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دهدکا نشانمیGLSدیتاوروشهابااستفادهازرهیافتپن پرداخت شدهاست یافت 1393-1382ةدور
مثبتومنفیبرسودآوریداشت اسات افزایشتمرکزدربازاربانریایرانوعام ریسکب ترتی اثرا 

 اساتعملرارد–رفتاار–سااختارذفرضایةاثرمثبتشاخصتمرکزبازاربانریبرسودآوری،تأییدکنناد
باازارذکارکناان،شااخصتوساعوریبارهک سودآورینظامبانریایرانتحتتأثیرمثبتنتایجدیگراین

 هاینقدینگیوتنوععملیا بانریبودهاست یشاخصسرمای وشاخصمدیریتهزین وتأثیرمنف



.دیتاپذیری،نظامبانری،پن سودآوری،ساختاربازار،ریسکها:کلیدواژه
JEL: D40,C23,G32,G29,G21بندی طبقه

  

 مقدمه

درتقویاتبانراداریخاا صانعتطاورب جایگاهبخشمالیاقتصاد)بازارپولوسرمای (و
بخاشماالیروازایان؛وارتقایرشداقتصادیازاهمیاتخاصایبرخاورداراساتتذاریسرمای 

هاادرراساتایتحقاهاهاداتکاالنتذاریدولتهایاصلیسیاستاقتصادهموارهیریازحوزه
هاازاجزایمامنظاممالیدربسایاریازبانک.(Dehghan Dehnavi, 2011)اقتصادیبودهاست

ذایدرحصولرشادوتوساعکنندههایمالینقشتعیینعنوانواسط وب آیندکشورهاب شمارمی
توانادموجا رشادوعملراردکاارایآنمایبانراداریصانعتذعادهدارند توسعاقتصادیب 
با یاافتگیآنموجباا کااهشرشاداقتصاادیرا،عدمتوسع درمقاب اقتصادیشود؛بلندمد 

هاایاصالیهااشاالودهبانکطورکلیب (.Shahchera & Jouzdani, 2013)خواهدداشتهمراه
کا بازارهاایسارمای توساع توسع درحالنظامبانریهرکشوریهستندمخصوصاًدرکشورهای

 .(Zhang et) al., 2013اندنیافت 

هایخصوصیب بازارپول،تقاضابارایاناواعخادما باانریافازایشدرایرانباورودبانک
هادررقابتبایردیگردرجاتافزایشساامباازاریوک بانکطوریب ؛ییافت استقاب توجا

روازایانبرند؛هایبابودعملیا بانریدرجذممشتریانبارهمیسودآوریبودهوازانواعروش
هاایمادیرانترینفعالیتهاازاهمیتخاصیبرخورداراستوب یریازمامارزیابیعملرردآن

ةکننادعنوانعاما تعیایندراینمیان،رقابتب (.Khosravi, 2013)کارکنانتبدی شدهاستو
ایارانبانراداریسطحرفااهاقتصاادیمطارساسات درصانعتةدهندکاراییدراقتصادوافزایش

رکاراییهموارهماوردنظاةبرندنیروهایپیشمنظورتمایدهاب هایایجادرقابتبینبانکسیاست
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هرچنادانادتذاراناقتصادیدراینحوزهبراینموضوعتأکیدزیاادیداشات بودهاستوسیاست
هایدساتوری،فااایرقاباترامحادودسااخت لایرناعتباریوکنترلةکنندهایمحدودسیاست

هاایخصوصایوحااورمؤسساا اعتبااری،فااایرقاباتدرصانعتعواملینظیرورودبانک
تتأثیرقراردادهاست بانرداریراتح

هاومؤسسا مالینیزمانندهاربنگااهاقتصاادیدیگاربااریساکمواجا ازسویدیگربانک

هایپرداخاتوهایمالیوسروکارداشتنآنبامفاهیمینظیراعتبار،سیستمهستند ماهیتفعالیت
دهدوازطرفایرونادرمیایقراهایویژهمؤسسا رادربرابرریسکتون اینهایمختلا،نرخ

هایمالیباعثشدهکا شدنسیستمترهایفنیوپی یدههایمالی،نوآوریذفعالیتپرشتامتوسع
مالیتبدی شود ذناپذیریازهرمؤسساصولمدیریتریسکب یکجزءاجتنام

باانریمنظااآنعملراردتبا با عوام فو ،ساختارنظامبانریراشر دادهاستوذمجموع

اسات طبیعایاساتکا ترفتا شار اخصدربسترهمینسااختارطورب اعموسودآوریطورب 
آنازدقاتواعتباارکاافیةدهنادارزیابیعملررداینسیستمبادونتوجا با سااختارهایشار 

برخوردارنخواهدبود 
نطاامباانریهاایعملراردی(عنوانیریازشاخصاینپژوهشباهدتتحلی سودآوری)ب 

ایرانتدوینشدهاست بامرورمطالعا قبلیوشناساییشاراتپژوهشای،تاالششادهاساتدر
قال مدلیمتفاو ب بررسیاثرساختاربازاروعام ریسکبرساودآورینظاامباانریپرداختا 

-وباارهباازارسارمای ذشود استفادهازمتبیرهاییمث شاخصتنوععملیا بانری،شاخصتوسع

کناد ساازماندهیمقالا با هایداخلیآنمتمایزمیورینیرویانسانی،اینمقال راازسایرنمون 
پاژوهشارائا خواهادشاد ذمبانینظریوپیشایندوموسوم،هایاینصور استک درقسمت

هاایشتیاریدربخادهد بارآوردمادلونتیجا مقال راتشری میچاارمشناسی،قسمتروش

  .خواهدآمدوششمپنجم

 

 مبانی نظری   -2 

هایبسیاریدرموردرابط وجاتعلیتباینعناصارباازارمیالدیپژوهش1950ذپسازده
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ازنویسندتانواقتصاددانانپیشرودرایانزمینا ودرواقا 2وبین1انجامشدک دراینبینمیسن
ذفرضای(.Goudarzi & Zobeydi, 2008)بودنادلراردعم–رفتاار-سااختارذتاذاراننظریابنیان

کنادکا درباازارشد،بیانمیقدر بازارشناخت میذعملرردک قبالًبانامفرضی-رفتار-ساختار
هاتمای ب تبانیبایردیگردارندتاسودبایشبانرداریبسیارمتمرکزک رقابتپاییناستبانک

کندک سودآوریبانریازسااختار بیاندیگراینفرضی بحثمیآورند بدستحدمعمولب از

پیاماصلینظری ایناستک نسبتتمرکازباارترمنجاربا (.Tan, 2015)شودبازاراستخراجمی
هااازبازاربریرادیگروچگاونگیارتباانآنذتانتأثیرعناصرس ةنحوشود سودآوریبیشترمی

شود:زیرتبیینمیذمکرابطدیدتاهایننظری ب ک
=عملررد f)شرایطخارجی،سازمانداخلی،رفتار،ساختار(

تبعیمتبیرهایمستق درطرتراساتومتبیارعملراردیدرطارتچارقارارذدراینرابط

هاارادرزاعمالوکرداربنگاهدارند ساختارشام عناصرمتعددیاستورفتارنیزطیاوسیعیا
ک آیامادیران،صااحبانبنگااهوازچونتنوعتولیدا واینتیرد سازمانداخلیمسائلیهممیبر

شود منظورازشرایطخارجیتبییراتیاستک درخارجازصانعتساامدارانهستندراشام می
ساازدنظیارتحاولدرسااختارآنرامتأثرمیافتدودرعینحالصنعتوبازارمربونب اتفا می

آنهاااباا تقاضاااوانتقااالتاااب تقاضااا،معرفاایفناااوریوروشتولیاادجدیاادودسترساایبنگاااه
(Shahchera & Jouzdani, 2013.)

معناابدین؛کندساختاررامطرسمی–کاراییذ،فرضی(Demsetz, 1973)ازسویدیگردمستز

هاابااکااراییباارترتوانااییشود با بیااندیگارباناکراییحاص میک سودآوریبانکازکا
هاادهدبنگااهشاندارندک اینکاراییاجازهمیبیشتریبرایافزایشسامبازاریوبنابرایناندازه

-توانایانمی.متمرکزشدهورقابتکاهشیابدک درناایتب سودآوریبارترمنجرخواهدشد

بیشاتریبارایباباودکااراییةدک دریکفاایرقابتیبارتر،مدیرانبانریانگیازتون بیانکر
 (Tan, 2015)شاودناشیازبابودکاراییباعثافزایشسودآوریمیذدارندبنابراینکاهشهزین

هایناوینهایمدیریتیباتر،ترنولوژیوفناوریکارتیریروشب ذاینکاراییممرناستنتیج

________________________________________________________________ 

1- Mason 

2- Bain 
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-هایکمتریعم نمایندوسامبیشاتریازباازاررابا هاباهزین شوداینبانکسب میباشدک 

(.Kiani, 2012)دستآورند

زنادتیذکنادفرضایمنفیبینتمرکزبازاروعملرردراپیشبینایمایذدیگرک رابطذفرضی
مایا با عملراردناکارآمادهاباقدر بازاریتکندک بنگاهنامدارد اینفرضی بیانمی1آسوده
زیرامدیرانممرناستباخیالیآسودهساودانحصااریراتصااح کاردهوتاالشقابا ؛دارند

 ادبیاا تجربایهایتاتفاا آرایایدرخصاو اثارHicks,) (1935ایراصور ندهندمالحظ 
(.Zhang et al., 2013) تمرکزبرعملرردندارد



 پژوهش ۀپیشین -3

 شاااور یوسااای ومتناااوعیدربررسااایساااودآوریباااانریوجاااوددارد ادبیاااا تجربااا

(Short, 1979)بورک و(Bourke, 1989)دربیناولاینکساانیهساتندکا با صاور تجربای
درایانبخاشبرخایاز (Capraru & Ihnatov, 2014)انادساودآوریباانریراارزیاابیکارده

شود بانریب اختصاربیانمیمطالعا مامتجربیدرخصو سودآوریوعملررد


 مطالعات خارجی -1-3

هایسودشصتبانکوتمرکزدرارتبانبیننرخ(Bruke & Short, 1979)بروکوشور 

دهدک تمرکزبیشاترهانشانمیبازاربانرداریکشورهایمنتخ راموردبررسیقراردادند یافت 
دهنادضرای کوچکنسبیمتبیرهایتمرکازنشاانمایهایسودبارترشدهاستامامنجرب نرخ

شود هایسودمیهاباعثکاهشاندکدرنرخک تبییرا بزرگدرمیزانتمرکزبانک

بینسودآوری،کاراییومالریاتدرذب بررسیرابط(Bonin et al., 1998)بونینوهمراران
رونادکاهشایباازدهةدهنادایجنشااناناد نتاهایکشورهایمنتخ اروپایشارقیپرداختا بانک

هاازک رقابتپذیریبانکحالیهاب عنوانشاخصسودآوریدرطولزمانبودهاستدردارایی
هااادرکشااورهایدارایرشااداقتصااادیبااارتر،باا بعاادافاازایشیافتاا اسااتوبانااک1998سااال

________________________________________________________________ 

1- Quiet Life 
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خاارجیباعاثافازایشرقاباتوهاایک ورودباناکدیگراینذاند یافتسودآوریبیشتریداشت 
کاراییبیشترشدهاست

شارپشینوایمکازرهیافتتکمرحل  (Modas & Fernandez, 2004)مودا وفرناندز
Mc) (Shane & Sharpe, 1985وآنگباانزو(Angbanzo, 1997)بارایتحلیا ساودآوریدر

اثارةدهنادنشان2000-1993ةهایدوردادهاند نتایجبااستفادهازسیستمبانریاروپااستفادهکرده

 سودبودهاست ذمعرو قدر بازاروتمرکزبرحاشی

ةبخاشبانرادارییوناانراطایدورAthanasoglou et al., 2008))آتاناساوقلووهمرااران

دهنادکا سارمای ،نشاانمایGMMای برآوردهاایتاکمرحلا انادکردهبررسی1985-2001
هاایداریبرسودآوریبانکوریومدیریتمخارجعملیاتیاثرمعنیبارهرشدریسکاعتباری،

 است یونانداشت 

واثرثابتبرایGMMایازبرآوردترهایدومرحل (Heffernan & Fu, 2010) هفرنانوفو
هایدولتی،سااممشاترکوتجااریشااریوروساتاییعملرردبانکةکنندآزمونعوام تعیین

هایباکاراییباارترعملرارددهندک بانکهانشانمیاند یافت بارهبرده2006-1999ةرطیدو
باانریدرچاینرااندواینک نرخرشدتولیدناخالصداخلیوبیراری،ساودآوریباتریداشت 

 متأثرکردهاست 

ةراطایدورسوئیسبانرداریبخش(Dietrich & Wanzenried, 2011)ریددیتریخووانزن
-ایتشتاورهایتعمایمهابااستفادهازبرآوردترهایدومرحل اند یافت بررسیکرده1999-2009

ترازسودآوریبارتریبرخوردارند هایمتنوعهابافعالیتدهدک بانکیافت نشانمی
پاذیریوبینتمرکازباازار،ریساکذب بررسیرابط(Zhang et al., 2013)ژانگوهمراران

اناد پرداختا 2010-2003ةعملرردبانریبرایکشورهایبرزی ،روسای ،هنادوچاینطایدور
هاابااساطوسکمتارچناینباناکباشاد هاممنفیبینتمرکزبازاروعملرردمایذنتایجبیانگررابط

 اند ریسک،عملرردباتریداشت 

هایآمریرایسودآوریدربانکةدکننب بررسیعوام تعیین(Albulescu, 2015)آلبولسرو
ةمرکازیوجناوبیشاام شایلی،کلمبیاا،الساالوادور،هنادورا ،مرزیاکوپاراتوئا طاایدور

هایماهیانا ودرقالا مادلاثارثاباتبیاانگرپرداخت است نتایجبااستفادهازداده2005-2013
کا مخاارجریاراساتحالیایندرنرخبارهبرسودآوریبودهاست ذاثرا مثبتسرمای وحاشی
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ایدارایاثرمنفیوسطحنقدینگی،اثرا ترکیبیبرسودآوریبانریداشت است باره


 داخلی مطالعات-2-3

با بررسایتاأثیرتساترشبانراداری(Goudarzi & Zobeydi, 2008)یدیازبتاودرزیو

،ساه ،صاادرا ،ملاتوبانکتجاریکشورشام تجاار ،رفااهششالرترونیریبرسودآوری
هابااستفادهازمدلاثرا ثابتوروشحاداق پرداختند یافت 1384-1379زمانیةبرایدورملی

هاایخاودپردازتاأثیرمثبتایباردهدک افزایشتعدادماشاین(نشانمیGLS)افت مربعا تعمیمی

شتامافزایشپیداکردهاست ذرهاداشت ک اینتأثیرپسازپیوستنبانکب شبسودآوریبانک
ایتواننتیج ترفتک تسترشبانرداریالرترونیریتأثیرمثبتوقاب مالحظا برایناسا می

هایتجاریایراندارد برسودآوریبانک
عملرردسیستمبانریایرانةکنندتحلی عوام تعیینوب تجزی (Khosravan, 2011) خسروان
تیاریازروشاثارا ثاباتوحاداق م جاانیشدنپرداخت است نتاایجبااباارهباتأکیدبرعا

صاادرا ،صانعتوذهاایتخصصای)توساعبارایباناک1388-1380ةمربعا معمولیطیدور
شدنباعثافزایشدرآمدوسودآوریبانریشدهمعدن،مسرنوکشاورزی(نشاندادک جاانی

بینالمللیاثریبرساودآوریودرآمادذشتامب شبرذاتصالشبرک متبیردیگراینذاست نتیج
هانداشت است بانک

ب بررسیاثرمتبیرهااینقادینگی،تاورم،حفا (Darabi & Molaie, 2011)ییمورودارابی

اناد نتاایجپرداخت 1388-1384ةسرمای وتولیدناخالصداخلیبرسودآوریبانکملتطیدور
دهادکا نقادینگیهایماهیان وب روشتحلی همبستگیورترسیوننشانمایزدادهبااستفادها

معناداریباسودآوریدارداماتورماثرمعنادارینداشت است درخصاو تاأثیرمتبیرهاایذرابط
توانکرد حف سرمای وتولیدناخالصداخلینیزاظاارنظرقطعینمی

1386-1364ةؤثربرسودآوریبانکصاادرا راطایدورعوام م(Ansari, 2012)یانصار
دهادکا نشاانمای(OLS)یمعماولهابااستفادهازروشحداق مربعا بررسیکردهاست یافت 

سودورشداقتصادیمستقیموبانرختورممعرو است ذمیزانسودآوریباحاشیذرابط

بانااکوذعلیااتباینسارمایذرابطا(Seydnnourani et al., 2012) همراارانوسایدنورانی
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زماانیةهاابارایدوراناد یافتا نظارتیساختارسرمای بررسیکاردهذسودآوریراباتأکیدبرجنب
مثبتباینساودآوریوسااختارسارمای ذرابطةهایتابلویینشاندهندب روشداده1382-1388

