبهارهکاردهوسیاساتپاولیانقبا ایاعماال
میکنند..امادرکشورهایصادرکنندهنفت،بههنگامافزایشقیمت،درآمدهایارزیکهعمدتاًدراختیار
دولتاست،افزایشیافتهودولتبرایتأمینمخارجخودباتبدیحبخشیازدالرهاینفتیبهپولداخلای،
خواستهیاناخواسته جمپولراافزایشمیدهد.بنابراینمایتاوانگفات،درکشاورهاییماننادایارانکاه
صادرکنندهنفتهستند،درآمدهاینفتیع وهبراینکهبصورتمستقیممیتواندمتغیرهایک ناقتصاادی
رات تتاثیرقراردهد،بصورتغیرمستقیموازمریقسیاستهایپولینیزبرمتغیرهاایکا ناقتصاادی
اثرگذارخواهدبود.ازاینروهدفاینمطالعهبررسیآثارناشیازاعمالسیاستهایپاولیبارمتغیرهاای
ک ناقتصادیباتوجهبهدرآمدهاینفتیاست.دراینمطالعهبهمنظاورسیاساتپاولیازمتغیرهاایناره
سودتسهی تبانکیوهمچنیننرهذخیرهقانونیاساتفادهشادهاسات؛اساتفادهازاناینمتغیرهااییبارای
سیاستپولیدرمطالعاتمختلفاقتصادیاهدرداخحواهدرخارجمورداستفادهقرارگرفتهاسات.باا
توجهبهم دودیتدسترسیبهام عاتوهمچنینسایرم دودیتهایموجود،متغیرهایک ناقتصاادی
درنظرگرفتهشدهدراینمطالعهنیزنرهرشداقتصادیونرهتورمهساتند.بارایانادازهگیارینارهرشاد
اقتصادیازنرهرشدتولیدناخالصداخلیبهقیمتثابتاستفادهشد.نرهتورمنیازازنارهرشادشااخص
قیمتمصرفکننده(CPIوبدستآمد.دراینمطالعهازدادههایمتغیرهایتو یحدادهشادهبارایدوره
زمانی1357تا1397استفادهشد.تجزیهوت لیحام عاتبااساتفادهازنارمافازارSTATAانجاامشاده
است .
نتایجاینمطالعهنشاندادکهافزایشنرهسودبانکی،نرهرشداقتصادیرا داقحتادوسالپسازاعمال

31

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

کاهشدادهاستوپسازاناثرشوکبهسمتصفرمیحپیدامیکند.باافزایشنرهساودباانکی،

شوک
ازیکمرفهزینهتامینسرمایهکاهشپیداکردهوباعاثمایشاودمیاحباهسارمایهگاذاریودرنهایات
سرمایهگذاریبهدلیحکاهشسودسرمایهگذاریکاهشپیداکناد.ازمارفدیگاربااافازایشنارهساود
بانکینرهتورمکاهشپیداکردهاست.همانمورکهمشخصاست،یکان ارافمعیاارشاوکدرناره
سودتسهی تبانکی،تاسهدورهپسازاعمالشوکاثرمثبتبرنرهتورمبرجایگذاشتهوپسازآناثر
آنکاهشپیداکردهوبهسمتصفرمیحپیدامیکند.بررسیاثرنرهذخیرهقانونیبررشداقتصادینشاان

می دهدکهاینمتغیرنیزباهماننادنارهتساهی تباانکیاثارمنفایباررشاداقتصاادیایارانداشاتهاسات.
بصورتیکهافزایشنرهذخیرهقانونیتایکدورهپسازاعمالشوکبودهوازدورهدومبهسامتصافر
میحپیدامیکند.ازمرفدیگراثرنرهذخیرهقانونیبرنرهتورممثبتبودهونشاندادهشدهاستکهیک

ان رافمعیارشوکدرنرهذخیرهقانونی،نرهتورمراکاهشمیدهاد.افازایشدرآمادهاینفتایباعاث
افزایشنرهرشداقتصادیتادودورهپسازاعمالشوکشدهوپسازآنبهسمتصفرمیحپیاداکارده
است.باافزایشدرآمدهاینفتیودرنتیجهآنافزایشدرآمدهایدولت،مخارجدولتافزایشپیداکرده
وباعثافزایشتقا ادرداخحودرنتیجهآنافزایشرشداقتصادیمیشود .
کلید واژگان :سیاستپولی،نرهرشداقتصادی،نارهتاورم،الگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری
(SVARو 

طبقه بندی  D43, L71, E31 :JEL

مقدمه

بررسیاثرسیاستهایپولیدراقتصادباارائهنظریهمقاداریپاولآغاازشاد.صاا بنظاران
اقتصادیدرمورداگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیاخت فنظار
دارند( Palesa,2014و.براساسایننظریهپولاثریبارمتغیرهاای قیقایاقتصاادنداشاتهوفقاط
قیمتهارات تتاأثیرقارارمای دهاد.اقتصاادداناندیگارماننادکینازوساایراقتصااددانانمکتاب
کمبریجبررسیاثرپولبراقتصادراادامهدادهوازنظرایندستهازاقتصاددانانپاولمایتواناداثار
غیرمستقیمیبرمتغیرهایاقتصادیداشتهباشد.ازنظرکینزعر هپولمایتوانادازمریاقافازایش
مخارج،باعثافزایشاشتغالوهمچنینم رکرشداقتصاادیباشاد.پاولیگرایاانسانتی1نشاان
________________________________________________________________
1- Traditional Monetarists.
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دادندکهسیاستهایپولیبهشکحهدفگذارینرهپایینرشدپولکوتاهمدت،میتواندباتغییر
نرهبهره،متغیرهایک ناقتصادیرات تتاثیرقراردهد( Onyeiwu, 2012; Niazi Mohseni

et. al., 2018و .
هموارهوابستگیپولیومالیبهبخشنفتیدرایران(بهعنوانیکایازکشاورهایصاادرکننده

نفتووجودداشتهاستکههمینامرباعثشادهسیاساتهاایپاولیدرکشاورباهعناوانیکایاز
االشهایعمدهبرایسیاستگذاراناقتصادیمطرحباشد.درواقعوباراسااسآمارهاایمنتظار
شده،بخشقابحم

ظهایازمصارفبودجهازمنابعارزی اصحازصادراتنفتوبرداشاتاز

سابذخیرهارزیتامینمیشودکهبانکمرکزینااگزیرباهخریادارزودرنتیجاهآنافازایش
شود.یکیازاالشهاییکهمقاماتپولیدرایرانباآنمواجاههساتند،عادمامکاان


پایهپولیمی
پیشبینیدقیقدرآمدهاینفتیودرنتیجهآننااممینانیازدرآمدهاینفتیبرایبودجاهریازیبار
گذارانبخشپولیبرایبرنامهریازیدقیاقجهات


توانگفتسیاست
اساسآناست.ازاینرومی
ایجادثباتاقتصادینیازبهشناساییاگونگیاثرگذاریسیاستهاایپاولیبااتوجاهدرآمادهای
نفتیهستند(Khiabani and Amiri, 2014و.بطورخ صهمیتوانگفتبراساسادبیاتنظریو
تجربی،سیاستهایپولیآثارمتفاوتیبرمتغیرهایک ناقتصادیدارند؛ازمرفدیگاراثارایان
سیاستهادرایرانت تتاثیردرآمدهاینفتیقارارگرفتاهوازایانرواثرگاذاریآنبااابهاماات
بیشتریمواجهخواهدشد،ازاینرودراینمطالعهبهبررسیاثارسیاساتهاایپاولیودرآمادهای

یSVAR(1و
نفتیبرمتغیرهایک ناقتصاادیت اتیاکمادلخودرگرسایونبارداریسااختار 
پرداختهخواهدشد.بهاینمنظورمطالعه ا ردرششبخاشارائاهشادهاسات.دربخاشدومو
پسازبیانمقدمهبهبررسیمباانینظاریموجاودارائاهشادهودربخاشساومباهبررسایپیشاینه
پژوهشپرداختهمی شود.بخشاهاارمایانمطالعاهارائاهمادلت قیاقوروشت قیاقباودهودر

بخشپنجمنتایجت قیقارائهخواهدشد.بخشششموپایانیاینمطالعهنیزبهبیاننتیجاهگیاریو
همچنینارائهپیشنهادهایت قیقمیپردازد .

________________________________________________________________
1-Structural Vector Auto Regressive Model
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مبانی نظری

ازسیاستهایپولیتعاریفمتفاوتیارائهشدهاستکهمیتوانگفاتهماهایانتعااریفدر
برگیرندهیکمفهوماستوآنکنترل جمپولتوسطمقامااتپاولیدریاککشاوراسات.در
برخیازمطالعاتسیاستپولیرابصورتزیرتعریفکاردهاناد( Nibeza and Tumusherure,

2015و :
«سیاستپولییکسیاستک ناقتصادیاستکهتوسطبانکمرکزیصورتمیگیرد.در
اینسیاستبامدیریتعر هپولونارهبهارهوهمچناینسیاساتهاایدولتایمرباوهباهمارف
تقا ایاقتصاد،بهدنبالدسترسیباهاهادافخاصایهمچاونتاورم،مصارف،رشاداقتصاادیو
همچنیننقدینگیهستند» .
سیاستپولیرابصورتزیرتعریفمیکند :

)Mumtaz and Zanetti (2013
«سیاستپولیفرایندیاستکهبهوسیلهدولت،بانکمرکزیویامقاماتپولیهرکشور،باا
کنترلپولوهزینهپولویابهعبارتدیگرنرهبهرهبهدنبالدسترسیبهاهدافیهمچاونثبااتو
یارشددرهرکشورهستند.ایناهدافشاامحثبااتقیماتهاا،ت ریاکرشاداقتصاادی،اشاتغال
کامح،کاهشنوساناتتجاری،جلوگیریازب رانهایمالیوثباتبلندمدتدرنرهبهرهوناره
ارزاست» .
درتعریفیسیاستپولیرااینگونهتفسیرمیکند :

)Waty (2014
«سیاستپولیدستکاریدرعر هپولبهمنظوراثرگذاریبرمتغیرهایاقتصادیهمچونناره
رشدتولیدناخالصداخلی،تورم،بیکاریونرهارزاست.سیاستپولیبستهبهاگاونگیاجارای
آنمیتواندباعثتورمویاکاهشقیمتهاشود.سیاستهایپولیانبسامیباافزایش جامپاول
میتواندسطحقیمتهاراافزایشدادهوسیاستهایپولیانقبا یباکاهش جمپاولمایتواناد
باعثت ریکرشداقتصادی،سطحقیمتهاوبیکاریشود ».
اعمالسیاستهایپولیدرسهمر لهانجاممیشود.درمر لهاولبانکمرکزیباااساتفادهاز
ابزارخودمانندپایهپولی،مدیریتسپردههاایدولتای،موافقاتناماههاایباناکمرکازیدرباازار
شبانه،عملیاتبازارباازباهدنباالدساتیابیباههادفخاویشاسات.درمر لاهدوموبااتغییارات
ابزارهایبانکمرکزی جمپول،نرهبهرهویانرهتورمتغییرکردهودرمر لاهساومباافار 
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دسترسیبهاهدافمیانیدرجهتمطلوب،اقتصادبهسویاهادافنهااییماننادساطحخاصایاز
تورم،نرهخاصیازبیکاری،نرهمعینارز،رشداقتصادی،ثباتنسبینرهبهرهوثباتبازارهاای
مالیهدایتخواهدشد.زمانی که بانکهای مرکازی اقادام باه اجارایسیاسات پاولی مایکنناد
مجموعهای از تغییرات پدید میآید که از تأثیر بر بازارهای مالیوپولیشروع شده و باه تغییار در
انجامد.کینزینهاو پولیون درخصوص اینکه

سطح عمومی قیمتها یا به مور مشخصتر ،تورم می
با افزایش جم پول افراد اه ناوع از داراییهاا را جاایگزین پاول مایکنناد ،اخات ف نظاردارناد.
کینزینها تغییرات در تقا ای کح را منشاء عدم ثبات در اقتصاد میدانند .نره بهره نیز در واکانش
به تغییرات تقا ایکح تغییر کرده و تقا ای پول را ت ت تأثیر قرار میدهد.با فر

اسابندگی

گردد.کینزینهاا

قیمتها و دستمزدها ،افزایش تقا ا برای پولمنجر به کاهش تولید و اشتغال می
اوراق قر ه و خزانه را جانشین خوبی برای پول میدانند.به همین دلیح باافزایش عر ه پول نره
بهره کاهش یافته و تقا ا برای این اوراق افزایش مییابد و منجر به افزایش قیمت و کاهش باازده
آنها میگردد .به دنبال افزایش قیمت این ناوع دارایایهاا ناره بهاره کااهش ماییاباد و تقا اای
سرمایهگذاری را افزایش داده واز آن مریق تقا ای کح را افازایش مایدهاد .در مقاباح پولیاون
معتقدند که پول دارای جانشینهای متعددی از جمله داراییهای مالی نظیر اوراق قر ه و خزانه و
داراییهای فیزیکی مانند ساختمان و کاالهای بادوام است که با کاهش بازده پول بهدلیح افزایش
عر ه آن ،با جانشین کردن دیگر داراییها بهجای پول منجر به افزایش سرمایهگذاری میشوند و
تقا ای کحرا افزایش میدهد .در مدلهای مبتنی بر دیدگاه پولیون فر

میشود که تقا ای پول

نسبت به تغییرات نره بهره غیر ساساست در این دیدگاه افازایش جام پاول موجاب افازایش
تقا ای کح میشود .ال اگر در بازار کار تعدیح دستمزدها باا تاأخیرانجاام پاذیرد و یاا قیمتهاا
انعطافناپذیر باشند ،سطح قیمت و م صول افزایش مییاباد .ولای اگار تعادیح کاماح دساتمزدها
صورت پذیرد فقط منجر به افزایش قیمت میگردد بنابراین بطور کلی در دیدگاه پولیون افازایش
جم پول موجب افزایشتولید اسمی میگردد که با گذشت زمان دستمزدها کام تعدیح شده و
افزایش جم پول خود را در افزایش قیمتها نشانمیدهد و تولید به سطح اولیهاش باز میگاردد
(Niazi Mohseni et.al, 2018و .
بااراساااسادبیاااتموجااوددرزمینااهسیاسااتهااایپااولی،اگااونگیاعمااالسیاسااتپااولیدر
کشورهایواردکنندهوصادرکنندهنفتبایکدیگرمتفاوتاست.درکشاورهایواردکننادهنفات
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بههنگامافزایشقیمتنفت،بانکهایمرکزیبرایکنترلتورماقدامبهافزایشنرهبهرهکردهو
سیاستپولیانقبا یاعمالمیکنند..امادرکشورهایصادرکنندهنفت،بههنگامافزایشقیمات،
درآمدهایارزیکهعمدتاًدراختیاردولتاست،افزایشیافتهودولتبرایتأمینمخارجخودبا
تبدیحبخشیازدالرهاینفتیبهپولداخلی،خواستهیاناخواساته جامپاولراافازایشمایدهاد
و.بنابراینمیتاوانگفات،درکشاورهایی

(Cologni and Manera, 2008; Samadi et al. 2018
مانندایرانکهصادرکنندهنفتهستند،درآمدهاینفتیع وهبراینکهبصاورتمساتقیممایتواناد
متغیرهایک ناقتصادیرات تتاثیرقراردهد،بصورتغیرمستقیموازمریقسیاستهایپولی
نیزبرمتغیرهایک ناقتصادیاثرگذارخواهدبود .

مطالعات پیشین

بااستفادهازروشهایمتعددیدرمطالعاتمختلفبهبررسیاثرشوکهایپولیوشوکهای
سیاستپولیبرمتغیرهایاقتصادیپرداختهشدهاست .درمطالعاتداخلای)Hante et al. (2018
بااهبررساایخنثاااییپااولدراقتصااادیایاارانپرداختنااد.درایاانمطالعااهبااااسااتفادهازمتاادولو ی
کاتبرتسونوتیلور،وهمچنینمبقروششناسیپسرانباااساتفادهازدورویکاردنئوک سایکیو
نئوکینزی،نشاندادهشدکهپولپیشبینیشدهدرکوتاهمدتخنثیبودهولیپولپیشبیناینشاده
درمطالعهایبهبررسیاثارابزارهاایسیاسات

برتولیدموثراستHaji Ghasemi et. al. (2017).
پولیشامحنرهبهرهونرهذخیرهقانونیبرمتغیرهایک ناقتصادیپرداختند.آناندراینمطالعه
نشاندادندکهافزایشنرهبهرهواقعیباعاثکااهشتولیادناخاالصداخلای،تاورموبیکااریو
یشاود.
افزایشنرهذخیرهقانونینیازموجابکااهشتاورموافازایشتولیادناخاالصداخلایما 
شوکهایقیمات

)Khiabani and Amiri (2014درااراوبیکمدلDSGEبهبررسیتأثیر
وتولیدنفتخامبرمتغیرهایپولیومالیوک ناقتصادیپرداختند.نتایجایانمطالعاهنشاانداد
شوکهایقیمتتأثیرمثبتومعناداربرمخارجدولت،درآمادهایمالیااتیواجازایپایاهپاولی
ااساااتفادهازمااادل

درمطالعاااهایبا ا

دارنااادMehrara and Shahab Lavasani (2012).
خودرگرسیونبرداری،بهبررسیتعامحمیانششمتغیر،ارخههایقیمتمسکن،نارهارزواقعای
درآمدهایواقعینفت،عر ۀپولونرهبهرهپرداختند.نتاایجایانمطالعاه ااکیازافازایشدر
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رخههاایدرآمادهایواقعاینفات
بخشادواریقیمتمسکنبهدنبالبروزشوکهایمثبتدرا 
بود .
درمطالعاتخاارجینیازباهبررسایاثارسیاساتهاایپاولیبارمتغیرهاایمختلافاقتصاادی
پرداختندMumtaz, H., & Zanetti (2013).بهبررسیاثرنوساناتشوکهاایسیاساتپاولیباا
اسااتفادهازروشSVARوDSGEپرداختنااد.نتااایجایاانمطالعااهنشاااندادکااهیاکافاازایشدر
نوساناتسیاستپولی،رشدتولیدوتورمراکااهشدادهاساتWaty (2014).نیازدرمطالعاهای
دیگردرمطالعهایبهبررسیاثرابزارهایسیاستپولیبررشداقتصادیانادونزیپرداخات.نتاایج

اینمطالعهنشاندادکهعملیاتبازارباز،نرهذخیارهقاانونیونارهبهارهیاکرابطاهایباارشاد
اقتصادیدراندونزیدارند Filis and Chatziantoniou (2014).بارای گروهای از کشاورهای
واردکننده و صادرکننده نفاتخاام باه ایان نتیجاه دسات یافتاهاناد کاه تأثیرپاذیری ناره بهاره از
شوکهای نفتی به نوع ر یمسیاست پولی کشاورها بساتگی داردNibeza and Tumusherure .،


)(2015درمطالعهایبااستفادهازالگویتص یحخطابدستآوردندکاهسیاساتهاایپاولیاثار
معنیداریبرعر هپولونرهارزدارداسات.اانوهمکااران(2017ودرمطالعاهایباابررسای
اثربخشیسیاستهایپولیدرایننشاندادکهسیاستهایپولیدرااینبارتولیاددرابتادااثار
مثبتوسپساثرمنفیبرجایگذاشتهاست .
دهدکهاثرگذاریسیاستهاایپاولدرمطالعااتمختلافدر

بررسیمطالعاتپیشیننشانمی
ایرانموردتاییدویاردقرارگرفتهشدهاستوهموارهاینسوالمطرحبودهاستکهباتوجاهباه
شرایطاقتصادیایران،آیاسیاستهایپولیدرایرانبرمتغیرهایک ناقتصادیایرانماننادرشاد

یتواناد
اقتصادیوتورماثرگاذارباودهاساتیااخیارهآنچاهمشاخصاساتدرآمادهاینفتایما 
اثرگذاریسیاستهایپولیرات تتاثیرقراردادهودومتغیرنرهذخیرهقانونیونارهتساهی ت
بهعنواندومتغیرسیاستپولیمیتوانندبرمتغیرهاایکا ناقتصاادیاثرگاذارباشاند.بررسایهاا

نشانمیدهدکهدرمطالعاتپیشیناثرهمزمانمتغیرهایسیاستپولیوهمچنیندرآمدهاینفتای

بررشداقتصادیوتورمدراااراوبیاکالگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری(SVARو
موردبررسیقرارنگرفتهاستکهدراینمطالعهبهبررسیاینمو وعپرداختهخواهدشد .
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روش مورد استفاده و تصریح مدل

شکحساختاریمدلهایSVARبصورتزیراست :
(1و 
کهدرآن نشاندهندهبرداراخت التساختاریبودهکهبصورتسریالیومتقابحناهمبساته
تعدیحیافتهباشد،بصورتیکهداریم :

هستند.فر میکنیمکه نشانگراخت التVAR
(2و 
اخت التساختاریبال اظم دودیتهایکوتااهمادتوبلندمادتبارروی

اساتخراج

میشوند.مدلموردنظریکساختاربازگشتبلوکیبررویرابطههمزمانبیناخات التتعادیح
یافتهواخت التساختاریمربوهرال اظمیکند .
بنابراینمیتوانگفترابطهاصلیبرقرارشدهبینشوکهایفرمخ صاهشادهوشاوکهاای
ساختاریدریکمدلSVARبصورترابطهزیرقابحارائهاست :
(3و 
کهدررابطهفوق ،بردارجم تفرمخ صهشدهو بردارجم تاخ لفرمسااختاری
هستندکههردوبردارهایی

بودهوبردارهایAوBابعادی

دارند .

باتوجهبهساختارمدلهایخودرگرسیوبرداریسااختاریوهمچناینباراسااسمباانینظاری

موجودنزدیکبهت قیق،معادله0درت قیق ا ربصورتزیرفر شدهاست :
(4و 
دررابطه0

تورم،

شوکهایسااختارینارهرشاداقتصاادی،



شاوکهاایسااختاریابازارسیاساتپاولی،و

شاوکهاایسااختاریناره
شاوکهاایسااختاریلگااریتم

درآمدهاینفتیاست.بااستفادهازرابطه،0معادالتمربوهبهشوکهاایسااختاریرامایتاوان

بصورتزیرارائهداد :
(5و 
(6و 
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(7و 
(8و 
تا0اگونگیارتباهبینشوکهایساختاریوشوکهایفرمتعدیحیافتهدرمدل
درروابط 0

SVARمورداستفادهدرت قیقارائهشدهاست .
دهدکهشوکهایرشداقتصاادیت اتتااثیرخاود


نشانمی
م دودیتبیانشدهدرمعادله0
اینمتغیرومتغیرهاینرهتورم،سیاستپولیوهمچنیندرآمدهاینفتیقرارمیگیرد.باتوجهباه
اینکهایرانیککشورصادرکنندهنفتاست،تغییراتقیماتنفاتبااتغییاراتدرآمادهاینفتای
میتواندنرهرشداقتصادیدرایرانرات اتتااثیرقاراردهاد.دربخاشمباانینظاریاگاونگی
اثرگذاریسیاستپولیودرآمدهاینفتیباررشاداقتصاادیبیاانشاد؛اثرگاذارینارهتاورمو
همچنینقیمتنفتبررشداقتصادینیزدرمطالعاتداخلیموردتاییدقرارگرفتاهاساتکاهایان
اثرگذاریهمدرکوتاهکدتوهمدربلندمدتتاییدشدهاست .

دراینمطالعهبهمنظورسیاستپولیازمتغیرهاینرهساودتساهی تباانکیوهمچناینناره
ذخیرهقانونیاساتفادهشادهاسات؛اساتفادهازاناینمتغیرهااییبارایسیاساتپاولیدرمطالعاات
مختلافاقتصااادیاااهدرداخااحوااهدرخااارجمااورداسااتفادهقاارارگرفتاهاساات.باااتوجااهبااه
م دودیتدسترسیبهام عاتوهمچنینسایرم دودیتهایموجود،متغیرهایک ناقتصاادی
درنظرگرفتهشدهدراینمطالعهنیزنرهرشداقتصادیونرهتورمهستند.برایاندازهگیاریناره

رشداقتصادیازنرهرشدتولیدناخالصداخلیبهقیمتثابتاستفادهشد.نارهتاورمنیازازناره
وبدستآمد.دراینمطالعهازدادههایمتغیرهاایتو ایح

رشدشاخصقیمتمصرفکننده(CPI
دادهشدهبرایدورهزمانی1357تا1397استفادهشد.تجزیهوت لیحام عاتباااساتفادهازنارم
افزارSTATAانجامشدهاست .

نتایج تجربی

دراینمطالعهنتایجواکنشمتغیرهاینرهرشداقتصادیونرهتاورمباهمتغیارسیاساتپاولی
یعنینرهسودبانکیونرهذخیرهقانونیدرااراوبالگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری
(SVARوارائهمیشود.باتوجهبهم دودیتهایموجوددرتعدادصف اتمقالاه،درایانبخاش
فقطبهبررسیواکنشرشداقتصادیونرهتاورمباهتغییاراتدرنارهساودباانکی،نارهذخیا ره
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قانونیوهمچنیندرآمدهاینفتیپرداختهمیشود .مناینکهبررسیهایاینمطالعهنشاندادناد
کهمتغیرهایمورداستفادهدراینت قیقدرسطحپایاهستند.ازمرفدیگاربررسایهاانشاانداد
کهدراینمطالعهوبراساسآمارهشوارتز،تعدادوقفهبهینهبرایهردومدلبارآوردیبرابارباا1
است.بجزابزارواکنشبه ربه،ابزاردیگریکهالگوهاایVARماورداساتفادهقارارمایگیارد،
تجزیهواریانسخطایپیشبینیاست.بهاستفادهازاینابازار،ساهمبایثبااتیهارمتغیاردرمقاباح
هایاعمالشدهدرمتغیرهایدیگرالگوتعیینمیشود.تجزیهواریانسخطایپایشبینایدر

شوک
اینمطالعهنشاندادکهبیشترینسهمواریانسخطایپیشبینیمتغیرهاینرهرشداقتصادیونره
تورمتوسطخوداینمتغیرهاتو یحدادهشدهوپسازآنمتغیرهایدرآمدهاینفتی،نرهذخیاره
قانونیونرهسودتسهی تبانکیواریانسخامایپیشبینینرهرشاداقتصاادیونارهتاورمدر
ایرانراتو یحمیدهند.باتوجهبهتو ی اتبیانشده،دراداماهباهارائاهتو ای اتمرباوهباه
واکنشنرهرشداقتصادیونرهتورمبهشوکهاایسیاساتپاولیوهمچنایندرآمادهاینفتای

ارائهخواهدشد.
0واکنشنرهرشداقتصادیبهیکان رافمعیارشوکدرنرهسودبانکیرانشانمیدهاد.
همانمورکهدرشکحنیزمشخصاست،افزایشنرهسودبانکی،نارهرشاداقتصاادیرا اداقح
تادوسالپسازاعمالشوککاهشدادهاستوپسازاناثرشوکباهسامتصافرمیاحپیادا
میکند.باافزایشنرهسودبانکی،ازیکمرفهزینهتامینسارمایهکااهشپیاداکاردهوباعاث
شودمیحبهسرمایهگذاریودرنهایاتسارمایهگاذاریباهدلیاحکااهشساودسارمایهگاذاری

می
کاهشپیداکند.ازمرفدیگرباافزایشنرهسودباانکی،انگیازهبارایسارمایهگاذاریفیزیکای
کاهشپیداکردهومنابعمالیبجایبکارگرفتهشدندرفرایندتولیادوایجاادسارمایهفیزیکایباه
سمتبانکهاجریانپیداکردهورشداقتصادیکاهشپیدامیکند .

واکنشنرهتورمبهیکان رافمعیاارشاوکدرنارهساودباانکیدر0آوردهشادهاسات.
همانمورکهدرشکحنیزمشخصاست،باافزایشنرهسودبانکینرهتاورمکااهشپیاداکارده
است.همانمورکهمشخصاست،یکان رافمعیارشوکدرنرهسودتسهی تبانکی،تااساه
دورهپسازاعمالشوکاثرمثبتبرنرهتورمبرجایگذاشتهوپاسازآناثارآنکااهشپیادا
کند.افزایشنرهتورمبهمعنیافزایشهزینهتامینمالیبنگاههاا

کردهوبهسمتصفرمیحپید 
امی
ودرنتیجهآنافزایشقیمتتمامشدهکاالبارایبنگااههااودرنتیجاهافازایشنارهتاورماسات.
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بررسیشرایطاقتصادیایراننیزنشانمیدهدهموارهپسازافزایشنرهسودبانکیباتاورمیباه
همیناندازهاقتصادمواجهشدهاست .

انحراف معیار شوک در نرخ سود بانکی
r, grیک
واکنش نرخ رشد اقتصادی به
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تصادیونرهتورمباه
دراینمطالعهاثردومتغیرنرهسودبانکیونرهذخیرهقانونیبررشداق

منظوربررسیاثرسیاستپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیبررسیشدهاست .االبارایاناسااس
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درادامهبهبررسیاثردیگرابزارسیاستپولییعنینرهذخیرهقاانونیباررشاداقتصاادیوتاورم
پرداختهمیشود.واکنشنرهرشداقتصادیونرهتورمنسبتبهشوکدرنرهذخیرهقاانونی0و
0ارائهمیشود.بررسیاثرنرهذخیرهقانونیبررشداقتصادینشانمیدهدکاهایانمتغیارنیازباه
مانندنرهتسهی تبانکیاثرمنفیبررشداقتصادیایرانداشتهاسات.بصاورتیکاهافازایشناره
ذخیرهقانونیتاایاکدورهپاسازاعماالشاوکباودهوازدورهدومباهسامتصافرمیاحپیادا
میکند.ازمرفدیگراثرنرهذخیرهقانونیبرنرهتورممثباتباودهونشااندادهشادهاساتکاه
یکان رافمعیارشوکدرنرهذخیرهقانونی،نارهتاورمراکااهشمایدهاد.بااافازایشناره
ذخیرهقانونی،قدرتوامدهیبانکهاکاهشپیداکردهودرنتیجهآننرهرشادنقادینگیکااهش
کند.همینامرباعثمیشودکهتورمکنترلشدهونرهتورمکاهشپیداکند .


پیدامی
معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی
واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف
sohei120, rr, gr
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هایافزایشیقیمتنفتنرهرشاد
 response variable
باتوجهبهوابستگیایرانبهدرآمدهاینفتی،هموارهشوک

اقتصادیایرانرات تتاثیرقراردادهاست؛ازاینرویکیدیگرازمتغیرهایل اظشادهدرمادل
موردبررسی،درآمدهاینفتیاست.واکنشنارهرشاداقتصاادینسابتباهیاکان ارافمعیاار
شوکدرلگاریتمدرآمدهاینفتیدر0آوردهشدهاست.مطابقباانتظارافزایشدرآمدهاینفتای

باعثافزایشنرهرشداقتصادیتادودورهپسازاعمالشوکشدهوپسازآنبهسامتصافر
میحپیداکردهاست.باافزایشدرآمدهاینفتیودرنتیجهآنافزایشدرآمدهایدولات،مخاارج
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دولتافزایشپیداکردهوباعثافزایشتقا اادرداخاحودرنتیجاهآنافازایشرشاداقتصاادی
میشود .

معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی
واکنش نرخ تورم به یک انحراف
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معیار شوک در درآمدهای نفتی
واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف
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پولیبررشداقتصادیموردبررسیقرارگرفتهاست،میتواناثرهریکازمتغیرهارابرمتغیرهای
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دیگرمورد بررسیقرارداد.باتوجهبهاهمیتنرهتورمبررشداقتصادی،درادامهاثرنرهتورمبر
رشداقتصادینیزموردبررسیقرارمایگیارد.در 0واکانشنارهرشاداقتصاادینسابتباهیاک
ان رافمعیارشوکدرنرهتورمنشاندادهشدهاست.همانمورکهدرشکحنیزمشخصاسات،
یکان رافمعیارشوکدرنرهتورم،باعثای اادنوسااناتیدرنارهرشاداقتصاادیدرایاران
خواهدشد.بنابراینمیتوانگفتافزایشنرهتورمبااایجاادنااممیناانیباعاثنوسااناتیدرناره
رشداقتصادیوناممینانیدرنرهرشداقتصادیمیشود .


واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ تورم
sohei120, inf, gr
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Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

منبع :یافتههای تحقیق


نتیجهگیری

بررسیاثرسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیازدیدگاهنظریاتمختلافاقتصاادی
شامحکینزینها،پولیون،ک سیکها،کینزینهایجدیدوک سیکهایجدیادنتاایجمتفااوتیرا
ارائهدادهاست.ایراننیزهموارهسیاستهایپولیرابااساتفادهازابزارهاایمختلافاعماالشاده
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استونتایجمتفاوتیبدساتآوردهاسات.ازمارفدیگارایارانیاککشاوروابساتهباهنفاتو
درآمدهاینفتیبودهوایندرآمدهاهوارهتوانستهاستهمبرسیاستهایپولیوهمبراثربخشی
هااثرگذارباشد.ازاینرودراینمطالعهبهبررسیآثارناشیازاعمالسیاساتهایپاولی

اینسیاست
برمتغیرهایک ناقتصادیباتوجهبهدرآمدهاینفتیپرداختهشدهاست.دراینمطالعهبهمنظاور
دسترسیبهاهدافت قیقازدادههایدورهزمانی1357تا،1397الگاویخودرگرسایونبارداری
ساختاری( SVARووابزارآنیعنیتابعواکنشبه ربهاستفادهشد.نتاایجایانمطالعاهنشاانداد
کهافزایشنارهساودتساهی تباانکی،نارهرشاداقتصاادیراکااهشونارهتاورمراافازایش
میدهد.ازمرفدیگردیگرابزارسیاستپولینیزباعثکاهشنرهرشداقتصاادیونارهتاورم
شدهاست.نتایجاینمطالعههمچنیننشاندادکهافزایشدرامدهاینفتیباافزایشتقا ایایجااد
شدهدراقتصادمیتواندنرهرشداقتصادیراافزایشدهد.براساسنتاایجبدساتامادهمایتاوان
گفتمطابقباانتظاراعمالسیاستپولیدرایرانباعثکاهشنرهرشداقتصادیشدهاساتکاه
روبهسیاستگذاراناقتصادیتوصیهمایشاودباه


اینموردباشرایطایراننیزسازگاراست،ازاین
منظورت ریکرشداقتصادیابزاریبجزسیاستپولیرادردستورکارقراردهند .
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استقبالکنندازموهبتهایآنمحرومخواهندبود.صنعتبیمهبهعنووانیکویازمهمتورینر وولم لو 
توسعهمالیمتأثرازپدیدهجهانیشدنمیباشد .

بنابهاهمیتموضوع،پژوهشحاضربوابهوره گیوریازرهیافوتگشوتاورهایتعمویمیافتوه،اثورا ثابوتو
تصادفیبهبررسیتأثیرادغامجهانیازجوانباقتصادی،سیاسیواجتماعیکشورهابرضریبنفوو بیموه،
ضریبنفو بیمههایزندگیوضریبنفو بیموههوایغیرزنودگیدردوگوروهکشوورهایتوسوعهیافتوهو
کشورهایچشماندازایراندرطولدوره1997-2017میپردازد .
انیشدنبررویضریبنفو بیمهاشارهدارد.بورخف 
نتایجحاصلاکیداًبرتأثیرمعنیدارشاخصهایجه 
کشورهایتوسعهیافتهکهکلیهجوانبجهانیشدنبهخصوصجهانیشدناجتماعیبرضریبنفوو بیموه
تأثیردارد،درکشورهایچشماندازایرانجهانیشدنصرفاًازبعداقتصادیوسیاسویبیشوترضوریبنفوو 

دهد.بهعلتسهمباالیبیمههایزندگیدرکشورهایتوسعهیافته،اثورجهوانی

بیمهراتحتتأثیرقرارم 
ی
شدنبراینگروهبیمهایچشمگیرترازکشورهایچشماندازایرانمیباشد.


طبقهبندی G22،F60:JEL
کشورهایتوسعهیافته ،کشورهایچشماندازایران.

کلمات کلیدي :جهانیشدن،ضریبنفو بیمه،

مقدمه

صنعتبیمههمچونسایرصنایعتحتتأثیرجهانیشدنمیباشد.تسهیلفرآیندجهانیشودندر
میگرددشرکتهایبیمهبینالمللیحضورفعالیدربازارکشورهایتوسعهیافته
صنعتبیمهباع  
بهخصوصکشورهایدرحالتوسعهپیداکنندکهاینپدیدهباع گرمشدنرقابتبینبیمهگران
داخلیوبینالمللیمیگردد.پدیدهجهوانیشودندرکشوورهایدرحوالتوسوعهمویتوانوداثورا 
میتواندباعو توسوعهصونعتبیموهدرشورای 
متفاوتیبررویصنعتبیمهبگذاردکهایناثرا  
درحوالتوسوعهشوود.وجوودایونسووالدر
رقابتبینالمللیویاتضعیفصنعتبیمهکشوورهوای 
صنعتبیمهباع شدهاستدرپژوهشحاضرتأثیرپدیدهجهانیشدنرابهصور مقایسوهایدر
کشورهایدرحالتوسعهمنطقهچشماندازدرکنارایرانوکشورهایتوسعهیافتهبررویصونعت
بیمهبررسویگوردد.ازطرفویدرسوالهوایاخیورکشوورایوراندرگیورتحوریمهوایبوینالمللوی
غیرعادالنهایگردیدهکهفرآیندجهانیشدنرابامشکلمواجهکردهاسوتبوهنحوویکوهدیگور

مقایسهایتوأثیرجهوانیشودنرابور

نتوانازمواهبآنبهرهمؤثرجست.پژوهشحاضربهصور 
میتووان
میدهدکه 
توسعهصنعتبیمهدردوگروهکشورهایچشماندازایرانوتوسعهیافتهنشان 
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جهانیشدنبهخصوصبورایکشوورایورانپویبوردوآنراتهدیودیبورای

ازنتایجآنبهاهمیت
جامعهایرانندانست.بخشیازجامعهآماریاینتحقیقکشورهایدرحالتوسعهچشماندازایران
میباشند.علتانتخوا کشوورهایچشومانودازایورانایوناسوتکوهیکویازاهودا مهومنظوام

جمهوریاسفمیایرانتوسعهکشورطیسندچشمانداز20سالهاست.درپژوهشحاضوراز بوین
24کشورحوزهسندچشمانداز12،کشوردرکنارایرانبهدلیولوجووددادهدرنشوریهزیگموابوه
عنوانجامعههد انتخا گردیدند.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پیشینه داخلی

فتاحیوگلخندان))Fattahi & Golkhandan, 2015بهبررسیارتباطبوینجهوانیشودنو
بیمهدرکشورهایD8بهصور محدودوبابهرهگیریازروشعلیتگرنجرپرداختوهانود.نتوایج
نشانمیدهدکهعلیتدوطرفهبینجهوانی شودنوبیموهبورایکشوورهایموالنی،انودوننیرابطوه
یکطرفهازسمتجهانیشدنبهبیموهبورایکشوورهایایوران،ترکیوهوبونگفدشوجووددارد.در
پژوهشمذکورمدلسازیاقتصادسنجیصور نگرفتهوصرفاًبهبررسیعلیوتاکتفواشودهاسوت.
جفلیوهمکاران()Jalalee, et al., 2014بوابهورهگیوریازمعوادال سیسوتمیاقتصوادکوفنو
برآورداقتصادسنجیبهبررسیتأثیرتوسعهمالیبرفرآیندجهانیشودناقتصواددرایوراندرطوول
دوره1965-2007پرداختهاند.براسالنتایجبدستآمده،توسعهمالیازکانالتوسوعهتخصویص
اعتبارا بانکیبهبخشخصوصیمنجربهافنایش0.11سرمایهگذاریبخوشخصوصویشودهو
بهدنبالآنمنجوربوهرشوداقتصوادیمویگوردد.راسوتیورضوا ی()Rasti & Rezaei, 2013بوا
گیریازرهیافتدادههایتابلوییدرطولدوره،1980-2006بهبررسیتأثیرتوسعهموالیبور


بهره
درجهبازبودنتجاریکشورهایعضوسازمانتجار جهانیپرداختهاند.نتایجنشانمیدهودکوه
توسعهمالیتأثیرم بتبرتجار کلوتأثیرمنفیبرتجار خدما دارد.

پیشینه خارجی

ویلیواموبوالکیفر)(Williams & Balcilar, 2020درمقالوهایتحوتعنووان"بررسویاثور
یشدنبرفعالیتهایبیمهدراقتصادهاینوظهور"بابهرهگیریازتکنیکتخمینواریوان و
جهان 
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علیتگرنجر(بلندمد )بهبررسویاثورجهوانیشودندرشواخصهوایاقتصوادی،اجتمواعیبوه
صور جداگانهبرصنعتبیمهپرداختند.نتوایجتجربوینشوانمویدهودوابسوتگیمقطعویوعودم
تجان بینکشورهایدرحالظهوروجوددارد.علیتدراقتصوادهاینوظهووربونرببواشورای 
مختلف،متفاو است.نتایجنها ینشانمیدهودکوههموهابعوادجهوانیشودنبوهطوورم بوتبور
یگوذارد.چیانو
مههایزندگیوبیموههوایغیرزنودگیتواثیرمعنویداریمو 
بی 

ویبوین(Chien-

جهانیشدنوصونعتبیموهمطالعوهمووردی

درمقالهایتحتعنوان"

)Chiang & Yi-Bin, 2016
کشورهایصنعتیوبازارهاینوظهور"،بهایننتیجهرسیدندکوهرابطوهمنفویبوینجهوانیشودنو
یبیمهایوجوددارد.همچنینبهایننتیجهرسیدندکهتوأثیرجهوانیشودندرکشوورهای

فعالیتها
صنعتیبیشترازکشورهاینوظهورمیباشد.چونوهمکواران()Chen, et al., 2013بوااسوتفادهاز

آزمونعلیتگرنجریتلفیقیمبتنیبربو استراپ،بوهبررسویرابطوهعلیوتبوینجهوانیشودنو
بیمههایعمروغیرعمردر8کشورآسیایشورقیدردوره1979-2008پرداختوهانود.نتوایجایون
پژوهشنشاندهندهوجودرابطهعلیتیکطرفهازبیمههایعمروغیرعمربهجهانیشدندرکشور
کره،علیتیکطرفهازجهانیشدنبهبیمهعمردرکشورمالنی،علیتیکطرفهازبیموهغیرعموربوه
جهانیشدندرکشورهایهندوژاپنورابطهعلیتدوطرفهبینجهوانیشودنوبیموهغیورعموردر
کشورفلیپیناست.درموردکشورهایدیگرنینرابطهعلیتیبینمتغیرهاییادشودهمشواهدهنشود.
جهانیشدنرابررویبازاربیموهعموربوینالمللویدر

ولی(،)Chang & Lee, 2012تأثیر

چان

39کشورجهاندرطیدوره1979-2007موردبررسیقوراردادهانود.یافتوههوایایونپوژوهشبوا
استفادهازتحلیلهمانباشتگیدردادههایتلفیقیوشواخصجهوانیشودن1KOFحواکیازتوأثیر
شدنبرتوسعهبازارهایبیمهعمربینالمللیاست.


معنادارجهانی

مبانی نظري پژوهش

صنعتبیمهنقشقابلتوجهیدراقتصادایفامی کندبوهنحوویکوهسوهمصونعتبیموهازکول

________________________________________________________________
 -1واژه   KOFمخفف عبار آلمانی " "K onjunktur forschungsstelleمی باشد و توس موسسه اقتصادی در
منتشرمیگردد .

سو ی "موسسهتحقیقا درزمینهکسبوکار"
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تولیدناخالصداخلیجهاندرسال6،2017درصدمیباشدکوهمعوادل4891بیلیووندالراسوت
درصدنینسهمبیمههایغیرزندگیبودهاست.درکول

درصدسهمبیمههایزندگیو2.7

که3.3
مینانکلحقبیمههایتولیدیدرجهاناز466بیلیوندالربوه4891بیلیووندالردر

ازسال1980
سال2017رسیدهاستکهبیانگرنرخرشدساالنه8.84درصدیحقبیمهبوودهاسوت.نورخرشود
واقعیحقبیمهبالحاظنرختورمازسال2015از4.3درصدبه1.5درصددرسال،2017کاهش
یافتهاستولیهمچناننرخرشدحقبیمهتولیدیم بتمیباشد.ضوریبنفوو بیموهدربازارهوای
درصدبودهاستکهبرایبیمههوایزنودگی4.2درصودوبورای

پیشرفتهدرسال2017معادل7.8
درصدمیباشد.درحالیکهبرایبازارهاینوظهورودرحالتوسوعه

بیمههایغیرزندگیمعادل3.6

باشدکهبرایبیمههایزندگی1.9درصدوبرایبیموههوای


درصدمی
ضریبنفو بیمهمعادل3.3
درصدمیباشد.اختف بینضریبنفو بیمهدربازارهاینوظهوروپیشرفتهنشوان

غیرزندگی1.5
دهندهوجوودظرفیوتبوالقوه موجووددرراسوتایرشودضوریبنفوو بیموهبوهانودازهدوبرابوردر
توسعهمیباشد(.)Sigma, 2017بررسیآمارهایتطبیقیطبوقنموودار1نشوان

کشورهایدرحال
میدهدکهسهمبیمههوایزنودگیازGDPدرکشوورهایچشومانودازایورانبسویارپوایینتوراز
کشورهایتوسوعهیافتوهمویباشودولویازلحواظضوریبنفوو بیموههوایغیرزنودگینندیوکبوه
کشورهایتوسعهیافتهمویباشوند.جهوانیشودنمجموعوهایازفرآینودهایپیچیودهوچنودبعودی
میباشدکهعرصههایمتعددازجملهسیاست،اقتصاد،فرهن

،محی زیسوتوایود ولوژیرادر

شدندرتفکرسرمایهدارییعنیحفو وگسوترشفرآینودتکواثرسورمایه،


گیرد.منطقجهانی
برمی
نهفتهاست( .)Gills, 2002
انیشدناقتصادهایمحلیوملیدراقتصادجهانیادغاممیگرددکوهبواجریوان

درعرصهجه
کاالوخدما ،اطفعا ،فونآوری،سورمایهدرفراسوویمرزهوایملویهموراهاسوت.دردنیوای
کنونیفرآیندجهانیشدنچنانشتابانصور میگیردکهباع بوجودآمدنبازارهوایمجوازی
شدهاستبهنحویکهبازارهاازحالتسنتیازطریقایجادارزهایدیجیتالیبینالمللیبهسومت
بازارهایپیشرفتهمجازیسوقپیداکردهاند.نمودار2فرآینودجهوانیشودندرایورانرانشوانموی

دهد.
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نمودار .1ضریب نفوذ بیمه هاي زندگی و غیرزندگی در کشورهاي چشم انداز ایران و توسعه یافته در سال 2017
1

منبع  :یافتههای تحقیق برگرفته از آمار منتشر شده سامانه "سیگما اکسپلورر " زیر نظر شرکت بیمه سوئیس ری

نمودار  .2فرآیند جهانیشدن در ابعاد اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی (منبع)KOF :
منبع  :نتایج تحقیق

2



________________________________________________________________
1- Sigma-explorer
2- Swiss Re
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مطابقنمودار2مشاهدهمیشودکهجهانیشدندرکلیهابعادافنایشیافتهاستکهنشانگرغیر
شدنمیباشدلذابهجایایستادندرمقابلآنبایدمسیرآنرابهنفوع

قابلانکاربودنپدیدهجهانی
کشورتغییرداد.نمودار3نشانمیدهدکهوضعیتجهانیشدنبوهصوور کلویدرایورانطوی
سالهای1970تا2017درمقایسهباکشورهایمنطقهمنا(برخیجنوکشورهایچشماندازایران
یباشود.
نینمی باشند)علیرغماینکهفرآینودرشودآندرطویزموانم بوتبووده،همچنوانپوایینمو 
وضعیتسریزمانیجهانیشدناقتصادیایراندرمقایسهباکشورهایدرحالتوسعهمنطقوهمنوا
بسیارپاییناستکهبیشترناشیازمسا لسیاسیوتحوریمهوایاقتصوادیاسوت.وضوعیتجهوانی
شدناجتماعینینعلیرغمرشدخو درسالهایاخیرهمچنانزیرسایهسایرکشوورهایدرحوال
توسعهمنطقهمنامیباشد.ازبعدجهانیشودنسیاسویبواافونایشدانوشسیاسویوتقویوتقودر 

بهکشورهایمنطقهدارامیباشود.

نظامیدرمنطقهخاورمیانه،وضعیتروبهرشدوباالترینسبت
لذابنابهاهمیتفراگیربودنجهانی شودنوتوسوعهصونعتبیموه،هود پوژوهشحاضوربررسوی
مقایسهایتأثیرجنبههایسیاسی،اجتماعیواقتصادیجهانیشودنبوررویضوریبنفوو بیموهبوه
تفکیکبیمههایزندگی،غیرزندگیوکلیبینکشوورهایدرحوالتوسوعهمنطقوهچشومانودازو

یافتهمیباشد.


ایرانباکشورهایتوسعه

اثرات جهانی شدن براي شرکت هاي بیمه

درطی30سالگذشتهجهانیشدندربازارهایکسبوکارچنانتوسعهیافتهاستکهنقوش
گرانوبیمهگراناتکایی


انیومکانیکهبیمه
آندربازارهایمالیرانمیتوانانکارکرد.موانعزم

برایخودتعریفمیکردند،درحالحاضردیگرمعنیندارد.برایم الچگونهمیتوانیمشورکت

بیمهایکهدرآمریکابهثبترسیدهاستراتصورکنیمکهباپرسنلایرلندیبهمشتریانآمریکوای

بیمهایراتصورکنیمکهدرفرانسهبهثبوترسویدهوبوه
جنوبیارا هخدما مینمایدویاشرکت 
کشورهایحاشیهخلیجفارلارا هخدما میکند؟اینم الهایواقعیهستندکوهناشویازثموره
جهانیشدنمیباشد.
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نمودار  .3سري زمانی جهانی شدن در ایران در کلیه ابعاد در مقایسه با میانگین کشورهاي منطقه منا
منبعKOF:

تحوال شتاباندرفنآوریوارتباطا ،نیرویمحرکهتحوال صنعتبیمهمیباشد.کوارا ی
فنایندهدرونبخشهایمختلفاینصنعترقابتبازیگرانفعالیتهایبیموهایراتشودیدکورده

است.افنایشبهرهوریهنینههاینها یراکواهشدادهوظرفیوتموازاددرصونعتبیموهجهوانی

هایمازاددربازارهاییکهمقررا دستوپواگیردارنود،بوهوضوو بوه


پدیدآمدهاست.ظرفیت
چشممیخورند.درنتیجه،آزادسازیبازارهایبیمه،تبدیلسریعصنعتبسیارتخصصیوتجنیوه

شدهبهصنعتیکهبتواندبهطورکارآمدیدرمحی جهانیشدهرقابتکند،ضرور کامولیافتوه
است.آزادسازیکهدرعینحالبسیارهمدشوارحاصلخواهدشد.طویدودهوهاخیور،آنقودر
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کهبانکهابهسرعتدرهمترکیبوادغامشدهاند،شورکتهوایبیموهدرهومادغوامنشودهانود.

ماهیتتجنیهوجنءجنءشدهصنعتبیمهبهدلیلموانعاقتصادیوقوانونیادغوام،باکنودی،تغییور
سازمانیراپذیرفتهاست.درنتیجه،ظرفیتمازاددرونبازارهایاولیهبیمهدرآمریکاواروپاایجاد
شدهاست.چنینشرایطیآثارعمده ایبربازارهایبیموهاتکواییآمریکواواروپواداشوتهاسوت.بوه

هایبیمه،بیمهگرانبازارهایاولیهبیمهجهاننینناچوارفعالیوت


همراهجهانیشدنمشتریانشرکت
خودرادرسطحجهوانیگسوترشدادهانود.بیموهگورانمتمرکوندریوککشوورخواص،درچنوین
شرایطیبهدشواریمیتواننداستقفلخودراحف کننود.بیموهگورانمحلویکوهسورمایهنواچینی

دارند،درمقایسهباشرکتهایبنرببیمهکهدرپهنهجغرافیاییگسوتردهتوریبوهمشوتریانخوود

دهند،نمیتوانندرقابتکنند.بازاربیمهاتکاییازسوالهوایدورتورحتویقبولازاینکوه


خدمتمی
بازارهایجهانیدربیمهمستقیمظهورکند،ماهیتاًجهانیبودهاست.چنوینوضوعی،هومازماهیوت
بیمهاتکاییبهم ابهمنبعتنوعبخشیریسکوتنوعجغرافیاییبیمهگرانمستقیمناشویمویشوود،و
همازنظرتاریخی،ساختاربیمهاتکاییبهطورکلیکمترتابعمقررا محدودکننودهبوودهاسوت.
برخف بازارهایبیمهمستقیمکهدرهمهکشورهاتابعمقررا سختبودهاسوت،بازارهوایبیموه
اتکاییسالهایطوالنیبودونکمتوریندخالوتقوانونیکوارکردهاسوت.نیازهوایبسوی ارپیچیوده
مشتریانصنعتبیمه،وجودمقررا راضروریساختهبود.مقرراتیخودبهم ابهموانعیبودکهبه
وضو دربازارهایخدما مالیخردهفروشیبهچشممیخورد،درحوالیکوهازایونموانوعدر
بازارهایبیمهاتکاییکمتروجودداشتهوبنابراینتغییردرآنهاآسانتربود.اینواقعیتباع شود

کهبهرغموضعیتدرحالتحولصنعتبیمهمسوتقیمونیونتحووال بازارهوایتجواریوموالی،
صنعتبیمهاتکاییبهتغییرا پرشتا دربازارهوایجهوانیبهتورپاسوخدهود( Abdeh Tabrizi,

شرکتهایبنرببیموهایبوینالمللوی

.)2002البتهصنعتبیمهمستقیمنیندرحالحاضرتوس
نوظهورموفقعملنمودهاندبهنحویکهسهمزیوادیازبوازار

همچونآکسا،1آلیانن2دربازارهای
اینکشورهارابهخوداختصاصدادهاند.نتایجمتناقضمطالعا پیشیندرزمینهتاثیرجهانیشدن
برصنعتبیمهدرکشورهایتوسعهیافتهوبازارهاینوظهورضرور پژوهشحاضررانشوانموی
________________________________________________________________
1- Axa s.a.
2- Allianz group
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دهدکهآیاکشورهاینوظهووردرراسوتایحمایوتازصونعتبیموهملوی،درمقابولایونپدیوده
بایستندویاهمچونکشورهایتوسعهیافتهراهرادرعرصهجهانیشدنهموارنمایند .
درتحقیقحاضربابهرهگیریازالگویریاضیتأثیرجهانیشدننهتنهاازجنبهاقتصوادیبلکوه

جنبه هایسیاسی،اجتماعیوکلینینبوررویضوریبنفوو بیموهبوهتفکیوکبیمو ههوایزنودگی،
غیرزندگیوکلیدردوگروهکشورهایمنتخبتوسعهیافتهوگروهکشورهایچشماندازایوران
موردبررسیقرارمیگیرد.


اثرات متغیرهاي اقتصادي بر ضریب نفوذ بیمه

عواملمتع ددیبرصنعتبیموه،رشودوگسوترشآنتاثیرگوذاراسوتکوهمطالعوهوشوناخت
فراگیردربارهآنهاواقدامدرزمینهرفعویاکنترلاثرا منفیهریکمیتوانودبوهنوبوهخووددر
پیشرفتاینبازاربالقوه،تاثیربسناییداشتهباشود.ازمهتورینعوامول،حضووربرخویازمتغیرهوای
اقتصادی،مانندتورمدرآمدسرانهونرخشهرنشینیمیباشد.ازمتغیرهایمذکوردرادبیا نظوری
متعددیبهعنوانمتغیرکنترلدرکنارمتغیرهایاصلیموثربرضوریبنفوو بیموه،یوادشودهاسوت
) .)Mahdavi & Majed, 2011
هنگامتورمباالوغیرقابلپیشبینی،برایبیمهگرانوبیمهگذارانمشکلکمبودنقدینگیبوه
وجودمیآید.بههمیندلیلهنینههایعملیاتیشرکتهاافنایشمییابدازطرفیتوورمبواالباعو 
کاهشقدر خریدبیمهگذارانگردیدهکهباع میشودآنانبهصوور ناخواسوتهبیموههوای
اختیاریراازسبدکاالهاوخدما موردنیازخودحذ نمودهوتقاضایخودرابیشتربوهسووی
کاالهاوخدما ضروریسوقدهند.بیمههایزندگیبهعنوانمهمتورینمتغیورمووثربورتوسوعه
مالیورشداقتصادیبیشترازبیمههایغیرزندگیمتاثرازتورممیباشد.بیموههوایعمورازایون
لحاظکهجنبهسرمایهگذارینینداشتهدرشرای تورمیبرایموردمجا بوهسورمایهگوذاریبلنود
مد کمتورینسوبتبوهبازارهوایارزوطوفو...دارد(.)Asadiqaragoz, et al., 2020افونایش
شهرنشینیهمباارا هخدما مطلو نینهمبستگیباالییدارد.درکشورهایدرحالتوسوعهکوه
ارا هخدما بیمهایعمودتامتمرکوندرمنواطقشوهریبووده،افونایششهرنشوینیباعو افونایش
ضریبنفو بیمهمیگرددولیدرکشورهایتوسوعهیافتوهکوهعرضوهخودما بیموهایدرکلیوه
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مناطقهمگنبوده،شهرنشینیتاثیرچندانیبرضریبنفو بیموهنودارد (Asadigharagoz, et al.,

).2017درآمدسرانهنینیکیازاستراتژیترینمتغیرهایموثربرهرشواخصاقتصوادیمویباشود
کهضریبنفو بیمهنینازآنم ت نینیست.باافنایشدرآمدسورانهقودر موانورخریودمصور 
کنندگانافنایشیافتهکهمیتواناینتغییررادرمقایسهدرآمدسرانهکشورهاوضریبنفو بیمه
مشاهدهنمود.برخیازعواملامکانخریدوتقاضایبالفعلرافراهمکردهوبرخیدیگورموانعاز
آنمیشوند.برایم الدراک ورکشوورها،افونایشدرآمودسورانه،کواهشتوورم،افونایشنورخ
شهرنشینیوبعدخانوار،تقاضایبیمهراافنایشمیدهد).(Asadiqaragoz, et al., 2019


روش شناسی پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج

درپژوهشحاضربراسالروشاستاندارداقتصادسنجیبااستفادهازنرمافونارهوای Eveiws
ینمواییموبوراسوال
وSTATAوبابهرهگیریازروشدادههایتابلوییاقدامبهتخمینمدلمو 
یکنویم.ایونمودل
استهواییرادرراسوتایتوسوعهصونعتبیموه،پیشونهادمو 
نتایجبدستآمدهسی 
برگرفتووهازموودلمطالعووهچیان و

ویب وین( ،)Chiang & Yi-Bin, 2016اسوودی وهمکوواران

یباشود.
()AsadiGharagoz, et al., 2017وویلیاموبالکیفر)(Williams & Balcilar, 2020م 
مدلریاضیومفهومیتحقیق بهشر جدول1است

جدول  .1مدل هاي ریاضی پژوهش براي کشورهاي توسعه یافته.
مدل
3
4

مدل

2

penit= β1penit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
penit= β1penit-1+
β2gEcoit+ β3Xit
penit= β1penit-1+
β2Gsocit+ β3Xit
npit= β1npit-1+ β2Gpolit+
β3Xit

5
6
7
8

زندگی
lpit= β1lpit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
lpit= β1lpit-1+ β2gEcoit+
β3Xit
lpit= β1lpit-1+ β2Gsocit+
β3Xit
npit= β1npit-1+
β2Gpolit+ β3Xit
منبع  :یافته های تحقیق

مدل

1

جهانی شدن و صنعت بیمه

جهانی شدن و بیمههای

9
10
11
12

جهانی شدن و بیمههای
غیرزندگی
npit= β1npit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
npit= β1npit-1+
β2gEcoit+ β3Xit
npit= β1npit-1+
β2Gsocit+ β3Xit
β1npit-1+ β2Gpolit+ β3Xit

برایکشورهایدرحالتوسعهوقفهمتغیروابستهحذ میگرددومدلهابهصور ایسوتادر
نظرگرفتهمیشوند.
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تعریف متغیرهاي مدل

PENit

i

t

ضریب نفوذ بیمه:برایمقایسووهوضعیتصنعتبیمهکشووورباکلاقتصادازشوواخصضریب
نفو بیمهاسووتفادهمیشووود.اینشاخصحاصلتقسیمحقبیمهتولیدیبهتولیدناخوالصداخلوی
یاآهستهتر)صنعتبیمهدرمقایسهبامجموعهاقتصادکشوراست .

استوبیانگرحرکتسریعتر(
( Lpitضریبنفو بیمههایزندگی):سهمبیموههوایزنودگیازتولیودناخوالصداخلویبورای
کشورiدرزمان .t
هایغیرزندگی):سهمبیمههوایغیرزنودگیازتولیودناخوالصداخلوی

(Npitضریبنفو بیمه
برایکشورiدرزمان.t

 :gtotitشاخص جهانیشدن کلی براي کشور  iدر زمان t

شاخصجهانیشدنمخففعبار آلمانی،Konjunkturforschungsstelleبهمعنایموسسه
تحقیقا درزمینهکسبوکاروعنوانیوکموسسوهاقتصوادیدرسوو ی اسوتکوهدرقسومت
هایمدیریت،فناوریواقتصادفعالیتمیکند.شواخص


درگروه
فدرالتکنولوژیدانشگاه3ETH
جهانیشدنKOFسالفنهازسویاینموسسهمنتشرمیشود.شاخصجهانیشودندرسوال2002
توس اینموسسهساختهشدودرهر)(Dreher, 2006آنرابسو داد.ایونشواخصمهمتورینو
جامعترینشواخصانودازه گیوریجهوانیشودنبوودهوازترکیوبسوهزیرشواخص،جهوانیشودن
اقتصادیباوزن36درصد،جهانیشدناجتماعیباوزن38درصدوجهانیشدنسیاسویبواوزن
26درصدبهشر زیربابهرهگیریازروشهاییچون 4PCAتشکیلشدهاسوت.5منبوعدادههوای
________________________________________________________________
1- OECD insurance statistics publication
2- sigma 3/2018: World insurance in 2017: solid, but mature life markets weigh on growth
3- Eldgenossische Technische Hochschule Zurich
4- Principal component analysis
 -5بهمنظورآشناییبیشتربااینزیرشاخصها،اجنایآنهاونحوهوزندهیبهایناجناوهمچنین،چگونگیساختشاخص
جهانیشدنبهمطالعهگلخدانوهمکاران()1393مراجعهکنید 
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اینشاخصموسسهاقتصادی1KOFمیباشد .
:متغیرهایکنترلبرایکشورiدرزمانtبرگرفتهازانتشارا سالیانهبانکجهانی 

Xit
تولیدناخالصداخلیواقعی،نرختورم،نرخشهرنشوینیورشودجمعیوتازمهمتورینشواخص
هاییمیباشدکهدراک رمطالعا پیشیندرتوضیحتغییرا ضریبنفوو بیموههوایبازرگوانیبوه

عنوانمتغیرکنترلاستفادهگردیده اندبهنحویکهحوذ هوریوکازایونمتغیرهواباعو توورش

میگردد .
ضرایب 
:RGDPitتولیدناخالصداخلیواقعیبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشوورایوران
برابرصفراستچونمدلسریزمانیمیباشد)
تولیدناخالصداخلیتولیوودناخالصداخلی ) (GDPارزشکلکاالهاوخدما نهاییتولیود
شوودهدرکشوووردریکبازهزموانیمعوینا سوتکوهبواواحودپوولجواریکشوورانودا زهگیوری
میشود.منظورازکاالهواوخودما نهوایی،آندسوتهازکاالهواوخودماتیاسوتکوهدرانتهوای

زنجیرهتولیدقرارگرفتهاندوخودآنهابرایتولیدوخدما دیگرخریودارینمویشووند.افونایش

تولیدناخالصدارایاثرا مستقیموغیرمستقیم برضریبنفوو بیموهمویتوانودداشوتهباشود.بوه
صور مستقیم
:Linfitنرختورمشاخصقیمتمصر کننودهبورایکشوورiدرزموان(tالبتوهiصورفاًبورای
میباشد)
کشورایرانبرابرصفراستچونمدلسریزمانی 
:URBitنرخشهرنشینیبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشورایرانبرابرصفراست
میباشد)
چونمدلسریزمانی 
:Popgitنرخرشدجمعیتبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشوورایورانبرابورصوفر
میباشد).
استچونمدلسریزمانی 
جامعه آماري

بخشیازجامعهآماریدرپژوهشحاضر12،کشورمنتخبازبازارهاینوظهورمنطقوهچشوم
اندازایراناستکهشاملایران،کویت،قطر،بحرین،عربستانصعودی،امارا ،عمان،پاکسوتان،
________________________________________________________________
1- https://kof.ethz.ch/en/
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میباشد.بخشدیگرجامعهآماری33،کشورهایعضووOECD
ترکیه،مصر،قبرلوقناقستان ،
میباشدودادههایمربوطبهآنازطریقمنابعرسمیبیمهمرکنی،مرکنآمارایران،بانکجهانی

وبانکاطفعا OECDونشریهزیگماجمعآوریشدهاست.بازهزمانیپژوهشبینسوالهوای
میباشد.1
1997تا 2017


آزمون وابستگی مقاطع

2

ابتداآزمونوابستگیمقاطعمقطعیپسران3CDوپسران4scaledطبقجوداول2و3بورای
کلیهمتغیرهاوهمبرایمدلاصلیپژوهشانجامگردید.باتوجهبهمقدارآموارهایونآزموونهواو
مقادیربحرانیآنهاکهازتوزیعنرمالبرخورداراست،وابستگیبیناعضاینمونهدرایونپوژوهش
گیریمیگردد .


نتیجه


جدول  .2آزمون وابستگی مقاطع براي کشور هاي چشم انداز ایران.
نام آزمون

مقدار
آماره

احتمال

Pesaran scaled
LM

1.782475

0.0747

Pesaran CD

2.262755

0.0237

نتیجه گیری
فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن شیب تمام مقاطع رد و عدم تجانس بین اعضای نمونه
نتیجه گیری می شود.
فرضیه صفر مبنی بر نبود وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین مقاطع نتیجه گیری می شود.

جدول  .3آزمون وابستگی مقاطع براي کشور هاي توسعه یافته.
نام آزمون

مقدار آماره

Pesaran
scaled LM

8.174297

Pesaran CD

0.703690

نتیجه گیری
احتمال
فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن شیب تمام مقاطع رد و عدم تجانس بین اعضای نمونه
0.0000
نتیجه گیری می شود.
فرضیه صفر مبنی بر نبود وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین مقاطع نتیجه گیری می شود.
0.0816
منبع  :یافته های تحقیق  :خروجی نرم افزار EViews10

ایستایی متغیرها

ابتداقبلازانجامآزمونریشهواحدبرایدادههوایتوابلوییآزموونهومخطویبوینمتغیورهوای
________________________________________________________________
 -1علت قرار دادن سال  1997به عنوان سال پایه این است که برای برخیکشورهای چشم انداز ایران داده های آماری قبلاز
سال1997موجودنمیباشدوآخریندادهمنتشرشدهمربوطبهسال2017میباشد.
2- cross-country dependence
3- Pesaran CD
4- Bias-corrected scaled LM
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مستقلبابهرهگیریازماتری همبستگی 1همبرایکشورهایتوسعهیافتهوهمبورایکشوورهای
چشومانودازایورانآزموونگردیود.نتوایجآزمووننشوانگرمطلوو بوودنهومخطویجهوتانجوام
آزمونهایموردنظرطبقمدلاصلیتحقیقبرایکشورهایتوسعهیافتهوکشوورهایچشومانوداز
همخطیمحسولبینمتغیرهایجهانیشدنمشاهدهگردیدکهبرایرفعخطایموجود
میباشد .
در4موودلجداگانووهبوورآوردصووور گرفووت.باتوجووهبووهاینکووهموود تحقیووقازلحوواظآموواری
"بلندمد "میباشد،ابتدابایدمتغیرهاراازنظرایستایی(مانایییاپایوایی)مووردآزموونقورارداد.
ناایستاییمتغیرهاچهدرمورددادههایسریزمانیوچوهدرموورددادههوایتوابلوییباعو بوروز
مشکلرگرسیونکا

میگردد) )sameti, et al., 2012
 

براسالنوعدادههایپژوهشحاضروپیروادبیا اقتصادسنجی (Hlouskova & Wagner,

)(Baltagi, 2013)،2006و )(Maddala & Wu, 1999وهمچنینراهنمواینورمافونار،Stata
آزمونهایمناسببرایبررسیایسوتایی متغیرهوابورایدوگوروهکشوورهایچشومانودازایورانو
توسعهیافتهبهشر  یلاست :

جدول .4نوع آزمون هاي پایایی تحقیق
ردیف

جامعه آماری

1

کشورهای چشم انداز ایران و
ایران

2

کشورهای OECD

تعداد

دوره

مقاطع

زمانی

وضعیت

T>N
 21سال
 12کشور
N: finite
N>T
 21سال
 33کشور
N→fixed, T:
finite
منبع  :دستورالعمل نرم افزار استاتا

آزمون پیشنهادی
ADF Fishertype
tests
Im–Pesaran–Shin

فرضیهصفرمبنیبروجودریشهواحد(ناایستاییمتغیرها)وفرضویهیوکمبنویبورعودموجوود
ریشهواحد(ایستاییمتغیرها)میباشد .

متغیرهایمدلدردوحالتبدونتفاضول
آزمونایمپسرانشینودیکیفولرتعمیمیافتهبرای 
برایدوگروهازکشورهایموردمطالعهوبایکبارتفاضلگیری(بدونعرضازمبوداءورونوددر
________________________________________________________________
1- Correlation
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سطح)برایکشورهایچشماندازایرانصور گرفتهاست.باتوجوهبوهمقایسوهمقوادیرمحاسوبه
شدهبامقادیربحرانیجدول،مطابقجدول5کلیهمتغیرهایمربوطبهکشورهایتوسعهیافتوهمانوا
نتیجهگیریمیگرددامابرایکشورهایچشماندازایرانکلیوهمتغیرهوانامانوابوودهکوهبوایکبوار
تفاضلگیریمانامیگردند.
جدول  .5آزمون پایایی دادههاي تابلویی کشورهاي توسعه یافته و چشم انداز ایران

ردیف

نام
متغیرها

آماره آزمون برای کشورهای OECD
Im, Pesaran and Shin W-stat
احتمال در سطح
نتیجه بدون نیاز به
بدون روند و
تفاضل گیری
عرض از مبدا

آماره آزمون برای کشورهای چشم انداز
ADF - Fisher Chi-square
احتمال در سطح بدون
احتمال بایک بار
روند و
تفاضل گیری
عرض از مبدا

1

pen

0.0212

مانا

 0.9997نامانا

2

np

0.0019

مانا

 0.9997نامانا

3

lp

0.0000

مانا

 0.1672نامانا

4

geco

0.0000

مانا

 0.9159نامانا

5

gsoc

0.0000

مانا

 0.99997نامانا

6

gpol

0.0000

مانا

نامانا 1.0000

7

gtot

0.0000

مانا

 1.0000نامانا

8

rgdp

0.0000

مانا

 1.0000نامانا

9

popg

0.0000

مانا

 0.6639نامانا

10

urb

0.0000

مانا

 0.9980نامانا

11

inf

0.0000

مانا

 0.7682نامانا

12

جمله خطا

 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0608با یک
تفاضل مانا
 / 0.0048با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا

مانا
0.0000
منبع  :یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار EViews10

آزمون همانباشتگی

تفاضلگیریجهترفعناایستاییمتغیرهاباع ازبینرفوتنمقوداراصولیدادههوامویگورددو
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نتایجتحقیقمخدوشمی گردد،لذابورایرفوعایوننووعنقوض،اقودامبوهآزموونهمجمعوی(هوم
انباشتگی)مینماییمتاایستاییترکیبخطیمتغیرهاموردبررسیقرارگیرد،چوونیوکمجموعوه

متغیرانباشتهازدرجهیکسان،زمانیهمانباشتههستندکهترکیبخطیازآنهاماناباشد .
نتایججدول5نشانمیدهدکهکلیهمتغیرهایمربوطبه"کشورهایچشماندازایوران"نامانوا
میباشدلذاباتوجهبهمقادیرآمارههردوآزمونوابستگیمقاطعدرجدولشماره،2فرضصفر
مبنیبرعدموجودوابستگیمقطعیدرسطح99درصدردمیشود.درنتیجوهاسوتفادهازآزموون
هاینسلدومهمانباشتگیضرور مییابدزیراایننسلازآزمونهابوالحواظوابسوتگی،نتوایج
کاراتریراارا همیکننود.اخبواریوطوایی()akhbari & taee, 2017بورایکشوورهایمنتخوب
OECDنیازیبهآزمونهمانباشتگیبهدلیلماناییکلیهمتغیرهامشاهدهنگردید .
درپژوهشحاضرازروشهمانباشتگیوسترالند1برایدادههایتابلویی2بوااسوتفادهازنورم
افنارSTATA15بهرهگیریمیکنیم .
دراینروشفرضیهH0نشانگرعدموجودهمانباشتگیمیباشد.نتایججدول6نشانگروجود
همانباشتگیمیباشد.
بررسی علیت گرنجري و تخمین مدل به روش گشتاورهاي تعمیم یافته

پیشازبرآوردمدلبهروشگشتاورهایتعمیمیافتهدراینقسمتبهبررسیاثرا علیتبوین
متغیرجهانیشدنوصنعتبیمهوهمچنینبررسیاثرا شوکهایجهانیشدنبورصونعتبیموه
میپردازیم.
دردوگروهکشورهایتوسعهیافتهوچشماندازایران 
کشورهاي چشم انداز ایران

پ ازتعیینطولوقفهبهینهp = 4براسالآزمونهایآکا یک()AICومعیارخطایپویش
بینوینهووا ی()FPEوآزمووونLRبووابهورهگیووریازآزمووونهووایاثور()traceحووداقلیووکبووردار
همگراییوطبقآزمونماکنیمممقدارویژه،حداقلدوبردارهمگراییدررابطهبلندمد اثبوا 
میشود.

________________________________________________________________
1 Westerland
2 Panel data
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جدول  .6آزمون هم انباشتگی براي کشورهاي چشم انداز و ایران منبع :یافته تحقیق
آزمون هم انباشتگی نسل دوم وسترالند برای کشورهای چشم انداز و ایران
مدل

مدل ریاضی

Statistic

p-value

نتیجه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

pen gtot rgdp popg urb inf

-2.1358

0.0163

هم انباشته

pen geco rgdp popg urb inf

-1.7462

0.0404

هم انباشته

pen gsoc rgdp popg urb inf

-1.5193

0.0643

هم انباشته

pen gpol rgdp popg urb inf

-1.5882

0.0561

هم انباشته

np gtot rgdp popg urb inf

-2.2608

0.0119

هم انباشته

np geco rgdp popg urb inf

4.1656

0.0000

هم انباشته

np gsoc rgdp popg urb inf

1.8893

0.0294

هم انباشته

np gpol rgdp popg urb inf

-1.5995

0.0549

هم انباشته

lp gtot rgdp popg urb inf

-2.7704

0.0028

هم انباشته

lp geco rgdp popg urb inf

-1.9205

0.0274

هم انباشته

lp gsoc rgdp popg urb inf

-1.5815

0.0569

هم انباشته

lp gpol rgdp popg urb inf

-1.4034

0.0802

هم انباشته


جدول .7رابطه بلند مدت بین متغیرهاي توضیحی درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي چشم انداز ایران.
PEN
1.000000

ضرایب نرمال هم انباشتگی (خطای استاندارد)
POPG
URB
INF
GTOT
2.709
-0.135
0.429
-0.074
)(0.735) (0.0852) (0.1890) (0.099
منبع  :یافته های تحقیق

RGDP
7.10E-11
)(1.3E-11

مشاهدهمیشودکهضریبGTOTم بتمویباشودکوهرابطوهبلنودمود 

باتوجهبهجدول7
م بت(معکولعفمتجدول)بینجهانیشدنوضریبنفو بیمهوجوددارد.

کشور هاي توسعه یافته

پ ازتعیینطولوقفهبهینهp = 4براسالآزمونهایآکا یک()AICومعیارخطایپویش
بینوینهووا ی()FPEوآزمووونLRبووابهورهگیووریازآزمووونهووایاثور()traceحووداقلیووکبووردار
همگراییوطبقآزمونماکنیمممقدارویژهوهمچنینحداقلیکبردارهمگراییدررابطوهبلنود
مد اثبا میشود.
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جدول  .8رابطه بلند مدت بین متغیرهاي توضیحی درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي توسعه یافته.
PEN
1.000000

ضرایب نرمال هم انباشتگی (خطای استاندارد)
POPG
URB
INF
GTOT
-15.73
-0.087
12.17
-0.108
)(4.055) (0.182) (0.706) (0.153
منبع  :یافته های تحقیق

RGDP
1.84E-12
)(1.3E-12

میشودکهضریبGTOTم بتمویباشودکوهرابطوهبلنودمود 
باتوجهبهجدول8مشاهده 
م بت(معکولعفمتجدول)بینجهانیشدنوضریبنفو بیمهوجوددارد .دراینمطالعوهاز
روشگشتاورهایتعمیمیافته()GMMنیندرکنارحداقلمربعا معموولیجهوتتخموینمودل
استفادهشدهاست.اینمدلازیکسو،نیازبهاطفعا دقیقتوزیعجمف اختفلنداشوتهواسوال
آ نبراینفورضاسوتواراسوتکوهجموف اخوتفلدرمعوامف ،بوامجموعوهمتغیرهوایابوناری
غیرهمبستهاست.ازسویدیگر،بهلحاظاحتمالوجودهمبستگیجملهخطابامتغیورتوضویحیدر
مودلاثورا ثابوت،ازاعتبواربواالییبرخوورداراسوت).(Movahed Manesh, 2016بسویاریاز
هادرمدلهایپانلبوهصوحتو


باشندولحاظاینپویایی

ایپانل،دراصلپویامی
هایدادهه


مدل
استحکامنتایجبدستآمدهکمکخواهدنمود.درمدلهایپانلباورودوقفههوایمتغیوروابسوته

بهعنوانمتغیرمستقلدرسمتراستمدل،فرمپویاییمدلحاصلمویگوردد.درچوارچو پنول
پویوواتخمووینبووهروشGLSتووورشدارموویباشوودوروشGMMکووارآترخواهوودبووود.بالتوواجی
()Baltagi, 2008بووراسووالنوووعدادههووایایوونپووژوهش،برآوردگوورگشووتاورهایتعموویمیافتووه
برآوردگرپرتوانیاستکهبرخف روشحداک ردرستنمایینیوازبوهاطفعوا دقیوقتوزیوع
جمف اختفلنداردمشکی(.)Meshki, 2011وجودوقفهمتغیوروابسوتهدرسومتراسوتمودل
پانلمنجرمیشودکهفرضعدمخودهمبستگیمیوانمتغیرهوایمسوتقل(توضویحی)وجموف 

اختفلبهعنوانیکیازفروضکفسیکنقضشود) .(Arellano and Bond, 1991
استفادهازروشگشتاورهایتعمیمیافته()GMMبابهکارگیریمتغیرهایابوناریایونایوراد
یعنیدرونزاییمتغیرهایتوضیحیرابرطر موینمایودوجهوتحوذ توورشناشویازدرون
زاییمتغیرهایتوضیحی،اجازهمیدهدتماممتغیرهایرگرسیونیحتیباوقفه،اگورهمبسوتگیبوا

اجناءاخفلندارنودبوهعنووانمتغیورابوناریواردمودلشووند(.)Green, 2012روشGMMبوه
واسطهانتخا ابنارهایصحیحوبااعمالیکمواتری وزنویمویتوانودبورایشورای ناهمسوانی
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واریان ونینخودهمبستگیهایناشناخته،برآوردگرپرتوانیمحسوو شوود(.)Meshki, 2011
همچنیناینروشدارایمنیتهواییماننودلحواظنموودنناهمسوانیواریوان انفورادی،حوذ 
تورشدررگرسیونهایمقطعیمیباشد(.)Nadiri & Mohammadi, 2011نتایجبرآوردتوأثیر
جهانیشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروش(GMMپنلدیتوایپویوا)بورایحودود33کشوور
توسعهیافتهبینسالهای1997تا2017درجداول 9الی11نشاندادهشدهاست .

جدول  .9نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیر

Pen

وابسته
متغیرهای
مستقل
)pen(-1
geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
Jstatistic
)AR(1
)AR(2

جهانیشدن اقتصادی

جهانیشدن
اجتماعی

ضرایب
0.67743
0.043325
9.74 e13
-0.228636
-0.198108
0.088857

احتمال
0.0000
0.0009
-

0.0219
0.6019
0.0065

ضرایب
0.65458
0.25203
1.08e12
-0.5609
-0.3855
0.06819

0.0000
0.3380
0.0010

27.18684

0.453750

29.15683

0.3533

-9.877928
-3.208818

0.0000
0.2313

0.0172

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.664212
0.055400
4.67e13
-0.47243
-0.21085
0.146565

0.0000
0.4425
0.0000

25.78500

0.530556

27.81058

0.0000
0.2311

-9.692925
-3.249117

0.1108

-9.33312
0.0000 -9.71295
-3.25560
0.4211 -3.25140
منبع  :یافته های تحقیق

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.66324
0.086566
9.13e13
-0.316630
-0.231607
0.112440

0.0001
0.1208
0.0000
0.420789
0.0000
0.1412

0.1572

احتمال
0.0000
0.0000
0.0021

آزمونسارگانجهتبررسیهمبستگیبینابنارهاوخطاهااستفادهمویگوردد.زموانیابنارهوا
معتبرمیباشندکهبینابنارهاوجمف خطاهمبستگیوجودداشتهباشود.فرضویهصوفرآزموونJ

اشارهبهمعتبربودنابنارهادارد.نتایجبدستآمدهنشانمیدهدکهابنارهوادرهور12مودلموورد

بررسیمعتبرمیباشند .
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جدول  .10نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیر

np

وابسته
متغیرهای
مستقل

جهانیشدن

جهانیشدن

اقتصادی

اجتماعی

جهانیشدن کلی

جهانیشدن سیاسی

)np(-1
geco
gsoc

ضرایب
0.73559
-0.0173
-

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.72749
-0.0076

احتمال
0.0000
0.0010

gpol

-

-

-

-

gtot

6.46e14
-0.0896
0.01783
0.02872

-

0.043
0.6985
0.0000

1.17e13
-0.0374
0.03021
0.02086

-

0.0152
0.6589
0.0000

ضرایب
0.721691
4.67e05
1.20e13
-0.049221
0.023838
0.019174

0.0001
0.7789
0.0000

23.35345

0.715

29.76995

0.3245

30.00420

0.313965

27.10625

-10.6865
-0.04201

0.0000
0.966

-11.2164
0.041414

0.0000
0.967

-11.1167
-0.05596

0.0000
0.955

-11.21906
0.024499

rgdp
popg
urb
inf
Jstatistic
)AR(1
)AR(2

0.0024

0.0000

احتمال
0.0000
-

ضرایب
0.723232
-

احتمال
0.0000
-

0.9547

-

-

-

-0.004497
1.07e13
-0.035029
0.025133
0.019699

0.0042

0.0065
0.9925
0.0000
0.512467
0.0000
0.9805

0.0000

0.0000


جدول  .11نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیروابس

lp

ته
متغیرهای
مستقل
)lp(-1
geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
J-statistic
)AR(1
)AR(2

جهانیشدن

جهانیشدن

اقتصادی

اجتماعی

ضرایب
0.2785
0.0389
3.99e13
1.0722
0.3854
0.1030
26.87534
-2.094954
-1.12921

احتمال
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4785
0.0000
0.4705
0.0362
0.1412

جهانیشدن سیاسی

ضرایب
احتمال
ضرایب
0.223734
0.0000 0.275199
0.0000 0.134536
0.032228
3.45e4.12e0.0003
13
13
0.778367
0.0000 0.454646
0.208581
0.1208 0.345425
0.136304
0.0000 0.111858
27.87089
0.47902 26.71916
-3.2457
0.0340 -2.12056
-1.5681
0.1965 -2.19442
منبع  :یافته های تحقیق

احتمال
0.0000
0.0579
0.0000
0.0000
0.9932
0.0000
0.471305
0.0012
0.1432

جهانیشدن کلی
ضرایب
0.276158
0.038832
1.02e13
0.043780
0.337995
0.116586
30.08594
-2.176284
-1.135692

احتمال
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.6589
0.0000
0.359122
0.0295
0.19583
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نشانمیدهدکهفرضیهصفرمبنیبرعودموجوود

همچنیننتایجآزمونخودهمبستگی()AR
خودهمبستگیمرتبهاولردوعدموجودخودهمبستگیسریالیمرتبهدومردنمیشودکهمطابق
جیروشگشتاورهایتعمیمیافتهمیباشد.بوراسوالجوداول9الوی11وطبوق

ادبیا اقتصادسن
کلیهمدلهایموردمطالعهتأثیروقفهاولمتغیرهایوابسوته،بورمتغیرهوایوابسوتهم بوتومعنوادار
است.ایننتیجهنشانازپویاییالگوهایموردمطالعهدرطیزموانبورایکشوورهایتوسوعهیافتوه
گروههایبیموهایدردورهجواریبوهدورهبعودنیونگسوترشموییابود.
است،بهطوریکهتوسعه 
جهانیشدندرکلیهابعادتأثیرم بتومعنیداردرسطح99درصدبرضریبنفو بیمهوضوریب
نفو بیمههایزندگیگذاشتهاستکهدراینمیانجهانیشدناجتماعیبیشترینتوأثیررادربوین
ابعادجهانیشدنبرصنعتبیمهکشورهایتوسعهیافتهگذاشتهاست.جهانیشدنازبعداجتمواعی
میگرددکهافرادمقیمیککشوربامحصوال جدیدبیمهونینمحصووال عرضوهشوده
موجب 
درخارجازیککشورآشناشدهکهخودموجبافنایشعرضهعفوهبرتقاضابرایمحصووال 
بیمهدرمواجهباانواعریسوکهوایجدیودنیونمویشوود.جهوانیشودناقتصوادی:بواازبوینرفوتن
محدودیتهایتجاریوورودشرکتهایبینالمللیبهعرضهرقابتوافنایشرقابتوباامکوان
پخشریسکوانتقالبهشرکتهایخارجیقودر ریسوکپوذیریشورکتهوایبیموهافونایش
ییابدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمیگرددکهدرنهایتباعو افونایشضوریب
م 
نفو بیمهمیگردد .مطابقجدول،9دربینابعادجهانیشودنبوهترتیوبجهوانیشودناجتمواعی،
بیمههوایزنودگیگذاشوتهاسوت.مطوابقنتوایج
سیاسیواقتصادیبیشترینتأثیررابرضریبنفو  
جدول،10جهانیشدنتأثیرمنفیومعنویداریبورتوسوعهبیموههوایغیورزنودگیدرکشوورهای
توسعهیافتهگذاشتهاستکهناشیازتوسعهرقابوتهوایبوینالمللویاقتصوادیبیموهگوراناتکوایی
رمیرفوتتوأثیرتوورم()INFبوررویضوریبنفوو بیموهدرکلیوه
بنرباست.همانطورکهانتظا 
درصدمعنیدارمویباشود.توأثیرتوورمبور

مدلهابرایکشورهایتوسعهیافته،م بتودرسطح99

هایغیرزندگیمیباشد،زیراحساسویتبیموههوایزنودگیبوهتوورم


هایزندگیبیشترازبیمه

بیمه
بیمههامعموالًدراک رکشورهایدنیادرکلیوه
واجباریمیباشد.حق 

بیشترازبیمههایغیرزندگی

مییابدکوهبوهنوبوهخوودباعو 
قیمتهاافنایش 
هایبیمهایمتناسبباافنایشسطحعمومی 


رشته
میگردد.همانطورکهانتظارمیرفتتوأثیرنورخشهرنشوینی()URBبور
افنایشضریبنفو بیمه 
مدلهابرایکشورهایتوسعهیافتهتأثیرمعنویدارینوداردوعلوت
رویضریبنفو بیمهدراک ر 
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آننینایناستکهکلیهمردمدرکلیهنقاط(چهشهر،چهروستا)بهامکانا بیمههومبوهصوور 
فینیکیوهمبهصور آنفیندسترسیبرابردارند.تأثیررشدجمعیوت()popgبوررویضوریب
درکلیهمدلها،برایکشورهایتوسعهیافتوه،منفویو

نفو بیمهوضریبنفو بیمههایغیرزندگی
معنیدارمیباشدوعلتآننینایناستکهباافنایشجمعیتدرآمود

حدودادرسطح95درصد
هایغیرزندگیمیانجامداماتأثیررشدجمعیوت

سرانهکاهشیافتهکهبهکاهشقدر خریدبیمه
درصدمعنیدارمیباشد .

یمههایزندگیم بتودرسطح99
برضریبنفو ب 
تأثیرتولیدناخوالصداخلویواقعوی ) (rgdpبوررویضوریبنفوو بیموهدرکلیوهمودلها،بورای
کشورهایتوسعهیافته،م بتودرسطح99درصدمعنیدارمیباشد.تأثیرتولیدناخوالصداخلوی
برضریبنفو بیمههایغیرزندگیتاحدودیبیشوترازبیموههوایزنودگیمویباشود.طبوقنتوایج
جداولفوقدربینمتغیرهایکنترلبوهترتیوبرشودجمعیوت،شهرنشوینی،توورموجهوانیشودن
بیشترینتأثیررابررویضریبنفو بیمهدرکشورهایتوسوعهیافتوهداشوتهاسوت.مطوابقجوداول
10و،12جهانیشدندرکلیهمدلهاوابعادتأثیرم بتومعنیداریدرسطح99درصودبورروی
توسعهصنعتبیمهگذاشتهاستکهدراینبینجهانیشودناجتمواعیبیشوترینتوأثیررابورتوسوعه
صنعتبیمهازکانالفرهن

سازیدارد.



نتایج برآورد مدل براي کشورهاي منطقه چشم انداز ایران

بودندادههامطمئنگردیمکهبرایایون

ابتداقبلازتخمینمدلریاضیبایدازpoolیاpanel
کارازآزمونfلیمراستفادهشدهاست.آزمونfلیمروجودهورنووعاثورا ثابوترادرسوطح99
درصدردمینمایدواشوارهبوهپانولبوودنهور4مودلمووردنظوردارد.بواتوجوهبوهاینکوهبورای
کشورهایچشماندازایرانتعدادمقاطع(تعوداد 12کشوور)کووچکتراززموانمووردتحقیوق(17
سال)،روشحداقلمربعا معمولیبرایدادههایتابلوییروشمناسبیمویباشود.سوپ آزموون
مدلاثرا ثابتفردیوزمانیراانجاممیدهیم.نتایجآزمونFوکوایدو1درجوداول13،12
و14نشانگروجوداثرا انفرادیوعدموجوداثراتیزموانیاسوتیعنویکشوورهایچشومانوداز
ایرانازلحاظتقاضایبیمههایبازرگانیبواهومتفواو معنویداریدارنود.نتوایجبورآوردتوأثیر
________________________________________________________________
1- Chi-square
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جهانیشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروشحداقلمربعا معموولیتوابلوییبورایکشوورهای
بینسالهای1997تا2017بهشر  یلمیباشد :

منطقهچشماندازوایران
معادله1.

2017…,1997.1998,=t,

12i=1,2,3,…,

β1X՛it+uitYit=β+

Yitنشانگرمتغیروابستهکههمانضریبنفو بیمه(کلوی،زنودگیوغیرزنودگی)درزموان t
میباشد β0 .یکاسکالروβ1بردار ) (k*1و  Xitبردارمتغیرهایمستقل(متغیرهوای
برایکشور  i
جهانیشدن،رشدجمعیت،تولیدناخالصداخلی،شهرنشینی،تورم)درزمان  tبورایکشوور  iبوه
ترتیبجدولشماره1میباشد .
Uit=µi+vit

کهدرآن µiنشاندهندهاثرخاصانفرادیمشاهدهنشدههریکازکشورهایچشماندازموی
باشدکهدرطولزمانثابتاست(م لدین،فرهن

،آرمانهایسیاسی).....،وvitنشاندهنوده

اثرباقیماندهجنءاخفلمیباشدلذااجنایخطادرمدلتحقیقیوکطرفوه1درنظورگرفتوهشوده
استاگرµiهاراپارامترهایثابتیببینیمکهقصدتخمینزدنشانراداریم،معادله1بهمعادلهزیور
تبدیلمیشودکهمدلبااثرا ثابتمیباشد.روشاثرا ثابتاینامکانرافوراهممویکنودکوه

ویژگیانفرادیهریکازکشورهایچشماندازبایکدیگرمتفواو باشودکوهایوننواهمگونیدر
اثرا انفرادی،درعورضازمبود واحودهانشواندادهمویشوود(.)Baltaji, 2008بنوابراینمودل
رگرسیونبهصور معادله2خواهدبود :
معادله2.

β1X՛it+∑µiDi+vitYit=β+

مدلاثرا تصادفیرامیتوانبهمننلهمدلرگرسیونیبواعورضازمبوداتصوادفیبیوانکورد.
ندههواهمبسوتگینداشوتهباشونداحتمواالًمناسوبترخواهودبوودتوااز
اگراثرا انفرادیباتخمینزن 
واحدهایمقطعیتصادفیبرایبیانعرضازمبداءهایانفرادیاستفادهکنیم بهخصوصاگورموا
براینعقیدهباشیمکهواحدهایمقطعیازیکجمعیتنسبتازیادبهدستآمدهاست (همان)Di.
یکمتغیرمجازیبرایکشوورiموی باشود.بورایاجتنوا ازافتوادندرداممتغیورمجوازی،تموامی
متغیرهایمجازیدرمعادلهواردنمیگرددبلکهقیدیرویµiبهصوور ،∑µ=0دادهمویشوود.

بنابرایندرمدلاثرا تصادفی،ناهمگنیبینکشورهابهصور یکجنءتصادفیدرنظرگرفتوه
________________________________________________________________
1 One-way error component
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شدهاست.باتوجهبهاینکهدرپژوهشحاضرتعداد12کشوورازجامعوهآمواریهود (بوهدلیول
عدمدسترسیبهدادههایآماری)انتخا شدهاست،آزموناثرا تصادفیمیتواندنتوایجبهتوری

ارا هنمایدامابرایانتخا دقیقترازآزمونهاسمناستفادهشدهاست.نتوایجآزموونهاسومندر
متغیروابسته"ضریبنفو کلیبیمه"بهشر جدول،12برایمودلهواییبوامتغیرهوایمسوتقل"

مدلهوایی
مینمایدامابرای 
جهانیشدنسیاسی"و"جهانیشدنکلی"،اثرا تصادفیراپیشنهاد 
بامتغیرمستقل"جهانیشدناقتصادی"و"جهانیشدناجتماعی"بدلیلاحتمالوجودهمبسوتگی

بینXitها(متغیرهایمستقل)وµiهابورایتموامی iوtهوا،آزمووناثورا ثابوترانشوانداده
مدلهواییبوامتغیوروابسوته"بیموههوای
است.درجدولشماره13نیننتایجآزمونهاسمنبرای 
غیرزندگی"،استفادهازآزموناثرا تصوادفیرابورایمتغیورمسوتقل"جهوانیشودنسیاسوی"و

میدهدوهمچنینبرایسایرمتغیرهایمستقلبوهدلیولهمبسوتگی
"جهانیشدناقتصادی"،نشان 
مینماید.درجدول15نیونتحلیولموذکور
متغیرمستقلباجناخفل،آزموناثرا ثابترامعرفی 
پایداراست.دردادههایتابلویینینماننددادههایسریزمانیمویتووانبحو هوایمربووطبوه
ناهمسانیواریان بینجمف پسماندوهمچنینخودهمبستگیبینرگرسورهاوجمف پسوماند
رامطر نمود.الزمبهتوضیحاستکهHeteroscedasticityازکانالآزمونLikelihood-ratio
جهتبررسیواریان ناهمسانیمیباشد)(Mohamadzadeh, et al.,2010کهنتایجآزمونبرای
هر4مدلبرایسهگروهمتغیروابستهضریبنفو بیموهکلوی،ضوریبنفوو بیموههوایزنودگیو
ضریبنفوو بیموههوایغیرزنودگی،طبوقجوداول12الوی14بواعودمردفرضویهصوفر(همسوانی
واریان )،هرنوعواریان ناهمسانیراردمیکند.عدموجوودخودهمبسوتگی1جموف پسوماند
هامیباشد.درتحقیقحاضربرایهر4مدلموردبررسویفرضویه

یکیازفروضاساسیکفسیک
وجودخودهمبستگیردگردید،لذامدلهوایمووردبررسویبوادرنظورگورفتن

صفرمبنیبرعدم
دادههایتابلوییاثرا تصادفییاثابت،تخمینگردیدند .
)AR(1ونوعآزمون 
ازدیگرفروضکفسیکنرمالبودنجمف پسماندمیباشدکهدرپژوهشحاضرازآمواره
جارکبرا2باتوزیعکایدوبادرجهآزادی2استفادهشدهاست.نتوایجنشوانازعودمردفرضویه
H0وتاییدنرمالبودنجمف پسماندمیباشد .
________________________________________________________________
1- Autocorrelation
2 Jarque-Bera
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جدول  .12نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی
درجه .AR(1( 1
متغیر وابسته

pen

متغیرهای

جهانیشدن اقتصادی

مستقل

آزمون اثرات ثابت

geco
gsoc
gpol

احتمال
ضرایب
0.045
0.0000389
-

جهانیشدن

جهانیشدن

سیاسی

اجتماعی
آزمون اثرات ثابت
ضرایب
0.009302
-

جهانیشدن کلی

احتمال

آزمون اثرات

آزمون اثرات

تصادفی

تصادفی
احتمال

0.170
-

ضرایب
0.005885

0.099

gtot

-

-

-

-

-

-

rgdp

7.39e-13

0.034

1.24e-13

0.726

5.06e-13

0.164

popg

-0.0157324

0.197

-0.0187108

0.078

-0.01917

0.116

urb

0.01991138

0.003

0.543599

0.001

0.0224836

0.001

inf

-0.0036929

0.143

-0.0013

0.575

CONSTANT

-0.3664892

0.468

-3.5267

0.0000

Prob>chi2

1.0000

Prob>chi
2

1.0000

0.0036976
0.8517126
-

0.140
0.139

ضرایب
0.0135
25
6.19e
-13
0.0251
-481
0.0167
272
0.0021
-947
0.9103
-262

احتمال
0.036
0.048
0.026
0.016
0.369
0.077

Likelihoodratio test
(واریانس
ناهمسانی)
Hasman test
autocorrelati
ons
آزمون اثرات ثابت
مقطعی ( cross
section chi)square
آزمون اثرات ثابت
زمانی ( period
)chi-square
آزمون اثرات ثابت
مقطعی ( cross
)section F
آزمون اثرات ثابت
زمانی ( period

Prob>ch
i2

1.0000

Prob
>chi2

1.0000

60.18

0.0000

9.10

0.058

-2.32

0.9645

6.31

0.1774

35.438

0.0001

34.88

0.0000

35.277

0.0001

34.880

0.0001

566.233720

0.0000

500.457905

0.0000

562.02133
5

0.0000

502.40
5676

0.0000

25.541882

0.1815

27.412223

0.1241

25.879434

0.1698

26.901
450

0.1381

184.614425

0.0000

134.825662

0.0000

180.98754
9

0.0000

136.10
7041

0.0000

1.135389

0.3164

1.223523

0.2381

1.151242

0.3012

)F
آزمون جارک برا
 F testلیمر

1.1993
84

0.2580

0.702
68.79

0.4020
0.0000

0.005
69.18

0.942
0.0000

1.905
71.45

0.1675
0.0000

0.765
71.63

0.6820
0.0000
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جدول  .13نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی
درجه .)AR(1)( 1
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

np
جهانیشدن اقتصادی

جهانیشدن اجتماعی

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

ضرای

احتمال

ضرایب

احتمال

geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp

ب
0.0000494
6.45e-13

0.032
0.020

popg

-0.15856

0.124

0.002289
2.98e-14
0.0058738
-

ضرایب

احتمال

0.541
0.945

0.0112826
2.16e-13
0.0219627
-

0.623

0.000
0.453
0.028

ضرایب

احتمال

0.0093021
1.24e-13
0.0187108
-

0.070
0.726
0.078

urb

0.0193787

0.0000

0.0545021

0.003

0.024601

0.000
0

0.0543599

0.001

inf

-0.002591

0.230

0.0040453
-

0.112

0.0026618
-

0.202

0.0013938
-

0.575

CONSTANT

-0.57551

0.136

-3.069344

-1.535561

0.001

-3.526714

Likelihoodratio test

Prob>chi
2

1.0000

Prob>chi
2

Prob>chi
2

Hasman test

5.37

0.2516

13.15

autocorrelatio
ns
آزمون اثرات

5.870

0.0359

5.916

1.000
0
5.111
8
0.040
0

Prob>chi
2

ثابت مقطعی
( cross section
)chi-square
آزمون اثرات
ثابت زمانی
(period chi-
)square
آزمون اثرات
ثابت مقطعی
( cross section
)F
آزمون اثرات
ثابت زمانی

0.000
0
1.000
0
0.010
6
0.035
3

3.28
5.563

9.66
5.776

0.000
0
1.000
0
0.046
6
0.037
1

463.24641
1

0.0000

444.00095
2

0.000
0

500.03891
6

0.000
0

464.86705
4

0.000
0

27.674854

0.1213

25.479422

0.163
3

26.271075

0.136
2

25.515216

0.182
1

111.76106
6

0.0000

101.52305
8

0.000
0

133.83976
7

0.000
0

112.66225
6

0.000
0

1.970420

0.2121

1.742608

0.291
2

1.360608

0.311
4

1.798473

0.253
1

()period F
آزمون جارک برا

0.015

0.9926
1

0.063

F testلیمر

63.22

0.0000

63.27

0.801
4
0.000
0

1.045
69.25

0.306
6
0.000
0

0.366
68.58

0.544
9
0.000
0
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جدول  .14نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی درجه
.)AR(1)( 1
متغیر وابسته

lp
جهانیشدن اقتصادی

متغیرهای مستقل

آزمون اثرات ثابت
ضرایب

احتما
ل
0.665
0.449
0.521
0.781
0.725
0.159
1.000
0
0.583
1
0.000
9

جهانیشدن اجتماعی
آزمون اثرات ثابت
ضرایب

احتما

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

ضرایب

احتمال

ضرایب

0.0029659
4.34e-14
-0.003926
-0.000621
0.000388
0.1016916

0.264
0.692
0.440
0.751
0.727
0.511

0.0029659
4.34e-14
-0.0039261
-0.0006214
0.000388
0.1016916

1.0000

Prob>chi
2
2.10

Prob>chi
2

ل
0.264
0.405
0.168
0.509
0.121
0.496
1.000
0

Prob>chi
2

2.10

0.716

2.86

0.5821

24.396

0.000
6

17.992

0.0017

24.396

551.057400

0.000
0

641.330022

0.0000

586.099418

0.000
0

0.125
8

36.554082

0.1132

25.631974

0.172
2

263.582886

0.0000

203.988195

0.000
0

0.1421

1.325737

0.211
7

geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
CONSTANT

-0.0000124
8.19e-14
0.0032
0.0004997
0.0003945
0.1900938

Likelihoodratio test

Prob>chi
2

Hasman test

2.85

autocorrelation
s
آزمون اثرات ثابت

21.756

مقطعی ( cross
section chi)square
آزمون اثرات ثابت

631.380246

0.000
0

زمانی ( period
)chi-square
آزمون اثرات ثابت

27.895760

0.189
8

26.473282

مقطعی ( cross
)section F
آزمون اثرات ثابت

251.773394

0.000
0

172.906030

0.000
0

1.293234

0.187
0

1.908380

0.121
9

1.663855

آزمون جارک برا

0.25

0.88

3.96

0.13

0.765

0.6820
6

0.015

F testلیمر

23.96

0.000
0

22.55

0.000
0

23.97

0.0000

21.78

زمانی ()period F

احتما

0.003205
1.18e-13
-0.005073
0.0036077
0.0014947
-0.245987

ل
0.264
0.692
0.440
0.751
0.727
0.511
1.000
0
0.716
9
0.000
6

0.992
6
0.000
0

منبع :یافته های تحقیق

مطابقجدول،12جهانیشودنازبعودکلوی،اقتصوادیتوأثیرم بوتومعنویداریدرسوطح95
درصدبررویتوسعهصنعتبیمهدرکشورهایچشماندازایرانداشتهاست.جهوانیشودنازبعود
اقتصادیباع ازبینرفتنمحدودیتهایتجاریوورودشرکتهایبینالمللیبهعرضهرقابوت
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وافنایشرقابتوباامکانپخشریسکوانتقالبهشرکتهایخوارجیقودر ریسوکپوذیری

ییابدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمیگرددودرنهایوت
شرکتهایبیمهافنایشم 
یشود.دراینبخشجهانیشدنازبعدکلیبیشوترینتواثیررابور
باع افنایشضریبنفو بیمهم 
افنایشضریبنفو بیمهکلیگذاشتهاست.
ازبیمههایزندگی

هایغیرزندگیمعنیدارتر


،تأثیرجهانیشدنبربیمه
مطابقنتایججدول13
ایدراینکشورهامیباشود.بیموههوایزنودگیدر


باشدکهناشیازعدمتوسعهاینگروهبیمه

می
اینکشورها،سهمنواچینیازتولیودناخوالصداخلویرابوهخووداختصواصداد هانود.نتوایجنشوان
میدهددربینشواخص هوایجهوانیشودن،جهوانیشودنسیاسویبیشوترینتوأثیرراب وربیموههوای

غیرزندگیداشتهاست.باتوجوهبوهاینکوهاک ورکشوورهایچشومانودازایوراناغلوبدارایمنوابع
زیرزمینیمیباشند،لذاتوسعهرواب سیاسویبوینالمللویباعو تسوهیلعرضوهبوینالمللویمنوابع
زیرزمینیشدهکهبازارهایگستردهایرابرایآنانفراهممویکنود.بواتوجوهبوهاینکوهبیموههوای

انرژی،مسئولیتومهندسیسهمباالییدراینکشورهاداشتهاستلوذاایونبعودازجهوانیشودن
هایغیرزندگیمیگذارد.باتوجهبهاینکهغالوبکشوورهایچشوم


برتوسعهبیمه
تأثیربرونرانی1
باشند،سهمبیمههایزندگیدرصنعتبیمهنواچینبووده

اندازایراناک راجنومذهباهلسنتمی
تواندتأثیرمعنیداریبرتوسعهاینگروهبیموهایداشوته


،جهانیشدننمی
ومطابقنتایججدول14
باشد.تولیدناخالصداخلیواقعی()rgdpتأثیرمعنیداردرسطح95درصدبرضوریبنفوو بیموه
کلیگذاشتهکهغالبسوهمایونتوأثیرمطوابقجوداول13و14متعلوقبوهبیموههوایغیورزنودگی
هایغیرزندگیبیشترازبیمههوایزنودگی


تأثیرتولیدناخالصداخلیواقعیبرتوسعهبیمه
میباشد.

میباشد.درکشورهایچشماندازسهمبیمهدراقتصادپایینبودهکهبیشترسهمآنراخامفروشوی

تشکیلمیدهد،لذاتغییرا تولیدناخالصداخلیتأثیرمعنیداریبرضریبنفو بیمهندارد.رشود

جمعیتمطابقجدول12تأثیرمعنیدارمنفیبرتوسعهضریبنفو بیمهمطابقمودلهوای5،3،1
و8داشتهکهبیشوترناشویازبیموههوایغیرزنودگیمطوابقجودول13اسوت.هموانطورکوهانتظوار
میرفتتأثیرنرخشهرنشینی()URBدرکشورایرانوکشورهایچشماندازبررویضریبنفوو 

________________________________________________________________
1- Crowding out
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بیمه،ضریبنفو بیمههایغیرزندگیم بتودرسوطح99درصودمعنویدارمویباشودوبیشوترین
تووأثیررابوورمتغیرهووایوابسووتهنسووبتبووهسووایرمتغیرهووایمسووتقلداشووتهاسووت.درکشووورایوورانو
کشورهایچشماندازبرخف کشورهایتوسعهیافتهامکاندسترسیبهکلیهخودما بیموهایدر
کلیهمناطقشهریوروستاییمیسرنمیباشدکهباع میگرددباتوسعهشهرنشوینیتقاضوایبیموه

نینافنایشیابد.

 -5نتیجه گیري و پیشنهادات

اثرجهانیشدنبربیمههایبازرگانیدرطولزمانباثبا استولیاثرآندربوینکشوورها
مختلفمتفاو است.نتایجنشانمیدهدکهاثرجهانیشدندرکلیهابعادبررویانوواعمختلوف
بیمههایبازرگانیدرهریکازکشورهادرطولزمانثابتمیباشد.ولیمقدارایناثوردربوین
کشورهامتفاو است.جهانیشدندرکلیهابعاد،فرآیندیاستکهدرطولزماناثرا ثابوتو
تحلیلهایارا وهشودهداردولویاثورا ایون

مشخص(افنایشی)بررویبیمههایبازرگانیمطابق
پدیدهدرانواعمختلفکشورها(توسعهیافتهیاچشمانداز)تفواو معنویداریراداردکوهنتوایج
تحقیقمویداینامرمیباشد.درکشورهایتوسعهیافتهبهترتیبجهوانیشودناجتمواعی،جهوانی
شدنکلی،جهانیشدنسیاسیوجهانیشدناقتصوادیبیشوترینتوأثیربورضوریبنفوو بیموهبوه
صور کلیداشتهاست.درجهمعنیداریکلیهمتغیرهادرتوضیحتغییرا ضوریبنفوو بیموهدر
سطح99درصدبودهاست.امادرکشورهایمنطقهچشماندازایرانبهترتیبجهانیشودنکلوی،
جهانیشدنسیاسیوجهانیشدناقتصادیبیشترینتأثیررادرضریبنفو بیمهبهصوور کلوی
داشتهاست.دراینمیانبهترتیبجهانیشدناقتصادیوجهانیشدنکلویبیشوترینمعنویداری
درسطح95درصددرتوضییحتغییرا ضریبنفو بیموهداشوتهاسوت.بوابررسویتووامشود و
درجهمعنیداریبهایننتیجهکلیمیرسیمکهشد تأثیرجهانیشدنبرضوریبنفوو بیموهدر
کشورهایتوسعهیافتهبیشترازکشورهایچشماندازایراناست.درکشوورهایتوسوعهیافتوهبعود
اجتماعیجهانیشدنودرکشورهایچشماندازایرانبعداقتصادیجهانیشدنبیشوترینومعنوی
دارترینتأثیررابرضریبنفو بیمهگذاشتهاست.بابررسیدقیقتأثیرابعادجهانیشدنبرضریب
نفو بیمههایزندگیوغیرزندگیبهنتایجدقیقتریازاینپژوهشخواهیمرسوید.درکشوورهای
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توسعهیافتهبهترتیبجهانیشدناقتصادی،جهانیشدناجتماعی،جهانیشدنکلیبیشترینتأثیر
گذاشتهاندکهدراینمیوانبوهترتیوبجهوانیشودن

رابرکاهشضریبنفو بیمههایغیرزندگی
اقتصوادیوجهوانیشودناجتموواعیبواالتریندرجوهمعنوویداریدرسوطح99درصوددرتوضوویح
تغییرا ضریبنفو بیمههایغیرزندگیگذاشتهاستامادرکشورهایمنطقهچشماندازایرانو
ایرانبهترتیبجهانیشدنسیاسوی،کلویواقتصوادیبیشوترینتوأثیررادرافونایشضوریبنفوو 
گذاشتهاندکهدرایونمیوانبوهترتیوبجهوانیشودنسیاسویوجهوانیشودن

بیمههایغیرزندگی

اقتصادیباالترینمعنیداریدرسطح99و95درصددرتوضیحتغییرا ضریبنفوو بیموههوای
غیرزندگیگذاشتهاست.بابررسیکلینتایجبهصور مقایسهایبهایننتیجهمویرسویمکوهدر
کشورهایتوسعهیافتهجهانیشدناقتصادیبیشوترینتوأثیررادرکواهشودرکشوورهایمنطقوه
چشماندازایرانجهانیشدنسیاسیبیشترینتأثیردرضریبنفوو بیموههوایغیرزنودگیگذاشوته
است.علتتأثیرا ایناست کهدرکشوورهایتوسوعهیافتوه،جهوانیشودنباعو افونایشورود
رشتههایغیرزندگیفعالیتموینماینود)مویگورددکوهرقیوب
بیمهگراناتکاییخارجی(اک رادر 

بیمهایهستندوباکاهشسهمبازارآنهامنجور
شرکتهایداخلیخصوصی 

جدیوتوانمندبرای
میگردند.امادرکشورهایمنطقهچشوم
بیمههایغیرزندگیدرآنکشور 
بهکاهشضریبنفو  
اندازایرانبهدلیلسطحپایینجهانیشدناقتصادی،غالباًجهانیشدنازبعدسیاسویبواگسوترش
ارتباطا بینالمللیوانعقادمعاهدا بینالمللیبهصور غیرمستقیمازکانوالتوسوعهاقتصوادی
میگرددکهبهنوبهخودباعو توسوعهضوریب
بیمههایغیرزندگی 
کشورباع افنایشبازارهای 
میگردد.لذامطابقنتایجپوژوهشحاضورپیشونهادمویگوردددرکشوور
بیمههایغیرزندگی 
نفو  
ایرانباتوجهبهتأثیرغالبجهانیشدنازبعدسیاسی،سیاستهایانبساطیدرسوطحبوینالمللوی
درراستایتوسعهاقتصادیصور گیردتابارشداقتصادی،چرخهبیمهدررشوتههوایغیرزنودگی
میباشند،بهجریانبیافتد.ازطرفیپیشنهادمویگوردد
بیمهایکشوررادارا 
که85.5درصدازسهم 
شرکتهایبیموهراترغیوببوهفوروشو

بیمههایزندگی،
بیمهمرکنیباتعیینحداقلپرتفوبرای 
بیمههایزندگینماید،دراینصور شورکتهوایبیموهبوهعلوتمحودودیتابوف شوده
عرضه 
توس بیمهمرکنی،تفشتبلیغاتی،آموزشیوفرهنگیخودرادرراسوتایافونایشضوریبنفوو 
مینمایند.ازطرفیدولتنینباهمکاریپژوهشکدهبیموهمویتوانودراهکارهوایی
بیمههایزندگی 

بیمههایزنودگیبنمایود .دولوت
جهتافنایشآگاهیعمومیدانشآموزان،دانشجویاندرزمینه 
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میتواندباسیاستهایانبساطیدیپلماتیکبینالمللی،راهرابورایورودشورکتهوایبیموهبوین

المللیبهکشورهموارنمایدتاازکانال1FPIوتشدیدرقابتباشرکتهایبیمه"سرزمیناصولی

"همباع ارا هخدما باکیفیتبرایبیمهگذارانوازطرفیباانتقالدانشفنیباع غنویتور
بیمههایزندگی،درکشورهایتوسعهیافتوهبوه
شدنبارفنیصنعتبیمهدرکشورگردد.درزمینه 
ترتیبجهانیشدناجتماعی،اقتصادی،کلیوسیاسیبیشترینتأثیررابرضوریبنفوو بیموههوای
گذاشتهاندکهبهغیرازجهانیشدنسیاسی،اک راًباالتریندرجهمعنیداریدرسوطح99

زندگی
میباشند.امادرکشورهایچشوم
درصددرتوضییحتغییرا ضریبنفو بیمههایزندگیرادارا 
بیمههایزنودگینگذاشوتهاسوت.
اندازایرانجهانیشدنتأثیرمعنیداریبرتغییرا ضریبنفو  
میدهددرکشورهایتوسعهیافتهباتوسعهجهانیشدناجتمواعیناشویازمهواجر از
نتایجنشان 
کشورهایدرحالتوسعه،افنایشکواربراناینترنوت،گردشوگریبوینالمللوی،افونایشمخاطبوان
بیمههایزندگیوهمچنینافنایشامیدبوه
شبکههایبینالمللیازکانالافنایشآگاهیازمنایای 

میکند.مطابقنمودار1درکشورهایچشوم
بیمههایزندگیشدیداًافنایشپیدا 
زندگی،تقاضای 
بیمههایزندگیپایینتوراز0.8هسوتند
اندازایرانبهغیرازکشورقبرلاک راًدارایضریبنفو  
کهدرمقایسهباکشورهایتوسعهیافتهبسیارناچیناستوازسوییدیگراینکشورهادارایسطح
میباشندلذاطبیعیاستکهجهوانیشودندرمقیوالپواییننتوانودتغییورا 
پایینیازجهانیشدن 
بیمههایزندگیدرکشورهایچشماندازایرانراتوضیحبدهداموابواتوجوهبوه
ناچینضریبنفو  
ضریبنفو مطلو دررشتههایغیرزندگی،جهانیشدنمیتواندتاحودودیتغییورا ضوریب
میگرددکشورهایچشماندازایرانبوااسوتقبال
نفو بیمههایغیرزندگیراتوضیحدهد.پیشنهاد 
ازپدیدهجهانیشودنبوهخصووصازبعوداجتمواعیدرراسوتایشوناختصونعتبیموه(بوهویوژه
بیمههایزندگی)اقداما جدیفار ازتعصبا فرهنگیواجتماعیانجامدهنود.نتوایجهمچنوین

پدیدهایبودکهدرکشورهایچشمانودازایورانسوهمبیشوتریدرتوسوعه
نشاندادکهشهرنشینی 
میگرددکهعرضهخدما بیموهایدرمنواطقمحورومدر
ضریبنفو بیمهداشتهاست،لذاتوصیه 
اینجامعهآماریتوسعهیابد.تورماثرا منفیدرکشورهایچشومانودازایوراننسوبتبوهکشوور
________________________________________________________________
1- Foreign Portfolio Investment
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کسبوکارهایجدید،خریدسایرشرکتهاومتزوعسا یدرفعالیتهایبانایجادخواهردشردیی ریا 
روشهایموثرکهشرکت هادرراستایبقاوتثبیرتدربا ارهراوخ رزم یرترقرابتیمرورداسرتفادهقررار
میدهزد،بهرهسیریا اب ارکارآفریزیشرکتیمیباشدیبابهرهسیرریا ایررروش،شررکتهرابرهمزظرور

ایجادتطول،فسبتبهایجادوبهرهمزدیا ویژسیهایکارآفریزافهاقداممیفمایدیبررسیهافبانمیدهرد
کهبهرهسیریا ایرروشهاباعثبهبودعم ردشرکتهاوخ زار شبرایسهامدارانوسرایرییزفعران
میشودیتطقیزحاضردرصددشزاساییمولفههایبومیکرارآفریزیشررکتیوبررسریمیر انکرارآفریزی

شرکتیبرعم ردمالیبرآمدهاستیکهجهتدستیابیبههدفمذکوردرسامفخستبابررسیسسرترده
ادبیاتموجوددر میزهکارآفریزیشرکتی،فسبتبهاحصاءمولفههایکارآفریزیشرکتیاقدامشدهاسرت
ودرسامدومبابهرهسیریا فظراتفخبگان،فسبتبهافتخابمولفههایبومیاقدامسردیدهاستیدرسام
سومبابررسیعم ردشرکتهایمزتخبفسبتبهمقایسهرتبهکارآفریزیوعم ردمالیشرکتهااقدام
شدهاستیفتایجتطقیزفبانمی دهدکههمافزردتطقیقراتبریرالم ریافجرامشرده،بریررتبرهکرارآفریزی
شرکتهاوعم ردمالیآفهاراب،همعزاداریمباهدهمیشودی 

واژههای کلیدی:کارآفریزیشرکتی،عم ردمالی،کارآفریزی،ریسکپذیری،خالقیتوفوآوری
طبقه بندی  L29،L25،L26،L20: JEL


مقدمه:

تطول وتیییراتف ایزدهدرحو ههایع می،اقتصادیواجتماعیا عمردهترریرویژسریهرای
عصرحاضراستیامرو هبرایبسیاریا شررکتهراییکرهدرمطریطهرایرقرابتیدرپریبقراءو
ت.ا ایررروبسریاریا 
اثربخبیهستزد،کرارآفریزیوفروآورییرکالر اموفیرا یاساسریاسر 
شرکتهابهمزظوربهبودفتایجوعم ردخوددرحو همطصوالت،خدماتوفرآیزدها،بهشدت
درپیروشوروی ردهاییفوآورافهوکارآفریزافههستزدیکارآفریزیشررکتیبرهسررعتدرحرال
تبدیلشدنبهیکسالحافتخابیبرایبسیاریا شرکتهابهویژهشرکتهرایبر رببرهمزظرور
بهبودفتایجوایجادم یترقابتیمیباشدیروی ردکارآفریزیشررکتی؛توسرعهایردههرا،روشهرا،
فرایزدهاوفرصتهایجدیددردرونسا مانهایا قبلتاسیسشدهمریباشرد )Hodge, 2008ی
تیییر،فوآوریوکارآفریزی،اقداماتیهستزدکهشرکتهایموفزبرایحفظبقاءخودمجبروربره
افجامآنمیباشزد )Zahra et al, 1999ی 
بهکارسیریموفقیتآمی روشهاوبهرهسیریا مفاهیمکارآفریزی،فیا مزددراختیرارداشرتر
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دافشال مجهتمز،بزفمودنمفاهیمفظریباشرایطبومیوفضایکسبوکرارکبروراسرتو
اهتمامافدیبمزدان،اساتیدومدارسکسبوکراررادرایرر میزرهمریط بردیتراکزونمولفرههراو
ویژسیهای یادیبرایکارآفریزیشرکتیارائهشده،ولیمولفههایبومیوتاثیرآنبررعم ررد
واقعیشرکتهاموردبررسیقرارفگرفتهاستوخالءفظرریدرادبیراتبرومی،برهخروبیفمایران
استیا سویدیگربررسیهاوم،العاتفبانمیدهدکهکارآفریزیشرکتیباعثایجادوارتقاء
م یترقابتیدرشرکتهاوسا مانهاشدهوموفقیتوبقرایآنهرارادرفضرایرقرابتیتضرمیر
میفمایدی 

توجهبهمولفههایکارآفریزیشرکتیدرادارهکسربوکارهراموجربافر ایشتروانرقرابتی
شرکتهاوکسبموفقیتدربا ارشدهودرفهایتارتقاعم رردمرالیشررکتهرارابرهدفبرال
داردی 
ایرپژوهشبرآناستتافسبتبهشزاساییمولفههایموثربرکرارآفریزیشررکتیدرادبیرات
موضوعدرس،حبیرالم یاقدامفمرودهودرفهایرتبرابهررهسیرریا دافرشخبرسرانفسربتبره
احصاءمولفههایبومیکارآفریزیشرکتیاقدامفمایدوپسا استخراجمولفهها،بهبررسریتراثیر
مولفههایبومیبرعم ردمالیشرکتهایمزتخببپردا دی 

مبانی نظری

ا دهه80میالدیهم مانباپیبرفتهایقابلتوجهاقتصادهایفوظهوردرعرصرهتولیرداتو
صادارتصزعتی،تولیدکززدسانوصرزعت سررانبرارقبرایفوظهروروقدرتمزردیدربرا اررقابرت
مواجهشدفدیایرمواجههموجبشدتابسیاریا شرکتهرایبر ربوباسرابقهبراخ،ررا دسرت
دادنبا ارهاومبتریانسزتیخودروبروشوفدیمطصوالتدافشبزیانوقیمتهایرقرابتیا یرک
سوواف ایشسرعتدرتیییرت زولوژیا سویدیگرفبارایرررقابرترابررایکسربوکارهرا
اف ایشدادیدرایر مانصاحبفظرانع ماقتصادومدیریت،ایرفگرافیراموردتوجهوبررسی
بیبترقراردادفدواقبالبهتطقیزدرخصوصروشهایکارآفریزافهوفوآورافرهدرادارهکسربو
کارهااف ایشیافتی 
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کارآفرینی شرکتی

کررارآفریزیا فظررراقتصرراددافانسررا وکاریاسررتکررهتخصرریربهیزررهمزرراب رابررااسررتفادها 
فرصتهایآتیهمراهبامخاطرهفراهممیکزد )Caliendo & Kritikos, 2012ی 
)مولفههایکارآفریزیشرکتیشراملفروآوری

کالیستووسارکار Calisto & Sarkar, 2017
وریسکپذیریراموجبدستیابیبهدرجاتمتفاوتیا رفتارهایکارآفریزافهودرفتیجرهسر،وح
مخت فیا فوآوریوعم ردسا مافیدافستهافدی 
هیزروفروکروروال )Korvela & Heinonen, 2017مولفرههرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛
فوآوری،اقداماتریسکآمی ،وفوسا یاستراتژیکوپیش میزههایکرارآفریزیشررکتیشرامل
تبویزمدیریتوسا مان،افگی شفردی،شفافیت،برا برودن،اجتمراعیبرودن،شایسرتگیفرردی،
تبویزبهفوآوریوتوسعهرابرعم ردشرکتهاموثردافستهافدی 
اکتانوبولوت )Aktan & Bulut, 2008دربررسریتراثیرکرارآفریزیشررکتیبررعم ررد
مالیبزگاههایتولیردی،تراثیرمولفرههرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛فروآوری،ریسرکپرذیری،
پیبگامیورقابتتهاجمیرابرعم ردمالیشرکتهایموردم،العهمثبتومعزاداردافستهافدی 
بررراسرراسم،العرراتبررارتوویزسررتیر )Barrett & Weinstein, 1999تمایررلبررهبررا ار،
افع،اف پذیریسا مان،وکارآفریزیشررکتیهمبسرتگیمثبتریبراعم رردمرالیدارفردیهمازریر
تمایلبهبا ار،وافع،افپذیریسا مانتاثیرمثبتومعزاداریبرکارآفریزیشرکتیدارفدی 
هرا )Zahra, 1993راب،همیانمطیطبزگاهوکارآفریزیشرکتیشرامل فروآوری،با سرا ی
سا مافیوایجادکسبوکارجدیدراباعم رردمرالیمروردم،العرهقرراردادیبرراسراسفترایج،
ویژسیهایمطیطبزگاهفظیرپویاییبرراب،همیانکارآفریزیشرکتیوعم ردمالیمروثراسرتی
همازیرایرم،العهفبانداد،کارآفریزیشرکتیتاثیرمثبتومعزاداریبرعم ردمالیداردی 
)بهبررسیعواملمهمتعییرکززدهکرارآفریزیشررکتیپرداخرت،

می ر Miller, 1983 ,2011
براساسفتایج،تاثیرعواملمخت فبرکارآفریزیشرکتیبرهفروعبزگراهبسرتگیداردیکرارآفریزی
شرکتیدربزگاههایسرادهبرهویژسریهرایرهبرر،دربزگراههرایبرفامرهریر یبرهاسرتراتژیهرای
مطصول-با ار،ودربزگاههایارسافیکبهشرایطمطیطوساختاربزگاهبستگیداردی 
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عملکرد مالی

طیفسستردهایا شاخرهابرایار یابیعم ردمالیشرکتهامرورداسرتفادهقررارمری-
سیردیدرمجموعهدفکسبوکارهادرخ زار شبرایییزفعانخالصهمیشرودیدرکسربو
کارهایافتفاعی،حداکثرسا یسودصاحبانسهامهدفاص یشرکتهامیباشردیبررایار یرابی
می انموفقیتدرایرهدف،شاخربا دهداراییهابهعزواناصر یترریرشراخرمرورداسرتفاده
قرارمیسیردیجرانهگرلوهم راران )Hagel at al. , 2013بیرانمریکززردکرهشراخربرا ده
داراییها،موثرتریرشاخردردسترسبرایار یابیعم ردمالیشرکتهامیباشدیم،العهع ی
آبادیوهم اران ،)Aliabadi at al. , 2013بهمزظورکبفمرتبطترریرومروثرتریرشراخر
حسابداریبرایار یابیعم ردمالیشرکتهرا،فسربتبرهبررسریک یرهفسربتهرایمربروببره
مطرکار ش،شاخرهایمرالی،ار شیاتریوقیمرتسرهام،فبرانمریدهردکرهفسربتبرا ده
داراییها،مرتبطتریرومزاسبتریرفسبتبهمزظورار یابیعم ردمالیشرکتهامیباشدی 

پیشینه

بایارس یکواو ساهیر )Bayarçelika & Özşahin, 2014بهبررسریتراثیرجروکرارآفریزی
شرکتیبرعم ردبزگاههایتولیدیپرداختزردیمطققراندربررسریروی500شررکتترکیره،ا 
پرسبزامههایاستافداردبرایجم آوریدادهها،وا روشهایتط یلعرام یوتط یرلهمبسرتگی
برایآ مونفرضیههااستفادهشدیبراساسفتایجتط یلعام ی،مولفرههرایجروکرارآفریزیشرامل
دسترسیبره مران،اسرتقالل،حمایرتمردیریتا توسرعهایرده،حمایرتمردیریتا پرروژ ههرای
ریسکآمی وسیستمپاداشاستیهمازیرمولفههایتمایلبهکارآفریزیشرکتیشاملفروآوری،
ریسکپذیری،پیبگامی،ورقابتتهاجمیبوده،وشاخرهایعم رردسرا مانشراملعم ررد
باشدیبراساسفتایج،جوکارآفریزیدرشرکتهایترکیهتراثیرمثبرت

مالیوعم ردفوآوریمی
ومعزاداریبرتمایلآفهابهکارآفریزیداشته،وتمایلبهکارآفریزیهمتاثیرمثبتومعزراداریبرر
عم ردآفهاداردی 
تورووهم اران )Turró et al, 2014درم،العهایبرررویدادههرایمربروببره62کبرور
سوفاسوندربا ه مافیسالهای2004تا2008تاثیرعواملمطی،یرابرکارآفریزیشرکتیمورد
بررسیقراردادفدیمطققانا شاخراقدامبهایجادکسبوکارجدیدبررایبررسریکرارآفریزی
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شرکتیاستفادهفمودهافدیبرایآ مونفرضریههراا روشرسرسریونلوجسرتیکاسرتفادهشردهو
فتایجبه دستآمده،تاثیرعواملمطی،یغیررسرمی فرهزرککارآفریزافرهووتراثیررسرافههرا)و
عواملمطی،یرسمی تعدادفرایزدهایال مبرایایجادکسبوکارودسترسیبهمزاب مرالی)برر
کارآفریزیشرکتیراموردتاییدقرارمیدهدیهمازیرعواملمطی،یغیررسرمیفقرشواسرطرا
میانعواملمطی،یرسمیوکارآفریزیشرکتیایفامیفمایدی 
لوامباوهم اران )Lwamba et al, 2014بهبررسیتاثیرکارآفریزیشرکتیبرعم ردمرالی
بزگاههایتولیدیپرداختزدیایرم،العهکهبرروی200بزگاهتولیدیکزیراافجرامشرد،مولفرههرای
کارآفریزیشرکتیشاملفوآوری،ریسکپذیری،پیبرگامی،رقابرتتهراجمیواسرتقاللدرفظرر
سرفتهشده،وا روشهایتط یلعام یوتط یلهمبستگیبرایتط یلدادههاوآ مونفرضیههرا
استفادهشدیبراساسفتایج،فوآوری،ریسکپذیریورقابتتهاجمیتراثیرمثبرتومعزراداریبرر
کارآفریزیشرکتیدارفد،درحالیکهپیبگامیواستقاللتاثیرمثبرتومعزراداریبررکرارآفریزی
شرکتیفدارفدی 
پارکر )Parker, 2007بهمقایسهکارآفریزیشرکتیوکارآفریزیمسرتقلپرداخرتیدادههرای
موردفیا ا اطالعاتپیمایبیکهدرسالهای2005تا2006درموردکارآفریزیدرامری اافجرام
شدهبود،بهدستآمدوا روشتط یلرسرسیونبرایآ مونفرضریههرااسرتفادهشردیبرراسراس
فتایج،افرادیکهدرفعالیتهایکرارآفریزیشررکتیمبرارکتمریکززرد،تمرای یبرهکرارآفریزی
دومسرتریرافرادتمایلبیبتریبهکرارآفریزیشررکتی

مستقلفدارفدیا فظرسزی،جوانتریرافرا
درمقایسهباکارآفریزیمستقلدارفدیکارآفریزانشرکتیبیبتربهمطرکهایمطیطکراریخرود
ع سالعملفبانمیدهزد،درحالیکهکارآفریزانمستقلبیبتربهمطررکهرایسرایرافرراددر
شب ههایاجتماعیع سالعملفبانمیدهزدی 
رومرررو-مررارتیز وهم رراران )Romero-Martinezet et al, 2010ترراثیرخصوصرریسررا ی
بزگاههایدولتیرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردفدیدادههای31بزگاهدولتیاسرپافیاا 3سرال
قبلتا3سالبعدا خصوصیسا یموردتط یلقرارسرفتیمولفههایکارآفریزیشررکتیشرامل
فوآوریمطصول،فوآوریفرایزد،فوآوریسا مافی،اقداممخاطرهآمی م ری،اقرداممخراطرهآمیر 
بیرالم ی،وفوسا یاستراتژیکدرفظرسرفتهشده،وا روشهایآماریفظیرتط یلهمبسرتگی
برایآ مونفرضیههااستفادهشدیبراساسفتایج،خصوصریسرا یبزگراههرایموجروددرصرزای 
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رقابتیمزجربهاف ایشکارآفریزیشرکتیدرآفهرامریشرودوکرارآفریزیشررکتیدربزگراههرای
خصوصیسا یشدهبستگیبهدوعاملمال یتورقابتداردی 

ایرلزردوهم راران ) Ireland et al, 2011برهارائرهمفهرومیبراعزرواناسرتراتژیکرارآفریزی
شرکتیپرداختزدیآفهاایرمفهومرابهایرصورتتعریفمیکززد «یکروی ردمرزظمدرسر،ح
سا مانباات ابررفتارهایکارآفریزیکهبهطورهدفمزدومداومبرهبا سرا یسرا مانپرداخترهو
ق مروفعالیتهایسا مانراا طریزشزاساییوبهرهبرداریا فرصتهایکارآفریزیشر لمری-
میزههرای
ای،پیش 

دهد»یدرایرم،العهبااستفادها یکروشمفهومیمبتزیبراطالعاتکتابخافه
فردیومطی،یاستراتژیکارآفریزیشرکتی،وابعادآنموردبررسیقرارسرفتهاستیبرراسراس
فتایج،عواملفردیوشرایطمطی،یبرش لسیرریاسرتراتژیکرارآفریزیشررکتیمروثربروده،و
ابعرراداسررتراتژیکررارآفریزیشرررکتیشرراملدیرردساهاسررتراتژیککررارآفریزی،معمرراریسررا مافی
حمایتکززدها کارآفریزی،وفرایزدهاورفتارهایکارآفریزیمیباشدی 

کورات ووهم اران )Kuratko et al, 2005باارائهیکمدلمفهومیبهتط یلعواملمروثر
بررفتارهایکارآفریزافهمدیرانس،حمیافیسا مانها،عواملموثربررترداومایرررفتارهراوفترایج
افدیبراساسفتایج،حمایتمدیرانارشد،استقالل،پاداشها،دسترسیبه مران

ایررفتارهاپرداخته
یباشردی
ومطدودیت هایسا مافیا عوامرلبررو رفتارهرایکارآفریزافرهمردیرانسر،حمیرافیمر 
همازیرشزاساییوپرورشفرصرتهرایکارآفریزافرهواختصراصمزراب بررایپریسیرریآفهراا 
اقداماتکارآفریزافهمطسوبشرده،وفترایجایرراقرداماتمرواردمخت فریفظیررارتقرایسرا مان،
هایمالیمیباشدی 

فوسا یسا مافی،ایجادیکشب هاجتماعیجدیدوپاداش
کالیز ورام )Collins & Ram, 2003بایکروشمفهومیمبتزیبرراطالعراتکتابخافرهای،
فرآیزدهایع سالعملبزگاهفسبتبهبا ار،ویژسیهایپاسخمدیریتبهتیییرراتبرا اروفقرش
کارکزاندرش لسیریروابطاجتماعیدربزگاههرایتولیردیکو رکبرهبررسریویژسریهرای
مدیریتبزگاههایکارآفریرپرداختزدیایبانبرروییرکشررکتفموفرهموفرزتمرکر فمرودهو
ویژسیهایآنموردتط یلقراردادفدیوجودروابطکاریغیررسمی،فقرشفعاالفرهکارکزراندر
ش لسیریروابطاجتماعی،وت یهبراهداف بهجایکزترلمدیریت)ا ویژسیهرایایرربزگراه
کارآفریرمیباشدی 

تورنبری )Thornberry, 2002درم،العهایبررروی هرارشررکتبر رب،تراثیرآمرو ش
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مدیرانرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردیدورههایآمو شریکرارآفریزیبرسر ارشردهبررای
مدیرانشرکتهاوفتایجعم یایردورههاموردتط یلقرارسرفتیفتایجفبراندادکرهآمرو ش
مدیرانایرشرکتهامیتوافدمزجربهکارآفریزیشرکتیشردهوتراثیرقابرلتروجهیبررعم ررد
شرکتهایمذکورداشتهباشدیالبتهبرایایجادوتقویتکارآفریزیشرکتیال ماستکهعرالوه
برآمو ش،سایر میزههایایجادکارآفریزیشرکتیفظیرحمایتمدیریتارشد،سیستمپاداش،و
هایکارآفریزافههمدرشرکتهاایجادشودی 

اختصاص مانبرایفعالیت
هورفسربایوهم راران  )Hornsby et al, 2002برهبررسریعوامرلدرونشررکتمروثربرر
فعالیتهایکارآفریزافهمدیرانمیافیبزگاههاپرداختزدواب اریبرایافدا هسیرریجروکرارآفریزی
شرکتیمعرفیشدکهشامل84پرسشمیباشدیایررپرسبرزامهتوسرطتعردادیا مردیرانمیرافی
بزگاههای سوفاسونت میلشدورواییپرسبزامهبرااسرتفادها تط یرلعرام یمروردبررسریقررار
سرفتیبراساسفتایج،مولفههایجوکارآفریزیشررکتیشراملحمایرتمردیریت،آ ادیعمرل،

مر هایسا مافی،سیستمپاداش،ودسترسیبه مانمیباشدی 
بیرکیزبو )Birkinshaw, 1997بهبررسریکرارآفریزیشررکتیدرشررکتهرای یرمجموعره
شرکتهای زدم یتیپرداختیدادههایموردفیا ا طریزافجراممصراحبهوت میرلپرسبرزامها 
مدیران39شرکت یرمجموعهشرکتهای زدم یتیجم آوریشدهاستیتط یلدادههراابتردا
باتط یلکیفیآفهاا طریزجداولوفمودارهراآغرا شردیسرپستط یرلهرایکمری روشهرای
آماری)افجامشدهوبایافتههایکیفیمقایسهشدیبرراسراسفترایج،کرارآفریزیدرشررکتهرای
یرمجموعهشرکتهای زدم یتیموجباف ایشپاسخسوییمط ی،ی پار گیجهافیوظرفیت
یادسیریدرسسترهجهافیمیشودی 

می روفری ن  )Miller & Friesen, 1982برهبررسریتراثیرعوامرلسوفراسونبررکرارآفریزی
شرکتیپرداختزدیفموفهآماریشامل52بزگاها صزای سوفاسونکافادامیباشردیدرایررم،العره،
دوالگویمخت فبرایتبییرفوآوریمطصوالتارائهشدکهشاملالگویکرارآفریزیوالگروی
هایکارآفریرومطافظهکارمروردآ مرون

مطافظهکاریمیباشدیایردوالگوبهترتیبدرشرکت
هابهدودستهکارآفریرومطافظهکارا دوشراخرفروآوریو

قرارسرفتیبرایتف یکشرکت
ریسکپذیریاستفادهشدیبرایتط یلتاثیرعواملسوفاسونبرکارآفریزیشرکتیدرهرریرکا 
دودستهمذکورا تط یلهمبستگیوتط یلرسرسیوناسرتفادهشردیبرراسراسفترایج،درالگروی
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مطافظهکاری،فوآوریراب،رهمثبتریبرامتییرهرایمطی،ری،تصرمیمسیرری،سراختاری،وفرراوری
اطالعات کزتررل)دارد،درحرالیکرهدرالگرویکرارآفریزی،فروآوریراب،رهمزفریبرافرراوری
اطالعات کزترل)داشتهوتاحدودیباعواملمطی،یوعواملساختاریبزگاهراب،رهمثبرتداردی
بزابرایرعامرلاساسریتعیریرکززردهمیر انفروآوریبزگراههرا،افتخراباسرتراتژیکرارآفریزیویرا
مطافظهکاریا سویآفهااستوتاثیرسایرعواملبهایرافتخاببستگیداردی 

باتوجهبهم،العهسستردهکتابخافهایایرپژوهش،فتایجحاصلا بررسیم،العراتپیبریردر
احصاءمولفههایکارافریزیشرکتیبهصورتخالصهدرجدول )1ارائهسردیدهاستی 

جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها

.13ایکلز و نِک ()1998

 .1خالقیت و نوآوری

 .12المپکین و دس ()1996

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

.11کواتکو و همکاران ()1993

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

.10هارنسبیوهمکاران ()1993

 .4خودنوسازی

 .9کوراتکو و همکاران ()1993

 .5فرهنگ شرکتی

 .8زهرا ()1993

 .6ساختار سازمانی شرکت

 .7زهرا ()1993

 .7پیشگامی

 .6کاوین و اسلوین ()1991

 .8نیروهای پیشبرنده

 .5زهرا ()1991

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .4زهرا ()1991

 .10متغیرهای استراتژیک

 .3کورنوال و پرلمن ()1990

 .11بازسازی راهبردی

 .2گوث و گینسبرگ ()1990

های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .1کووین و اسلوین ()1989

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها

 .26آنتونیک و زورن ()2005
 .27فورد و بیدن ()2005
 .28لئو و همکاران ()2005
 .29ایرلند و همکاران ()2006
 .30بیلوت و آلپکن ()2006
.31هیسریچ و همکاران ()2006
 .32وانگ و لیهاو ()2006
 .33یانگ و همکاران ()2007
 .34کوراتکو ()2007
.35هولت،رادرفوردوکالهسی()2007
 .36لی سانگ ()2007
 .37کارنی ،هیسریچ و راش ()2008

 .1خالقیت و نوآوری

 .25هیلتون ()2005

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

.24هینیونگ و همکاران ()2004

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

.23آنتونیک و هیسریچ ()2003

 .4خودنوسازی

 .22کریزر و همکاران ()2002

 .5فرهنگ شرکتی

 .21دی کونینگ و اسمیت ()2002

 .6ساختار سازمانی شرکت

.20هارنسبی،کوراتکووزهرا()2002

 .7پیشگامی

 .19کارینو پوتلزبرگ ()2001

 .8نیروهای پیشبرنده

 .18آنتونیکو هیسریچ ()2001

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .17آنتونیک ()2000

 .10متغیرهای استراتژیک

 .16گات و گیسبرگ ()1999

 .11بازسازی راهبردی

 .15تامپسون ()1999

های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .14فالب و همکاران ()1998

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها
 .1خالقیت و نوآوری

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

 .4خودنوسازی

 .5فرهنگ شرکتی

 .6ساختار سازمانی شرکت

 .7پیشگامی

 .8نیروهای پیشبرنده

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .10متغیرهای استراتژیک

 .11بازسازی راهبردی

 .39اجال و همکاران ()2009
 .40مایلز و همکاران ()2009
 .41مارتیز و همکاران ()2010


روش تحقیق

درایرپژوهشابتدادادههابصورتپرسبزامهایجم آوریسردیدهوسرپسبرااسرتفادها 
روشهایآماریبهآ مونفرضیاتپژوهشپرداختهشدهاست؛لذادرمبطثروشتطقیز،ابتردا
شیوهسزجشاعتباردادههایسردآوریشدهموردبررسیقرارمریسیرردودرادامرهبرااسرتفادها 
آماراستزباطی،رواییوپایاییاب ارتطقیزموردبررسیقرارسرفتهاستی 
مزاسبتریرشیوهبرایسزجشرواییسا هدردادههرایپرسبرزامهایاسرتفادها تط یرلعرام ی
تائیدیاس تیهمازیردرتط یلعام یتائیدیهر همی انبارعام یبهعددیکف دیکترباشرد
درواق سویایایرمسئ هاستکهسواالتپرسبزامهارتبابقویتریبامتییرهایم زروندارفردو
اسرمی انبارعام یاستافداردصفرباشدایربهمعزایعردمارتبراببریرسروالپرسبرزامهبرامتییرر
م زوناستیبارعام یمزفیبهمعزایمع وسبودنجهرتاثرسرذاریسروالپرسبرزامهبررمتییرر
م زوناستیایرپژوهشبراساسپرسبزامهایبرا 41سویرهطراحریشردهکرههمرهایررمتییرهرا
م زون فهفته)هستزدوبااستفادها تط یلعام ی،معادالتافدا هسیرریمربروببرهآفهرامبرخر
میشودیمقداربارعام یکمترا ،0/4کو کمطسوبشدهوبایدا مدلحرذفسررددیفترایج
تط یلعام یتائیدیدرجدولشماره )2ارائهشدهاستی 