 است
ناقتصاادیبارساودآوریباناکاقتصاادب بررسیعوام مؤثرکاال(Sadati, 2013)ساداتی

دهادپرداخت است نتایجبااستفادهازمدلرترسیونخطینشاانمای1390-1384ةنوینطیدور

کا متبیرهااینارخنحاویک تأثیرعوام کالناقتصادیبرسودآوریبانکمتفاو بودهاستب 
منفایوذهاینقدینگیونرختورمرابطامستقیمومعنادارومتبیرذارزوتولیدناخالصداخلیرابط

اند معناداریباسودآوریبرقرارکرده
هاایپذیرفتا باناکذاثرتورمبرسودآوریبانریرابراینمون(Hoshyari, 2014)هوشیاری

زماانیةشدهدربور اورا باادارتارانموردبررسایقاراردادهاسات نتاایجمطالعا بارایدور

هاایدولتایاثاردهدک تورمبرسودآوریبانکتفادهازمدلپن پویانشانمیبااس1388-1391
 هایخصوصیاثرمنفیداشت است مثبتوبرسودآوریبانک

 

 شناسی پژوهشروش-4

زماانیةسودآوریدرنظامبانریایرانطیدورةکننددنبالبررسیعوام تعییناینپژوهشب 

هاک هرسال توسطبانکمرکزیویان ازتزارشعملرردبانکهایسالاست داده1382-1393
سایوسا ماوردنظارشاام ذ،استخراجشدهاسات نموناشودمیپولیوبانریمنتشرةپژوهشرد

هاا،ازروشاقتصادسانجیباشد بااتوجا با ماهیاتدادهدارایمجوزازبانکمرکزیمی1بانک
استفادهشدهاست مدلماورداساتفادهبرترفتا 14واستاتا7یویوزهاینرمافزاریادیتاوبست پن 

ایشاندرمدلبرآوردشدهبرایسیستمبانریچیناثرمتبیرهایاست (Tan, 2015)تانذازمطالع

بخاشباانریبارذباناکوشااخصتوساعةدیگرمانندتورم،تولیدناخالصداخلی،مالیا ،اناداز

________________________________________________________________ 

های:اقتصادنوین،پارسیان،ملت،سه ،صادرا ،ملی،تجار ،رفاه،پستبانک،کشاورزی،مسرن،توسع صادرا ،صنعتشام بانک-1

ع تعاون،حرمتایرانیان،خاورمیان ،دی،سینا،شار،رسالت،ومعدن،کارآفرین،سامان،پاسارتاد،سرمای ،انصار،ایرانزمین،آینده،توس

مارایران،قوامین،تردشگری،ماراقتصاد،مؤسس اعتباریتوسع ومؤسس اعتباریبنیاد 
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دهاست مدلاصلیبرایسیسنمبانریایارانبررسایوآزماونشادوسودآوریرانیزبررسیکر
هایتحقیهواطالعا دردستر ،مدلنااییمعنیولحاظمحدودیتپسازحذتمتبیرهایبی

ب صور زیردرنظرترفت شدهاست:
(1)
جزئیا مرباونبا  

ست:(آمدها1هابرسودآوریدرجدول)متبیرهاونحوهاثرتذاریآن


 (: جزئیات مربوط به متغیرهای مدل1جدول )

 متغیر فرمول شاخص نحوۀ اثرگذاری بر سودآوری عنوان متغیر

 Roa نسبت سود خالص به دارایی متغیر وابسته هابازده دارایی

 Liq نسبت تسهیالت به دارایی -+/ شاخص نقدینگی

 Div ای به درآمد ناخالصنسبت درآمد غیربهره -+/ شاخص تنوع

 Com نسبت هزینه به دارایی -+/ شاخص مدیریت هزینه

 Pro نسبت درآمد ناخالص به تعداد کارکنان + کارکنانوریشاخص بهره

 Risk نسبت تسهیالت غیرجاری به تسهیالت - شاخص ریسک

 HHI هامجموع مجذورات سهم بازاری بانک -+/ هیرشمن-شاخص تمرکز هرفیندال 

 GDP Cmdعضو بورس به هایشرکت بازاری ۀسرماینسبت  + یهبازار سرما ۀشاخص توسع

 (2015منبع: تان)

 

 ها  تجزیه و تحلیل داده -5

-هایتوصیفیارائ میهایاقتصادستجی،آمارهمعمولقب ازانجامبرآورددرپژوهشطورب 

هایتوصیفیمربونب متبیرهاب صور زیراست:شود جدولآماره


 های توصیفی متغیرها: آماره(2جدول )

 متغیر

 آماره
 هامدیریت هزینه شاخص تنوع شاخص نقدینگی هابازدهی دارایی

 035/0 682/0 592/0 017/0 میانگین

 031/0 536/0 645/0 011/0 میانه

 194/0 298/5 139/1 183/0 حداکثر

 E- 16/1 05 064/0 000/0 -019/0 حداقل

 022/0 599/0 183/0 021/0 انحراف معیار

 223/2 185/3 -189/1 942/2 چولگی

 

 ttitititititit CmdHHIRiskoComDivLiqfROA ,,,Pr,,,
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 های توصیفی متغیرها(: آماره2ادامه جدول )

 متغیر

 آماره
 شاخص تمرکز ریسک وری کارکنان بهره

 شاخص توسعه

 بازار سرمایه

 58/21 101/0 133/0 91/1 میانگین

 257/17 1/0 091/0 278/1 میانه

 585/67 142/0 588/1 531/12 حداکثر

 264/12 67/0 000/0 009/0 حداقل

 489/14 023/0 169/0 95/1 انحراف معیار

 611/2 177/0 072/5 503/2 چولگی

 های پژوهشمنبع: یافته

 

ایان تیاریشادهاساتهیرشامنانادازه-دراینپاژوهشبااشااخصهرفینادالتمرکزبازار
شااخص.(Bigdeli, 2009)کنادهادرصنعتاستفادهمایاطالعا مربونب بنگاهذشاخصازهم

-هایحاضردرصنعتمحاسای مایمذکورب صور مجموعمجذورا سامبازاریتمامیبنگاه

 تریدرسااختمانشااخصبرخاوردارهساتندترازاهمیتبیشهایبزرگشود؛بدینترتی بنگاه
مطالعا با هیرشمندربازاربانریایارانطایدورةماورد-روندتبییرا شاخصتمرکزهرفیندال

 صور زیراست:

 
 هیرشمن در بازار بانکی ایران –(: شاخص هرفیندال 1نمودار )

 های پژوهشمنبع: یافته
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مطالعا رونادةطورک ازنماودارپیداسات،تمرکازدرباازارباانریایاراندرطاولدورهمان
تا اساتکا کاهشیداشت است؛ب عبار دیگرحرکتازحالتانحصاریب رقاابتیانجاامترف

هایخصوصیب نظامبانریکشوردانست توانعلتاصلیآنراورودبانکمی
هایریش واحدقب ازبرآوردضرای بایدازپایاییمتبیرهااطمینانحاص شود ازبینآزمون

،ایام،پسارانو(LLC)هاایلاوین،لاینوچاوهایتابلویی،درایانپاژوهشازآزماونبرایداده

،فیشربرایآزموندیریفولرتعمیمیافت وفیشاربارایآزماونفیلیاهسپاروناساتفاده(IPS)شین
هابیانگرریش واحاداسات خروجایمرباونبا ایانصفردرتمامیاینآزمونذشدهاست فرضی

 (آمدهاست:3هادرجدول)آزمون



 های ریشه واحد(: آزمون3جدول )

-ppفیشر، فیلیپس پرون )

Fisher) 

فیشر، دیکی فولر تعمیم یافته 

(ADF-Fisher) 

ایم، پسران و شین 

(IPS) 

لوین، لین و 

 (LLCچو)
 متغیر

22/118 Stat= 
00/0 Prob= 

98/139 Stat= 

00/0 Prob= 
2/6- = Stat 

00/0 Prob= 
2/16- = Stat 

00/0 Prob= 
ROA 

 

89/164 Stat= 

00/0 Prob= 
87/123 Stat= 

00/0 Prob= 

03/5 Stat=- 

00/0 Prob= 
 

7/8 Stat=- 

00/0 Prob= 
Liq 

45/79 Stat= 

03/0 Prob= 
58/76 Stat= 
05/0 Prob= 

59/1 Stat= - 

05/0 Prob= 
9/10 Stat=- 

00/0 Prob= 
Div 

73/170 Stat= 

00/0 Prob= 
58/127 Stat= 

00/0 Prob= 
67/5 Stat=- 

00/0 Prob= 
2/10-  =Stat 

00/0 Prob= 
Com 

17/70 Stat= 

01/0 Prob= 
64/58 Stat= 

10/0 Prob= 
35/6 Stat=- 

00/0 Prob= 
97/34 Stat=- 

00/0 Prob= 
Pro 

69/82 Stat= 

01 /0 Prob=  
58/70 Stat= 

01/0 Prob= 
48/1 Stat=- 

06/0 Prob= 
5 Stat=- 

00/0 Prob= 
Risk 

76/157  Stat= 

00/0 Prob= 
45/143 Stat= 

00/0 Prob= 
42/6 Stat=- 

00/0 Prob= 
52/9 Stat=- 

00/0 Prob= 
HHI 

15/146 Stat= 

00/0 Prob= 
15/146 Stat= 

00/0 Prob= 
56/6 Stat=- 

00/0 Prob= 
9/13 Stat=- 

00/0 Prob= 
Cmd 



تاوانمادلراباشندومیهایمربوط پیداست،تمامیمتبیرهامانامیهاواحتمالازمقادیرآماره
همگنیوناهمگنیمقاط است درواقا درهایسطحبرآوردکرد تامبعدیانجامآزمونباداده

لیماروFشاود خروجایآزماونها)تلفیقییاپان (پرداختا مایاینمرحل ب بررسیماهیتداده
 (آمدهاست:4پاتاندرجدول)-آزمونبروش
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 پاگان -لیمر و آزمون بروش   F(: آزمون 4جدول) 

 آزمون آماره احتمال نتیجه

 لیمر  F 98/7 00/0 پذیرش اثرات ثابت

 پاگان -بروش  25/72 00/0 پذیرش اثرات تصادفی

 های پژوهشمنبع: یافته

 

-صفروپاذیرشمادلپانا دیتاااسات؛با ذهاحاکیازردفرضیهایمربونب آمارهاحتمال

شاود هاردشدهوناهمگنیبینمقاط پذیرفتا مایعبار دیگرهمگنیمقاط وتلفیقیبودنداده
باشادبایادبا تعیاینروشبارآوردمناسا هاب صور پان میک مشخصشدماهیتدادهحال

-درواق آزمونهاسامنبا تعیاینهام )اثرا ثابتیاتصادفی(ازطریهآزمونهاسمنپرداخت

بستگیوجاودپردازد اتراینهمخطامیذبستگیبینمتبیرهایتوضیحیوجملبستگییاعدمهم

شدروشمناس تخمین،اثرا ثابتخواهدبود،درریراینصور بایدمدلرابا روشداشت با
 (آمدهاست:5اثرا تصادفیبرآوردکرد خروجیآزمونهاسمندرجدول)



 (: آزمون هاسمن5جدول )

 دو -آمارۀ آزمون با توزیع چی درجۀ آزادی احتمال

00/0 7 38/25 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

صفروپذیرشمدلاثرا ثابتاست بنابراینب ذارهواحتمالمربوط بیانگرردفرضیمقدارآم

 (آمدهاست:6برآوردضرای باروشاثرا ثابتپرداخت شدک نتایجآندرجدول)



 ( برآورد مدل به روش اثرات ثابت6جدول )

 متغیر ضریب خطای استاندارد tآمارۀ  احتمال

0087/0 652/2 011/0 028/0 C 

0000/0 281/4- 008/0 034/0- Liq 

0007/0 469/3- 002/0 006/0- Div 

626/0 488/0- 074/0 036/0- Com 

392/0 858/0 0008/0 0007/0 Pro 

094/0 683/1- 005/0 009/0- Risk 

061/0 889/1 079/0 15/0 HHI 

752/0 317/0- 05 E- 97/4  05 E-57/1- Cmd 
39/1= DW                      00/0 Prob(F)=                    357/12F=                  

73/0 R-Squared=                          
 های پژوهشمنبع: یافته
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بساتگیوواریاانسهایمربوط بایدبا بررسایخاودهمبرایاطمینانازدقتضرای وآماره
تااوانازآزمااونوولاادریجناهمسااانیدرماادلپرداخاات باارایبررساایخودهمبسااتگیماای

(Wooldridge) شادهوبرایبررسیواریانسناهمسانیازآزمونوالدتعادی(Modified Wald)
صافردرایاندوذاستفادهکرد ایندوآزمونبااستفادهازنرمافزاراستاتاقاب انجااماسات فرضای

باشد نتاایجمرباونبا همسانیمیذاولوواریانسآزمونب ترتی عدموجودخودهمبستگیمرتب

 : (آمدهاست7ایندوآزموندرجدول)


 همسانی(: آزمون خودهمبستگی و واریانس نا7جدول )

 آزمون  آماره احتمال نتیجه

 بستگی وولدریجخودهم  95/53 00/0 بستگی مرتبه اولخودهم

 والد تعدیل شدهناهمسانی  واریانس e 3/1+33 00/0 واریانس ناهمسانی

 های پژوهشمنبع: یافته
 

درمادلبستگیوواریانسناهمسانیهایمربوط بیانگروجودخودهمهاواحتمالمقادیرآماره

پرداخات خروجایGLSاست برایرف اینمشرال بایدب بارآوردمادلباااساتفادهازروش
آمدهاست:(8یافت درجدول)مدلبااستفادهازروشحداق مربعا تعمیم


 GLS( : برآورد مدل به روش 8جدول )

 متغیر ضریب خطای استاندارد tآماره  احتمال

774/0 288/0- 007/0 002/0- C 

008/0 702/2- 004/0 012/0- Liq 

06/0 894/1- 001/0 002/0- Div 

000/0 742/3 026/0 096/0 Com 

025/0 275/2 001/0 001/0 Pro 

10/0 642/1- 006/0 009/0- Risk 

001/0 327/3 058/0 193/0 HHI 

024/0 284/2 05E- 84/1  05  E-19/4 Cmd 

000/0 073/11 038/0 425/0 AR(1) 

97/1                  DW(weited)=000/0Prob(F)=                        5159757 F= 

                            
                               99/0= R-Squared                                                   

 های پژوهشمنبع: یافته
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دهادداریک رترسیوناست ضری تعیایننشاانماینیواحتمالمربوط بیانگرمع Fةآمار
دهنادکا شاود ضارای نشاانمایدرصدتبییرا سودآوریتوسطمدلتوضیحدادهمای99ک 

کا درحالیمتبیرهاینقدینگی،تنوععملیا بانریوریسک،اثرمنفیبرسودآوریداشت است؛
ذوریکارکنان،شاخصتمرکزبازاربانری،شاخصمدیریتهزین وشاخصتوساعشاخصباره

طورمستقیممتأثرکردهاست بازارسرمای ،سودآوریراب 

بازارسرمای اثرمثبتبرسودآوریداشت اساتکا بیاانگرمرما باودنباازارذشاخصتوسع
بازارسرمای درکشورموج افازایشتعادادذ عبار دیگرتوسعباشد بسرمای وبازاربانریمی

وایانامارضامنکااهشریساکباشاندمیهاییشدهک ب دنبالتأمینمالیازبازارسرمای بنگاه
عدمپرداختتسایال بانری،اطالعا مفیادیرانیازدرخصاو مادیریتریساکدراختیاار

.(Tan, 2015)موج افزایشسودآوریشدهاستبانریهایشت وباکاهشهزین تذاهابانک

شودک افزایشیکواحدیاینشاخص)کاهشنقدینگی(درخصو نقدینگیمالحظ می
رسادکااهشنقادینگیموج کاهشدوازدههزارمواحدیدرسودآوریشدهاست ب نظارمای

افازایشریساکباانریک ب دنبالافزایشمیازانتساایال باانریصاور ترفتا اساتباعاث
  (Ibid)هاراکاهشدادهاستریسکعدمپرداخت(شدهوسودآوریبانکازجمل )

درصاداثارمنفایبارساودآوریداشات 90هایبانریباضری اطمیناانشاخصتنوعفعالیت
ک یکدرصدافزایشآنباعثکاهشدوهزارمواحدیساودآوریشادهاساتطوریاست؛ب 

وتیشار(Demirguc-Kunt & Huizinga, 1999)امطالعا دمیرتوکوهوایزینگاک سازتارب

باشد درواق افزایششاخصتنوعب معنایافزایشمیا می(Gischer & Juttner, 2001)ویاتنر
باشاد ایمایتذاریدراموریریرازاعطایتسایال وکس درآمدهایباارههاب سرمای بانک