های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .38بلیز و چیپرز ()2008

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تائیدی
متغیرها و ابعاد

خالقیت و کارآفرینی ()C&I

ریسکپذیری ()RT

رقابتجویی ()CA

خودنوسازی ()SR

فرهنگ شرکتی ()OC

پیشگامی ()PRO

بازسازی راهبردی ()STR

جستجوی فرصتهای جدید ()NOS

ویژگیهای رهبری ()LP

گویهها

بار عاملی

آماره تی

C&I1
C&I2
C&I3
C&I4
RT1
RT2
RT3
RT4
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
SR1
SR2
SR3
SR4
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
PRO1
PRO2
PRO3
PRO4
STR1
STR2
STR3
NOS1
NOS2
NOS3
NOS4
NOS5
LP1

0/87
0/73
0/85
0/80
0/89
0/79
0/85
0/74
0/70
0/66
0/67
0/66
0/75
0/80
0/63
0/59
0/51
0/57
0/55
0/51
0/61
0/67
0/66
0/76
0/64
0/62
0/78
0/77
0/94
0/46
0/51
0/69
0/44
0/49
0/62

9/57
8/66
9/87
9/43
10/69
8/85
8/95
8/95
8/10
7/43
7/68
8/17
8/38
9/26
7/10
6/49
5/44
6/55
5/92
6/04
6/61
7/84
7/14
8/37
7/30
6/75
9/06
8/67
9/80
5/12
5/95
7/22
5/84
5/39
7/42
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0/72
0/55
0/66
0/66
0/83
0/66

LP2
LP3
LP4
TF1
TF2
TF3

نیروهای پیشبرنده ()TF

7/80
5/75
8/04
6/68
8/69
7/04




همانسوفهکهدرجدولفوقمباهدهمیشودمقردارآمرارهتریدرتمرامسرواالتمربروببره
متییرهایتطقیزا 1/96ب ربتربوده،همازیرمقادیربارهایعام یتمامسویرههرایپرسبرزامه،
بیبترا 0/4میباشزدیبزابرایرمیتوانفتیجهسرفتکهسویههایافتخابشدهسراختارهایعرام ی
مزاسبیراجهتافدا هسیریمتییرهاوابعادکارآفریزیشرکتیدرمدلتطقیزفراهممیکززدی 
همازیرشاخرهایبرا شمدلفی درجدولشماره )3فباندادهشدهاستیهمانطورکره
درجدولمباهدهمیشودمقدارRMSEAبرابربا0/03میباشدوباتوجهبهایز هکمتررا 0/08
استفبانمیدهدمیافگیرمجذورخ،اهایمدلمزاسببرودهومردلقابرلقبرولاسرتیهمازریر
مقدارکایدوبهدرجهآ ادیبرابربا)[789/01]/734 1/07استکهبیر1و3میباشدومی ان
شاخرهایIFI، AGFI،GFI،NFIو CFIفی ا 0/9بیبترمیباشزدیلرذادرمجمروعمریتروان
سفتکهمقدارشاخرها،بامالکتفسیریآفهام،ابقتداشتهوتط یرلعرام یتائیردی،سراختار
متییرهاوابعادموردبررسیدرپرسبزامهراتائیدمیفمایدی 

جدول  .3شاخصهای برازش
CFI
0/98

IFI
0/98

AGFI
0/97

GFI
0/92

NFI
0/95

RMSEA
0/03

χ2/df
1/07


پسا مبخرشدنف وئیبرا ش،ایزکفرمالبودندادههرایسرردآوریشردهمریبایسرت
موردآ مونقرارسیردیدرشیوهپرسبزامهایسردآوریدادهها،فرمرالبرودنمتییرهرایتطقیرزبرا
استفادها آ مونکولموسوروف–اسمیرفوفموردبررسیقرارمیسیردیفتایجآ مونفوقبررای
تمامیمتییرهایپژوهشحاکیا ردفرضمقابلباعزوانعدمفرمالبرودندادههراداردیبزرابرایر
فرمالبودنهمهمتییرهایپژوهشدرس،ح95درصدداردیهمازیربهمزظروربررسریسرا ساری
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دروفیمتییرهایپرسبزامه-پایاییپرسبزامه-میتروانا ضرریبآلفرایکروفبراتاسرتفادهفمرودی
ضرایببدستآمدهبرایآلفایکروفباتدرتمرامیسویرههراوابعرادمروردم،العرهبریشا 0.7
بدستآمدهکهمؤیدپایاییپرسبزامهاستی 1
پسا بررسیاعتباردادههایسردآوریشدهتوسطپرسبزامههابهآ مرونفرضریاتپرداختره
شدهاستیبرایپاسخسوالفخستکهتعییرمولفههایبرومیکرارآفریزیشررکتیاسرت،آ مرون
تی-تکفموفهایبرایاستزبابآماریمورداستفادهقرارمیگیردتاروشرسرددکدامیرمتییرهرای
موردپژوهشا فظرخبرسانج ومؤلفههایکارآفریزیمطسوبمریسردفردیدرپاسرخبرهسروال
دومکهبهرتبهبزدیشرکتهایموردم،العرهاختصراصدارد،ا روشتاپسریساسرتفادهشردهو
طیششمرح هبهو ندهیمراتریسفرمرالوتعیریرایردهآلوبدسرتآوردنفاصر همتییرهراا 
ایدهآلهاپرداختهشدهیدرپاسخبهسوالسوما ضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهتراارتبراب
میانمیزان کارآفرینی شرکتی با عملکرد مالی شرکتهای منتخب مشخص گردد.
یافتههای پژوهش

پژوهشحاضردرپیپاسخبهسهسوالبرآمدهاست 
1یمولفههایبومیکارآفریزیشرکتکدامزد؟ 
2یشرکتهایمزتخبدر هرتبهایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟ 
3یرتبهکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب هفوعراب،هایدارفد؟ 
پاسخسوالاول 
درپاسخبهسوالاولتطقیزکهتعییرمولفههایبومیکارآفریزیشرکتیاست،سامهرای یرر
طیشدهاست 
 بررسیادبیاتموضوعمربوببرهمولفرههرایکرارآفریزیشررکتیواسرتخراجآفهرا،شرامل 
خالقیررتوفرروآوری،ریسررکپررذیری مخرراطرهجررویی)،رقابررتجررویی رقابررتتهرراجمی)،
خودفوسا ی،فرهزکشرکتی،سراختارسرا مافیشررکت،پیبرگامی،فیروهرایپریشبرفرده،
________________________________________________________________
 -1نتایج آزمون های مورد بحث در این قسمتدر صورت بنا به درخواست قابل ارائه هستند و عدم ذکر آنها در اینجا صرفا
جهت صرفه جویی در تعداد صفحات این مقاله بوده است.
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سرمایهسذاریریسکپذیر،متییرهایاستراتژیک،با سا یراهبردی،جستجویفرصتهای
جدیدومبخصاترهبری ویژسیهایفردی)میشودی
 جهتتعییرمولفههایبومیشررکتی،پرسبرزامهایبرمبزرایمولفرههرایکرارآفریزیشررکتی
حاصلا مرح هقب یبا13سویهتزظیمسردیردیایررپرسبرزامهدراختیرارخبرسرانع مریو
اجراییشامل؛اعضایهیاتمدیرهشرکتهرایمزتخربوبرخریا اسراتیدصراحبفظرردر
حو هکارآفریزیقرارسرفتتامی اناهمیتمولفههایکارآفریزیارایهشدهراتعیریرکززردی
بهایرترتیبپرسبزامهتوسط40ففرا خبرسانت میرلسردیردیسرپسدادههرایحاصرلا 
پرسبزامههایمذکوردرقالببررسیمیافگیرجدولشماره )4وآ مونتییتکفموفرهای1
درقالبجدولشماره )5موردتط یلقرارسرفتی
جدول  .4میانگین مولفههای کارآفرینی
مولفههای کارآفرینی شرکتی

میانگین

4

انحراف معیار

3

خطای استاندارد از میانگین

خالقیت و نوآوری

4.9500

0.22072

0.03490

ریسکپذیری

4.8750

0.33493

0.05296

رقابتجویی

4.9000

0.30382

0.04804

خودنوسازی

4.8500

0.42667

0.06746

فرهنگ شرکتی

4.7750

0.47972

0.07585

ساختار سازمانی شرکت

4.2500

0.63043

0.09968

پیشگامی

4.6250

0.70484

0.11144

سرمایهگذاری ریسکپذیر

4.5000

0.50637

0.08006

متغیرهای استراتژیک

4.5500

0.55238

0.08734

بازسازی راهبردی

4.7500

0.54302

0.08586

جستجویفرصتهایجدید

4.9000

0.30382

0.04804

مشخصات رهبری

4.8500

0.36162

0.05718

2

________________________________________________________________
1- One-Sample Statistics
2- Std. Error Mean
3- Std. Deviation
4- Mean
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جدول  .4میانگین مولفههای کارآفرینی
4

مولفههای کارآفرینی شرکتی

میانگین

نیروهای پیشبرنده

4.6750

انحراف معیار

0.61550

3

خطای استاندارد از میانگین

2

0.09732


هماف،ورکهدرجدولشماره )4مباهدهمیشودمولفههراییکرهمیرافگیرکمترریفسربتبره
سایرمولفههاکسبکردهافد،فقشکمتریدربرو کارآفریزیشرکتیایفامیکززدیبهایرترتیرب
سهمولفهساختارسا مافی،سرمایهسذاریریسکپذیرومتییرهایاستراتژیککهکمتریرمیافگیر
رادارفد،حذفخواهزدشدیبرایتاییدمولفههاییکهدرمیافگیرسیریحذفشردهافردا آ مرون
تییتکفموفهایهماستفادهمیشودیدرهمیرراستااسرا میافگیرمولفههایکرارآفریزیمیرافگیر
سرفتهشود میافگیرمیافگیرها)عدد4/73بدستمیآیدیبزابرایربرایآ مرونتییترکفموفرهای
عدد4/73بهعزوانآمارهT-Valueدرفظررسرفترهمریشرودیدرآ مرونتییترکفموفرهایبررای
بررسیا آمارهتی )tوهمازیرس،حمعزاداری )sigاستفادهمیشودیدرایرآ موندرصورتی
کههم مانمقدارآمارهtب رسترا )t >1.96 1/96وهمازیر س،حمعزاداریکمترا 0/05باشد
،)sig <0.05میتوانسفتمیافگیرمولفهب،رورمعزریداریا عردد4/73بیبرتراسرتیا سروی
دیگراختالفمیافگیرمطاسبهشدهبیرمیافگیرواقعیمولفههاومیافگیرترا کهمزفیشردهفبران
دهزدهایراستکهمولفههایمذکوربررایبررو کرارآفریزیشررکتی زردانمروثرفبرودهافردیبره
عبارتدیگرپاسخگویانرتبهایرمولفههارابرایایجادکرارآفریزیشررکتیبسریارپراییرار یرابی
کردهافدیباتوجهبهفتایجبدستآمدهدرجدولشماره )5مولفههراییکرههم مراندارایمقردار
آ مونتی،اختالفمیافگیروحدباالوپاییرمزفیباشزد،مریتروانسفرتمیرافگیرآفهرابرهطرور
معزیداریا عدد4.73کمتربودهوایرمولفه هادرفرآیزردتطقیرزحرذفخواهزردشردیبرهایرر
ترتیبفتایجحاصرلا جردولمیرافگیرمولفرههرایکرارآفریزیتاییردشردهوسرهمولفره؛سراختار
سا مافی،سرمایهسذاریریسکپذیرومتییرهایاستراتژیککزارسذاشتهشدو10مولفهافتخراب
سردیدفدی 
پاسخسوالدوم 
شرکتهایمزتخبدر هرتبهایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟ 
برایپاسخبهایرسوالتطقیزفی اقداماتبهترتیب یرصورتسرفتی 
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 باتوجهبهایز هدریافتههایمربوببهسوالاول،ا میانمولفههرایکرارآفریزیشررکتی،در
ابتدا13مولفهوسپس10مولفهافتخابشد،درایرمرح رهپرسبرزامهایبرامطرور10مولفره
تعییرشدهبامقیاسلی رتپزجتاییتهیهوبعدا اعتبارسزجیآن،درمیانمدیرانشررکت-
هایمزتخبتو ی شدیسپسبرایتعییررتبهکارآفریزیشررکتهرایمرذکورا تاپسریس1
استفادهشدهاستی
 فتایجحاصلا رتبههایکارآفریزیشررکتیدرشررکتهرایمزتخربدرجردولشرماره )6
فباندادهشدهاستی

جدول  .5تحلیل آماری تک نمونهای
Test Value = 4.73
مولفههای کارآفرینی شرکتی

خالقیت و نوآوری
ریسکپذیری
رقابتجویی
خودنوسازی
فرهنگ شرکتی
ساختار سازمانی شرکت
پیشگامی
سرمایهگذاری ریسکپذیر
متغیرهای استراتژیک
بازسازی راهبردی
جستجویفرصتهایجدید
مشخصات رهبری
نیروهای پیشبرنده

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

اختالف
میانگین

95% Confidence Interval
of the Difference

آزمون t

()df

()Sig.2-tailed

Mean
Difference

Lower

Upper

6.304
2.738
3.539
1.779
0.593
-4.815
-0.942
-2.873
-2.061
0.233
3.539
2.099
-0.565

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

0.000
0.009
0.001
0.083
0.556
0.000
0.352
0.007
0.046
0.817
0.001
0.042
0.575

0.22000
0.14500
0.17000
0.12000
0.04500
-0.48000
-0.105000
-0.23000
-0.18000
0.02000
0.17000
0.12000
-0.05500

0.1494
0.0379
0.0728
-0.0165
-0.1084
-0.6816
-0.3304
-0.3919
-0.3567
-0.1537
0.0728
0.0043
-0.2513

0.2906
0.2521
0.2672
0.2565
0.1984
-0.2784
0.1204
-0.0681
-0.0033
0.1973
0.2672
0.2357
0.1418


________________________________________________________________
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 رتبه کارآفرینی شرکتی در شرکتهای مورد مطالعه.6 جدول
رتبه

36
38
39
27
37
17
22
35
23
34
18
29
30
26
3
25
15
28
16
24
12
19
14
7
9
20
11
10
2
13
8
5
55
4
6
1

0.462044
0.456456
0.456302
0.494526
0.456642
0.513124
0.501048
0.463523
050085
0.464164
0.510529
0.475642
0.47546
0.49527
0.672709
0.498664
0.523255
0.491849
0.516877
0.49947
0.529895
0.507532
0.524426
0.543962
0.538494
0.505105
0.534818
0.535605
0.721201
0.526839
0.539611
0.563726
0.398013
0.563828
0.563049
0.721889

شرکت

رتبه

da
spk
oz
kd
da
ki
bbt
eef
kt
tsa
kdg
ngp
pa
fm
dpi
psk
msb
msm
tjk
kdf
tmr
fk
ps
sadr
pa
abs
ni
sd
tmtd
pj
sbr
bbkj
pm
kc
dsg
ly

72
73
69
68
70
71
65
64
59
58
60
67
66
57
56
63
51
61
53
44
45
62
52
48
43
46
42
41
50
31
47
40
54
21
32
49
33

شرکت

0.294223
0.292555
0.330493
0.332183
0.320869
0.316076
0.358838
0.359824
0.383549
0.393998
0.379633
0.339312
0.351645
0.394134
0.397048
0.364945
0.405381
0.378207
0.404215
0.424362
0.422222
0.372169
0.404519
0.41921
0.435235
0.419843
0.436709
0.437904
0.412325
0.470338
0.4195
0.447999
0.401999
0.50237
0.468763
0.417717
0.466948

rab
Is
pst
abad
behesh
raha
tddd
bd
pe
ttrp
sik
ph
kji
kdm
hntk
tfrp
td
ba
sls
sdt
pf
np
da
mn
rt
shs
sb
de
tsrp
sss
dd
sdd
tmad
da
dsp
lr
gpa
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ایدهآلهرشرکترامعرفیمیکزدیبهایرمفهرومکرههرر قردرمقردار

بهعدد1ف دیکترباشدراه اربهجوابایدهآلف دیکتراستوبهعبرارتدیگرر،رتبره
کارآفریزیشررکتیدرآنشررکتبراالتراسرتیبراتوجرهبرهایز رهشررکتIsکمترریرایردهآل
)0.292555رابهخوداختصاصدادهاست،پاییرتریررتبهکارآفریزیشرکتی آخریررتبهیعزی
)73وشرکتlyبابیبتریرایدهآل )0.721889باالتریررتبهکارآفریزیشررکتیرادرمیران73
شرکتکو کومتوسط یرمجموعهسا مانتامیراجتماعیکسبکردهاستی 
پاسخ سوال سوم

برایپاسخبهسوالسوم«می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب هفوع
راب،هایدارد؟»درقالبفرضیهتطقیزبرهشررح یررتبیریرشردهکرها طریرزضرریبهمبسرتگی
اسپیرمرتاییدیاعدمتاییدفرضیهبررسیمیشودی
یداریداردی
می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب،راب،همثبتومعز 
بهمزظوربررسیراب،ها آ موناسپیرمراستفادهمیشودیفرضیهموردآ مونبرهصرورت یرر
میباشد
یداری
 H0می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخرب،راب،رهمثبرتومعزر 
فداردی
 H1می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخرب،راب،رهمثبرتومعزریداری
داردی 
بزابرایرردفرضیهصفرآمراری 

)برهایررمفهروماسرتکرهمیر انکرارآفریزیشررکتیبرا

عم ردمالیشرکتهایمزتخب،راب،همثبرتومعزریداریداردیال مبرهیکرراسرتدرآ مرون
اسررپیرمرهزگررامیفرضرریهصررفرردمرریشررودکررهس ر،حمعزرریداریآ مررونا 0/05کمترررباشررد
)یفتایجآ مونهمبستگیاسپیرمردرجدولشماره )7فباندادهشدهاستی 
براساسجدولفوق،ضریبهمبستگیاسپیرمربیررتبهکارآفریزیشرکتیبراعم رردمرالی
شرکتهایمزتخب،برابربا0/737مریباشردومقرداریمثبرتاسرتیهمازریرسر،حمعزریداری
آ مونبرابربا0/000استکها 0/01کمترمیباشد )Sig=0/000 0/01بزابرایربااطمیزان99
درصدفرضیهصفر)

( ردمیشودومیتوانسفترتبهکرارآفریزیشررکتیبراعم رردمرالی
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معزیداریداشتهاستبزابرایرفرضیهیپژوهشتائیدمیسرددی
شرکتهایمزتخب،راب،همثبتو 
فتایجبررسیرتبهابعادکارآفریزیشرکتیورتبهعم ردمالیدرشرکتهایموردم،العهحاکی
ا آناستکهدربیر سی دهشرکتاولهررسرروه،یعزریا شررکتدارایرتبرهیرکتراسری ده
کارآفریزیوا شرکتبرااولریر مزاسربترریر)عم رردمرالیتراشررکتدرجایگراهسری دهم
تهرایدارای
کارآفریزی،یا دهشرکتمبترکوجرودداردیایررمهرمبردانمعزاسرتکرهشررک 
مولفههایکارافریزیبیبتروقویتر،دارایعم ردمالیبهتروموفزتریمیباشزد،ا سویدیگرر
بابررسیسی دهشرکتدارایپاییرتریررتبرهکرارآفریزیبراسری دهشررکتدارایضرعیفترریر
عم ردمالی،مباهدهمیشودکهدهشرکتمبترکوجودداردوایربدانمعزاستکرهشررکت
هایدارایرتبهکارآفریزیپاییرترومولفههایضعیفتردارایعم ردمالیفامزاسبتریفسربت
بهشرکتهایدارایمولفههایکارآفریزیقویودارایرتبهکارآفریزیبیبترمیباشزدی 

جدول  .7نتایج آزمون اسپیرمن
رتبه کارآفرینی
عملکرد مالی

ضریب همبستگی
سطح معناداری ()Sig
تعداد

0/883
0/000
73


نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فتیجهتطقیزحاضرهمراستاباسایرتطقیقاتصورتسرفتهدرعرصهبیرالم یحراکیا آن
استکهشرکتهایدارایویژسیهایکارافریزافهبیبتر،ا عم ردمالیمزاسربترریفسربتبره
سایرشرکتهابرخوردارمیباشزدیبامرورادبیاتکارآفریزیشرکتی،سری دهمولفرهدرتطقیقرات
بیرالم یا بیبتریرفراوافیبرخورداربودکرهایررمرواردشرامل؛خالقیرتوفروآوری،ریسرک
پذیری،رقابتجویی،خودفوسا ی،پیبگامی،با سا یراهبردی،سرمایهسرذاریریسرکپرذیر،
متییرهایاستراتژیک،جستجویفرصرت هرایجدیرد،فیروهرایپریشبرفرده،مبخصراترهبرری
ویژسیهایفردی)،ساختارسا مافیوفرهزکسا مافیمیباشدی
درایربخشوبابهرهسیریا فتایجتطقیز،پیبزهادهایاجرایریدربرهکرارسیریهرریرکا 
مولفههایاحصاءشدهبهمزظورحداکثرفمودنویژسیهایکارآفریزیشرکتیوبهتب آنارتقراو
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بهبودعم ردمالیدرشرکتهاارائهمیسردد؛
خالقیتوفوآوری،بهمزظورش وفاییهر هبیبرترایررویژسریهرا،مردیرانبایردفسربتبره
اختصا صمزاب خاصوقابلمالحظهایبهایربخشاقدامفمایزدیا دیگرمواردقابلتوجهدرایر
بخشاهمیتافتخابمدیرانبراساسویژسیخالقیتوفوآوریاستی 
ریسکپذیری،شرکتهاومدیرانمیبایستدراستخدامافراد،ویژسیهایریسکپرذیری
ایبانرابهدقتمروردم،العرهوبررسری قرراردهزردوبرافگراهیبرهسرابقهخرافوادسی،مطی،ری،
اجتماعیوحرفهایایبانفسبتبهب ارسیریفیرویافسافیاقدامفمایزدی 
رقابتجویی،شرکتهابایدرفتارهایپیبگامافهرابهمزظروربهبرودوضرعیترقرابتیخروددر
مقایسهباسایرشرکتهابهکارسیرفدوایرروی ردمرهونتدویربرفامهاستراتژیکرقابتجویافه
وهدفسذاریتمامیاقداماتشرکتهادرفیلبهایرهدفمیباشدی 
ل ومخودفوسا یواف،باقمیط بدکهتوافمزدیهاومزاب شرکتا  مافیبه ماندیگرتیییر
کززد،ا ایرروبایدبرفامهاستراتژیکشرکتهادربرسیرفدهاهدافمبخردرایجراداف،براقبرا
مطیطباشدی 
دربطثبا سا یراهبردی،مدیراناجراییشررکتهرابایردفسربتبرهفرراهمفمرودنشررایط
مساعدبهمزظورایجادبا سا یراهبردیمتعهدبودهوبابهرهسیریا شیوههایتبویقیکارکزران
رابهایرمسیرسوقدهزدی 
باتوجهبهشرایطرقابتیاقتصادی،برفامهری یمزاسببرهمزظروردسرتیابیبرهم یرترقرابتیو
جستجویفرصتهایجدیدا اهموظایفمدیراناجراییشرکتهابهشمارمیآیدی 
سرمایهسذاریریسکپذیرفرآیزدیاستکهبهوسی هآنشرکتجدیدیبهوجودمریآیرد
ویادرراستایفعالیتهاییکهافجاممیشود ،میزهاف ایشتولیدوبهرهوریرافراهممیآوردی
ا ایرروهیاتمدیرهشرکتهابایدباسیاستسذاریمزاسبفسربتبرهم رففمرودنمردیران
اجرایی،بهاجرایصطیحسرمایهسذاریریسکپذیراقدامفمایزدی 
متییرهایاستراتژیک؛ق،عادراختیارداشتریکفقبهراهمزاسب،ی یا عواملتعییرکززرده
درکسبموفقیتشرکتهامیباشدیدرشرایطرقابترو افر وناقتصرادی،وجرودیرکبرفامره
استراتژیکجام وپویا،بادرفظرسرفترجوافببا ارورقباوفوعمطصولوخردماتارائرهشرده
توسطشرکتها،حائ اهمیتبسیاراستیا ایرروهیاتمدیرهشرکتهابایدفسبتبهتردویر،
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با فگریوتصویببرفامههایاستراتژیکمتزاسببااهدافشرکتهرااقردامفمایزردوفسربتبره
کزترلمدیراناجراییدرب اربسترکاملایربرفامههااهتمامفمایزدی 
پیبررگامیی رریا مهمتررریرمولفررههررایکررارآفریزیشرررکتیاسررتودارایویژسرریهرراو
خصوصیاتیاستکها انجم همیتوانبهمقررراتوراه ارهرایشررکتدربرخروردبرارقبرا،
پیگیریشرکتبرایفرصتهایکسبوکارم ،وب،پیشقدمشدنوپیبگامبودندرمقایسره
باسایریرودرفهایت،توجهجدیبهابت اراتکارکزاناشارهفمودیباتوجهبهاهمیتایررمولفره،
هیاتمدیرهشرکتهابایدمردیراناجرایریرام ر مبرهرعایرتاصرلپیبرگامیوفرراهمآوردن
یرساختهایال مدرایرحو هفمایدتافتیجهمزاسبتریدرحو هکارآفریزیشررکتیحاصرل
شودی 
رهبریاثربخشدرشررکتهرا،عامرلاصر یواساسریدرایجرادهمف رریوهمردلیاسرتی
رهبرانموثرکسافیهستزدکهبتوافزدافرادمتفاوترا یر ترف ریوفظریواحدسردآورفردیا 
جم هرفتارهایرهبریکهمیتوافدبهفوعیمعررفرهبرریکارآفریزافرهباشردعبارتسرتا ؛تروان
رهبریتطولسررا،رهبرریتیمریورهبرریتطرولآفرریریرهبرریی ریا مهمترریرعوامرلدر
موفقیتشرکتاستوبرایشرکتیکم یترقابتیمطسوبمیشودیا ایررروهیراتمردیره
شرکتهاوکمیتههایافتصاباتشرکتهابایددرافتخرابمردیرانعامرلوسرایرمردیرانارشرد
اجراییرابهطورکاملا تمامیابعادرفتاری،جامعهشزاختی،روافبزاختی،تطصی یوخرافوادسی
موردبررسیقراردهزدی 
بررسیهافبانمیدهدکرهسراختارسرا مافی،مزاسربترریرابر اربررایایجرادکرارآفریزیدر
سا مانهااستیمروریبرسیرت ام یساختارسرا مافیفبرانمریدهردکرهسراختارهایسرا مافی
سررزتی،توافرراییپرررورشافرررادخررالقوفرروآوررافررداردیی رریا ویژسرریهررایسرراختارسررا مافی
کارآفریزافه،مبارکتافراددرتمامامورسا ماناستکهسبببهبرود،تقویرتوپررورشروحیره
خالقیت،فوآوریوکارآفریزیکارکزانمیشودکهخودعام یمهمدربهبودوبا سرا یسرا مان
استیباعزایتبهاهمیتطراحیصطیحساختارسا مافی،هیاتمدیرهشرکتهامیبایستفسربت
بهتوجهکافیدررعایتجوافب اب یساختارواهمیتمولفههایحمایتا ابعادکارآفریزافهبره
کاربزدفدی 
پایهری یفرهزکشرکتیمتزاسبباشرکتهایکرارآفریر،سرامیار فردهدررشردوتعرالی
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شرکتهامطسوبمیشودیفرهزکشرکتیرایجدارایجووسیستمپاداشبررایتصرمیمسیرری
مطافظکارافهاستوبهمزظورحمایتا تصمیماتمخاطرهآمیر بایردمروردبرا فگریواصرالح
 قرارسیردی
هیراتمردیره،باتوجهبهاهمیتبسیارباالیفرهزکشرکتیدرپیادهسا یکارافریزیشرکتی
ومدیرانعاملشرکتهابایدباصرفوقتوه یزهفسبتبهاصالحالگوهایفرهزکشرکتهرا
اهتمامفمایزدوفسبتبهاصالحوپیادهسرا یتردریجیفرهزرککارافریزافرهدرشررکتهرااقردام
 فمایزدی
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مقدمه

منحنیفیلیپسیکیازجالبترینومهمترینموضوعاتدراقتصادشرنمدرناست.اززماان
ردمنحنیاصلیدردهه ،)Lucas, 1975(1970اقتصاددانانسعیشردندتارابطهآشاکارمبادلاه1
بینتورموفعالیاتهاایواقعایاقتصاادراشاههناوزهامدردادههااوجاوددارناد،توضایهدهناد
)(Stock & Watson,1999)،(King& Watson, 1994گسترهاینتئاوریهاایمطارششاده
دربانمنحنیفیلیپس،ازمنحنیفیلیپسشرسیکجدیداولیه) (Lucas, 1973شهباهنظارمای-
رسیدمدلاولیهایدردهههای1970و1980باشند،تاانساخهشینزیهاایجدیاد (Roberts,1995و
،)Gali & Gertler, 1999شهدردهه1990غالبشدوهنوزهممحبوناستوهمچنایننساخه
جدیدتراطرعاتچسبنده()Mankiw &Reis, 2002.2003راشاملمیشود .
بااینلال،لتیدرداخلهریکازایننظریهها،منحنیفیلیپسبهدقتیشاهمنحنایاولیاهباه
مبادلهبینتورموبیکاریمیپرداخت،بهآننپرداختهاست.امروزه،اقتصاددانانبهدنبالمبادلهبین
تورموهرملیاسیازفعالیتهایواقعیاقتصادشهمیتواندشاملبیکاری،شکافتولیدویاهزیناه-
هاینهاییواقعیباشند،هستند.دراینراستا،اساتاکوواتسانمنحنایفیلیاپسخاودرابااتعاداد
زیااادیازمتغیرهااایاثرگااذارباارفعالیااتواقع ایاقتصااادباارآوردشردنااد،درلالیکااه( & Gali

 )Gertler,1999معتلدندتنهایکمتغیرهزینهواقعی،متغیرمناسبجهتانادازهگیاریفعالیتهاای
واقعیاقتصاداست .
دراینملاله،ترشمیشودتابابرآوردمبادلاهباینتاورمونارخارزواقعایشاارجدیادیدر
ادبیاتاقتصادیصورتدهد.مطالعاتپیوینیدرموردایانموضاوعانجاامشادهاسات(بهعناوان
مثال ,)Loungani, Razin & Yuen, 2012امارابطهمنحنیفیلیپسسااختاریباانارخواقعایارز
هرگزتخمینزدهنودهاست .
دراینمطالعه،منحنیفیلیپسیدرچهارچونپارادایمنئوشینزیجدیدوباقیمتهاایچسابنده
مدلسازیوبرآوردخواهدشد.ایدهشارسادهاست.بانکمرشزیمیتوانادارزشپاولداخلایرا
بهصورتغیرمنتظرهشاهشدهد.اینشااررابااافازایشعرضاهآندرباازارارزخاارجیانجاام
________________________________________________________________
1- Trade Off
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میدهد.درنهایت،اینگسترشعرضهپولبهافزایشقیمتهامنجرمیشود.بااینلال،بااتوجاه
بهقیمتهایچسبنده،بازارهاتنهاپسازمدتیزمان،تسویهخواهنادشادودرضامن،ترشیبایاز
نرخواقعیارزپایینتروتورممتوسطباالترازتعادلوجودخواهدداشت .
معمولترینمنحنیفیلیپسشااملشاکافتولیاداساتشاهتفااوتباینتولیادوساطهقیمات
انعطافپذیرشمیباشد.اینسطهقیمتهایانعطافپذیرتولیاد،شاناختهشادهنیساتوباهطاور
معمولبالگاریتمخطیسازی،یارونددرجهدومویاروندبهدستآمدهباااساتفادهازفیلترهاای
هادریک-پرسکات1وبند=پاس2تخمینزدهمیشود .

پیشینه تحقیق

مطالعاتانجامشدهگذشتهدررابطهمنحنیفیلیاپس،عموماامتغیارماوردنظارباهعناوانمتغیار
اساسیسمتراستراشکافتولیددرنظرمیگیرند.درلالیشهدراینملالاهاثبااتمیواودشاه
نرخارزبرایشوورهایصادرشنندهمنابعطبیعیماننادایاراننیازمیتوانادباهعناوانمتغیارسامت
راستمناسبیمورداستفادهقراربگیرد.درادامهبهبرخیازمطالعاتتجربیانجامگرفتاهدرایاران
درموضوعمنحنیفیلیپساشارهشدهاست ..
()Jafari Samimi et al.,2015بهاستخراجمنحنیفیلیپسشینزیجدیدبرایایرانباااساتفاده
ازالگوهایتعادلعمومیپویایتصادفیدرشرایطاقتصادبازپرداختاهاناد.بارایایانمنظاور،باا
توجهبهاهمیتپایداریتورمدرایران،ازیکمنحنیفیلیپسشینزیجدیدپیونادیاساتفادهشاده
است.نتای اینتحلیقنوانمیدهدشهاثراتتورمیتکانههایپاولیبیواترازاثاراتواقعایآن
است.بهعبارتدیگر،اثراولیهیکتکانهپولیبرتورمبیواترازتولیادمایباشاد.عاروهبارایان،
تکانههایدرآمدنفتیوتکانهفناوری،سببافزایشهمزمانتولیدوتورممیشود .
()Kazeruni etal.,2017درملالهایبااستفادهازروشاقتصادسنجیرگرسایونشوانتایالباه
برآوردمنحنیفیلیپسهایبریدشینزیهایجدیددرایرانپرداختهمیشود.نتای تحلیقنوانمای-
________________________________________________________________
1- Hodrick-Prescott Filter
2- Band-Pass Filter
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دهدشهبینمتغیرهایموردبررسیونرختورمیکرابطۀمتلارنومثبتوجاوددارد باهعباارت
دیگردرسطوشتورمیباالترشدتاثرگذاریمتغیرهایتورمبااوقفاهوتاورمانتظااری،بارتاورم
افزایشمییابد.بنابراینمیتواننتیجهگرفتعامرناقتصادیدرتنظیمقیمتوفعالیاتهاایخاود
بهترشیبیازملادیرآیندهنگروگذشتهنگرتوجهمیشنند،اماابراسااسنتاای بدساتآمادهساهم
ملدارضریبپارامترآیندهنگربیوتراست .
))Gali, Gertler & Lopez Salido ,2001شواهدیرارویمنحنیفیلیپسشینزینهایجدید
برایمناطقاروپافراهمآوردندوسپسازآنبهعنوانیکابزاربرایملایسهپویاییهایتاورمدر
مناطقاروپاوآمریکااستفادهشردند.آنهاهمچنینعوامالتعیاینشننادهتاورمراباابررسایشاردن

رفتارچرخههایتجاریهزینهنهااییبررسایشردناد.برخایازمهمتاریننتاای ایانمطالعاهباه

صورتزیرخرصهمیشود-1:منحنیفیلیپسشینزینهایجدیدبهخوبیدادههایمناطقاروپارا
پردازشمیشند،مخصوصاًخیلیبهترازدادههایآمریکااینشارراانجاممیدهد-2  .بهنظرمی
رسدشهپویاییهایتورمدرمناطقاروپاجزءآیندهنگرقویترینسبتبهدادههایآمریکااداشاته
باشد-3.بهنظرمیرسدشهبازارنیرویشاربهعنوانیکتعیینشنندهرفتاارماارکآپدساتمزد
نلششلیدیدرشکلدهیرفتارهزینهنهاییومتعاقباًرفتارتورمدرمناطقاروپابازیمیشند .
( )Whelan & Rudd, 2005نواندادندشهمتغیرهایوابستهباوقفهنلشمهمایدرمادلهاای
تجربیتورمبازیمیشنند.آنهانواندادندشهمادلقیماتگاذاریمنحنایفیلیاپسشینازینهاای
جدید نمیتوانداهمیتتورمباوقفهرادررگرسیونهایاساتانداردتاورمتوضایهدهاد.همچناین
آنهانواندادندشهجزءآیندهنگرنلشناچیزیرادرتوضیهدادنپویاییهایتورمبازیمیشناد.
دراقتصادایراننیزچندمطالعهطیسالهاایگذشاتهدررابطاهباامنحنایفیلیاپسصاورتگرفتاه
است .
()Bardsen et al., 2005بااستفادهازروشتخمینGMMتکمعادلهودادههاینروژنتیجه
گرفتندشهدرتعیینتورمجاری،الگویدارایتورمانتظاری،ضرایبمعنیداریندارد.همچنین(
)Boug et al.,2006بااستفادهازروشVARنیزنتای فوقراتأییدشردند .
()Wimanda et al.,2010آنهابهانتظاراتواینرسیتورمبرایانادونزیباااساتفادهازروش
GMMوبررسینلشانتظاراتگذشتهنگروآیندهنگردرتورمپرداختهاند.نتاای شاانلااشیاز
آناستشهتورمدراندونزیبهطاورمعنااداریباهانتظااراتگذشاتهنگار،انتظااراتآیناد هگار،
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شکافتولید،شاهشنرخارزورشدپولوابستهاسات.درایانملالاهانتظااراتگذشاتهنگاروزن
بزرگترینسبتبهانتظاراتآیندهنگردرتوضیهتورمدارد.
()Phaneuf & Tchakondo , 2011باطرالییکمنحنیفیلیپسشینازیجدیاد،باهبررسای
اهمیتوجودپایداریتورم،اثرچسبندگیقیمتوفرایندتولیدبارتاورمدریاکاقتصاادصانعتی
پیورفتهپرداختند .
()Leu , 2011درمطالعاهخاودنوااندادهاساتشاهدرطایدوره،1984-2009یاکمادل
SVARبرایشینزینهایجدیدازاقتصاداسترالیا،ضرایبمعنااداریبارایتاورمانتظااریوجاود
ندارد،درنتیجهپویاییتورمدراسترالیاگذشتهنگراست.
()Xu et al.,2015بهمطالعهایباعنوانبررسیارتباطبینشکافتولیدوتاورمباااساتفادهاز
یکروشغیرخطیپرداختهاند.اینمطالعهنوانمیدهدشکلمنحنیفیلیپسدرآمریکاغیرخطای
ونامتلارناستودرآمریکاسیاستهایپولیبهچرخههاایاقتصاادیونااطمیناانیتاورموابساته
است .
()Lee et al.,2016آنهااباهمنحنایهایبریادیشینازینهاایجدیاددرآمریکااباااساتفادهاز
رگرسیونشوانتایلپرداختهاندودرمدلهایباساختارمیاانگینشارطیباهدوویژگایمهمایشاه
نادیدگرفتهمیشود،دستیافتند-1.درشوانتلهایباالترلساسایتبیواترینسابتباهانتطاارات
وجوددارد-2.نلشجزئیگذشتهنگربهشدتبهمختلفچنادکهااوابساتهاسات.بطاوریشاه
ضرایبتورمباوقفهدرسمتراستتوزیعشوچکبودهومعنادارنیست .
همانطورشهمطالعاتپیوینپیداست،عموممطالعاتانجاامگرفتاهدرایاران،عاروهبارتاورم
ادوارگذشته،شکافتولید،بیکاریوهزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراسات
اثرگذاربرتورمدرمنحنیفیلیپسمورداساتفادهقاراردادهاناد.ایاندرلاالیاساتشاهپاارادایم
نئوشینزیپیونهادمیدهدشههرشووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرا
می طلبد.برتریایانملالاهنسابتباهساایرپژوهواهایانجاامگرفتاهایاناساتشاهایانملالاهدر
چارچوناینپارادایموباتوجهبهنلشمهمیشهنفتدراقتصادایرانایفامینمایاد،بااشاروعاز
پایههایاقتصادخردی،منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایاهنارخارزواقعایاساتخراجوساپسآنارا
برآوردمینماید .


116

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

مبانی تحقیق

دراینمطالعه،منحنیفیلیپسبرپایهنرخواقعیارزبااستفادهازدادههایفصلیایرانبرایبازه
1397-1369برآوردخواهدشد .
درادامه،اینمطالعهبهشرشزیراست.دربخاش()3اساتخراجنظاریمنحنایفیلیاپسباانارخ
واقعیارزبهعنوانمتغیرسمتراستتوضیهدادهمیشود.سپسدربخش(،)4معادلاهبرگرفتاهاز
نظریهبرآوردمیشودونوانمیشودشهدادهها،تئوریراپوتیبانیمایشنناد.ساپسدربخاش()5
نتای بیانخواهندشد .
عموماعرضهارزبهیکیازسهروشزیراتفاقمیافتد:
-1شاالیاخدمتیصادرشود 
-2وامخارجیدریافتشود 
-3سرمایهخارجیدریافتشود.
ازآنجاییشهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیفاساتونفاتو
گازعمدهصادراتایرانراتوکیلمیدهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثابتیازمنابعطبیعای
یشاودمیتاوانگفاتشاه
داردشهدربازارهایباینالمللایبااقیماتجهاانیتصاادفیفروختاهما 
درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلیاستوعرضه
ارزدرایرانثابا تاساتوتغییرنارخارزتنهاابارتلاضاایارزومیازانوارداتوقیماتشاالهاای
وارداتیاثرمیگذارد.ازاینروتغییرنرخارزازیکسوبهدلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیماورد
استفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودتولیدشننده،قیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمیدهاد
وازسویدیگرنسبتبکارگیرینیرویشارنسبتبهنهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجر
بهتغییرنرخبهینهساعاتنیرویشاارازطریاقتاابعتولیادمایگارددوازطریاقتواباعبهیناهیاابی
مطلوبیتمصرفشننده،مطلوبیتاوراتغییرمیدهد.نمودار()1بهصورتشماتیکنوانمیدهاد
شهتغییراتنرخارزچگونهبراقتصاداثرمیگذارد.بهصورتعمدهشانالهایاثرگذاریافزایش
نرخارزبراقتصادرامیتواندرسهدستهشلیتلسیمبندینمود( .)Shahraki, 2016


دسته اول :افزایشنرخارزدراقتصادمنجارباهافازایشقیماتشاالهاایخاارجینسابتباه
شاالهایداخلیمیشود.اینتغییرقیمتهاینسبیاثراتمختلفایباراقتصاادباهجاایخواهاد
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گذاشت.ازطرفیچوندراقتصادنفتیایران،ماواداولیاه،شاالهاایواساطهایوتجهیازات
سرمایهایعموماوارداتیهستند،باافزایشنرخارز،قیمتوانافزایشمییابد.اینافازایشاز
سوییمنجربهشاهشتولید،افزایشقیمتمطلونتولیدشنندهونهایتاافزایشسطهعماومی
قیمتهامیشود.ازسویدیگرافزایشقیمتنهادههایوارداتینسبتاستفادهازنهاادهشاارو
نهادههایواسطهوارداتیدرتابعتولیدراتغییرداده،منجربهتغییرساعاتشارخانوارهاشده
ونلطهبهینهمصرفوشارخانواربهمنظوربهینهشردنمطلوبیتوانتغییرمیشناد( Shahraki,

.)2016اینمکانیسم،مکانیسمموردبررسیدرملالهلاضراسات.ازطارفدیگار،افازایش
قیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،منجربهشااهشتلاضاابارایشاالهاایوارداتای
شدهووارداتراشاهشمیدهد.اینامربهتولیدفواارواردشاردهودرصاورتیشاهتولیاد
امکانعکسالعملسریعنداشتهباشدمجدداسطهعمومیقیمتهاافزایشمییابد.درملاله
لاضرفرضمیشودشهوارداتفلطشاملنهادههاوشاالهاایواساطهوارداتایمایشاودو
شاالوخدماتنهایینداریم.لذااینمکانیسامدرایانملالاهماوردبررسایقارارنمایگیارد.
افزایشقیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،یکاثردیگرنیزدراقتصادبهجایمای-
گذاردوآنشاهشنسبیقیمتشاالهایصادراتیداخلیاسات.ایانامارمنجارباهافازایش
تلاضابرایصادراتشدهوصادراتراافزایشمیدهد.اگرتولیدنتوانادخاودشرابااایان
افزایشتلاضایصادراتیمنطبقسازد،مجدداشمبودتلاضا،سطهعمومیقیمتهااراافازایش
میدهد.اماازآنجاییشهاقتصادایران،یکاقتصادنفتیاست،فارضمایشنایمشاهاقتصااد
موجودیثابتیازمنابعطبیعیداردشاهدربازارهاایباینالمللایبااقیماتجهاانیتصاادفی
فروختهمیشودواینموجودیثابتمنابعطبیعیعمدهصادراتشوورراتوکیلمیدهناد.
درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلایاساتو
عرضهارزثابتاست.لذادرملالهلاضر،ازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.


دسته دوم:افزایشنرخارز،باعثمیشودشهمردماعتمادخودرانسبتبهپولملیازدست
دادهوپولخارجیباثباتیراجانوینپولملینمایندوازاینطریقثاروتماالیخاودراباا
پولباثباتدیگریلفظشنندشهخودتلاضایارزراافزایشخواهددادودراثراتبعادی
منحربهتورممیشود.



دسته سوم:افزایشنارخارز،منجارباهایانمایشاودشاهنلادینگیباهسامتباازارارزیو
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سوداگریدراینبازارروانهشودوناخواساتهپاولیشاهدراقتصاادبایادباهتولیادوسارمایه
گذاریتزریقشود،بهسمتسوداگریودادوستدشاذنمنجرشودوافاتتولیادوتاورم
رادرپیخواهدداشت.ملالهلاضرازمنظرجانوینیپولوانگیزههاایساوداگریباازارارز
بهافزایشنرخارزنگاهنکردهاست.لذاازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.
نمودار()1شاناالیاثرگذارینرخارزبراقتصادرابهطاورخرصاهنواانمایدهاد.فلاشهاای
پررنگنواندهندهمکانیسممدنظرملالهلاضردرطرالیمدلمیباشد .


نمودار .1کانالهای اثرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد ()Shahraki, 2016

باتوجهبهایندستهبندیوتوضیحاتارائهشده،مدلملالاه،شااملدوبخاشخاانواروبنگااه
است.خانوارهایاقتصاد،مطلوبیتخودراشهتابعیازمصرفوساعاتشاریواناستباتوجهبه
ترازشلاقتصاد(شهدرآمدهایشعروهبارساوداوراقبهاادارخریاداریشادهتوساطخانوارهاا،
شاملدرآمدهایناشایازفاروشموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایبااقیماتجهاانیتصاادفیدر
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ی-
بازارهایبینالمللیاستوهزینههایشهزینهخریادماوادواساطهوارداتایاسات)لاداشثرما 
نمایند.بنگاههایاقتصادنیز،سودخودرا(شهتابعیازدرآمدهایناشایازفاروششاالهاایخاود
درقیمتهایچسبندهوهزینههایناشیازخریدمواداولیهوارداتایواساتخدامنیارویشااراسات)
لداشثرمینمایند.اماازآنجاییکهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیف
استونفتوگازعمدهصادراتایرانراتوکیلمیدهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثاابتی
ازمنابعطبیعیداردشهدربازارهایبینالمللیباقیمتجهاانیتصاادفیفروختاهمایشاودمیتاوان
گفتشهدرآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونازانسابتباهشارایطاقتصاادیداخلای
است وعرضهارزدرایرانثابتاستوتغییرنرخارزتنهابرتلاضایارزومیازانوارداتوقیمات
شاالهایوارداتیاثرمیگذارد()Styrin & Zamulin,2012ازاینروتغییرنرخارزازیاکساوباه
دلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیمورداستفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودتولیدشنناده،
قیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمی دهدوازسویدیگارنسابتبکاارگیرینیارویشاارنسابتباه
نهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجربهتغییرنرخبهیناهسااعاتنیارویشاارازطریاقتاابع
تولیدمیگرددوازطریقتوابعبهینهیابیمطلوبیتمصرفشنناده،مطلوبیاتاوراتغییارمایدهاد.
تغییرمطلوبیتمصرفشننده،تلاضایاورابرایشاالهاوخدماتنهاییاقتصادتغییاردادهوازای
طریقبرسطهعمومیقیمتهااثرمیگذارد.لذایکافزایشدرنارخارز،نهایتاامنجارباهتغییارساطه

عمومیقیمتهامیشود.نکتهایشهدرطرالیمنحنیفیلیسبرایاقتصادنفتایایارانماوردتوجاه
قرارگرفتهاست.
همانطورشهبیانشد،اینملالهدرمورداقتصادایراناساتشاهوابساتگیزیاادیباهشاالهاای
صادراتیمانندنفتوگازوموادخامدارد.اینشاالهاسهمعمدهصادراتایارانراتواکیلمای-
دهندوصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیاینشواوربسایارضاعیفاسات.ایانویژگای،
ملالهرابهسمتطرالییکمنحنیفیلیپسبرپایهنرخارزسوقدادهاست،پارادایممورداستفاده
برایطرالیمدل،پارادایمنئوشینزیاست.وجاودنفاتدراقتصاادایارانمنجارباهلحاا شاردن
فرضیاتیمنحصربفردیبرایطرالیمدلشدهاستشاهنهایتاامنحنایفیلیاپسبراسااسنارخارز
واقعیبدستمیدهد.لذامدلطرالیشدهدراینملالهوبالطبعمنحنایفیلیاپسمساتخرجازآن،
صرفابرایشوورهاییمانندایراناستشهمنابعطبیعیبخشاعظمصادراتوانراتوکیلمیدهاد.
لذاوابستهبهنفتبودناقتصادایرانازویژگیهایشلیدیمدلطرالیشدهاست .
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مدلشهبراساسملاله()Styrin & Zamulin,2012طرالیشدهاست،پیونهادمایدهادشاه
تنهاشاالیمصرفشدهدراقتصاد،یکشاالیمرشبازشاالهایبهطاورنااقججاایگزینمای-
باشدشهغیرقابلتجارت1هستندوقیمتهایچسبندهدارند،اینشاالهاتوسطدونهادهشاروشااالی
واسطهوارداتیتولیدمی شوند.اقتصادموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایداردشاهدربازارهاایباین
المللیباقیمتجهانیتصادفیباهمانارزیشهشاالهایواسطهوارداتیقابلتجاارتمبادلاهمای
شوند،فروختهمیشود .
توجیهوجودچنینتابعتولیدیازشاالهایمصرفیایناستشهتلریباًهرشاالیفروختهشاده
دریکاقتصاد،هردونهادهنیرویشارداخلیوبخویازنهادههاایوارداتایراشااملمایشاود.
لتییکدستگاهتلویزیونیشهبهصورتبینالمللیمبادلهمیشود .
لذانرخارز،قیمتنسبیشاالهاینهایی)(CPIونهادههایوارداتیاست.ایناستداللمبناباه
ملاله()Burstein, Eichenbaum & Rebelo, 2005, 2006استشهنرخارزرابارایتعادادیاز
شوورهابهدوجزءتغییراتدرقیمتهاینسبیشاالهایقابلمبادلهدرملابلتغییراتدرقیمتهاای
چسبندهشاالهایغیرقابلمبادلهمیشکنند.اگرچهآنهادریافتندشهایندواثردرزمانهایعادیباه
یکاندازهمهمهساتنداماادرزماانشااهشارزشپاولملای،2فلاطقیمتهاایشاالهاایغیرقابال
تجارتبرتحرشاتدرنرخارزچیرهمیشود .
وقتیفرضمیشنیمشهشاالهایصادراتیموجودیثابتیازمنابعطبیعایهساتند،اقتصاادهایی
مانندشوورایرانراد رنظرگارفتیم.ازآنجاییکاهصاادراتایاران،مناابعطبیعایفروختاهشادهدر
قیمتهایجهانیاست،درآمادهایصاادراتیتاالادزیاادییاکمتغیاربرونازانسابتباهشارایط
اقتصادیداخلیاستلذابهترینلالتایناستشهبهعنوانداراییدرمدلآوردهشاوند.امااباه
صورتشلیاینفرضشهمنحنیفیلیپسبایدقادرباشدتابایکداراییبخشصاادراتیتولیادی
استخراجشودیکفرضضرورینیست .


________________________________________________________________
1- Nontradable
2- Devaluation
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معادالت مقدماتی

دریکدوره،مسالهمصرفشنندهدرزمانtبهصورتزیرمیباشد :

( )1
دررابطهباالC،شاالینهاییمرشببطورناقجقابلجایگزینوLنهادهشااراسات.انتخاان
بیندورهای،تنهابهمنظوراستخراجعرضهنیرویشارموردنیازاست.تولیدشاالیداخلیبارابطه
زیرموخجمیشود .

( )2

=C

ملدارنهادههایقابلتجارتدردسترسبهمنظورتولید( )،بهدرجهتحرکسرمایهوابساته
است.درلالتلدیشهچنینتحریکیشامرًمتوقافشادهباشادونهاادهوارداتایبااموجاودی
صادراتدرهردورهبرابرباشد،ذخایرارزیشمتریتوسطبانکمرشزیانباشتمیگردد :

( )3
( )4
قیمتجهانیمنابعطبیعی(نفت) ،موجودیثاباتنفاتو ملادارذخاایرارزیخریاداری
شدهتوسطبانکمرشزیدردوره اسات.فارضمایشنایمشاهباناکمرشازیساهم ازشال
صادراترادردوره میخردشهدرمعادله()4نوااندادهشادهاسات.درلااللاضارموجاودی
صادراترابرابرباوالدقراردادهمیوود

در

وخریدذخایربهصورت

نظرگرفتهمیشود .
درلالتیشاهسارمایهتحارکدارد،خانوارهاانیازمنادصارفهماهذخاایرصادراتیواانروی
وارداتنیستند.بهجایآن،آنهامیتوانندداراییهایبینالمللیشان راانباشاتشننادشاهایان
داراییهانرخواقعیبازدهی شهدرالباقینلاطجهانتعیینمیشودرابهدستمیدهند.

( )5
معادله()5محدودیتبودجهایشهخانوارهاباآنمواجهباشدنیستامایکشارطتارازبارای
شلاقتصاداست( .)Shahraki, 2016
.
نرخ ارز واقعی تعادلی

نرخارزواقعیبهصورت،قیمتشاالهایداخلیبرلسبقیمتشاالهایخارجیاستشهباه
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صورت

تعریفمیشود .دراینرابطهمنظوراز قیماتلاداقلسابدمصارفیتعریاف

میشودو قیمتداخلیشاالیواسطهخارجیاست.برطبققانونیکقیمت، 1بهعنواننرخ
ارزاسمینیزشناختهمیشود .
وقتیقیمتهایانعطافپذیرهستند،نرخارزواقعی،شامرًتوساط تعیاینمایشاودوزماانی
شههیچتحرکسرمایهوهیچانباشتذخایریوجودندارد،بهصورتبرونزاتوسطقیمتجهانی
شاالیصادراتیتعیینمیگردد.شرایطمرتبهاوللداشثرساازیساودومطلوبیت(صارفنظاراز
اندیسهایزمان)بهصورتزیراست :

( )6
( )7
( )8
دررابطهباال،دستمزداسمیاست.اینسهمعادلهبهعروهمعادلهتابعتولید،رابطهزیرباین
,رانتیجهمیدهند :
( )9

=Q

یکافزایشبرونزادرملدارشاالهایوارداتی،نرخارزواقعیراافزایشمایدهاد.هماانطور
شهاقتصادیکسودبادآوردهبدساتمایآوردومایتوانادوارداتوثاروتعماومیراافازایش
دهد،قیمتشاالهایداخلیودستمزدهابهاقتصادفوارواردمایشناد.ازایناروساطهقیماتهاای
داخلینسبتبهسطهجهانیآنافزایشمییابد .
معادله()9ازبعدفنی،زمانیشهلولوضعیتپایدار 2لگاریتمخطیمیشوداهمیاتمای-
یابد.بهصورتاصاولی،متغیرهای و نیاازباهپایایی(ماناایی)ندارنادوازایانروخاطساازی
مستلیمشانهیچمفهومیندارد.برایمثال،اگرقیمتنفتازیاکالگاویتماامتصاادفی 3تبعیات
________________________________________________________________
1- Law of one price
2- Steady State
3-Random walk
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شندومیزانصادراتثابتباشدوارداتنیزازیکالگویتماامتصاادفیپیارویخواهادشاردو
مطابقرابطه()9بانرخارزواقعیهمگرایی1خواهددانستشهبهخودیخودغیرماناخواهدبود .
لتیاگرآنهاماناهستند،نوساناتمواهدهشدهدراینمتغیرهابهنظرمیرسدشهدربرخوردبا
تلریبهایمرتبهاولخیلیبزرگباشند .
لذا،ممکناستلسشودشهبایدبانرخارزواقعیتعدیلشادهبااوارداتباهصاورتزیار
شارشرد :
( )10
اینمتغیر،درتعادلقیمتهایانعطافپذیر،ثابتاستوازخواصتصاادفیساریهاینارخارز
واقعی،وارداتوقیمتنفتمستللاست.درلالتوجودقیمتهایچسبنده،اینمتغیردیگرثابت
نیستاماپایا(مانا)استولگاریتمخطیشردنشلولوضعیتپایدار)(SSشامرًتوجیهدارد.در
للیلت،خواهیمدیدشهدقیلاًاینمتغیراستشهواردفرمولمنحنیفیلیپسخواهدشد .
لگاریتمخطیشدهمعادله()10بهصورتزیراست :

( )11
لااروفشوچااکانگلیسااینواااندهناادهانحاارافلگاااریتمیمتغیرهااایمربوطااهازلالاات
پایدار)(SSمتغیرهاست .
الزمبهیادآوریاستشهبرایبدستآوردناینمعادلهنیاازباهتعاادلباازارشاارداریاماماا
شوشعرضهشار( )درمعادلهظاهرنودهاست.دلیلاینامارایاناساتشاهبااایانشاکلتاابع
مطلوبیت،شوشجانوینیودرآمدیدقیلاهمدیگرراخنثیمیشنندوتغییراتدرقیماتجهاانی
شاالیصادراتیبرعرضهشاراثرنمیگذاردوتنهابردستمزدواقعیاثرگذاراست .
دوبارهالزمبهیادآوریاستشهلتیاگرمتغیرهای
متغیر

,نیازباهمانااشادننداشاتهباشاند،

مانااست .



________________________________________________________________
1- Co-integration
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منحنی فیلیپس نرخ ارز واقعی محور

لالفرضمیکنیمشهشرایطتجارتتغییرشند.بهعنوانمثالقیمتجهاانیشااالیصاادراتی
افزایشیابد.لذا،درتعادل،نرخارزواقعیبایدبواساطهافازایشارزشاصالیاش،افازایشارزش
پیداشند.بااینلالبانکمرشزیمیتوانددخالتشندونرخارزاسمیراثابتنگاهدارد،لاذا
ازافاازایشفااوریارزشواقعاایناارخارزجلااوگیریماایشااود.باااایاانلااال،مصاارفشنناادگان
ثروتمندتر،تمایلدارندتاارزخارجیخودرابهمنظورخریدشاالینهااییبااپاولداخلایمبادلاه
شنند.اینبدانمعناستشهبانکمرشزینیازخواهدداشتتابهمنظورارضایچناینخواساتهای،
پولداخلیبیوتریمنتورشند،بنابراینتورمتحریکمایشاود.لاذاافازایشارزشواقعایارزباه
جایاینکهفوراًبواسطهتعدیلنرخاسمیرخدهد،دیرتربواسطهرشادقیماتهاایداخلای،اتفااق
می افتد.درطولزمانتعدیلقیمت،بانکمرشزیبهنرخارزیزیرنرخارزتعادلیباهزیناهتاورم
مثبت،دستمییابد .
بهمنظوراستخراجاینمنحنیفیلیپسبهطاوررسامی،نیاازباهمعرفایرفتاارقیمتهاایچسابنده
شاالهاینهاییدرمدل()Calvo, 1983داریم.لذااشنونشاالینهاایی راباهعناوانترشیبایاز
زنجیرهشاالهامدلیزهمیشنیموفرضمیشنیمشههرتولیدشنندهقیمتشدریاکنارختصاادفی
تعدیلمیشند.اشنوننیازبهبیانقیمتمطلونتولیدشننده امیعنی

یااباهصاورتسااده

ازطریقنرخارزواقعیداریم .
برایاینمنظور،مسالهتولیدشننده امرادرنظربگیریدشهشاالیمرشبغیرقابالتجااریباا
تابع

تولیدمیشند :

( )12
دررابطهباال،بخشاول،قیمتنسبیشاالی امزمانیشهموردتلاضاقرارمیگیاردرانواان
میدهدشهبهقیمتنسبیباشوش ومجماوعمصارفشالبساتگیدارد.بخواهایدوموساوم
رابطهباال،هزینههایتولیدهستند .
راهللاینمساله،استاندارداستوقیمتبهینهبهساادگیبرابارباایاکماارکآپباال بار
هزینهنهاییاست :

( )13
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دررابطهباال،شسراول،مارکآپاستشهبهدنبالآن،هزینهنهاییمیآید.لذابهنظرمای-
رسدشهقیمتمطلونبهنرخارزواقعیونرخدستمزدواقعیازطریقشانالهایموخصایوابساته
است.اینارزشها،هزینههایواقعیدونهادههستند.اشناونزماانآناساتتاادساتمزدواقعایرا
براساسنرخارزواقعیبیانشنیم.برایاینمنظور،درابتداالزمبهیادآوریاستشههیچلداشثر
سازیسودیدرلالتقیمتهایچسبندهوجودندارد.لذابنگاههاامایتواننادهناوزهامهزیناه-
هایوانرالداقلشنندوسهممخارجبهینهازدونهادهراانتخاننمایند.لداقلسازیهزینهنواان
میدهد :

( )14
باترشیباینعبارتبامعادله() 6وتاابعتولیاد،مایتاواندساتمزدواقعایراباهصاورتزیار
استخراجنمود :
( )15
بامتصلشردناینمعادلهبهفرمولقیمتهایمطلوندررابطه()13وخطیشردنآن،داریم :

( )16
شهدرآنازمتغیر

استفادهشدهاست.لاذامنحنایفیلیاپسانتظاارات

علرییبهصورتزیراستخراجمیگردد .

( )17
دررابطهباال،

وتاورمباهصاورت

تعریاف

میشود،اینعبارتبهعنوان«منحنیفیلیپسنرخارزواقعیمحور»شناختهمایشاود.بااتوجاهباه
ماهیتمتغیر نهتنهاشاملنرخارزمی شود،بلکهشااململادارواردات(شاهایانملادارنیازباه
خودیخودتوسطمیزانصادراتیشهشووربهالباقیجهانمیفروشدتعیاینمایشاود)نیازمای-
گردد.ازاینرومتغیر ،متغیریاستشهمنحنیراجابهجامیشند.لذااگارقیماتنفاتافازایش
یابد،مصرفوارداتافزایشپیدامیشندومبادلهبینتورمونرخارزواقعیبدترمایشاود.بارای
لمایتازهماننرخارزواقعی،تاورمبااالترماوردنیاازاسات.درنهایاتاگارافازایشدرقیمات
شاالیصادراتیواقعیباشد،یکافزایشدائمیمتناظردرنرخواقعیاجتنانناپذیراست .
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درنتیجهمتغیر  معیاارانحارافنارخارزواقعایازساطهتعاادلیاشاسات.همانطوریکاهدر
منحنیفیلپساستاندارد،متغیرسمتراستمعادله،انحراف

ازتعادلقیمتهایانعطافپاذیر

میباشد.ازاینرو،تورمتوسطانحرافنرخارزواقعیازملدارتعادلیاشتعیینمیشاود.ساپس
اینملدارتعادلیتوسطرابطهمبادله()1تعیینمیشود،بهطوریشهچنینمنحنایفیلیپسای،بارای
شوورصادرشنندهایشهرابطهمبادلهدرآنتالدزیاادیبرونازاسات،مناسابتاراسات.اگاردر
ملایسهباقیمتشاالهایصادراتی،نرخارزواقعیخیلیپایینباشد،اینبدانمعناستشهوضعیت
اقتصادمناسبنیست.تلاضایباالدرنتیجهمیزانزیاددرآمدصادراتیباقیمتهایپایینداخلی(شه
شایدبامداخرتبانکمرشزیایجادشدهباشاد)تااادایجاادمایشناد.لاذاانتظاارمایرودشاه
قیمتهایداخلیافزایشیابدتانرخارزواقعیرامتناسببارابطهمبادلهشند.ازاینروانتظارمایرود
شهتورمایجادشود.نمودار(،)2معادالتمدلرابهطورخرصهنوانمیدهد .

نمودار .2خالصه معادالت مدل (یافته های محقق)
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برآورد مدل

منحنیفیلیپسبامعادله()17بااستفادهازدادههایفصلیایرانبرایباازه1369-1397بارآورد
خواهدشد.شاخجقیمتمصرفشنندهوتولیدناخالجداخلیازدادههایبانکمرشازیایاران
استخراجشدهاست.شاخجقیمتمصرفشنندهخارجیشهازدادههایشواورآمریکاااساتفاده
شدهاستازدپارتماندفترآمارهاینیرویشارشوورامریکا1استخراجشدهاست.بارآورددردو
مرللهانجاممیشود.اول،انحرافنرخارزواقعیازارزشهاایاساسایاش(˜)qمحاسابهخواهاد
شدوسپس،اینانحرافدررگرسیونمنحنیفیلیاپسماورداساتفادهقارارخواهادگرفات.بارای
برآوردانحرافنرخارزواقعیازارزشلالتپایدارشازفیلترهادریکپرساکاتاساتفادهشاده
است .

رگرسیون منحنی فیلیپس انتظارات عقالیی براساس نرخ ارز واقعی

لالنوبتبهبرآوردرگرسیونمنحنیفیلیپسانتظاراتعلریی(باانتظاراتجلونگر)میرساد.
اینمعادلهمستلیماتوسطروشلداقلمربعاتمعمولیقابلبرآوردنیستزیراجزئهایاخارلباه
تخمینزنندههاوابستهاند.یکنوآوریبرایتورمامروز،انتظاراتتاورمدرآینادهراتغییارمای-
دهد.ازاینروازروشتخمینگوتاورهایتعمیمیافته2شاهدرلالاتساادهخطایباهروشمتغیار
ابااااازاری3بااااارآوردمااااایشاااااود،اساااااتفادهشااااادهاسااااات.مخصوصاااااادررابطاااااه
،عبارتباعملگرانتظاراتبایدبههماهمتغیرهاادرزماان 
وابستهنباشد .
سازگاریتخمینزننده  GMMبهمعتبربودنفرضعدمخودهمبستگیسریالیجمارتخطاا
وابزارهابستگیدارد.شهمیتواندبوسیلهدوآزمونتصریهشدهتوسطآرالنووباناد4وآرالناوو

بورو5آزمونشود.اولیآزمونسارگانازمحدودیتهایازپیشتعیینشدهاستشهمعتبرباودن
________________________________________________________________
1- U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistic
)2-Generalized Method of Moments (GMM
)3-Instrumental Variable (IV
4- Arellano and Bond
5-Arellano and Boro
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ابزارهارابررسیمیشندوبرایتعیینهرنوعهمبستگیبینابزارهاوخطاهابهشارباردهمایشاود.

آمارهسارگان ) (j-statisticدارایتوزیعشایدواست( .)Monjezab, 2018

یکیدیگرازآزمونهایتوخیصیدرالگویدادههاایتاابلوییمعاادالتهمزماانمبتنایبار
روش، GMMآزمونجیهانسناستشهبرایاثبااتشارطاعتبااربایشازلادیعنایصاحتو
اعتبارمتغیرهایابزاریبهشارمیرود .دراینآزمونفرضیهصافرباهمعنایآناساتشاهابزارهاای
مااوردنظاارمعتبااربااودهوماادلساااختاریبااهدرس اتیتصااریهشاادهاساات( Mohammadi et

 .)al.,2019
دراینروشمیتوانازمتغیرهایدرونزااساتفادهشارد.یکایازراههاایشنتارلدرونزایای

متغیرهااستفادهازمتغیرابزاریاست.یکابزارزمانیقادرتالزمراخواهادداشاتشاهباامتغیار
موردنظرهمبستگیباالییداشتهباشددرلالیشهبااجزایخطااهمبساتگینداشاتهباشاد.باههار
لالپیداشردنچنینابزاریبسیارموکلاست.یکیازمزیتهاای  GMMایاناساتشاهاجاازه

دهدازوقفهاینمتغیرهابهعنوانابزارهایمناسبیجهتشنترلدرونزاییاستفادهشنایم.روش


می
میتوانادپویااییهاایموجاوددرمتغیارماوردبررسایرادرمادللحاا شنادودرهماه
 GMM
یتوانادباااساتفادهاز
دادههایسری هاایزماانی،ملطعایوپانالقابالاساتفادهباشاد.همچناینما 
دار،باعثازبینرفتنهمخطیدرمدلشود .


متغیرهایوابستهوقفه
مزیتاصلیاینروشایناستشهتماممتغیرهایرگرسیونشهباااجازایاخارلهمبساتگی
ازجملهملادیرباوقفهمتغیروابستهومتغیرهایتوضیحی)مایتواننادباهطاوربااللوهمتغیار

ندارند(
ابزاریباشند( .)Monjezab, 2018
جدول(،)1تخمینهایمنحنیفیلیپسانتظاراتعلرییرانوانمیدهند.ایانتخماینهااباانارم
افزارایویوز1وبااستفادهازروشگوتاورهایتعمیمیافتهانجاامشادهاناد.ابزارهاایاساتفادهشاده
تورمباتاخیرزمانیازیکفصلتاچهارفصالدرایارانمایباشاد.نتاای تخمایندرجادولزیار
گزارششدهاست :



________________________________________________________________
)1- Eviews (8
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جدول  .1نتایج برآورد منحنی فیلیپس ارز محور
رگرسها

جی هانسن
آزمون سارگان

عرض از مبدا
تورم دوره آینده
شکاف نرخ ارز
واقعی
آماره
احتمال
احتمال

نتایج
ضریب

انحراف معیار

احتمال توزیع تی استیودنت

1/75
0/40

0/49
0/15

0/00
0/00

-178/64

81/31

0/03

2/41
0/55
0/54


نتای جدول()1نوانمیدهندشهضرایبمعنادارند.انحارافمعیارهاانیازدرجادولگازارش
شدهاند.عرمتضریبشکافنرخارزواقعیدررگرسیونتخمینزدهشده،تأییدشننادهتئاوری
میباشد .
آمارهجیهانسننیزدرجدولگزارششدهاستشهبرایآزمونشردنتعدادمحدودیتهای
بیشازلدشناساییشدهمیباشد.اینآمارهاعتبارمدلرامیسنجدوبرابربااملادارلاداقلتاابع
هدفاست.
آزمونسارگانعدمهمبستگیابزارهابااجزایاخرلراتستمینماید.اینآمارهتوزیعشاای
دوبادرجهآزادیبرابرباتعدادگوتاورهامنهایتعدادپارامترهایتخمینزدهشادهمایباشاد.هام
چنینفرضیهصفربهصورتآزمونشردنمحدودیتهایبیشازلدشناساییشده،اسات.عادمرد
فرضیهصفر،درآزمونسارگان،نوانمیدهدشهمدلبهدرساتیتصاریهشادهاساتوابزارهاای
انتخانشدهمعتبرهستند .