خصتنوعبرسودآوری،دودیدتاهرقی وجوددارد:دیدتاهاولمعتقداساتدرخصو اثرشا
 تاریایجاادکننادتواننددرآمدبیشهادرتیرکس وکارهایمتنوعیهستند،میزمانیک بانک

.(Tan & Floros, 2012) هاایهایشانراازطریهصارف هاقادرندهزین عالوهدراینحالتبانکب

پساینرویرردبیانگراثرمثبتتنوعبرساودآوریاسات دیادتاهدومبیاانحوزهکاهشدهند؛
درآمادهساتندنسابتبا -دساتمزدةهاایایجادکننادهاک عمادتاًفعالیاتکندک اینفعالیتمی

ایاستوارند،درشرایطرقابتیشدیدتریقرارداشت ک موجا هایسنتیک بردرآمدبارهفعالیت
 اترهاردودیادتاهرابا لحااظنظاریGischer) (& Juttner, 2001شودکاهشسودآوریمی
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رسددرسیستمباانریایارانبرآینادایاندومنجاربا اثارمعراو تناوعبارقبولکنیمب نظرمی
 سودآوریشدهاست

هاموج افزایشنودوششهزارمواحدیدرافزایشیکواحدیدرشاخصمدیریتهزین 
چناینبارایصانعتباانریاروپااوهام1هایمولینرسوثورنتونتک بایافت سودآوریشدهاس

هاایعملیااتیهزینا ةجااکا عمادبرایسیستمبانریتونسمطابقتدارد ازآن2بنناصرذمطالع

ذرسادافازایشدساتمزدهاباراساا نظریادهدب نظارمایهارادستمزدکارکنانتشری میبانک
 ,Tan)بابودعملرردنظامبانریشدهاستوب دنبالآنوریبارهثافزایشکاراییباع-دستمزد

2015).
طاورمساتقیمکارکنااننیازطباهانتظااروباااطمیناانناودوپانجدرصادبا وریبارهشاخص

پرسان باعاثوریبارهطوریک یکواحدافزایشدرسودآوریراتحتتأثیرقراردادهاستب 

ازوریباارهرسادارتقاایواحدیدرسودآوریبانریشدهاستبا نطارمایافزایشیکهزارم
طریهارتقایکارآییموجبا بابودعملرردنطامبانریرافراهمکردهاست 

طاورکا دهد،همانهایاصلیپژوهشراتشری میدرموردمتبیرریسکک یریازفرضی 
یکا اقازایشطاورب سیستمبانریداشت استرفتتأثیرمنفیبرشاخصسودآوریدرانتظارمی

تونا اساتدرلتوانایانیکواحدیآنباعثکاهشن هزارمواحدیسودآوریشدهاست می

هااازکا تساایال اعطااییبا معناایتاأخیردرکردک افزایشساممطالبا ریرجااریباناک
بارایاعطاایتساایال بیشاتروساایرهاراباشدک دستمدیرانبانکموق مناب میبازتشتب 

ایخاالیتذاشات وازطریاهافازایشایوریربارههاجاتکس درآمدهایبارهتذاریسرمای 
(Ibid).نمودهاستایموجبا کاهشسودآوریرافراهمهایسرمای هزین 

شاودمایدیگرپژوهشیعنیتأثیرساختاربازاربرعملرردنظامباانریمالحظا ذدرموردفرضی

تذاری،ضاری قابا ک افزایشتمرکزبازاریباعثافزایشسودآوریشدهاستک میزانتأثیر
عملررداست ب عبار دیگرباراساا -رفتار-ساختارذفرضیةاستک تأییدکنند193/0توج 

یابادامراانکسا ساودباارترفاراهمکااهشمایذرقاباتباازاریک درجاهم نانفو ذفرضی

________________________________________________________________ 

1-  Molyneux & Thornton, 1992 

2-  Ben Naseur 
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-یطاوربا شوندپژوهشتأییدمیذ،هردوفرضی7خالص وبراسا نتایججدولطورب شود می
داریبارساودآورینظاامباانریدرایارانداشات یریسکوساختاربازاراثرا معنیک متبیرها

است 


 گیری و بحثنتیجه-5

یارانبااتأکیادباردوسودآوریدرنظاامباانریاةکننددراینپژوهشب بررسیعوام تعیین
متبیرساخناربازاروریسکپرداخت شد نظرب اهمیتبخشبانریدرتأمینماالیاقتصاادایاران،

تالششددرقال مدلیمتفاو وبااستفادهازمتبیرهایباانریوصانعت،عملراردنظاامباانری
پاژوهشبااذدک هردوفرضیارزیابیشود برآوردضرای بااستفادهازروشاثرا ثابتنشاندا

ک افزایشتمرکازدرباازارباانریمنجاربا یطورب تیرندضری اطمینانبارموردتأییدقرارمی
شود افزایشسودآوریوافزایشریسکمنجرب کاهشآنمی

شود:هایپژوهش،پیشناادهایزیرارائ میباتوج ب یافت 

شودکا با مادیریتنقدینگی،ب مدیرانبانریپیشناادمیباتوج ب عالمتمنفیشاخص-1
صحیحنقدینگیپرداخت وتسایال رادرمسیرصحیحخودهدایتنمایندزیرااعطاایتساایال 

هاوکاهشسودآوریشدهاست هاوافزایشهزین خارجازقاعدهمنجرب معو شدنآن
 & Tan وفلورهایتانیافت رانک مطابهباعالمتمنفیشاخصتنوععملیا بانریدرای-2

Floros,) (2012هاییریارازهادربخشدهدک حاوربانکچیناستنشانمیبانرداریبرای

وظایاسنتیبانری)درآمدهایمبتنیبربارهازطریهاعطاایتساایال (نا تناااساودآورنباوده
رسادنوساانا قیمتای،انتظاارا ورمایاستبلر باعثکاهشسودآورینیزشدهاست با نظا

راریارهاافعالیاتباشادکا حااوردرایانبینیدراینبخشدخیا مایاب پیشپارامترهایریرق
هااساامتساایال رادرسابدماالیخاودشودکا باناکسودآورکردهاست بنابراینپیشناادمی

رالحاظنمایند ایاحتیانبیشتریافزایشدادهودرخصو عملیا ریرباره
ورینیرویکاربرعملررد،بیانگراهمیتکیفیتکارکنااندررسایدنبا اثرا مثبتباره-3

-نبانریازابزارهایارتقایباارهشودک مدیراباشد بنابراینپیشناادمیاهداتمدیرانبانریمی

ذهاایمناسا ،ارائاپساتهاادرآنکاارتیریترینافاراد،با وریکارکنانماننداستخدامشایست 
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کاارایی-دساتمزدذهامنطبهبارنظریاهایتشویقیمانندافزایشدستمزدهاینووسیاستآموزش
 پرسن استفادهکنند وریبارهبرایافزایش

شودکا دراعطاایتساایال سانگینبا باتوج ب تأثیرمنفیشاخصریسک،پیشناادمی-4
کافیصور تیردک بازپرداخاتاصا وفارعایانتساایال بااتذاریدقتهایسرمای پروژه

هااراکااهشدادهها،مناب بانکوامةمشر روبرونشود ب هرحالتأخیردربازتشتاص وبار

هااموجا ک بااافازایشهزینا طوریکندب وتواناییاعطایتسایال بیشترراازبانکسل می
امینمتناس بامبلغوامواستعالمدقیهوضعیتماالیوساوابهشود اخذتاکاهشسودآوریمی

تواندازطریهکااهشتساایال جااریوریساکاعتبااریموجا باباودمتقاضیانتسایال می
عملرردسیستمبانریشود 

نتایجبرآوردبیانگرتأثیرمثبتشاخصتمرکزبازاربرعملرردنظامبانریباودهاسات اتار-5

کنادورب عنوانیکعام خارجیک تحتکنترلمدیرانباانرینیسات،عما مایچ اینمتبی
شناسیپژوهشمشاهدهشد،بازاربانریایرانب سمتفاایرقابتطورک درقسمتروشهمان

-دهدک افزایشسامشاانازباازارمایهامیدرحالحرکتبودهاستامااینعالمتراب بانک

تسایال هاینرخملرردشانشود درفاایرقابتیوباتوج ب یرسانبودنتواندموج بابودع

شود(استفادهازراهرارهاییمثا سیاساتابالغمیهابانکها)ک توسطبانکمرکزیب وسهرده
هارادرکس تواندبانکتمایزتولیددرقال مشتریمداریواعطایخدما باترب مشتریانمی

ازبازاریاریکند سامبیشتری

بارعنوانیکمتبیرخارجیمخاتصصانعت،تاأثیرمثبتایبازارسرمای نیزب ذشاخصتوسع-6
عناوانرفتبازارسرمای وباازارباانریبا طورک انتظارمیهمانعملرردنظامبانریداشت است 

ارسارمای ،آماوزشو؛بنابرایندولتازطریهارتقاایکیفیاتباازنمایندمرم همدیگرعم می
تواندساماینبازاررادرتأمینماالیاقتصاادافازایشدهادوازایانسازیورف موان میفرهنگ

  طریهموجبا بابودعملرردنظامبانریرافراهمنماید 
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  چکیده 
دهنـد  اوراق بهادار نشان مـی  يهابورستلف در خصوص کارآیی برخی از مخ يهاپژوهشنتایج حاصل از 

ایـن بازارهـا   یی رآکانـا نظرگرفتن در با بنـابراین  ؛ حتی در شکل ضعیف هستند ،که این بازارها فاقد کارآیی
کسب ي دقتصاد اسو تـوان یمـ ت، طالعااي از امجموعهس ساامعامالتی برم نجاابا کـه  نتیجه گرفت  توانیم

 يسـودها طراحـی کـرد تـا     ییهـا مـدل  تـوان یمـ که رآیی نشانه این امـر اسـت   کام که عداین معنا  به ؛نمود
 يهـا مـدل بررسـی حافظـه بلندمـدت و طراحـی      منظـور بـه فراوانـی   يهـا پژوهشغیرمتعارفی به دست آید. 

عنـی  آینده انجام گرفته است و در این پژوهش سعی گردیده تا از یک زاویه دیگر، ی يهاشاخص بینیپیش
) بـراي بررسـی   اسـت سري زمـانی   وتحلیلتجزیهاز روش آرفیما و روش تحلیل دوره نگار (که یک روش 

 وتحلیـل تجزیـه د. هدف اصلی ایـن پـژوهش   شواستفاده  بینیپیشحافظه بلندمدت و همچنین طراحی مدل 
روزانه از  صورتبهکل و مالی بورس اوراق بهادار تهران است که قلمرو زمانی آن  يهاشاخصسري زمانی 

هایی از قبیل تبـدیل بـاکس کـاکس، دیکـی     از روش. بدین منظور است 24/04/1394لغایت  08/01/1383
کـه   دهنـد یمـ نتایج ایـن پـژوهش نشـان     .استفاده شده است Rو  SAS9.4 يافزارهانرمفولر، با استفاده از 

، همچنـین روش تحلیـل دوره   اسـت بورس اوراق بهادار تهران داراي حافظه با دامنه بلندمـدت   يهاشاخص
بـورس اوراق بهـادار اسـت و     يهـا شـاخص  بینـی پـیش با روش آرفیما، روش مناسبی بـراي   نگار در مقایسه

 هاي شاخص بورس وجود دارد.بیان کرد که دوره نهان (دوره قابل تکرار) در بین داده توانیم درنهایت
  

  .ه بلندمدت، مدل آرفیما، مدل تحلیل دوره نگارحافظ ، شاخص کل، شاخص مالی،بینیپیش ها:کلیدواژه
________________________________________________________________ 

1- mhd_moradi@um.ac.ir 
2- mostafaesmaeilpour96@gmail.com 
DOI: 10.22067/pm.v%vi%i.67538 
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 مقدمه

كاراییبازاردربازارهاینوپاانجامشادهوۀخصوصآزمایشفرضی تاكنونمطالعاتكمیدر

بازارهایتوسعهیافتهاناد ةمطالعاتدرمقایسهبامیزانمطالعاتچاپشدهدربارگونهاینتعداد
ساهام،ۀیگذشتهابدانمعناستكهاطالعاتتاریخیقیمتبازاركاراازنوعضعیفۀفرضیاست.

بااستفادهازاطالعااتتااریخیتواندینمكاهیچواندیافتههمگیدرقیمتكنونیسهامانعكاس
شاانا،دربازارسهامهمگایدیگرعبارتبه؛قیمتسهامدرگذشته،بازدهنامتعارفیراكسبكند

گاذاراندرتالشایسارمایهتدارندورانتاطالعاتیوجودندارد.مساویبرایدسترسیبهاطالعا

بازارسهامحداقلتاحدودیبراساسرویادادهاةیندآهایكنندكهروندبینی،فرضمیبرایپیش
Majhi and et al, 2009باشند)هایكنونیوگذشتهمیوداده

هایدقیا مشاكلهساتندبینی(.پیش

هاایخاارجیتعیینكمیتیاحتیدانساتنیاکعلاتقبلایماننادپدیادهی،سازمدلچونامكان
هاایمتعادد هایزمانیماالیباهخااطرویژگایبینیسریپیش(.Asadi et al 2012ندارد)وجود
هاواختالل،یاکمشاكلثباتیروندها،بیهاوجوددارد،مانندنامنظمیایكهاغلبدرآنپیچیده

هایآماریخطایوغیرخطایشود.بهایندلیل،تعدادزیادیازمدلهمینسبتاًسختدرنظرگرفت
هاایكناونیوتااریخیگذشاتههایمالیرابراساسدادهپدیدهةاندتاروندهایآیندشدهیشنهادپ

مشااهدههاایزماانیاساتفادهازمقاادیربینیسری.هد درپیشAraujo),2009(بینیكنندپیش
توانادباشد،كهمایساختیکمدلازرفتارآنمیمنظوربهنظرموردكمیتتاریخیازیکشدة

قاراربگیارد.اساتفادهماوردبلندمادتمقاادیرآینادهدرطاولیاکافا كوتااهیااینیببرایپیش

بااكاركردهاایییهااشااخصترروندقیماتدرباورساوراقبهاادارمحتاا دقی وتحلیلتجزیه
معتبرجهانیمحاسابهیهابورسبسیارمتنوعیدریهاشاخصامروزهگوناگوناستوبدینسبب

ازتار یدقتصویریارائهمحاسبهشاخصنیزدرراستایكاراییبیشترویهاوهیش.شوندیمومنتشر
كهآنراوابساتگی)حافظهبلندمدت.فرآیندعملكردبورس،دستخوشتغییراتچندیشدهاست

ساختارهمبستگیمقادیریکسریزمانیرادرفواصلزماانیزیااد(نامندبادامنهبلندمدتنیزمی
هاایوجودحافظهبلندمدتدریکسریزمانی،بهاینمعنیاساتكاهباینداده.دهدتوضیحمی

حافظاۀگذشاتهفراینادهاییهاادهاهطای.آنحتیبافاصالهزماانیزیاادهمبساتگیوجاوددارد

حافظاۀفراینادهای.انادكاردهحلیالساریزماانیرامطار بلندمدت،بخشاساسایومهمایازت
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كهبسیاربسایارآهساتهكااهشییهایبستگباخودهم(بلندمدتفرایندهایباوابستگی)بلندمدت
یاباایاکچگاالیطیفایكاهدرفركاانانزدیاکصافریاکنقطاهاو دارد،مشاخصابندییم

،درنتیجاه.دهادیمتغییرشدتبهراهابینییشپوهانیتخمرفتارآماریاینخصوصیات،.شوندیم
حافظاۀزماانیباایهاایسارتئاوریكیماورداساتفادهدرتحلیالیهایمتدولوژبسیاریازنتایجو

1مانندفرایندهایمدتكوتاه
ARMAد)بلندمادتمناسابنیساتنحافظۀبایهامدل،برایgreen, 

ونیازتجربایموضاوعبسایارلحاا نظاریازماالییهاییدارابلندمدتدرحافظۀوجود(.2003
بینمشاهداتیكهدرداریمعنیخودهمبستگیبلندمدتباشد،حافظۀاگربازاردارای.تسمهمیا

وجاودخواهادداشات.بسایاریازتحقیقااتانادگرفتاهطیزمانبسیارطوالنیموردبررسیقارار
وجاود.بازارهااهساتندحافظاۀخماینفراینادهایبااحافظاهبلندمادتدرصاددتناۀیزمتجربیدر

یهكااراییباازاررانقاركارده،وابستگیبادامنهبلندمدتدربازارهایمالی،شكلضعیففرضا

وبیااانگرآناسااتكااهدركناادیمااتردیاادایجااادگااذاریقیمااتخطااییهاااماادلهمچناایندر
شاوداگارمشاخصغیرخطایاساتفادهكارد.یهاامدلبایدازیاهیسرمایهاییداراگذاریقیمت

تغییاراتآنتصاادفینباودهوآنگااهسریزمانیدارایویژگیوابستگیبادامنهبلندمدتاسات،
(.Barkoulas,2000)خواهدبودبینیپیشقابل

:باشدیمیزیرهاهیفرضبنابراینباتوجهبهمواردفوقهد ازانجاماینپژوهشبررسی
ادارتهراندارایحافظهبادامنهبلندمدتهستند.كلومالیبورساوراقبههایشاخص

بیناایپاایشبااراییتاار یاادقروشARFIMAروشتحلیاالدورهنگاااردرمقایسااهباااروش

.باشدیمكلومالیبورساوراقبهادارتهرانیهاشاخص
هاایشااخصكالوطب روشتحلیلدورهنگار،دورهنهان)دورهقابالتكارار(درباینداده

ورساوراقبهادارتهرانوجوددارد.مالیب
 

 پیشینه تحقیق

ناوههاوركرهیبازارهاادربلندمادت(شواهدیمبنیبروجودحافظاه1999Wright ,) رایت

________________________________________________________________ 

1- Autoregressive Moving Average Model  

http://www.mathworks.com/help/econ/arma-model.html
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بامرتباهARMAیهامدل(عملكردMan 2003)مانیافت.یاوكلمبجنوبی،فیلیپین،یونان،شیلی
بیناییشپاكاهمایالباهیدرصاورتنتیجاهگرفاترابایكادیگرمقایساهكاردوARFIMAپایینو

خواهادARFIMAباامادلرقابتقابلمناسبوبینیپیشقادربهARMAباشیممدلمدتكوتاه
انجاامبلندمادتهایبینییشپقصدداریمكهیهنگاماست،امایزناچاینمدل1بودوزیانكارایی
لذاالزماستاحتیاطبیشتریبهخر دهیم.كمتریبرخورداربوده،ازدقتARMAدهیم،مدل

ههااورحااالپژوهشاایرفتاااربااازدهرادربازارهااایسااهامدر(در.2011Allagidede)الگیاادد
نتاایجنشاان.اساتفادهكاردبلندمادتۀیحافظاهااویژگایباایهامدلویاز.بررسیكردقایآفر

.دارنددمدتبلنۀتمامبازارهایآفریقاییشواهدیازحافظ،دهدیم
ینماود.ایانتحقیا بااساازمادلبینیشاخصگروهباانكیرا(پیشMurari , 2013)موراری
دربورساوراقبهادارتهرانانجامگردیدهاست.نتایج2013تا2000هایمشاهدهطیسال3122

باشد.یبینیشاخصگروهبانكیمكهروشآریمابهترینروشبرایپیشكندیماینتحقی بیان
بینیشاخصساهامراباااساتفادهازمادلآرجانجاام(پیشAlam et al , 2013)الموهمكاران

دهادیماانجامگردیدهاست.نتایجاینتحقی نشاان2011تا2001هایدادند.اینتحقی بینسال
بینیشاخصاست.مدلبهتریجهتپیش2یگرجوترجهامدلكهمدلآرجنسبتبه

مقایساهARFIMAیهاامدلراباARIMAیهامدلبینییشپ(دقتErfani,2009)نیعرفا 
.بینیبازدهشاخصبیشتراستیشپدر ARFIMA رسیدكهدقتمدل كردوبهایننتیجه

درساریبلندمدت(وجودحافظه,2010Sharaee and Sanaee alam)شهراییوثناییعلم

.نتاایجقراردادنادیبررساماوردبورساوراقبهادارتهرانرایشاخصكلهانوسانزمانیبازدهو
یشااخصكالباورساوراقهاانوساان باازدهو در یآماری،وجودحافظهبلندمدتراهاآزمون

 نمود. ییدتأ باالییرا بهادارتهرانتاسطحاطمینان

اتخطاا(الگاوریتمجدیادحاداقلمیاانگینمربعاMoradi et al,2015) مرادیوهمكاران 
باورسیهااشااخصنوسانبینیپیشمبتنیبركرنلكهالگوریتمآنالینوغیرخطیاسترابرای

عصبیمبتنیباریهاشبكهاوراقبهادارتهرانپیشنهادوبهكارگرفتندوعملكردآنراباالگوریتم

________________________________________________________________ 

1- efficiency loss 

2- TARCH 
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مقایساهكردناد.،میانمدتوبلندمدتمدتكوتاهزمانییهااف حداقلمیانگینمربعاتخطادر
روشاولبهترازروشدوماست.انجامشدهتوسطبینیپیشنتایجاینبررسینشاندادكه

روزانهشاخصقیماتیهاداده(بااستفادهاز, 2015Komijani et al)كمیجانیوهمكاران
یهاااننوساوبازدهنقدیباورساوراقبهاادارتهارانوجاودحافظاهبلندمادتدرباازدهیونیاز

شاخصقیمتاینبازاررابررسینمودند.نتایجاینپژوهش،مویدوجودحافظاهبلندمادتدرهار

 نوواریاناسریمذكوربودهاست.دومعادلهمیانگی



 روش تحقیق

 قلمرو تحقیق 3-1

صاورتروزاناههكالوماالیباورساوراقبهاادارتهارانبایهااشاخصجامعهآماریتحقی 
كالوماالیباورساوراقبهاادارتهارانیهااشااخصبینیوموضوعیتحقی پیش.قلمرباشندیم

یاطالعااتآورجمعاست.قلمرومكانیتحقی جهتتعیینجامعهآماری،انتخابنمونهآماریو
هااویدادهآورجماعبارایماوردنظروآزمونفرضیات،بورساوراقبهادارتهرانوقلمروزمانی

 باشد.می1394الی1383یهاآزمونفرضیاتسال


 مدل سازی روابط بین متغیرها 3-2

مختلفیبرایمدلسازیروابطیهامدلمتغیرهایاقتصادی،بینیپیشباتوجهبهاهمیتمسئله
ازچنادجهاتتقسایمبنادیتاوانیمراهامدل.ایناندآمدهبهوجودهاآنبینیپیشبینمتغیرهاو

سااختارییهاامادلخطایوغیارخطای.دریهاامدلوساختارییاسریزمانییهامدلنمود:
روابطمتغیرهایاقتصادیبرمبنایرفتارعقالییعواملاقتصادیاعامازمصار كننادگان،تولیاد

مختلاافیهاااماادلوبااااسااتفادهازشااودیمااكنناادگانوسیاسااتگااذاراناقتصااادیبنااانهاااده

مقاادیرآتایمتغیاروابساتهبینایپایشتبیینوضعموجودودرهاآناقتصادسنجیبرآوردشدهواز
سهمنسبیهاریاکازعوامالمساتقلدرتغییاراتهامدل.ازآنجاییكهدراینشودیماستفاده

درسیاساتگاذارینیازاساتفادهنماود.هارچنادایانهاآنازتوانیممتغیروابستهمشخصاست
ساابقهبینایپایشاماادرزمیناهباشاندیماسبیبرخاورداردرتبیینوضعموجودازموفقیتنهامدل

برایعواملاقتصادیازیکطر وكاساتیبینیپیش.اهمیتروزافزوناندنداشتهچندانموفقی
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ساریزماانیبارایمادلیهاامادلازطر دیگرمنجربهتوسعهبینیپیشساختاریدریهامدل
تماامعوامالوارتباطااتمادثردرشاودیمایفرضسریزمانیهامدلشد.دربینیپیشسازیو

،بناابراینازمقاادیرقبلایخاودمتغیاركنادیمشكلگیرییکمتغیردرمقادیرخودآننمودپیدا
راتنهااباابینایپایشبهعنوانمهمترینمنبعبرایتوضایحتغییاراتمتغیاراساتفادهنماودوتوانیم

یهاادادهجامداد.برطب ایندیدگاهاگربتوانفرآیندمولاداستفادهازاطالعاتقبلیخودمتغیران

امااازآن؛آنمتغیرنسبتاًبهراحتایامكاانپاذیرخواهادباودبینیپیشیکمتغیررابهدستآورد
زماانیساهمنسابیساایرعوامالمادثردرتغییاراتمتغیاروابساتههاییسریهامدلجاییكهدر

اریبرخاوردارهساتند.بایادتوجاهداشاتگذكمتاریدرسیاساتازكااربردهااآنمشخصنیسات
سریزمانیازاعتباركافیبرخوردارخواهدبودكهبتواندفرآینادیهامدلبینیپیشهنگامینتایج

مولدمقادیریکمتغیررابهخوبیبهدستآورد.فرآیندمولدیکسریزمانیممكناستخطی

هااییادهپدهمعموالًعواملونیروهایپیچیدهبسیاریباعثتغییریاغیرخطیباشد.باتوجهبهآنك
سریزمانیغیارخطاییهامدل،كنندیمكهاحتماالًازروابطغیرخطیتبعیتشوندیماقتصادی

)باهویاژهدردهاهاخیار(برخاورداربینایپیشیهامدلوپویاازجایگاهمهمیدرادبیاتاقتصادی
نقشمهمیدرمادلساازیرواباطاقتصاادیكاهیاکمرحلاهاصالیدرودرحالحاضراندشده

.ازطار دیگارباهخااطراینكاهنماینادیماایفااباشاندیمابلندمادتومدتكوتاههایبینیپیش
راساادهگردنادیماسریزمانیفرآیندهایپیچیدهراكهبهطورناقصدر واساتنباطیهامدل
یاکبینیپیشنتایجبهتریازتواندیممختلفیهامدلبینیشپی،تركیبوادغامنمایندیمسازی

نظاریجنباهازبینایپیشیهاروشبایدتوجهداشتهرچندكهدرنهایتمدلخاصداشتهباشد.
دركاااربردواقعاایهایشااانییتوانااابایاادبااهوساایلهدرنهایاات،هاااآن،اماااباشااندیماامااوردتوجااه

 (.Poon and Granger 2003)اقتصادیسنجیدهشوندهایبینیپیش


 ها هیفرضآزمون  

هاایمركازیازتوصیفجامعهازشااخصمنظوربههادادهپاازجمعآوریدراینپژوهش
هایپراكندگیمانندانحرا معیاروانواعنمودارهایسریزمانیاساتفادهقبیلمیانگینوشاخص

وتخماینپارامترهاایماوردمسائلهدرتحقیا هاادادهوتحلیالتجزیههاییكهبهروششدهاست.
هااییازقبیالتبادیلبااكاكااكا،نامندكهدراینتحقی ازروشپردازدآماراستنباطیمیمی



 27  بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران

اساتفادهRوSAS9.4افزارهااینگاربااستفادهازنارملیلدورهوروشتحARFIMAدیكیفولر،
 شدهاست.



 ها داده وتحلیل تجزیهروش 

  ها دادهتوصیف  5-1

وانحرا معیاار26001دهدكهمیانگیناینشاخصآمارتوصیفیمتغیرشاخصكلنشانمی
باشد.همچنیننماودارومیزانچولگیوكشیدگیآندارایانحرا ازتوزیعنرمالمی22867آن

دهدكهاینسریداراییاکرونادباودهوساریزماانیدارایسریزمانیشاخصكلنشانمی
راشیاست.ناهمپ

و۵۵۵40دهدكهمیانگینایانشااخصنشانمی1آمارتوصیفیمتغیرشاخصمالیدرجدول
باشاد.ومیزانچولگیوكشیدگیآندارایانحرا ازتوزیعنرماالمای41999انحرا معیارآن

دهدكهاینسریداراییکروندبودهوساریهمچنیننمودارسریزمانیشاخصكلنشانمی
 نیدارایناهمپراشیاست.زما

 
 آمار توصیفی شاخص كل، مالی (: 1)جدول 

 متغیر
حجم 

 نمونه
 میانگین

 95فاصله اطمینان %

 برای میانگین
 بیشینه کمینه

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

کران 

 پایین
 کران باال

شاخص 
 کل

2739 26001.36 25144.63 26858.09 7955.40 89500.60 22876.18 1.36 0.38 

شاخص 
 مالی

2738 55450.59 53877.40 57023.78 17320.09 171182.00 4199.39 1.24 0.29 

 

هساریدهادكا(بهوضو نشانمای1مالی)نمودارو دارسریزمانیشاخصكلهمچنیننمو
درحولیکمحوردرنوساننیستكهایننشانازناایساتاییساریدرزمانیشاخصكلومالی

هااست.نشانازناهمپراشیدردادهباًیتقراست،همچنینصعودونزولناگهانیوشدیدمیانگین
باتوجهبهوجودروندمشاهدهشدهدرنمودارساریزماانیوناهمپراشایدرواریاانانماودار

 توانگفتسریشاخصقیمتناایستادرمیانگینوناایستادرواریانااست.می
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 و مالی سری زمانی شاخص كلنمودار : (1) نمای

 
 ها بررسی ایستایی داده  5-2

تاابعیازهااآنایستایییکمتغیرتصادفیبهطورسادهبهآنمعناستكهمیانگینیاواریاانا

درصورتیكهاینویژگیدریکمتغیرتصادفیدرطولزماانوجاودداشاتهباشاد،.زماننباشند
یاکنموناهصاورتبهمانازآنمتغیربدستآمدهاسترامشاهداتیكهدرطولزتوانیمآنگاه

...اطالعااتینظیارمیاانگین،واریااناوهااآنگیریازمتغیرتصاادفینگااهكاردوباااساتفادهاز

.متغیرتصادفیرامحاسبهكرد
هایزمانیبایدایستادرمیانگینوواریاناباشند،سریزماانیكاهایساتادربهطوركلیسری

انانباشددرروندنمودارسریطیزماننوساناتزیادوناهمگنوجودداردواخاتال باینواری
هایمتوالیسریزمانیزیاداست.همچنینسریزماانیكاهایساتادرمیاانگیننباشاددرطایداده

هاایساریزماانیزماننمودارسریزمانیصعودیویانزولیخواهدبودوبهعبارتدیگارداده
کمحوردرنوساننیستند.حولی

هایسریزمانیایستادرواریانانیستاطمینانپیداكردیمكهدادهباًیتقر1باتوجهبهنمودار

بررسیبیشترایستاییدرواریاناازفرمولسادهشدهتبدیلبااكاكااكا)فرماولمنظوربهحال
(استفادهخواهدشد.1

(1)
 

 

گارددتوزیاعاینكهباعثایستاشادنساریدرواریاانامایتبدیلباكاكاكابهغیراز 

كند.ازفرمولباكاكاكاكاامالًمشاخصاساتترمیهایسریرابهتوزیعنرمالنزدیکداده
باشد،نیازیبهاجرایتبادیل1دربرگیرندهعددλبرای%9۵باشدویافاصلهاطمینانλ=1كهاگر

باشد.بااجرایتبادیلبااكاكااكابارتادرواریانامیباكاكاكانیستوسریزمانیایس
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اساتباهدساتآماده-0.۵برایهرسهشاخصكلومالیبراباربااλها،بهترینمقداررویداده
تواننتیجاهگرفاتكاهرادربرنگرفتهاستومی1عددλبرای%9۵(وفاصلهاطمینان2نمودار)

باشدوشاخصقیمتتبدیلیافتاهواریاناموردنیازمیتبدیلباكاكاكاجهتایستاشدندر
است:2فرمولصورتبه

(2)
 


Box-Cox Analysis for xt
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 و مالی نمودار تبدیل باكس كاكس شاخص كل (:2) نمای

 

هایسریزمانیشاخصكلومالیایستادرمیاانگیننیساتندكهدادهنشاندادهاست1نمودار

1فاولر-سریزمانیازآزموندیكیهایزبهتفاضلیدادهاطمینانازوجودروندونیامنظوربهولی

دهادكاهدرجدولزیراستفادهگردیادهاسات.نتاایججادولومقاداراحتماالآزماوننشاانمای
همااندارد)هاارونادوجاودهایسریزمانینیازبهتفاضلیكردنمرتبهیکدارندودردادهداده

هایشاخصكل،ماالیتواننتیجهگرفتداده(.پامیگونهكهدرنمودارسریزمانیمعلومبود
 وصنعتنیازبهایستاییدرمیانگینوواریانادارند.


 فولر جهت بررسی ایستایی در میانگین سری -آزمون دیکی (:2)جدول

 مقدار احتمال ریتأخمرتبه  فولر -دیکی شاخص

 0.705 1 -1.702 کل

 0.939 1 -0.993 مالی

 

3هایساریزماانینیاازباهتفاضالیكاردندارنادكاهفرماول،داده2یججدولباتوجهبهنتا
________________________________________________________________ 

1-  Dickey–Fuller test 
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ساریزماانیایساتاشادهدرمیاانگینو،نماودار3دهاد.نماودارهارانشاانمایادهتفاضلیشدهد
واریانااست.