نتایج

عموممطالعاتانجامگرفتهدرایران،عروهبرتاورمادوارگذشاته،شاکافتولیاد،بیکااریو
هزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراستاثارگاذاربارتاورمدرمنحنایفیلیاپس
یدهادشاههار
مورداستفادهقراردادهاند.ایندرلاالیاساتشاهپاارادایمنئاوشینزیپیوانهادما 
شووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرامیطلبد.همانطورشاهپیواترنیاز
عنوانشد،اینملالهدرچارچوناینپارادایموباتوجهبهنلشمهمیشاهنفاتدراقتصاادایاران
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منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایهنارخارزواقعای،باشروعازپایههایاقتصادخردی،ایفامینماید
 .استخراجوسپسآنرابرآوردمینماید
درایاانملالااهنواااندادهماایشااودشااهمنحناایفیلیااپسنئااوشنیزیاسااتانداردماایتواناادباارای
.بهعنوانمبادلهبینتورمونارخارزواقعایبیاانشاود،شوورهایصادرشنندهنفتمنجملهایران
ًبانکمرشزیمیتواندارزشپولداخلیراموقتاا:شهودچنینمعادلهایسادهاستوجدیدنیست
 .شاهشدهدبااینهزینهشهتورماضافیبهاقتصادتحمیلمیگردد
-1397باااساتفادهازدادههاایایاراندرباازه،اینمبادلهولمایتهایتجربایآن،دراینملاله
نتای لاشیازتاییادمبادلاهباینتاورمونارخارزواقعایتحات. مدلیزهوآزمونشدهاست1369
 .عنوانمنحنیفیلیپسبراساسنرخارزواقعیاست
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وجودخصلتهایچولگیودمهایپهندرسریبازدهداراییهایمالیاهمیتمعرفیچکولگیدرتوزیکن
خطامدلMGARGHرانشانمی دهدوکهنتیهکه نبهبکودرهیافکتمکارووویتزبکااسکتفادهازمکاتری 
وواریان مستخرجازمدلهایMGARCHمبتنیبرتوزینچولکهچنکدمتریرهنامتقکارناسکت.ضکمنابکا
استفادهازتحلیلموج

مکیتکوانواریکان ووواریکان هکایوکاراتریدرمقیکاسهکایزمکانیمتفکاوت

محاسبهنمود.ازاینروهدفپژوهشحاضرغلبهبرمشکالتمطروحهدرمدلمارووویتزازطریقوکاربرد
مدلBayesian DCC-GARCHمبتنیبرتحلیلموج

ورهیافتهانگولیتزنبرگرمیباشد .

دادههایمورداستفادهدراینپژوهششاملبازدهقیمتسهامگروههایمنتخبیازبازارسرمایهایراناسکت
وهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیطیدوره1387/9/24الی1398/3/26متحمکلشکدهانکد.دوره
زمانیمذووربهدورانقبلازبرجام،پسابرجاموخروج مریکاازبرجامتفکی

شکدهاسکت.همننکیناز

ماتری وواریان حاصلاز2روشمتفاوت(غیرشرطیوشرطیمستخرجازمکدلBayesian DCC-
)GARCHدرمدلبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردرمقیکاسهکایزمکانی4گانکهاسکتفادهشکده
است .
نتایجحاویازوجودخصلتچندمقیاسهبودنتئوریبهینهیکابیسکبددارایکیهانکگولیتزنبرگکردربکازار
سرمایهایرانبود.بهگونهاییوهواراییسبدهایداراییدرمقیاسهایمیکانماهانکهوبلندمکدتبکیشتکراز
واراییاینسبدهادرمقیاسهایووتاهمدتاست.ضمن نوهدرتمامیزیربخشهاسبدهایداراییوهبا
استفادهازتوزینبیزیحاصلشدهانددارایواراییباالترینسکبتبکهسکایرسکبدهاییهسکتندوکهازسکایر
توزینهای ماریبهدست مدند .

واژههای کلیدی:بهینهسازیپرتفوی،رویکردبیزی،موج

،مقیاسزمان،مرزهایوارا 

طبقهبندی G11،C13،G34:JEL


 -1مقدمه

پینیدگیبازارهایمالی،تخصصیشدنمبحثسرمایهگذاریورشدوتوسعهابزارهایمالی،
فعاالنبازارسرمایهرانیازمندمدلهاوابزارهایینمودتاایشانراجهتنیکلبکههکدفغکاویخکود
یعنیانتخاببهترینسبددارایییاریدهکد.درحقیقکتسکرمایهگکذاریفر ینکدیپینیکدهشکامل
تصمیمگیریراجنبهبازدهاحتمالیموردانتظاراست.اینپیندگیفر یندسکرمایهگکذاریباعکث
گردیدروزبهروزروشهاونظریههایمتفاوتیجهتبهینکهیکابیسکبدداراییاراوکهوتوسکعهیابکد.
امروزهدربازارهایجهانیوبازارهایبسکیارناپایکدارماننکدبکازاربکورس،انکدازهگیکریوکاراییو
مدیریتریس

بازارتبدیلبهی

عاملمهمبرایرقابتوحتیبقایموسساتمالیشدهاسکت.
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بهعقیده(Salimi et al. (2018تصمیمگیریدرشرایطنااطمینانییکیازویژگیهایمهممکدل-
هایبهینهیابیتخصیصداراییهایریسکیبکهشکمارمکیرودHoseini et al. (2020(.مهکمتکرین
مفاهیمدرتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریراریس

وبازدهمعرفیمیوننکد.ایشکانبحکرانهکای

یوننکدوتالطکمو
مالیاخیررابکه شکدتتایررگکذاربکراجکزاوعناصکربازارهکایمکالیقلمکدادمک 
ترییرپذیریراجزالینف

بازارسرمایهبیکانمکیوننکد.بکهعقیکده(Karami & Rastegar (2018

یکیازعواملموثردربهینهسازیسبدسهام،اثرسرریزبازدهوریس

ازبخشیازبازاربکربخکش

دیگریازبازاراست.بهطوریوه(Yin et al. (2020بههمپیوستگیموجکوددرنوسکاناتقیمکت
سهامیاسایرداراییهاراعاملیجهتانتقالنوساناتقیمتازی

یاچندبخشبهسکایربخکشهکا

معرفیمیوننکد.بکهعقیکدهنانکگوهمککاران(Zhang et al. (2018روشمیکانگین–واریکان 
مارووویتزمحبوبترینروشبکه منظکورحکلمشککلانتخکابسکبدبهینکهاسکت.بکازدهانتظکاریو
ماتری وواریان دوورودیرویکردمارووویتزدرانتخاببهینهسبددارایکیمکیباشکندوکهبکه-
سکختیقابکلبکر وردازاطالعکاتتکاریخی()historic dataهسکتند.امکا(Trichilli et al. (2020
متذورمیشوندوهبنابهحساسیتبسیارزیادفر یندمیکانگین–واریکان مکارووویتزبکهترییکرات
اندکدرورودیهاوهمننینوابستگیفر ینکدیکادشکدهبکهقیمکتهکایتکاریخیگذشکته( past

)historical priceوهمنهربهعدماستفادهازدانشوتهربهشخصسرمایهگذاردربکازارسکرمایه
میگردد،متاسفانهمدلبهینهیابیسبدداراییمارووویتزموجبانتخابتعدادومیازداراییهکای
برترمیگردد.ایشاناستفادهازرویکردبیزیراجهترفننکواقصمکدلمکارووویتزپیشکنهادمکی-
ونند.بهعقیده(Billio et al. (2006انتخابپرتفویبهینهومحاسبهانحرافمعیارپرتفوینیازبکه
پیشبینیمکاتری وواریکان بکازدهدارایکیهکاداردDai & Wen (2018(.معتقدنکدوکهبکر ورد
ساختاروواریان نقشمهمیدرانتخابسبدداراییایفامکیونکد Ledoit & Wolf (2004a(.از
روشانقباضبیکزی()Bayesian shrinkageبکرایتخمکینمکاتری وواریکان اسکتفادهوردنکد.
یونکد.
ایشاناثباتمکی وننکدوکهرویککردمکذوورمکاتری وواریکان نمونکهرابهتکربکر وردمک 
(Bauder, et al. (2018اسککتفادهازتوزیککنقابککلپیش کیبینککیپسککین( posterior predictive
یوننکدEkstrom & (.
 )distributionرابرایمقابلکهبکامشککالتالگکویمکارووویتزپیشکنهادمک 

Vaicenavicius (2016استفادهازهرتوزینپیشینیای

مکاتری وواریکان معککوسرابکرای

مدلسازیوشیدگینامعین()uncertain driftپیشنهادمینمایند.
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بکهعقیکده) Zhang et al. (2018تحکترویککردبیکزین،بر وردهکایمیکانگینوواریکان بکه
توزینهایقابلپیشبینی()predictiveازبازدهیاوراقوابستهاست.استفادهازتوزینقابکلپکیش-
بینیبازدهاوراقواستراتژیبیزیبهینهسازیسبددارایی،ازحداوررسازیسکودمکوردانتظکاربکه-
دستمی یدTu & Zhou (2010(.استفادهازرهیافتبیکزینرابکرایوزندهکیبکهسکبددارایکی
تحتتئوریمارووویتزپیشنهادمیونندومعتقدندوهاینرهیافتنتایجبهتکریرااراوکهمکیدهکد.
یکیدیگرازنقدهاییوهبهمدلهایپیشینتئکوریمکدرنپرتفکویواردمکیشکود،فکرضتوزیکن
نرمالواریان سبدداراییاستPoor Ahamadi & Najafi (2015(.نتایجرهیافتمارووویتزاز
ریس

رازمانیوابردیمیپندارندوهبازدهداراییهایادارایتوزیکننرمکالویکاتکابنمطلوبیکت

جهتحداوررشدندرجهدومباشند.ازاینروازتوزینهاینامتقارنبادنبالههایپهندرمدلهکای
تعمیمیافتهمارووویتزاستفادهشدهاستوهبهدادههایجهانواقعکینزدیک تکرهسکتند.محققکانی
همنککون(Abdullah et al. (2016ازیک

رویکککردناهمسککانیواریککان

شککرطیپویککا(DCC-

)GARCHجهتاستخراجماتری وواریان درمکدلمکاروویتزاسکتفادهوردنکد.امکامکدلهکای
ناهمسانیشرطیپویادارایمحدودیتهاییدرتهزیهوتحلیلسریهایزمانینامتقارنمیباشکند.
دراینراستا(Kroner & Ng (1998معتقدندوهمدلهایگوناگونماتری وواریکان دررفتکار
دینامیکیواریان ها،وواریان هاوهمبستگیهامحدودیتهایقابلتوجهیرالحاظمینمایندو
روشاتخاذشدهتوسطمدلهایمذوورجهتبررسیتاثیرشوکهایپیشینبازدهیداراییهکابکر
واریان ووواریان عاملیجهتبروزبر وردهایهمبستگیشدیدتریدراینمدلهکااسکت.از
اینرو(Bala & Takimoto (2017ضمنتاییکدبر وردهکایبکیشازحکدپویکاییهکایهمبسکتگی
توسطمدلهایMGARCHبیانمیدارنداز نجاوهفرضیهچگالیشرطیبایدبراساسحقکایق
رایجومرسومدربازدهداراییهایمالیازجملهچولگیوناهمسانیواریان شرطی،اثکراهکرمو
دمهایپهناستوارباشدوحال نوهمدلهایمکذووردرتسکخیرتمکامایکنویژگکیهکاناوامنکد،
بنابرایناینواقعیتبرتخصیصسبدداراییوریس

منتشرشدهدربازارهاتاثیرگذاشتهوموجب

بر وردهاینادرستیاز نانمیگردد.اینمهمموجبگردیکدتکااسکتفادهازمکدلهکایناهمسکانی
واریان چولهچندمتریرهمانندBayesian DCC-GARCHوکهتوانکاییبکیشتکریازمکدلهکای
MGARCHدراتخاذویژگیهایسریهایزمانیمالیدرفر یندبر وردماتری هایوواریان 
وهمبستگیدارندتوسط(Bauwens & (،Fioruci et al. (2014(،Bala & Takimoto (2017
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Laurent (2005وسکایرینمکورداسکتفادهقکرارگیکرد.بککهعقیکدهایکنمحققکینمکدلهکایبیککزین
MGARCHوهتواناییتسخیرویژگیهایعدمتقارنودنبالههایپهنموجوددربازدهسریهای
زمانیمالیرادارندمیتوانندگزینهبهترینسبتبهمدلهایMGARCHمتعارفجهکتبررسکی
همبستگیهایپویاوهمننکیناسکتخراجمکاتری وواریکان بکینسکریهکایمکالیباشکند.لکیکن
مشکالتمدلمارووویتزبهاینهاختمنمیشود.یکیدیگرازمعضالترویکردمارووویتزفکرض
درنظرگرفتنمحدودیتفروشاست.بدینمعنیوهامکانفروشووتاهمدتامکانپکذیرنیسکت.
ازاینرو(Huang & Litzenberger (1988بامعرفیمدلتعیمیافتهمارووویتزاینقیدرادرمکدل
مذووربرطرفساختند .
(In & Kim (2013استفادهازروشهایتبدیلموج

درمدلمکارووویتزرامنهکربکهاراوکه

نتایجواقعیترمیدانند؛ضمن نوهبهعقیده(Liu et al. (2017بایستیخصلتهایبعدفروانسی
موجوددرسریهایزمانیمالیراهنگامتحلیلنتایجدرنظکرگرفکت.همننکین( Gençay et al.

(2001افقهایسرمایهگذاریمختلفدرطولدورهسرمایهگذاریرایکیازنگرانیهایسرمایه-
گذارانومدیرانسبدداراییبرمیشمارندبدینصورتوهبازدهبازارنهتنهامتریکربکازمکاناسکت،
بلکهوابستهبهمقیاسزمانیمربکو بکهافکقهکایمختلکفسکرمایهگکذاریمکیباشکد.از نجکاوکه
)Zhang, et al. (2018معتقدنکدوکهپکژوهشهکایاحتمکالی ینکدهبکررویتوزیکنهکایمختلکف
بازدهیهایاوراققرضهدرمدلبهینهیابیسبدداراییمارووویتزتمروزخواهندنمکودوازطرفکی
) Trichilli, et al. (2020هستهتئوریمدرنپرتفویرابهینکهسکازیمیکانگین–واریکان معرفکی
میونند،برایناساسدراینپژوهشسرمایهگذاریوهقصدسرمایهگذاریدری
بهینهطبقالگویهانگولیتزنبرگربرایی

سکبددارایکی

افقزمانیمحکدوددارددرنظکرگرفتکهشکدهاسکت.

دورهپککژوهشاز1387/9/24الککی1398/3/26وبککهتفکیک

دورانقبککلازبرجککام،پسککابرجککامو

خروج مریکاازبرجاماست.دادههایمورداستفادهشاملبازدهقیمتسهامگروههکایمنتخبکیاز
بازارسرمایهایرانمیباشدوهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیمتحملمیشکوند.مکاتری 
وواریان

بااستفادهاز2روشمتفاوت(غیرشرطیوشکرطیمسکتخرجازمکدلBayesian DCC-

)GARCHدرمدلبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردرمقیاسهایزمکانی4گانکهبراسکاس
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گسستهباحکداوررهمووشکانی()MODWTمکورداسکتفادهقکرارمیگیکردو
1

نتایجدرانتهاباهممقایسهمیشوندتابهترینسبدداراییباتوجهبهمعیارشارپ ازبین2مکاتری 
وواریان مذوورانتخابگردد.از نجاوهایراداتاصلیواردبکهمکدلمکارووویتزعبارتنکداز:
لزومداشتنتوزیننرمالسریبازدهیهاوعدمامکانفروشاستقراضکی،مکدلBayesian DCC-

GARCHورهیافتهانگولیتزنبرگربهترتیبمشکالتمدلمارووویتزرابرطکرفمکیسکازند.
ضمن نوهاستفادهازتحلیلموج

امکاناراوهی

پرتفویمناسببراساسدامنههایفروانسی

وزمانیمتفاوتراطیزیردورههایمختلففراهممیسازد.درحقیقتنویسکندگانبکهدنبکال ن
هستندتارویکردبهینهیابیسبدداراییمارووویتزرابهگونهاییتعمیموبازطراحینماینکدوکههکم
ویژگیهایبارزسریهایزمانیمالیازقبیلچکولگیووشکیدگیبکیشازحکدوهکممالحظکات
موردتوجهسرمایه گکذارانیعنکیحکداقلریسک

وفکروشاستقراضکیرادرفر ینکدبهینک هیکابیو

تشکیلسبدداراییمدنظرقرارگیرد.مباحث تیاینپکژوهشبکهترتیکببکراسکاسمبکانینظکری،
روشتحقیق،یافتههاونتیههگیریتنظیمشدهاست .
مبانی نظری
بککرایمطالعککهحاضککردونظریککهشناسککاییشککدهاسککت.اولککینتئککوریتوسککط( & Pindyck

 Rotemberg (1993اراوهشدهاستوهبیانونندهحروتمشترکقیمتداراییهایمالیبهدلیکل
رفتارتودهایی()herd behaviorدربازارهایمالیاست.ایشاندریافتندوکهقیمکتواالهکایخکام
نامرتبط،گرایشبهحروتمشترکباهمدارند.تئوریدومتوسطمارووویتزراجنبهتنوعبخشکی
سبدداراییاست.اینتئوریبیانمیوندوهنوساناتی

سکبددارایکیوکمتکرازمیکانگینوزنکی

نوساناتاوراقبهاداراستبهطوریوهسبدداراییحاویداراییهایاستوهبازده نهکاوکامال
مرتبطبههمنیستند .
یکیازورودیهایموردنیازمدیرانریس

باهدفایهادپرتفویوار مکد،همبسکتگیپویکا

________________________________________________________________
.1ازمعیارشارپجهتمقایسهواراییسکبدهایدارایکیدرمطالعکاتمختلفکیازجملکه)Trichilli, et al. (2020اسکتفاده
شدهاست .
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میاناوراقبهاداردرپرتفویخویشمیباشد.رخدادهایجهانیمرلقیمتارزوطکال،تکنشهکای
سیاسیمرلتحریمهایاقتصادیواخبارلحظهایمانندقیمتحاملهایانرنی(بهویژهقیمتنفت)
ازجملهریس

هاوشوکهاییمی باشندوهفعاالنبکازارسکرمایهبکا نمواجکههسکتند.بکهعقیکده

)Billio, et al. (2006دردورههایپرنوسان،مقداروشدتهمسبتگیتحتتاثیرنوسکاناتقکرار
میگیرد.بهعقیده(Armstrong (2018هنگامایهادمدلهایمالی،تمایکلبکهتسکخیرپینیکدگی-
هایبازارهایمالیونیازبهسادهسازیجهتانهامبر وردهایمعقکولوممانعکتازتخمکینهکای
بیشازحدوجودداردBahlous & Yusof (2014(.یکیازتکنی

هایحداوررسازیبازدهیرا

متنوعسازیسرمایهگذاریعنوانمیونند.همننین(Bakar & Rosbi (2018تنوعسرمایهگذاری
راروشیجهتحداوررسازینرخبازدهموردانتظارسرمایهگذارانقلمدادمیونکد.نظریکهمتنکوع-
سازیسبددارایی)harry Markowitz (1952ی

ازمعروفتریننظریههادراینزمینهمیباشد.

ایننظریهبهاینمعنیاستوهسرمایهگذارانهمهداراییهکایخکودرادرامنیکتوبکابکیشتکرین
ارزشتنزیلشدهسرمایهگذاریونند.بهعقیده(Way et al. (2019اصطالحمعروف"تمامتخکم
مرغهایخویشرادری

سبدقرارندهید"درنگاهاولبسیارشبیهبهمسکئلهچگکونگیتخصکیص

مهموعهایازسرمایهگذاریهایمالیبهنظرمیرسد.ازنظرایشانتئورینکوینسکبددارایکییک
فردریس



پذیررادرنظرمیگیردوهقصدسرمایهگذاریدرداراییهایمالیرادارد.نتیههمهکم

اینتئوریایهادی

روشبهینهبرایترویبداراییهادری

بازدهموردانتظاربراساسی
براساسدرجهریس

سطحمعینیازریس

گریزیوریس

سکبددارایکیاسکتبکهطکوریوکه

بهحداورربرسد.سرمایهگکذارانمکیتواننکد

پذریخودوتکابنمطلوبیکتبکیشتکرینبکازدهانتظکاریاز

سرمایهگذاریخویشرابهوسیلهشناساییمرزوارای1مربو بهسبدداراییهابهدست ورنکد.هکر
ودامازسرمایهگذارانترویبسبدداراییخویشراهدفومینهوکردنریسک
بازدهازطریقانتخابنقطهاییرویمرزوارابرمبنایریس

گریزیوریس

وبیشکینهوکردن
پکذیریخکودقکرار

________________________________________________________________
.1حلمکررمدلمارووویتزبهازایمهموعه ایازمقکادیرمختلکفسکطححکداقلیبکازدهسکبددارایکیورسکمنمکوداربکازده–
ریس

سبدداراییبهازایپاسخهایگوناگون،مهموعهنقاطیرااراوهمیدهدوهاز نبهعنوانمرزوارایادمیشود.درواقکن

مرزوارای

تصویرسادهازرابطهجانشینیمیانبازدهیوریس

رااراوهمیدهد .
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میدهند.مطابقباایدهاساسینظریهمدرنپرتفوی،سرمایهگذاریدردارایکیهکاییوکههمبسکتگی
واملیبایکدیگرندارندموجبخنریسازیریسک
ریس

ومترمیگردد.ووادراتی

بکازدهثابکتبکا

ایکندارایکیهکاوایهکادیک

بودن،محدودیتباالوپایینسکرمایهگکذاریدرهکردارایکی،

فهکایرهیافکت
وزنهایناپایداروبیش ازحکدوضکعفعملککردخکارجازنمونکهازجملکهضکع 
مارووویتزجهتبهینهسازیسبدداراییاسکت.درایکنزمینکه(Merton (1980و Bauder et al.

)(2018نشاندادندوهتحلیلمیانگین-واریان درمعرضضعفهاومحدودیتهایوالسکیکی
قرارداردوهاساساباوزنهایپرتفویغیرعادیهمراهاست 1.
(Dai & Wen (2018بر وردساختاروواریان رای
مکیوننکدElton & Gruber (1973(.ازیک

عاملمهمدرانتخابسبدداراییبیان

مکدلهمبسکتگیثابکت( constant correlation

)modelجهتایهادماتری وواریان استفادهوردندChan et al. (1999(.ازی

مکدلعامکل

برایبر وردماتری وواریان اسکتفادهو نرادرمکدلحکداقلواریکان سکبددارایکی()MVP
اعمالنمودندLaloux et al. (2000(.ازتئوریماتری تصادفیبهمنظکوردسترسکیبکهمکاتری -
هایهمبستگیمالیاستفادهوردندSharifi et al. (2004(.برایتعییندرصکداخکالل()noiseدر
ی

مکاترسوواریکان ازتئکوریمکاتری تصکادفیاسکتفادهوکردهوسکو بخکشاخکاللرااز

ماتری همبستگیجداوردنکد Ismail & Pham (2019(.بکابیکانایکنمهکموکهاسکتخراجدقیکق
پارامترهمبسکتگیازاطالعکاتبکازاردرعمکلمشککلمکیباشکدازیک

مکدلمیکانگین-واریکان 

مستحکممارووویتز()robust Markowitz mean-varianceتحتشرایطنااطمینانیازنوسکانات
وهمبستگیچندداراییمالیپرمخاطرهاستفادهوردند.ایشانازیک

چکارچوباحتمکالیجهکت

تسخیرنااطمینانیوابهامدرماتری وواریان استفادهنمودهوتوانسکتندبکهیک

حکدپکایینتکری

برایمعیارشارپازهراستراتژیپرتفویوارایمستحکمدستیابندوهمستقلازهرمدلسکازی
ماتری وواریان بود.رویکردانقباضیمبتنیبربازاربل
استوهدر نی

-لیتکرمن()Black–Littermanمکدلی

میانگینوزنیازتعادلبازارودیدگاهسرمایهگذارانبرایبر وردبکازدههکای

انتظاریمحاسبهمیشوند Xiao & Valdez (2015(.مدلبل

-لیترمنرابهمکواردیوکهتوزیکن

________________________________________________________________
.1اینوزنهاعموماهنگامایهادپرتفوهایبهینهوواراایهادمیشوند .
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توزینبیضویتبعیتمیونندگسکترشدادنکد.توزیکنهکایچنکدمتریکرهبیضکوی

()multivariate elliptical distributionsتوزینهایجایگزینیهستندوکهتوسکط( Fabozzi et

Yang, et al. (2014(،al. (2007و( Xiao & Valdez (2015بکرایبازارهکایمکالیمعرفکی
گردیدند.بهعقیده(Best & Grauer (1991تخمینبازدهموردانتظارنهتنهاپینیکدهتکرازتخمکین
واریان ووواریان است،بلکهی

تخمیناشتباهازبازدهموردانتظارمیتوانکدمنهکربکهایهکاد

سبدهایداراییغیربهینهگردد.برایفاوق مدنبهاینمشکلدرمدل،MTPروشهکایمبتنکیبکر
مکاربیکزیتوسکط(Avramov & (،Aguilar & West (2000(،Frost & Savarino (1986
Bodnar et al. (2017(،Zhou (2010و(De Franco et al. (2018و)Trichilli et al. (2020

توسعهدادهشدهاست .
امککروزهبسککیاریازعککدمقطعی کتپارامترهککابککهعقیککده(Zhao et al. (2019درچککارچوب 
ماربیزتهزیهوتحلیلمیگرددGreyserman et al. (2006(.بااستفادهازتقریبتصادفی،ی
رویکردانتخابسبدداراییرابابهوارگیریی



توزینقابلپیشبینیبیزیازبازدهاوراقدرنظکر

گرفتند .نهکاپیشکینهکایسلسکلهمراتبکی()hierarchical priorsراازبکردارمیکانگینومکاتری 
وواریان اوراقبهاداربهدست وردند.
درمدلمارووویتز،میانگینبیانگربازدهموردانتظاروواریان نشاندهندهریس
است.لیکنواریان وانحرافمعیاربهعنواندوسنههارزیابیریس

سبددارایی

بافرضنرمالبکودنتوزیکن

بازدهداراییهاصحیحاستوهدربسیاریازمواقنبهدلیکل نوکهتوزیکنبکازدهدارایکیهکانرمکال
نیستیابهشکلتوزینبازدهچولهاست،اینفرضمقکدورنمکیباشکد.بکرایغلبکهبکرایکنمشککل
محققانازماتری وواریان
)(2016ازی

مستخرجازمدلهایMGARCHاستفادهوردندAbdullah et al..

رویکردناهمسانیواریان شرطیپویا()DCC-GARCHوهتواناییاتخکاذیک



توزینtاستیودنتراداردجهتاستخراجماتری وواریکان درمکدلمکاروویتزاسکتفادهوردنکد.
ایشانتاییدوردندوهرویکردMGARCH-DCCدرتسخیرماهیکتدنبالکههکایپهکنموجکوددر
توزینبازدهسهامتوانمندترازمکدلوالسکی

مکارووویتزاسکت Saiti & Noordin (2018(.بکه-

منظورتخمینهمبستگیهایمتریربازمانمیانبازدهسهامازی
مشرو ()DCCاستفادهنمودند.بهعقیدهایشانی

مدلناهمسانیواریکان شکرطی

بخشمهمیازفر یندهایامکروزهتحصکیص

دارایی،تعیینهمبستگیمیانداراییهاستوهبهسرمایهگذاراندردستیابیبهیک

پرتفکوییبکا
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حداورربازدهیوومترینسطحریس

ممکنوم

مکیونکد.لکیکنبکهعقیکده( & Bauwens

Fioruci et al. (2014)،Laurent (2005و) Bala & Takimoto (2017از نجکاوکهتوزیکن
غیرشرطیاورربازدهداراییهایمالیدنبالههایپهنترینسبتبهمدلهکایبکاتوزیکننرمکالدارد،
بنابراینمعرفیچولگیدرتوزینخطامدلMGARGHمیتواندمنهربهحصولنتایجدقیکقتکری
شود .1

پیشنیه پژوهش

باتوجهبهنو وریپژوهشحاضر،هینگونهمطالعهداخلکیبکهومک

رهیافکتبیکزینDCC-

CARCHاقدامبهبهینهسازیسبددارایینکردهاست.ازاینروایکنبخکشبکهبررسکیمهکمتکرین
مطالعاتخارجیدرحوزهمطالعاتیپژوهشحاضرمیپردازد.
) Trichilli et al. (2020ازی
میانگین–واریان درایهادی

رویکردبیزیجهتارزیابیاسکتحکامنتکایجمکدلبهینکهیکابی
پرتفویجهانیاستفادهوردند.ایکنرویککردبیکزی،مکدلسکنتی

مارووویتزراجهتتعیینخطاهایبر وردوترویب نهادرفر یندانتخابسبدداراییگسکترش
داد.بهعقیدهایشانایدهاستنتاجبیزیی

نمونهاضافییااطالعکاتپیشکینمفیکدیرابکادادههکای

نمونهترویبمی وندوهموجبحصولپرتفکویبهینکهبیکزیازطریکقحداوررسکازیسکودمکورد
انتظارباتوجهبهی

توزینپیشگویانهمیگردد.بهطورولیایشانمزایایاستفادهازرویکردبیکزی

دررهیافتمارووویتزرابهشرحزیربیانمیونند:
 .1واربردسرین،شهودیوپیادهسازی سانالگوریتمهایعددی
 .2بهوارگرفتنصحیحرویکردمذووردربسترتئوریمدرنپرتفویجهکت میخکتنباورهکای
سرمایهگذاران،نااطمینانیدربکازدهمکوردانتظکارواسکتخراجمکاتری وواریکان صکحیحو
مناسبوهمدلهای ماریاستاندارداغلب نهارانادیدهمیگیرند.
 .3مدنظرقراردادنهمزماندادههایتاریخیواطالعاتپیشینماننددانشمتخصصان
 .4استخراجمرزهایوارایبهترنسبتبهمرزوارایی

الگویبیشازحدخوشبین 

________________________________________________________________
.1بهمنظور شناییباروششناختیمدلهکایBayesian DCC-GARCHمراجعکهشکودبکه)Fioruci et al. (2014و
) Hoseini et al. (2020
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) Zhao et al. (2019بااستفادهازدادههایروزانه30شروتمنتخبدربازارسکرمایهچکیناز
6نوامبر2009تا21اوتبر2011دریافتندوهامروزهبسیاریازعدمقطعیتپارامترهادرچکارچوب
بیزیتهزیهوتحلیلمیگردد.پیامددرنظرنگرفتناینعدمقطعیتپارامترهکاومکدلهکا،تشککیل
سب دداراییغیربهینهاست.جهتاستفادهازرویکردبیزیدرتحلیلانتخابپرتفکویازنظکر نکان،
بایستیسرمایهگذارانابتداپارامترهایپیشینراتنظیمنمایند.سو ایشانازقوانین ماربیکزجهکت
حصککولپارامترهککایپسککیناسککتفادهوننککدRahim & Masih (2016(.بککااسککتفادهرویکککرد
MGARCH-DCCو نالیزموج

،وابستگیمتقابلبازارسهاممالزیبکاشکروایتهکاریاصکلی

خودرابادرنظرگرفتنهمبستگیهایزمان–متریروافقهکایمختلکفسکرمایهگکذاریسکرمایه-
گذارانبررسیوردند.بهعقیدهایشکانروششناسکیMGARCH-DCCتوانکاییدرنظکرگکرفتن
توزینtواریان هاراوهمنعک ونندهتسخیرماهیتپهندنبالههکایتوزیکنغیرنرمکالبکازدههکای
شاخصسهاماسترادارد.درواقنایشانبهمنظورغلبهبریککیازانتقکاداتاساسکیواردبکرمکدل
مارووویتزمبنیبرسادگیبیشازحدوداشتنتوزیننرمکالواریکان هکایسکبددارایکیازروش-
شناسیفوقاستفادهنمودند.همننیننویسندگاناز نالیزموجک

جهکتبررسکیاسکتحکامنتکایج

استفادهورند Billio et al. (2006).ازدادههایروزانهمربو بهبازدهسهاممنتخبدرگروههکای
صنعت،خدماتومالیبازارسرمایهوشکورایتالیکاطکیدوره1991الکی2003بکرایمقایسکهسکبد
داراییمستخرجازرهیافتمارووویتزبااستفادهازماتری وواریان بهدست مکدهازمکدلهکای
 DCC،CCCوFDCCاستفادهوردند.ایشاننتیههگرفتندوهمدلFDCCپرتفوهاییباومترین
واریان وبیشترینبازدهیاراوهمیدهد .

روششناسی پژوهش

همانطوروهدرمقدمهاشارهگردیدالگویماروویتزاصکلیدارایمحکدودیتفکروشاسکت.
بدینمعنیوهامکانفروشووتاهمدتمیسرنیستRambaud et al. (2009(.معتقدنداگکریک
اقتصادمتشکلازمهموعهایازداراییهایپرمخاطرههمراهبایک

دارایکیبکدونریسک



باشکد،
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نگاهپرتفویهاییوهدرامتدادخطبازارسرمایه)CML(1قرارگرفتهاندنسبتبکهپرتفکویهکای
مرزواراوهتنهاحاویدارایکیهکایپرمخکاطرههسکتند،برتکریدارنکد.روشهکایمتعکددیبکرای
استخراجخطبازارسرمایهوجودداردوههمه نهابراساسروشضرایبالگرانژهسکتند.یککی
ازاینروشها،رویکردهانگولیتزنبرگرمیباشد.بکهعقیکده(Jackson & Staunton (1999در
صورتیوههیچمحدودیتیدروزنداراییهاوجودنداشتهباشد ،نگکاهمکرزوکارابکهسکهولتاز
طریقجبرساختهمیشود.هرچندبرخیازوتبپیشرفتهتراستخراجمرزوارادراینشرایطرابکه-
وسیلهراهحلتکراریمهموعهایازمعادالتهمزماننشانمکیدهنکد؛لکیکنرویککردبهتکرینیکز
وجوددارد.هانگولیتزنبرگرتوضیحدادندچگونهمیتواندونقطهدرمکرزپیکداوکردوچگونکه
میتوانبااستفادهازنتایج(Black (1972ی

مرزواملرابااستفادهازایننقا ایهادوکرد.وی

امکانفروشاستقراضی(منفیبودناوزان)رابهمدلپایهایماروویتزبامعرفکیرابطکهایریاضکی
تحمیلنمود.میتوانمدلاستانداردمارووویتزرابرایسرمایهگذاریوهقصدبیشینهسکازیبکازده
(حداقلسازیریس

)سبدداراییخودراداردبهصورتزیردرنظرگرفت :
رابطه)1

دررابطهفوقwبرداروزنهاوHماتری واریان -وواریان است.ایکنمکاتری مکیتوانکد
بهصورتشرطییاغیرشرطیباشد.قیودنیزبیانمیونندوهاوالبایستیمهموعوزندارایکیهکای
مختلفدرسبدبهینهمساویی

باشدوثانیاامکانفروشیاستقراضیوجودنکدارد.لکیکنبکدلیل

نوهازرویکردهانگولیتزنبرگرجهتبر وردمدلمارووویتزاستفادهشدهاسکتبنکابراینقیکد
دومبیمعنیخواهدبود .
یکیدیگرازراهکارهایبهینهسازیتئوریمدرنسبددارایکیمکارووویتزاسکتفادهازرویککرد
تبدیلموج

میباشدبهطوریوه) In & Kim (2013اسکتفادهازروشهکایتبکدیلموجک

در

مدلمارووویتزرامنهربهاراوهنتایجواقعیترمیداننکدومعتقدنکدوکهروشمکذوورهکیچفرضکیه
________________________________________________________________
.1مرزوارایغیرخطیمارووویتزبهوسیلهدرنظرگرفتنبرخیمفروضاتتوسطشارپبهمرزوارایخطیتبدیلگردید.ایکن
مرزخطیبهخطبازارسرمایه()Capital Market Lineدرادبیاتمالیشهرتدارد.
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جدیدیرادرمدلمارووویتزایهادنمیوندAbdullah & Masih (2016).وRahim & Masih

)(2016ازرویکردMODWTجهتبررسیترییراتمزایایتنوعبخشکیسکبددارایکیباتوجکهبکه
افقهایمختلفسرمایهگذاریسرمایهگذارانیادورههاینگهداریسهاماستفادهوردندRahim .

) & Masih (2016بر وردگرواریان براساسضرایبMODWTرابهطکورمهکانبیوکاراتراز
بر وردگرواریان براساسضرایبی

تبدیلموج

گسسته()DWTمیدانندومعتقدنکدوکه

بااستفادهازMODWTمیتوانواریان ووواریان هایواراتریدرمقیاسهایزمانیمتفکاوت
محاسبهنمود.ازابزارموج

درمطالعهرفتارسریهایزمانینامانادرچارچوبافکقهکایزمکانی

گوناگونجهتبررسیهمزمان،زمانومقیاسسریهکایمکالیاسکتفادهمکیگکردد.از نجکاوکه
،سریهایزمانیرابهاجزاءقاومبافروان هایمتفاوتتفکی

نالیزموج

میسکازد،بنکابراین

امکانبیانهمبستگیبینسریهایزمانیرادرافقهایزمانیمتفاوتایهادمیوند.بکهدلیکل ن-
وهبازارسرمایهشاملفعاالنمتعددباافقهایزمانیمختلفاستواینافقهایزمانیمتفاوتبکر
نحوهعملکرد نانتاثیربسزاییمیگذارد،دراینپژوهشازتهزیهوتحلیلموج

جهکتبهینکه-

سازیسبدهایداراییدرمقیاسهایزمانیمختلفبازدهقیمتسهامازطریقتهزیهبکازدهقیمکت
براساسمقیاسبهمقیاسدردوحوزهزمانومقیاساستفادهشدهاست.پکژوهشحاضکرازتبکدیل
MODWTباطکول8ودر4سکطحاسکتفادهوکردهاسکت Gençay et al. (2001).و In & Kim

)(2013طول8درتبدیلمذووررای

طولمناسبجهتتحلیلویژگکیدادههکایسکریزمکانی

قلمدادمیونند.همننین) In & Kim (2013بحثمیوننکدوکهرویککردMODWTبکا8وقفکه،
ضرایبموج

هموارتریرانسبتبهسایرفیلترهامانندفیلترموج

دررویکردMODWTفیلترهایموجک

(

)ومقیکاسگکذاری(

هار()Haarتولیدمکیونکد.
)درiامکینسکطحتهزیکه

مطابقبا)Liu et al. (2017بهصورترابطه()2تعریفمیشوند :
()2
هری

ازفیلترهایموج

و
MODWTعرضیبرابکربکا

وهنگامیمکیتواننکدمحاسکبهگردنکدوکهفیلتکرموجک

دارد

پایکهMODWTوفیلتکرمقیکاسگکذاری

MODWTبرابربارابطه()3تعیینشدهباشند( .)Dajcman, 2015
()3

و
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ضرایبموج

ومقیاسگذاریبهطورمشابهبهوسیلهروابطزیرایهادمیگردند :

()4
()5
باتوجهبهتوضیحاتفوقبرابکریطکولضکرایبموجک

MODWTدرهکرمقیکاسبکاطکول

سیگنالاصلی()Yوامال شکارمیباشد.بنابهتعریفضرایبMODWTمطابقبا( & Percival

،Walden (2000بیانماترسیضرایبموج

ومقیاسگذاریمعادالتفکوقبکهصکورترابطکه

()6است :
()6
دررابطککه(،)6

و مککاتری هککای

و
هسککتند.ازروشMODWTسککریزمککانی

اصلیرادرنهایتمیتوانبهصورترابطه()7بهدست ورد :
()7
جزویاتMODWTبرایسریزمانیاصلی()Yدرمقیکاسiتوسکطپکارامتر

وهموارسکاز

MODWTبرایYدرمقیاسIبهوسیلهپارامتر نشاندادهمیشود .

یافتههای پژوهش

هدفاینپژوهشمعرفیمدلیجهتانتخابپرتفکویایکیاسکتوکهبکاارزیکابی نسکرمایه-
گذاراناقدامبهانتخابدرستسبددارایی(پرتفوی)ونند.ویژگیمنحصکربهفکردمطالعکهپکیشرو
استفادهازرویکردهایمتریکربکازمکان()time-varyingووابسکتهبکهمقیکاس()scale dependent
جهتاستخراجماتری همبستگیمیانمتریرهایپژوهشمیباشد.بااستفادهازوابستگیمقیکاس-
زمانی(،)time-scaleاینمقالهقادربهشناسکاییپرتفکویهکایمنحصکربهفکردبکرایمهموعکههکای
گوناگونیازسرمایهگذارانباافقهایمختلفسکرمایهگکذاریویکادورههکایمتفکاوتنگهکداری
سهاماست.همننینبهپیکرویاز) Liu et al. (2017و(Nazlioglu et al. (2015و Hoseini et

)al. (2020دورهمطالعاتیپژوهشبه3زیردورهبراساستوافقجامنهسکتهایایکرانبکا6اقتصکاد
برجستهدنیاوهیکیازمهمترینرخدادهاوشکوکهکایواردهبکهاقتصکادوشکورپک ازانقکالب
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اسالمیبودهتقسیمشکدهاسکت.ایکن3زیکردورهعبکارتانکدازدورهقبکلازتوافکقبرجکام،دوره
تصویببرجامتکاخکروج مریککااز ن(پسکابرجکام)ودورهبرجکامبکدون مریککا.دورهزمکانی
پژوهشاز1388/8/26الی1398/3/26وسهاممنتخبشاملشونا(پاالیشنفتاصفهان)،وبملکت
(بان

ملت)،ونفکت(سکرمایهگکذاریصکنعتنفکت)،خسکاپا(سکایوا)،خکودرو(ایکرانخکودرو)و

وتهارت(بان

تهارت)میباشند.1از نجاوههدفاصلیاینتحقیقاراوهی

پرتفویمناسکب

براساسدامنههایفروانسیوزمانیمتفاوتبراساسمکاتری هکایوواریکان مختلکفاسکت،از
رویکککردMODWTوبککااسککتفادهازفیلتککرحککداقلنامتقککارنداوبشککیز)LA(2بککاطککول8ومککدل
Bayesian DCC-GARCHاستفادهشدهاست.مقیاسهکایتهزیکهموجک
عبارتنککداز:
درواقنجز

(2تککا4روز)،

(4تککا8روز)،

(8تککا16روز)و

ودورههکایمربوطکه
(16تککا32روز).

بهنوساناتووتاهمدت(روزانه)مکدلدراثکروقکوعشکوکدرمکدل،اجکزا

بهنوساناتمربو بکهمیکانمکدتمتریرهکا(هفتگکیومیکانماهانکه)3وجکز

و

بکهنوسکانات

بلندمدتمتریرها(ماهانه)اشارهمیونند.بهعنکواننمونکهنمودارهکایزیکرشکماییازانکواعتهزیکه
موج

برایبازدهشاخصقیمتسهاممنتخبدرسهزیردورهرابهتصویرمیوشاند :



-

________________________________________________________________
.1بایستیخاطرنشانشدوهسهاممنتخبازگروههاییمیباشندوهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیعلیهایرانمتحمکل
شدهاند .
2. Daubechies least asymmetric
3. Bimonthly
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نمودار  .1تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره اول
منبع :محاسبات پژوهش

نمودار  .2تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره دوم

منبع :محاسبات پژوهش

نمودار  .3تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره سوم
منبع :محاسبات پژوهش

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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1397/02/18 1397/04/10 1397/06/14 1397/08/06 1397/09/21 1397/11/08 1397/12/21 1398/03/04
وتهارت

خودرو

نمودار  .4تجزیه موجک

ونفت

خساپا

شونا

وبملت

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره سوم

منبع :محاسبات پژوهش

توصیف ماریبازدهشاخصقیمکتسکهاممنتخکبحکاویاز ناسکتوکهاورکرسکریهکای
موج
ی

ازتوزینگوسی(نرمال)برخوردارنیستند.همچنینسریهایموج
توزینلوتوورتی

تمایکلبکهپیکرویاز

باقلههایبلندترودنبالههایچاقتردارند.درنهایکت زمکونهکایADFو

KPSSماناییسریهایموج

رادرسطحمعنیداریی

درصدتاییدمیونند،بنکابراینمکدل-

هایاقتصادسنهیبدونمشکلرگرسیونواذبمیتوانندروی نهااعمالگردد.جهکتمقایسکه
واراییمدلهایمختلفرویکردمارووویتزبهروشهانگولیتزنبرگر،مدلبرنامهریزیرهیافکت
مذوورتوسطنرمافزارهایRStudioواوسلبرایدهمقدارمختلفازبکازدهسکبددارایکیتحکت
مککاتری هککایواریککان -وواریککان گونککاگون(واریککان -وواریککان غیرشککرطیوواریککان -
وواریان شرطیمدل)Bayesian DCCحلوریس

هرودامازبازدههادرجداول11تا4بیان

شدهاست .

________________________________________________________________
.1مقادیرداخلجداولبرحسبدرصدمیباشد 

-
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جدول  .1ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتریس

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

کواریانس

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

5/37
21/37
48/03
85/34
133/3
191/91
261/18
341/09
431/66
532/87

0/78
3/08
6/92
12/27
19/16
27/57
37/5
48/97
61/96
76/48

0/04
0/13
0/28
0/48
0/73
1/04
1/4
1/81
2/28
2/8

0/73
2/42
5/09
8/76
13/42
19/07
25/72
33/36
41/99
51/61

0/53
2/04
4/55
8/06
12/57
18/07
24/58
32/08
40/58
50/08

0/39
1/55
3/49
6/22
9/72
14/01
19/07
24/92
31/55
38/95

منبع :محاسبات پژوهش
جدول  .2ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتری 

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

وواریان

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/72
3/07
7/05
12/67
19/92
28/81
39/34
51/51
65/31
80/75

0/03
0/13
0/3
0/54
0/85
1/23
1/68
2/2
2/78
3/44

0/05
0/22
0/51
0/93
1/47
2/14
2/94
3/87
4/92
6/1
منبع :محاسبات پژوهش

0/0
0/01
0/03
0/06
0/09
0/13
0/17
0/23
0/28
0/35

0/25
0/99
2/23
3/97
6/22
8/96
12/21
15/95
20/20
24/95

0/19
0/91
2/05
3/2
5/91
8/1
11/86
14/92
19/98
23/81

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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جدول  .3ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتریس

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

کواریانس

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/04
0/14
0/3
0/53
0/82
1/17
1/59
2/07
2/61
3/21

0/64
2/32
5/03
8/79
13/59
19/43
26/31
34/23
43/19
53/2

0/0
0/0
0/0
0/0
0/01
0/01
0/01
0/01
0/02
0/02

0/05
0/13
0/24
0/39
0/58
0/8
1/06
1/36
1/69
2/07

0/03
0/09
0/18
0/32
0/5
0/72
0/98
1/28
1/62
1/99

0/0
0/02
0/05
0/09
0/14
0/21
0/28
0/37
0/47
0/58

منبع :محاسبات پژوهش
جدول  .4ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتری 

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

وواریان

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/24
1/14
2/71
4/94
7/84
11/41
15/65
20/55
26/12
32/35

0/01
0/02
0/05
0/09
0/13
0/19
0/26
0/35
0/44
0/54

0/51
2/08
4/72
8/44
13/21
19/06
25/97
33/96
43/01
53/13
منبع :محاسبات پژوهش

0/01
0/03
0/06
0/11
0/18
0/25
0/34
0/45
0/57
0/7

0/02
0/08
0/19
0/34
0/53
0/76
1/04
1/37
1/73
2/14

0/01
0/06
0/13
0/23
0/36
0/52
0/7
0/92
1/16
1/44

همانطوروهجداول1تا4نشانمیهند،بامقایسهواراییسبدهایبهدست مکدهازمکاتری -
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هایواریان -وواریان غیرشرطیوشرطیمدلBayesian DCCمشاهدهمیشودوکهدرتمکام
زیربخشهاوموج

هاواراییسبدداراییمدلBayesian DCCبیشترازمدلغیرشرطیمکی-

باشد.البتهدرجهواراییدرزیربخشهایمختلفگوناگوناست.درزیربخشهایاولودومدر
تمامیموج

ها،سریهایبازدهیقیمتسکهاممنتخکبطبکق زمکونجکارک-بکرادارایتوزیکن

غیرنرمالمیباشندبههمینجهتاختالفمیانواراییسبدهایداراییبهدست مدهازمکدلهکای
غیرشرطیوشرطیبیزینزیادوقابلتوجهمیباشد.امادرزیربخشسوموموجک
هکایبککازدهیسکهاموتهککارت،وبملککتووخکودروودرموجک
وتهارتووخودروودرموج







سکری-

سککریهکایبککازدهیسککهام

سریهایبازدهیقیمتسهامخساپا،وخودروووتهکارت

دارایتوزیننرمالنمیباشند؛ازاینروتفاوتمیانواراییسبدهایداراییمدلهکایغیرشکرطیو
شرطیبیزینزیادنیست.درواقنهنگامیوهتمامسریهکایزمکانیدارایتوزیکنغیرنرمکالباشکند
واراییسبدهایداراییمستخرجازماتری واریان -وواریان مدلشرطیبیزینبسکیاربکیشتکر
ازمدلغیرشرطیاست.اختالفمیانواراییسبدهایداراییمستخرجازمکدلهکایغیرشکرطیو
شرطیبیزینهنگامیوهترویبیازسریهایزمانینرمالوغیرنرمالوجوددارادومترمیباشدو
اینامرضرورتاستفادهازمدلهایبیزیندربازارهایمکالیرابکهویکژهزمکانیوکهتمکامسکریهکا
غیرنرمالهستندراشفافومهمبیانمیدارد.درجدول()5وزنهرودامازداراییهادرپرتفکوی-
اییوهبراساسماتری واریان -وواریان مستخرجازمدلBayesian DCCوبکازدهانتظکاری
1/7درصدیتنظیمشدهاست،نشاندادهشدهاست .
همانطوروهجدول()5نشانمیدهددردورانقبلازتوافقبرجکام(زیکربخش)1بکیشتکرین
واراییسبدداراییبهموج
میشود.دراینموج



وهمربو بهافقزمانیبلندمدت(16تا32روز)استمربکو 

بیشترینوزنبهسهامخکودروتعلکقدارد.باتوجکهبکهعالمکتمنفکیایکن

سهم،طبقپیشنهادهانگولیتزنبرگرایکنسکهمدروضکعیتshortقکراردارد.منظکورازوضکعیت
مذوور،فروشاستقراضیسهامخودرواسکت .دردورانپسکابرجکام(زیکربخش)2وکهوشکوردر
دورانرونقسیاسیواقتصادیخودبهدلیلرفنوواهشتحکریمهکایهسکتهایکیواقتصکادیقکرار

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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وهمربو بهافکقسکرمایهگکذاریمیکانماهانکه8(1تکا16

روز)است،تعلقدارد.

جدول  .5اوزان سهام منتخب در سبد دارایی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH
زیربخش

موجک

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

شپنا

وبملت

ونفت

خساپا

خودرو

وتجارت

معیار شارپ

214/25

-419/88

152/97

45/01

-44/96

53/61

0/001

-56/67

147/21

-82/23

-32/09

88/21

-63/43

0/021

-75/61

197/22

-82/78

-222/47

65/85

118/79

0/029

118/87

-31/93

-62/5

195/27

-401/11

182/4

0/17

-72/45

45/22

-12/58

-20/26

64/63

-3/57

0/03

17/59

44/27

18/28

30/61

-57/56

-52/19

0/26

-35/5

-11/3

13/57

-18/22

35/64

16/81

4/89

11/7

-435/64

-147/29

-80/36

400/87

251/72

0/13

-62/78

98/7

107/75

-209/45

67/93

-1/14

0/002

461/33

-334/01

-56/74

-377/52

28/32

279/62

0/002

106/52

35/76

-116/73

108/12

-81/19

-51/48

0/158

122/03

48/41

-180/63

-51/28

-38/49

100/96

0/065

2

منبع :محاسبات تحقیق

نکتهقابلتوجهدراینزیربخش ناستوهواراییسبدهایداراییدرتمکامیموجک هکای
ایندورهباالترازواراییتمامیسبدهایداراییدرزیربخشهاوموج
معیارشارپموج



هکایدیگکراسکت(البتکه

درزیربخشهایاولوودمتقریبابرابراست)وکهایکنامکرنشکانهتکاثیر

مربترفنتحریمهاوتنشهایسیاسیدربازارسرمایهایرانبهعنوانیک
میباشد.درمقیاستصکمیمگیکری8تکا16روزه(موجک



شکوکمربکتاقتصکادی

)بکیشتکرینوزنسکبددارایکیبکه

________________________________________________________________
1. Bimonthly
.2اینمعیارازتقسیمبازدهپرتفویبرانحرافمعیارپرتفویبهدستمی یدوهرچکهایکنمعیکاربکزر تکرباشکدعملککردسکبد
داراییبهترخواهدبود.
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شروتخودروتعلقداردوهدروضکعیت longقکرارگرفتکهاسکت.منظکورازایکنوضکعیتیعنکی
سرمایه گذاربایستیسهامشروتمذوورراخریداریوندومال

 نخواهدبود.پ ازخکروج

مریکاازبرجام(زیربخش)3بیشترینواراییمهددابهمقیاسزمانیمیانماهانهتعلکقداردبکه-
طوریوهبیشترینسهمبهشروتونفتدروضعیتفروشاستقراضیقراردارد.بهمنظورتهزیکه
وتحلیلبهترجدولفوق،اوزانبهینهپرتفویهایوارااییوهباهکدفحکداقلسکازیریسک

در

سطوحمختلفبازده،شناساییشدهانددرنموداریبهنامنمودارمرزهایواررسمشدهاست .











Return












Risk
نمودار  .5مرز کارای سبددارایی موجک
منبع :محاسبات پژوهش

در زیربخش 1

درادامهبهمنظوراستفادهواربردیازمطالبفوق،سرمایهگکذاریدرنظکرگرفتکهمکیشکودوکه
قصدسرمایهگذاریدربازارسرمایهایرانوتشکیلسبدداراییازسهامیادشدهدراینپکژوهشرا
دارد.ویقصدداردتامبلغ10هزارواحدپولیرابادرنظکرگکرفتنبکازده1/7درصکدی،انتخکاب
ماتری واریان -وواریان مطلوبوقیمت خکرینروزسکهاممنتخکب،دربکازارسکرمایهایکران
سرمایهگذاریوندوسبدداراییخویشرابهروشهانگولیتزنبرگربهینهسازینماید.بکافکرض
اینکهامکانفروشاستقراضیدربازارسرمایهایرانوجوددارد،هانگولیتزنبرگربهاینسکرمایه-
گذارپیشنهادمیونندوهدرهرزیربخشودرهرموج

چگونهاقکدامبکهتشککیلسکبددارایکی

خویشنمایدتابتواندبیشترینواراییراوسبنماید.طبقجداولفوقمشخصاستوهبایستی

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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ازماتری واریان وواریان مدلبیزیناستفادهنمود.همننینبایستیخکاطرنشکانوکردوکهدر
جدولزیرمنظورازعالمتمنفی،فروشاستقراضیسهاممیباشکدوکهایکنویژگکینقطکهعطکف
رهیافتهانگولیتزنبرگرازرهیاقتمارووویتزاست .1

نمودار  .6مرز کارای سبددارایی موجک

در زیربخش 2

|

منبع :محاسبات پژوهش

________________________________________________________________
. 1فروشاستقراضیدربازارسرمایه،عملفروختناوراقبهاداریاستوهازشخصثالری(معموالًی

وکارگزار)وبکاهکدف

شوند.مابهالتفاوتقیمتفروشسکهامو

خریدنمشابههمانداراییدر یندهجهتپ دادن نبهقرضدهنده،قرضگرفتهمی
خریدمهدد نباوسرهزینهایوهبهوارگزاربابتوارمزدپرداختکهمکی شکود،سکودیخواهکدبکودوکهازفکروشاستقراضکی
بهدستمی ید.درپژوهشحاضربهمنظورترسیمدورنماییازایهادشرایطفروشاستقراضیدربورسایرانونحکوهواوکنش
سرمایهگذارانبه ن،اینامکاندرتهزیهوتحلیلهادرنظرگرفتهاست.ناوووهمکاران()2019بامقایسهدوسبدداراییبهینکه
درحالتهایفروشاستقراضیوعدمفروشاستقراضیدریاقتندوهنمودارمرزوارایسبدداراییدرحالتفروشاستقراضکی
باالترازنمودارمرزوارایسبددارایکیدرحالکتعکدمفکروشاستقراضکیاسکت.ایکنامکرنشکاندهدنکده ناسکتوکهفکروش
استقراضیمیتواندازریس

غیرسیستماتی

جلوگیریوردهوموجبافزایشنسبتشارپگردد .

156

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

در زیربخش 3

نمودار  .7مرز کارایی سبددارایی موجک

منبع :محاسبات پژوهش

جدول  .6تعداد سهام در سبد دارایی بهینه متشکل از سهام منتخب
زیربخش
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

موجک

شپنا
350

وبملت
-1620

ونفت
532

خساپا
295

خودرو
-147

وتجارت
474

-93

568

-286

-211

287

-560

-124

761

-288

-1458

215

1049

194

-124

-218

1280

-1304

1610

-167

499

-85

-279

270

-57

41

489

123

422

-240

-822

-82

-125

91

-251

149

265

27

-4804

-988

-1107

1670

3965

-58

228

210

-1315

124

-27

424

-771

-111

-2369

52

6399

98

83

-227

679

-148

-1178

112

112

-351

-322

-70

2311

منبع :محاسبات پژوهش
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هاییدرجدولاخیرتفسیرمکیشکوندوکهدارای

بیشترینواراییهستند.همانطوروهجکدول()6نشکانمکیدهکددرزیکربخش1وموجک





بیشترینتعدادسهمخریداریشدهبهسهاموتهارتتعلقدارد.باتوجهبهعالمتمربتاینسهم،
بهپیرویازهانگولیتزنبرگرمشکخصمکیگکرددوکهایکنسکهمدروضکعیتlongقکرارداشکتهو
سرمایه گذاربایستیاینتعدادسهاممشخصشدهدرجدولراازشروتتهارتخریدارینمایکد.
بعدازوتهارت،دومینسهمبهشروتخودروتعلقدارد.امااز نجاوهعالمتتعدادسکهامایکن
شروتمنفیمیباشدبدینمعنیاستوهسهمموردنظردروضعیتshortقرارگرفتهوسکرمایه-
گذاربایستیاینتعدادسهمرابهصورتفروشاستقراضیدراختیارگیرد.سهامخسکاپاوشکونادر
اینموج

دروضعیتlongوسهاموبملتوونفتدروضعیتفروشاستقراضیقراردارند.در

زیربخش2وموج



بیش ترینتعدادسکهمبکهشکروتتهکارتتعلکقداردوکهدروضکعیت

longقرارگرفتهاست.سهامخودرووونفتنیزوضکعیتخریکدمشکابهبکاوتهکارتدارنکد.لکیکن
سهامشونا،وبملتوخساپادروضعیتفروشاستقراضیقرارمیگیرنکد.درزیکربخش3ومقیکاس
زمانیمیانماهانهسهاموتهارت،خودرووونفتدروضعیتفکروشاستقراضکیوسکایرسکهامدر
وضعیتlongقرارمیگیرندبهطوریوهبیشترینتعدادسهامخریداریشکدهبکهسکهاموتهکارت
تعلقمیگیرد .


نتیجهگیری:

مطالعهیویژگیهایسریهایزمانیبازدهقیمتسهامطیمقیاسهایزمانیوزیربخشهکای
گوناگونمیتواندترجیحاتسرمایهگذارانرابهترهویداسازد.ازاینروهدفایکنتحقیکق،بیکان
اهمیتمفاهیممقیاس-زمان،سریهایزمانیبکادنبالکههکایپهکنوچکولگیوتفکیک

دورههکای

پژوهشبراساسشوکهایاقتصادیدربهینهیابیسبدداراییبهمنظکوراسکتفادهازاوزانبهینکهدر
تصمیمگیریهایسرمایهگذاریونیزشناساییوضکعیتدارایکیهکایهکرسکبداسکتتکامشکخص
گرددوهرفتارفعکاالنبکازارسکرمایهدرچکارچوبمقیکاسهکایزمکانیوزیکردورههکایمتفکاوت
چگونهاست؟بدینمنظورازرویکرد نالیزموجک

جهکتبیکانمفهکوممقیکاس-زمکانوبررسکی

استحکامنتایج،مدلهمبستگیشرطیپویایبیزیجهتتسخیرویژگیهایدنبالهپهکنوچکولگی
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موجوددرسری هایزمکانیبکازدهقیمکتسکهاممنتخکبومکدلهانکگولیتزنبرگکرجهکتتعیکین
وضعیتسهامدرهرسبدداراییاستفادهگردید.نتیههمهمحاصلهازپژوهشحاضرپکیبکردنبکه
ویژگیچندمقیاسهبودنتئوریبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردربازارسرمایهایرانمکی-
باشد.بهگونهاییوهبااستفادهازمقیاسهایزمانیمتفاوتبکرایبکازدهیهکایسکهام،بر وردهکای
گوناگونیازمدلمارووویتزایهادمیشود.اینبر وردهاحاویاز ناستوهوکاراییسکبدهای
داراییدرمقیاسهایمیانماهانهوبلندمکدت(موجک هکای
سبدهادرمقیکاسهکایووتکاهمکدت(

و

و

)بکیشتکرازوکاراییایکن

)اسکت.همننکیناز نجکاوکه Trichilli et al.

) (2020نشاندادندوهاستفادهازرویکردبیزیدرتئوریمدرنپرتفویباعثبهبودعملکردایکن
تئوریمیگردد،پژوهشحاضربهوضوحنشاندادوهدرتمامیزیربخشهاسبدهایدارایکیوکه
بااستفادهازتوزینبیزیوبهوم

ماتری واریان –وواریان مستخرجازروشمونکتوکارلو

زنهیرهماروف()MCMCحاصلشدهانددارایواراییباالترینسبتبهسایرسبدهاییاستوه
ازسایرتوزینهای ماریبهدست مدهاند.اینامرنشکاندهنکده ناسکتوکهپارامترهکایپسکینو
پیشینمورداستفادهجهتاستخراجمکاتری واریکان –وواریکان ،اطالعکاتمفیکدیراجهکت
انتخابسبدداراییدراختیارفعاالنبازاربورسایکرانقکرارمکیدهکد.ازایکنروتمکامیتحلیکلهکا
براسککاسمککاتری واریککان –وواریککان مسککتخرجازمککدلBayesian DCCومککدلهانککگو
لیتزنبرگرصورتگرفت.همننینیکیازدستاوردهایمهمپکژوهشحاضکرتکاثیرمربکتبرجکامو
رفنتحریمهایاقتصادیبربازارسرمایهایراناست.همانطوروهجداول1تا4نشاندادندریس



سبدداراییدرتمامیبازدههادرزیربخشدوموهمربو بهدورانپسابرجامورفکنتحکریمهکای
اقتصادیایرانمیباشددرتمامیموج

هاومتراززیردورههایاولوسوماست.البتهاینمساله

درجدول5وهمربو بهمعیارشارپمیباشدنیزبهوضوحبیانگردیدهاست.نتایجحکاویاز ن
استوهبیشترینواراییبورساوراقبهادارتهراندرزیربخشهکایاول،دوموسکومبکهترتیکب
مربو بهموج

هایچهارم،سوموسوماستوهدراینمیکانموجک

سکومزیکربخشدوموکه

افقسرمایهگذاریمیانماهانه(8تا16روز)رانشکانمکیدهکددارایبکیشتکرینوکاراییبراسکاس
معیارشارپمیباشد.پژوهشحاضرهمانندمطالعه)Liu et al. (2017اهمیتتوجهبهرخدادهای
سیاسیومقیاسهایمختلفموج

رانشانداد.از نجکاوکهتمکامیسکبدهایدارایکیبکهدسکت

مدهدرزیربخشدومازواراییباالترینسبتبهسایرزیربخشهابرخورداربودازاینروفعاالن

…بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت
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ومسئولینسیاسیوشوربایستیبهاهمیتواهشتنشهایسیاسیواقتصادیبکاجهکانوبکهویکژه
حسکنهبکا

قدرتهایبرتراقتصادیجهکانتوجکهویکژه ایکیمبکذولنماینکدوبکاروابکطدیولماتیک

رفکنتحکریمهکایاقتصکادیاز.وشورهایپیشرفتهزمینهرفنتحریمهایاقتصادیرافکراهم ورنکد
طریقبرقراریثباتوایهادچشماندازروشنبرایسرمایهگذارانضمن نوکهسکرمایهگکذارانرا
موجبوکاهشزرقوبکرقبازارهکایمکوازیوغیرمولکدماننکد،بهبازارسرمایهخوشبینمیوند
 .بازارارزوطالشدهوانتقالسرمایهازبازارهایغیرمولدبهبازارسرمایهراسببمیگردد
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فسادکشورهایمنطقهمناطیسالهیای2018-2005بیااسیتفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه )GMM
پرداختهشدهاست.اتایجاشانمیدهدمی انفساددورهقب واقدینگیدورهجاریبیرفسیادتیثثیرم بیتو
معناداریدارد.می انتولیدااخال
اف ایشتولیدااخال

داخهیبیشترینمتغیرتثثیرگذاربرفسادکشورهایمنااست؛یمدرصد

داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان4.5درصدکاهشمیدهد.اتایجایینتققییددر

جهتدهیسیاستهایبااممرک یودولتهایحاکمدرهرکشورمفیدمیباشد .

کلمات کلیدی:فساد،اقدینگی،گشتاورتعمیمیافته،تولیدااخال

داخهی

طبقه بندی  C23,D73, E4 :JEL


مقدمه

بایدتوجهداشتکهفساددرهمهجوامعوجودداردامادرجهشیوعآنازکشیوریبیهکشیور
دیگرمتفاوتاست.فسادمسثلهایفراسیسیتمیاسیتکیهدرتمیا سیسیتمهیایاجتمیاعی،تمیامی
طبقاتجامعههمچنینتمامیوضعیتهاچهدرجنگوصهح؛همهگروههایسینیراتقیتتیثثیر
قرارمیدهد.سنجش همه مفاهیم در عهو اجتماعی با دشواریهایی روبه روست اماسنجش فسیاد
از آن جهت که این پدیده اساساً به صورت مخفیااه و باپنهااکاری عمدی کنشیگران آن صیورت
میگیرد ،دشواریهای بیشتری دارد .کنشگران میکوشند تا سند و مدرکی از فسیاد خیود بیه جیا
اگذاراد ،از همین روبررسیومتمای ساختن اقدامات فاسد و اادازهگیری می ان وقیوع آن بسییار
دشوار است .لذاسنجش فسیاد بیا روشهیای غیرمسیتقیم صیورت مییگییرد.فسیاد بیر رشیدتولید
ااخال

داخهی،اابرابری درآمد و فقر ،توسیعه ااسیاای و بیرآورد سیالمت و بیه طیورکهی کیفییت

حکومت اثرات منفی دارد و از طرید تضعیف زیرساختهای عمیومی و خیدمات اجتمیاعی و ایی 
کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی میشود.درك فساد بر اعتمیاد بیه
اهادهای سیاسی ،اثر منفی دارد؛ درحالی که تجربه فساد ،اعتماد عمومی به اهادهای مهّی راکاهش
میدهد).(Fadaei, et al., 2017
یدهندفسیاد،بنییانهیایمشیروع بیودناایا سیاسییرابیهصیورت
مطالعاتتجربیای اشانم 
مستقیموباتثثیربرکاراییحکومیتتضیعیفمییکنیدوبیرکیفییتحکومیت،اعتمیاد،حماییت
عمومی،رضایتودراهایتثباتبیشیتردموکراسییتیثثیرمییگیذارد.فسیاد،تصیمیمگییریهیاو
فرایندهایاقتصادیراتقریفمیکند،تهدیدیبرایاعتمادبهحسابمیآیدوباورمشروعبودن
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ااا سیاسیرابهخطرمیاادازد) .(Morris & Klesner, 2010
ماهیتاب ارهایپرداختدرامورمالیمعامالتمیتوااندفعالیتغیرقیااوایدرسراسیرکشیور
راتقتتثثیرقراردهند.افرادیکهمشغولفعالیتغیرقااوایهسیتندبیرایجهیوگیریازشناسیایی
توسطراههایمختهفسعیدرمخفیکیردناطالعیاتخیودداراید (Lambsdorff & Teksoz,

).2004درایناقطهاثرسیستمپرداختهابررویشیوعفسادمقسوساست.حضیورفسیادمیالی
موجباف ایشفرارمالیاتیوه ینههایجمعآوریمالیاتمیشود.ازطر دیگیرکنتیرلجرییان
سرمایه،ازطریدکاهشبازدهیسرمایهگذاریخصوصی،مالیاتهایضمنیبیرایدولیتایجیاد
میکند ) . (Bai & Wei, 2000
فساد و وجود راات باعث افت رقابت در تولید و کسب و کار میشود که به دابیال آن میی ان
صادرات و درآمدهای ارزی کاهش میییابید و در اهاییت افی ایش قیمیت ارز را در پیی خواهید
داشت .این امر باعث میشود قیمت کا هیای مصیرفی و واسیطهای وارداتیی افی ایش پییدا کنید،
بنابراین ه ینههای تولید اف ایش یافته و تور ایجاد میشود ،در چنین حالتی در جهیت حماییت از
تولید کننده و مرد سطح دستم دها اف ایش خواهد یافت کیه ممکین اسیت بطیور دسیتوری ایین
اف ایش در دستم د صورت گیرد که مسته چاپ پول و تغییرات حجم پولتوسط باام مرک ی
باشد) .(Martinez & Iyer, 2011
فسادازآنجهتحائ اهمیتاستکهبررویتمیامیارکیانجامعیهچیهاقتصیادی،سیاسیی،
فرهنگیاثرگذاراست.فسادهمچنینباعثافتسرمایهااسیاایوازبیینرفیتناسیتعدادهای اتیی
افراددرجامعهمیشودوجامعهرابهسمتتوزیعرااتمییکشیااد.فسیاددرهمیهجوامیعقیدرت
سا ریومرد سا ریوجودداردامامبارزهباآندرجوامعمرد سا رپرراگتراسیت.ماهییت
کشورهایتولیدکنندهافتحوزهمنااقتصادمتکیبهدرآمدافتیاستکیهاغهیبتوسیطدولیت-
هایبهاسبتب رگوااکاراادارهمیی شیود.درایینجوامیعتوزییعراایتوقیدرتجهیتحفی 
حکومتتقریبثمرسو است،هرجاصقبتازقدرتواختیاراسیتپدییدهفسیادایی وجیوددارد.
تثثیرگذارترینومقبوبترینمتغیرجهتااجا معامالتفسادپولاقیداسیت.ازطرفییکشیورهای
درحالتوسعهازجمههکشورهایحیوزهمنیادارایحجیماقیدینگیوتیور بیا اسیتکیههیردو
موجبتقویتیگدیگرمیشود.بنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموجیوددر
جامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقرارامیباشدبیشترینفشیاربیردوش
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یشیود.
مرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکیاری،افی ایشفقیروکیاهشرفیاهاماییانمی 
اقدینگیبا وتور اگرواردکااالتولیدااخاصداخهیاشود،موجیبکیاهشرفیاهواارضیایتی
افرادجامعهمی شود.باتوجهبهاهمیتایندومتغییرجهیترسییدنبیهثبیاتاقتصیادی،سیاسییو
همچنینرسیدنبههد توسعهپایداراست.اینپژوهشبدابالیافتنپاسخاینپرسشاسیت آییا
حجماقدینگیموجوددرجامعهبررویفسادکشورهایمنتخبحوزهمناشام الج اییر،بقیرین،
مصر،ایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مراکش،عمان،قطیر،عربسیتانسیعودی،تیوا ،امیارات
متقدهعربی،ترکیهطیدورهزماای2018-2005اثیرمییگیذارد درادامیهمبیاایاایری،پیهشیینه
پژوهش،روشتققید،برآوردمدلواتایجبهترتیببیانمیشود .