(3) 
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 و مالی نمودار تفاضلی شده و تبدیل باكس شاخص كل(: 3) نمای

 

وبجایشااخصماالیازنماادجایشاخصكلازنمادههبعدبدراینتحقی ازاینب

استفادهخواهدشدوهمچنینمنظاورازشااخصكالوماالی،شااخصایساتاشادهدر
میانگینوواریانااست؛یعنیشاخصتبدیلباكاكاكاوتفاضلیشدهاست.

 شاخص کل4
 

 شاخص مالی۵
 

 
 های روزانه براساس داده ARFIMAحافظه سری، برازش الگوی  تخمین 5-3

هایزماانیازنظارتئاوریكیونیازتجربایموضاوعوجودوابستگیبادامنهبلندمدتدرسری
وابستگیبادامنهبلندمدت،سااختارهمبساتگیمقاادیریاکساریزماانیرادر.بسیارمهمیاست

هاایآنحتایباافاصالهزماانیمعنیاستكهبیندادهدهدوبهاینفواصلزمانیزیادتوضیحمی
باینداریمعنایخودهمبساتگیباشد،هادارایچنینوابستگیاگرداده.زیادهمبستگیوجوددارد

ازآن.اناد،وجاودخواهادداشاتمشاهداتیكهدرطیزمانبسیارطوالنیموردبررسیقرارگرفته
بینایآینادهكماکدورباهپایشۀدر گذشاتیساتندهادرطیزمانمساتقلازهامنجاكهسری
آیندهاستفادهنمودكهاینامرةبینیبازدپیشمنظوربههایگذشتهتوانازبازدهبنابراینمی؛كندمی

كند.امكاناستفادهازیکاستراتژیسوداگرانهسودآوررافراهممی
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ها،تخمینپاارامترانباشاتگیدادهۀگیریوسنجشحافظهابرایاندازهترینروشیكیازرایج
بارآوردمنظاورباهپژوهشدراین؛كهبرایشاخصاست(شودنامیدهمیdكهازاینپا)یكسر

(MLE)نماییمااكزیمم(ویاهمانحافظهبازارازروشِبیشینهدرستdپارامترانباشتگیكسری)
استفادهخواهدشد.
سریزمانیدارایوابستگیباادامناهبلندمادتاساتDiebolt, and Guiraud (2005)طب نظر

همانطوركهنمودار.باشدآنسریزمانیبرابر(d)اگرپارامترانباشتگیكسری

باشادخاصایتایساتایی)ماناایی(و0.۵-تاا0.۵دهداگرپارامترانباشتگیكساریبایننشانمی4
سریزمانیشرایطزیربناییبرازشالگوهایسریزمانیدهدمعكوسپذیریراداردكهنشانمی

 رادارد.

 

 
 گی كسریتخصوصیات پارامتر انباش (:4)نمای 

 

هااباهداده،ARFIMA(p,d,q)برازشالگویدراینپژوهشازبلندمدتبرایبرآوردحافظه
كاهبارایایانالگاوشناسااییوتشاخیصدادهشاودqوpابتدابایدمرتباهاستفادهخواهدشدكه

 استفادهگردیدهاست.ACF،PACF،EACFمنظورازنمودارهای


 برای شاخص كل ARFIMAتخمین حافظه سری، برازش الگوی  5-3-1

هایسریزمانیشااخصبهداده،ARFIMA(p,d,q)برازشالگویدراینزیربخشبهدنبال
انیهستیماساتتااباهایانمنظاوریكایازبینیسریزمكلوبرآوردپارامترهایاینالگووپیش

اهدا تحقی پاسخدادهشود.
(الگااویq(ومیااانگینمتحاار )pهااایاتااورگرساایو)تشااخیصماادل،مرتبااهمنظااوربااه

ARFIMA(p,d,q)خودهمبساتگیوجزئایخودهمبساتگیوخودهمبستگیازتابعونمودارهای
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نشاانEACFمخصوصااًهااونمودار(.6و۵یشدهاست)نمودارهاا(استفادهEACFتوسعهیافته)
ومیاانگینمتحار 1هایاتورگرسایووبهعبارتدیگرمرتبهARFIMAدهدبهترینالگویمی

 كند.راپیشنهادمیARFIMA(1,d,2)الگویEACFیعنی؛باشدیم2برابر

 

  

 خودهمبستگینمودار  جزئی خودهمبستگینمودار 

 جزئی شاخص كل خودهمبستگیو  ستگیخودهمبنمودار  (:5) نمای



 

 شاخص كل EACFنمودار  (:6)نمای 

خروجاینتاایجباااساتفادهازروشبیشاینهدرساتنمایی،ARFIMA(1,d,2)بابارازشالگاوی

دهادكاهنشاانمایARFIMA(1,d,2)جادولبارآوردضارایبالگاویآید.بدستمی3جدول
هایشااخصكالدردادهبلندمدتدهدحافظهانمینشكه089۵/0پارامترانباشتگیكسریبرابر

باشاد.مای228/0و714۵/0وضریبمیانگینمتحر 1/0وضریباتورگرسیوبرابروجوددارد

:نوشت6فرمولصورتبهتوانرامیARFIMA(1,0.0895,2)الگوی
(6) 

 باشد.فرآیندتصادفیمحرمیεtكه
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 به روش بیشینه درستنمایی برای شاخص كل ARFIMA(1,d,2)برآورد ضرایب الگوی  (:3)جدول

 ARFIMAهای  برآورد  بیشینه درستنمایی برای مدل

 مقدار احتمال Z خطای استاندارد برآورد 

D 0.0895 0.0157 5.697 0.000 

ar1 0.1 0.00002 47753 0.000 

ma1 0.7145 0.00002 35949 0.000 

ma2 0.228 0.00002 10885 0.000 



بهروشبیشینهدرساتنمایینشااندادهاساتكاهایانARFIMA(1,0.0895,2)برآوردالگوی
باشدحالجهتانتخابالگاویترینالگوهانسبتبهسایرالگوهامیروشبهترینالگوهاوتكمیل

آنهاومعیارهایآماریجهتشناساییبهترینالگواستفادهشدهاساتكاهنتاایجنهاییازمال 

نشانازبهتربودنآنالگو4-4هایجدولولزیرآمدهاست.كمینهبودنمعیارهاومال درجد
 .دارد

 
 شاخص كل ARFIMAها و معیارهای انتخاب الگوی  مالک (:4)جدول 

 معیار
 الگو

ARFIMA(1,0.0895,2) 

 P 4 تعداد پارامتر

 AIC -51198.33 آکاییک

 SBC -51122.23 بیزین شوارتز

 RMSE 0.004576 نگین کمترین مربعات خطاریشه میا

 AICc -51163.7 آکاییک تعمیم یافته

 - R2 ضریب تعیین

 LogLik 25600 لگاریتم درستنمایی

 
 برای شاخص مالی ARFIMAتخمین حافظه سری، برازش الگوی  5-3-2

خصهایسریزمانیشابهداده،ARFIMA(p,d,q)برازشالگویدراینزیربخشبهدنبال
بینیسریزمانیهستیماستتااباهایانمنظاوریكایازمالیوبرآوردپارامترهایاینالگووپیش

اهدا تحقی پاسخدادهشود.

(الگااویq(ومیااانگینمتحاار )pهااایاتااورگرساایو)تشااخیصماادل،مرتبااهمنظااوربااه
ARFIMA(p,d,q)خودهمبساتگیوجزئایخودهمبساتگیوخودهمبستگیازتابعونمودارهای

نشاانEACFمخصوصااًهااونمودار(.8و7های)نمودارشدهاست(استفادهEACFتوسعهیافته)
ومیاانگینمتحار 1هایاتورگرسایووبهعبارتدیگرمرتبهARFIMAدهدبهترینالگویمی
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 كند.راپیشنهادمیARFIMA(1,d,2)الگویEACFباشدیعنیمی2برابر

 

  
 خودهمبستگینمودار  جزئی مبستگیخودهنمودار 

 جزئی شاخص مالی خودهمبستگیو  خودهمبستگینمودار  (:7)نمای 

 



 شاخص مالی EACFنمودار  (:8)نمای 

 

خروجاینتاایجباااساتفادهازروشبیشاینهدرساتنمایی،ARFIMA(1,d,2)بابارازشالگاوی

دهادكاهنشاانمایARFIMA(1,d,2)جادولبارآوردضارایبالگاویآید.بدستمی۵جدول
هایشااخصكالدردادهبلندمدتدهدحافظهنشانمیكه1027/0پارامترانباشتگیكسریبرابر

0.13۵۵و0.8۵2۵وضااریبمیااانگینمتحاار 0.1وضااریباتااورگرساایوبرابااروجااوددارد

نوشت:7فرمولصورتبهتوانرامیARFIMA(1,0.1027,2)باشد.الگویمی
(7) 

 باشد.فرآیندتصادفیمحرمیεtكه

بهروشبیشینهدرساتنمایینشااندادهاساتكاهایانARFIMA(1,0.1027,2) برآوردالگوی
باشدحالجهاتانتخاابالگاویمیبرایشاخصمالیترینالگوهاروشبهترینالگوهاوتكمیل

آنشدهاساتكاهنتاایجهاومعیارهایآماریجهتشناساییبهترینالگواستفادهنهاییازمال 
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نشاانازبهتارباودنآنالگاو6هایجدولدرجدولزیرآمدهاست.كمینهبودنمعیارهاومال 
 .دارد


 به روش بیشینه درستنمایی برای شاخص مالی ARFIMA(1,d,2)برآورد ضرایب الگوی  (:5)جدول 

 ARFIMAهای  برآورد  بیشینه درستنمایی برای مدل

 مقدار احتمال Z انداردخطای است برآورد 
D 0.1027 0.01508 6.819 0.000 

ar1 0.1 0.00002 44371 0.000 

ma1 0.8525 0.00001 69774 0.000 

ma2 0.1355 0.00002 6024 0.000 

 
 شاخص مالی ARFIMAها و معیارهای انتخاب الگوی  مالک(: 6) جدول

 معیار
 الگو

ARFIMA(1,0.1027,2) 

 P 4 تعداد پارامتر

 AIC -50783.11 آکاییک

 SBC -51102.54 بیزین شوارتز

 RMSE 0.004745 ریشه میانگین کمترین مربعات خطا

 AICc -50945.69 آکاییک تعمیم یافته

 - R2 ضریب تعیین

 LogLik 25400 لگاریتم درستنمایی

 
 های روزانه تخمین دوره نهان سری، برازش الگوی دوره نگار براساس داده 5-4

باشادهایبرآوردطیفیدرسریزمانیدرقلمروفركاناماییكیازروش1لدورهنگارتحلی
استكهیاکترراحتباشد،اغلبكههد اصلیآنبرآورددورهنهاننوساناتسریزمانیمی

،نشاندهیم،تحلیالدورهشودیمازتوابعمقدماتی،كهیکمبنانامیدهیامجموعهتابعرابهوسیله
هااباههاا،كساینوسباشدكهبااستفادهازتوابعمقدماتی،ساینوسبینیكنندهمییکتابعپیشنگار

صورتبهسریزمانییهادادهدراینروش.پردازدمطالعهرفتارسریزمانیدرقلمروفركانامی

.گرددالگوسازیمی8فرمول

(8)
 

________________________________________________________________ 

1- Periodogram Analysis 
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كهدراینفرمولداریم



 


 

فركانا
 

دوره
 

= 𝐼�𝐹𝑟𝑒𝑞𝑘ورهنگارد
𝑛

2
 𝑎𝑘

2 + 𝑏𝑘
2  

 
 

هااهساتیم.درایانباهداده7(وبارآوردالگاویPدراینفصلبهدنبالپیداكردندورهنهان)

ابااستفادهازروشرگرسیونكمتارینمربعااتباهروشبهتارینزیارمجموعاهر8تحقی الگوی
 كنندهبرازشخواهیمداد.بینیپیش

 
 ره نگار شاخص كلتخمین دوره نهان سری، برازش الگوی دو 5-4-1

هاایساریزماانیشااخصكالوبهداده،یدورهنگاربرازشالگودراینزیربخشبهدنبال

بینیسریزمانیهستیماستتابهاینمنظوریكایازاهادا تحقیا هاینهانوپیشبرآورددوره
پاسخدادهشود.

هااودورههاا،دورهركااناف8طب فرمول،هاینهانالگویدورهنگاردورهتشخیصمنظوربه
بااهدنبااال9رساامگردیاادهاساات.درنمااودار9نگارهااابدسااتآماادهاسااتونمااوداردورهنگااار

هاایدهادتعادادفركااناهاودورهنگارهایبزرگهستیم.همانطوركهنمودارنشانمیفركانا
دارایدورهنگاربزرگزیاداست.

كاه7هایدارایدورهنگاربزرگزیاداست،جادولناتعدادفركاباًیتقر9اتوجهبهنمودارب

رانشاان9هاینهانودورهنگارنماودارها،دورهاست،تمامیفركانا1بخشیازجدولپیوست
هاوجودداردكهتمامیایندورهنهاندرداده82نمایاناستكه1وپیوست7دهد.ازجدولمی

متغیارواردالگاویرگرسایون164ردشودباهعباارتدیگارمتغیربایددرالگویرگرسیونوا82
متغیاربهتارینوكااراترینزیارمجموعاهازمتغیرهااجهات164خواهدشدوالگویرگرسیوناز
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كند.بینیشاخصكلبهروشگامبهگامراانتخابمیپیش
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 نمودار دوره نگار شاخص كل (:9)نمای 

 

3برابرهارباًیتقركارروزیاستكه684دورهنهانرینتبزرگدهداولینونشانمی7جدول

3بهعباارتدیگارهار؛سالكاریاست1برابرباًیتقراستكه210سالاستودومیندورهنهان
هااوجاوددارد.همچناینسالوهاریكساالیاکدورهسایكلتكارارییاانوساانمشاابهدرداده

هاربااًیتقرروز60روزوپنجمیندورهنهانپنهاان2737چهارمیندورهنگاربزرگكهدورهنهان
 دهد.دوماهرانشانمی

 

 دوره نگار شاخص كل (:7)جدول 

K 
 آماره دوره نگار دوره نهان فرکانس

Freq P Periodogram F 

1 0.0092 684.2500 2.63597E-08 24.5738 ** 

2 0.0298 210.5385 2.43779E-08 22.7263 ** 

3 0.0000  2.23876E-08 20.8708 ** 

4 0.0023 2737.0000 2.2093E-08 20.5962 ** 

5 0.1033 60.8222 1.11087E-08 10.3561 ** 

6 0.0253 248.8182 1.10699E-08 10.3199 ** 

7 0.0482 130.3333 1.09463E-08 10.2046 ** 

8 0.0505 124.4091 1.0414E-08 9.7085 ** 

9 0.0161 391.0000 1.02247E-08 9.5320 ** 

10 0.1309 48.0175 9.75949E-09 9.0983 ** 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

1369 3.0279 2.0750 1.06816E-12 0.0010  

 دهد. % را نشان می5معناداری دوره نگار در سطح آزمون  -**
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همتغیرسینوسایوكوسینوسایدور164جهتبرازشالگویرگرسیونتکتکزیرمجموعه
نهانمعنیدارواردالگویرگرسیونگردیدهاستوالگوریتمانتخابالگاوینهااییبااادغاامدو

كننادهبهتارینالگاویرگرسایونرابینایپایشروشگامبهگاموانتخاببهتارینزیارمجموعاه
انتخابكردهاست.

بهترینزیارالگویرگرسیوننهاییانتخابشدهبراساسروشگامبهگاموانتخاب8جدول

بینایپایشدهدكهبهترینزیرمجموعهنشانمی8دهد.جدولبینیكنندهرانشانمیمجموعهپیش
دورهنهاانو67كنندهبرابرباكسینوساولیندورهنهان،كسینوسچهارمیندورهنهان،كساینوس

بینیكنندهشاخصكلهستند.هاینهانپیشدورهنهانبهتریندوره12سینوس
هاینهاانرابارشااخصتبادیلهریکازدورهریتأثابلذكراستكهضرایببرآوردهشدهق

دهدوكوچکباودنضارایبباهعلاتباكاكاكایافته،تفاضلیشدهشاخصكلرانشانمی

 كوچکشدناعدادشاخصتبدیلیافتهوتفاضلیشدهشاخصكلاست.

 
 رسیون دوره نگار شاخص كلگر برآورد (:8) جدول

 پارامتر
درجه 

 آزادی
 مقدار احتمال tآماره  انحراف از خطا برآورد پارامتر

 0.000 4.98- 0.00000043 0.00000216- 1 مبدأعرض از 

c1 1 0.00000221 0.00000061 3.62 0.000 

c4 1 -0.00000200 0.00000061 -3.26 0.001 

c67 1 -0.00000477 0.00000062 -7.73 0.000 

s12 1 -0.00000248 0.00000061 -4.06 0.000 

 

دورهنهااننهااییشااخصكالرابدساتآورد.9تاوانجادولمای8باتوجهبهنتایججدول
روزاست684(برابرc1) 8دهدكهدورهنهاناولمعنیداردررگرسیونجدولنشانمی9جدول

(باودهاساتc4) 8جادولشودودومیندورهنهانمعنیداررگرسیونسالكاریمی3باًیتقركه
ساالهرانشاان10هاوبهعبارتدیگاریاکدورهروزاستكهبرابركلداده2737برابرباًیتقركه

(استكهبهs12(و)c67بهترتیببرابر)8دهد.همچنینمتغیرسوموچهارمرگرسیونجدولمی
ساالكااریرانشاان1بااًیتقرروزكارییاا300هفتهكاریو1روزكارییا6ترتیبیکدوره

 دهند.می
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 دوره نهان نهایی شاخص كل (:9)جدول  

K 
 آماره دوره نگار دوره نهان فرکانس

Freq P Periodogram F 

1 0.0092 684.2500 2.63597E-08 24.5738 ** 

4 0.0023 2737.0000 2.2093E-08 20.5962 ** 

12 0.0207 304.1111 9.66523E-09 9.0104 ** 

67 0.99860636 6.2919 3.57476E-09 3.3326 ** 

 دهد. % را نشان می5معناداری دوره نگار در سطح آزمون  -**

 

هااینهاانرانشاانمراحلاجرایالگاوریتمانتخااببهتارینزیارمجموعاهازدوره10نمودار
یرهااراواردالگاودهدالگوریتمگامبهگامباهترتیابمتغنشانمی10دهد.همانطوركهنمودارمی

باادرنهایاتبینیباحضوروخرو هرمتغیرمحاسابهشادهاساتكاهكردهاستومعیارهایپیش

ورودآخرینمتغیربهترینحالتمعیارهایانتخابالگورخدادهاست.


Fit Criteria for dtxt

Step Selected by PRESSBest Criterion Value

PRESSPRESSAdj R-Sq

Adj R-Sq

SBCSBCAICCAICC

AICAIC

Intercept 1+c67 2+s12 3+c1 4+c4

Effect Sequence

Intercept 1+c67 2+s12 3+c1 4+c4

Effect Sequence

 
 بینی كننده شاخص كل نمودار انتخاب بهترین زیر مجموعه پیش (10) نمای

 

تارینرهنگارنشاندادهاستكهاینروشبهترینالگوهاوتكمیلبرآوردالگویرگرسیوندو
هاومعیارهاایآمااریباشدحالجهتانتخابالگوینهاییازمال میبرایشاخصكلالگوها

آندرجدولزیرآمدهاست.كمیناهباودنجهتشناساییبهترینالگواستفادهشدهاستكهنتایج
 .شانازبهتربودنآنالگوداردن10هایجدولمعیارهاومال 
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 دوره نگار شاخص كلها و معیارهای انتخاب الگوی  مالک (:10)جدول 

 معیار
 الگو

 رگرسیون دوره نگار

 P 4 تعداد پارامتر

 AIC -55817 آکاییک

 -SBC 58527 بیزین شوارتز

 RMSE 0.000023 ریشه میانگین کمترین مربعات خطا

 AICc -55817 آکاییک تعمیم یافته

 R2 0.0358 ضریب تعیین

 - LogLik لگاریتم درستنمایی

 
 تخمین دوره نهان سری، برازش الگوی دوره نگار شاخص مالی 5-4-2

هایسریزمانیشاخصمالیبهداده،یدورهنگاربرازشالگودراینزیربخشبهدنبال

دوره برآورد پیشو و استتاهاینهان اهدا بینیسریزمانیهستیم یكیاز اینمنظور به

تحقی پاسخدادهشود.

هااودورهها،دورهفركانا10طب فرمول،هاینهانالگویدورهنگاردورهتشخیصمنظوربه
باهدنباال11رسامگردیادهاسات.درنماودار11نگارهابدستآمدهاساتونماوداردورهنگاار

هاایدهادتعادادفركااناوركهنمودارنشانمیهاودورهنگارهایبزرگهستیم.همانطفركانا
 دارایدورهنگاربزرگزیاداست.
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 نمودار دوره نگار شاخص مالی (:11)نمای 
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11هایدارایدورهنگاربزرگزیااداسات،جادولتعدادفركاناباًیتقر11اتوجهبهنمودارب
را14نودورهنگاارنماودارهااینهااها،دورهاستتمامیفركانا2كهبخشیازجدولپیوست

هااوجاودداردكاهدورهنهااندرداده7۵نمایاناستكاه2وپیوست11دهد.ازجدولنشانمی
متغیارواردالگاوی1۵0متغیربایددرالگویرگرسیونواردشودباهعباارتدیگار7۵تمامیاین

ترینزیرمجموعاهازمتغیرهاامتغیربهترینوكارا1۵0رگرسیونخواهدشدوالگویرگرسیوناز

كند.بینیشاخصمالیبهروشگامبهگامراانتخابمیجهتپیش
برابرهارباًیتقركارروزیاستكه684دورهنهانترینبزرگدهداولینونشانمی11جدول

3بهعبارتدیگرهر؛سالكاریاست1برابرباًیتقراستكه304سالاستودومیندورهنهان3
نهااوجاوددارد.همچنایسالوهاریكساالیاکدورهسایكلتكارارییاانوساانمشاابهدرداده

روزرانشاان12روزوپنجمایندورهنهاانپنهاان1368چهارمیندورهنگاربزرگكهدورهنهان

 دهد.می

 
 نگار شاخص مالی دوره (:11)جدول 

K 
 آماره دوره نگار دوره نهان فرکانس

Freq P Periodogram F 

1 0.0092 684 2.03374E-08 18.1962 ** 

2 0.0207 304 1.32444E-08 11.8500 ** 

3 0.0000  1.15145E-08 10.3023 ** 

4 0.0046 1368 1.13589E-08 10.1630 ** 

5 0.5236 12 1.03065E-08 9.2215 ** 

6 0.3881 16.189 9.52943E-09 8.5262 ** 

7 0.0115 547.2 8.55718E-09 7.6563 ** 

8 0.0735 85.5 8.48376E-09 7.5906 ** 

9 0.0023 2736 8.2879E-09 7.4153 ** 

10 0.0322 195.428 7.37404E-09 6.5977 ** 

. 
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1369 0.6637 9.46 3.11664E-14 0.000  

 دهد. % را نشان می5معناداری دوره نگار در سطح آزمون  -**

 

متغیرسینوسایوكوسینوسایدوره1۵0برازشالگویرگرسیونتکتکزیرمجموعهجهت
نهانمعنیدارواردالگویرگرسیونگردیدهاستوالگوریتمانتخابالگاوینهااییبااادغاامدو
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كننادهبهتارینالگاویرگرسایونرابینایپایشروشگامبهگاموانتخاببهتارینزیارمجموعاه
انتخابكردهاست.

الگویرگرسیوننهاییانتخابشدهبراساسروشگاامباهگااموانتخااببهتارین12ولجد
دهادكاهبهتارینزیارمجموعاهنشانمای12دهد.جدولبینیكنندهرانشانمیزیرمجموعهپیش

كننادهبراباربااكوساینوساولایندورهنهاان،كوساینوسچهالوچهاارمیندورهنهاان،بینیپیش

بینایكننادهشااخصهاینهانپایشدورهنهانبهتریندوره41هنهانوسینوسسینوسنهمیندور
مالیهستند.

هاینهاانرابارشااخصتبادیلهریکازدورهریتأثقابلذكراستكهضرایببرآوردهشده
دهدوكوچکبودنضارایبباهعلاتباكاكاكایافته،تفاضلیشدهشاخصمالیرانشانمی

 خصتبدیلیافتهوتفاضلیشدهشاخصمالیاست.كوچکشدناعدادشا

 
 رگرسیون دوره نگار شاخص مالی برآورد (:12)جدول 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف از خطا برآورد پارامتر درجه آزادی پارامتر

 0.002 3.09- 0.00000045 0.00000138- 1 مبدأعرض از 

c1 1 0.00000268 0.00000063 4.25 0.0001 

c44 1 0.00000219 0.00000063 3.47 0.0005 

s9 1 -0.00000240 0.00000063 -3.8 0.0001 

s41 1 -0.00000192 0.00000063 -3.04 0.0024 

 

دروهنهاننهاییشااخصماالیرابدساتآورد.13توانجدولمی12باتوجهبهنتایججدول
روز684(برابارc1)12ونجادولدهدكهدورهنهاناولمعنیداردررگرسینشانمی13جدول
(c44)12شاودودومایندورهنهاانمعنایداررگرسایونجادولسالكاریمی3باًیتقراستكه

دهد.همچنینمتغیرساوموروزاستكهیکسالكاریرانشانمی210برابرباًیتقربودهاستكه
كاهبرابارروز2736باهترتیاب(استكاهs41(و)s9بهترتیببرابر)12چهارمرگرسیونجدول

هفتاهیاادو8روزكارییاا48سالهاستویکدوره10هاوبهعبارتدیگریکدورهكلداده
 دهند.ماهكاریرانشانمی

هااینهاانرانشاانمراحلاجرایالگوریتمانتخااببهتارینزیارمجموعاهازدوره،12نمودار

دهدالگوریتمگامبهگامبهترتیبمتغیرهااراواردالگاوینشانم12طوركهنموداردهد.همانمی
باادرنهایاتبینیباحضوروخرو هرمتغیرمحاسابهشادهاساتكاهكردهاستومعیارهایپیش
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ورودآخرینمتغیربهترینحالتمعیارهایانتخابالگورخدادهاست.
 

 نهان نهایی شاخص مالی دوره (:13)جدول 

K 
 آماره دوره نگار ندوره نها فرکانس

Freq P Periodogram F 

1 0.0092 684.250 2.63597E-08 24.5738 ** 

44 0.02985 210.461 4.20001E-09 3.757826 ** 

9 0.0023 2736 8.2879E-09 7.4153 ** 

41 0.1308996 48 4.2605E-09 3.8119 ** 

 دهد. % را نشان می5معناداری دوره نگار در سطح آزمون  -**

 
Fit Criteria for dtxm

Step Selected by PRESSBest Criterion Value

PRESSPRESSAdj R-Sq

Adj R-Sq

SBCSBCAICCAICC

AICAIC

Intercept 1+c1 2+s9 3+c44 4+s41

Effect Sequence

Intercept 1+c1 2+s9 3+c44 4+s41

Effect Sequence

 
 بینی كننده شاخص مالی نمودار انتخاب بهترین زیر مجموعه پیش (:12) نمای

 

تارینبرآوردالگویرگرسیوندورهنگارنشاندادهاستكهاینروشبهترینالگوهاوتكمیل

هاومعیارهایآمااریباشدحالجهتانتخابالگوینهاییازمال میبرایشاخصمالیالگوها
آندرجدولزیرآمدهاست.كمیناهباودنترینالگواستفادهشدهاستكهنتایججهتشناساییبه

 .نشانازبهتربودنآنالگودارد14هایجدولمعیارهاومال 


 های تحقیق خالصه یافته -6
هایشاخصكلنتاایجنشااندادنادكاهدربهدادهARFIMAبابررسیوبرازشالگوی6-1
دهادحافظاهاساتكاهنشاانمای089۵/0رانباشاتگیكساریبرابارپاارامتهایشااخصكالداده
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وضاریبمیاانگین1/0وضریباتورگرسایوبرابارهایشاخصكلوجوددارددردادهبلندمدت
هااااالگاااویبهتااارینالگاااوبااارازششااادهباااهدادهباشاااد.مااای228/0و714۵/0متحااار 

ARFIMA(1,0.0895,2) صورتزیراست:بهترهایاینالگواستوتخمینپارام
 

 دوره نگار شاخص مالیها و معیارهای انتخاب الگوی  مالک (:14)جدول 

 معیار
 الگو

 رگرسیون دوره نگار

 p 4 تعداد پارامتر

 AIC -55616 آکاییک

 -SBC 58324 بیزین شوارتز 

 RMSE 0.000023 ریشه میانگین کمترین مربعات خطا

 -AICc 55616 آکاییک تعمیم یافته

 R2 0.0192 ریب تعیینض

 - LogLik لگاریتم درستنمایی

 

هایشاخصمالینتایجنشااندادنادكاهدربهدادهARFIMAبابررسیوبرازشالگوی6-2
دهادحافظاهاساتكاهنشاانمای1027/0پاارامترانباشاتگیكساریبرابارهایشاخصماالیداده

وضاریبمیاانگین1/0رگرسایوبراباروضریباتوهایشاخصكلوجوددارددردادهبلندمدت

هااااالگاااویبهتااارینالگاااوبااارازششااادهباااهدادهباشاااد.مااای13۵۵/0و8۵2۵/0متحااار 
ARFIMA(1,0.1027,2) زیراست.صورتبهاستوتخمینپارامترهایاینالگو

82هایشاخصكلنتایجنشااندادنادكاهبابررسیوبرازشالگویدورهنگاربهداده6-3   
براساسروشگامباهگاامهاوجودداردوبااستفادهازالگویرگرسیونخطیورهنهاندردادهد

بینایشااخصكال،اولاینووانتخاببهتارینوكااراترینزیارمجموعاهازمتغیرهااجهاتپایش
ساالاساتودومایندورهنهاان3برابرهارباًیتقركارروزیاستكه684دورهنهانترینبزرگ
ساالوهاریكساالیاکدوره3بهعبارتدیگرهار؛سالكاریاست1برابرباًیتقرستكها210

هاوجوددارد.همچنینچهارمیندورهنگاربزرگكاهدورهسیكلتكرارییانوسانمشابهدرداده
هردوماهاست.باًیتقرروز60روزوپنجمیندورهنهانپنهان2737نهان

7۵هایشاخصماالینتاایجنشااندادنادكاهلگویدورهنگاربهدادهبابررسیوبرازشا6-4
براساسروشگامباهگاامهاوجودداردوبااستفادهازالگویرگرسیونخطیدورهنهاندرداده

بینایشااخصكلای،اولاینووانتخاببهترینوكااراترینزیارمجموعاهازمتغیرهااجهاتپایش
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ساالاساتودومایندورهنهاان3برابرهارباًیتقرروزیاستكهكار684دورهنهانترینبزرگ
ساالوهاریكساالیاکدوره3بهعبارتدیگرهار؛سالكاریاست1برابرباًیتقراستكه304

هاوجوددارد.همچنینچهارمیندورهنگاربزرگكاهدورهسیكلتكرارییانوسانمشابهدرداده
 روزاست.12هانپنهانروزوپنجمیندورهن1368نهان

هایاجراشدهمعیارهاییجهتسانجشترینروشازبینروشانتخابمناسبمنظوربه6-۵   

هااومعیارهاایآمااریحالجهتانتخاابالگاوینهااییازماال گیریانتخابشدند.واندازه
ت.كمیناهباودنآندرجدولزیرآمدهاسجهتشناساییبهترینالگواستفادهشدهاستكهنتایج

دهنادنشاانمای1۵.نتایججدولنشانازبهتربودنآنالگودارد1-۵هایجدولمعیارهاومال 
است.هایبهتریانجامدادهبینیكهروشدورهنگارپیش


 نهاییها و معیارهای انتخاب الگوی  مالک (:15)جدول 

 معیار
 شاخص مالی شاخص کل

ARFIMA دوره نگار ARFIMA ره نگاردو 

 P 4 4 4 4 تعداد پارامتر

 AIC -51198.33 -55817 -50783.11 -55616 آکاییک

 SBC -51122.23 58527- -51102.54 -58324 بیزین شوارتز 

 RMSE 0.004576 0.000023 0.004745 0.000023 ریشه میانگین کمترین مربعات خطا

 AICc -51163.7 -55817 -50945.69 -55616 آکاییک تعمیم یافته

 R2 - 0.0358 - 0.0192 ضریب تعیین

 - LogLik 25600 - 00425 لگاریتم درستنمایی

 بیان کرد. 16توان در جدول  این تحقیق را می سؤاالتبه طور خالصه پاسخ به  6-6   

 

 تحقیق سؤاالتپاسخ نهایی  (:16)جدول 

 سؤالشرح  شماره

نتیجه به تفکیک 

 شاخص

 مالی کل

 بلی بلی ورس اوراق بهادار تهران دارای حافظه با دامنه بلندمدت است.ب  یها شاخص 1

2 
شاخص بورس اوراق  بینی پیشروش مناسبی برای  ARFIMAروش تحلیل دوره نگار در مقایسه با روش 

 بهادار تهران است.
 بلی بلی

 بلی بلی وجود دارد. بورس اوراق بهادار یها شاخصهای  دوره نهان )دوره قابل تکرار( در بین داده 3
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 پیشنهادهای كاربردی: -7

بینیمرتبطاساتكهباپیشهارشتهتوانمدلارائهشدهدراینپایاننامهرادرمباحثسایرمی

هایمربوطبهانارژیگذاریتوانبهاستفادهازاینمدلدرسیاستهامیبهكاربردكهازجملهآن
 گذاربرمصر (و...پرداخت.ریتأث انرژیومدلكردنمتغیرهایبینیمصردركشور)باپیش

جهتتحلیلبازارهاایساهامتوساطسارمایهگاذارانوتصامیمهامدلازاینشودیمپیشنهاد
 گیرهایكالناقتصادیتوسطدولتاستفادهشود.