مبانی نظری

تالشجهترسیدنبهتوسعهپایداردرقالبشاخ

هیایحکمرااییخیوبواهیدا توسیعه

توسطباامجهاایوسازمانمه ازوظایفکشورهایدرحیالتوسیعهدرسیالهیایاخییراسیت.
یکیازمتغیرهایمهمایناهیدا شیاخ

کنتیرلفسیاداسیت.فسیادموجیبپیامیدهایمنفییدر

سطوحاقتصادی،سیاسیوسرمایهااساایواجتماعیجوامعمیشودوازطریدمضراتیکیهایجیاد
میکندبهیکیازموااعاصهیسدراهتوسعهتبدی شدهاست .
ازمباحثمشخ

درحوزهاقتصادکالنپیامدهایفسادبرمقوریتدودییدگاهمتضیادفسیاد
1

است،کهدردیدگاهاولفسادبهم ابهروغنکاریچرخدادهها بودهوتسهی گرفرآینیدرشیدو
توسعهاستودردیدگاهدو فسادبهم ابهشنوسنگدربرابرچرخهایاقتصیادی2بیودهومیااع
رشدوتوسعهتهقیمیشود.اقدینگییکیازمتغیرهایاقتصادکالناستکیهبیرسیایرمتغیرهیای
اقتصادیتثثیربس اییدارد.وروداقدینگیبهسمتسرمایهگیذاریمولید،میی انتولییدااخیال



داخهیورشداقتصادیاف ایشمییابد .
رشداقدینگیبستهبهمی انکنترلفساددرجامعهمیتوااددواثرمتضادبراقتصادداشیتهباشید.
________________________________________________________________
1. Greases the Wheels
2. Sand the Wheels
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ازیمطر دریماقتصادبادرجهفسادپایین،می اناقیدینگیبیهعنیوانیکییازشیاخ هیای
توسعهمالیتهقیشدهورشداقتصادیرااف ایشمیدهدولییازطیر دیگیردرییماقتصیادبیا
درجهفسادبا ماادههایوجوهسوداگرااهرااف ایشدادهوموجیبکیاهشرشیداقتصیادیمیی-
شود).(Sozanroz, 2006باتوجهبهتثثیرفسادواقدینگیبریکدیگروتثثیرگیذاریبیررویسیایر
متغیرهایاقتصادیدرادامهبهتعریفاقدینگیوفسادبصورتمج اپرداختهشدهاست .

پول رایج یا پول در جریان

اسکناسهاوسکههای«جاری»مبادلهدریمکشورراپولدرگردشیاپولرایجمییاامنید.
بهمفهو گستردهتر،ارزهایخارجیمااندموجودید ر،یورو،پوادوغیرهراای میتواندرک 
حجمپولرایج مناورداشت.طالوتاحدکمتیریپیولدیگیرکشیورها،کیهماانیدد ربیهم ابیه
خایرارزیعم میکنند،پولراییجبیینالمههییخواایدهمییشیوادزییرابیهعنیوانعامی تسیویه
حسابهایبینالمههیپذیرفتهشدهااد .
عهت کسریبودجه دولت در کشورهای با فساد با را میتوان از کاایالهیای مختهفیی میورد
بررسی قرارداد.کشورهایی که از اار وضعیت اهادی ضعیف هستند ،وجود قوااین دست و پاگیر،
درآمد کم کارمندان دولتیو ...باعث شیوع بیشتر فساد اداری میشود ،در چنین حالتیتمای بیه
دور زدن سیستم مالیاتی کشور ورااتجویی اف ایش مییابد به عبارتی دیگر اینفساد اداری و مالی
باعث میشود ،درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد و به تبع آن بودجهدولیت دچیار کسیری گیردد.
بنابراین با اشر و چاپ پول ،دولت در پی جبران این درآمدخواهد بود که اف ایش در حجم پول،
اف ایش تور را بدابال دارد).)Cukierman, et al., 1999
فساد

درلغتاامهدهخدافسادبهمعنیتباهشدن،ضدصالح،بهستمگرفتنمالکسییراو...اسیت.
منشث کهمه فسیاد از کهمیه تیینcorruptusبیه معنیای تبیاهی)1و corrumpereایابودی ،قطعیه
________________________________________________________________
1. spoiled
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1

کردن )است.از اار سازمان مه تعریف فساد پذیرش جامع و عمیومی ایدارد United Nations,

).)2004
درحقیقتباتققدفساد،چی یمیشیکندییااقییمییشیود؛یعنییقاعیدهایازقواعیداایا 

حکومتیاقییمییشیودوباعیثمییشیودسیسیتمسیاسیی،آسییبوزییانببینید .( Hamdami
)Khotbehsara, 2008

گرچه مباحث ااری درباره فساد در دهه  1950شک جیدی بیهخیود گرفیت ،لییکن از دهیه
 1970اولین آثار ااری و بررسیهای تجربیدرباره فساد ارائه شداد و از آن زمان به بعد یکیی از
اصهیترینمباحث در زمینه دولت ،حکمراای و توسعه بوده است .عمده تققیقاتدرباره فساد بیر
چند مسثله متمرک شده است تعریف ،عه بروز،پیامدها و سنجش فساد) .(Homayouni, 2009
براساسدیدگاههااتیگتونوقتیفرصت هیایسیاسییکمییابباشیدوافیرادازثیروتبیرای
دستیابیبهقدرتاستفادهکنند،فسادبهوجودمییآییدوآاجیاکیهفرصیتهیایاقتصیادیاایدك
است،اگرقدرتسیاسیبرایدستیابیبهثروتبکاررود،فسادمالیاتفیاقمییافتید (Hamdami

) .Khotbehsara, 2008
مؤسسهگالوپفسادرااقداماتغیرقااوایکیهازطرییدآنهیاشیهرووادانبیهمقامیاتدولتیی
رشوهمیدهندتامجوزبگیراد،قراردادببندادیاازمجازاتبگری اد؛وبهطورعمدهخالصهرشوه
ت (Gallup Institute,
دادنبرایفائدآمدنبیرقیااونییاقواعیدبوروکراسییتعرییفکیردهاسی 

) .1999
لیوتعریف مفیدی از تقسیم فساد به سیه ایوع مشیاغ  دولتیی مقیور،منیافع عمیومی مقیور و
بازارمقور ارائه داده است.سازمان شفافیت بینالمههی فساد را به سوءاستفاده از قیدرت در جهیت
منافع خصوصی)تعریف کرده است .شبکه عدالتمالیاتی فساد را به فعالیتی که اعتماد عمومی به
سالمتقوااین ،دستگاهها و اهادهای حاکم بر جامعه را تضیعیف مییکنید)تعرییف کیرده اسیت .

تعریفی که باام جهاای برای فساد به کار میبرد سوءاستفاده موقعیت دولتی بیرای کسیب منیافع
خصوصیاست)) .(Jalili, 2018
به اار سازمان مه شک های راییج فسیاد شیام  رشیوه ،اخیتالس ،سیرقت و تقهیب ،اخیا ی،
________________________________________________________________
1. to ruin; to break into pieces
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سوءاستفاده ازاختیار ،پارتی بازی،قو و خویش پرستی و حامیپروری و مشارکتهای اامناسب
سیاسی است.سازمان شفافیت بیینالمههیی ایی  در ارزییابی سیال  2011خیود ،شیاخ هیای رشیوه
خواری مقامات دولتی ،رشوه در تدارکات عامه،اختالس از بودجه عمومی و اثر بخش عمیومی را
به عنوان فساد اادازهگیری کرده است .
سطوح فساد

در طبقهبندی ااواع فسیاد رویکردهیای متفیاوتی ارائیه مییشیود.فسیاد فیردی در مقابی  فسیاد
سازمانیافته ،فساد اداری در مقاب فسادسیاسی ،فساد در درون دولت و فسیاد در رابطیه دولیت بیا
شهرواداناست).(Rafipour, 2001فساد فعال و منفع ).(Fazeli, 1999فساد خرد و کالن،فساد
تصادفی و ااا مند از دیگر دستهبندیهایی هستند که ارائه شده است(Jalili, 2018).

فسادازدیدمرد واخبگانسیاسیدارایتفاوتاست.برهمیناسیاسهاییدنهیایمرسیهایوع
فسادراازهممتمای میسازد) .(Fazeli, 1999
فسادسیاه کاریاستکهازاارتودههاواخبگانمنفوراست م ألرشوهگرفتنمهندسایاظر
واادیدهگرفتنمعیارهایساختوساز) .
فسادخاکستری کاریراکهاک راخبگانمنفورمیدااندولیمرد اسبتبهآنبییتفیاوتااید
کوتاهیکارمنداندراجرایقوااینیکهمرد دوستادارادواخبگانمفیدمیدااند) .
فسادسفید کاریکهظاهرأخال قااوناستولیاخبگانومرد مهمومضیرامییداانید (.

) Habibi, 1996
سنجش فساد

فسادمتغیریاستکهبطورمستقیماادازهگیریامیشود،بااینحالدربارهمی انفساددریم
کشورشاخ

هاییوجودداردکهدرادامهبیانمیشود.پدیدهایاایرفسادبخیاطرماهییتپنهیان

اادازهگیریوشناختعوام مؤثربرآنرادشوارمیکند؛درمبارزهباآنایازمندشناختدقییدو
درکیجامعودقیدازمی انشییوعآندرجامعیهاسیت.فسیادسیببتوزییعااعاد ایهواامناسیب
درآمدهاومنافعدرجامعهمیشود .(Jalili, 2018).
)Kaufmann, et al., (2006اینتصویرکهیشهایکهفسادقاب سنجشایست،افسیااهایبییش
ایست؛واقعیتایناستکهسنجشفسادحداق باسهشیوهکهیااجا میگیریید الیف)پیمیایش
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دیدگاههاوااریاتشرکتها،مقاماتدولتی،شهروادان،متخصصیانوایاظرانخیارجیوبخیش
خصوصی.ب)روشهایخردکهفسادرادرسطحسازمانهاوباتوجهبهویژگیهایاهادیآنهیا
بررسیمیکند.ج)حسابرسیدقیدپروژهها .

شاخص کنترل فساد )CC(1

اینشاخ

بعنوانیکیازششمؤلفهارزیابیحکمراایخوباستکههرسیالتوسیطباایم

جهییاایمنتشییرم ییشییود.یییممقیییاساز -2/5بیشییترینفسییاد)تییا 2/5کمتییرینفسییاد)م یی-
باشد.اطالعاتاینشاخ

کهبیشتردرزمینهتوسعهوتجارتمیباشد،اسیبتبیهبقییهشیاخ هیا

دامنهوسیعتریدارد.شاخ

کنترلفسادای هماانیدشیاخ

بودهومنابعوسازمانهایبکاررفتهدرمقاسبهآنشبیهشاخ
می باشد.اینشاخ

دركفسیادییمشیاخ

ترکیبیی

دركفسادبرپایهتصورات هین

دارایتوزیعارمالبامیااگینصفروااقرا معییارییمدرهیردورهاسیت.

رتبهبندیکشورهابراساسشاخ

کنترلفسادازیمتاصدمیباشیدکیههرچیهبیهمقیدارصید

ا دیمشویمازسطحفساددرکشورهاکاستهمیشود.اینشاخ
متنوعطراحیشدهومنابعبهکاررفتهدرآنشاخ
کهازاقاطضعفاینشاخ

براساسییمسیریسیؤا ت

بیشتردرزمینهمنافعحاص ازتجیارتاسیت

میباشد.واریاا شاخ

مذکورای اشااگرچگیواگیپراکنیدگی

ااراتافرادومقاماتدولتیاست.بایدتوجهداشتاینشاخ

همااندسیایرشیاخ هیایفسیاد

مالیبرداشتمرد ومقاماتدولتیکشورهاراازفسادمیالیواقعییمینعک

مییکنید (Karimi

) .Petanlar, et al., 2010
اینشاخ

مفهو هاییمااندفساددرمیانمقاماترسمی،اثربخشیتدبیرهایضدفساد،تیثثیر

آنبرجذبسرمایههایخارجی،پرداختاضافییارشوهبرایگرفتنمجوزهایاقتصادیومااند
آنهارااادازهگیریمیکند) .(Lockwood, 2010
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پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی

)Seldadyo & De Haan (2006اثرهفتادمتغیرراکهدر193تققیدتثثیرآنهابربروزفسیاد
بررسیشدهاست ،ارزیابیودراهایتمتغیرهاییکهبیشترینتثثیرراداشتهاادمشیخ

کیردهااید.

دراهایتبهکممتقهی اکتشافیبهپنجمتغیرکهییتقهیی دادهکیهعبارتنیداز ظرفییتمداخهیه،
فدرالیسم،اابرابری،تجارت،آزادیسیاسی .
)Goel & Mehrotra (2012بااستفادهازدادههایتعدادیازکشورهایتوسعهیافتهبهبررسی
ترکیبپرداختبهعنوانیکیازاب ارشیوعفساددریمکشورپرداختهاست.اتایجاشانمیدهد
کهااتخاباب اراهمیتدارد .معامالتاعتباریکاغذیبهطورمیداو بیهفعالییتهیایفاسیدمیی-
اف اید،درحالیکه  معامالتکارتاعتبیاریچنیینایسیتوامکیانبررسییآنمعیامالتوجیود
دارد .همچنینبدهیهایمستقیماتوااستهتثثیراتقاب توجهیرویفساداشاندهد .
)González, et al., (2014درمقالهایاز طریید مدلسیازیهیای پیی در پیی شیبکه عصیبی و
الگوریتم ژاتیم ،به دابال ساختنمدلی جدید ،به مناور برآورد حجم پولهای ک ییف و تخمیین
آن به کمم مدلهای اقتصادسنجیدر اقتصاد اسهاایابرآمداد.این مقققان برای دستیابی به بهترین
مدل از متغیرهای مختهفی م

مالیات بر سود سیرمایه،مالییات بیر درآمید شیرکتهیا ،مالییات بیر

حسابهای اعتباری در باامها و جمعیت شهراشینی وقومیتگرایی بهره گرفتند .
)Ebeke, et al., (2015در پژوهشی تجربی با استفاده از دادههای 69کشوردر حال توسعه در
بازهی زماای 2008-2000و با استفاده از روش حداق مربعات معمولی به این اتیجیه رسییداد کیه
در این کشورها هرچه راات افتی بیشتر و هرچهضعف حکمراای بیشتر بوده است ،درصد شکا
ثبتاا میان رشتههای دااشگاهی حقوق،بازرگیاای و عهیو  اجتمیاعی و ثبیتایا  در رشیتههیای
دااشگاهی مهندسی ،عمران و صنایع بهک ثبتاا در رشتههیای دااشیگاهی بیشیتر بیوده اسیت و
همچنین ضعف حکمراای اثر رااتافتی در این شکا
جااشینسازی شاخ

را بیشتر اموده است .این مقققان سه

ادراك فساد مالی مرک بینالمههی شفافیت با شاخ

با

حکمراای ،یافتههیای

پیشین خود رااستقکا بخشیداد .
)Trabelsi & Trabelsi (2019بااستفادهازدادههای88کشورطییدورهزمیاای2014-1984
باروشپاا دیتابهبررسیایناکتهمی پیردازدکیهچیهسیطقیازفسیادسیطحرشیداقتصیادیرا
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کاهشمیدهد.اتایجاشانمیدهدکهفراترازحدآستااهایهردوسطحبیا وپیایینفسیادمیی-
تواادرشداقتصادیراکاهشدهید.زییرسیطحآسیتااهایییمسیطحمتوسیطازفسیادمییتوااید
م ایاییبرایرشداقتصادیداشتهباشد.اینسطحآستااهمیتواادییمسیطحفسیادبیین2/5تیا3
باشد.اینآستااهاقطهایرااشانمیدهدکهسودحاشیهفسادبرابرباه ینههایحاشیهایاسیتکیه
ااشیازفساداست.فقدانفسادممکناستمکاایسمیباشدکهرشدراکندمیکند .
)Song, et al., (2020بااستفادهازالگویتهفیدپاا ومدلهایتصقیحخطابهبررسیرابطیه
بینفساد،رشداقتصادیوتوسعهمیالیدر142کشیوربیاتقسییمبنیدیکشیورهایتوسیعهیافتیهو
درحالتوسعهطیسالهای2016-2002پرداختهاست.اتایجاشانمیدهدکهبینتولییدااخیال



داخهی،فسادوحجماقدینگییمرابطهبهندمدتوجوددارد.درکشورهایدرحالتوسعهرشید
اقتصادیتثثیرم بتوفسادتثثیرمنفیبرتوسعهمالیداردهمچنینVECMاشاندهندهرابطهعهیی
بینرشداقتصادیوتوسعهمالی،همچنینفسادوتوسعهمالیدربهندمدتاسیت؛امیاچنیینرابطیه
عهیدرکشورهایتوسعهیافتهوجوداداشت.پیرواتیایجحاصی پیشینهادسیاسیتیاییناسیتکیه
کشورهایدرحالتوسعهجهتتوسعهمالیازترویجرشداقتصادیوکاهشفساداسیتفادهگیردد
اماکشورهایتوسعهیافتهبایدازکااالهایدیگریجهتتوسعهمالیاستفادهکنند .

مطالعات داخلی

) Poursalimi, et al., (2016بیااسیتفادهازکیاربردروشهیایعیددیومسیئههمعکیوسدر
اقتصادبه سنجش فساد مالی در ایران پرداختهااد .این الگوریتم مبتنی بر تکنییمهیای ریاضیی بیا
توجه به مدلسازی باتاچاریابرای پولهای ک یف ارائه شده)است.اتایج تققیید حکاییت از رواید
اف ایشی حجم پولهای ک یف در اقتصاد ایراناست .
)Mohseni Zanozi, et al., (2016بهبررسیتثثیرکنترلفسادواقدینگیبررشیداقتصیادی
اینمطالعهازروشدادههایتابهوییپویابرای31کشورمنتخبدرحالتوسیعه

پرداختهاست.در
استفادهشدهاست.اتایجبرآوردالگودردورة2002تا2014گویایاییناسیتکیهکنتیرلفسیاد،
رشداقتصادیرادرکشورهایمنتخباف ایشدادهاست.همچنیناتایجپژوهشاشانمیدهیددر
صورتیکههم مانکنترلفسادواقدینگیاف ایشیابند،اقدینگیبیشترمیتواادازطرییدکنتیرل
فسادبهرشداقتصادیبیشتربینجامد.عالوهبرایناف ایشجهاایسازیوسرمایهسرااهاثرم بیتو
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معناداریبررشداقتصادیکشورهایمنتخبداشتهاست .

)Rahmani & Isfahani (2015بهبررسی 7متغیر فسیاد،اایدازه دولیت ،دموکراسیی ،درآمید
سرااه ،تور  ،اسبت ارزش اف وده بخش صنعت به تولیید ااخیال  داخهیی واسیبت ارزش افی وده
بخش خدمات به تولید ااخال

داخهی استفاده شده است.اطالعات  60کشور در حال توسعه طی

سالهای  1995تا 2010است.اتیجهتققید حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمید
سرااه اثر معکوس بر فساد داراد و اف ایش آنها باعثکاهش فساد خواهد شد.همچنین ،افی ایش
اادازه دولت و اف ایش تور باعث اف ایش فساد خواهد شد.همچنین،اف ایش سهم بخیش صینعت
از تولید ااخال
ااخال

داخهی باعث کاهش فساد خواهد شید  ،افی ایش سیهم بخیشخیدمات از تولیید

داخهی باعث اف ایش فساد خواهد شد .

)Karimi Petanlar, et al., (2010اثر فساد مالی بر تخصی

استعدادهای اقتصاد ایرانسیال-

های 1363تا  1393را بررسیکردهااد.اتایج پژوهشاشان میدهد.افی ایش فسیاد میالی ،افی ایش
توسعهی مالی ،اف ایش ارخ رشد سهم اسبی مخارجمصیرفی دولیت در تولیید ااخیال  داخهیی و
افی ایش سیهم اسیبی ارزش افی ودهی بخیش خیدمات درتولیید ااخیال  داخهیی ،تخصیی 
استعدادهای اقتصاد ایران سالهای  1363تا  1393را منقر

واابهینه کرده است .

)Fadaei, et al., (2017بهبررسی تیثثیر شیاخ هیایحکمراایی خیوب و اایدازه دولیت بیر
شاخ

فساد در کشورهای گروه بریک

و ایران با استفاده ازگشتاور تعمییم یافتیه ) (GMMطیی

سالهای2016-2012پرداختهااد.اتایجاشانمیدهدکهکه شاخ
بیشترین تثثیر را برکاهش فساد داشته و شاخ
تثثیر است؛ همچنیناف ایش شاخ

کیفیت قیوااین باضیریب2/4

اثربخشی دولت با ضیریب ، 0/01دارای کمتیرین

های اادازه دولت و تور به اف ایش می ان فساد منجر خواهید

شد.اف ایش شهراشینی ای ایوعی پرسشیگری ایجیاد مییکنید و اایارت را افی ایش مییدهید کیه
دراهایت به کاهش فساد منجر میشود .
)Ghadimi, et al., (2019با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با ااتقال مالیم به بررسیی
اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختهف استقالل باام مرک ی ایران طیی دوره-1357
1396پرداخته است.اتایجاشاندادهدررژیمی که باام مرک یاسیتقالل کمتیری دارد ،افی ایش
شاخ

فساد به اف ایش رشد حجم پول منجر شیده اسیت .امیا دررژیمیی کیه باایم مرکی ی از

استقالل با تری برخوردار است ،شاخ

فساد بر رشد حجم پول اثریادارد .

176

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

بایدتوجهکردکهفسادبادووجهروبرواستکههمبرآاانتثثیرمیگذاردوهمازآاانتیثثیر
میگیرد.ایندووجهمرد ودولتمیباشد.بررسیمطالعاتصورتگرفتهاشاندهندهاغهیباثیر
فسادب ررویمتغیرهایاقتصادیاایررشداقتصادیبیاتثکییدبیراقیشدولیتواایدازهآنجهیت
پیشگیریازفساداست.دراینپژوهشبیشتربرمتغیرتثثیرگذاردرجامعهیعنیاقیدینگیجیاریو
اثرآنبرفسادتآکیدمیشود،چونبنابرااریهمقداریپولبهبیاایسادهبایدحجیمپیولموجیود
درجامعهبرابرحجمکا وخدماتباشدزماایکهایناتقادبرقیرارامییباشیدبیشیترینفشیاربیر
دوشمرد است؛کهدرقالبتور با ،اف ایشبیکاری،اف ایشفقروکاهشرفاهامایانمیشود.
همچنیندراینپژوهشحوزهمنا کشورهایتولیدکنندهافتکهحجماقیدینگیبیا ییداردطیی
سالهای 2018-2005بااستفادهازروشگشتاورتعمییمیافتیهبیرایبررسییبهتیرپوییاییمتغیرهیا
جهتآزمونفرضیهتققیدتعیینگردیدهاست .

روش تحقیق

دادههاواطالعاتمتغیرهایمدلازسایتباامجهاای1طییدورهزمیاای2018-2005بیرای
کشورهای 2MENAشام الج ایر،بقرین،مصر،اییران،عیراق،اردن،کوییت،لبنیان،میراکش،
عمان،قطر،عربستانسعودی،توا ،امیاراتمتقیدهعربی،ترکییه؛اسیتخراجشیدهاسیت.درایین
مطالعهازروشگشتاورتعمیمیافته)GMM 3جهتتخمینمیدلاسیتفادهشیدهاسیت.کاربردایین
روشبهمققدامکانپویاییتعدی رادرمدلمیدهد .
مدل خطی پویا برای تخمین شام متغیر های توضیقیxtومتغیر دروا ای با وقفیه yt1میی-
باشد .


Yit= αi+ ρ Yi,t-1+X/itβ+εit)1-4

) ε it ~ N(0,؛

i=1,….N

؛t=1,…T

________________________________________________________________
1.World Development Indicators
2 Middle East and North Africa
3 Generalized Method of Moments
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که در آن i ،شاخ
شاخ

تعداد واحدهای اافرادی؛  ρپارامتر ااشیناخته متغییر دروای ای بیاوقفیه؛ t

دور زماای؛  βبردار ضریب  Kمتغیر توضیقی؛ X/itبردار متغیرتوضییقی بیا ابعیاد 1*Kوαi

اثراتثابتمخصوصواحدهایاافرادیاست.فر میشود جی ء خطیا بیا متغییر بروای ا متعامید
است،یعنی =)E(X/it εitو متغیرهای بروا ابیا اثیرات واحیدهای اافیرادی همبسیتگی دارد،
)E(X/it αiهمچنین فر



میشود ج ءخطای  εitبا متغیرهای دروای ای بیا وقفیه همبسیتگی ایدارد،

=) E(Yi,t-1 εitای دخواستی.)108 1395،
در مدل دادههای ترکیبی پویا 1همبستگی وقفهی متغیر وابسته در سمت راست با ج ء خطیا در
این مدل سبب میشیود تخمیینزانیدهی OLSتیورشدار و ااسیازگار شیود  .)Ebbes, 2007ز 
استروش2SLSیاGMMاستفادهشود.ماتیاسوسوستر،2برآورد2SLSممکناستبیهدلیی 
مشکالتدرااتخاباب ارها،واریاا هایب رگبرایضرایببهدستدهدوبرآوردهاازلقیا 
آماریمعنیداراباشند.بنابراینروشGMMتوسیط)Arellano & Bond(1991بیرایحی ایین
مشک پیشنهادشدهاستBlundell & Bond (1998) .پیشنهاد کردهااد که از مجموع اطالعیات
در سطح و تفاض مرتبه اول آنها استفاده شود و در اتیجه ،ترکیب مجموع اطالعات در سیطح و
تفاض مرتبه اول ،تخمینزانده  GMMسیستمی آر او و بواد حاص میشود .
برآوردگرهایGMMمیتوااندبهصورتبرآوردسطح،برآوردتفاضهیمرحههاولوبرآورد
سیستمیبیانشواد.برایمعرفیاینبرآوردگرهامدلزیررادرااربگیرید 
)2-4
کهدرآن


،

و

است.اگیرمیاتری ابی اریکیه

تفاض مرتبهاولبهصورتقطری-بهوکیوبقیهدرایههایآنصفرباشدبهصیورتزییراسیتفاده
شود،آنگاهبرآوردروشگشتاورهایتعمیمیافتهرابرآوردGMMسطحمیاامند .
)3-4



________________________________________________________________
1 Dynamic Panel Data
2 Matyas&sevestre
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درحالیکهاگرازماتری اب اریکهبردارهایمتغیربهصورتقطری-بهوکیقیراردارایدو
بقیهدرایههاصفرهستندبهصورتزیراستفادهشیود،بیرآوردگشیتاورهایتعمییمیافتیهرابیرآورد
تفاضهیمرتبهاولگویند .
)4-4



آر اووباور .)1995بالادلوبااد )2000یمماتری اب اریراکهترکیبیازدومیاتری 
اب اری

و

بودبهصورت

دراارگرفتندبیهاقیویکیهبیهصیورت

قطری-بهوکیبودهوبقیهدرایههاصفرباشند.بدینترتیببرآوردیتقتعنیوانبیرآوردGMM
سیستمیرامطرحکرداد .
سازگاریتخمینزانده GMMبهمعتبربودنفیر عید همبسیتگیسیریالیجمیالتخطیاو
اب ارهییابسییتگیداردکییهم ییتوااییدبییهوسیییههدوآزمییونتصییریحشییدهتوسییط & Arellano

)Bond(1991و)Blundell & Bond (1998آزمونشود.اولیآزمونسیارگان1ازمقیدودیت-
هایازپیشتعیینشدهاستکهمعتبربودناب ارهاراآزمونمیکند.آمارهآزمونسیارگاندارای
توزیعχ2بادرجاتآزادیبرابرباتعدادمقدودیتهایبیشازحداست.دومیآزمونهمبستگی
سریالیاستکهبهوسیههآمارهM2وجودهمبستگیسریالیمرتبهدو )AR(2درجمالتخطای
تفاضهیمرتبهاولراآزمونمیکند.دراینآزمیونتخمیینزنزمیاایدارایسیازگاریاسیتکیه
همبستگیسریالیمرتبهدو درجمالتخطاازمعادلهتفاضهیمرتبهاولوجوداداشتهباشید.عید 
ردفرضیهصفرهردوآزمونشواهدیدالبرفر

عد همبستگیسیریالیومعتبیربیودناب ارهیا

فراهممیکند).(Gol Khandan, et al., 2015
بهطورکهیروشگشتاورهایتعمیمیافتیهپوییااسیبتبیهروشهیایدیگیردارایم اییاییبیه
صورتزیراست
 -1ح مشک درونزابودنمتغیرهایتوضیقی م یتاصهیتخمیینزنGMMآناسیتکیه
________________________________________________________________
1. Sargan Test
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تما متغیرهایرگرسیونکههمبستگیباج ءاخاللاداراید ازجمهیهمتغیرهیایبیاوقفیهو
متغیرهایتفاضهی)میتوااندبهطوربالقوهمتغیراب اریباشند) .(Greene, 2008
 -2کاهشیارفعهمخطیدرمدل استفادهازمتغیرهایوابستهوقفهدارموجبازبینرفیتنهیم-
خطیدرمدلمیشود .
 -3حذ متغیرهایثابتدرطیزمان کاربردایینروشموجیبحیذ بسییاریازمتغیرهیای
ثابتدرطیزمانمیشودکهاینمتغیرهایمقیذو ایی موجیبایجیادتیورشدرتخمیین
مدلمیشواد.اینشیوهاینامکانرامیدهدکهتثثیراینعوام باتفاض گیرفتنازآمارهیا
حذ شواد) .(Baltagi, 2008
درتصریحالگویتققیدبااستفادهازروشگشیتاورتعمییمیافتیه)(GMMمیدلزییردراایر
گرفتهشدهاست .


X/it+ εit)5-4

Corruption it= αi+ ρ Corruption i,t-1+ β BMit+

=iشمارهکشور=tدورهزماایمورداار 
=Corruptionفساددراینپژوهشازشاخ

کنترلفساداستفادهگردیدهاست .

=BMاقدینگی 
=X/itبردارمتغیرهایکنترل 

متغیرهای کنترل

برای تخمین مدل به وسیهه این روش ،ز است ابتدا متغیرهای اب اری به کار گرفتیه در میدل
مشخ

شود.متغیرهایاب اری این مدل ،مقادیر با وقفهی متغیر وابسته و متغیرهیای توضییقیااید.

دراینپژوهشمتغیرتولیدااخیال

داخهییسیرااه)(GDPبرحسیببرابیریقیدرتخرییدبیرای

هرکشوراادازهگیریشدهاست،اادازهدولت)(GOVازاسبته ینهمصر اهاییدولت شیام 
کهیهه ینههایجاریدولتبرایخریدکا هاوخدماتوبیشتره ینههایمربوطبهدفیاعمهییو
امنیتمیشود)بهتولیدااخال

داخهیاادازهگیریشدهاست،بازبودناقتصیاد) (OPENNESSاز

اسبتسهمتجارتبهتولیدااخال

داخهیاادازهگیریشدهاسیت،کهدرواقیعسیهمصیادراتو

وارداتکا وخدماتازتولیدیمکشوررابییانمییکنید،.تیور )(INFLATIONازشیاخ



سا اهقیمتمصر کنندهبدستآمدهاست،اینترایت)(INTERNETدرصیدیازافیرادجامعیه
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کهبهاینتراتدسترسیداشتهاایداسیت؛متغیرهیایفیوقازسیایتباایمجهیاایWDIاسیتخراج
گردیدهاستوشاخ

آزادیمطبوعیات)(PRESSازگ ارشیاتسیا اهخاایهآزادیاسیتخراج

گردیدهاست؛بعنوانمتغیرهایکنترلدراارگرفتهشدهاست.درادامهمبیاایاایریایینمتغیرهیا
بیانشدهاست.
پایین بودن تولید ااخال
ااخال

داخهی ،تثثیر قاب توجهی بر فسیاد دارد؛ زییرا کشیورهایی بیا تولیید

داخهی پایین ،قادر به تخصی

منابع میالی کیافی بیرای تثسیی

قضایی مؤثر ایستند.بنابراین به دلی عد تثسی

و تنفییذ اایا  حقیوقی و

سیستمهای ااارتی ،فساد میتوااد افی ایش یابید.

درکشورهای افت خی به دلی عد پاسخگویی دولتها و ای ااقصارات دولتی ،حتیی بیا وجیود
با بودن تولید ااخال

داخهی ،فساد میتوااد اف ایش یابد(Dehmardeh, et al., 2012).ازطرفی

اشاندادهشدهاستکهبااف ایشتولیدااخال

داخهیسرااهفسیاددرییمکشیورکیاهشمیی-

یابد ) .(Bardhan, 1997
فساد ریشه در فعالیتهای دولت ،بویژه قدرت ااقصاری و افو اختیارات آن دارد؛ از ایین رو
بین میی ان فسیاد و اقیوه دخالیت دولیت در اموراقتصیادی و شیدت گسیترش فسیاد اداری رابطیه
مستقیمی وجود دارد).(Habibi, 1996دودیدگاهدربارهارتباطفسادواادازهدولیتوجیوددارد.
دیدگاهاولایناستکهاف ایشدراادازهدولتفرصتبیشتریبرایرااتجیوییسیاسییفیراهم
میکند،بطوریکهفساددربینسیاستمدارانوبوروکراتهااف ایشمییابد.دییدگاهدو اشیان
میدهدکهوقتیدولتب رگترسیستمکنترلوااارتراترویجدهد،افی ایشدراایدازهدولیت
باعثکیاهشفسیادمییشیود).(Kotera, et al., 2010کیفییت حکومیت یکیی از عوامی  بسییار
تثثیرگذار بر گسترش و یا کاهش فساد مالی است بطوری که گری بیکر 1برایدهی جیای هی اوبی 
اقتصاد ،دولت را ریشهی فساد میدااد و معتقد است که تنها با حذ

دولت میتوان فساد را ریشه

کن کرد ،اما با اگاهی به وضعیت کشورهای کااادا ،داامارك ،فنالاد ،سوئد ،ههند با شفافیت بیا 
مالحاه میشود کیه دولیت از اایدازهی ب رگتیری برخیودار اسیت).(Tanzi, 1998لیذا اقیوهی
عمهکرد و چگواگی فعالیتهیای دولتیی اسیت کیه بسییار حیائ  اهمییت اسیت ایه صیرفاً حضیور
________________________________________________________________
1. Becker Gary
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دولت) .(Delangizan, et al., 2013
بازبودنتجارتسبباف ایشرقابتدربازارمییشیودوازطرییدکیاهشقیدرتااقصیاری
تولیدکنندگانداخهی،رفتارهایاجتنابپذیرمقاماتفاسدرامخت میکند.فساددرکوتیاهمیدت
درکشورهایبااقتصادبسته،منافعاقتصادیواجتمیاعیبیههمیراهداشیتهباشید،ولییایینامیردر
بهندمدتآثارزیانباریبرایکشورهاداردوایازاستکهکشورهاومرد جامعهکهبیهایوعیاز
فسادموجودسودبردهااد،ه ینههایبسیاریرابیرایکیاهشوحیذ فسیادبهردازاید .(Torrez,
)2002

تور کهتوسطشاخ

قیمتمصر کنندهدراارگرفتهمیشیود،پییشبینییقیویازفسیاد

است.مطالعاتاشانمیدهدکشیورهایدارایتیور بیا فسیادبیشیترداراید).(Treisman, 2007
یکیازمهمترینتئوریهاییکهدرادبیاتاقتصادکالنبهبررسیااریارتبیاطبیینایرختیور و
فساداداریمیپردازد،تئوریسیاستوضعمالیاتبهینیه1اسیت.یکییازمعمیولتیرینروشهیای
ممکنبرایتثمینمالیمخارجدولت،استفادهازاهر حدضربپولومالیاتتورمی2استکهتا
حدّیمالیاتتورمیوپدیدهحدضربپیولااشییازفسیاداداریوراایتجیوییاسیت.بنیابراین
زماایکهفساداداریورااتجوییدرمخارجدولتاف ایشمییابد،ااگی هکسیبراایتدربیین
رااتجویاناقتصادیاف ایشپیدامیکند.زیرارااتجوییبهپدیدهسودآوردربیینراایتجوییان
تبدی شدهوباتشدیدکسریبودجه،اف ایشبی رویهحجیمپیولوایرختیور بیا ترایینااگیی ه
اف ایشمییابد.بنابراینیکیازاثراتمستقیمفساداداریبیرافی ایشایرختیور ،کاایالافی ایش
مخارجدولتواف ایشمالیاتتورمیمیباشد)(Sadeghi& Fashari, 2011

مطالعات) Lio, et al., (2011همچنینمطالعات)Goel, et al., (2012اشانمیدهداستفادهاز
اینتراتبررویفسادتثثیردارد،بطوریکهاف ایشاستفادهازاینتراتظرفیتفسادراکیاهشمیی-
دهداگرچهپتااسی کام آنهنوزبدستایامدهاست .
مطالعیات)Chowdhury (2004اشیانمییدهیدآزادیمطبوعیاتازطرییدافی ایششیفافیت
ریسماقداماتفاسدرابا میبرد Rafipour(2001).ای تثکیدمیکند کیه کنتیرل بییش از حید
________________________________________________________________
1. Theory of Optimal Taxation
2. Inflationary Tax
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شهروادان باعث کاهش اعتماد آنها و اف ایش فساد میشود.اگرچه فساد در جوامع دارای آزادی
مطبوعات ای وجود دارد ،اما باید گفت آزادی مطبوعیات و میرد  سیا ری ایین تضیمین را میی-
دهدکه در صورت وقوع ،فساد پنهان امیمااید؛ ازایین رو ایین افشیاگریهیا مییتوااید از رشید و
گسترشفساد جهوگیری کند .
درادامهآمارههایتوصیفیمتغیرهایتققیدکهتصویریکهیازوضعیتتوزیعدادههارابیان
میکنددرقالبجدول )1بیانگردیدهاست .

جدول ( :)1آماره های توصیفی
نام متغیر
Cc
BM
GDP
GOV
INFLATION
OPENNESS
INTERNET
PRESS

میانگین
-0/124769
82/17906
33301/23
16/14921
5/617386
90/36309
46/12503
45/44710

حداکثر
1/567186
258/8313
124024/6
30/00348
53/23096
191/8721
100/000
136/6000
منبع :یافته های پژوهش

حداقل
-1/462250
20/24657
5373/032
6/732998
-10/06749
30/24655
0/900000
12/63000

انحراف معیار
0/653510
49/87665
31798/42
4/445309
7/115151
34/01000
27/28283
19/00522

ضریب چولگی
0/175403
2/127196
1/353632
0/461837
3/043107
0/758167
0/244370
1/335501

باتوجهبهاتایججدول )1بیشتر ینمیااگینوبیشیترینااقیرا معییارمربیوطبیهمتغییرتولیید
ااخال

داخهیسیرااهاسیت،همچنیینبیاتوجیهبیهضیریبچیولگیبیهترتییبمتغیرهیایتیور ،

اقدینگی،دارایبیشترینعد تقارنتوزیعاحتمالیومنقتیتوزیعدادهچولهبهراستاست .

برآورد مدل و نتایج

دراینپژوهشبهمناو ربررسیاثراقیدینگیبیرفسیادکشیورهایمنطقیهمنیاشیام الج اییر،
بقرین،مصر،ایران،عراق،اردن،کویت،لبنان،مراکش،عمیان،قطیر،عربسیتانسیعودی،تیوا ،
امییاراتمتقییدهعربی،ترکیییه؛ازروشگشییتاورتعمیییمیافتییه،GMMبییااسییتفادهازاییر افیی ار
STATA12طیدورهزماای2018-2005استفادهشدهاست.دادههایمتغیرهیایشیاخ
فساد،اقدینگی،تولیدااخال

کنتیرل

داخهیسیرااه،اایدازهدولیت،بیازبودناقتصیاد،تیور ،اینترایت؛از

سایتباامجهاایاستخراجگردیدهاستوشاخ

آزادیمطبوعیاتازگ ارشیاتسیا اهخاایه

183

اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا

آزادیاستخراجگردیدهاست.مدلبسطیافتهتققیدحاضربصورتزیرتصریحگردید 

Corruption it= αi+ ρ Corruptioni,t-1+ β1 BMit+ β2 GDPit+ β3 GOVit+ β4
 OPENNESSit + β5 INFLATIONit + β6 PRESSit + β7 INTERNETit +εit)1-5

درادامهاتایجتخمینمدلوآزمونهابیهدوروش2GMMمرحهیهایوGMMسیسیتمیدر
جدول )1لقا شدهاست .باتوجهبیهکوتیاهبیودندورهزمیاایمیوردبررسیییعنیی13سیالاز
آزمونهایریشهواحدبرایبررسیپایاییمتغیرهایمدلخودداریشدهاست .

جدول .1نتایج حاصل از برآورد مدل با روش  2 GMMمرحله ای و  GMMسیستمی

نام متغیر
)Cc(-1
BM
GDP
GOV
INFLATION
OPENNESS
INTERNET
PRESS
cons
Wald-Test
Sargan-Test

آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو-باند

One step-GMM
ضریب

Two step-GMM
ضریب

(ارزش احتمال)
(ارزش احتمال)
0/152
0/56
()0/000
()0/000
0/00134
0/001()0/006
()0/076
-4/54
-4/42
()0/094
() 0/182
0/0025
0/00
()0/052
()0/935
0/0005
0/00
() 0/480
()0/857
-0/0013
-0/001
()0/002
()0/185
-0/0023
-0/0232
()0/688
()0/000
-0/0086
0/0114
()0/023
()0/087
-0/0778
0/285
()0/674
()0/178
44/34
87/43
()0/000
()0/000
5/04773
89/47115
()0/9288
()0/1217
| 1/9286 | 1
()10/ 0538
| )0/4139( -0/81701 | 2
یافتههای پژوهش

Sys GMM
ضریب
(ارزش احتمال)
0/9201
()0/000
0/0013
()0/000
-2/47
() 0/017
0/0073
()0/001
0/00024
()0/891
-./0007
()0/000
-0/001
()0/036
0/0018
() 0/014
-0/3471
()0/015
974/67
()0/000
95/54366
()0/2985
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بررسی معتبربودن ماتری
فرضیه

متغیرهای اب اریالگوی فوق بیا اسیتفاده از آزمیون سیارگاناسیت،

دراینآزمون،عد وجودهمبستگیبیناب ارهاوپسیماادهااسیت.بیاتوجیهبیهاتیایج

جدول ،)1احتمالآمارهسیارگانبیشیتراز5درصیدبیودهوفرضییهصیفرراامییتیوانردکیرد.
بنابراین،اب ارهایاستفادهشدهدرالگومعتبربودهومیتوانازآنهااستفادهامود .
بهمناوراطمینانازعد وجودخودهمبستگیسریالیدرجمالتپسیماادتفاضیهیمرتبیهاول،
ازآزمونخودهمبستگیسریالیآر اووبااداستفادهگردید.فرضیه

اینآزمیونعید وجیود

خودهمبستگیسریالیاستکهمیبایستاحتمالآمارهآندرمرتبهدو از5درصدب رگترباشید
تاعد وجودخودهمبستگیسریالیازمرتبهدو تاییدشود.باتوجهبیهاتیایججیدول )1درمیدل
خودهمبستگیمرتبهاولوجوددارد،اماخودهمبستگیمرتبهدو وجودادارد .
بااستفادهازآزمونوالدوبااعمالمقدودیتبررویضرایبمیتوانمعنیداریهیرییماز
متغیرهایمورداستفادهدرمدلراآزمونامود.اگراحتمالآمارهمیورداایردرآزمیونوالیداز5
درصدکمترباشد،دراینصورتفرضیهصفرکهمبتنیبرصفربودنضرایباستردمییشیودو
میتوانتشخی

دادکهمتغیرهایموردااربرمتغیروابستهتثثیرگذارمیباشند.بنابراتیایججیدول

)1اعتبار الگوی ارائه شدهدرهردوروش2GMMمرحههایوGMMسیستمیتثیید میشود .
باتوجهبهاتایجتخمینمدلدرروش2GMMمرحههایوGMMسیستمیمشاهدهمیشودکیه
می انفسادسالقب وهمچنیناقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقیا آمیاری
م بتومعنیداراست.بطوریکهدرروش2GMMمرحههاییمدرصیدافی ایشدرفسیاددوره
قب می انفساددورهجاریرابهمی ان0/56درصیدافی ایشمییدهیدوییمدرصیدافی ایشدر
اقدینگیدورهجاریمی انفساددورهجاریرابهمی ان0/001درصداف ایشمییدهید.همچنیین
درروش GMMسیستمییمدرصدافی ایشدرفسیاددورهقبی میی انفسیاددورهجیاریرابیه
می ان0/92درصداف ایشمیدهدویمدرصداف ایشدراقدینگیدورهجاریمی انفسیاددوره
جاریرابهمی ان0/0013درصداف ایشمیدهد.میتوانگفتدرکشورهایمنتخیبحیوزهمنیا
طیدورهزماای2018-2005متغیرفساددورهقب تثثیربیشتریاسبتبهمتغیراقیدینگیجیاریبیر
رویمی انفساددراینکشورهادارد .
بیشترینمتغیرتثثیرگذاربرفساددرکشورهایمنطقهمنادرهردوروش،تولیدااخال

داخهی

سرااهاست.بطوریکهدرروش 2GMMمرحهیهایییمدرصیدافی ایشتولییدااخیال

داخهیی
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سرااهمی انفسادرابهمی ان4/54درصدکاهشمیدهدودرروش GMMسیستمیییمدرصید
اف ایشتولیدااخال

داخهیسرااهمی انفسادرابهمی ان2/47درصدکاهشمیدهد .

اثر اندازه دولت ،بازبودن ،آزادی مطبوعات و اینترنت بر روی فساد در کشورهای منا طی دوره زمانی
 2018-2005ناچیز و از لحاظ آماری معنادار است .اثر تورم بر فساد از لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
دراینتققیدتثثیراادكاادازهدولتبرفسادهمسوبااتایجمطالعیاتپیشیین Fadaei,et al.,

)(2007و) Delangizan, et al., (2013استکه؛درکشیورهایدرحیالتوسیعهکیفییتدولیت
اسبتبهاایدازهآنتیثثیربیشیتریبیرفسیادخواهیدداشیت.همچنیینتیثثیرایاچی شیاخ

آزادی

مطبوعاتودسترسیبهاینتراتکامالگواهشرایطحاکمبرکشورهایموردبررسیاسیتودلیی 
آنعد امکاااتوزیرساختهای ز دولتیوحکومتیجهیتبهیرهمنیدیازایینپتااسیی هیای
بالقوهایندواب ارجهتااارتوشفا سیازیفسیاددرایینکشیورهااسیت.ضیریبکیممتغییر
بازبودنتجارتای بهعهتاقتصادهایتقریبیثبسیتههمیراهبیاوابسیتگیشیدیدصیادراتافیتدر
کشورهایافتخی منااست.بایدتوجهکردکهد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهوتوسیعه
یافتهمتفاوتاست.کهازد ی فساددرکشورهایدرحالتوسعهعد آزادیمطبوعیات،ترکییب
فعالیتهایاقتصادیوقوااینوهنجارهایحاکمبرجامعهو....میباشد .

نتیجهگیری و پیشنهادها

دراینپژوهشاثراقدینگیبرفسادکشورهایمنطقهمناطیسالهای2018-2005بیااسیتفاده
ازروشگشتاورتعمیمیافته ) GMMبررسییشید.طبیداتیایجمیی انفسیادسیالقبی وهمچنیین
اقدینگیجاریبررویفسادکشورهایمنطقهمناازلقا آماریم بیتومعنییداراسیت.وجیود
فسادطیسالیانقب درکشورموجباهادینهشدناقداماتفاسددرکشورمیشود؛اقیدینگیبیا 
ای موجبتسهی معامالتپولشوییوفاسدمیشیود.درواقیعهمیینراحتییدرامکیانمعیامالت
موجبقدرتمندشدنگروههایفاسدواقداماتشانطیسالیانمتمادیمیشود .
بییاتوجییهبییهاتییایجتولیییدااخییال

داخهیییسییرااهبیشییترینمتغیییرتثثیرگییذاردرکییاهشفسییاد

کشورهایمنطقهمنااست.اتایجبدستآمدهتثییدکنندهمباایااریتققیدمییباشیدکیههیرچیه
اقدینگیدرسیطحجامعیهکمتیرباشیدواقیدینگیمیازادواردصینایعتولییدیشیودمیی انتولیید
ااخال

داخهیبیشترومی انفسادکمترخواهدشد .
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فسیاد،اعتمیادبییهتواایاییرژییمدرپاسیخگیوییبییهاگرااییشیهروادانراکییاهشمییدهییدو
اعتمادیاهادی،رشوهرادراقشروشدسترسیبهتصمیمگیریپرورشمییدهید & Morris


بی

 Klesner (2010).یکیازراهکارهیاجهیتکیاهشفسیادوافی ایشسیطحاعتمیادافیرادتقوییت
اب ارهایااارتیدرجامعهاست.ازجمههاف ایشتوانپاسخگوییدولتدربرابیرمسیائ موجیود
کشور،گستردگیسیستممطبوعاتیحرفهایودسترسیبهاینتراتپرسرعتجهیتتبیادلسیریعتر
اخبارمناطدمختهفدرسراسرکشوراسیت.اتیایجبدسیتآمیدهدرایینتققییدتثییدکننیدهایین
موضوعاتاست،امابدلی عد زیرساختهای ز درکشورهایدرحالتوسعهضیرایببدسیت
آمدهشاخ

آزادیمطبوعاتواینتراتبررویفساداادكاست .

درکشورهایدرحالتوسعهبستهبودنمقییطاقتصیادی،اجتمیاعیوسیاسییفرصیتیرابیرای
مسئولینفراهممیکندکهاقداماتغیرقااوایبیشتریراااجا دهند.لذاحرکیتبیهسیمتجهیاای
شدنموجبکاهشفساددراینگروهکشورهاخواهیدشید).(Hesami &Yousefi, 2014اتیایج
بدستآمدهازتققیددرتثییدمباایااریموجوداستکههرچهمیی انتجیارتوبیازبودنییم
اقتصادبیشترباشدفساددرآنکشورکمتراست؛بدلی اقتصادبستهکشورهایدرحالتوسعهمی ان
ایناثرگذاریااچی است .
راهکارباامجهاایدرمبارزهبافسادتوجهبیه5عامی اسیتراتژیمبازدارایدهفسیاداسیت.1:
مسئولیتپذیریسیاسی.2مشیارکتجامعیهمیدای.3بخیشخصوصییرقیابتی.4مقیدودکیردن
قدرتدولت.5مدیریتبخشعمومی.کهبنابرااریهی اژادی مطابد این ااریه ،کشورهایی کیه
بر مبنای قومیت و اژاد تقسیم شدهااد ،تمای بیشیتری بیرای فسیاد میالی داراید)(Mauro, 1995و
ااریهی دموکراسی مطابد این ااریه ،رابطه معکوسی بین دموکراسیی و فسیاد وجیود دارد (Hill,

) ) .(2003) & Bohara, et al., (2004
جهتکاهشاقدینگیموجوددرجامعهوبدابالآنتالشجهتکاهشفسیاددرکشیورهای
منطقهمناراهکارهایزیرپیشنهادمیگردد.اعمال ه ینهفرصتبا جهتاستفادهکمتیرمعیامالت
بهروشسنتیهمراهبااقدینگیبا ؛ بطورم التعهدگرفتنسودبهحسابهیایجیاریوکیارت-
هایالکتروایکیپرداختتا حدی که اب ارهای اوین پرداختبیرایمصیر کننیدگانبیهصیرفه
شود.اعمالبنهایتخفیفتراکنشهایمالیبا ترازسقفمعیندرروزیامیاهبیرایخرییدهای
اینتراییاخریدباکارتهایالکتروایماست.ازروشهایجدیدپرداختیبهخدماتایرویکار

اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا

187

استفادهشود .
استفاده از امکااات پرداختهای الکتروایم فرامرزی یکی از اقدامات ز است که مشیروط
به ایجادتفاهمهای بینالمههی در استفاده از امکااات جهاای و برقراری ارتباطات مخابراتی با سیایر
کشورها در زمینهتسویههای مالی میباشد.

خصوصیسازیمیتواادباخارجکردنداراییهایخاصیازکنترلدولیتوتبیدی اقیدامات
صالحدیدیمقاماتبهااتخابهایمبتنیبرمقرکیههیایبیازارتوسیطبخیشخصوصییازفسیاد
بکاهد.اگرچهفرایندااتقالداراییهابهمالمخصوصیهمراهبافرصتهایفسیاداسیت & (Hall

) .Cox, 2003
همچنینپیشنهادمیشوددولتبااستفادهازقوااینمااعازمعاد تاقدیبیشازحدآسیتااهای
شود.عد دسترسیبهاسکناسهایب رگه ینهمعامالتفسادرابهمیی انقابی تیوجهیافی ایش
میدهد.اکتهقاب توجهایناستکهمعاد تفسادهمیشهشام پولداخهیامیشودبهکیهشیام 
ارزهایخارجی،کا هامااندطالیاتغییراتسهردههایبااکیدرسایرکشورهامیشود.دراهاییت
بایدتوجهداشتفساد سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در اهایت عد تققید
اهدا

توسعه اقتصادیدر کشورها میشود.اتایجاینتققیددرجهیتدهییسیاسیتهیایباایم

مرک یودولتهرکشورمفیدمیباشد.راهکارپیشنهادیبیرایکیاهشایرخرشیداقیدینگیدر
ایرانکنترلتور باسیاستهایپولی ز ازجمههکاهشارخسودبااکیاسیت؛کیهازدوکاایال
درکاهشاقدینگیمفیداستاولتواااییباامبرایتولیدپولاعتباریوبهتبیعاقیدینگیبیشیتر
کاهشمییابدودو سوقدادناقدینگیمازادافرادجامعهبهچرخهتولییدکشیوراسیت.راهکیار
دیگرتسهی ارتباطبیناقدینگیدردستافرادجامعهوسرمایهگذاریدرصینایعتولییدیکشیور
است.راهکاردیگراف ایشجذابیتسرمایهگیذاریدربیورساوراقبهیادارکشیورجهیتتیثمین
مالیشرکتهایتولیدیوعمددادنبهبازارسرمایهبااستفادهازسیاستهایبجاومفیداست .
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هرمانعیکهسببشودعرضهپولازکنترلبانکمرکزیخارجشودمحدودیتیبراسوتقالل
بانکمرکزیمحسوبمیشودکهی یازاینعوام کسریبودجهدولتاست.کسریبودجوهاز
آنجانشاتمیهیردکههزینههایدولتبردرآمدهایشپیشیهرفتهباشد.ایناموردرکشوورهای
مت یبهرانتکهاغلبدرآمدهایبودجهیخودرابراسوا درآمودصاصو ازرانوتپایوهریوزی
میکنندوهرهونهکاهشیدرایندرآمدهاسبببرهمخوردنمعوادالتوپویشبینویهوامویشوود
تجلیبیشتریدارد.درنتیجهایندولتهابرایجبرانکسریبودجوهخوودبوهاسوتقراضازبانوک
مرکزیکهآسانترینوارزانترینروشاسترویمیآورندودولتهاباتامینکسوریازمنوابع
بانکمرکزیخواستهیاناخواستهسبباستمرارتورممیشوند .

دراینمیاناماوجودنهادهایسیاسیقویوکارآمدسببمیشودکهدولتنتوانودبوافشوار
بهبانکمرکزیدرپیرسیدنبهاهدافکوتاهمدتوموقتیخوداستقاللبانکمرکوزیرازیور
سوالبردهوآیندهاقتصادیکشوررامتشنجکند.دراقتصادهایرانتیدولتهابهپشتوانهیدرآمد
صاص ازرانتانگیزهایبرایوضعمالیاتبیشترندارندبههمیندلی بواتوسو جسوتنبوهمالیوات
تورمیدرپیرسیدنبهاهدافکوتاهمدتخودهستنددراینبوینوجوودبانوکمرکوزیمسوتق 
سببجلوهیریازایناتفاقخواهدشد .
باتوجهبهنقشمهومواساسویبانوکمرکوزیدراتخواسسیاسوتهوایپوولیولوزومداشوتن
استقاللدردستیابیبهاهدافخود،اینتحقیققصودداردتواعوامو اثرهوذاربوراسوتقاللبانوک
مرکزیراموردبررسیقراردهدوازآنجاکهدراغلبکشوورهایصوادرکنندهنفوتدرآمودهای
نفتیاقتصادرازیرسلطهخودقراردادهوباوجودتمای یاعدمتمای دولوتهواسوببزیورسووال
رفتناختیاراتاغلبنهادهاهشتهاستدراینتحقیقبهبررسیاثررانتنفتوتوسعهسیاسویبور
استقاللبانکمرکزیخواهیمپرداخت.درکناررانتنفتبهبررسوینحووهتاثیرپوذیریاسوتقالل
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لذاپسازمقدمهادبیاتنظریومطالعاتپیشینارائهمیشوودودراداموهبوهبیوانروشومودلو
نتایجصاص ازتحقیقپرداختهخواهدشدوبخشپایانیبهنتیجوههیوریوجموعبنودیاختصوا 
دارد .
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ادبیات نظری

بانکمرکزینهادیاستکههدفآنکسبسودنیست.هدفاصلیبانوکمرکوزیتنظویم
جریانپولواعتباردراقتصاداستوبانکمرکزیبهعنوانابزاریجهتکنترلپوولواعتبواردر
کشوربرایدولتاست.واقعیتآناستکهوظیفهبانکمرکزیدرایجادشوب هپوولیسوالمدر
کشوررابایدبهمراتببااهمیتدانستواهربانکمرکزیبتوانودسوالمتصرکوتنقودینگیرا
تضمینکندکمکشایانیبهسالمسوازیاقتصوادوپایوههوذاریتوسوعهانجوامدادهاسوت.بانوک
مرکزیبهعنوانوامدهندهنهاییدرزمانهایبحراننقدینگیمیتوانداقتصادراازسقوطبرهانود
وبهعنوانضامنسالمتبان یکشورمیتوانداعتمادعمومیرا نانجلبکنودکوهمنوابعموالی
پساندازیمردمبهسیستمبوان یراهیابودوپایوهایپورقودرتبورایراهانودازیاقتصوادوتوسوعه
باشد(.)Madalat, 2000باتوجهبهاین هبانکمرکزیمهمتریننهاداقتصوادیهورکشووریاسوت
برقراریثباتپولیومالیازجملهوظایفآناست.لذابانکبرایدسوتیوابیبوهاهودافخوود
نیازمنداستقاللاست.منظورازاستقاللبانکمرکزیایناستکهبانکمرکزیبتوانوددرجهوت
دستیابیبهاهدافخودطبقمصالحاقتصادیسیاستهایپولیخودرابههونوهایاتخواسواجورا
نمایدکهازهرهونوهفشوارسیاسویدراموانبوودهوخوودبوهتنهواییدرقبوالنتوایجصاصو ازایون
تصمیماتپاسخگوباشد.استقاللبانکمرکزییعنیتمایزقائ شودنمیوانسیاسوتهوایپوولیو
برهاییبانکمرکزیازسیطرهیدولتخواهدشدوبانوکبوامصوونیتازهرهونوه

مالیکهسب
فشارسیاسیبهویژهازجانبدولتواتخاسسیاستهوایپوولیبویطورفکوهبوهاقتضوایشورایط
اقتصادیاستباکاهشهرهونهدخالتواختیارازجانبدولتدرراستایدستیوابیبوهاهودافی

ونافزایشتولیدملیبرآیدوصفظارزشپولملیراضمانتکند .
) Adeli(1990بهنق ازدیککی یازمتخصصوینبان وداریمرکوزیمتقودمعقیودهدارد
کهاهمیتبانکمرکزیبهایناستکهوظایفوهدفهایشدرجهوترفواهموادیکو جامعوه

باشدولذااهر هنظارتعالیهدولتبربانکمرکزیالزماستامابایدبههونهایباشدکهبانوک
رادربرابرخواستههایدولتیاقوهمقننه–کهدربسیاریاوقاتنسوبتبوهمسوائ پوولینظریوات
خا

سیاسیدارندودربلندمدتیاصتیکوتاهمدتبرایاقتصادکشورسختزیوانبواراسوت–
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واداربهتسلیمن ند.اواستداللمیکندکهقطعابهنفعدولتاستاهرکهبگذاردبانوکمرکوزی
قضاوتونظرخودرابهطورمستق وبهدورازهرهونهرنگسیاسیارائهکند 1.
ی یازاهدافیکهدولتهابهویژهدرکشورهایدرصالتوسعهبرایخودمتصورنددستیابی
بهرشداقتصادیاستبههمیندلی برایاجرایپروژههایخوداغلبنیازبهتوامینموالیعظیموی
دارندوازآنجاکهبودجهتعیینکنندهفعالیتهایاقتصادیدولتاست،ش افیعمیقمیاندرآمود
آوردکهتحتعنوانکسریبودجهبهنمایشعمومدرمیآید.بوهعلوت

وهزینهدولتراپدیدمی
ضعفپایههایمالیاتیوعدمهسترشبازارهایپولیومالیدولوتهواراهویجوزپنواهآوردنبوه
بانکمرکزیندارند .نان هبانکهانیزازاستقاللکافیدراینزمینهبرخوردارنباشندبهنا اربه
جایتامیناعتباربخشخصوصیبهبرطرفکردنکسریهایدولتخواهندپرداختکهاینامور
هامیهردد .


سببکاهشتولیداتوافزایشقیمت
سیسی کیشمعتقدبودکنترلرویبانکمرکزیباعثمیشودکوههوروههوایداراینفووس
سیاسیبتوانندعقایدخودرابربانکتحمی کنندبهایونترتیوبجهوتهیوریبلندمودتبانوکرا
منحرفسازند.بهطورکلیاستقاللبانکمرکزیتاصدودزیادیبورکنتورلومهوارتوورم،ثبوات
لیکمکمیکند( .)Adeli,1990

قیمتهاورشدتولیدناخالصم

شودتابانکدرانجاممهمترینوظیفهخودکوههموانکنتورل


استقاللبانکمرکزیسببمی
نقدینگیاستپرقدرتظاهرشدهوبهموجبآنشواهدکواهشتوورمباشودودربرابورتموایالت
دولتمبنیبرشرایطآساندسترسیبهمنابعپولیوفشارهایسیاسیناشیازآنازخودمقاوموت

نشاندادهوایستادهیکنود .نان وهبانوکمرکوزینا واربوهتوامینموالیبورایدولوتبویهوی 
محدودیتیباشدودولتدرمواجهباهرتزلزلیدرسیاستهایمالیخودازجملهکسوریبودجوه
ومواجهبابحرانهایپیشآمدهباتحتفشارقراردادنبانکمرکزیدرانتشارپول،درصددرفوع
ظاهریمش

خودبرآیدسببمی شووددولوتبواسورپوشنهوادنبوهمسوائ خوودکواررابورای

دولت هایبعدیدشوارکردهوبهضرراهدافبلندمودتاقتصوادهوامبوردارد.ضوروریاسوتتوا
بانکمرکزیبااستقاللبخشیدنبهعمل ردخودمانعازدستیابیدولتبهاهودافخوودوقربوانی
________________________________________________________________
1.DE KOCK . Opcit . pp . 329 -330
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کردنمنافعبلندمدتاقتصادیدرراستایتحققاهدافکوتاهمدتبرآید .

استقاللدرطبیعتوظایفبانکمرکزینهفتهولزوماسوتقاللنظوامومودیریتپوولییوک
هاوبرنامههایبهویوژهکوتواهمودتدولوتهواومنوافعهوروههوایمختلوف


کشورازنفوسسیاست
سیاسیازجملهمهمترینعل پیدایشبانکهایمرکزیوایجادآندرکشورهایمختلوفجهوان

است.اساسااستقاللبانکمرکوزیبوهشورایطسیاسویداخلویوهوم نویندرجوهتوسوعهورشود
).بانکهایمرکزیمستق قادرندسیاستهایصوحیح

اقتصادیکشوربستگیدارد(Adeli,1990
مواجراکنندسیاستهایمستق پولینیزبهنوبهخوود

ترینسبتبهبانکهایمرکزیوابستهتنظی
دارایآثارمثبتیدرمتخیرهایاقتصادکالناستوقتیبانکمرکوزیازنفووسوفشوارهایسیاسوی
مصونباشدمیتواندتورمرامهارکند،ازکسریبودجهدولتتاصدیب اهد،بهرشدتولیدملوی
ادلنزدیکترکند( .)The same source

سرعتبخشدونرخبهرهرانیزبهتع
فارغازاینمسالهدرکشورهاییمانندایرانصادراتنفتعالوهبرایجواددرآمودهایدولوت
سببارزآوریبرایکشورنیزمیباشد.هرافزایشدردرآمدهاینفتیسببانباشتدارایویارزی
ولتبهبانکمرکزیمیشود،این

بانکمرکزیوهرکاهشدردرآمدنفتیسببافزایشدیوند
امرسببمیشودبانکمرکزینتواندآنهونهکهبایدعم کند راکههوردوایونموواردسوبب
افزایشپایهپولیورشدباالینقدینگیمیشود.رشدبیصدوصصرنقدینگیاهرباثباتدرتولید
همراهباشدتنهانرختورمراافزایشمیدهد.باتوجهبهآثارمخربیکهتورمبراقتصوادمویهوذارد

ی یازمهمترینسیاست هایکالناقتصادیمهوارتوورماسوت.توورمدرآمودراازدسوتصقووق
بگیرانخوارجکوردهوبوهسومتصواصباندارایویسووقمویدهودودربلندمودتسوببکواهش
سرمایههذاریمیشودعالوهبراینتورمنیزبهخودیخودسطحرفاهخانوارهاراهدفقرارداده
ثباتاقتصادیوسیاسیرامتزلزلمیکندکهاینموارددرتضادبااهدافبانکمرکزیاست .

اساسیترینهدفبانکمرکزیکنترلتورمپایداراستاهرهودفکشووریکواهشتوورم
میماند،فقط
بدونآسیبرساندنبهرشداقتصادیباشد ارهایجزبرپاییبانکمرکزیمستق ن 
یکبانکمرکزیمستق استکوهتوانواییکواهشکسوریبودجوهومالیواتتوورمیراخواهود
داشت .
استقاللبانکمرکوزیبوهآنمعنوانیسوتکوهبانوکمرکوزیآزادیمطلوقداردونبایودبوه
سیاستهایدولتتوجهیداشتهباشدبل وهبایودسیاسوتهوایپوولیخوودرامتناسوببواشورایط
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اقتصادیومراص توسعهایکشوربهکارهیردتاضمنکنترلتورم،باعثرکودوبی ارینشودو
درعینصالبتواندانگیزهوتحرلالزمدراقتصادکشوربهوجودآورد( .)Vahedi,2015
الزمبهسکراستاعطایاستقاللبهبانوکمرکوزیدرصوورتی هبواپاسوخگوییایونبانوک
نسبتبهتصمیماتاتخاسشدهدرقبالمردمهمراهنباشدزمینهسوازخودمختواریایوننهوادشودهو
سببجوالنآش ارونهانهروههاییخواهدشدکهدراینرابطهسینفعهستند .
منبعاصلیدرآمدبودجهدراغلبکشورهایصادرکنندهنفتدرآمدهاینفتویاسوت.نفوت
یثروتیعظیمرابرایدارندهانشبهارمخانآوردهاستواغلوب

بهعنوانمهمترینمنبعتامینانرژ
کشورهایصادرکنندهنفتباارتزاقازاینمنبع رخاقتصادیخودرابههردشدرآوردهانوداموا
ایندرآمدبادآوردهباخودبیثباتیرانیزروانهاقتصادکردهاسوتومتاسوفانهبوهعلوتوابسوتگی
بودجووهدولووتهووابووهدرآموودهاینفتوویهوورنوسووانیدربووازارنفووتبووهسوورعتاقتصووادرامتزلووزل
میکند .نان هکشورهایصادرکنندهنفت،درآمدهایصاصو ازفوروشخوودرادرتوامینموالی
پروژههایتوسعهایصرف کنندقادرخواهنودبودبواسورعتبخشویدنبوهرشوداقتصوادیخووددر
زمرهیموفقترینکشورهایجهانقرارهیرندومنابعطبیعیبرایایونکشوورهابوهماننودپشوتیبانی
برایرسیدنبهرفاهمادیوتوسعهاقتصادیبیشترباشد.اماآن هقاب مشاهدهاستایوناسوتکوه
برخیکشورهاعلیرغمبهرهمندیازاینسرمایههاباعمل ردضوعیفخووددربخوشاقتصوادیو
ضعفهایسیاستهذاریومدیریتیامروزهازلحاظشاخصاجتمواعیواقتصوادیجوزطسوطو 
پایینکشورهایدرصالتوسعههستند.نهتنهانفتبل ههرهونهرانتبهعلتاین هبهراصتویوبوی
دغدغهدراختیارصاصبانشقرارهرفتهاستاغلبموجبوابستگیاقتصادشدهوتووهمدسترسوی
بدونمحدودیتبهاینرانتهاسببهشتهتاشاهدبرناموهدرسوت،اصوولیوبلندمودتیازجانوب
دولتهادربهرهمندیازایننعمتخدادادینباشیم .

بااین هبهرهمندیازمنابعطبیعیفراوانیکپشتوانهوداراییبوزر بورایتوسوعهاقتصوادی
استولی نبعضیمواقعدامیاستکهبهرشدقهقرائیاقتصادمنجرمیشود.تعادلاقتصوادسونتی
ومحدودایرانباوروددرآمدهاینفتیوتزریقایندرآمدهایپولی-کهمستق ازظرفیتمولود
واقعیاقتصادکشورصاص میشد-عالوهبرآثاراقتصادی-اجتماعیدیگوردرسواختارسیاسوی
ص ومتنیزاثرهذاشتهاستبه نحوویکوهبوهتودریجدولوتازطبقواتوآصوادجامعوهمس وتق و
مستخنیهردیدهوبهتدریجباافزایشقدرتوسلطهدولت،نفوسمردموسایرنهادهوایمردمویو
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مدنیکاهشیافتهاستلذادرایراناقتداردولتنهتنهاریشهدرافزایشتواناقشوارموردمورشود
واقعیودرونیاقتصادملینداشتهصتیبهاقشارخا

مثو سورمایهدارانوزموینداراننیوزمت وی

نیووازکووردهاسووت

نبووودهاسووتبل ووهوجووودمنبووعغنوویدرآموودهاینفتوویدولووتراازهمووهب وی
( .)Behboodi,2006
درمجموعبایدهفتدرآمدهاینفتیکهبرطبقفرضبایدموجوبتسوهی فراینودپیشورفت
اقتصادیواجتماعیمیشدسببتهیشدنمنابعکشور،مشووقرشودفعالیوتهوایشوهریکوامال
وابستهبهدرآمدهاینفتی،تخییرتوزیعدرآمدوثروتبهنفوعیوکاقلیوتکو وکوایجوادعودم
تعادلتولیدیومصرفیونتیجتانرخهوایبواالیتوورممویهوردد،خطوربی واریدیرپوارامطور 
میسازد،بخشکشاورزیوجامعهروستاییرانابودمیکندوبهتعارضواتاجتمواعیوبوینظموی
شناختیمیانجامد( .)Katozian,2012


روان
باتوجهبهاین همنبعاصلیدرآمدهایارزیایراننیزازطریقصادراتنفتتوامینمویشوود
ایندرآمدنفتاستکه رخاقتصادیکشوررابه رخشدرآوردهاسوتوعمودهفعالیوتهوای
اقتصادیصولاینمحورش

هرفتهاست.اماوابستگیشدیدبودجهدولتیبهاینمنبعزمینوهسواز

انتقالبیثباتیبهاقتصادهردیدهاست .راکههموارهنوسواناتموجووددربوازارجهوانینفوتبور
عمل رداقتصادیکشوراثرهذاربودهواقتصادراباتالطممواجهکردهاست.باافزایشدرآمودهای
نفتیوبهتبعآنافزایشدرآمدهایارزیصاصو ازآنبوهموجوبافوزایشخوالصدارایویهوای
خارجیبانوکمرکوزیپایوهپوولیوصجومنقودینگینیوزافوزایشموییابودکوهموجوبافوزایش
هردد.ازطرفیزمینهافزایشوارداتنیزفراهممیشوداینافزایشسوریعتقاضواو

تقاضایک می
پیشیهرفتنآنبرتولیدوعرضهزمینهسوازبوروزتوورممویهوردد.کواهشدرآمودهاینفتویکوه
ماصصو آنکواهشدرآمودهایارزیاسوتسووببکواهشوارداتموواداولیوه،کواهشتولیوودو
کاهشعرضهمیهردد.هم نینباایجادکسریبودجهبرایدولت،دولترانا اربوهاسوتقراض
کندایناستقراضسببافزایشپایهپولیوصجمنقدینگیمیهرددودرپوی

ازبانکمرکزیمی
افزایشنقدینگیشاهدافزایشتقاضایک هستیماما ونایناتفاقتوامانباکاهشعرضوهروی
دهداقتصادباپدیدهتحتعنوانرکودتورمیمواجهمیهردد .