ارد،پیشنهاددARFIMAنسبتبهروشیتر یدقبینیپیشباتوجهبهاینكهروشدورهنگار

 استفادهشود.بینیپیشازاینروشجهتشودیم
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دهدک دربلندمدتنرخارزواقعینتایجتحقیقنشانمید.گردبرآوردمی1394-1368فصلیدورهزمانی
لرنرربرقررارنیسرت.-ترازتجاریغیرنفتیایراندارند؛بنرابراینشررممارشرالونااممینانیآنتأثیرمنفیبر

 شود.یهمچنینباتوج ب توابعواکنشب ضرب وجودمنحنیجینیزردم



جمعی.همنرخارزواقعی،ترازتجاریغیرنفتی،نااممینانی،مدلتالممتصادفی،ها: کلیدواژه

JEL:F31, F10, D80, C32بندی  طبقه
 

 مقدمه

بودنردکر نررخارزشرناوراغلبکشرورهانگرران19731اززمانظهورنرخارزشناوردرسال
بیشترکشورهایاروپاییسعیکردنردتراازمریرقشود.باعثایجادنااممینانیدربازارهایجهانی

الحاقب اتحادی اروپاواتخاذواحدپرولیمشرتراازایرنتهدیرداجتنرادکننرد.هرینرد،دیگرر
 & Bahmani-oskooee)روبرروبودنردشرناورنررخارزناشریازکشورهاباآثرارجران ینااممینرانی

Bolhassani, 2014)رزشناورمقاالتبسیاریدرجهتتوضری آثرارافرزایش.اززمانشروعنرخا
 تالممنرخارزبرتجارتنگاشت شدهاست.

 کر مروریبر  دارد، کشرورهایمختلر برای ایویژه اهمیت خارجی تجارتازسوییدیگر،

 بخرش ایرن .برنردمی نام اقتصادی رشد موتور عنوانب  آن از نئوکالسیکو کالسیک اقتصاددانان

 در را آن ب  دسترسی ابزارهای و آورد فراهم را اقتصادی توسع  الزمبرای تجرب  و دانش تواندمی

 تجرارت برر تأثیرگذار عوامل میان از.(Lotfalipour & Bazargan, 2016)دهد قرار کشورها اختیار

 شررای  و اقتصراد در ارز نررخ اهمیرت و ترأثیر از گذشت  اشارهکرد. ارز نرخ ب  توانمی خارجی،

ارز نررخ ث رات خروردن هرم ب  با دارااست.اصوالً خودرا خاص ت عات نیز آن نوسانات اقتصادی،

 تخصری  و شرده غیرمنطقی گذاریسرمای  روند آن، مستمر نااممینانی و مکرر نوسانات و واقعی

.(Hasani Dizaji, 2011)بود نخواهد پذیرامکان بهین منابع

تواندجریرانتجراریرانااممینانینرخارزمیهاآنازمریقهایمختلفیوجودداردک کانال

________________________________________________________________ 

ب پایانرسیدوپسازآننظامنرخارزشرناورجرایگزینشرد.از1973نظامنرخارزثابتیاهماننظامبرتونوودزدرسال- 1

بازارومقابل عرض وتقاضاواگذارگردید.اینپستعییننرخارزب مکانسیم



 51 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

منظروربر هرایخرودراتیرتواننردفعالگریزباشند،میتحتتأثیرقراردهد.اوالً،اگرتجارریسک
توانرداجتنادازهرگون ضررناشیازنااممینانینرخارزکاهشدهند.ثانیاً،نااممینانینرخارزمی

درویرژهبر هراومنرافعحجرمتجرارتراازمریرقایجرادنااممینرانیدرقیمرتمسرتقیمصرورتب 
بازارهایسل وجودنردارد،تحرتترأثیرهاآندرتوسع درحالکشورهاییک همانندکشورهای

قراردهد.حتیاگربازارهایسل دربرخیازکشرورهایصرنعتیوجرودداشرت باشرد،برخریاز

تواننددرحرذ کامرلنااممینرانینررخارزمر ثر بازارهایسل نمیمطالعاتنشاندادهاستک
تواندتولیدکنندگانداخلریرامیادام یابد،دورهموالنیبرایباشند.ثالثاً:اگرنااممینانینرخارز

منجرربر مسرئل منابعداخلیازمنابعخارجیخریدارینمایند،بنابراینایرنجایب مجادکندک 
توانردنااممینانینرخارزمریدرنهایتشود.هایقابلتجارتمینهادهویژهب متجارتکاهشحج

توانردحجرمخرودمرینوبر ب گذاریمستقیمخارجیراتحتتأثیرقراردهدک تصمیماتسرمای 

.(Mohammadi et al., 2012)تجارتراکاهشدهد
توانردازمریرق نااممینانیدرنرخارزمیتوانگفتکهایمختل زمانینیزمیازمنظردوره

گررذاریوخریرردهایدولررت،تصررمیماتتررأثیربرررحجررمصررادراتوواردات،تخصرری سرررمای 
توانردتررازتجراریوسرط مدت،نااممینانینرخارزمیبلندمدتراتحتتأثیرقراردهد.درمیان

کننردگانوتجرارداخلریدتمصرر مرهایاقتصادیراتحتتأثیرقراردهردودرکوتراهفعالیت
 ارز نررخ بر  مربوم هایسیاست روازاین.(Kemal, 2005)گیرندتحتتأثیرایننااممینانیقرارمی

 بررای ارز نررخ نااممینرانی .دارد مختلر اقتصراد هرایبخرش و کرالن متغیرهرای بر سزاییب  تأثیر

 و تجراری تمعرامال از ایردهگسرت بخرش یراکر دارد، بیشرتری اهمیت توسع درحال کشورهای
 یکی میان این در شودک می انجام صنعتی پولکشورهای با کشورها این در المللیبین مالی تأمین

 گیررد،قررارمری ارزی نوسرانات تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم مورب  ک  متغیرهایی ترینمهماز

.(Khosravi & Mohseni, 2014)است تجاری تراز
(در1394-1368تحوالتاقتصادیمتعددم ثربررنررخارزدردورهمروردمطالعر )باتوج ب 

 دو مری واردات ازجرایگزینی) بازرگرانی هایسیاست تغییر نفت، قیمتی هایهمانندشوا،ایران

 و ارزی هایسیاست توسع (،تغییر برنام سوم آغاز از صادرات توسع  سیاست ب  توسع  اول برنام 

 وارداتری، هرایکنتررل و ارزی هرایاعمرالمحردودیت ،1371 سرال در ارز نررخ سرازییکسران

اقتصادیکر موجربنوسراناتبسریاریدرنررخارزشردهاسرت، هایتحریم و تجاری آزادسازی
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 .(Heydari et al., 2014)بررسیاثرنوساناتنرخارزبرترازتجاریغیرنفتیضروریاست

 کراالیی تجراری ترراز بررسری بر  صررفاً خردمات، حسراد گررفتن نظر در بدون مقال  این در

 غیرنفتری صادرات ارزش تفاضلغیرنفتی، کاالیی تجاری تراز از شود.منظورمی غیرنفتیپرداخت 

 جهرانی قیمرت برا مسرتقیم وابسرتگی متغیر این ازآنجاک  همچنین .است کل واردات ارزش ازکل

 و بروده امان در نفت قیمت نوسانات از ناشی یاقتصاد هایآسیب از ک  گفت توانمی نفتندارد

 بر  بلندمردترا در تحروالت تواندرونردمی باشدومی کل تجاری تراز ب  نس ت تریمتغیرباث ات

.(Ahmadi Shadmehri & Ahmadian, 2012)نشاندهد بهتری نحو

هرایخرانوادهلروشمعمولدراکثرمطالعاتبرایمحاس  نااممینانینررخارزاسرتفادهازمرد
ARCH

2باشد،امادراینمطالع برایمحاسر  نااممینرانینررخارزازالگرویتالمرمتصرادفیمی1
(SVاستفادهشدهاستکر بنرابراظهراربروونودیگرران)(Bauwens et al., 2012)هرایمردلSV

دوتفسریرترنرزمرانیمنعطر هرایسرریسرازیدادهبرایمردلARCHخانوادههاینس تب مدل
دهند.اقتصادیم یعیراازتالممارائ می

درادام یاریودمطالع ب ایرنصرورتاسرتکر دربخرشدومم رانینظرریتحقیرقبیران
شناسریوروشگرردد،سرپسدربخرشیهرارمشودودربخشسومپیشین تحقیقبررسیمریمی

شودودرانتهانترایجقنشاندادهمیهایتحقیمعرفیشده،دربخشپنجمیافت مدلتجربیتحقیق
گردد.تحقیقارائ می



 مبانی نظری

روشکشرش،شررمهاینظریمختلفیهمانندرابط بیننرخارزوترازتجاریازمریقروش

ومدلدوکشورباجانشینیناق شرحلرنر،روشجذد،روشپولی،روشمنحنیجی-مارشال
د.گردمیمعرفیاختصارب هاازاینروششود.درادام هریکدادهمی

:3روشکشش

________________________________________________________________ 

1 -Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

2 -Stochastic Volatility 

3 -Elasticity Approach 
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،نیرزشرهرتداردبرایتررازتجراری(BRM)1متزلر-رابینسون-روشکششب مدلبیکردیک
(معرفریگردیردودرادامر توسر رابینسرونBickerdike, 1920زیرااولینبارتوس بیکردیرک)

(Robinson, 1947(ومتزلر)Metzler, 1948 توسع)م نایاثراتجانشرینی.اینرویکردبردادهشد
اسرتکر ازتغییرراتدرقیمرتنسر یناشریازنوسراناتدرنررخارزحاصرلتولیدوصر درم
)داخلریودوکشروربراتعرادلجزئریاسرتانداردایازمردلدرحقیقتنسخ BRM.مدلشودمی

مردل.باشردمریامرلدربرازارجهرانی)صادراتیووارداتی(همراهبارقابرتکودوکاالخارجی(
BRMهرایعرضر وتقاضرایصرادراتوکندک تغییردرترازتجاریبستگیب کشرشاشارهمی

یرخردوارداتومقادیراولی تجارتدارد.بیشترم احثدررویکردکششحولاینپرسرشمری
دهنرد.اقعرینشرانمریک حجموارزشصادراتووارداتی واکنشیب تغییراتدرنررخارزو

برایمثالاگرتقاضایداخلیوخارجیبرایوارداتوصادراتباکششباشند،تغییریکویرک

.(Ali et al., 2014)یدرترازتجاریگرددتوجهقابلتواندمنجرب تغییراتدرنرخارزواقعیمی
:2لرنر-شرممارشال

اگرر"کنردکر میبیانشرمباشد.اینییافت روشکششملرنردرواقعتعمیم-شرممارشال
ازیرکباشردآنگراهدرترربرزر قدرمطلقکشرشقیمتریتقاضرایصرادراتووارداتمجموع

کنرد.اینرویکردفرضمی"بلندمدتتضعی ارزشپولترازتجاریکشوررابه ودخواهدداد
حرالیاسرتکر نررخارزدررتواندترازتجاریرابه ودبخشد.ایرندک یکنرخارزباث اتمی

.(Ogutu, 2014)هایخارجیقرارداردوممکناستباث اتن اشدمعرضشوا

:3روشجذد
جرایگزینیبررایرویکرردکشرشعنوانب و(Alexander, 1952)روشجذدتوس الکساندر

تجراریرا،ویتررازارائر گردیرد(Johnson)توسع دادهشدوباجزئیاتبیشتریتوس جانسون
تفاوتبینمجموعدرآمدداخلیومجموعمخارجداخلیتعری کرد.صورتب 

،مجمروعتقاضرایکرلyمخارجکینزیاگردرآمدملی)تولیرد(رابرا-باتوج ب مدلدرآمد

________________________________________________________________ 

1 -Bickerdike-Robinson-Metzler Model 
2 -Marshall-Lerner Condition 
3 -Absorption Approach 
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(C+I+Gیاجذدرابا)AوترازتجراریکاالهراوخردماترابراBایرنصرورتنشراندهریمدر
خواهیمداشت.

BAy یاAyB  

حالبادرنظرگرفتنتغییراتداریم:

AyB   
باتوج ب رابط فوقبرایاینک تضعی ارزشپولترازتجاریرابه ودبخشدبایردبرافررض

بدیادربهترینثابتبودندرآمد،جذدکاهشیابدیابافرضثابتبودنجذددرآمدافزایشیا
کننردمیرزانتغییرراتمروریباشردکر حالتهردوباهماتفاقبیافتدویرااگررهرردوتغییررمری

یطرورتضرعی ارزشپرول-1آیرد:پیشمریس الیابد.دراینجاس به ودترازتجاریدرنهایت
دهرد؟رقرارمییطورتغییریدردرآمدجذدراتحتتأثی-2دهد؟درآمدراتحتتأثیرقرارمی

مستقیم)درهرسط معینیازدرآمد(جذدراتحتترأثیرمورب یطورتضعی ارزشپول-3و
گذاریترابعیازهابایددرنظربگیریمک مصر وسرمای دهد؟برایپاسخب اینپرسشقرارمی

باشندومخارجدولتمستقلازدرآمداست،بنابراینداریم:درآمدمی
dycA   

اثرمستقیمdگذاریاستومجموعمیلنهاییب مصر ومیلنهاییب سرمای cدررابط باال
باشد.حالباجایگذاریداریم:تضعی ارزشپولرویجذدمی

dycB  )(1
 

آثرار(1)شرود.جردولربروممریمdسرومبر سر الوcدومب اندازهس ال،yاولب س ال
 خالص کردهاست.مختل تضعی ارزشپولبرترازتجاریرا

 
 تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری بر مبنای روش جذب آثار :(1)جدول 

)]([آثار روی و از طریق درآمد  yc 1                                   ( آثار مستقیم روی جذبd) 

 ابع بیکار                                                                  اثر تراز نقدیاثر من
 اثر رابطه مبادله                                                                 اثر توزیع مجدد درآمد

 اثر توهم پولی                                                                                       
 آثار متفرقه مستقیم روی جذب                                                                                      

 آثار نامتناسب و گذرا                                                                                      

 (2013منبع: گاندولفو )
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.(Gandolfo, 2013 )الکساندردرمقال خودهریکازآثارفوقراباجزئیاتشرحدادهاست
هرراثابررتاسررتواقتصراددرشررای شودنرخبهرهوسط قیمرتجذدفرضمیروشدر

.(Heidari & Zarei, 2012)اشتغالناق قراردارد
:1روشپولی

عرضر کر موریب دهد،زتجاریراازمریقعرض وتقاضایپولتوضی میروشپولی،ترا

شود.براسرا ایرنرویکررد،درشررایطیپولتوس دولتوازمریقبانکمرکزیمدیریتمی
ک تقاضایداخلیپولبیشترازعرض پولتوس بانکمرکزیباشد،برایپرکردنشکا مازاد

ممکرناسرتوضرعیتدرنتیجر پولازکشورهایخارجیخواهدبرودومینأتقاضایپولنیازب ت
ترازتجاریبه ودیابد.برعکس،درشرایطیک توس مقاماتپولیمازادعرضر پرولدراقتصراد

وضرعیتتررازدرنتیجر تواندمنجرب خروجپولازاقتصادشدهومیمسئل داخلیایجادگردداین

بنرابراینایرنرویکرردمرازادعرضر وتقاضرایپرولرابررای؛(Duasa, 2007)تجراریبردترشرود
گیرد.تأثیرگذاریبرترازتجاریدرنظرمی

:2روشمنحنیجی
هرایبلندمردتازکشرشتررکویرکمدتخیلیهایکوتاهکششتنهان المللدرتجارتبین

شروروضرعیتتررازباشد،بلک ممکناستدرابتداوبالفاصل بعدازکاهشارزشپولیککمی
زیرابالفاصل بعدازکاهشارزشپول،قیمرت؛تجاریآنکشوربدترشدهوبعدهابه ودپیداکند

تردریجومریزمرانمقردار یابرد.برترازقیمتصادراتافرزایشمریوارداتب پولداخلیسریع

متوارداتپیشرییابدوقیمتصادراتازقییابدومقداروارداتکاهشمیصادراتافزایشمی
روندابتداییبدترشدنترازتجاریکشورمتوق شدهواینرونردمعکرو ک موریب گیرد،می

 .(Salvatore, 2013)کندشودوترازتجاریشروعب به ودمیمی

 یکردیگر از تروانمری را اثرر دو یابردمری کراهشکشرور یرک پول ارزش ک هنگامیبنابراین

 کرد: تفکیک

 تررملریگرران پرول حسرب بر واردات و ترارزان خارجی پول حسب بر صادرات یمت:ق اثر -

________________________________________________________________ 

1 - Monetary Approach 

2 - J-Curve Approach 
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 د.گردمی نظر مورد کشور تجاری تراز شدن بدتر موجب قیمت اثر لذا شود،می