می
بااثرپذیریازنوساناتقیمتنفتکنترلپایهپوولیازدسوتمقامواتدولتویخوارجشودهو
بانکمرکزیتحتتاثیرسیاستهایمالیودرآمدنفتواقعمویشوود.امواتواثیردرآمودنفوتبور
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استقاللبانکمرکزیازشفافیتالزمبرخوردارنیستونمیتوواندررابطوهبواآنقطوعبوهیقوین
اظهارنظرکرد.
نیزبیانمی کنودهرهونوهشوولمنفوینفتویسوبباثرهوذاری

همانگونهکه)2014( Dizaji
شدیدبرک درآمدهایدولتشدهوباپدیدآمدنکسریبودجهوفشارتوورمیبورکو اقتصواد
موجبنوساناتعرضهپولونقدینگیمیشود.عالوهبراینسخایرارزینیوزوابسوتگیشودیدبوه
صادراتنفتداردوهرهونهشولنفتیسبببروزاثراتمنفیبرتولیداتصنعتیمیهردد .

بااستنادبهایننتایجمیتوانبیانکردکهباوقوعشوولهوایمثبوترانتویوافوزایشهر وه
بیشتردرآمدهایصاص ازرانتشاهدافوزایشدرآمودهایدولوتخوواهیمبوودوایونامورسوبب
میشودتادولتبینیازازسایرنهادهاباات ابهاینسی عظیمدرآمدیدرصددتحقوقبرناموههواو
اهدافخودبرآید.هر همنبعدرآمدیدولتتحققبیشترییابددرنتیجهدولوتکمتوربواکسوری
بودجهمواجهخواهدشد.بهعبارتیتحققبرنامههایدولتمانعازنفوسودخالتآندربرنامههاو
تصمیماتسایرارهانهاازجملهبانکمرکزیخواهدشد.اهوردولوتبواکسوریبودجوهمواجوه
نشودیااینکسریمحدودبودهوزیانیبهبرنامههایاصلیدولتواردنسازد،دولتنیزکمتوربوه
بانکمرکزیفشارواردمینمایدودرصدداستقراضازاینبانکبهمنظوررفوعکسوریوتحقوق
آید.ازاینرومیتواناینگونهاستنباطکوردکوهبواافوزایشدردرآمودرانتوی

هایخودبر 
می

برنامه
شاهدبهبوداس تقاللبانکمرکزیخواهیمبود.بواتوجوهبوهاین وهکشوورهایمنتخوبکشوورهای
صادرکنندهنفتمی باشندورانتقالبدراینکشورهاعمودتارانوتنفوتاسوتتجلویتواثیرهور
هونهنوسانیدررانتنفتبرعمل رداقتصاداینکشوورهاملموو تورازسوایررانوتهوایدیگور
است .
ازطرفیبهعلتوابستگیسخایرارزیکشوربهصادراتنفتودرآمدهایصاصو ازآنبوا
افزایشدرآمدهاینفتیشاهدافزایشدارایی هوایخوارجیبانوکمرکوزیخوواهیمبوودوبانوک
مرکزیبافشارازجانبدولتبرایتزریقایندرآمدهابهاقتصادمواجهمیشود.ایناقودامبانوک

هپولیعرضهپولراتحتتاثیرقرارمیدهد.افزایشپایوهپوولیرشود

مرکزیباایجادنوساندرپای
لجامهسیختهنقدینگیرابههمراهمیآوردکهاینعوام باعثتضوعیفاسوتقاللبانوکمرکوزی
میشود .

باتوجهبهنقشمهمیکهدرآمدصاص ازرانتبهویژهرانتنفتدرسیاسوتهوایپوولیو
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مالیکشوورهایصوادرکنندهداردوتاثیرپوذیریعمیوقبودجوهدولوتهواازایوندرآمودهاشواهد
هایمالیوپولیمیباشیم .

پی یدهیهر هبیشترسیاست
افزایشقیمتنفتبورایکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوادرجوهاسوتقاللضوعیفتوربانوک
مرکزیبهسیاست هایپوولیانبسواطیدرقالوبرشودبواالینقودینگیومتعاقوبآنت وورممنجور
میشود.درصالی ههمینافزایشقیمتدرکشورهایصادرکنندهنفتکهبانکمرکزیدرآنهااز
استقاللکافیبرخورداراستباسیاستهایپولیکنترلشدهتریهمراهاست(.)Asgari,2006در
ایونمیوواننبایوودازنقوشنهادهووادرتوواثیرپوذیریاقتصووادوسیاسووتهوایپووولیومووالیدولوتاز
درآمدهاینفتیغاف شد .
فهواو
نهادهاعبارتندازقواعدرسمینظیورقووانینومقورراتوقواعودغیررسومینظیورعور 
هنجارهاکهسازندهوتسهی کنندهتعامالتانسانهادریکجامعهمیباشند.نهادهااعومازرسومی
وغیررسمیتعیینکنندهانگیوزههواومحودودیتهوایاقتصوادیبوودهومویتواننودبخشویازعلو 
موفقیتیاناکامیفرآیندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهنود(.)Azarmand, 2006
نهادهااعمازرسمیوغیررسمیتعیینکنندهانگیزههاومحدودیتهایاقتصادیبودهومویتواننود
اثربخشیفرایندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهند.نهادهاعبارتندازقواعودرسومی
نظیرقوانینومقرراتوقواعدیکهسازندهوتسوهی کننودهتعوامالتیوکجامعوهمویباشوند.در
کشورهایدرصالتوسعهباتوجهبهنقشتعیوینکننودهکوانونهوایقودرتونهادسیاسویدرفراینود
نظرمیرسد.عوامو نهوادینظیورقووانیناقتصوادی،


توسعه،بررسینقشدولتونهادهاضروریبه
سیاستهایدولت،نظامهایصقوقیشو دهنودهمحویطهوایاقتصوادیبورایتولیودوشو وفایی
اقتصادهستند(.)Homayouni,2016آن هسببپدیدآمدننهادهاشدهاستهزینهمبادلوهاسوتبوا
توجهبهاین هدرهرتعاملیافرادبهدنبالنفعشخصیخوودهسوتندهم نوینازاطالعواتکامو و
متوازنیهمنسبتبهشرایطمختلفبرخوردارنمیباشنددرنتیجهدرمبادالتاقتصادیوسیاسیبوا
اطمینانهزینهبراستوازاینهزینوهتحوتعنووانهزینوه


اندکهاینعدم
نوعیعدماطمینانمواجه
مبادلهیادمیشود .

عبارتسنجیدهترقیودیهستندوضعشدهازجانوبنووع

نهادهاقوانینبازیدرجامعهاندیابه
بشرکهروابطمتقاب انسانهابای دیگرراش

میدهند(.)North, 1998نقوشعمودهنهادهوادر

تعیینشدهراایجادکنندکوهبوامقیودومحدودسوازی

جامعهایناستکهزمینهوساختاریازپیش
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دررفتاروعوام انسانیوسازمانی،عدماطمیناندرتعامالتومبادالتاقتصادیوسیاسویافوراد
وسازمانبای دیگرراکاهشمیدهندوبهتبعآنهزینهمبادلهنیزکاهشخواهدیافوت( Zaman

.)Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012نهادهانهتنهواصوافیبوینافورادوموجوودیسورمایه،
بل هصافیبینموجودیسورمایه وعمل ورداقتصوادهسوتند.آنهواسوتاندهنظواموهم نوینتوزیوع
میکنند(.)North,2000
درآمدراتعیین 

ار وبنهادی،مجموعهایمتش
اقتصادیراش

ازنهادهاستکوهی ویازمهومتورینعناصورهورنظوام

میدهد.نهادهابهمثابهقواعدبازیهرجامعههستندو ار وبنهوادیبوهنحووه
 

ترکیبو یدمانقواعدبازیاشارهدارد .ار وبنهوادیدربوردارنودهیمجموعوهایازقیوودو
محوودودیتهووابووررفتوواروعمل ووردعوام و انسووانیوسووازمانیاسووتکووهتخطوویازایوونقیووودو
محدودیتهامیتواندهزینههاییرابرایعوام انسانیوسازمانیخاطیدربرداشوتهباشود.نهادهوا
مم ناستناآهاهانوهیواآهاهانوهوازرویهودفشو هرفتوهباشوند.ازیوکمنظورمویتووان
ار وبنهادیرابوهدوزیورمجموعوهینهادهوایرسومیونهادهوایغیررسومیتف یوککورد
نهادهایرسمیکوهبوهمثابوهقوانونشوناختهمویشووند،قووانیناساسویوقووانینعملیواتیرادربور
میهیرند.قوانیناساسیتعیینکنندهیساختاراساسیصقوقمال یتوتوزیعرانتدرجامعهاست.
قواعدعملیاتیشام قوانینمصوب،قوانینتجارتوقراردادهاست.نهادهایغیررسمیمتش

از

قواعووداخالقوویوهنجارهووایارزشووی،ایوودئولوژیکوسوونتیهسووتندکووهتوواصوودتعیووینکننوودهای
هدایتکنندهومحدودکنندهیرفتارعوامو انسوانیدرفراینودهایسیاسویواقتصوادیدرجامعوه
است(.)Zaman Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012هرهونهمحودودیتیکوهازسوویبشور
برایش هیریروابطمتقاب صورتپذیردرامیتواننهادنامیدوش هیریکنشمتقاب انسان
در ووار وبنهادهووامحقووقخواهوودشوودانگیووزشهووادر ووار وبنهادهوواقوودعلوومموویکننوودو
ش هیریعمل رداقتصاددر ار وبنهادپیشمیرود .
باوجوداین هدرآمدهایرانتیبهدولتآزادیعم میبخشدمسئولیتدولترانیزدرقبال
بهبودوضعکنونیوآیندهاقتصادبیشترمیکندوهرهونهتصمیمیدررابطهباایندرآمودهانتوایج
تعیینکنندهایرابراقتصادتحمی می کنود.عمل وردضوعیفیکوهاغلوبکشوورهایغنویازمنوابع
طبیعیدرمواجهباایندرآمدهاازخودنشاندادهاندسببشدهبهجایصرکتمثبتوروبهجلوو
درداممصیبتمنابعهرفتارشوندواین ار وبهاینهادیموجوداستکهتعیینمیکندرانوت
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صاص ازمنابعدرمال یتدولتباشدیاموردموبوهواسوطهآنمسویرهایرشودوتوسوعه گونوه
طی شود.مال یتدولتبررانتصاص ازمنابعسببسرریزاینرانتبهدروننظاماقتصادیشده
وتخصیصوتوزیعرانتکهبرعهدهدولتهذاشتهمیشوودسوبباثرهوذاریشودیدبوراقتصواد
خواهدشودکوهدراغلوبموواردشواهدناکواراییدولوتهوادرتوزیوعایونرانوتوشو هیوری
دولترانتیهستیم.

زمانورودرانتنفتبهاقتصادکشورمسئلهایبسیارمهومدر گوونگیتاثیرپوذیریسواختار

دولتوشدتاینتاثیرپذیریخواهدبود.این هساختاردولتتا وهصودتحوتتواثیررانوتمنوابع
نفتیقرارهرفتهود ارتخییروتحولمیهردد،بهشرایطموجودساختارنهوادیبوهویوژهسواختار
دولتبههنگاموروددرآمدهاینفتیبازمیهردد.بهنحویکهاهوردولوتمسوتقردر وار وب
نهادیموجود،هنگامورودرانتنفتسازمانیدرصالاستقرارونوپابانظامبروکراتیوکشو ننده
وضعیفیانسبتاناکارادرجهتتقویترشدوتوسعهباشد،آنگاهباورودنفتبهکشور،سواختار
دولتنهتنهادرمدیریتمناسبرانتنفتبواش سوتمواجوهخواهودشود،بل وهدرایونفراینود
تضعیفشدهاینش ستراتشدیدخواهدکرد( .) Tayeb Nia , et al ., 2014
نان هدرکشوریبروکراسیعمومیقاب اطمینانوفسادکمباشدمنابعطبیعینهتنهامانعی
برایرشداقتصادیمحسوبنمیشودبل هبهرشدهر هبیشتراقتصادهمکمکمیکنود.ازجملوه

فادهکننود
کشورهاییکهموفقشدهاندازنفرینمنابعهریختهوازآنجهتصرکتروبهجلواست 
توانبهنروژاشارهکرددرنروژزمانینفتپابهعرصهاقتصادهذاشتکهکشوورازبروکراسوی

می
دولتیباعمل ردخوببرخورداربودودموکراسوینیوزسوابقهطووالنیومح مویداشوتوایون
یافتهاسوتبوااین وهنوروژاز
هیریازایننعمتبهثروتسرانهباالییدست 

کشورتوانستبابهره
بزرهترینصادرکنندهاننفتاستاماباقطعاینمنبعازبودجهمانعازتخذیهمستقیمدولوتازآن
شدهوبااینکارمانعورودشولهاونوساناتقیمتنفتبراقتصادکشورشدهوصندوقدولتوی

درآمدهاینفتیراپشتوانهایبرایدولتقراردادهاماازدسوتدرازیبوهآنجلووهیریبوهعمو 
آوردهاسووت.ایوونکشوووربووافراینوودبودجووهریووزیصووحیحوسخیوورهسووازیمنووابعارزیام ووان
سیاستهذاریپولیمستق رافراهمآورده اسوتوبواسخیورةدرآمودهاینفتویدرصوندوقایون
درآمدهارابهثروتبیننسلیمبدلساختهاستویامالزیکهباتنوعبخشویدنبوهاقتصوادوقطوع
وابستگیخودبهنفتاکنونرشدباالییراتجربهکردهاستوایننمونههاصاکیازآناسوتکوه
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کردوتوزیعرانتنفتتوسطنظامصاکماقتصادیاستکهمسئلهسوازاسوتوهرنوه

نحوهوهزینه
نفتبهخودیخودمصیبتیاموهبتتلقینمیشود .

درستاستکهام انوقوعپدیدهنفرینمنابعزیاداستاماایونیوکقوانونازپویشتعیوین
شدهنمی باشدبل هوقوعآنتحتلقاطمودیریتوکیفیوتنهادهواپدیودارخواهودشودوسواختار
نهادیصاکم،یکموضوعتعیینکنندهدرنحوهتاثیرهذاریدرآمدهاینفتیبرعمل رداقتصوادی
استوبایدنقشویژهنهادهادرانتقالازمنابعطبیعیموردتاکیدقرارهیرد( Tayeb Nia , et al .,

.)2014ی یازراه ارهایمهمیکهقادراسوتمصویبتمنوابعرابوهموهبوتبودلکنودتقویوتو
ارتقاطکیفیتنهادهاستهر هدرراستایپایدارینهادهاقدممثبتوروبهجلووییبرداشوتهشوود
ابعنیزاصولیصورتهرفتهودرراستایپیشبرداهدافاقتصادیباشد .

رودکهبهرهمندیمن


امیدآنمی
کشورهاییکهاقتصوادآنهوابورنهادهوایتوسوعهیافتوهمستقراسوتسیاسوتهوایپوولیبانوک
هایاصتمالیواردآمدهنیزدرمیانمدت

مرکزیشانباسیاستهایدولتهمپوشانیدارندوشول
وبلندمدت،اقتصادرامتعادلمیسازد.امادرکشورهاییکوههنووزمقودماتوشورایطالزمبورای
اعمالسیاستهایمستق غیرمت یبهیکنهادمشخصوجودندارد،اص اممستق پوولینوهتنهوا
کارایینداردبل هدیگرسیاستهایمالیوصتیفرهنگویواجتمواعیرانیوزتحوتالشوعاعقورار
میدهد( .)Asgari,2010


شاخصهای استقالل بانک مرکزی

برایمحاسبهاستقاللبانوکمرکوزیشواخصهوایمتفواوتیوجووددارداموادرایونمیواندو
شاخص GMTیا) Grilli & Mseiandaro & Tabelini (1991و  CWNیوا & Cukerman

درمقایسهبادیگرشاخصهابهدلی این هازجامعیوتبواالبرخووردار

)Webb & Neyapti (1992
باشندبیشازسایرشاخصهاموردتوجهمحققانقرارهرفتهاست.


می
شاخص بید و پارکین

1

اینشاخصرامیتوانبهعنوانی یازنخستینشواخصهوایقوانونیاسوتقاللبانوکمرکوزی

________________________________________________________________
)1.Bade and Parkin (1988
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برشمرد.بیدوپارکیناستقاللقانونیرادردوصوزهسیاسیومالیتعریفمیکنند.

شاخصاستقاللسیاسیبیدوپارکینمتش

ازمعیارهایزیراست :

هذاریهاست؟ 


آیابانکمرکزیباالترینمسئولسیاست
آیاهی مسئولدولتیدرشورایسیاستهذاریبانکمرکزیصضورندارد؟ 
آیابرخیازاعضایشورایسیاستهذاریبانکمرکزیمستق ازدولتمنصوبمیشود؟ 

شاخصاستقاللمالینیزدربرهیرندهمواردزیراست :
استقاللبودجه 
تعینمیزانصقوقکارکنانبانکمرکزیتوسطخودبانکمرکزی 
تخصیصسودومنافعبهدستآمدهتوسطخودبانکمرکزی 

شاخص گریلی ،ماسکیاندارو و تابلینی GMT

1

اینشاخصکهبهشاخص  GMTنیوزمعوروفاسوتاسوتقاللبانوکمرکوزیرابوهدوج وزط
استقاللسیاسیواقتصادیتقسیممیکند.شاخصاستقاللسیاسیشام 8معیواراسوتوعوواملی
وننحوهانتصابرئیسواعضایهیئتمدیرهبانکودورهتصدیآنهاومیزانمسئولیتبانوک
دردستیابیبهثباتقیمترادربرمیهیردوشاخصاسوتقاللاقتصوادینیوزدربرهیرنوده7معیوار
استوبهعواملی ونتواناییبانکدرتعیینواستفادهازابزارهایسیاستهذاریپولیهم وون
میزاناعتباربانکبهدولت،تعییننرخبهرهوامونرختنزی اشارهدارد .

شاخص کوکرمن ،وب و نیاپی CWN

2

اینشاخصی یازمعروفترینودقیقترینشاخصهابرایمحاسبهاسوتقاللبانوکمرکوزی
شودکهبهدودستهقانونیوواقعیتقسیممیشود.


محسوبمی
درشاخصقانونیاستقاللبانکمرکزی،ویژهیاستقاللبوه هوارزیرمجموعوهزیورتقسویم
میشود :

________________________________________________________________
)1.Grilli, Mseiandaro and Tabelini (1991
)2.Cukerman, Webb and Neyapti (1992
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قوانینمربوطبهریاستبانک 
تدوینسیاستها 

اهدافبانکمرکزی 
محدودیتاعطایوامبهدولت
کهاین هارجزطوزنهاییاختصا

دادهشدهومتش

از16متخیراستکههرمتخیور،بوین

بندیمیشود 


صفر(کمتریندرجهاستقالل)ویک(بیشتریندرجهاستقالل)رده
کوکرمنبرایتعییناستقاللبانکمرکزیازشاخصدیگریکوهبورمبنوایعمل وردبانوک
یازکشورهایدرصالتوسعهمشاهدهشدهاستکهصتوی

استنهقانوننیزبهرهجسته وندربرخ
اهرقوانینبانکمرکزیکامالآش ارباشدمم ناستاینقانوندرعم بهدقتاجورانشوودبوه
همیندلی دوشاخصزیررانیزپیشنهادمیکند :
اولینشاخصشاخصنورختعوویررئویسبانوکمرکوزیاسوتوبورایونپویشفورضبنوا
شدهاستکهمواردتعویررئیسبانکمرکزی(الاق ازصدیبهباال)نشاندهنودهسوطحپوایین
استقاللمیباشدوکوتاهبودندورهتصدیریاستبانکرانشاندهندهپایینبودناستقاللبانوک
قلمدادمیکنند .

میکندبراسوا اطالعواتصاصو 
شاخصدیگریکهاستقاللواقعیبانکمرکزیراتعیین 
ازعمل ردواقعیبانکمیباشدوبراسا پرسشنامهایکهبرایکارشناسانپولیبانوکمرکوزی
ارسالمیهرددتهیهمیشودباتوجهبهاین هاینپرسشهابراسا عمل ردواقعویبانوکطراصوی
دستآمدهبزرهترباشداستقاللبانکبیشتراست .
استهرقدرشاخصبه 


شده

شاخص گوتیرز

1

اینشاخصاز5جزطاصلیزیرتش ی شدهاست :
اهدافبانکمرکزی 
مسئولیتبانکمرکزیدربرابرسیاستهایپولیوارزی 

________________________________________________________________
)1.Gutierrez (2003
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استقاللسیاسیبانکمرکزی 
استقاللاقتصادیبانکمرکزی 
صسابرسی
هریکازاین5جزطبهپارامترهایدیگرینیزتقسیممویشوودکوهدربوازه(1و)-1اسوت.و
شاخصمربوطبههریکازهروههایاصلیازجمعجبریاجزایشصاص میشود .

درجه

پیشینه پژوهش

( 1992) Cukierman & Webb & Neyaptiبهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوتورمدر
72کشووور(51کشوووردرصووالتوسووعهو21کشووورتوسووعهیافتووه)بوورایسووالهووای1989-1950
پرداختندوبهایننتیجهرسیدهاندکهدرکشورهایتوسعهیافتوهرابطوهمنفویبوینتوورمواسوتقالل
بانکمرکزیوجوددارددرصالی هکشورهایدرصالتوسعهفاقد نینهمبستگیهستند .
 (1993 ) Alsina & Summerرابطهاستقاللبانکمرکوزیومتخیرهوایکوالنرابورای16
اندآنهادراینکارازشاخصهایهریلویو

کشوراروپاییدرسالهای1988-1955بررسیکرده
ماسیاندارووتابلینیاستفادهکردهوباافزودن4کشورشاخصبیدوپارکینراهسوترشدادهانودو
بردهانداماهی همبسوتگیبوینرشود
درنهایتبهرابطهمنفیبیناستقاللبانکمرکزیوتورمپی 

اقتصادیواستقاللبانکمرکزینیافتهاند .

)1998(Maxwell Fryبووهبررسوویرابطووهکسووریبودجووهدولووتواسووتقاللبانووکمرکووزی
توسعهرادرسالهوای1972-1995مووردمطالعوهقورار

پرداختهاستودادههای70کشوردرصال
دادهاستوبهایننتیجهرسیدهاستکهسیاستهوایموالیدرکشوورهایدرصوالتوسوعهاسوتقالل
دکردهاستورابطهمع وسیبیناستقاللبانکمرکوزیوکسوریبودجوه

بانکمرکزیرامحدو
دولتوجوددارد .
)2009(Klomp & De Haanرابطهاستقاللبانکمرکزیوبیثباتیمالیرامووردبررسوی
قرارداده ندوضمنبیاناین هام انندارداستقاللبانکمرکزیبهتنهاییبورایرسویدنبوهثبوات
دباشدبابررسیدادههادردوره1985توا2005بوهرابطوهایمنفویمیواناسوتقاللبانوک

قیمتمفی
مرکزیوبیثباتیمالیدستیافتهاندواینرابطهرانیزناشیازاستقاللسیاسیمیدانندنهاستقالل
اقتصادی .
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)2012(Hielscher & Markwardtبهبررسینقشنهادهوایسیاسویبوراثربخشویاسوتقالل
بانکمرکزیپرداختهاستوکیفیتنهادهایسیاسیرادرارتبواطبویناسوتقاللبانوکمرکوزیو
کشورنشاندادهاستکوهلزوموااعطوایاسوتقالل

تورمموردبررسیقراردادهاستاوبابررسی69
بیشتربهبانکمنجربهعمل ردبهترتورمنمیشودوبرایدستیابیبهتورمپایینازطریقاستقالل
بانکمرکزیدوشرطبزر بودنتخییراتاستقاللوباالبودنکیفیتنهادهابوهانودازهکوافیرا
ضروریمیداند .



)2017( Agoba et alدرمقالووهایبووهبررسوویاسووتقاللبانووکمرکووزیوتووورمدرآفریقووا
پرداختهاندودراینمطالعهبهبررسویتواثیراتسیسوتمهوایموالیوکیفیوتنهادهوایسیاسویبور
اثربخشیاستقاللبانکمرکزیدردستیابیبهتوورمپوایینپرداختوهانود.بوهایونمنظوور48کشوور
موردبررسیقراردادهند.نتایجصاص شدههویایآناسوت

آفریقاییرابرایدوره1970تا2012
کهبرخالفکشورهایتوسعهیافتهدرآفریقاوکشورهایدرصالتوسعهتنهااستقاللبانکمرکزی
دردستیابیبهتورمکافینیستهم نیننتایجصواکیازآناسوتکوههر وهتوسوعهبوازارسوهام
توسعهافزایشمیدهداموادر


یافتهودرصال

توسعه

اثربخشیاستقاللبانکمرکزیرادرکشورهای
انمیدارداستقاللبیشتربانوک

اثربخشیاستقاللبانکمرکزیدرآفریقابیتاثیراستودرآخربی
مرکزیتوامباتوسعهبخشبان یوکیفیتنهادیدرکاهشتورمموثرترعم میکند .
)2001( Jafari Samimi & Ahmadiبوابررسویدادههوای45کشووردرسوالهای1990توا
ودهاندوبهایون
1998رابطهمیاندرجهاستقاللبانکمرکزیوعمل رداقتصادکالنراارزیابینم 
نتیجهرسیدهاندکهوجودبانکمرکزیمستق ضمناین همیتواندنرختورموکسوریبودجوهرا
کاهشدهدباکاهشآثارنامطلوبمالیاتتورمینیزهمراهاستوسببافزایشرشداقتصادیو
تولیدنیزمیشود .

 )2004( Taghipoor & Mousavi Azad Kasmaiبوهبررسویرابطوهبوینتوورمواسوتقالل
بانکمرکزیدرایرانپرداختهاندآنهادراینمطالعهبااستفادهازدادههای56کشوردرصالتوسعه
نیافتهاند.نتایجآنهواصواکی
بهارتباطمعناداریبینتورمواستقاللبانکمرکزیدست 

طیدهه90
ازایناستکهتمامکشورهایدرصالتوسعهبادرجوهبواالیاسوتقاللبانوکمرکوزیداراینورخ
تورمپاییننیستندوعواملیازقبی درجهتوسعهیافتگیبازارهایمالی،سواختاردرآمودیکشوورو
نحوهتامینمالیبودجهآنهانیزموثراست .
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)2010( Asgariبهتاثیراستقاللبانکمرکزیبرنظاممودیریتنقودینگیبورایایورانو21
کشورصادرکنندهنفتطیسالهای1994تا2008پرداختهاندبهاینمنظورمودلاقتصوادسونجی
مورداستفادهقراردادهاندکهنتایجبوهدسوتآمودهازایون

درقالبدادهایتابلوییوشاخصGMT
تحقیقبیانگرآناستکهکشورهایصادرکنندهبادرجهاستقاللضعیفترهنگوامافوزایشقیموت

رومیشونددرصالی هنتایجتخموین


هایانبساطیدرقالبرشدباالینقدینگیروبه
نفتباسیاست
برایکشورهایصادرکنندهنفتبادرجهاستقاللقویترنشواندهنودهآناسوتکوهایونهوروهاز
هایپولیکنترلشدهتریراانتخابکنند .


توانندسیاست

کشورهاهنگامافزایشقیمتنفتمی
)2012 (Yahyazadehfar et alبهبررسیرابطهبینتورمواستقاللبانوکمرکوزیدرایوران
برایسالهای1960تا2008پرداختهاندنتایجصاکیازپژوهشآنهابیوانکننودهرابطوهمنفویبوین
استقاللواقعیبانکمرکزیوتورماست.هم نینرابطهبویناسوتقاللصقووقیوتوورمنیوزمنفوی
استاماارتباطیبینایندووتخییراتتورموجودندارد .
)2015(Yazdani et alبه گوونگیاسوتقاللبانوکمرکوزیبورثبواتموالیدرکشوورهای
انددراینمطالعهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوبرخیشاخصهایثباتموالی

نوظهورپرداخته
بااستفادهازدادههایترکیبیپویادرسالهای2012-1980دربرخیکشوورهاینوظهووربررسوی
شدهاستونتایجصاکیازآناستکهمتخیراستقاللبانکمرکزیاعومازسیاسوی-اقتصوادیو
ک موجبکاهشبیثباتیمالیدراینکشورهاست .
 )2015 ( Derakhshan Darabi & Mehnatfarبهبررسیرابطهبویندرجوهاسوتقاللبانوک
مرکزیوشاخصص مرانیخووبپرداختوهانود.بودینمنظووربوااسوتفادهازدادههوای26کشوور
منتخبوالگویرهرسیونیوتحلیو هوم بسوتگیکوانونیرابطوهمیواناسوتقاللبانوکمرکوزیو
ص مرانیخوبرابررسیکردندنتایجاینتحقیقصاکیازآناستکوهرابطوهمثبوتومعنواداری
میاندرجهاستقاللبانکمرکزیوشاخصص مرانیخوبوجوددارد .
)2015( Jafari Samimi & Derakhshan Darabiبهتحلی نظریوتجربیاستقاللبانوک
مرکزیدرایرانپرداختهاند.آنهادراینتحقیقبهبررسیرونداستقاللبانکمرکوزیدرایورانو
شناختعوام موثربرآنپرداختهاند.اینپوژوهشکوهدارایدوروی وردجدیوداسوتاسوتقالل
هایمختلفموردبررسیقراردادهاستونتایج

بانکمرکزیرابهصورتپویاوبراسا شاخص
آننشاندهندهایناستکهاستقاللبانکمرکزیاز1339تا1391روندنزولویداشوتهاسوتکوه
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ایننتایجصاکیازتاثیرقوانینتوسعهایبهویوژهقووانینتوسوعهبعودازانقوالببوربانوکمرکوزی

بودهاست .

)2016( Tehranchi et alبادرنظرهرفتننوسواناتتولیودوتوورمبوهعنووانشواخصهوای
عمل ردمطلوباقتصادکالن بهاثراستقاللبانکمرکزیبرایونشواخصطویسوالهای1340توا
1393درایرانپرداختهاند.نتایجبهدستآمدهنشاندهندهایناستکهباافوزایشاسوتقاللبانوک
شدهوبرثباتاقتصادکالنافزودهشدهاست .


مرکزیازنوساناتتولیدوتورمکاسته
) 2017 (Boostani & Salavi Tabarبهبررسیاستقاللبانکمرکزیدرایرانازبعودموالی
پرداختند.دراینمقالهشواخصاسوتقاللموالی0.53انودازههیوریشودهوبوااسوتفادهازاطالعوات
دستآمدهازبودجهدولتوترازنامهبانکمرکزینشواندادهشودهکوهبودجوهدولوتبوهطوور

به
مستمرد ارکسریبوودهوایونکسوریازمنوابعبانوکمرکوزییوافوروشاجبواریارزناشویاز
صادراتنفتبهبانکمرکزیتامینشدهونتیجهایونرفتواردولوتسوبباثرهوذاریبورصجومو
اجزایترازنامهایبانکمرکزیهشتهواستقاللمالیرادرعم محدودساختهاست .

اغلباینمطالعاتبهبیاناثرمع و میاناستقاللبانوکمرکوزیوتوورم،کسوریبودجوه،
بیثباتیمالیو...درکشورهایتوسعهیافتهدستپیداکردهاندامانمیتوانبااطمینانبوهایوننتوایج
دررابطهباکشورهایدرصال توسوعهاسوتنادنموودبوهویوژهکشوورهایدرصوا لتوسوعهنفتویکوهاز

وابستگیشدیدبهدرآمدنفترنجموی برنود .راکوهسواختارسیاسویکشوورهانیوزدراثرهوذاری
استقاللبانکمرکزینقشمهمیراایفامیکندهم نینپارهایازاینتحقیقواتبوهرابطوهمثبوت
میانص مرانیخوبوتوسعهسیاسیبراستقاللبانکمرکزیواثرهذاریآنبرمتخیرهایکوالن
ازجملهتورموثباتقیمتو...نیزاشارهدارندکهایننتایجنیزمهرتاییدیبرایونمدعاسوتکوه
استقاللبانکمرکزیبهتنهاییدردستیابیبوهثبواتاقتصوادیکوافینیسوتوهمراهوینهادهوای
سیاسیرانیزبرایدستیابیبهاینمهمبوهموددمویطلبود.ازایونروتحقیوقصاضورقصودداردبوه
بررسیرابطهمیاندرآمدنفتوکیفیتنهادهایسیاسویواثورتعواملیایوندوعامو بوراسوتقالل
بانکمرکزیبپردازد.
روش شناسی

بهمنظوربررسیالگویاینتحقیوقازروشدادههوایتوابلویی(پانو دیتوا)اسوتفادهمویشوود

212

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

دادههایتابلوییترکیبیازدادههایمقطعویوسوریزموانیمویباشودیعنویاطالعواتمربووطبوه
دادههایمقطعیدرطولزمانمشاهدهمیشود.بدینصوورتکوه نویندادههواییدارایدوبعود
میباشدکهیکبعدآنمربوطبهواصدهایمختلفدرهرمقطعزمانیخا

اسوتوبعوددیگور

تروهمخطیکمتور


هایپانلیصاویاطالعاتبیشتر،تنوعهسترده

باشد.داده

آنمربوطبهزمانمی
باشد.دادههایموورداسوتفادهدرایونتحقیوقمربووطبوه25

میانمتخیرهابودهودرنتیجهکاراترمی
میباشد .
بهرهمندازدرآمدهاینفتیطیسالهای 2012–2000
کشور 1


معرفی مدل و متغیرها

ازآنجاکههدفاینمطالعهبررسینحوهاثرهذاریرانتوتوسعهسیاسویبوراسوتقاللبانوک
مرکزیاستبرایپاسخگوییبهفروضمطر شدهدرجهاستقاللبانکمرکزیبراسا معادله
زیرتبیینمیشود :

( )1

CBI= α0+α1 Rent+ α2 polity + α3 Rent*polity + β Controlvariables + ε

دراینمعادلهاستقاللبانکمرکزیبهعنوانمتخیروابستهورانتوتوسعهسیاسیواثورهوم
زمانایوندوبوهعنووانمتخیورمسوتق درنظورهرفتوهشودهاسوت.هوم نوینبواتوجوهبوهمطالعوات
ازنقدینگی،هزینههوای

) Cukerman& Webb & Neyapti (1992و)D’Amato ,et al.,(2009
دولت،شفافیتوتوسعهنیزبهعنوانمتخیرکنترلیبهرههرفتهشودهاسوت.بوهعلوتمحودودیتدر
انتخابشدهاست.

هایاستقاللبانکمرکزیسالهایموردبررسیتا2012


دسترسیبهداده
متخیرهایوابستهومستق مورداستفادهدرتحقیقشام  :


 : CBIاستقالل بانک مرکزی

شاخصمورداستفادهدراینمطالعهشواخص ) Garriga (2016مویباشودکوهاسوتقاللبانوک
مرکزیرابرای182کشوردربازهزمانی1970تا2012برپایهمطالعات & Cukerman& Webb

بررسیکردهاست.اینشاخصبینصفرویکمتخیوراسوتوارزشبیشوترآن

)Neyapti (1992
نشاندهندهاستقاللبیشتراست.
________________________________________________________________
.1آلبانی،الجزایر،آرژانتی ن،استرالیا،آسربایجان،برزی ،کانوادا،دانموارل،مصور،انودونزی،ایران،کویوت،موالزی،م زیوک،
نیوزلند،نیجریه،نروژ،پرو،قطر،رومانی،روسیه،عربستان،امارات،آمری ا،ونزوئال
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 : Rentرانت

تفاوتبینقیمتمحصولومتوسطهزینهتولیدآنمحصول 
افزایشرانتمنابعطبیعیسببمیشودتادولتهاباات ابهدرآمدهایرانتیازسایرنهادهوا
بینیازشوند.لذادولتهادرقبالنحوهعمل ردخودبههی نهادوارهانیپاسخهوونمویباشوند
ازاینروبهراصتیمیتوانندبافشارواردکردنبهبانکمرکزیسیاستهایپولیراتحتتواثیر
قراردادهوآنرادرراستایسیاستهایمالیتنظیمنمایندواسوتقاللبانوکمرکوزیرامتزلوزل
کنند .

 : Total rentرانت کل

عبارتندازمبلغرانتنفت،اجارههازطبیعی،اجارهزغالسنگ(سختونرم)،اجوارهموواد
معدنیواجارهجنگ  

 : Polityتوسعه سیاسی

برایاینمتخیرازشاخص  Polity IVاستفادهشدهاستکهعددیبوین(+10و)-10اسوتو
هر هاینعددباالترباشدنشاندهندهباالبودندموکراسیاست .
باتوسعهنهادهایسیاسیاستفادهازرانتمنابعطبیعیبانظارتبیشتریاتفاقمیافتود.نظوارت
قوینهادهاسببکنترلعمل رددولتشدهومانعازآنمیشودکوهدولوتبوهراصتویبوهمنوابع
بانکمرکزی نگاندازیکردهوبابهورهمنودیازمنوابعبانوکدرصوددرفوعمشو التخوود
برآید.بالع سهر هنهادهایسیاسیضعیفترعم نمایندیاازقودرتکوافیبرخوردارنباشوند،
قادرنخواهندبودازرفتارهایسودجویانهدولتجلوهیرینمایند.اینامرسببمویشووددولوت
بافشاربهبانکمرکزیدرپیدستیابیبهاهدافخوودبرایودواسوتقاللبانوکمرکوزیرازیور
سوالبرد .
 : Rent * polityاثر تعاملی رانت و توسعه

اثرتوامانرانتوتوسعهرادربرمیهیرد .

نان هاثرنهادهایسیاسیبتواندبراثررانتمنابعغلبهکندمیتووانشواهداثرهوذاریمثبوت
ایوونمتخیووربووراسووتقاللبانووکمرکووزیباشوویمامووا نان ووهنهادهوواقووادرنباشووندتوواثیررانووترادر
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سیاستهذاریهاازبینببرنددولتهاباات ابهاینرانتهاوعدماعتنابهنظراتسوایرنهادهوابوه
صورتخودسرانهتصمیمهیرینمودهوبواتحوتفشوارقوراردادنبانوکمرکوزیودخالوتدر
اتخاسواجرایتصمیماتبان یمیتواننداستقاللبانکمرکزیرابامخاطرهمواجهنمایند .

 : Liquidityنقدینگی

صجمپولدرهردشرانقدینگیمیهویندکهشام مجموعپولخارجازبانکوسپردههوای
درخواستیوسپردهارزخارجیساکنانبهجوزدولوتمرکوزیبوههموراههوواهیسوپردهواوراق
بهاداراست .
ازآنجاکهافزایشنقدینگیازعوام افزایشپایهپولیاستوافزایشپایهپولینیوزی ویاز
عوام زمینهسازبروزتورممیباشد،کنترلتورمنیزی یازمهمترینواصلیترینوظایفبانک
مرکزیاست.لذامم ناستباافزایشنقدینگیشاهدافزایشفشاربربانکمرکزیوکواهش
استقاللآنباشیم .

 : Expenditureهزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

هایدولتبههمراهسودخالصداراییهایغیرمالینسبتبهتولیدناخالصداخلی 


کلیههزینه
هرزمانهزینههایدولتنسبتبهدرآمدهایآنفزونییابدشاهدبروزپدیدهکسریبودجوه
خواهیمبود.اینامردولترامجبورمیکندبورایتوامینکسوریبودجوهخوودوپوشوشهزینوه
هایشبهبانکمرکزیرجوعکردهووبازیرفشارقراردادنایننهادواثرهذاریبرسیاستهای

پولیدرصددرفعمش التخودبرآیدوباروشهایی ونوامهرفتنازبانکمرکزیکسوری
بودجهخودراکاهشدهدلذاافزایشهزینههایدولتنباید ندانبهنفعاستقاللبانوکمرکوزی
باشد 

 : Transparencyشفافیت

بهعنوانشاخصشفافیتازمیزاندسترسیافرادجامعهبهاینترنتاستفادهشودهاسوت.کواربران
اینترنتافرادیهستندکوهازاینترنوتدرهورم واندر3مواههذشوتهاسوتفادهکوردهانود.اینترنوت
میتواندازطریقرایانه،تلفنهمراه،تلوزیوندیجیتالو...استفادهشود .
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 هر همیزانشفافیتبیشترباشدوعموممردمبیشتردرجریانعمل ردمسوئولینپوولیوموالی
قراربگیرندشاهدآنخواهیمبودکهفعالیتهایسیاستهوذارانبهتورومناسوبتورخواهودبوود.
دسترسوویسووریعمووردمبووهاطالعوواتشووفافسیاس وتهووذارانرامجبووورمووینمایوودکووهدرقبووال
سیاست هایپولیوارزیپاسخهوباشند.وعدمایناطوالعرسوانیمم وناسوتاثوراتسووطبور
استقاللبانکمرکزیداشتهباشد .

 : Developmentتولید ناخالص داخلی سرانه

جهتنشاندادنتوسعهاقتصادیازشاخصتولیدناخوالصداخلویسورانهاسوتفادهشودهاسوت.
تولیدناخالصداخلیتقسیمبرجمعیتسرانهراتولیدناخالصداخلیسرانههویندکهدرآنتولیود
ناخالصداخلیبراسا مجموعارزشناخوالصتموامتولیدکننودهانسواکندراقتصوادبوهاضوافه
مالیاتمحصولمنهاییارانهمیباشودکوهدرارزشمحصوولهنجانودهنشودهاسوتوبودونکسور

هایتولیدشدهیاتخلیهوتخریبمنابعطبیعیمحاسبهشدهاست .


استهاللدارایی
اهر همم ناستدرکشورهایغیرنفتیشاهداثرهذاریمثبتتوسعهاقتصادیبوراسوتقالل
بانکمرکزیباشیماماازآنجاکهبخشاعظمتولیودناخوالصداخلویکشوورهاینفتویرارانوت
ودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکمتریبرتولیودناخوالصداخلویدارنودلوذابوه

نفتتش ی میدهد
علتوابستگیبهدرآمدهاینفتیمم ناستباافزایشتولیدناخالصداخلویتواثیرمنفویآنرا
براستقاللبانکمرکزیشاهدباشیم .

یافتههای تجربی

نتایجتخمینبیانگرآناستکهرانتنفتیدارایاثرمنفیامانوا یزیدرسوطحمعنواداری95
درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.اینامرص ایتازآنداردکهیوکدرصودافوزایش
دررانتنفتیسببکاهش0.0043درصددراستقاللبانکمرکوزیمویشوود.مویتوواناینگونوه
استنباطکردکهباافزایشدرآمدهاینفتیکهبهتبوعآنشواهدافوزایشقودرتموالیدولوتنیوز
خواهیمبودسیطرهونفوسدولتوسایهاندازیآنبربانکمرکزینیزبیشترخواهدشدواستقالل
بانکمرکزیرابهصورتمع و تحوت الشوعاعقورارخواهودداد.کیفیوتنهادهوایسیاسوینیوز
دارایاثرمثبتامانا یزدرسطحمعنواداری95درصودبوررویاسوتقاللبانوکمرکوزیاسوتو
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افزایشیکدرصددرتوسعهسیاسیتنها 0.0031درصدسوببافوزایشاسوتقاللبانوکمرکوزی
میشودکههویایاینواقعیتاستکهباافزایشتوسعهسیاسیمیتوانشاهدبهبووددروضوعیت
استقاللبانکمرکزیباشیم.هم ناناثرتوامانرانتوتوسعهنیوزدارایتواثیرمع وو 0.0001

درسطحمعناداری95درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.ایننتیجوهبیوانگرآناسوتکوه
فعالیتهایرانتجویانهسببکاهشقودرتنهادهوامویشوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبور
ترمیکند .

استقاللبانکمرکزیراکم 
رنگ

عالوهبراینمواردشاهدرابطهمع و ومعنادار0.0021نقدینگیبراستقاللبانکمرکزی
ورابطهمع و ومعنادار0.0033میانافزایشهزینههایدولتوافزایشاستقاللبانکمرکوزی
میباشیم.افزایشنقدینگیسببافزایشپایهپولیوفشاربربانکمرکوزیدرکنتورلتوورمخواهود
شدکهاینامراستقاللبانکمرکزیرابامخاطرهمواجهمویکنود.هوم نوینافوزایشهزینوههوای
هرددتادولتبرایتامیناینهزینه هوابوهبانوکمرکوزیبوهعنووانآسوا نتورینو

دولتسببمی
ارزانترینراهمم نرجوعکردهودرصددتامینمخارجخودبرآید .

استقاللبانکمرکزیبواشوفافیترابطوهمسوتقیمیومعنواداریداردوهرهونوهافزایشویدر
شفافیتسبببهبود0.0012درصدیدروضعیتاستقاللبانکمرکزیمویشوود.درپویافوزایش
شفافیتآهاهیعمومیافوزایشیافتوهودرنتیجوهکیفیوتدموکراسویبهتورخواهودشود.افوزایش
آهاهیمردممسئولینپولیومالیکشورراوادارمیکندتادرقبالعمل ردخودپاسوخگوباشوند
کهاینامردارایاثراتمثبتیبراستقاللبانکمرکزیاست.دراداموهبایودبوهاثورمنفویونوا یز
تولیدناخالصسرانه()0.00000291براستقاللبانکمرکزیاشارهکردکوهدرسوطح95درصود
نیزمعناداراستوبیانکنندهاینامراستکههر هتولیدناخوالصسورانهافوزایشموییابودشواهد
کاهشدرمیزاناستقاللبانکمرکزیهستیم.ازآنجاکهمنبعاصولیدرآموددرکشوورهاینفتوی
درآمدنفتاستودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکومتوریبورتولیودناخوالصداخلویداردازایونرو
افزایشتولیدناخالصداخلیبهعلتوابسوتگیبوهدرآمودهاینفتویدارایاثورمنفویبوراسوتقال ل
بانکمرکزیاست.
عالوهبررانتنفتدراینتحقیقبهبررسیتاثیرسایررانتهابوراسوتقاللبانوکمرکوزینیوز
استکهدرادامهبهبیانآنمیپردازیم :


پرداختهشده
همانهونهکهدرجدول2نیزقاب مشاهدهاسترانتهازدارایتاثیرمعنواداریبوراسوتقالل
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بانکمرکزینمیباشد.همانندقب شاهدتاثیرمثبوتومعنوادارکیفیوتنهادهوایسیاسویبورروی
استقاللبانکمرکزیمیباشیم.ایننتیجهنشاندهندهآناستکهبهبودکیفیتنهادهوایسیاسوی
هموارهبهبهبوددروضعیتاستقاللبانکمرکزیمنجرمیهردد.اماهمانهونهکهازبررسیاثور
توامانرانتوتوسعهنیزپیداسترانتهازاهر هبهتنهاییبراسوتقاللبانوکمرکوزیاثرهوذار
نیستامامانندرانتنفتسببکاهشقدرتنهادهوامویشوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبور
ترمیکند .

استقاللبانکمرکزیراکم 
رنگ



جدول  . 1نتایج تخمین رانت نفت
متغیرها
Oil
Polity
Oil*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0043/00031/0
0001/006e-91/20021/00033/00012/0
8338/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
000/0
017/0
004/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0



جدول  . 2نتایج تخمین رانت گاز
متغیرها
Gas
Polity
Gas*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0034/0
0086/0
0012/006e-10/30017/00024/00008/0
7359/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
261/0
000/0
006/0
000/0
000/0
000/0
003/0
000/0

نتایجبررسیرانتجنگ هابراستقاللبانکمرکزینشانمیدهدکهرانتجنگ دارایتاثیر
باشد.هم ناناثرکیفیتنهادهایسیاسیبوررویاسوتقالل

معناداریبراستقاللبانکمرکزینمی
بانکمرکزیمثبتومعناداراست.اماشاهدتاثیرمعنادارایننوعرانتوتوسعهبهطورهومزموان
لبانکمرکزینمیباشیم.

بررویاستقال
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جدول  . 3نتایج تخمین رانت جنگل
متغیرها
Forest
Polity
Forest*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0264/00082/0
0041/006e-14/30012/00043/00010/0
7793/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
090/0
000/0
990/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0


جدول  . 4نتایج تخمین رانت کل
متغیرها
Total rent
Polity
Total rent*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0035/00036/0
0001/006e-02/30021/00040/00013/0
8593/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
000/0
010/0
052/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

درنهایتبهبررسیتاثیررانتک کهمجموعازتمامرانتهاستبوراسوتقاللبانوکمرکوزی
پرداختهشدهاست.ازآنجاکهاغلباینکشورها،کشورهایصادرکنندهنفوتمویباشوندوبخوش
عظیمرانتک آنهامتش

ازرانتنفتمیباشد،رانتغالبدراینکشوورهارانوتنفوتبووده

واقتصاداینکشورهاغالبامتاثرازرانتنفتمیباشدلذاشاهدتاثیرمنفیومعنواداررانوتکو بور
استقاللبانکمرکزیمیباشیم.نتایجتخمینبیانگرآناستکوهرانوتکو دارایاثورمنفویاموا
نا یزیدرسطحمعناداری95درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاستویوکدرصودافوزایش
درصددراستقاللبانکمرکزیمیشود.ایننتیجوههوم نوان

دررانتک سببکاهش0.0035
میتواندبیشازپیشاثررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیراتاییدنماید.هم ونمواردپیشتر
تاثیرکیفیتنهادهایسیاسیبراستقاللبانکمرکزیمثبتاستولیاثرتوامانرانتوتوسعهبور
استقاللبانکمرکزیمع و بودونشاندهندهآناستکهفعالیتهایرانتجویانهباتضوعیف
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تاثیرنهادهایسیاسیسببکاهشقدرتایننهادهامیهردد.الزمبوهسکوراسوتتواثیرهر هوار
متخیر کنترلیلحواظشودهدرتحقیوقبوراسوتقاللبانوکمرکوزیدرتموامیتخموینهواازلحواظ
معناداریونحوهاثرهذاریمشابهاست.

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایجبهدستآمدههویایاینمطلباستکهتاثیررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیمنفوی
است ایننتایجنشاندهندهآناستکهورودرانتنفتبهاقتصادنهتنهواسوببافوزایشاسوتقالل
یدغدغوهسوبب
بانکمرکزینمی شودبل وهدسترسویدولوتبوهیوکمنبوعدرآمودیآسوانوبو 
خودمختاریهر هبیشتردولتوات ابهرانوتنفتویمویهورددوایونعامو سوببجلووهیریاز
استقاللبانکمرکزیومانعتراشیبرایعمل ردآزادومنطقیایننهادوعدمتم ویندولوتاز
هایپولیبانکمرکزیدرراستایپیشبرداهدافاقتصادیمیهردد.امارابطهمثبتویمیوان

سیاست
استقاللبانکمرکزیوبهبودکیفیتنهادهایسیاسیبرقراراست.هوم نویناثورهومزموانرانوت
نفتوتوسعهسببکمرنگترشدناثرنهادهایسیاسیمیشودوکیفیتنهادهایسیاسیبهعلت
وابستگینفتیتضعیفشدهوشاخصهایاتوکراسیپررنگترشوندکهاینامورموجوبکواهش
استقاللبانکمرکزیمی شود.عالوهبورایونموواردشواهدرابطوهمع وو ومعنوادارنقودینگی،
هزینههایدولتوتولیدناخالصداخلیبراستقاللبانکمرکوزیبوودیمامواافوزایششوفافیتبوا
اثرهذاریمثبتبراستقاللبانکمرکزیسبببهبوداسوتقاللبانوکمرکوزیمویشوود.درهموین
راستابهبررسیتاثیرسایررانتهابراستقاللبانکمرکزینیزپرداختهشدهاست.نتایجاینبررسی
نشاندهندهآناستکهرانتهازورانتجنگ هادارایاثرمعناداریبراستقاللبانوکمرکوزی
نمیباشدولیتاثیررانتک براستقاللبانکمرکزیهم ونرانتنفتمع و است.مویتووان
اینهونهاستداللنمودازآنجاکهکشورهایمنتخباغلوبکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوودهو
رانتغالبدراینکشورهارانتنفتاستواسوا وپایوهبرناموههوایاقتصوادیدولوتدرایون
کشورهامبناینفتیدارداثرهذاریاینرانتبیشازسایررانتهابه شممیخورد .
همانهونهکهازنتایجتحقیقبرآمدهاستافزایشدردرآمدهایرانتیسببکاهشاسوتقالل
بانکمرکزیمیهرددبههمیندلی پیشنهادمیشودبرایافزایشاستقاللبانوکمرکوزیجلووی
ورودهرهونهرانتبهویژهرانتنفتکهاثرهذارتریننووعرانوتدرکشوورهاینفتویاسوتبوه
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کهسرریزایندرآمدبهبودجهدولتباعثشدهدولتباات ابوهآن
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اقتصادهرفتهشودبهخصو

بههمویندلیو نخسوتین.ازهرارهانونهادیبینیازشدهوتصمیماتخودمختارانهایاتخاسنماید
هامبایددرجهتنحوهصحیحبودجهریزیبرداشتهشودواختیاراتبانکمرکزیدرزمینهاتخواس
هم نینافزایشکیفیتنهادهاسببافزایشاستقاللبانکمرکزی.سیاستهایپولیافزایشیابد
میهرددازهمینروپیشنهادمیشودکهدرجهتبهبودهر هبیشترکیفیتنهادهاهامهایموثرو
مثمرثمریبرداشتهشودتاازاینطریقنیزشاهدعمل ردبهترواصولیتربانکمرکزیواستقالل
 .هر هبیشترایننهاددراتخاستصمیماتخوددربرابردولتباشیم
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نتایجنشاندادکهابعادساختارمالکیتاثرمعناداریبقرحاکمیقتشقرکتیبانقکهقانداشقتهاسقت،امقابقر
عملکردمالیبانکهامیتوانداثرمعکوسمعناداریداشتهباشد.بهای معنیکهباافزایشتمرکقزمالکیقت
ونسبتمالکیتنهادیودولتی،عملکردمالیبانقکهقابقهشقکلمعنقاداریکقاهشمقییابقدوبقالعک .
همچنی یافتههانشاندادکهابعادنظامحاکمیتشرکتیازاثرمستنیممعناداریبرعملکقردمقالیبانقکهقا
دهدبهبودمکانیسمحاکمیتشرکتیمیتواندبقهطقورمعنقاداریموجقببهبقود

برخورداراستونشانمی
دادکهنظامحاکمیتشرکتیمیتواندازشدتاثقرمنفقی

عملکردمالیبانکهاشود.درنهایتنتایجنشان
ابعادساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهابکاهد.نتایجحاکیازآناسقتکقهسقهامداریموسسقاتو
شرکتهایوابستهبهدولتونهادهایمالیبویژهبادراختیارداشت اکثریتسقهام،موجقبمقیشقودایق 
سهامداران به جای منافع کل سهامدارانوارزششرکت(بانک) ،اهداف و منافع خاص خود را پی یری
کنندکه ضعف در عملکرد مالی رابهدنبالخواهدداشت .


طبقه بندی .G30, G32, L25, H25, H26 :JEL
ساختارمالکیت،حاکمیتشرکتی،عملکردبانکها،مدلمعادالتساختاری.

واژگان کلیدی:


مقدمه

امروزعملکرد سیستم بانکیبهویژه در تخصیص بهینه منابع تیت تأثیر مستنیم سرمایهگذاری،
متضم رون تولید،اشتاال ورشد اقتصادی کشقوراسقت.بقهعبقارتدی قر،از آنجقا کقهبهبقود
عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در یک کشور میتواند منجقر بقه بهبقود وضقعیت اقتصقادی آن
کشور گردد،لذا بررسی شرایطی کقه موجقب بهبقود عملکقرد بانقکهقا و مؤسسقات مقالی گقردد
ضروری به نظر میرسد(میرچاندانیوگوپتا(.) Mirchandani & Gupta, 2018ازطرفدی قر،
بانکهادرمییطمنیصربهفردنظارتعمومیومجموعهایازققوانی ومنقرراتبقانکیفعالیقت
میکنند.چارچوبحاکمیتشرکتیدربانکهابقهمراتقبپیچیقدهتقرازسقایرشقرکتهقااسقت.
سازوکارهایحاکمیتشرکتیباعق کقمشقدنمشقکمتنماینقدگیدرشقرکتهقامقیشقودو
کیفیتای سازوکارهانسبیاستوازشرکتیبهشرکتدی رمتفاوتبودهومیتواندجنبقههقای
مختلفعملکردراتیتتاثیرققراردهقد.موضقو حاکمیقتشقرکتیدربانقکهقابقهویژگیهقای
مدیران،ترکیباعضایهیاتمدیرهوان یزههایمالیوسایران یزههابرایهمسوکردنفعالیقت-
هایافراددارایننشکلیدیبامنافعسهامدارانبست یدارد.ممک اسقتمقدیرانارشقدازمیقان
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سهامداراناصلیانتخابشدهویافردیاستخدامشدهبقهییقرازسقهامدارانباشقند.عمومقابیشقتر
مدیرانبانکهادرابتداازمیانسهامدارانانتخابمیشوند،ولیدرصورتیکهسهامدارانتجربقه
کافیدرموردهدایتعملیاتبانکینداشتهباشند،استخداممدیرانحرفهایدردسقتورکقارققرار
میگیرد .مدیرانحرفهایافرادیمتخصقصمقوردنیقازبقرایهقدایتمناسقبفعالیقتهقایبانقک

هستند،اماای مدیرانممک استبنابهدالیلمختلفازجملهنیوهانتخابوانتصابآنان،لزوما
ان یزهایبرایحداکثرسازیثروتسهامداراننداشتهورفتارمدیراستخدامشقدهالزامقادرجهقت
تین منافعسهامداراننباشد(نخعیوزهرایقی(.)Nakhaee & Zahraei, 2017درایق پقژوهش
ارتباطمیانساختارمالکیتومکانیسمحاکمیتشرکتیبانکهاباعملکردمالیآنهابااسقتفادهاز
مدلسازیمعادالتساختاریموردبررسیقرارمیگیرد.عموهبراینکهبقرایسقنجشمتایرهقااز
معیارهایمختلفمالیاستفادهشده(عملکردمالیبامعیارهایحسابداری،ارزشبازارواقتصقادی
سنجیدهشدهاست)،استفادهازمدلمعادالتساختاریامکاندادهمتایرهقایپقژوهشبقهدرسقتی
اندازهگیریشدهوروابطچندگانهمیانمتایرهابقهخقوبیآزمقونشقوندکقهدرمطالعقاتپیشقی 
موردتوجهواقعنشدهاست .
دربخشهایبعدیابتدامبانینظریموضو تینی وارتباطمیانمتایرهاتبیقی شقدهوسق



پیشینهمطالعاتمرتبطباموضو ارائهمیشقود.درادامقهبقهتقدوی فرضقیههقاونیقزروشتینیق 
پرداختهشدهکهدرآنجامعهونمونهآماریموردمطالعقهوتوضقی متایرهقاونیقوهگقردآوری
است.تجزیهوتیلیلدادههقاوآزمقونفرضقیههقابقاکمقکمدلسقازیمعقادالت

دادههابیانشده
ساختاریوبررسیبرازشمدلنیزبدنیالآنارائهشدهودرقسمتپایانیبهنتیجقهگیقریوبیق 
درموردیافتههایتینی پرداختهشدهاست.


مبانی نظری و پیشینه پژوهش

چنانکهمطالعاتگذشتهدرحوزههایسازمانینشاندادهاند،جداییبی مقدیریتومالکیقت
کهموجدمسألهنمایندگیاست،باع مقیشقودمقدیرانبقهجقایحداکثرسقازیثقروتصقاحبان
سهام،تمایلبیشتریبقهحداکثرسقازیمنقافعخقودداشقتهباشقند.جنسق ومکلینق ( & Jensen

زاصطمحهزینههاینمایندگیبرایتوصیفکاهشدرارزششرکتناشقی

)Meckling, 1976ا
ازعدمهمسوییمنافعمدیراناستخدامشدهوسهامداراناستفادهمیکنند .
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ازدیدگاهحاکمیتشرکتی،سهامدارانبااستفادهازسازوکارهایحاکمیتشرکتیمقیتواننقد
منافعمدیرانرابامنافعخقودهمسقوسقازند.یکقیازمهمتقری سقازوکارهایحاکمیقتشقرکتی،
مالکیتمدیراندربانقکاسقت.گمسقم ورودز()Glassman & Rhoades, 1980بقهمنایسقه
مؤسساتمالیکهتوسطمالکانآنهاادارهمقیشقدبقامؤسسقاتیپرداختنقدکقهمالکیقتآنهقااز
مدیریتجدابود.آنهانشاندادندکهسودآوریمؤسساتیبیشتراستکهمالکانآنهادرمقدیریت
ن نشدارند.اعضایهیاتمدیرهدروظیفقهنظقارتیخقودمسقئولیتنظقارتوتشقوی مقدیرانبقه
عملکردهمسوبامنافعسهامدارانرابقرعهقدهدارنقد(رحیمیقانوهمکقاران( Rahimian, et al.,

 .)2013
درواقعحاکمیتشرکتیرامیتقوانشقاملترتیبقاتحنقوقی ،فرهن قیونهقادیدانسقتکقه

کند.مؤلفههقاومکقانیزمهقایایق حاکمیقت

یحرکتوفعالیتشرکتهارامعی می

سمتوسو
عبارتندازسقهامدارانوسقاختارمقالکیتیآنهقا،اعضقایهیقاتمقدیرهوترکیقبآنهقاومقدیریت
شرکتکهتوسطمدیرعاملومدیرارشداجراییهقدایتمقیشقودوسقایرنینفقعهقاکقهامکقان
اثرگذاریبرحرکتشرکترادارند.درای میانآنچهکقهبیشقترجلقبتوجقهمقیکنقدحضقور
روزافزونسرمایهگذاراننهادیوحنوقیدردایرهمالکی شرکتهایسهامیعاموتقاثیریاسقت
کهحضورفعالای گروهبرنیوهراهبریشرکتهاوبهتبعآنعملکردآنهاداشتهاست(اسقعدی
( .)Asadi, 2016
ثردرهمسوییمنافعمدیرانبامنافعسهامداران،وجودسرمایهگذاراننهقادی

سازوکاردی رمؤ
است.بهعنوانیکیازسازوکارهایبرونیحاکمیتشرکتی،سرمایهگقذاراننهقادیننقشمهمقی

هاینمایندگیدارند.سرمایهگقذاراننهقادیازطریق 


دررفععدمتنارناطمعاتیوکاهشهزینه
عاتوقیمتگقذاریتصقمیماتمقدیریتبقهطقورضقمنیوبقاادارهنیقوهعمقل

جمعآوریاطم

شرکت،آشکارابرشرکتنظارتمیکنند.سقرمایهگقذاراننهقادیکیفیقتحاکمیقتشقرکتیرا
افزایشمیدهند.وجودنظامحاکمیتشرکتیمناسبدرشرکتها،افزایششفافیتاطمعقاتیرا

بهدنبالداردکهای بهنوبهخوددرکاراییبازارسرمایهننقشمهمقیایفقامقیکنقدودرصقورت
کارآییبازار،همقیمتاوراقبهدرسقتیوعادالنقهتعیقی مقیشقودوهقمتخصقیصسقرمایهکقه
مهمتری عاملتولیدوتوسعهاقتصادیاست،بهصورتمطلوبوبهینهصورتمیگیرد(اس ون
وسولیوان( .)Spong & Sullivan, 2007
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حاکمیتشرکتیمیتوانننشمهمیرادربهبودعملکردشرکتهقاایفقاکنقدوبقی کیفیقت
حاکمیتشرکتیوعملکردمالیشقرکتهقادربازارهقایسقرمایهارتبقاطتن قاتن یوجقوددارد.
بدلیلآنکهفرآیندنظارتوکنترلبرتوزیعحنوقومسئولیتهابی سهامداران،مدیرانوشقرکا

وتصمیماتوسیاستهاییکهبتواندمنافعسهامدارانراتقامی کنقدوبهبقودعملکقردشقرکترا
موجبشودازطری سازوکارحاکمیتشرکتیصورتمیگیرد.بنابرای میتوانیکقیازعوامقل
مهماثرگذاربرعملکردمالیشرکتهاراکیفیقتحاکمیقتشقرکتیآندانسقت(وکیلقیفقردو
باونقدپور(.)Vakilifard & Bavandpoor, 2010درواققعدوهقدفاصقلیحاکمیقتشقرکتی
عبارتنداز:کاهشریسکبن اهاقتصادیازطری بهبودوارتناءپاسقخ وییمقدیرانوشقفافیتو
نیزبهبودکاراییبلندمدتبن اهازطری پیش یریازتصقمیماتنابخردانقهوخودکقام یوعقدم
مسئولیتپذیریمدیریتاجراییبن اه،کههردوهدفمیتواندبهافقزایشعملکقردمقالیمنجقر
شود .
ازسویدی رساختارمالکیتییکشرکتعاملمهمدی ریاستکهمقیتوانقدکیفیقتاداره
شرکت،تصمیماتوعملکردشرکترامتاثرسازد.ساختارمالکیتشاملبافتیاترکیبمالکیت
ازیکسوومیزانتمرکزسهامدراختیارسهامداراناست.گرچقهمطالعقاتنشقاندادهاسقتکقه
ابعادمتفاوتساختارمالکیتوگروههایمختلفمالکی بهیکنو وانقدازهدراثقرگقذاریبقر
عملکردوتصمیماتشرکتبرخوردارنیستند.درمیقانگقروههقایمختلقفسقهامداران،مالکیقت
سهامداراننهادیازجملهعواملمهمیاستکهبرتصمیماتوادارهشرکتهقاوبقالتبععملکقرد
مالیآنهامیتوانداثرگذارباشد.بهگونهایکهباافزایشمالکیتنهادیبهدلیلفرآینقدنظقارتو
هایمدیراناجرایی،میتوانشاهدبهبودعملکردمالیبود .


کنترلبیشتربرفعالیت
مالکیتمدیریتینیزازجملهابعادمهمساختارمالکیتیشرکتاسقتکقهبقرمنقافعسقهامداران
شرکت(بانک)مؤثراست.بهدلیلعدمدسترسیبهاطمعاتکقافی،ایق عامقلدرپقژوهشهقای
انجامشدهدرحوزهحاکمیتشرکتیبانککمترموردتوجهقرارگرفتهاست.مدیرانیکقهبیشقتر
ثروتآنهاباسرمایهگذاریدربانکگرهخوردهاست،احتماالتوجهبیشتریبهبانکخوددارنقد

کردهانقد،ریسقکهقاییکقه
ودرمنایسهبامدیرانیکهثروتخودرابهطورمتنو سرمایهگذاری 
پذیرندرابادقتبیشتریانتخابمیکنند.مالکیتبیشترمدیرانواعضایهیاتمدیرهبایقدبقه

می
تنهاییباع تمشبیشترتوسطای افراد،عملکردبهتربانقکوتمایقلکمتقربقهپقذیرشریسقک
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شود.درمورداعضایهیاتمدیره،مالکیتسهامبایدبتواندان یزهایبقراینظقارتبقرمقدیرانو
همسوکردنفعالیتهایآنانبامنافعسهامدارانایجادکنقد.هرچقهتمرکقزثقروتیقکسقهامدار
اصلییاعضوهیاتمدیرهدربانکبیشترباشد،تعهدبیشتریبهبانکودقتبیشقتریدرپقذیرش
ریسکبهوجودمیآیقد(کقوئن (.)Coenen, 2015بنقابرای ازآنجقاکقهسقاختارمقالکیتییقک
شرکتمیتواندموجبتوسعهوبهبودمکانیسمهایحاکمیتشقرکتیشقدهویقانظقامراهبقریو
حاکمیتیرابامیدودیتهاییمواجهسازد،لذامیتوانانتظارداشتکقهیقکسقاختارمطلقوبو
نظامحاکمیتیمناسب،مدیریتوکنترلاثربخشواحقدهایتجقاریراتسقهیلکنقدومتعاقبقابقه
بهبودفرآیندهایداخلیونیزعملکردبهترشرکتبیانجامقدکقهزمینقهبهبقودعملکقردمقالیودر
ممیسازد .
نتیجهتین اهدافبلندمدتصاحبانسهاموثروتآفرینیبرایآنهارافراه 
درواقعتمرکزمالکیتکهازابعادمهمساختارمالکیقتاسقتمقیتقوانبقهکقاهشمشقکمت
ناشیازواگراییمنافعسهامدارانکمککندوباع ایجادان یزهبیشتربراینظارتوکنتقرلبقر
اقداماتمدیرانجهتکسبمنافعسهامدارانشود.بنابرای گرچهچ ون یاثقرسقاختارمالکیقت
برعملکردشرکتدرمطالعاتپیشی متفاوتگزارششدهاست،امانکتهمهمای استکهنو و
تمرکزمالکیتسهامدارانابزاریاستبرایاعمالنظارتوپاسخ وییبیشترمدیراناجراییکقه
خودبهبودعملکردرابهدنبالخواهدداشت .
سعیدیوشیریقهقی()Saeedi & Shiri ghahi, 2012بقهبررسقیتقأثیرسقاختارمالکیقتبقر
عملکردشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.درای پقژوهشسقاختار

عنوانمتایروابستهومعیاراندازهگیریعملکقرد

مالکیتیبهعنوانمتایرمستنلونسبتکیوتوبی به
جهبهمیدودیتهایاعمالشده93شرکتبهعنواننمونقهانتخقاب

درنظرگرفتهشدهاست.باتو
گردید.آزمونفرضیههایپژوهشبااستفادهازروشرگرسیونتلفینیبااثراتثابتنشاندادکقه

رابطهایبی انوا مختلفمالکیتوعملکردوجودندارد،لیک درروشرگرسقیونتعمقیمیافتقه
سهامشرکتهاوعملکقردآنبقهدسقت

رابطهخطیمعنیدارومعکوسبی دارندگانبیشاز5%

آمدوتأثیردی رشاخصهایساختارمالکیتیعنیمیزانمالکیقتسقهامدارانحنینقی،حنقوقیو
بزرگتری سهامداربرعملکردشرکتتأییدنشد .
شهیکیتاشوهمکاران()Shahyakitash, et al., 2012درپژوهشیبه بررسی رابطه ساختار
مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوی عملکردارزش افزوده اقتصادی وQتوبی در

اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها :با رویکرد معادالت ساختاری

229

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپرداختند.نمونه آمقاریآنهقا  103شقرکت

دربرمیگرفت.تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه

طیسالهای1385تا1389

را
است.یافتههای پژوهش بر اسقاس هقر دو

های مطرح شده در ای پژوهشمدل داده های ترکیبی
میدهد که رابطه مثبتمعناداری بی مالکیت نهادی
مدل ارزش افزوده اقتصادی وQتوبی نشان 
و عملکرد شرکت و رابطهمنفی معناداریبقی  مالکیقت حنینقی و عملکقرد شقرکت وجقود دارد.
همچنی تمرکز مالکیت رابطهمثبت معناداریباعملکرد شرکت دارد .
رحیمیقانوهمکقاران()Rahimian, et al., 2013درمطالعقهایپق ازبررسقیویژگقیهقای
خاصسیستمبانکیبهبررسقیتجربقیتقاثیرسقهدسقتهسقازوکارهایحاکمیقتشقرکتی(سقاختار
مالکیت،ساختارهیاتمدیرهوحسابرسی)برعملکقردبانقکهقایایرانقیپرداختقهانقد.یافتقههقای
حاصلازبررسیاطمعاتمربوطبه78مشاهده(سال-شرکت)طیبازهزمقانی1385تقا1390بقا
استفادهازال ویدادههایتابلوییبااثراتتصقادفی،نشقانمقیدهقدکقهسقازوکارهایحاکمیقت
شرکتیبهطورکلیبرعملکردبانکهامؤثراست.همچنقی نتقایجپقژوهشنشقاندادکقهدرصقد
مالکیتسهامدارانعمدهرابطهمثبتومعنقاداریبقاعملکقردبانقکدارد.همچنقی بقی تفکیقک
وظایفمدیرعاملازهیاتمدیرهوکیفیتحسابرسیبقاعملکقردبانقکرابطقهمنفقیومعنقاداری
وجوددارد .
توبرهریزی()Toobrehrizi, 2014بهبررسیرابطهبی نظامراهبریشرکتیباعملکردمالیو
رفتارریسکپذیریشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداخت.نتایجاونشقان

دادکهبی سهامداراننهادیوبقازدهدارایقی هقاوبقی نسقبتمقدیرانییرموظقفوبقازدهحنقوق
صاحبانسهامرابطهمثبتومعنادار،بی درصدسهامداراننهادی،تمرکزمالکیقتودرصقدسقهام
شناورآزادبابازدهحنوقصاحبانسهامرابطهمنفیومعناداروجوددارد .
نخعقیوزهرایقی()Nakhaee & Zahraei, 2017بقهبررسقیرابطقهبقی سقاختارمالکیقتو
بانکها،شرکتهایسرمایهگذاریوبیمه)پذیرفتهشدهدربقورس
عملکردمالیواسطههایمالی( 

اوراقبهققادارتهققرانبققرایدورهزمققانی1389تققا1393پرداختنققد.بققااسققتفادهازروشحققذف
بانک،شرکتسرمایهگذاریوبیمهبهدستآمد.یافتقههقایپقژوهش

سیستماتیکنهایینمونه29
نشاندادکهساختارمالکیت(نهادی،حنینیوتمرکقزمالکیقت)بقربقازدهدارایقیتقاثیرمعنقاداری
دارند.اماساختارمالکیت(نهادی،حنینیوتمرکزمالکیت)بربقازدهحنقوقصقاحبانسقهامتقأثیر
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معناداریندارد .
خوشطینقت،امیقدینقژادوبهراملقوفرد( Khoshtinat, Omidinejad & Bahramloo Fard,


)2017دزمطالعهخودبهبررسیاثرساختارمالکیتبرعملکردبانکهایبقورستهقرانبقرایدوره
پرداختهوازدادههای13بانکاستفادهکردند.عملکردرابقامتایرهقاینقرابقازده

1388تا139۴
داراییهاونرابازدهحنوقصاحبانسهاموساختارمالکیتراباابعقادینظیقرمالکیقتخصوصقی،
مالکیتدولتی،تمرکزمالکیتوریسکاعتباریمقوردبررسقیققراردادنقد.نتقایجنشقاندادکقه
ساختارمالکیتبرابعادعملکردیبانک هقااثقرمعنقادارینقدارد.درحقالیکقهتمرکقزمالکیقتو

ریسکاعتباریبرمتایرهایعملکردیاثرمعکوسمعناداروحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکها

اثرمستنیمومعناداریدارد .
رضقاییومیمقدزاده()Rezaei & Mohammadzadeh, 2018بقهبررسقیتقاثیرحاکمیققت
شرکتیبرعملکردمالیوبیرانمالیشرکتهایبورستهرانپرداختندوبااسقتفادهازدادههقای
شرکتبورسیبرایسالهای1388تا139۴اثرابعادحاکمیتشرکتیشاملافشاوشقفافیت،

102
ترکیبهیاتمدیره،ح رایسقهامدارانوسقاختارمالکیقترابقرابعقادعملکقردشقرکتهاشقامل
شاخصQتوبی ،بازدهکلداراییهاوبازدهحنوقصاحبانسهاممقوردبررسقیققراردادنقد.نتقایج
آنهانشاندادکهکیفیتحاکمیتشقرکتیتقاثیرمعنقاداریبقربقازدهکقلداراییهقا،بقازدهحنقوق
رکتهااثرمعناداریندارد .
صاحبانسهاموارزششرکتدارددرحالیکهبربیرانمالیش 
چ و همکاران()Chen, et al., 2012به بررسی رابطه بی مساله نمایندگی ،حاکمیت شرکتی
هزینههای اداری ،عمومی و فروش پرداختند .پژوهش آنها در دو بخش انجامشده

و رفتارنامتنارن
است.در بخش اول ننش مشکل نمایندگی بر رفتقار نامتنقارن هزینقههقای ادرای وفقروش مقورد
بررسی قرار گرفته و در بخش دوم ننش حاکمیت شرکتی بر رفتار بی مشکلنماینقدگی و رفتقار
هزینههای اداری و فروش مورد بررسی قرار گرفته است .دورهای تینی از سال 1996تا

نامتنارن
هزینههای اداری

سال 2005است .نتایج تینی نشان داد که بی مشکل نمایندگیو رفتار نامتنارن
و فروش رابطه وجود دارد و حاکمیت شرکتی ققوی یقا ضقعیفمقیتوانقد بقر رابطقه بقی  مشقکل
نمایندگی و رفتار نامتنارن هزینههای اداری و فروش تأثیر داشتهباشد .
وانجیرو و همکاران()Wanjiru, et al, 2013ارتباط بی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت را
سالهای  2007تا  2010موردبررسیقراردادند.در ای پژوهش شش متایر تمرکز مالکیت،
برای 
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مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،مالکیت نهادی ،مالکیت فردی ،مالکیتمدیریتی در نظر گرفتقه
شدهاست .همچنی برای اندازهگیقری عملکقرد از بقازده دارایقی و بقازده حنقوق صقاحبان سقهام
استفاده نمودند .نتایجنشان داد که تمرکز مالکیت ،مالکیت دولتقی ،مالکیقت خقارجی و مالکیقت
نهادی رابطه منفی با عملکرد دارند ،اما مالکیتمدیریتی ،مالکیت فردی ارتباط مثبت بقا عملکقرد
شرکت داشتهاند .
زهوریوتکتاک()Zouari & Taktak, 2014بهبررسیرابطهبی ساختارمالکیتوعملکرد
بانکهایاسممیپرداختند.بههمی منظقورنمونقهایاز1۴بانقکاسقممیدربقیشاز11کشقور

برایدورهزمانی 2005-2009انتخابنمودند.نتقایجآنهقانشقاندادکقهدرصقدتمرکقزمالکیقت
نهققادی۴9درصققدبققودهوسققرمایهگققذاراندولت قیدرجای ققاهدومقققرارداشققتند،س ق

سققاختار

خانوادگیودرنهایتسهامدارانحنینیقرارداشتند.بقااسقتفادهازبقازدهدارایقیوبقازدهحنقوق
هااندازهگیریشدونتایجنشاندادکهبی تمرکزمالکیتوعملکقرد


صاحبانسهامعملکردبانک
بانکهایاسممیرابطهمعناداریوجودندارد.همچنقی نتقایجنشقاندادتقمشمشقترکسقاختار

نوادگیودولتیبرایعملکردبانکهاسودمنداست.همچنی بانکهقابقاسقهامداراننهقادیو

خا
خارجیعملکردمناسبینداشتهاند.در نهایتبیرانمقالیتقأثیرمنفقیبقرعملکقردبانقکاس قممی

داشتهاست .
مطالعهایبهبررسیرابطهبی ساختارمالکیتوعملکقردشقرکت

کوئن ()Coenen, 2015در
گیریعملکردازنسبتهایبقازدهدارایقیوارزشبقازاربقهارزشدفتقریو


پرداخت.برایاندازه
رشدفروشاستفادهنمود.همچنی برایاندازهگیریساختارمالکیتازمتایرهقایمیقزانسقرمایه5
سهامداربزرگومیزانسرمایهن هداریشدهتوسطبزرگتری سهامداراستفادهشدهاسقت.نتقایج
حاصلنشاندادکهشواهدمیکمیمبنیبراینکهساختارمالکیتبرعملکردشرکتهاتأثیرداشته

باشدیافتنشد .
ازیلیواودیاله()Ozili & Uadiale, 2017پژوهشیرادرموردارتباطبی تمرکقزمالکیقتو
سودآوریبانکهادرکشقورهایدرحقالتوسقعهانجقامدادنقد.نتقایجمطالعقهآنهقانشقاندادکقه
بانکهایبادرجهتمرکزباالازبازدهداراییها،حاشیهسودخالصوققدرتدرآمقدزاییبقاالتری
برخوردارند.درحالیکهبانکهایبادرجهتمرکزپائی ترازبازدهحنوقصاحبانسقهامبقاالتری
برخوردارمیباشند .
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)درمطالعهخودبهبررسیتأثیرسقاختار

میرچاندانیوگوپتا(Mirchandani & Gupta, 2018
مالکیتوحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایمنتخقبامقاراتمتیقدهعربقیپرداختنقد.نتقایج
مطالعهآناننشاندادکهبی حاکمیتشقرکتیوعملکقردبانقکهقارابطقهمعنقاداریوجقوددارد،
ردبانکهابرخوردارنمیباشد .

لیک ساختارمالکیتازتأثیرقابلتوجهیبرعملک
درای تینی چنانکهپیشتراشارهشد،اثقرسقاختارمالکیقتواجقزایحاکمیقتشقرکتیبقر
عملکردمالیبانکهاموردبررسیقرارگرفتهاست.درواققعسقاختارکقهدربرگیرنقدهترکیقبو
تمرکققزمالکیققتدراختیققارسققهامداراناسققت،سققازوکارحاکمیققتشققرکتیوهیققاتمققدیرهو
مکانیزمهاینظارتیراتعیی کردهوآن اهفعالیتهایبانقکهقاازطریق نظقامحاکمیقتشقرکتی
اجراونظراتمیگردد.بنابرای کیفیتفعالیتهقاوعملکقردبانقکهقادردرجقهاولبقهسقاختار
مالکیتودردرجهدومبهکیفیتحاکمیتیآنهاوابستهخواهدبود.ای تینی اوالبطقورهمزمقان
اثرحاکمیتشرکتیوساختارمالکیترابرعملکردموردبررسیقرارمیدهد.ثانیابقرایسقنجش

عملکردعموهبرشاخصهایسنتیحسقابداریازشقاخصمبتنقیبقربقازار()EVAاسقتفادهشقده

استکهسنجشبهنریازعملکردمالیارائهمیدهدوثالثارویکردای تینی وروشاجقرایآن

بااستفادهازمدلسازیمعادالتساختاریاستکهتاکنوندرتینینقاتمشقابهبکقارگرفتقهنشقده
است.بنابرای ازای نظرمیتواندرویکردجدیدیباشد.

فرضیههای پژوهش

براساسمبانینظریوپیشینهمطالعاتانجامشدهای پژوهش،فرضیههایزیقرتقدوی شقدهو

موردآزمونقرارگرفتهاند:

ساختارمالکیتبرحاکمیتشرکتیبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
ساختارمالکیتبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
حاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
حاکمیتشرکتیبررابطهمیانساختارمالکیتوعملکردبانکهاننشمیانجیایفامیکند.

روش شناسی پژوهش

پژوهشحاضرازلیاظهدفدرزمرهپژوهشهایکاربردیاسقت،زیقرانتقایجآنمقیتوانقد
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مورداستفادهسرمایهگذاران،مدیران،سقهامدارانوتیلیقلگقرانبقازارسقرمایهونیقزبانقکهقای
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارقرارگیرد .ازنظرماهیتوروشاجرانیزای پقژوهشازنقو 
قلمدادمیشودوباتوجقهبقهاینکقهمتایرهقایآندرگذشقتهرادادهانقد،در

توصیفی-همبست ی
زمرهپژوهشهایعلّی-پق رویقدادیققراردارد.عقموهبقرایق از لیقاظ نقو  دادههقایمقورد

استفاده،اسنادکاوی(آرشیوی) است .بدی مفهوم که با استفاده از اطمعات گذشقته ارتبقاط میقان
متایرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.درنهایقت،پقژوهش حاضقرازنظقرنقو اسقتدالل،
استنراییتلنیمیشود .

پژوهشی
جامعهآماریای مطالعهمشتملبر18بانکپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهقرانشقامل
بانک هقایملقت،تجقارت،صقادراتایقران،پاسقارگاد،پارسقیان،اقتصقادنوی ،سقینا،کقارآفری ،
سرمایه،دی،انصار،گردش ری،حکمتایرانیان،ایرانزمی ،سامان،توسعه،آیندهوپستبانقک
رارگرفتهانقد.دادههقایمقوردنیقازجهقتسقنجش

استکهتمامابهشیوهسرشماریموردمطالعهق
متایرهایپژوهشنیزازپای اههایاطمعاتیسقازمانبقورساوراقبهقادار،بانقکهقایمقذکورو
بانکمرکزیجمهوریاسممیایرانطیدوره1390تا1396گردآوریشدهاست.

متغیرهای پژوهش

همقانطورکقهپیشققتراشقارهشققد،هقدفاصققلیمطالعقهحاضققربررسقیاثقرسقاختارمالکیقتو
مکانیسمهایحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداراست،که
برای اساسمتایرهایپژوهشعبارتنداز:

عملکرد مالی

متایروابستهدرای پژوهشعملکردمالیبانکهاستکهبااستفادهازسهمولفقهقابقلسقنجش
ش املتقوبی کیقو،بقازدهیحنقوقصقاحبانسقهاموارزشافقزودهاقتصقادیمقوردسقنجشققرار
گرفتهاست.

میاسبهمیشود:

نسبت توبین کیو()Tobin's Qکهبااستفادهازرابطه1
( )1

ارزش دفتری بدهی ها ( +تعداد سهام منتشر شده*قیمت پایانی سهم)
ارزش دفتری داراییها

= نسبت  Qتوبین
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گیریمیشود:

بازده حقوق صاحبان سهام)ROE(1کهازطری رابطه 2
اندازه
سودخالص 

( )2

حنوقصاحبانسهام 

=ROE

میاسبهمیشود :

)3ارزش افزوده اقتصادی)EVA(2کهازبااستفادهازرابطه3
( )3

) EVA= NOPATt - (WACCt × Capitalt

کهدرآن :
:EVAارزشافزودهاقتصادی ،
:WACCمیان ی موزونهزینهسرمایه ،3
:Capitalمجمو سرمایهبکارگرفتهشده ،
سرمایهبکارگرفتهشده=تعدیمتدارایی تعدیمتبدهی تعدیمتحنوقصقاحبانسقهام
حنوقصاحبانسهام بدهیهایبهرهدار سایربدهیهایبلندمدت 
:NOPATسودخالصعملیاتیپ ازمالیقات۴کقهدرمیاسقبهآناثقرمبقادالتییقرننقدی
حذفوصرفهجوییمالیاتیناشیازهزینهتأمی مالیازسودکسرشقدهاسقتوازطریق معادلقه
زیرمیاسبهمیشود :
سودعملیاتیپ ازمالیات=تعدیمتدرآمد تعدیمتهزینه صرفهجوییمالیقاتیبهقره-
هزینهبهره سودپ ازمالیات

ساختار مالکیت

برایمیاسبهای متایرکهجای اهمتایقرمسقتنلرادرایق پقژوهشدارد،ازسقهمولفقهشقامل
شاخصهرفیندال-هیریشم ،نسبتمالکیتنهادیونسبتمالکیتدولتیبهصورتزیقراسقتفاده
شدهاست:
________________________________________________________________
1. Return of Equity
2. Economic Value Added
3. Weighted Average of Capital Cost
4. Net Operational Profit After Tax
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شاااخه هرفیناادا -هیرشاامن:)HHI(1ایق شققاخصمیققزانتمرکققزمالکیققتدرشققرکترا
اندازهگیریمیکند.بطوریکههرچهشاخصمیاسبهشدهبهعددیکنزدیقکتقرباشقد،میقزان
تمرکققزمالکیققتدراختیققارتعققدادمیققدودیازسققهامدارانبیشققتربققودهوهققرچققهای ق شققاخص
کوچک ترباشدبهمعنقیپراکنقدگیمالکیقتدراختیقارتعقدادبیشقتریازسقهام داراناسقت.ایق 
بهصورتزیرمیاسبهمیشود:

شاخصرابااستفادهازمدل۴
=HHI

) )۴
کهدرآن :
:Kتعدادسهامدارانشرکت ،
:درصدمالکیتسهامسهامدار ،i

نسبت مالکیت نهادی)IOP(2کهازطری نسبت سقهام متعلق بانقکهقا،شقرکتهقایبیمقه،و
صندوقهایبازنشست یازکلسهامشرکت(بانک)موردبررسیاندازهگیریمیشود .

نسبت مالکیت دولتی)GOP(3کهازطری نسقبت سقهام متعلق بقه سقازمانهقاوشقرکتهقای
وابستهبهدولتازکلسهامشرکت(بانک)موردبررسیاندازهگیریمیشود.

حاکمیت شرکتی

متایرحاکمیتشرکتیدرای مطالعهننشیکمتایرمیقانجیرانیقزبقازیمقیکنقدکقهبقرای
اندازه گیریآننیزازسهمولفهاندازههیقاتمقدیره،نسقبتاعضقایییقرموظقفوننقشدوگانقه
مدیرعاملبهصورتزیراستفادهشدهاست:
اندازه هیأت مدیره)BSIZE(۴کهازطری تعداد افقراداعضقایهیقات مقدیره انقدازهگیقری
میشود .

5

نسبت اعضای غیرموظف () NonExکقهازطریق نسقبتتعقداداعضقایییرموظقفبقهکقل
________________________________________________________________
1. Herfindahl-Hirschman Index
2. Institutional Ownership Proportion
3. Governmental Ownership Proportion
4. Board Size
5. Non Executive members
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مدیرهاندازهگیریمیشود .

اعضایهیأت
دوگانگی وظایف مدیرعامل)Duality(1کهمتایریمجازی(باارزشهایصفرویک)است
بهگونهایکهاگر مدیر عاملسمت ریاست هیأت مدیرهرا نیزداشته باشد ،مندار یقکو در ییقر

صفربرایآندرنظرگرفتهمیشود .

ای صورت عدد
دادههایموردنیازجهقتمیاسقبهمتایرهقایپقژوهشازصقورتهقایمقالیحسابرسقیشقده
بانکهایپذیرفتهشدهوازطری پای اههایاطم رسقانیبقورساوراقبهقادارتهقرانوهمچنقی 
آوریشدهاند .

آوردنوی جمع
افزارره 

نرم
جهتنشاندادنارتباطمیانمتایرهایپژوهشوآزمونفرضیهها،مدلمفهومیزیرارائهشده
است :
BSIZE
Duality

حاکمیت شرکتی

H3

Tobin’s Q

NonEx
عملکرد مالی

ROE

HHI
EVA
IOP

ساختار مالکیت

GOP
شکل .1مد مفهومی و ارتباط میان متغیرهای پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظورتجزیهوتیلیلدادهقاوآزمقونفرضقیههقایپقژوهشازروشمقدلسقازیمعقادالت

سققاختاریاسققتفادهشققدهاسققت.نسققلاولروشهققایمققدلسققازیمعققادالتسققاختاریروشهققای
کوواریان میورهستندکههدفاصلیای روشهاتأییدمدلبودهوبرایکاربهنمونقههقاییبقا
روشهقا
حجمباالنیازدارند.نسلدومروشهایمعادالتساختاریکهمولفهمیقورهسقتند .ایق  

________________________________________________________________
1. Duality of Manager’s Tasks
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کهبعدابهروشحداقلمربعاتجزئی)PLS(1تاییقرنقامدادنقد،بقرایتیلیقلدادههقاروشهقای
متفاوتینسبتبهنسلاولارائهدادند.مهمتری نرمافزاربقرایایق روش  Smart PLSمقیباشقد.
دهومهمتقری دلیقلرابرتقریایق 
میننی دالیلمتعددیرابرایاستفادهازایق روش نکقرکقر 
دادههقایییرنرمقالاسقت کقه
روشبراینمونههایکوچکعنوانمیکننقد.دلیقلبعقدیوجقود 

پژوهشقق راندربرخققیپققژوهشهققابققاآنروبققروهسققتند(داوریورضققازاده( & Davari

 .)Rezazadeh, 2014
درای پژوهشابتداپ ازاستانداردسقازیمنقادیرمیاسقبهشقدهبقرایمؤلفقههقایهقرمتایقر
(متایرهایآشکار)،براساسمنادیربارهقایعقاملیومعنقاداریآنهقامناسقبتمیاسقبههقرمتایقر
پژوهش(متایرهایمکنون)بررسیشدهوس

بهآزمونفرضیههقابقراسقاسضقرائبمسقیرهای

بدستآمدهمیانمتایرهایمکنونومعناداریآنهاپرداختهشدهاست.

یافتههای پژوهش
آمارهای توصیفی

درای بخشآمارتوصیفیمتایرهایپژوهشبرایتعداد126مشقاهده(شقرکت-سقال)ارائقه
شدهاست.خمصهآمارهایتوصیفیمتایرهایپژوهشدرجدول1ارئهشدهاست:
جدو  .1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش
نماد

متغیر

مشاهدات میانگین

2/234
126
شاخص توبین
Tobin’s Q
0/062
126
بازده حقوق صاحبان سهام
ROE
 EVAارزش افزوده اقتصادی (میلیارد ریال) 279028 126
0/592
126
شاخص هیرفیندال -هیریشمن
HHI
0/746
126
نسبت مالکیت نهادی
IOP
0/0396
126
نسبت مالکیت دولتی
GOP
6/402
126
اندازه هیأت مدیره
BSIZE
0/518
126
نسبت اعضای غیر موظف
NonEx
مأخذ :یافته های پژوهش

حداک

انحراف معیار حداقل
ثر
4/029 1/012
1/551
0/345 -0/127
0/091
452168 91355 102126
0/96
0
0/283
0/994 0/069
0/229
0/10
0
0/0208
11
4
2/127
0/736 0/214
0/314

________________________________________________________________
1.Partial Least Square
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آمارهایتوصیفینشانمیدهندکهدربانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهقادارمیقان ی 
شاخصهایتوبی کیو،بازدهحنوقصاحبانسهاموارزشافزودهاقتصادیبهعنوانشاخصهقای
اندازهگیریعملکردبانکهایموردبررسی،بقهترتیقبمعقادل2/23۴بقاانیقرافمعیقار،1/551
0/062باانیرافمعیار0/091و279028میلیاردریالباانیرافمعیار102126میلیاردریالبقوده
است.ازطرفدی ر،میان ی شاخصهیرفیندال-هیریشم ،نسبتمالکیتنهادیونسبتمالکیت
دولتیبهعنوانشاخصهایاندازهگیریساختارمالکیتبانکهایموردبررسی،بهترتیقبمعقادل
0/592باانیرافمعیار0/7۴6،0/283باانیرافمعیار0/229و0/0396باانیرافمعیار0/0208
ت مقدیرهبقهعنقوان
بودهاست.همچنقی میقان ی انقدازههیقأتمقدیرهواعضقایییرموظقفهیقأ 
شاخصهایاندازهگیقریحاکمیقتشقرکتیبقهترتیقبمعقادل6/۴02بقاانیقرافمعیقار2/127و
0/518باانیرافمعیار0/31۴بودهاست.درموردمتایرننشدوگانهمدیرعاملنیزچونمتایقری
هایصفرویکبودهلذاآمارهایتوصیفیمیاسبهنشدهاند.


مجازیباارزش

آمارهای استنباطی

چنانکهدربخشپیشی اشارهشقدجهقتسقنجشهقریقکازمتایرهقایپقژوهش(متایرهقای
مکنون)ازسهمؤلفه(متایرآشقکار)اسقتفادهشقدهاسقت.لقذابقرایاسقتفادهازروشمقدلسقازی
معادالتساختاریالزماستابتدامناسبتاندازهگیریهقرمتایقرمکنقونبقااسقتفادهازمتایرهقای
آشکاربررسیشود.پ ازآنای متایرهابرایآزمونفرضیههامورداستفادهقرارگیرنقد.درایق 
بخشابتدااندازهگیریمتایرهایمکنونارائهشدهاست.


متغیر ساختار مالکیت

درای مطالعهبقرایانقدازهگیقریمتایقرسقاختارمالکیقتازسقهمعیقارهرفینقدال–هیریشقم 
(،)HHIنسققبتمالکیققتنهققادی()IOPونسققبتمالکیققتدولتقی()GOPاسققتفادهشققد.جققدول2
یدهند:
برازشاندازهگیریای متایررانشانم 

شاخصهای


جدو  .2شاخههای برازش اندازهگیری متغیر ساختار مالکیت
آماره
مقدار

χ2/df
2/92

RMSE
P-Value
0/014
0/030
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/558

AGFI
92/312
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همانطورکهدرجدول2مشاهدهمیشود،آمارهχ2هنجقارشقدهبقهدرجقهآزادیکمتقراز
عدد3بودهومعنقاداری()P-Valueآننیقزکمتقراز0/05اسقت.ازسقویدی قرمنقدارشقاخص
نیکوییبرازش()GFIمعادل9۴/558ومندارتعقدیلشقدهآن()AGFIمعقادل92/312وهقردو
یباشند.همچنی مندارریشهمیان ی مربعاتخطایبقرآورد()RMSEمعقادل
بیشاز90درصدم 
0/01۴وکوچکتراز0/05است.بنابرای ،باتوجهبهمنادیربدستآمدهمقیتقواننتیجقهگرفقت
کهسنجشمتایرمکنونساختارمالکیتبراساسمتایرهایآشکارمدلمناسبومعناداراست.

متغیر حاکمیت شرکتی

درای پژوهشبرایاندازهگیقریمتایقرحاکمیقتشقرکتیازسقهمعیقارانقدازههیقأتمقدیره
(،)BSIZEنسبتاعضایییرموظفهیأتمدیره()NonExوننشدوگانهمقدیرعامل()Duality
میدهند:
برازشاندازهگیریای متایررانشان 

شاخصهای

استفادهشدهاست.جدول3

جدو  .3شاخه های برازش اندازه گیری متغیر حاکمیت شرکتی
آماره
مقدار

χ2/df
2/73

RMSEA
P-Value
0/015
0/032
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/368

AGFI
92/122

جدول3نیزنشانمیدهدکهآمارهχ2هنجارشقدهبقهدرجقهآزادیکمتقرازعقدد3بقودهو
سط معناداری()P-Valueآننیقزکمتقراز0/05اسقت.ازسقویدی قرمنقدارشقاخصنیکقویی
برازش()GFIمعادل9۴/368ومندارتعدیلشدهآن()AGFIمعادل92/122وهردوبیشاز90
یباشند.همچنی مندارریشهمیان ی مربعقاتخطقایبقرآورد()RMSEمعقادل0/015و
درصدم 
بدستآمدهنشانمیدهندکهمتایرهایآشکاریادشقده

کوچکتراز0/05است.بنابرای ،منادیر
توانندجهتاندازهگیریمتایرمکنقونحاکمیقتشقرکتیمقورداسقتفادهققرار

بهطورمعناداریمی
گیرند.

متغیر عملکرد مالی

اندازهگیریمتایرمکنونعملکردمالینیزسهمعیارکیوتوبی (،)Tobin’s Qبازدهحنوق
برای 
صاحبانسهام()ROEوارزشافزودهاقتصادی()EVAاستفادهشقدهانقد.جقدول۴شقاخصهقای
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بهتصویرکشیدهاند:

برازشاندازهگیریای متایررا


جدو  .4شاخههای برازش اندازهگیری متغیر عملکرد مالی
آماره
مقدار

χ2/df
2/43

RMSEA
P-Value
0/016
0/036
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/062

AGFI
91/816

دهد.ممحظهمیشقودکقهآمقاره

جدول۴آمارههایمناسبتاندازهگیریای متایررانشانمی
χ2هنجارشدهبهدرجهآزادیهمچنانکمترازعدد3بودهوسقط معنقاداری()P-Valueآننیقز
معادل0/036وکمتراز0/05است.همچنی مندارشاخصنیکوییبرازش()GFIمعقادل9۴/062
ومندارتعدیلشدهآن()AGFIمعادل91/816وهردوبیشاز90درصدهستند.ازسقویدی قر
مندارریشهمیان ی مربعاتخطقایبقرآورد()RMSEنیقزمعقادل0/016وکمتقراز0/05اسقت.
بنابرای ،باتوجهبهمنادیربدستآمدهمیتوانگفتکهاندازهگیریمتایرمکنونعملکردمالیبر
اساسمتایرهایآشکارمناسبومعناداربودهوبنابرای براساسیافتقههقایفقوقمقدلازبقرازش
مناسبیبرخورداراست.

برآورد مد معادالت ساختاری

پ

از آزمون مناسبت اندازهگیریمتایرهایپژوهش ،مدل سقاختاری کقه بیقان ر ارتبقاط بقی 

متایرهای مکنون پژوهش استحاصلشد.شکل  1مدلکلیارتباطمیانمتایرهایپقژوهشرابقا
روشحداقلمربعاتجزئی()PLSنشانمیدهد:
درنهایت،براساسمدلیابیمعادالتساختاریمطاب شکلفوق،جدول5بارهایعاملیهقر
یکازمتایرهایآشکاروآمارهمربوطهوسط معناداریآنهارانمایشمیدهد:
یافتههایجدول5براساسمندارآمارهtوسقط معنقاداری()P-Valueمربقوطبقهمتایرهقای
آشکار،نشانمیدهندکهتمامیمتایرهایآشکار(معیارها)ازتأثیرمعناداری(حداقلدرسط 90
درصد)برمتایرهایمکنونبرخوردارمیباشند.همچنی جهتبررسقیپایقاییوروایقیهم قرای
سازههاشاخصهایCRوAVEمورداستفادهواقعشدهاندکهجهتمیاسبهآنهاازرابطقههقای5
و6استفادهشدهاست.
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شکل  .1مد اندازهگیری و ساختاری تحقیق


جدو  .5معناداری اثر متغیرهای آشکار بر متغیرهای مکنون مد
متغیر

متغیرهای آشکار

مکنون
ساختار
مالکیت
()OS
حاکمیت
شرکتی
()CG
عملکرد مالی
()FP

نماد

بار عاملی

آماره t

**2/291
شاخص هرفیندال هیرشمن
λ1=0/64
HHI
***
3/151
نسبت مالکیت نهادی
λ2=0/88
IOP
***3/258
نسبت مالکیت دولتی
λ3=0/91
GOP
***2/685
بانک
اندازه هیأت مدیره
λ4=0/75
BSIZE
**
2/184
اعضای غیرموظف هیأت مدیره
λ5=0/61
NonEx
***3/186
دوگانگی وظایف مدیرعامل
λ6=0/89
Duality
شاخص کیو توبین
***3/151
λ7=0/88
Tobin’s Q
**
بازده حقوق صاحبان سهام
2/542
λ8=0/71
ROE
ارزش افزوده اقتصادی
*1/933
λ9=0/54
EVA
مأخذ :یافته های پژوهش (* معنادار در سطح  ** %10معنادار در سطح  *** %5معنادار در سطح )%1

P-value
0/022
0/000
0/000
0/004
0/030
0/000
0/000
0/011
0/054


(  )5
(  )6
شاخصهاو نمادخطایاسقتاندارداسقت.

کهدرآنها نشاندهندهبارعاملیاستانداردشده
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ضریبCRمساوییابزرگتراز0/7نشاندهندهپایاییمناسب،مساوییابزرگتقراز0/8نشقان
ازپایاییخیلیخوبومساوییابزرگتراز0/9بیان رپایاییعالیشاخصهامیباشقد.همچنقی 
اگرشاخصAVEبرایهرسازهبیشاز0/5باشدنشانمیدهدکهسازهموردنظرازنظقرروایقی
هم رادارایاعتبارمناسباست(داوریورضقازاده(.)Davari & Rezazadeh, 2014جقدول6
نتایجای شاخصهارابرایمتایرهایمکنوننشقانمقیدهقد.همقانطقورکقهممحظقهمقیگقردد
ضرائبCRبرایهمهمتایرهانشانازوضعیتمطلوبپایاییسازههقادارد.همچنقی ازآنجقاکقه
هستند،میتوانرواییهم رایمطلوبسازههارانیزمشاهدهنمود.

ضرائبAVEنیزباالتراز0/5


جدو  .۶نتایج ضرائب  CRو  AVEجهت سنجش پایایی و روایی سازهها
متغیرهای مکنون
ساختار مالکیت ()OS
حاکمیت شرکتی ()CG
عملکرد مالی ()FP

ضریب CR
0/762
0/791
0/906
مأخذ :یافته های پژوهش

ضریب AVE
0/611
0/638
0/708

درادامهرواییواگراکهبیان رمیزانرابطهیکمتایرمکنونباشاخصهایشدرمنایسهرابطقه
آنمتایرباسایرمتایرهاست،موردبررسیقرارگرفتهاسقت.روایقیواگقرایمناسقبیقکمقدل،
حاکیازآناستکهیکمتایردرمدل،تعاملبیشتریباشاخصهایخقودداردتقابقامتایرهقای
دی ر.ای رواییوقتیدرسط مطلوبیاستکهضریبAVEبرایهرمتایر،بیشترازهمبسقت ی
بی آنمتایربامتایرهایدی رباشد( .)Fornell & Larcker, 1981
یدهقد.جقذرAVE
جدول 7ماتری فورنقلوالرکقروروایقیواگقرایمتایرهقارانشقانمق 
متایرهادرقطراصلیماتری همبست یمتایرهاواردشدهاست.همانگونهکهمشقاهدهمقیشقود
جذرشاخصAVEبرایهردومتایرازمنادیرهمبست یآنهابزرگتقرشقدهاسقتپق مقیتقوان
نتیجهگرفتکهرواییواگرابرایهرسهمتایردرحدمطلوبیاست .
اینکپ ازبررسیبرازشمدلاندازهگیریمتایرهقاوسقنجشپایقاییوروایقیآنهقا،نتیجقه
مدلساختاریتینی جهتآزمونفرضیههادرجدول8ارائهشدهاست.همانگونهکقهممحظقه
میشوداثرمستنیممتایرهایتینی بریکدی رونیزاثرییرمسقتنیمسقاختارمالکیقتبقرعملکقرد
مالیباواسطهحاکمیتشرکتیبااستفادهازضرائبمسقیربقرآوردشقدهوسقط معنقیداریآنهقا
نشاندادهشدهاست.
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جدو  .۷ماتریس فورنل و الرکر جهت روایی واگرای متغیرها

ساختار مالکیت
ساختار مالکیت ()OS
حاکمیت شرکتی ()CG
عملکرد مالی ()FP

()OS
0/782
0/517
0/623

حاکمیت شرکتی ()CG

عملکرد مالی ()FP

0/799
0/638

0/841

مأخذ :یافته های پژوهش
جدو  .۸برآورد تأثیر متغیرهای مکنون بر یکدیگر با استفاده از مد یابی معادالت ساختاری

اثر مستقیم

تأثیر ساختار مالکیت بر حاکمیت شرکتی ()CG<----OS
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد مالی ()FP<----OS
تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی ()FP<----CG

γ1=0/44

1/575

0/114

γ2= -0/68

**-2/435

0/015

γ3=0/78

***

2/793

0/005

اثر غیرمستقیم

نوع

متغیرهای مکنون

ضریب مسیر

آماره t

P-value

تأثیر واسطهای حاکمیت شرکتی بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی
()FP>----CG<----OS

β1=-0/57

**-2/041

0/041

تأثیر

مأخذ :یافتههای پژوهش (* معنادار در سطح  ** %10معنادار در سطح  *** %5معنادار در سطح )%1

یافتههایجدول8نشانمیدهدکهاثقرمسقتنیمسقاختارمالکیقت()OSبقرحاکمیقتشقرکتی
()CGبادارایضریبمسیر0/۴۴بودهوسط معناداری(0/11۴)P-valueنشانمیدهدکهایق 
ضریبمعنادارنیست.درحالیکهضریبسقاختارمالکیقت()OSبقرعملکقردمقالی()FPمعقادل
-0/68بدستآمدهوسط معناداری()P-valueآنمعادل0/015ونشانازمعناداریای ضریب
است.همچنی اثرمستنیمحاکمیتشرکتی()CGبرعملکردمالی()FPبقاضقریب0/78وسقط 
نیزنشانازمعناداریضریببدستآمدهدارد.یافتههایجدول

معناداری()P-valueمعادل0/005
همچنی نشانمیدهدکهاثرییرمستنیمساختارمالکیقت()OSبقرعملکقردمقالی()FPازطریق 
متایرواسطهحاکمیتشقرکتی()CGدارایضقریب-0/57وسقط معنقاداری(0/0۴1)P-value
استکهنشانمی دهدای اثرییرمستنیمنیزمعنقاداراسقت.بقهعبقارتدی قر،حاکمیقتشقرکتی
باع میشودازشدتتأثیرمنفیساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهاکاستهشود.باتوجقهبقه
یافتههایفوقالذکرمی تقواننتیجقهگرفقتکقهفرضقیهاولپقژوهشمقوردتاییقدققرارن رفتقهدر
ننشمیانجیحاکمیتشرکتیموردتاییدواقعشدهاند.

کهفرضیههایدوم،سوموچهارمو


حالی
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بحث و نتیجهگیری

یافته هقایبقرآوردمقدلمعقادالتسقاختارینشقاندادکقهتمقامیمتایرهقایآشقکارازتقأثیر
معناداریبرمتایرهایمکنونبرخورداربودهوبعبارتیبهخقوبیمقیتقوانمتایرهقایمکنقونرابقر
اساسمتایرهایآشکارمورداندازهگیریقرارداد.نتایجنشاندادکهاثرمسقتنیمسقاختارمالکیقت

برحاکمیتشرکتیمعنادارنیستودرواقعمکانیسمحاکمیتشرکتیتیتتاثیرساختارمالکیت
واقعنمیشود.ازای رو،فرضیهاولپژوهشموردتأییدقرارن رفت.همچنی سقاختارمالکیقتاز
تأثیرمعنادارومعکوسیبرعملکردمالیبرخورداراست.ای بدانمعنیاستکهباافزایشتمرکقز
مالکیتدراختیارتعدادمیدودیازسهامدارانونیزنسبتمالکیتنهادیودولتی،عملکردمقالی
هابهشکلمعناداریکاهشمییابدوبالعک .لذافرضیهدومپژوهشموردتأییدواققعشقد.

بانک
ازسویدی ر،تاثیرحاکمیتشرکتیبرعملکردمالینیزمثبتومعناداراستکقهنشقانمقیدهقد
بهبودمکانیسمحاکمیتشرکتیمیتواندبهطورمعناداریموجقببهبقودعملکقردمقالیبانقکهقا
شود،بنابرای فرضیهسومپژوهشنیزموردتأییدقرارگرفت.نتایجهمچنی نشاندادکقهاثقرییقر
مستنیمساختارمالکیتازطری حاکمیتشرکتیبرعملکردمالیبانکهامعناداراسقتوفرضقیه
چهارمنیزتاییدشد.ای بدانمعنیاستکهحاکمیتشرکتیمناسقبموجقبمقیشقودازشقدت
تأثیرمنفیساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهایموردبررسیکاستهشود.نتایجحقاکیازآن
استکهسهامداریموسساتوشرکتهایوابستهبهدولقتونهادهقایمقالیبقویژههن قامیکقه
اکثریتسهامرادراختیقاردارنقد،موجقبمقیشقودایق سقهامداران بقه جقای اینکقه منقافع کقل
سهامدارانوارزششرکت(بانک)را در نظر ب یرند ،اهداف و منافع خاص خود را پی یری کنند
ضعف در عملکرد مالی رابهدنبالخواهدداشت .ای امرمؤید فرضیه هم رایی منقافع اسقت کقه
طب آن سهامداران نهادی بزرگ ،اتیاد و پیوست ی اسقتراتژیکی بقا مقدیریت شقرکت دارنقد.در
نتیجه مدیران به جای اینکه منافع کل سهامداران را دنبال کنند ،در اختیار سهامداران نهادی بزرگ
درآمده و در جهت منافعآنها کار خواهند کرد.همچنی براساس فرضیه همسویی اسقتراتژیک،
گاهی ممک است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و بهواسطه انطباقمنافع
ای دو گروه ،منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شدهو در ای صورت آثار مفید مورد انتظقار از
اعمقال نظقارتمقؤثر توسقط سقهامداران عمقده بقر مقدیران ،کقاهش مقییابقد .ازسقویدی قر
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مکانیسمهایحاکمیتشرکتیونظامراهبریمناسبمیتواندباع افزایشعملکردمالیبانکها
نتیجهگیری فوق،مشارکت اعضای موظفوییر موظف هیقأت

شود.زیرایکی از دالیل احتمالی
مدیره درفعالیتهقاو در نتیجقه ایفقای ننقش نظقارتیآنقان بقر عملیقات بقانکیاسقت.چنقانکقه
شواهدینیز وجود دارد که نشان میدهد اندازه بزرگ هیأت مدیره در کمک بهمقدیران عامقل از
میتواندننش مؤثری در عملکرد شرکتهاداشتهباشد .
طری مشاوره 
هاییازیافتههاینخعقیوزهرایقی(،)Nakhaee & Zahraei, 2017

نتایجای پژوهشبابخش
آکیموا و اشوودایر(،)Akimova & Schwodiauer, 2004اس ان

وسقولیوان( Spong, 2007

& ،)Sullivanوانجیقرو و همکقاران(،)Wanjiru, et al., 2013ازیلقیواودیالقه( & Ozili

،)Uadiale, 2017میرچانقدانیوگوپتقا()Mirchandani & Gupta, 2018همخقوانیدارد.در
حالیکهبابخشیازیافتههایپژوهشدی هائ وهمکاران(،)Dihaen, et al., 2001رحیمیقانو
همکاران()Rahimian, et al., 2013وشهیکیتاشوهمکقاران()Shahiki Tash, et al., 2012
ناسازگاراست .
باتوجهبهنتایجبدستآمدهمیتوانپیشنهادهاییرابهصورتزیرارائهداد :

سیاستگذاران بازار سرمایهوسهامداراننهادیباید توجقه داشقته باشقند کقهحضقور اعضقای
هانمیتواندمشکمتنماینقدگیراکقاهشدادهو بقهعملکقرد


شرکت
مدیره

ییرموظف در هیأت
بهترشرکتکمککندبنابرای تمششودازحضوراعضایموظفبیشتراستفادهگردد.
باتوجهبهاهمیتوجودسرمایهگذاران نهادی و سهامداران عمدهدرادارهشقرکتهقابقهویقژه
بانکها،پیشقنهادمقیگقرددایق دسقتهازسقهامداران ننقشفعقالتقری در زمینق  نظقارتوکنتقرل

هایشرکتها داشته باشند و به همسو شدنمنافع سقهامداران و مقدیران در جهقت کقاهش


فعالیت
مشکمتنمایندگی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمککنند.
همچنی پیشنهادمیشوداعضای هیأت مدیره شرکتهقاوبانقکهقا ،سقهامدارانوبازرسقانو
مؤسساتحسابرسی با مباح

مرتبط با نظامراهبری شرکتها ،بیشتر آشنا شوند تا بتواننقد بقه نیقو

مناسبی به ایفای ننقش در نظقام راهبقری شقرکتی و درنتیجقه تقأثیر بقر افقزایش ارزش شقرکتهقا
ب ردازند.
بهمیننی آیندهنیزپیشقنهادمقیشقودبقرایانجقامتینینقاتیمشقابه سقایر معیارهقای ارزیقابی
وروشهایBSCوEFQMرامدنظرقراردهند.

عملکرد مانندشاخصMVA
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میانگین–ارزشدرمعرضخطرشرطیمیباشتد.بتدینمنظتوربتاتوجتهبتهد پهتنبتودنتوزیتابتازدهی
داراییهایمالیجهتپیشبینیتوزیادندالههاازنظریهارزشفرین،رویکردفراترازآستتانهاستتفادهشتده
است.همچنینبرایمحاسدهارتداطبتینایتندارایتیهتاازتر یترروشهمدستتگیشترطیپویتاو تاپوال
استفادهشدهاست ههمدستگیعالوهبرغیرخطیبودن،پویاومتغیربازماننیزباشد.
بااستفادهازاطالعاتروزانهشاخصداراییهایفوقدرفاصلهزمانیمهتر1393تتافتروردین،1397مترز
ارایسرمایهگذاریرسمشدهاست.نتایجنشتانمتیدهتددرستطرریستک(ارزشدرمعترضریستک
شرطی)صفربهدلیلتغییرات مواریتان،،بتیشتترینوزنسترمایهگتذاریدربتورساوراقبهتادارودر
باالترینسطرریسک،بیشترینوزنسرمایهگذاریدررمزارز(بیت وین)بهدلیلبازدهباالتر،تخصیص
یافتهاست.همچندنمقایستهپرتفوهتایبهینتهبتااستتفادهازنستدتشتارحشترطیحتا یازعملکتردبهتتر
پرتفوهایمتنو نسدتبههرداراییاستوبهترینعملکردراپرتفوشتاملستکهبتااختصتا بتیشاز70
درصدودالروبیت وینباوزنبرابرداشتهاست.همچنینباتوجهبهنسدتشارحشترطیدرپرتفتوبهینته
میباشد .
بیت وین20درصد 
حداقلوزنسکه60درصدوحدا ثرسهمدالرو 

واژگان کلیدی :همدستگیشرطیپویا،نظریهارزشفترین ،تاپوال،ارزشدرمعترضریستکشترطی،
سازی،سددباداراییهایمتنو  .


بهینه
طبقهبندی C32, C58, G32, G11:JEL

مقدمه

اساسهرگونهسرمایهگذاریدستیابیبهبازدهاست.سرمایهگذاربترایدستتیتابیبتهبتازده
بایدریسکوابستهبهسرمایهگذاریرانیزبپذیرد.تعاملبینریسکوبازدهمنجربهتصتمیمگیتری
درخصو

یگردد .
تخصیصداراییم 

یهایمطرحدرمداحثسرمایهگتذاری،تنتو بخشتیدرستددسترمایهگتذاری
یکیازاستراتژ 
یباشد.تنو بخشیبهسددسرمایهگذاریسنتی هتنهتاشتاملپتولنقتدواوراقبهتاداراستت بتا
م 
داراییهایجایگزینازجمله اال،ارزوامالک،ازطریتق تاهشهمدستتگیبتیندارایتیهتا،بته
افزایشمقاومتآندربرابرتغییراتشدیدبازارسها  مکمی ندوسدربهدتودعملکتردستدد
همچنینبهدلیلهمدستگی مبین

گذاریمیگردد(.)Fischer & Lind-Braucher, 2010


سرمایه
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دارایتیهتایستتنتیورمتزارز1وبتتازدهبستیاربتتاالرمتزارز،ابتزارمناستتدیبترایتر یتتربتاستتدد
میباشدوسدرافزایشنسدتشتارحمتیگردنتد(.)Chuen et al., 2017بتا
سرمایهگذاریمتنو  

توجهبهاینکهاستراتژیسرمایهگذاریدربینداراییهایمختل نظیربتورساوراقبهتادار،طتال،
ارزورمزارز(بیت وین)2نامشخصبودهومعلو نیست هعلیرغمر ودورونقموقتبرخیاز
داراییهااولویتبندیسرمایهگذاری(بهلحاظریسکوبازده)دربتیندارایتیهتایفتوقچگونته
بایدباشدتاسرمایهگذاربهباالترینسودبا مترینریسکدستیابدلذاالز استتادرطییک
تحقیقمشخصشود هپربازدهتترینو تمریستکتتریندارایتیدربلندمتدت تدا دارایتیهتا
میباشند .

چالشهایاساسیدرمدحثارزشدرمعرضخطر،تعیینتاباتوزیامناسربترای

ازمهمترین
روشهتتایمتتتداولبتترآوردارزشدرمعتترضخطتترتوزیتتا
دارایتتیهتتایمتتالیاستتت.درا ثتتر 
شناختهشدهایبرایسددداراییفرضمیشودوبهطتورمعمتولتوزیتانرمتالمتورداستتفادهقترار
میگیرد،درصورتی هطدقمطالعاتمالیانجا شده،بازدهداراییهتایمتالیدارایدندالتهپهتن3
میباشندوازتوزیانرمالپیروینمی نند،بنابراینبرایپیشبینتیبهتترتوزیتادندالتههتاازنظریته
ارزشفریناستفادهمیشود .

4

دراینپژوهشبااستفادهازمدلمیانگین-ارزشدرمعرضخطترشترطی ،بته متکنظریته
ارزشفرین5وبااتکابهتئوری اپوال6ومحاسدهساختارهمدستگیمیانسریهابهصورتمتغیربا
ییهافتار 
زمانبااستفادهازروشهمدستگیشرطیپویا،7ضمنمحاسدهتوزیامشتر یبرایدارا 
ازهرگونهفرضنرمالبتودنوهمدستتگیخطتی،اولویتتهتاووزنهتایسترمایهگتذاریدربتین
هارابهطوربهینهتعیینمیگردد .


دارایی
اینپژوهشدوویژگیاساسیدارد :
________________________________________________________________
1- Cryptocurrencies
2- Bitcoin
3- Fat Tail
4- Mean- CVaR
)5- Extreme Value Theory (EVT
6- Copulas
)7- Dynamic Conditional Correlation (DCC
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اول،آنکهازروشDCC-EVT-Copulaدربهینهستازیستددسترمایهگتذاریمتنتو استتفاده
می ند .

گذاریاستفادهمیشود ته


سازیسددسرمایه
دو ،آنکهازرمزارزبیت ویندرراستایمتنو 
تا نوندرایراناستفادهنشدهاست.
درادامهپ،ازبیانمدانینظریوپیشینهپژوهشبهبیانروششناسیتحقیتقونتتایجپتژوهش
گیریوپیشنهاداتارائهمیگردد .


پردازیمودرانتهانتیجه

می

مبانی نظری

برایاولینبار،درسال1952مار ویتزالگتویحتلمستئلهانتختابمجموعتهبهینتهدارایتیهتا
(نظریهمیانگین-واریان)،راارائهداد.ویمسئلهرابهصورتبرنامهریتزی وادراتیتکبتاهتدف
مینهسازیواریان،مجموعهدارایتیبتاایتنشترط تهبتازدهمتوردانتظتارازیتکمقتدارثابتت
بزرگترمساویباشد،مطرح رد.اینمسئلهیتکمحتدودیت تار ردیدیگترنیتزدارد تهبتر
اساسآنمجمو اوزانداراییبایدبرابتربتایتکباشتد.همچنتینوزنهتریتکازدارایتیهتادر
پرتفویبایدعددیحقیقیوغیرمنفیباشد .
بافرض ورقهبهادار،بازدهورقهiا (بازدهیکمتغیرتصادفیمحسوبمیگردد)رابتا و
میانگین(بازدهانتظاری)آنرابا وواریان،ورقهسها رابا نمایشمیدهیم.ازطرفیفترض
دیگرآناست ه  وواریان،بینبتازدهیدوستهماستت.شتکلاستتانداردمتدلمیتانگین-
بهصورترابطه()1است )Markowitz, 1959(:
واریان ،
( )1







دراینپژوهش،ریسکنوساناتدارایتیبتااستتفادهازمعیتارارزشدرمعترضخطترشترطی
محاسدهگردیده هدرادامهبهمعرفیاینمعیارپرداختهشدهاست .
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ارزش در معرض خطر

1
2

اینشیوهانتدازهگیتریریستکابتتداتیتلگولتدیمن درستال1980ارائتهشتد.ایتنشتاخص
حدا ثرخسارتانتظارییکپرتفولیو(یابدترینزیانممکنرابراییکافقزمتانیمشتخصبتا
میگیرد .
توجهبهیکفاصلهاطمینانمعیناندازه 
متغیر رابهعنوانبازدهپرتفولیودرنظربگیرید.تاباتوزیاتجمعیآن
میباشدو

تابا وانتایلیاتابامعکوس

است.



براساسسطراطمینان



باتوجهبهشکل (1هتوزیانرمالبازدهپرتفولیورادریکدورهزمتانینشتانمتیدهتد)عدتارت
استازرابطه( :)2


شکل  .1ارزش در معرض ریسک در توزیع نرمال بازده


( )2







درنظرگرفتهمیشود،نرمتالبتودن

یکیازمفروضاتی هدرموردتوزیابازدهسریهایمالی
آنهاست،درحالی هتوزیابسیاریازسریهتایبتازدهمتالی،نرمتالنیستتند.وبتهطتورفراگیتری
دارایچولگیو شیدگی هستند.درزمانی تهتوزیتابتازدههتانرمتالنیستت،ارزشدرمعترض
بهعنوانسنجهمناسرریسکمطرحمیگردد( .)Peyravi, 2011
ریسک 
ارزشدرمعرضریسکیکسنجهریستکمنستجمندتودهوبتهدلیتلنداشتتنخاصتیتزیتر
جماپذیری،ممکناست اراییالز رادربهینهسازیسددسرمایهگذارینداشتهباشتد.بتههمتین
________________________________________________________________
)1- Value at Risk (VaR
2- Till Guldimann
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منظورمحققانارزشدرمعرضریسکشرطیرابهعنوانیکسنجهیمنسجمبهعنوانجتایگزین
ارزشدرمعرضریسکمعرفینمودهاند .

ارزشدرمعرضریسکشرطیباسطراطمینانαبیانگرامیدریاضیمقداربازدهایاست ته

درافقزمانیمعینمشروطوسطراطمینانαدرصد متتریتابرابتربتاارزشدرمعترضریستک
باشد .
اگرXبیانگرمقدارزیانسددسرمایهگتذاریبتودهو،VaRαرابطتهارزشدرمعترضریستک
شرطیبهصورترابطه()3بیانمیگردد :
( )3









اگرXبیانگرمقدارزیانسددسرمایهگتذاریبتودهو،VaRαرابطتهارزشدرمعترضریستک
شرطیبهصورترابطه()4بیانمیگردد :
( )4









همچنینمیتوانارزشدرمعرضریسکشرطیرابهصورترابطه()5نیزنمایشداد :
( )5







رابطه()5بیانگرایناست هCVaRαمیانگینVaRβبهازای


میباشد( Sharifi,

 .)2017
درشکل2میتوانمحدودهیارزشدرمعرضریسکوارزشدرمعرضریسکشترطیرا
برایتاباتوزیاضررمشاهدهنمود.
روشهایمحاسدهVaRبهدونو پارامتریکوناپارامتریکتقسیممیشود.روشپارامتریتک
بهروشواریان -،وواریان،وبرخیروشهایتحلیلیخالصهمیشود.روشناپارامتریکنیتز
مونت ارلواست .
یهسازیتاریخیوشدیهساری 
شاملشد 
روشهتایاقتصادستنجیستریهتای
دراینپژوهشبرایمحاستدهارزشدرمعترضخطتر،از 
زمانینظیرواریان،ناهمسانیشرطیتعمیمیافتهچندمتغیره،نظریهارزشفترینو تاپوالاستتفاده
شدهاست هدرادامهبهطورمختصرمعرفیمیگردد.
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شکل  .2محدوده  VaRو  CVaRبرای توزیع ضرر

مدلهای ناهمسانی واریانس

اگرواریان،غیرشرطی(یابلندمدتیکسریزمانیدرطولزمانثابتتباشتدامتادردوره-
هاییتغییراتواریان،نسدتاًزیادباشتدایتنستریزمتانیاصتطالحاً«ناهمستانیواریتان،شترطی
میشود .
(1)ARCHنامیده 
میباشد ،هعدارتاستاز(رابطه( :))6
یکحالتسادهبرایتفسیرفرآیند) ARCH(l
( )6









درحقیقتیکشوکبزرگدردوره


موجریکواریان،بتزرگ(شترطی)دردوره

میگردد .
بهصورتفرآیند)GARCH(1,1ورابطه()7است :
مدلساده GARCH
()7
میانگین،واریان،غیرشرطیبهوسیله


رابطه()8بهدستمتی-

آید :
________________________________________________________________
1- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
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()8
مدلهتایمانتا،مجمتو پارامترهتای
برای 

 
بایستتیازیتک متترباشتد( Patterson,

 .)2000
یکیازمدلهایی هعد تقارنواریان،رادرنظرمیگیردمدلGJR-GARCHمیباشد ه
اولتتینبتتارتوستتتگلوستتتن1وهمکتتاراندرستتال1993معرفتتیگردیتتد.ایتتنمتتدل،متتدلاصتتلی
GARCHرابااستفادهازیکمتغیرموهومیتعتدیلواصتالحمتینمایتد.ایتنمتدلدرواقتااثتر
رارمی دهدوبراینفترضمدتنتیاستت تهتغییتراتغیرمنتظترهدربتازدهبتازار

اهرمیرامدنظرق
اثراتمتفاوتیبرواریان،شرطیبازدهدارد .

گارچ چندمتغیره M-GARCH

مدلGARCHچندمتغیرهبسیارشدیهمدلGARCHتکمتغیرهمیباشتد.بتاایتنتفتاوت ته
شاملتعدادمعادالتخاصیاست هحر ت وواریان،رادرطولزماندربرمتیگیترد.درهتر
یکازمدلهایGARCHچندمتغیره،برایسادگیبیشتر،فرضشتدهاستت تهتنهتادودارایتی
وجوددارد هواریان،هاو وواریان،هامدلشدهاست.چهارسیستماخیراینمتدلعدتارتانتد
از :
(CCCبالرسلو)1990
(BEKKانگل ،رونر)1995
(VECHبالرسلو،انگل،رودریگ)1998
(DCCانگل،تسی،تسوی)2002
هدراینمدلهایدرحلمسائلمربوطبهقیمتگذاریدارایی،سترمایهگتذاریونوستانات
دربازارها اربردهایفراوانیوجوددارد .

نظریه ارزش فرین ()EVT

نظریهارزشفرینبررویمقادیرحدیتمر زداردودرنهایتتنشتانمتیدهتد تهچتهتتابا
________________________________________________________________
1- Glosten
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توزیعیبهترینتاباتوزیابرایبرازشبررویدادههاستت.همچنتینمقتدارپارامترهتایایتنتتابا
میتواندجهتمدلسازیدندالهتوزیابکاررود .
میزند.ایننظریهبهخوبی 
توزیاراتخمین 
درعملبرایبه اربستنتئوریارزشفریندورویکرداصلیوجوددارد هعدارتاستاز
رویکردبیشینهبلوک1ورویکردفراترازآستانه .)POT(2
کاپوال
3

تاپوالاولتینبتاردرستتال1959توستتاستکالر مطترحشتد تتهمتورداستتقدالبستتیاریاز
پژوهشگراندرحوزههایمختل ازجملهحوزهمالیبرایبررسیتوزیاتوأ متغیرهتایتصتادفی
قرارگرفت.اولینبارامدرچت4،وهمکتارانشدرستال،1999ایتنتوابتارادرعلتو متالیبترای
مدلسازیریسکاستفاده ردند.درمداحثمالیهنگتامی تهموضتو متوردبررستیستددیاز
داراییهایمالیویابررسیرفتارهمزمانتعدادیازابزارهتایمتالیاستت،ازایتنتوابتااستتفاده
میشود( .)Mousavi, 2017

قضیه اسکالر:فرض نیدFیکتاباتوزیامشترکباتوزیتاهتایحاشتیهای
آنگتتاهیتتک تتاپوالی

وجتتودداردبطتتوری تتهبتتهازایهتتر

باشتد،
در

رابطهی()9برقرارباشد :
 
()9



برطدقاینقضیهحاشیههایتکمتغیرهوساختاروابستگیچنتدمتغیرهرامتیتتوانبترایتوابتا

وساختاروابستگیمیتواندتوستیتک تاپوالنشتانداده

توزیاچندمتغیرهپیوستهتفکیک رد.
شود .
مهمترینویژگینتیجهیادشدهآناست ههیچالزامیمدنتیبترتشتابهتوزیتاهتایحاشتیهای

وجودندارد.همچنینالز نیست هانتخاب اپوالبهتوزیتاحاشتیهایمحتدودشتود( Shekari,

 .)2018
________________________________________________________________
1- Block Maxima approach
2- Peak Over Threshhold
3- Sklar
4- Embrechts
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پیشینه پژوهش

دنگوهمکاران()Deng et al., 2011بهبهینهسازیپرتفویمتشتکلازچهتارشتاخصبتازار
سها چین،بااستتفادهازمتدل  Pair Copula- GARCH- EVT- CVaRپرداختنتد.ازایتنمتدل
یشتود.در
ییهااستفادهمت 
اندازهگیریریسکپرتفویوتعییننو ساختاروابستگیبیندارا 
جهت 
یهستازیمونتت تارلوومتدل Mean- CVaR
ادامهبرایبهینهسازیپرتفتوی،ایتنمتدلرابتاشتد 

یدهند همدلPair Copulaستاختاروابستتگیرابهتترتوصتی 
ی نند.نتایجپیشنهادم 
تر یرم 
ی ند،همچنیندربهینهسازیپرتفویمدلPair Copula- GARCH- EVT- CVaRنستدتبته
م 
متدلt- Copula- GARCH- EVT- CVaRعملکتردبهتتریداردوهمچنتینمتدلبهینتهستازی
 Mean- CVaRاراییبیشتریازمدلMean- VaRدارد .
سینروهمکاران()Ciner et al., 2013طالونفتتوارز(دالر)رابتهستددستنتیختوداضتافه
نمودند.آنانبرایمحاسدهساختارهمدستگیبتیندارایتیهتاازDCC- GARCHاستتفادهنمودنتد.
ییهتایمناستدیبترایتر یتر
آنانبااستفادهازرگرسیونبهایننتیجهرسیدند هطالونفتدارا 
یباشند .
ییهایسنتیبهجهتپوششریسکآنم 
شدنباسدددارا 
بهپیشبینیارزشدرمعرضخطرپرتفتوستنتیهمتراهبتاارزبتاروش

برگر()Berger, 2013
 DCC-EVT-Copulaپرداخت.اونتیجهگرفتتهاستت تهروشتر یدتیمتورداستتفادهعملکترد
بهترینسدتبهDCCوCopulaدارد .
همودهوهمکاران()Hammoudeh et al., 2013اقدا بهمتنو سازیپرتفتوبتاطتالونفتتو
دیگرفلزاتگران بهانمودند.آنانبتاحتدا ثر تردننستدتشتارحبترحسترارزشدرمعترض
خطراقدا بهیافتنپرتفوبهینهنمودند.آناننتیجهگرفتن هپرتفتومتنتو بتانفتتوطتالعملکترد
زاتگرانبهادارد .

بهتری(نسدتشارحبیشتری)نسربهپرتفوسنتیوپرتفوفل
عالوهبرامالک،ارز،طالونفت،رمزارز(بیت وین)

برایروهمکاران()Brière et al., 2015
همبهسددسنتیخوداضافه ردند.آنانهمچنینازصندوقهایپوششتیدرپرتفتوختوداستتفاده
ردند.آنانازمدلمیانگین-واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحجهتمقایسه تاراییپرتفتو
ردند.نتایجنشانمیدهد هبیتت توینجهتتمتنتو ستازی

درحضوروندودبیت ویناستفاده

پرتفوبسیارمفیداستودرصداند یازبیت ویندریکپرتفومتنو تعاملبینریسکوبتازده
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رابسیاربهدودمیبخشد .

أثیراضافهشدنبیت وینبرپرتفومتنو (اوراق

گنگوال()Gangwal, 2016باهدفبررسیت
بهادار،امالک،طالونفت)بهمقایسهنسدتشارحپرتفوهادرحضوروندودبیت وینپرداختتهو
نتیجهگرفتهاست هاضافهشدنبیت وینباعثافزایشنسدتشارحدرپرتفومتنو میگردد .
آندریانتوودیپوترا()andrianto & diputra, 2017باهتدفبررستیتتأثیررمتزارزبترپرتفتو
متنو (اوراقبهادار،ارز،طال)ازسهرمزارزبیت وین،لیت وین1وریپل2استفاده ردنتد.آنتان
بااستفادهازمدلمیانگین-واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحنتیجهگرفتنتد تهاضتافهشتدن
یشود ورمزارزهابتازدهبتاالییرابترای
رمزارزبهپرتفومتنو باعثافزایشنسدتشارحپرتفوم 
ی ند.همچنینوزنبهینهاختصا یافتهبهرمتزارزهتادرپرتفتو
افرادباتحملریسکباالفراهمم 
سکپذیریافراد،بین5تا20درصدمتغیربودهاست .
آنانبستهبهری 
چوین وهمکاران()Chuen et al., 2017بهسددسنتیختودعتالوهبترامتالک،طتالونفتت،
شاخصرمزارزهم هاز 10رمتزارزبرتترتشتکیلشتدهاستت،افزودنتد.آنتانازمتدلمیتانگین-
واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحوازروشDCC-GARCHبترایمحاستدههمدستتگیبتین
ییهایستنتیورمتز
ییهااستفاده ردهاند.آناننتیجهگرفتن هبهدلیلهمدستگی مبیندارا 
دارا 
یباشتندو
ییهایستنتیمت 
ارزهاوبازدهبسیارباالرمزارزها،آنهاابزارمناسدیبرایتر یربادارا 
یگردند .
سدرافزایشنسدتشارحم 
رازاوهمکاران()Raza et al., 2018باهدفبررسیامکانپوششریسکامالکبا اال،در
پرتفوخودعالوهبراوراققرضه،امالک،طال،نفتوشاخص االهتاراجتایدادنتد.آنتانبترای
ییهاازADCC-GARCHاستتفاده ردنتد .نتتایجنشتانمتیدهنتد ته
محاسدههمدستگیبیندارا 
یتوانازنفتبرایپوششریسک وتاهمدتوازطالبرایپوششریستکبلندمتدتامتالک
م 
بهرهبرد .
ستتها ختتاد وهمکتتاران()Sahamkhadam et al., 2018بتتااستتتفادهازدومتتدلپتتیشبینتتی
GARCH-EVT-CopulaوARMA-GARCH-EVT-Copulaوستتهمتتدلبهینتتهیتتابیحتتداقل
________________________________________________________________
1- Litecoin
2- Ripple
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واریان،،حتداقلارزشدرمعترضخطترشترطیو)certainty equivalence tangency(CET
اوزانبهینهدارایی هادرپرتفورابدستتآوردنتد.همچنتینبترایمحاستدهستاختارهمدستتگیبتین
داراییهااز اپوالهایبیضوی(تیاستیودنتوگوسین)و اپوالهایارشمیدسیاستفاده ردنتد.
یمناسرترهستند.

شبین
نتایجنشانمیدهند ه اپوالیتیاستیودنتوگوسینبرایمدلپی 

گذاریدرداراییهتایستها ،ارز


باهدفپیشنهاداوزانبهینهسرمایه
پیروی()Peyravi, 2011
(دالر)،طتتالوامتتالکومستتتغالتبتتاتمر تتزبتترروابتتتبتتینایتتنبازارهتتا،ازرویکتتردVAR-

Multivariate GARCHومدلمیانگین-حتداقلارزشدرمعترضخطتراستتفاده تردهاستت.
نتایجنشانمیدهددرسطرارزشدرمعرضریسکصفربهدلیلتغییرات مواریان،،بیشترین
وزنستترمایهگتتذاریدرامتتالکومستتتغالتودربتتاالترینستتطرارزشدرمعتترضریستتک،

بیشترینوزنسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارتهترانبتهدلیتلبتازدهبتاالتر،تخصتیصیافتته
است .
قلیزادهوطهوریمتین()Gholizade & Matin, 2011باهدفبررسیتأثیرحضتورمستکن
درسددداراییخانوار،پرتفتوشتاملستها ،ارز،ستکه،ستپردهبتانکی،اوراقمشتار تومستکن
تشکیلدادند.آنانبابه ارگیریمدلمیتانگین-واریتان،واستتفادهازنتر افتزارمتلتر،تر یتر
هادرسددداراییخانوارهارااستخراج ردند.آنانبارسممرز اراییدرحضورمستکنو

دارایی
ندودآن،نتیجهگرفتند همسکنداراییمهمیدرسددداراییدردورهرونققیمتمسکنمیباشد
هموجرانتقالمرز اراییخواهدشد .
نصتیری()Nasiri, 2015بتتهمقایستتهمتتدلهتتایمختلت گتتار  -تتاپوالدرتخصتتیصبهینتته
دارایی هتاپرداختتوازمتدلهای تاپوالهمتراهبتاتوزیتاهتایحاشتیهایگتار  الستیکبترای
مدلسازیریسکوبازدهپرتفوییشاملبازدههتایروزانتهستکه،دالرآمریکتاوشتاخصبتورس
اوراقبهادارتهراناستتفاده ترد ،تهنتتایجبیتانگرآنبتود تهتخصتیصبهینتهسترمایهدرتمتا 
مدلهای اپوالمشابهمیباشندو اپوالیتیاستیودنتنسدتبهسایرمدلهادرتوصی ستاختار
وابستگیپرتفویعملکردبهتریدارد .
محمودیوهمکاران()Mahmoodi et al., 2017بهبررسیعملکتردامتالکومستتغالتدر
برابرسایرفرصتهایسرمایهگذاریشاملسها ،ارز(دالرآمریکا)،طال،اوراقمشار توتتأثیر
حضورآندرپرتفوسرمایهگذارانپرداختند.آنانبابه تارگیریمتدلمیتانگین-واریتان،،مترز
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اراییرادرحضورامتالکومستتغالتوندتودآنترستیم ردنتدونتیجتهگرفتنتد تهحضتور
امالکومستغالتدرپرتفوی،مرز اراییرابهسمتباالانتقالدادهوموجتربهدتودریستکو
بازدهپرتفوبهینهمیگردد .

زاغفتروآجرلتتو()Zaghfar & Ajorloo, 2016بتتاهتتدفمحاستتدهارزشدرمعتترضخطتتر
پرتفویارزییکبانکنمونهشاملارزهایدالر،یورو،وون ره،ینژاپتن،لیترتترکودرهتم
امارات،ازروش)GARCH-EVT-Copula (GECاستفاده ردند.آنانازمتدلختودرگرستیون
همتتراهبتتاناهمستتانیواریتتان،آستتتانهای)(GJR-GARCHبتترایتوزیتتابتتازدهایمتغیتتردرزمتتان
داراییهایفردی،همچنینتئوریارزشفترینبترایتوزیتاهتایی تهدندالتهپهتنهستتندوتوابتا
اپوالبرایساختاروابستهبهتما داراییهایبکسددداراییاستفاده ردند.نتایجنشانمتیدهتد
واریان،وشدیهسازیتاریخیبهتراست .

همدلGECنسدتبهدوروشواریان-،
شکاری()Shekari, 2018بتاهتدفمحاستدهارزشدرمعترضخطترازروش DCC-EVT-

CopulaهمراهبتاGJR-GARCHاستتفادهنمتودهاستت.نتتایجحاصتلهبتاروشEVT- Copula
مقایسهشدهونتیجهگرفتهشدهاست هDCC-CopulaازروشEVT- Copulaبهترعمل ترده
است .
روششناسی پژوهش

دراینپژوهشبرایتخصیصبهینهسرمایهبتینچهتاردارایتیبتورس،طتال،ارزورمتزارزاز
بازدهروزانهشاخص لبورساوراقبهادار(،)TEPIXبازدهروزانهقیمتسکهبهارآزادیطترح
قدیمبرحسرریال،بازدهروزانهقیمتدالرآمریکابرحسترریتالدربتازارآزادتهتران،بتازده
روزانهقیمتبیت وینبترحسترریتالدرفاصتلهمهتر1393تتافتروردین1397وروشDCC-

استفادهشدهاست .

ومدلبهینهسازیMean- CVaR

EVT- Copula
بازدههردارایی،بهصورترشدلگاریتمقیمتآنمحاسدهگردیدهاست.باتوجهبهاینکهپایته
واساستجزیهوتحلیلسریهایزمانی،ماناییاست،بهبررسیایتنآزمتوندرستریزمتانیهتر
یکازداراییهایمتوردنظترتحقیتقپرداختتهشتدهاستت،همچنتینچتوندرمحاستدهارزشدر
معرضخطرجهتتعیینتوزیاحاشیهایتابا اپوال،ازنظریهارزشفتریناستتفادهمتیشتودوبتا
توجهبهاینکهایتننظریتهنیتازبتهستریهتاییمستتقلوهتمتوزیتادارد،وجتودخودهمدستتگیو
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ناهمسانیواریان،بینسریزمانیبازدهداراییهتابتاآزمتونهتایمترتدتبررستیشتدهاستت.از
هایمالیفاقداینویژگیمیباشتند،بترایرفتاایتنمشتکل،متیتتوانازمتدلهتای

آنجا هسری
خودتوضیحی وناهمسانیواریتان،بهترهبترد تهدراینجتاابتتداازیتکمتدلمیتانگینمتحترک
خودتوضتتیحی()ARMAوستتپ،یتتکمتتدلناهمستتانیواریتتان،شتترطیتعمتتیمیافتتتهGJR-

)GARCH(1,1بتتررویدادههتتااستتتفادهشتتدهاستتت.بتترایتخمتتینپارامترهتتایمتتدلواریتتان،
ناهمسانیشرطیتعمیمیافتتهازروشحتدا ثردرستتنماییاستتفادهشتدوپت،ازاستتاندارستازی،
سازینظریهارزشفرینآمادهمیگردند .


هابرایپیاده

داده
دراینپژوهش،ازیکتوزیانیمهپارامتریک هشاملاستفاده تردنازیتک رنتلبتاتتابا
گوسینبهعنوانتابا رنل،برایقسمتداخلیتوزیاسریوتوزیاتعمیمیافتهپرتوبترایقستمت
دندالهتوزیااستفادهمیشود،دلیلاستفادهاز رنلایناستت تهتوزیتاتجربتیپلتهپلتهدادههتارا
ند.همچنینبرایپیادهسازینظریهارزشفرینازرویکردفراترازآستانهاستتفادهشتده

هموارمی
است هدرادامهبهتوضیرآنمیپردازیم .
رویکرد فراتر از آستانه

رویکردفراترازآستانه،مشاهداتیرا هازیکحتدآستتانهازپتیشتعریت شتدهبتزرگتتر
هستند،مشخصمی ند.اینمفهو درشکل3قابلمشاهدهاست.



شکل  .3رویکرد فراتر از آستانه
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فرض نید

متغیرهایتصادفیمستقلوهمتوزیاباتوزیتاحاشتیهای باشتند.

توزیامقادیرفراترازیکآستانه( )بهوسیلهرابطه( )10هیکاحتمالشترطیاستتبیتانمتی-
شود .
()10



بهاندازه ازآستتانه بتزرگتتراستت،متی-
رابطه()10بیانگراحتمالمقدار وقتیحدا ثر 

باشد.بالکما ،هان)1974(1وپیکاندز)1975(2نشاند ادنتدبترایمقتادیربتهانتدازه تافیبتزرگ
آستانه،توزیامقادیرفراترازاینآستانهبهسمتتوزیاتعمیمیافتهپرتورابطه()11همگنمیشود :



()11
دررابطه( )11پارامترشکلتوزیااست.اگر
هیکتوزیاد پهناست،خواهدشد.همچنیناگر
است.درنهایتاگر
انتخاب

باشد،توزیاحاصلهپرتویتعمتیمیافتته
باشد،توزیتاحاصتلهپرتتوینتو 2

باشد،توزیاحاصلهنماییمیباشد.اهمیتایننتیجهایناست تهبتا

وتعیینآستانهبهاندازه افیبزرگمیتوانتوزیامقادیرفراترازآستانهرابتهوستیله

توزیاپرتویتعمیمیافتهتخمینزد.پارامترهایاینتوزیتارامتیتتوانبتهوستیلهرویکتردحتدا ثر
درستنمایییارویکردگشتاورهایموزونتخمینزد.احتمالمقادیرموجتوددرد توزیتارامتی-
بهوسیلهرابطه( )12هباضربدوطرفرابطه()10درهمبهدستآمده،محاسده رد .
توان 
()12
برایمقادیربزرگترازآستانه،


رامیتوانبهوسیلهتوزیاپرتویتعمیمیافتتهوهمچنتین

 ،هاحتمالمشاهدهمقداریفراترازآستانهاسترانیزباتوجهبهدادههامیتوانبهصتورت
رابطه()13تخمینزد .
________________________________________________________________
1- Balkema & Haan
2- Pickands
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()13





بهصورترابطهزیرمیباشد.برایهتراحتمتال احتمتالنظیتر
بنابراینتخمینزنندهد توزیا 
بهصورترابطه()15بهدستآورد .
دردندالهتوزیا( )رامیتوانبامعکوسرابطه( )14
()14

()15





درپیادهسازیتوزیاتعمیمیافتهپرتتوتعیتینحتدآستتانهمناسترمتیباشتد.اگتر

مهمترینگا 
مقدارآستانهبدرستیتعییننشودممکناستدقتتخمینپایینبیایدویاتخمتینپارامترهتااریتر
شوند.اگرمقدارآستانهپایینانتخابشودتعدادمشاهداتافزایشیافتهوتخمیندقیتقتترخواهتد
بوداز طرفیتعدادزیادمشتاهداتممکتناستتموجترورودمشتاهداتی تهازمر تزتوزیتادر
محاسداتشدهوتخمینپارامترهااریرخواهندشد( .)Mousavi, 2017
دراینپژوهشازحدآستانهثابتوروشتجربتیاستتفادهشتدهاستت.درروشتجربتیحتد
هاقدلآنباشند،انتخابمیگردد .


رصدداده
آستانهk،امیندادهآماری ه90د
پ،ازتعیینتوزیاداراییها،ساختارهمدستگیمیانداراییهامحاسدهمیگردد.بترایمحاستده
ارتداطبیناینداراییهاازتر یرروشهمدستگیشرطیپویتاو تاپوالاستتفادهشتدهاستت ته
همدستگیعالوهبرغیرخطیبودن،پویاومتغیربازماننیزباشد.درادامهتوضتیرروشهمدستتگی
شرطیپویاو اپوالوتر یرآندوارائهگردیدهاست .

مدل همبستگی شرطی پویا )(DCC

مدلهمدستگیشرطیپویاتعمیمیافتهمدلهمدستگیشرطیثابتمیباشدچرا هثابتتبتودن
همدستگیشرطیبرایدادههایمالیدرطیزمانفرضدرستتینمتیباشتد.متدلDCCبتهعلتت
ازانعطافپذیریبتاالتری

تعداد مترپارامترهایتخمینینسدتبهمدلهایBEKK,VEC, CCC
نیزبرخورداراست.اینمدل السجدیدیازمدلهایگار چندمتغیرهاستت تهدرآنرابطته
رارمیگیترددرایتنصتورت

بینمتغیرهابادرنظرگرفتنحوادثطیدورهموردتجزیهوتحلیلق
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همدستگیبیندومتغیرممکناستمستقیم،معکوسویاصتفرباشتد.ایتنمتدلخطتینیستتامتا
میتواندبهآسانیاغلرتوستروشهایتکمتغیرهیادومرحلهایبراساستتابادرستتنمتایی1
مفیدمیباشد .

تخمینزدهشود.مدلDCCهنگامی هدردادههاانحرافمعیاروجوددارد
)میباشد :
اینمدلتوستانگلارائهشد هفر  لیآنبهصورترابطه( 16

()16
 رابطه()17ماتری،معینمثدتمتقارن
( )17





استبهنحوی ه :




 ماتری،واریان،غیرشرطی باابعاد

هستند هشرط


 
استت .و پارامترهتایاستکالرغیرمنفتی

راتأمینمی ند.محدودیتهتایمطترحشتدهبترای و تضتمین

می ند ه معینمثدتباشدواینخودشرطالز و افیبرایمعینمثدتتبتودنمتاتری ،
است( .)Engle & Sheppard, 2001
تحتفرضشرطیبودنبهصورتنرمال،پارامترهایمتدلGARCHچنتدمتغیرهتوستتتتابا
حدا ثردرستنماییبهصورترابطه()18است .
( )18





 :لیهپارامترهایناشناختهبرایتخمین 
:تعداددارایی(تعدادسریزمانیدرسیستم) 
:تعدادمشاهدات 
بنابراینتاباحدا ثردرستنماییمقدار راتخمینمیزند( .)Brooks, 2008

________________________________________________________________
1- Likelihood function
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تابع چگالی کاپوال

قضیهاسکالرنشانمیدهتد تهزمتانی تهمتغیرهتاپیوستتهمتیباشتندهترتتاباتوزیتااحتمتال

تواندبااستفادهازیکتوزیاحاشیهایویکساختاروابستهنشتاندادهشتود تهبته


چندمتغیرهمی
استنتاجمیشود .

صورترابطه()19

()19
هاتواباچگالیحاشیهای،

هدررابطه( )19


تاباتوزیاحاشتیهایو تتاباچگتالی

اپوالمیباشد( .)Cherubini et al., 2004

اپوالهایگوسیوتیازدستهخانواده اپوالهایباتوزیابیضتویشتکل،هستتند تهبترای
توزیاهایچندمتغیرهبسیارپر اربردمیباشند .


کاپوالی گوسی چند متغیره

متغیرهمیباشد هبهصتورترابطته()20تعریت 

اپوالیگوسی ،اپوالیتوزیانرمالچند
میشود :

(  )20

هدررابطه(  )20تتاباتوزیتامشتترکنرمتالاستتانداردبتامتاتری،همدستتگی و



معکوستاباتوزیانرمالتکمتغیرهمیباشد( .)Cherubini et al., 2004


ترکیب  DCCبا کاپوال

دربرآوردVaRیکپرتفوینیازاستتوزیاحاشیهایمربوطبههریتکازاقتال موجتوددر
پرتفویمشخصوبااستفادهازعملگری،توزیاتوا رامحاسدهگتردد.تتابا تاپوالایتنامکتانرا
ایجادمینمایدتابدونهیچفرضیبرتوزیابازدهیداراییهاتوزیامشترکپرتفویبدستتآیتد.
جایی هروش اپوالی ال ستیکستاختاروابستتگیرابتهصتورتمتغیتربتازمتانمحاستده
ازآن 

نمی ند،اگرپارامترهایهمدستگیشرطیپویاحاصلازمدلسازیرابطه()21بتا تاپوالگوستین
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میشود .
تر یرشودمنجربهمدلپویا ( Copula-DCCرابطه( ))22
()21




()22

برایتخمینپارامترهای اپوالازرویکردحدا ثردرستنماییاستفادهمیشود.باتوجهبتهتتابا
چگالی اپوال هدررابطه()19بیانشد،میتوانلگتاریتمتتابادرستتنماییرابتهصتورترابطته
()23نوشت .
()23
تابادرستنمایی اپوال(رابطه())23درجهتحدا ثر ردنمقادیر و حاصلازروش

میگیرد( .)Shekari, 2018
همدستگیشرطیپویاموردمحاسدهقرار 
هاازشدیهسازیمونت ارلواستفادهشدهاست هدرآنn


بینیبازدهدارایی

سپ،جهتپیش
عدارتدیگربراییکقد بعدییا

میشود .
به
شدیهسازی 
سریبازدهبراساساطالعاتدرزمان t
سرمایهگذاریرا

میشود.درانتهااوزانبهینه
شدیهسازی 
بازدهها 
یکروزبعد10000سناریوبرای 
تعیینمیشود .

بااستفادهازحداقلسازیارزشدرمعرضریسکشرطی

مدل میانگین -ارزش در معرض خطر شرطی

را فلرواوریاس )2002(1باتر یرCVaRو(α)VaRبه مکشدیهستازیمونتت تارلو
بهحداقلسازیارزشدرمعرضخطرشرطیبااستفادهازرابطه()24پرداختند .

اگتتروزنهتتردارای تیدرپرتفتتو وبتتازدهمربوطتتهآن باشتتد،
جایگزینیبرایعدارت

و 

باشد،مدلمیانگین-ارزشدرمعترضخطتر

میباشد 
بهصورترابطه( )24
( .)Deng et al., 2011

________________________________________________________________
1- Rockafellar and Uryasev
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( )24


 :اگروزنهرداراییدرپرتفو 
:بازدههرداراییدرپرتفو 
:بازدههایموردانتظار 


:سطراطمینان 


:سناریوهایمتساویاالحتمالبرای
نتایج و یافتههای پژوهش
توصیف دادهها

متغیرهایتحقیقعدارتانداز:بازدهروزانهشاخص لبورساوراقبهتادار(،)TEPIXبتازده
روزانهقیمتسکهبهارآزادیطرحقدیمبترحسترریتال،بتازدهروزانتهقیمتتدالرآمریکتابتر
حسرریالدربازارآزادتهران،بازدهروزانهقیمتبیتت توینبترحسترریتال ،تهبتهصتورت
ایازدادههتادر

لگاریتمیدرفاصلهمهر1393تافروردین1397محاسدهشدهاست.آمتارخالصته
جدول1ارائهگردیدهاست .

جدول  .1آمار خالصهای از دادهها
نام سری زمانی

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

چولگی

کشیدگی

TEPIX
GOLD
USD
BIT

0/0003
0/0007
0/0006
0/003312

0/004924
0/007166
0/006534
0/047346

0/035266
0/072053
0/090358
0/365928

-0/056703
-0/053978
-0/04414
-0/2936

-0/286459
1/058577
3/051527
0/037073

28/12166
20/20014
48/85536
11/4763


همانطور هدرنمودارهایزیروجدولفوقمشاهدهمتیشتود،نوستاناتتغییتراتقیمتتدر
باشد،بنابراینمیتواننتیجهگرفت تهسترمایهگتذاری


وینازسایرمتغیرهایدیگربیشترمی
بیت
ترینریسکرانسدتبهسایرداراییهایایتنتحقیتقداردوبتالتداآنبتاالترین

دربیت وینبیش
بازدهموردانتظارینیزداراست.همچنیننوساناتتغییراتقیمتدرشاخصبورسنسدتبهستایر
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داراییهایموردنظرتحقیق متربودهو مترینریسکنوستاناتراشتاملمتیشتودوبتههمتین
دلیلبازده مترینسدتبهسایرداراییهاداراست .

GOLD

TEPIX

.08

.04

.06
.02
.04
.00

.02
.00

-.02

-.02
-.04
-.04
-.06

-.06
II

I

IV

1397

III

II

I

IV

1396

III

II

I

IV

1395

III

II

I

1394

IV

II

III

I

IV

III

1397

1393

II

I

IV

1396

III

II

I

IV

1395

III

II

I

1394

IV

III

1393

BIT

USD
.10

.4

.08

.3

.06

.2

.04

.1

.02
.0

.00
-.1

-.02
-.2

-.04

-.3

-.06
II

I

IV

1397

III

II

1396

I

IV

III

II

1395

I

IV

III

II

1394

I

IV

III

1393

II

I

1397

IV

III

II

1396

I

IV

III

II

1395

I

IV

III

II

1394

I

IV

III

1393

شکل  .4بازده لگاریتمی متغیرهای مسأله


هایمالیدندالهپهنترینسدتبهتوزیانرمالدارنتدبتااستتفادهاز


باتوجهبهاینکهبازدهدارایی
ونجارک-برا،1فرضنرمالبودنتوزیاهمهمتغیرهاردشد.همچنینجهتبررسیماناییو
آزم 
آزمونریشهواحدازآزموندیکیفولرتعمیمیافتهاستتفادهشتد تهدرستطربحرانتی%5تمتامی
متغیرهایتحقیقفاقدریشهواحدبودهوبنابراینماناهستند .
بررسیخودهمدستگیبینسریهایزمانی،نمودارهایخودهمدستگیبترایهتریتکاز

جهت
________________________________________________________________
1- Jarque-Bera
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متغیرهایمسئلهترستیموآزمتونجانتگ-بتا ،بتامقتدار20وقفتهوهمچنتینآزمتونالگرانتژ
()ARCH-LMجهتبررسیوجودناهمسانیواریان،درمتغیرهایتحقیقانجتا شتدهاستت ته
نشاندهندهردفرضعد خودهمدستگیووجودناهمسانیواریان،برایتمامیمتغیرهایتحقیتق
میباشد .نمودارهایخودهمدستگیبازدهیومربابازدهیبرایشاخص تلبتورساوراقبهتادار
تهراندرشکل5رسمگردیدهاست .


شکل  .5خودهمبستگی بازدهی و توان دوم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران


باتوجهبهردفرضعد خودهمدستگیووجودناهمسانیواریان،برایتما متغیرهتایمستئله
ازیتتکمتتدل)ARMA(1,1و)GJR-GARCH(1,1استتتفادهشتتدهاستتت.پتت،ازبتترازشمتتدل
ناهمسانیواریان،واستانداردسازیدوبارهآزمونجانگ-با ،بهمنظوربررسیخودهمدستگی
وآزمونالگرانژبررویباقیماندههاانجا شدهاست هنتایجآنحا یازندودخودهمدستتگیو
هامیباشد .

ناهمسانیواریان،دربینباقی 
مانده


پیادهسازی نظریه ارزش فرین

دراینپژوهشازروشفراترازحدآستانهاستفادهوحدآستانهازروشتجربی،بهطوری ته
10درصددادههاخارجازاینمحدودهو90درصددرداختلایتنمحتدودهقترارگیترد،درواقتا
صدک90ا دادههاتعیینشدهاست.پ،تعیینمقدارآستانهازطریقرویکردحدا ثردرستتنمایی
یافتهپرتومحاسدهمیگردند همقادیرآندرجدول2گزارششدهاست .


پارامترهایتوزیاتعمیم
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دراینپژوهش،ازیکتوزیانیمهپارامتریک هشاملاستفاده تردنازیتک رنتلبتاتتابا
گوسینبهعنوانتابا رنل،برایقسمتداخلیتوزیاسریوتوزیاتعمیمیافتهپرتوبترایقستمت
دندالهتوزیااستفادهمیشود،دلیلاستفادهاز رنلایناستت تهتوزیتاتجربتیپلتهپلتهدادههتارا
هموارمی ند.


جدول  .2پارامترهای تخمین رده شده توزیع تعمیمیافته پرتو
نام سری زمانی
TEPIX
GOLD
USD
BIT

نوع ضریب
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس

دم باال
0/1009
0/7750
0/2126
0/6434
0/1897
1/0344
0/2433
0/5803

دم پایین
0/2986
0/6425
0/1841
0/5122
0/0209
0/6821
0/1814
0/7512


همچنینتوزیاتجربیپرتوبترازششتدهبترایبتازدهیشتاخص تلبتورساوراقبهتاداردر
نمایشدادهشدهاست.همچنینبه منظورارزیابینیکوییمدلبرازششده،نمودارتوزیاتجمعتی
برازششدهوتوزیاتجمعیبازدهیشاخص لبورساوراقبهاداردررسمشدهاستت ،تههتر
ترباشند،نشاندهندهایناست همدلبهخوبیبترازششتده


چهایندونموداربهیکدیگرنزدیک
هارامدلمی ند .


یافتهبهخوبیدندالهمتغیر
است.همانطور همشاهدهمیشود،توزیاپرتوتعمی 
م

پیشبینی ساختار همبستگی متغیرها

دراینبخشجهتپیشبینیساختارهمدستگیمتغیرهاازروشهمدستگیشرطیپویتااستتفاده

میشود.دراینروشهمدستگیمیانمتغیرهاباگذرزمانتغییرمتی نتد.پتیشبینتیآختریندوره
ماتری،همدستگیحاصلازاینمدلدرجدول3ارائهگردیدهاست .
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نمودار  .1توزیع تجربی بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار

نمودار  .2توزیع تجمعی بازدهی و برازش شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
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جدول  .3پیشبینی آخرین دوره ماتریس همبستگی شرطی
بورس
سکه
دالر
بیتکوین

بورس
1
-0/0728
-0/0729
-0/0014

سکه
-0/0728
1
0/3538
0/0402

دالر
-0/0729
0/3538
1
0/1656

بیتکوین
-0/0014
0/0402
0/1656
1


همانطور هدرجدولفوقمشاهدهمیشود،همدستگیبینبرخیداراییهایفوقمنفیبتوده
ونشانمیدهد هوقتییکداراییبازدهیبیشترازمتوسطشرا سرنمایتد،دارایتیدیگترنیتز
چنینروندینخواهدداشت.بنابراینسرمایهگذارمیتواندبنابتهایتنقضتیه،ستدددارایتیختودرا
متنو سازد .

پیشبینی بازده مورد انتظار هر دارایی

دراینبخشبازدهموردانتظارمتغیرهابااستفادهازتوزیاحاشیهایهتریتکازمتغیرهتا تهاز
طریقتابا اپوال هدرآنازساختارهمدستگیبدستآمدهازروشDCCاستتفادهشتدهاستت،
شدیهسازیشدهاست.مقادیرمیانگینبازدهمتغیرهابرایدورهآخرپتیشبینتیشتدهودرجتدول4
ارائهگردیدهاست .

جدول  -4مقدار میانگین بازده پیشبینی شده متغیرها
نام سری زمانی
TEPIX
GOLD
USD
BIT

میانگین بازده پیشبینی شده
0/0003
0/001
0/001
0/0092


نتایجفوقنشانمیدهد همقداربازدهروزانتهبتورساوراقبهتادارازستایردارایتیهتایایتن
تحقیق مترمتی باشتد.بتهطتور لتینتتایجحتا یازایتناستت تهبتازدهروزانتهمتوردانتظتار
گذاریبهترتیردربیت وین،سکه،دالروبورسبیشتراست .


سرمایه
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تخصیص دارایی بر اساس رویکرد میانگین – ارزش در معرض خطر شرطی

دراینبخش،بااستفادهازنتایجحاصلازپیشبینیماتری،همدستگیوهمچنتینمتدلستازی
انتخابسددداراییبااستفادهازرویکردمیانگین–ارزشدرمعرضخطرشرطی،ستعیدرتعیتین
اوزانبهینهسرمایهگذاریشتدهاستت.متدلمیتانگین–ارزشدرمعترضخطترشترطیبتاهتدف
حداقلسازیارزشدرمعرضخطرشرطیبااستفادهازرابطه( )24هقدالًبیانگردید،میباشد .

بااستفادهازبازدههایشدیهسازیشدهونر افزار،MATLABاوزانبهینهسرمایهگذاریدرهتر
داراییبهازای هایمختل درجدول5ارائهشدهاست .

جدول  -5اوزان بهینه سرمایهگذاری در مدل میانگین – ارزش در معرض خطر شرطی
داراییها
بورس
سکه
دالر
بیتکوین
بازده مورد انتظار
CVaR
VaR
C-Sharp

0/7263
0/1878
0/0822
0/0037
0/0004
0/0058
0/0038
0/0305

اوزان بهینه به ازای انواع حداقل بازده مورد انتظار
0
0
0
0
0
0/1235
0/36
0/5
0/6
0/72
0/7032 0/5982
0
0
0
0
0/1384 0/2262
0/64
0/5
0/4
0/28
0/1583 0/0521
0/006
0/005
0/004
0/003 0/0023 0/0013
0/1
0/08
0/06
0/04
0/03
0/013
0/0844 0/0484 0/0373 0/0261 0/0162 0/0089
0/0565
0/06
0/0608 0/0636 0/0684 0/062

0
0
0
1
0/009
0/15
0/0963
0/056


گذارافزایشمییابتد،

بابررسیجدولفوقمشاهدهمیشود ههرچهبازدهموردانتظارسرمایه

ارزشدرمعرضخطرشرطیآننیزافزایشمییابد.همچنینباافزایشحداقلبازدهمتوردانتظتار
سرمایهگذار،سهمسرمایهگذاریدربورساوراقبهادار اهش،برایسکهودالرابتداافتزایشو
وینافزایشمییابد .

سپ ،اهشودربیت
ردی آخرجدولفوقاختصا

1

بهنسدتشارحشترطی داردوبتاتوجتهبتهآن،اختصتا 

وزنبین60درصدتا70درصددرسکه،حدا ثر20درصددردالرو5درصدتتا20درصتددر
ویننسدتشارحخوبیرابهدستمیدهد .


بیت
بهطورخالصهنتیجهمیشود ههرچهنوساناتداراییشدیدتروبازدهآنپایینترباشد،وزن
________________________________________________________________
)1- Conditional Sharp (C-Sharp
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سرمایهگذاریدرآن اهشمییابد.همچنیندرسطرارزشدرمعترضخطترشترطیصتفر،بته
دلیلتغییرات مواریان،،بیشترینوزنسرمایهگذاریدربورسودرباالترینستطرارزشدر
معرضخطرشرطی،بیشترینوزنسرمایهگذاریدربیت وینبهدلیلبازدهباالترتخصیصیافته
ریسرمایهگذارافزایشیابتد،وزنسترمایهگتذاری

است.بهعدارتدیگرهرچهقدرتریسکپذی

وینافزایشمییابد .


رویسکهوبیت
گذاریدرداراییهایتحقیقدرنمودار3ارائهگردیدهاست .

مرز اراییسرمایه

نمودار  .3مرز کارایی مدل میانگین – ارزش درمعرض خطر شرطی

همانطور همشاهدهمیشودمرز ارامشابهخطیاستوباافزایشحداقلبازدهموردانتظار
گذار،ارزشدرمعرضخطرنیزافزایشیافتهاست .


سرمایه

نتیجهگیری و پیشنهادات

هدفازانجا اینپژوهش،پیشنهاداوزانبهینهسرمایهگذاریدرهریکازداراییهتایمتالی
نظیرطال،ارز،رمزارزوبتورساوراقبهتاداربتااستتفادهازارزشدرمعترضشترطی()CVaRو
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محاسدهساختارهمدستگیبینمتغیرهاباتر یرهمدستگیشرطیپویا()DCCو اپوال()Copula
میباشد،تاسرمایهگذارانبااستفادهازنتایجاینتحقیتقدرهتریتکازدارایتیهتایفتوقبتهچته
میزانیسرمایهگذارینمایند.دراینپژوهشبهعلتحضتورارزدیجیتتالبیتت توین تهدارایتی
نوظهوراست،ازدادههایروزانهاستفادهشده هباعثعد حضورامالک ه وتتاهتترینتتوالی
داراییهایموردنظراینپتژوهشومحتدودشتدن

دادههایآنبهصورتفصلیمیباشند،دربین
بازهموردبررسیدادههاباتوجهبهمحدودیتبتازدههتایروزانتهبانتکاطالعتاتبانتکمر تزی
گردیدهاست .
درادبیات السیکمدیریتریسکتوجهبیشتربرریسک لپرتفومیباشد،امتادرادبیتات
نوین،محققینبیشتربرریسکنامطلوبتمر زمی نند.لیکندراینپژوهشسعیبرارائهروشی
گیریریسکباتوجهبهروابتبینداراییهایینظیربتورس،طتال،ارزو

مناسرونوینبرایاندازه
رمزارزوبهتداآنمتنو نمودناجزایپرتفوسرمایهگذاریدرجهت تاهشریستکنتامطلوب
آنبودهاست .
رمنفیبودهوایننشانمیدهد ته

دراین پژوهشهمدستگیبورساوراقبهادارباسکهودال
وقتییکداراییبازدهیبیشترازمتوسطشرا سرنماید،داراییدیگرنیزچنینروندینخواهد
داشت.بنابراینسرمایهگذارمیتواندبنابهاینقضیه،سددداراییخودراباداراییهایفوقمتنتو 
سازد .
ذار،اگرسرمایهگذارتحمل مترینریستکراداشتته

پذیریسرمایهگ


باتوجهبهسطرریسک
باشد،پیشنهادبیشترینسهمسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارمتیگتردد.بتاافتزایشحتداقل
بازدهموردانتظارسرمایهگذار،سهمسترمایهگتذاریدربتورساوراقبهتادار تاهش،درستکهو
وینافزایشمییابد.بنابرایتنپیشتنهادمتیگتردد ته

دالرابتداافزایشوسپ ،اهشودربیت
سرمایهگذارانباریسکپذیریباال،دربیت وینوهمچنینسرمایهگذارانباریسکپذیریپایین
درسکهبهارآزادیسرمایهگذاری نند .

باتوجهبهنسدتشارحشرطیپرتفویمتنتو عملکتردبهتتریازهتردارایتیداشتتهوبهتترین
عملکردراپرتفوشاملسکهبااختصا

بیشاز70درصدودالروبیت وینباوزنبرابترداشتته

است.همچنینباتوجهبهنسدتشارحشرطیدرپرتفوبهینهحداقلوزنسکه60درصدوحدا ثر
درصدمیباشد .

سهمدالروبیت وین20
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Abstract
Introduction: The banking network plays a prominent role in the financing of
businesses. In recent years, due to increased government spending and
disproportionate increases in government revenues, a budget deficit has been
created, and due to the high dependence between the government and the banking
network, in some cases increased current spending has been provided through
borrowing from the banking network.
Theoretical Framework: One of the most important factors that effect on the
formation of the financial crisis is the instability in other financial markets,
especially the exchange rate, which affects the GDP of the country and the current
expenditures of the government, and affecting the performance of the banking sector
subsequently. By affecting the government budget, the exchange rate can affect the
motivation of the government and government-affiliated companies to obtain loans
and facilities from the banking network. Also, the increase in the exchange rate by
increasing the cost of goods and services leads to a decrease in disposable income
and subsequently a decrease in people's consumption. According to dependence of
industrial sector to imports of intermediary goods, changes in exchange rate causes a
change in the supply sector (Boschi & D' Addona, 2019). On the other hand,
exchange rate volatility due to the uncertainty and increases in the cost of production
has been effective on government debt to the banking system and current
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expenditures (Adrian & Shin,2010).
Methodology: In this study, using the wavelet transform model during the period of
1388-1397 monthly, the nominal exchange rate volatilities, government debt to the
banking network, and current government expenditures are divided into three levels
by using wavelet transform. In fact, wavelet transform explains the deviation from
the main trend. To examine the relationship between the variables, the use of
patterns such as Granjer causality is used, which provides a momentary criterion of
causality test, therefore, it is unable to analyze the dynamics and reliability of
variables relationship. In addition, in such methods, because the lag of variables can
be used, it is possible to eliminate the immediate effects. Spectral analysis is used to
solve this problem (Aguiar, et al.,2008).
Results and Discussion: In the short term, there is no significant correlation
between nominal exchange rate fluctuations and current government spending
fluctuations. Interestingly, there is a significant correlation between government
debt to banking network fluctuations and exchange rate fluctuations. This indicates
that about 17% of the fluctuations in the foreign exchange market and government
debt to the banking network are consistent. Significantly, there is a relatively high
correlation between government debt to banking network fluctuations and current
government spending fluctuations in the short term, and about 32.5 percent of
changes and fluctuations in each have led to a change in the other one, and in fact It
can show the lack of independence of the country's banking network and the
dependence and attitude of the government to provide current expenses from this
source. There is a positive and significant correlation between nominal exchange
rate fluctuations and current government spending fluctuations in the medium term.
Of course, only about 19% of the fluctuations in each are positively followed by
other fluctuations. In the medium term, the movement between exchange rate
fluctuations and government debt to banking network fluctuations increases
compared to the short-term (0.26), and this can also indicate the delayed effects of
the exchange rate. Interestingly, there is a high correlation between government debt
to banking network fluctuations and current government spending fluctuations, and
over a longer period the fluctuations between the two are more intense in terms of
intensity and direction. The time factor plays a very important role in the correlation
between government debt fluctuations and exchange rate fluctuations. The
correlation between these two cases started from about 0.17 in the short term and
reached 0.53 in the long run. In terms of time factor, it has shown more biger about
fluctuations in current government expenditures and fluctuations in government debt
to banks than the other cases. The correlation between the two fluctuations has risen
from 32.5 percent in the short term to 76 percent in the long term.
Conclusions and Suggestions: government and the banking network have a close
relationship with each other, and this relationship is due to the fact that many of the
country's banks are state-owned be greater in the long run. In fact, this is one of the
main reasons for the non-performing loans in the country's banking network, and the
government has used its bargaining power to cover its current expenditures, which
have been very volatile in recent years and take loans and did not pay on time. In
fact, based on the results, banking network has been a tool to cover current
government expenditures, and due to exchange rate fluctuations in the country and
increasing government current expenditures, government debt to the banking
network can increase and reduce the credit ability of the banking network and can
lead to inefficient allocation of resources.
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Introduction
Monetary and financial affiliation, always closely linked to oil sector in Iran (as an
oil exporter country) has made Monetary Policy a remarkable challenge to the
economic policy- makers. In fact, according to expected statistics, a considerable
amount of budget is provided by currency sources from oil export and withdrawal
from foreign exchange reserve account by which Central Bank inevitably buys
currency resulting to increase monetary base. Lack of possibility of mathematical
anticipation and uncertainty of oil revenues to finance is one of the challenges
monetary authorities encounter in Iran. Accordingly, mathematical programing for
economic stability requires identifying the effect of Monetary Policy based on oil
revenue. Examination of the effect of Monetary Policy in economics started with the
theory of '' the amount of money''. Economic experts are of different viewpoints on
the impact of Monetary Policy on Marco variables. According to theoretical and
experimental literature, Monetary Policy makes an outstanding difference on Marco
variables. On the other hand such policies are extinguished by oil revenue leading to
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more obscurity.
Theoretical framework
According to the existing literature, the way of applying Monetary Policy is
different in oil exporter and importer countries. when oil price rises, Central bank, In
order to control inflation, increases the interest rate, and Monetary Policy acts as a
contraction in oil importer countries. However, in oil exporter countries, when oil
price rises, currency revenues, mainly in the hands of the government, increases, and
the government, by converting part of oil dollars to domestic currency, intentionally
or unintentionally, increases the amount of money to provide its expenses. So, in
exporter countries like Iran, oil revenues directly affect economic Macro variables.
They, also, indirectly affect through Monetary Policy.
Methodology
The purpose of this study is to examine the effect of monetary policy on economic
Marco variables due to oil revenues. This study has, also, used interest rate variable,
bank facilities, and legal reserve rate on monetary policy. Such variables have been
used, indoors or outdoors, in different economic studies. Basically, in this study, the
economic Marco variables are also economic growth and inflation rate respectively
due to the limited access to information and also other existing limitations. To
measure the economic growth rate, GDP growth rate at a fixed price has been used.
The inflation rate resulted from consumer price index growth rate (CPI). In this
study, using STATA software, the variables have been used from the years 1978 to
2017.
Results & Discussion
The results of this study have shown that the rise in bank interest rate has run down
the economic growth rate at least up to two years after applying the shock. It drifted
towards zero afterwards. With the rise in bank interest rate growth, the cost of
financing has been decimated resulting to investment reduction. On the other hand,
with the rise in bank interest rate, the inflation rate has been reduced. It is obvious
shock standard deviation in bank facilities interest rate has, up to three periods after
applying the shock, left positive impact on inflation rate, and the impact has been
reduced to zero. Economic growth reveals like bank facilities rate, such a variable
has a negative impact on Iran's economic growth. The rise in legal reserve rate has
been one period after applying the shock up to zero in the second period. On the
other hand, the impact of legal reserve rate has been positive on inflation rate. It has
been shown that shock standard deviation reduces inflation rate in legal reserve rate.
The rise in oil revenues leads the rise in economic growth rate, thus, reduced to zero
up to two periods after applying the shock. With increasing oil revenues, by the
government's expenses increase as well. Thus, it leads to the rise in demand, and
also, economic growth indoors.
Conclusions & Suggestions
Based on the results, implementation of monetary policy in Iran has negative effect
on economic growth, which is also consistent with the Iran Economy, so
policymakers must use another policy for stimulating the economic growth. Put on
the agenda.
Key words:Monetary Policy, Economic Growth Rate, Inflation Rate, Structural Vector
Auto Regression (SVAR)
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Introduction
Globalization is an undeniable phenomenon that affects all variables and indicators
of countries not only economically but also politically and socially. Countries that
cannot accept this phenomenon will be deprived of their blessings. The insurance
industry is one of the most important outlines of the financial development triangle
that is affected by the phenomenon of globalization. Over the past 30 years,
globalization in business markets has developed so much that its role in the financial
markets cannot be denied. The time and place barriers that insurers and reinsurers
defined for themselves no longer make sense. Facilitating the process of
globalization in the insurance industry allows international insurance companies to
have an active presence in the markets of developed countries, especially developing
countries, which warms the competition between domestic and international
insurers. The phenomenon of globalization in developing countries can have
different effects on the insurance industry, which can lead to the development of the
insurance industry in the face of international competition or weaken the insurance
industry in developing countries. Considering the importance of the subject in the
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present study, the effect of globalization on the insurance industry in the
"developing countries of the Iran Vision Region" and "developed countries" is
comparatively investigated.
Theoretical framework
Many studies have been conducted to investigate the impact of globalization
indicators on economic, social, political, etc. variables, which often point to the
importance of this phenomenon. Some studies have also cited this phenomenon as a
threat to some developing societies. There have been few studies on the impact of
globalization on the insurance industry that has been mentioned in the literature of
the present study. . The results of this research also point to the positive and
significant effects of this phenomenon on the insurance industry. Successful
examples of this phenomenon in the insurance industry include the performance of
large international insurance companies such as AXA and Allianz in Mena
countries, which have a large share of the market in these countries. They have also
led to the growth of domestic insurance companies.
The contradictory results of earlier studies on the impact of globalization on the
insurance industry in developed countries and emerging markets show the need for
the present study to see whether emerging countries stand up to this phenomenon to
support the national insurance industry or, like developed countries. Pave the way
for globalization. The contradictory results of earlier studies on the impact of
globalization on the insurance industry in developed countries and emerging markets
show the need for the present study. Should emerging countries stand up to
globalization in order to support the national insurance industry? Or support
globalization like developed countries. In the present study, using the mathematical
model, the effect of globalization not only economically but also politically,
socially, and in general on the penetration of insurance by life, non-life, and general
insurance in the two groups of selected developed countries and groups of countries.
Iran's perspective is examined.
Methodology

β1npit-1+ β2Gpolit+ β3Xit

mod
els

Table 1. Mathematical models of research
Globalization and life
Globalization and the
insurance
insurance industry
lp
=
β
lp
+
β
Gtot
+
pen
it
1
it-1
2
it
it= β1penit-1+ β2Gtotit+
9
5
β3Xit
β3Xit
penit= β1penit-1+ β2gEcoit+
10 lpit= β1lpit-1+ β2gEcoit+
6
β3Xit
β3Xit
penit= β1penit-1+ β2Gsocit+
11 lpit= β1lpit-1+ β2Gsocit+
7
β3Xit
β3Xit
npit= β1npit-1+
npit= β1npit-1+ β2Gpolit+
12
8
β2Gpolit+ β3Xit
β3Xit

mod
els

Globalization and nonlife insurance
npit= β1npit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
npit= β1npit-1+ β2gEcoit+
β3Xit
npit= β1npit-1+ β2Gsocit+
β3Xit

mod
els

In the present study, based on standard econometric methods such as panel data and
by using Eveiws and STATA software, we estimate the model and based on the
results, we propose policies to develop the insurance industry. The following
mathematical models are derived from the combined economic models of studies
(Chiang & Yi-Bin, 2016), (AsadiGharagoz, et al., 2017) and (Williams & Balcilar,
2020). The mathematical and conceptual model of the research is described in Table
1:

1
2
3
4
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The variables used in the above patterns are:
Insurance penetration coefficient, life insurance penetration coefficient, non-life
insurance penetration coefficient, globalization indicators (general, economic, social,
political) and control variables (real GDP, inflation rate, urbanization rate and
population growth rate)
For developing countries, the dependent variable interrupt is eliminated and the
models are considered static.
Results & Discussion
In developed countries, social globalization, general globalization, political
globalization, and economic globalization have had the greatest impact on insurance
penetration in general, respectively. The degree of significance of all variables of
globalization in explaining the changes in the penetration rate of general insurance
has been at the level of 99%. But in "Iran Vision Countries", globalization, political
globalization, and economic globalization, respectively, have had the greatest impact
on insurance penetration in general. Among these, economic globalization and
general globalization, respectively, had the highest significance at the level of 0.95%
in explaining changes in insurance penetration. Examination of the both intensity
and degree of significance, we come to the conclusion that the intensity of the
impact of globalization on insurance penetration in developed countries is higher
than in Iran. In developed countries, the social dimension of globalization and in the
perspective countries of Iran, the economic dimension of globalization has had the
greatest and most significant effect on insurance penetration. By carefully
examining the effect of the dimensions of globalization on the penetration rate of
life and non-life insurance, we will reach more accurate results from this study.
In developed countries, respectively, economic globalization, social globalization,
and globalization have the greatest impact on reducing the penetration rate of nonlife insurance. But in the "Iran Vision" countries, political, general and economic
globalization, respectively, have had the greatest impact on increasing the
penetration rate of non-life insurance.
Comparatively reviewing the results, we conclude that in developed countries,
economic globalization has the greatest impact on reduction and in the countries of
"Iran Vision" and Iran, political globalization has the greatest impact on the
penetration rate of non-life insurance.
Conclusions & Suggestions
1- Determinates of the least portfolio for life insurance premiums by the Central
Insurance for insurance companies: Due to the restrictions announced by Central
Insurance, insurance companies make their advertising, educational and cultural
efforts to increase the penetration rate of insurance they live.
2- By developing international relations, the government can pavé the way for
international insurance companies to enter the country: This policy of expansion
causes the insurance industry to develop in two dimensions: "FPI" and transfer of
technical knowledge.
3- Developing the supply of insurance services in deprived areas
4- Inflation control and population control policies by the government in conditions
of stagflation
Keywords: Globalization, Insurance Penetration Rate, Developed Countries,
Perspective Countries of Iran.
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Introduction
Faced with fierce competition, market pressure, and the need to adapt to
environmental changes, organizations cannot limit domains of their activities to
specific sectors, and they are needed to make transformative decisions, including
setting up new businesses, acquisition of other companies, and diversifying their
activities.
Increasing changes and changes in the scientific, economic and social spheres are
one of the main features of the present era. Entrepreneurship and innovation is a
must and need for many companies today in a competitive environment that seeks to
survive and be effective. Therefore, many companies are desperately looking for
innovative and entrepreneurial approaches to improve their results and performance
in the areas of products, services and processes. Corporate entrepreneurial approach
is the development of new ideas, methods, processes and opportunities within preestablished organizations (Hodge,2008).
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Considering the components of corporate entrepreneurship in running a business
increases the competitiveness of companies and gains market success and ultimately
enhances the financial performance of companies.
The purpose of this study is to identify the effective factors on corporate
entrepreneurship in the international literature and finally to use the knowledge of
indigenous components of corporate entrepreneurship and extract them after
extraction. Components, examines the impact of native components on the financial
performance of selected companies.
Theoretical Framework
One of the effective measures can be taken by companies to stabilize markets and
create competitive edge is to employ corporate entrepreneurship tools. Using this
approach, companies are creating and utilizing entrepreneurial traits in order to
transform. Studies show that utilizing such methods improves corporate
performance and makes value for shareholders and other stakeholders.
Since the 1980s, as emerging economies have made remarkable advances in
industrial production and export, manufacturers and industrialists have faced
emerging and powerful competitors in the marketplace. This confrontation has led
many large corporations to risk losing their traditional markets and customers.
Knowledge products and competitive pricing on the one hand, and the rapid pace of
technology change on the other hand, increased the pressure for businesses to
compete.
Corporate Entrepreneurship
Entrepreneurship is a mechanism for economists that provides optimal allocation of
resources using the opportunities at stake (Caliendo & Kritikos, 2012).
Calisto & Sarkar (2017) have considered corporate entrepreneurship components
including innovation and risk-taking to achieve different degrees of entrepreneurial
behavior and thus different levels of organizational innovation and performance.
In analyzing the impact of corporate entrepreneurship on the financial performance
of manufacturing firms, Octan and Bulut (2008) have considered the impact of
corporate entrepreneurship components including innovation, risk-taking, pioneering
and aggressive competition on the financial performance.
Zahra (1993) studied the relationship between firm environment and corporate
entrepreneurship including: innovation, organizational restructuring, and new
business creation with financial performance. The study also showed that corporate
entrepreneurship has a positive and significant effect on financial performance.
Miller (1983, 2011) examines the important determinants of corporate
entrepreneurship. According to the results, the impact of different factors on
corporate entrepreneurship depends on the type of firm.
Financial performance
A wide range of indicators are used to evaluate corporate financial performance. In
for-profit businesses, maximizing equity dividends is the primary goal of companies.
To evaluate the success of this objective, the asset return index is used as the
primary indicator.
Keywords: Corporate Entrepreneurship, Financial performance, Risk-taking
Creativity, innovation
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Methodology
To achieve this goal, reviewing current literature in corporate entrepreneurship, we,
first, try to identify the components of corporate entrepreneurship. Then, the
identified components were reviewed by elites to screen exotic components out. In
the third step, juxtaposing performance of the selected companies, we compare the
entrepreneurial rank and financial performance of the companies.
Results and Discussion
Our findings highlight that, in line with international research papers, there is a
significant relationship between the entrepreneurship rank of companies and their
financial performance.
Creativity and innovation
In order for these features to flourish, managers must devote considerable resources
to this area. Another notable case in this section is the importance of selecting
managers based on their creativity and innovation characteristics.
Risk-taking
Companies and managers must carefully study the characteristics of their risk-taking
in recruiting individuals, and look at their family, environmental, social, and
professional backgrounds using human resources.
Competition
Companies must adopt groundbreaking behaviors in order to improve their
competitive position compared to other companies, and this approach is due to
formulating a strategic competitive plan and targeting all corporate actions to
achieve this goal.
Conclusion and suggestions
According to the results, some suggestions are put forward to make more use of the
research results in the business environment of the companies under study.
The need for self-renewal and adaptation requires that the capabilities and resources
of the company change from time to time, so the strategic plan of the corporation
should include specific objectives in order to adapt to the environment.
In the case of strategic restructuring, corporate executives should be committed to
providing favorable conditions to create strategic restructuring and to encourage
employees to take this path.
Given the competitive economic environment, proper planning to achieve
competitive advantage and seek new opportunities is one of the most important tasks
for corporate executives.
Strategic variables
Having a proper roadmap is definitely one of the key factors in the success of
companies. In the face of ever-increasing economic competition, a comprehensive
and dynamic strategic plan is crucial, taking into account market and competitor
aspects and the type of product and service provided by companies. Therefore,
corporate boards should formulate, review, and approve strategic plans that are
appropriate to corporate goals and seek to control CEOs to fully implement these
plans.
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Studies show that organizational structure is the most appropriate tool for creating
entrepreneurship in organizations. An overview of the evolution of organizational
structure shows that traditional organizational structures are not capable of nurturing
creative and innovative individuals.
Given the very high importance of corporate culture in corporate entrepreneurship
implementation, boards of directors and CEOs need to spend time and money on
reforming corporate culture patterns and gradually reforming and implementing
entrepreneurial culture in the company.
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Abstract
General Studies conducted in the field of the Phillips curve, in addition to past
periods of inflation, output gap, unemployment, and real marginal cost of production
used to show as effective variable on the right in Iran and other developing
countries. This is while the New Keynesian paradigm suggests that each country
requires different models according to the specific conditions of its economy.
Theorical Framework
In this Phillips study curve in New Keynesian paradigm’s frame work will be
modeled and estimated sticky prices. Work’s idea is very simple. central Bank can
to reduce Domestic money value unexpectedly. It does this work with increased
supply in foreign exchange market. Finally increase in the money supply lead to
increase the prices. However, prices and bondage, markets will be settled after a
while and also there will be a combination of the read male of the lower currency
and average inflation above equilibrium.
In this story modeling was do according to important role of oil in Iran’s economy.
Study’s model has two sections: household and Business. Economic hous eholds
maximize their utility are the functional from them consume and time work due to
the balances of the whole economy (In addition to the profits of securities purchased
by households, it’s income includes income from fixed existing sales from natural
resource with random global prices in international market and the cost is the cost of
buying inner mediate materials). Businesses also maximize their profits (which are a
function of income from the sale of their goods at sticky prices and costs from
purchasing imported raw materials and employment labor). But since export of find
good produced in Iran is very weal and oil and gas formed the main exports of Iran.
Therefore, with this theory that economic has the fixed existential from natural
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resource that sale in international market with random global prices can to said that
extreme of export income is an exogenous variable them inter economic situation.
Currency supply in Iran is stable and exchange rate change effect on currency
demand and import rate and prices of important goods. Hence the change in the
exchange rate on the one hand due to the increase in the prices of imported input
was used in production. Through the optimization function, the producer profit
changes the optimal price and itself to change in the optimal rate of labor hours of
the labor force become through the production function and its desirability change
by the consumer optimization function desirability. Consumer desirability changes
their request for final goods and the service of the economy. Therefor change the
prices. So, increase in optimal rate leads to a general level change in prices. This
study is about Iran’s economic that is very depended to goods export such as oil, gas
ond raw materials. This good formed major share of Iran’s export and inter
produced exported goods is very weak in this country.
The common Phillips curve includes the output gap (which is the difference between
output and its flexibile price level). This level of the flexible production prices is not
known and is usually estimated by the Log-linearization, or the quadratic trend or
the trend obtained by using Hodrick-Prescott Filter and Band-Pass Filter.
Methodology
Philips curve estimating quarterly data for Iran’s economic since 1980-2018. Price
indicator for consumer and inter gross generation has exploited from Iran central
Bank’s data. Price indicator for foreigner consumer was used from American’s data
to exploited U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistic. Estimation do in
two section. First, digression red rate of optimal will computed from basic worth and
then this deviation will have used in Philips curve regression. The Hadrick Prescott
filter was used to estimate the deviation of the real exchange rate from the steady
state value.
After designing the research model, it is time to estimate it. Rational expectation
Philips carves regression (with forward expectations) cannot to be estimated by
ordinary least squares method directly because; error terms depend on estimators.
One solution is to exchange current’s inflation, to inflational expectation. Therefore,
Generalized Method of Moments which is estimated in a simple linear mode by the
instrumental variable method has been used. Estimate show that coefficient of real
exchange rate gap in estimated regression recommended.
J. Hanson statistics which is used to test the number of over-identified constraints
(equal to the value of the minimum objective function), confirms the validity of
model. Sargan Test shows the correlation of instruments with error term. The result
express that this model stated properly and the selected tools are valid.
Results and Discussion
The results show that the standard New Keynesian Phillips curve can be expressed
as an exchange between inflation and the real exchange rate for oil-exporting
countries, including Iran. The intuition of such an equation is simple and not new:
the central Bank can temporarily devalue the domestic currency at the expense of
imposing additional inflation on the economy. The results confirm the exchange
between inflation and the real exchange rate under the Phillips curve based on the
real exchange rate.
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Conclusions and Suggestions
If the standard Philips New Keynesian Curve (according to what was done in this
article) can be expressed as an exchange between inflation and the real exchange
rate for oil-exporting countries, including Iran, it will have a significant impact on
economic policy. As a policy proposal, the central bank temporarily devalues the
domestic currency, but must consider this will impose additional inflation on the
economy.
Keyword: Philips Curve, New Keynesian Paradigm, Real Exchange Rate, Iran
Economic.
JEL Classification: C23, E13, E43
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Introduction:
Decision making in conditions of uncertainty is one of the important features of risk
asset allocation optimization models. Interconnection in stock price fluctuations or
other assets is introduced as a factor in transferring price fluctuations from one or
more sectors to other sectors. Since the main drawbacks of the Markowitz model are
the need for a normal distribution of the return series and the impossibility of shortselling, the Bayesian DCC-GARCH model and the Huang & Litzenberger approach
solve the problems of the Markowitz model, respectively. At the same time, the use
of wavelet analysis makes it possible to present a suitable portfolio based on
different frequency and scale domains during different sub-periods.
Theoretical framework:
According to Zhang, et al. (2018), the Markowitz mean-variance method is the most
popular method for solving the optimal portfolio selection problem. But Trichilli, et
al. (2020) point out that due to the high sensitivity of the Markowitz mean-variance
process to small changes in inputs as well as the dependence of the process on past
historical prices, it leads to a lack of application of the investor’s knowledge and
experience in the capital market. Unfortunately, the Markowitz portfolio
optimization model leads to the selection of a small number of superior assets. He
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suggests using the Bayesian approach to address the shortcomings of the Markowitz
model. Another critique of previous models of modern portfolio theory is the
assumption of a normal distribution for variance of portfolio. Hence, fat-tail
asymmetric distributions such as the dynamic conditional variance heterogeneity
(DCC-GARCH) approach are used in generalized Markowitz models that are closer
to real-world data. But dynamic conditional heterogeneity models have limitations
in asymmetric time series analysis. This led to the use of multivariate skew variance
heterogeneity models such as Bayesian DCC-GARCH, which are more capable than
MGARCH models in adopting the characteristics of financial time series in the
process of estimating covariance and correlation matrices, used by Bala and
Takimoto (2017), Fiorchi et al. (2014). Another problem with the Markowitz
approach is that it assumes sales restrictions. This means that short-term sales are
not possible. Therefore, Huang and Litzenberger (1988) introduced this generalized
Markowitz model to remove this constraint in the model. In and Kim (2013) also
consider the use of wavelet transform methods in Markowitz model to lead to more
realistic results.
Methodology:
Rambaud, et al. (2009) argue that if an economy consists of a set of risky assets
combined with a risk-free asset, then portfolios along the capital market line (CML)
are superior than the efficient frontiers portfolios that contain only high-risk assets.
Black (1972) imposed the possibility of short-selling (negative weight) to the basic
Markowitz model by introducing mathematical relations. The period of this research
is from 14/12/2008 to 16/06/2019 and according to the periods, before JCPOA, after
JCPOA and the leave of the United States from JCPOA. The covariance matrix uses
two different methods (unconditional and conditional derived from the Bayesian
DCC-GARCH model) in the Huang & Litzenberger portfolio optimization model, in
four different time scales based on the maximal overlap discrete wavelet transform
(MODWT) approach. the results are compared at the end to select the best portfolio
from the two covariance matrices.
Results & Discussion:
By comparing the performance of the portfolios obtained from the unconditional and
conditional covariance-variance matrices of the Bayesian DCC model, it is observed
that in all subsections and wavelets, the efficiency of the portfolio of the Bayesian
DCC model is higher than the unconditional model and the degree of efficiency
varies in different subsectors. In fact, when all time-series have an abnormal
distribution, the efficiency of asset portfolio derived from the variance-covariance
matrix of the Bayesian conditional model is much higher than the unconditional
model. The difference between the performance of asset portfolios derived from
Bayesian unconditional and conditional models is less when there is a combination
of normal and abnormal time series, and this necessitates the application of Bayesian
models in financial markets, especially when all series are abnormal.
Conclusions & Suggestions:
The important result of the present study is to realize the multi-resolution nature of
Huang and Litzenberger portfolio optimization theory in the Iranian capital market.
The Estimation results indicate that the performance of portfolios in the medium-
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term and long-term scales (wavelets D3 and D4) is higher than the performance of
these portfolios in the short-term scales (D1 and D2). Also, the present study clearly
showed that in all subsectors, asset portfolios obtained by Bayesian distribution and
by means of variance-covariance matrix extracted by Monte Carlo Markov chain
(MCMC) method have higher efficiency than other portfolios which are obtained
from other statistical distributions. Also, since all asset portfolios obtained under the
second part are more efficient than other sub-sectors, one of the important
achievements of the present study is the positive effect of lifting economic sanctions
on the Iranian capital market.
Key Words: Portfolio optimization, Bayesian approach, Wavelet, Time scale,
Efficient border
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Extended Abstract
Introduction
Corruption is very important issue because it affects all elements of society,
economic, political or cultural. Corruption also causes a decline in human capital
and the loss of individuals' innate talents in society, leading society to distribute
rents. Corruption exists in all democracies and democracies, but the fight against it
is more prominent in democracies. The nature of the MENA countries is oilproducing countries the economy relies on oil revenues, which are often run by
relatively large and inefficient governments. In these societies, the distribution of
rent and power to maintain power is almost common. Wherever there is talk of
power and authority, there is also the phenomenon of corruption. The most
influential and popular variable for corrupt transactions is cash.
On the other hand, developing countries, including the countries of MENA, have
high liquidity and inflation, both of which strengthen each other. According to the
quantity theory of money, the volume of money in society should be equal to the
importance of goods and services in simple terms. When this alliance is not
established, the greatest pressure is on the people; it becomes. If not entering the
channel of GDP, high liquidity and inflation will reduce the welfare and
dissatisfaction of people in society. Given the importance of these two variables to
achieve economic and political stability and also to achieve the goal of sustainable
development this study seeks to answer the question: Is the amount of liquidity is
affected on the corruption in selected countries in the MENA region during the
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period 2005-2018?
Theoretical framework
Efforts to achieve sustainable development in the form of good governance
indicators and development goals by the World Bank and the United Nations have
been main duty by developing countries in recent years. One of the important
variables of these goals is the corruption control index. Corruption has a negative
consequences at the economic, political, and human and social levels of societies.
Through the harm it creates, it has become one of the main obstacles to
development. The growth of liquidity, depending on the degree of corruption control
in society, can have two opposite effects on the economy. On the other hand, in an
economy with a low degree of corruption, liquidity is considered one of the
indicators of financial development and it increases economic growth, on the other
hand, in an economy with a high degree of corruption, the balance of speculative
funds increases and reduces economic growth as well.
Methodology
Model variables and data has been extracted from the World Bank website and
covers the period 2005-2018 for selected MENA countries which are including
Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, #United Arab Emirates and Turkey. This paper uses an
alternative measure of corruption which is the Control of Corruption Index (CC)
published by the World Bank’s Worldwide Governance Indicators. Other data and
variables such as: liquidity, GDP per capita, government size, economic openness,
inflation and internet Extracted from the World Bank website and the Press Freedom
Index extracted from the annual reports of the Freedom House. The functional form
of the panel data model is as follows:
Corruption it= αi+ ρ Corruptioni,t-1+ β1 BMit+ β2 GDPit+ β3 GOVit+ β4 OPENNESSit
+ β5 INFLATIONit + β6 PRESSit + β7 INTERNETit +εit
To estimate the model we have applied the two-step system Generalized Method of
Moments (GMM) method.
Results & Discussion
According to the results of the model estimate, it can be seen that the rate of
corruption in the previous year and also the current liquidity on the corruption of the
countries of MENA region is statistically positive and significant and a one percent
increase in corruption in the previous period led to increase 0.56 percent corruption
and one percent increase in liquidity of the current period increases the rate of
corruption of the current period by 0.001 percent. It can be said that in the selected
countries of MENA during the period 2005-2018, the corruption variable of the
previous period has a greater impact on the level of corruption in these countries
than the current liquidity variable. The most influential variable on corruption in the
countries of the MENA region in both methods is GDP per capita. So that one
percent increase in GDP per capita reduces the rate of corruption by 2.47 percent.
Among the controls variables the effect of government size, openness, freedom of
the press and the Internet on corruption in the MENA countries during 2005-2018 is
negligible and statistically significant, while the effect of inflation on corruption is
statistically insignificant.
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Conclusions & Suggestions
In this paper, we examine whether liquidity affects the level of corruption in a
MENA countries? According to the results the effect of the past level of corruption
and the current liquidity on the corruption of the countries of the MENA region are
statistically positive and significant. The existence of corruption in the country in
previous years leads to the institutionalization of corrupt practices in the country;
High liquidity also facilitates money laundering and corrupt transactions. In fact, the
ease with which transactions can be made will strengthen corrupt groups and their
actions over the years. To reduce the existing liquidity in society and subsequently
try to reduce corruption in the countries of the MENA region, the following
solutions are proposed: Apply high opportunity cost to use less transactions in the
traditional way with high liquidity, such as accruing interest on current accounts and
electronic payment cards to the extent that new payment tools are cost-effective for
consumers. Apply discounts on financial transactions above a specific limit per day
or month for online purchases or e-card purchases. Use new payment methods for
labour services. Also we suggest that governments should evolve laws to prohibit
cash transactions beyond a threshold level.
Keywords: Corruption, Liquidity, Generalized Method of Moments, GDP
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Extended Abstract
Introduction
The central bank, as the highest monetary authority in the country, needs
independence to achieve its goals. Central bank independence reflects the ability and
willingness to pursue an independent monetary policy. The main goal of the central
bank is to control sustainable inflation. If the goal of a country is to reduce inflation
without harming economic growth, there is no choice but to establish an
independent central bank, only an independent central bank that will be able to
reduce the budget deficit and inflation tax. Given the role of the Central Bank, this
article intends to examine the effect of rent and political development on the
independence of the Central Bank.
Theoretical frame work
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The central bank, as an influential institution in monetary policy, needs
independence to achieve its goals. Any obstacle that takes the money supply out of
the central bank's control has called into question its independence. The main
element of this independence is the credit limit that the bank imposes on the
government. Therefore, if the central bank has enough independence, it will be able
to prevent the government from borrowing freely. The most important reason the
government borrows from the central bank is the budget deficit. This is especially
true in oil-exporting countries, which often base their budget revenues on oil export.
As a result, these governments resort to borrowing from the central bank to
compensate for their budget deficit, and governments continue to inflate, willingly
or unwillingly, by providing a deficit of central bank resources. In the meantime, the
existence of strong and efficient political institutions makes it impossible for the
government to question the independence of the central bank by pressuring the
central bank in pursuit of its short-term and temporary goals, and to destabilize the
country's economic future. In oil economies, governments have no incentive to
impose higher taxes on the back of huge oil revenues, so they seek to achieve their
short-term goals by resorting to the above methods and resorting to inflation taxes.
What makes the difference between resource-rich countries is the quality of political
institutions. If a public bureaucracy is reliable and corruption is low in a country,
natural resources are not only not an obstacle to economic growth but also
contribute to the growth of the economy.
Methodology
Therefore, this study examines the effect of natural resource rents, political
development and their interactive effect on central bank independence in oil
exporting countries. For this purpose, we use the panel data method for annual data
related to 25 countries benefiting from oil rents from 2000 to 2012. In addition to
examining the effect of oil rents and political development and the simultaneous
effect of these two variables on central bank independence, the effects of other rents,
including gas rents, forest rents, and total natural resource rents, have also been
examined .Also the impact of liquidity, government spending, transparency and
development has also been addressed.
Results & Discussion
The results show that the entry of oil rents into the economy not only does not
increase the independence of the central bank but also the government's access to an
easy and carefree source of income leads to autonomy. The more the government
relies on oil rents, the more it prevents the central bank from gaining independence
and hindering the free and rational operation of this institution, and the more the
government does not comply with the central bank's monetary policies in order to
advance economic goals. But there is a positive relationship between central bank
independence and improving the quality of political institutions. Also, the
simultaneous effect of oil rents and development will diminish the effect of political
institutions, and the quality of political institutions will be weakened due to oil
dependence, and the indicators of autocracy will become more prominent, which
will reduce the independence of the central bank. In addition, we saw a significant
inverse relationship between liquidity, government spending and GDP on central
bank independence, but increasing transparency, with a positive impact on central
bank independence, improves central bank independence. In this regard, the impact
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of other rents on the independence of the central bank has been studied. The results
of this study show that gas and forest rents do not have a significant effect on central
bank independence, but the effect of total rents on central bank independence is the
similar of oil rents. It can be argued that since the selected countries are mostly oil
exporting countries and the predominant rent in these countries is oil rent and the
basis of government economic programs in these countries is oil based, the impact
of this rent is more than other rents.
Conclusions & Suggestions
According to the results of the study, the increase in rent income reduces the
independence of the central bank. For this reason, it is suggested to increase the
independence of the central bank to prevent the entry of any rent, especially oil rent,
which is the most effective type of rent in oil countries. The overflow of this revenue
to the government budget has caused the government to rely on it and become
independent of other institutions and make autonomous decisions.The first step is to
take the right approach to budgeting and increase the central bank's authority to
adopt monetary policy. Also, increasing the quality of institutions increases the
independence of the central bank. Therefore, it is suggested that effective and
fruitful steps be taken to improve the quality of institutions, so that we can see better
and more principled performance of the central bank and more independence of this
institution Let our decisions be against the government.Also, increasing the quality
of institutions increases the independence of the central bank. Therefore, it is
suggested that effective and fruitful steps be taken to improve the quality of
institutions,so that we can see better and more principled performance of the central
bank and more independence of this institution.
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Extended Abstract:
These days, the performance of banks in optimal collecting and allocating the
resources, can boost production, create jobs, and increase economic growth. An
efficient banking system with the right monetary policy, by controlling liquidity and
inflation and directing resources to productive economic activities, plays an
important role in economic development. However, the performance of banks
themselves is affected by various political, economic, managerial and social factors,
and the study of these factors has been one of the topics of interest to researchers.
On the other hand, Banks operate in a unique environment of public oversight and a
set of banking rules and regulations. The corporate governance framework in banks
is more complex than in other companies. Corporate governance mechanisms reduce
agency problems in companies and the quality of these mechanisms is relative and
varies from company to company and can affect different aspects of performance. In
this study, the relationship between ownership structure and corporate governance
mechanism of banks with their financial performance is investigated using structural
equation modeling.
Theoretical frame work
From the perspective of corporate governance, shareholders can align the interests of
managers with their own interests by using corporate governance mechanisms. One
of the most important corporate governance mechanisms is the ownership of
managers in the bank. Glasman and Rhodes (1980) compared financial institutions
run by their owners with institutions that were separate from management. They
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showed that the profitability of institutions whose owners are involved in
management is higher. In their supervisory role, the members of the board of
directors are responsible for supervising and encouraging the managers to act in
accordance with the interests of the shareholders. In fact, corporate governance can
be considered as including legal, cultural and institutional arrangements that
determine the direction of movement and activity of companies. The components
and mechanisms of this governance include shareholders and their ownership
structure, board members and their composition, and the management of the
company, which is led by the CEO, and other stakeholders that can influence the
movement of the company. As one of the external mechanisms of corporate
governance, institutional investors play an important role in eliminating information
asymmetry and reducing agency costs. Institutional investors openly monitor the
company by gathering information and pricing management decisions implicitly and
by managing the company's operations. Corporate governance can play an important
role in improving corporate performance and there is a close relationship between
the quality of corporate governance and corporate financial performance in capital
markets.
Methodology
The present study is an applied research in terms of objective, because its results can
be used by investors, managers, shareholders and capital market analysts, as well as
banks listed on the stock exchange. In terms of method of implementation, this
research is considered as a descriptive-correlational type and due to the fact that its
variables have occurred in the past, it is known the causal-post-event research. In
this study, the effect of banks’ ownership structure and corporate governance
components on the performance was studied using data from 18 listed banks in
Tehran Stock Exchange during 2011-2017. The data required to calculate the
research variables were collected from the audited financial statements of the
accepted banks and through the information databases of the Tehran Stock
Exchange as well as the new management software. In order to analyze the data and
test the research hypotheses, the structural equation modeling method has been used .
Results & Discussion
The results showed that the direct effect of ownership structure on corporate
governance is insignificant and in fact the mechanism of corporate governance is not
affected by ownership structure. Therefore, the first hypothesis of the study failed to
confirm. Also, the ownership structure has a significant and inverse effect on
financial performance. This means that by increasing the concentration of ownership
at the disposal of a limited number of shareholders as well as the ratio of
institutional and state ownership, the financial performance of banks decreases
significantly and vice versa. Therefore, the second hypothesis of the research was
confirmed. On the other hand, the effect of corporate governance on financial
performance is also positive and significant, which shows that improving the
corporate governance mechanism can significantly improve the financial
performance of banks, so the third hypothesis of the study was confirmed as well.
The results also showed that the indirect effect of ownership structure through
corporate governance on the financial performance of banks is significant and the
fourth hypothesis also was confirmed.
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Conclusions & Suggestions
The findings showed that the dimensions of corporate governance have a significant
positive effect on the financial performance of banks and show that improving the
corporate governance mechanism can significantly improve the financial
performance of banks. Finally, the results showed that the corporate governance can
reduce the severity of the negative effect of the dimensions of the ownership
structure on the financial performance of banks. The findings indicate that the
shareholding of government-affiliated institutions and companies and financial
institutions, especially with a majority stake, causes these shareholders to pursue
their own interests instead of the total interests of shareholders and the value of the
company (bank), resulting to weaken the financial performance. Therefore,
corporate governance mechanisms and proper governance system can increase the
financial performance of banks. Because one of the possible reasons for the above
conclusion is the participation of executive and non-executive members of the Board
of Directors in the activities and as a result of their supervisory role in banking
operations. There is also evidence that the large size of the board can help CEOs
through consulting can play an important role in corporate performance. According
to the obtained results, some suggestions can be made as follows. Capital market
policymakers and institutional shareholders should be aware that the presence of
non-executive members on the board of directors of companies cannot reduce the
agency problems and help the company perform better, so try to use the presence of
more executive members. It is also suggested that the members of the board of
directors of companies and banks, shareholders and auditors and auditing firms
become more familiar with issues related to the corporate governance system so that
they can properly play a role in the corporate governance system and thus influence
Increase the value of companies.
Key Words: Ownership structure, Corporate governance, Banks performance,
Structural Equations Model.
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Introduction
At the core of any investment lies the return on investment. To gain a favorable
return, an investor should take investment-related risks. The interaction between risk
and return can lead to decisions on asset allocation. A key strategy in investment
discussions is diversification in investment portfolio.
Investment strategy is undetermined in different assets such as security, gold,
currency and cryptocurrency. Despite the temporary recession and success of certain
assets, it is hard to prioritize investment among assets (in terms of risk and return) to
ensure that the investor makes the highest profit at the lowest risk. Thus, the present
research used the Mean-CVaR model along with the Extreme value theory (EVT)
based on Copula’s theory to estimate the correlations among time series. It used the
dynamic conditional correlation (DCC) estimation method to measure the joint
distribution of assets regardless of the normality assumption of data, collinearity,
priorities and weights of investment in assets as optimal values.
Theoretical Framework
Diversification of conventional investment portfolio which only involves cash and
security with alternative assets such as goods, currency and estate helps to decrease
the correlation of assets and increase its resistance to severe changes in stock
market. It, thus, helps to improve the performance of investment portfolio (Fischer
& Lind-Braucher, 2010). Moreover, due to the low correlation between conventional
assets and cryptocurrency and its high-efficiency, cryptocurrency is a good
instrument to be combined with diverse investment portfolios and can increase the
Sharpe ratio (Chuen et al., 2017).
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One assumption of the distribution of financial return time series is the normality of
data. However, in actuality, many financial return time series are not normal. When
the normality assumption is violated, Value at Risk (VaR) is a proper measure.
Risk exposure value is not an integrated risk measurement and due to the lack of
sub-aggregation property, may be inefficient in optimizing investment portfolio.
Thus, researches introduced Conditional Value at Risk (CVaR) as an integrated
measure and an alternative for VaR.
Methodology
As the return on financial assets is marked by a fat tail and is not marked by a
normal distribution of data, to better predict the distribution of series, EVT was
used. Moreover, Copula’s theory was adopted and the structure of correlations
among series as time-varying was modelled via the dynamic conditional correlation
estimation and the joint distribution of assets was analyzed regardless of data
normality and collinearity. Then, the Mean-CVaR model was used to estimate the
risk exposure value and set the investment priorities and weights among assets in
Tehran Stock Exchange, Gold Coin, USD and Bitcoin as optimized values.
In this research, for an optimal allocation of investment among four above assets in
daily return, Tehran Stock Exchange index (TEPIX) was used. The daily return on
investment in Gold Coin (the old version) was estimated in Rials. That of USD was
estimated in Rials in Tehran free market. Finally, the daily return on investment in
Bitcoin was estimated in Rials between October 2014 and April 2018.
Results & Discussion
A negative correlation was estimated via DCC-Copula between certain assets, which
shows that when a particular asset gains higher return on investment (than the mean
value), the other asset does not follow the same trend. Thus, investors are capable of
diversifying their portfolio accordingly.
Prediction of return on assets showed that the highest expected daily return on
investment belonged, respectively, to Bitcoin, Gold Coin, Dollar and Tehran Stock
Exchange. Moreover, as the optimized weights showed for zero CVaR, due to the
low variance, the greatest investment weight was investment in Tehran Stock
Exchange. The higher the investor’s risk-taking, the greater the investment weight of
Gold Coin and Bitcoin.
Conclusions & Suggestions
Considering the investor’s risk-taking level, if s/he tolerates the least risks, s/he is
suggested to make the most investment in securities. An increase in the minimum
expected return on investment is followed by an increase in the investment share of
Gold Coin and Bitcoin. Thus highly risk-taking investors are suggested to invest in
Bitcoin and low risk-taking counterparts are suggested to invest in Gold Con.
Considering the conditional Sharp (C-Sharp) ratio optimal portfolio indicated a
better performance of various portfolios than any other asset, and the best
performance of the portfolio includes Gold Coin with more than 70% and Dollars
and Bitcoins with an equal weight. Furthermore, according to the C-Sharp ratio in
the optimal portfolio, the minimum weight of Gold Coin is 60% and the maximum
share of Dollar and Bitcoin is 20%.
Keywords: DCC, EVT, Copula, CVaR, Optimization, Mixed-Asset Portfolio
JEL classifications: C32, C58, G32, G11
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