 حجرم افرزایش و صرادرات تشرویق تررموجربارزان صرادرات کر  ب ایرندلیرل :مقدار اثر -

 اثرر درمجمروعبنرابراین ؛شرودمری واردات حجم کاهش موجب ترگران صادراتشدهوواردات

گردد.می تجاری تراز موجببه ود مقدار
؛خال ایندوبستگیب غل  اثرقیمتبراثرمقداریراغل ر اثررمقرداربرراثررقیمرتدارد اثر

 مروربر  وارداتو و صرادرات هرایقیمرت مریرق از مرورمسرتقیمبر  ارز نررخ تغییررات بنرابراین،

 نسر ی،ترراز هرایقیمرت تغییر ب  نس ت واردات صادراتو حجم العملعکس مریق از غیرمستقیم

ایپدیرده بر  منجرر مردتکوتراه در مقدار اثربر قیمت اثر غل  دهد.می قرار تأثیر تحت را تجاری
.علت(Pedram & Shirinbakhsh, 2011)نامید منحنیجی را آن (Magee, 1973)مگی ک  شودمی

ستک وقتیترازتجاریخال ملیبررویبردارعمودیوزمانبرررویبرردارنامگذاریاینا

انگلیسریJب شرکلحرر ملیشود،واکنشترازتجاریب تضعیفیدرارزشپولافقیرسممی
رسد.ب نظرمی

:1مدلدوکشورباجانشینیناق 
روشدیگریبرایتعری (Rose & Yellen, 1989)مدلدوکشورباجانشینیناق رزویلن

دهندهم یعرترابطر نررخارزواقعریوباشد.اینرویکردنشانرابط بیننرخارزوترازتجاریمی
باشد.مدتوبلندمدتمیترازتجاریدرکوتاه

هماننردتحلیرلهراآنکننرد.رزویلنمدلخودراباتعری تابعتقاضایصادراتشرروعمری

کنندگانداخلی)خرارجی(راضایمارشالی،مقدارکاالهایوارداتیتقاضاشدهتوس مصر تقا
تابعیمث تازدرآمدواقعیکشورداخلی)خارجی(وتابعیمنفیازقیمتنس یکاالهایوارداتی

گیرند.درنظرمی

)(),(),( **** 1mmmmmm pYDDوpYDD 
mmدررابطرر فرروق DوD*

ورکاالهررایوارداترریتوسرر کشررورداخلرریمقرردابیررترتبرر 

YوYخارجی، قیمتنسر یکاالهرایmpخارجی،وترتیبسط درآمدواقعیکشورداخلیب *

________________________________________________________________ 

1 -Two Country Imperfect Substitute Model 



 57 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

*وارداتیبرحسبپولداخلیب کاالهایتولیدشدهدرداخلکشوربرحسربپرولداخلریو
mp

دهد.مشاب قیمتنس یکاالهایوارداتیب کشورخارجیرانشانمیمورب 
صرورتزیرر ترابععرضر کاالهرایصرادراتیرابرهراآنهمچنینبافرضبازاررقابتکامرل

تعری کردند:

)()()( *** 2xxxxxx pSSوpSS   
*وxSدررابط فوق

xS خرارجی،وایصادراتیکشورداخلیترتیبعرض کاالهبxpقیمرت

نس تقیمتکاالهرایصرادراتیبر پرولداخلریصورتب نس یکاالهایصادراتیکشورداخلی،

(xP(برر سررط قیمررتداخلرری)Pو)*
xpیکشررورخررارجیکرر قیمررتنسرر یکاالهررایصررادرات

*صورتقیمتکاالهایصادراتیب پولخرارجی)ب 
xP(تقسریمبررسرط قیمرتخرارجی)*P)

شود.تعری می
باشد:زیرمیصورتب بنابراینقیمتنس یکاالهایوارداتیداخلی

)()/).(/(/ ***** 3xxxm PREXPPPEPPEPp   
PEPREXنرخارزاسرمیوEک  /*مرورمشراب قیمرتنسر ی نررخارزواقعریاسرت.بر

کاالهایوارداتیب کشورخارجیع ارتاستاز:

)(/* 4REXpp xm   
دارتجارتوقیمتنس یکاالهایصادراتیدرهرکشورازمریقدوشرمقدرحالتتعادلم

گردد:تعادلزیرتعیینمی

)(** 5xmxm SDوSD   
همچنینارزشترازتجاریکشورداخلریبرابررتفراوتبرینارزشصرادراتوارزشواردات

برحسبپولداخلیاست.

)(... ** 6mxmx DpREXDpB   
شود:شکلخالص شدهزیرنتیج می6تا1باتوج ب معادالت

)(),,( * 7YYREXBB   
ترابعتررازتجراریبررایمطالعر خرودبررایعنوانب تابعفوقراخطیرزویلنشکللگاریتم
کشورآمریکابکاربردند:

)(lnlnln 8tjtjtitjt REXdYcYbaTB   
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صرادراتبر کر برابررخرال jتررازتجراریکشرورداخلریبراکشرورjtTBدرمعادل فوق
تولیدناخال ملی)داخلی(کشورداخلی،itYباشد،میjکشور

jt
Y)تولیدناخال ملی)داخلری

باشرردمرریjنرررخارزواقعرریکشررورداخلرریدرمقایسرر برراکشررورخررارجیjtREXوjکشررور
(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004).

درمطالعر خروداز(Bahmani-Oskooee & Brooks,1999)برروکسبهمنیاسکوییودرادام 

نسر توارداتکشرورداخلریبر صرورتبر ترازتجاریراهاآنمدلرزویلناستفادهکردنداما
XMTB)ندنمودصادراتب کشورخارجیبازتعری  /)تنهرانر ،ینینتعریفیازترازتجاری

هایواقعریوکنندهتحرکاتترازتجاریدربخشگیریاستبلک منعکسمستقلازواحداندازه
صورتزیرتغییریافت: شدهرزویلنببنابراینالگویاصالح؛باشداسمیمی

)(lnlnlnln 9tjtjtitjt REXdYcYbaTB   
،تضرعی موریتعری شردهاسرتکر کاهشریدرآننرخارزواقعیدوجان  دررابط فوق

سایرمتغیرهاهماننرددهدو(رانشانمیjواقعیارزشدالرآمریکادربرابرپولشرکایتجاری)

رودک درآمدکشرورداخلریاثررمث رترویشود.درشرای م یعیانتظارمیتعری می8رابط 

TBفزایشدرآمدکشورداخلیوارداتافزایشیابردوبر ت رعآنب اینمعنیک باا.داشت باشد

اگررافرزایشدردرآمردکشرورداخلریبر دلیرلافرزایشتولیردهریندنیزافزایشیابد.TBمتغیر
منفریbیابدوبنابراینعالمتبرآوردیبررایکاالهایجانشینوارداتباشد،وارداتکاهشمی

TBتوانداثرمث تیرامنفریرویگردد.باتوج ب همیناستدالل،درآمدکشورخارجینیزمیمی

داشت باشد.همچنیناگرکاهشیدرنرخارزواقعیوارداتکشرورداخلریراکراهشوصرادرات
مث تباشردdرودک عالمتبه وددرترازتجاریاستانتظارمییمعناب آنراافزایشدهدک 

( Bahmani-Oskooee & Brooks,1999).
اثرنرخارزواقعریبررتررازینیزدرتحقیق(Shirvani & Wilbratte, 1997)شیروانیوویل ریت

صرورتزیررتعریر  مدلتحقیرقرابرهاآنتجاریرابااستفادهازمدلرزویلنبررسیکردند.

دند.نمو

tttt uYYQB  *lnlnlnln 2321   
شرودنسر تصرادراتبر وارداتتعریر مریصرورتبر کر اسرتترازتجاریBک درآن

(MXB /.))/( *PEPQ ،نرخارزواقعیPو*P هرایترتیبشراخ قیمرتهمر کاالب
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ترتیربدرآمردکشرورداخلریونیرزبر Y*وYباشرند.نررخارزاسرمیمریEداخلیوخارجیو
خارجیهستند.

شدهکاهشیدرنررخارزواقعریداللرتبررکراهشواقعریارزشپرولباتوج ب تعاری بیان
لرنربرقرارباشد)ب ایرنمعنریکر -رودک اگرشرممارشالفوقانتظارمیداخلیدارد.دررابط 

شررودمنفرری2اگرررتضررعی واقعرریارزشپررولداخلرریترررازتجرراریرابه ررودب خشررد(عالمررت

(Shirvani & Wilbratte, 1997).


 پیشینه تحقیق

 دریوخارجیزیادیانجامگرفتر اسرت.پیرامونرابط نرخارزوترازتجاریمطالعاتداخل

 شررم تحقرق ها،کشش نظری  قالب در متغیر دو رابط بیناین بررسی منظورب  عمدتاً مطالعات این

 یرا اقتصرادی مختلر  هرایبخرش در و مختل  زمانی هایدربازه جی، منحنی اثر و لرنر-مارشال

.دراسرت گرفتر  قررار آزمرون مرورد مختل  تجاری شرکای با تجاریکشور رواب  ب  بست  حتی

شود.پرداخت میهاآنداخلیب وادام ودرقالبدوگروهمطالعاتخارجی
شردهبر بررآورددرتحقیقریبرااسرتفادهازرویکرردمردلفررمتعردیل(Stucka, 2004)استوکا

هرایفصرلیادهواکنشترازتجاریب تضعی پایدارپولداخلیدرکشورکرواسیبااستفادهازد
مردتبرااسرتفادهازسر روشپرداخت است.ب ایرنمنظرورآثراربلندمردتوکوتراه1992-2002
سازیب همراهدومعیارازنرخارزواقعریمر ثروروشترکی ریمتغیرهرایابرزاریوالگرویمدل

ARDLچنرینبرآوردشدهاست.نتایجحکایتازوجودشواهدیازپدیردهمنحنریجریدارد.هم
آمدهاینپرسشرامطرحکردهاستک آیاتضعی پایدارپرولدستب نویسندهباتوج ب نتایج

هرایاقتصرادی،داخلیبرایبه ودترازتجاریباوجودآثارمعکرو ومنفریآنبررسرایربخرش
مطلوداست؟

اثرتالممنرخارزدرتحقیقخودب دن الپاسخب اینس البودهک (Tenreyro, 2007)تنریرو
هایسنتیک بررایپاسرخبر ایرنسر البکراراسمیبرتجارتییست؟ویمعتقداستک روش

بنرابراینوی؛باشرندهرایسیسرتماتیکدیرارمشرکلمریاندتوسر منرابعمختلفریازترورشرفت 
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هرایدهامعرفیکرردوبررآوررابرایدرنظرگرفتنهمزمانهم اینتورشPPML-IV 1رویکرد
آورد.برآوردهرانشرانب دستکشورمختل 87برای1997-1970جدیدیرابرایدورهزمانی

داریرویجریاناتتجاریندارد.اسمیاثرمعنیدهندک تالممنرخارزمی
2006-1980هرایفصرلیمریدورهبااستفادهازداده(Shahbaz et al., 2010)شه ازودیگران

انرد.درهایترازتجاریدرپاکستانرابررسیکردهتدرنرخارزواقعیوشاخ رابط بینتغییرا

اسرتفادهشردهاسرت.نترایجنشرانARDLاینتحقیقبرایبررسیوجرودرابطر بلندمردتازمردل
رابط منحنیجیتأییدنشدهاست.-2هاوجودداردورابط بلندمدتبینسری-1دهدک می

درتحقیقخروداثررتغییرراتدرنررخارزواقعریرویتررازتجراریو(Yusoff, 2010)یوس 
روشکرارگیریبر و1998-1977هرایفصرلیمریدورهتولیدداخلیمالزیرابااسرتفادهازداده

دهدک دربلندمدتکراهشنررخارزبررسیکردهاست.نتایجنشانمیVECMومدلجمعیهم

کنرد،د.درابترداکراهشارزشپرولتررازتجراریرابهتررمریبخشواقعیترازتجاریرابه ودمی
شرود،امراتررازتجراریکندوسپسرکرودآغرازمریترازتجاریشروعب بدترشدنمیبعدازآن

کند.متعاق اًبه ودپیدامی
درپرژوهشخرودبر بررآورداثررتالمرمنررخارزبررتجرارت(Bakhromov, 2011) وبهرام

یوهانسرنجمعریهرموبااسرتفادهازرویکررد2009-1999رازبکستانمیدورهالمللدرکشوبین
داریبررتوابرعدهدک افزایشتالممنرخارزواقعیاثرمنفیومعنیپرداخت است.نتایجنشانمی

صادراتووارداتدربلندمدتدارد.

نررخارزوتالمرمدرپژوهشیب بررسیاثرر(Huchet & Korinek, 2011)هیویتوکورینک
نرخارزبرجریرانتجراریدریرین،اروپراوآمریکرادردوبخرشکشراورزیوصرنعتومعردن

وبررایبررآوردمردلتحقیرقازGARCHاند.محققانبرایمحاس  تالممنرخارزازمدلپرداخت 
 تالمرمنررخدهدکاند.نتایجنشانمیاستفادهکرده2009-1999هایماهان ودادهARDLالگوی

ارزآثارکمیبرجریانتجاریدارد.

درتحقیرقخرودبر بررسریاثررنررخارزو(Huchet & Korinek, 2012)نرکیکورهیویتو

________________________________________________________________ 

1 -Pseudo Poisson Maximum Likelihood-Instrumental Variable 
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انرد.تالممنرخارزبرجریانتجاریبیندواقتصرادبرازکویرکیعنریشریلیونیوزیلنردپرداختر 
وبررایبررآوردمردلتحقیرقازالگرویGARCHنویسندگانبرایمحاس  تالممنرخارزازمدل

ARDLدهردکر تضرعی نررخارزاند.نتایجنشانمیاستفادهکرده2009-1999هایماهان وداده
شانباسر شرریکتجراریعمردهنخواهرددرشیلیونیوزیلندمنجرب تغییرمهمیدرترازتجاری

شد.

مردتوبلندمردتتغییرراتودآثرارکوتراهدرمطالع خ(Wang et al., 2012)وانگودیگران
FMOLSPanelشریکعمدهتجاریشرابااستفادهازالگروی8نرخارزبرترازتجاریبینیینو

اند.نتایجفرضی وجرودمنحنریجریمعکرو آزمونکرده2009-2005میدورهECMPanelو
دکر افرزایشواقعریارزشواحرددهرنتایجنشانمیهریندکند.میدییتأبینیینوشرکایشرا

شریکتجاریییناثریکاهشیوبلندمردت8شریکتجاریاز3پولییینتنهابرترازتجاری

راثریافزایشیوبلندمدتدارد.شریکتجاریدیگ5داردوروی
انردترابر درتحقیقخودتالشکرده(Lotfalipour & Bazargan, 2014)پوروبازرگانلطفعلی

داریرویترازتجاریداردیانر ؟پرسشپاسخدهندک آیاتالممنرخارزاثرمستقیمومعنیاین
هرایبررایاسرتخراجتالمرمنررخارزواقعریمر ثروالگرویدادهGARCHآنانبااستفادهازمدل

نردابرایایرانب ایرننتیجر رسریده2011-1993تابلوییبرایبرآوردمدلتحقیقمیدورهزمانی
منظروربر بنرابرایندولرتبایرد؛گیرردصادراتتحتتأثیروارداتقرارمیجایب ک ترازتجاری

هراییرااتخراذکنردکر بررتولیردکاالهرایجانشرینوارداتمتمرکرزتقویتترازتجاریسیاست

هستند.
جراریدرتحقیقخوداثرکاهشنرخارزبررتررازت(Igue & Ogunleye, 2014)ایگوواگونلی

اند.برایبررسیرابط بلندمدتبینتررازلرنربررسیکرده-کشورنیجری رابرم نایشرممارشال
ب کارگرفت شردهVECMیوهانسنومدلجمعیهمتجاریومجموع مشخصیازمتغیرهاروش

هردکر دردکندونشانمیلرنررابراینیجری تأییدمی-است.نتایجتحقیقبرقراریشرممارشال

بلندمدتکاهشنرخارزاثرمث تیرویترازتجاریدارد.
منظروربررسریترأثیرتغییرراتنررخارزبررقیمرتدرمطالع خرودبر (Rahimi, 2001)رحیمی

یهارمعادل ساختاریبرایقیمتمواداولیر ،1376-1345صادراتوترازتجاریایرانمیدوره
وبرااسرتفادهازالگرویسیسرتمیوروش اسرتدرنظرگرفتقیمتصادرات،صادراتوواردات
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ایبرآوردکردهاست.نتایجحاصلازبررآوردالگرویمروردنظررنشرانحداقلمربعاتس مرحل 
یابردوبنرابراینتررازصادراتافزایشووارداتکاهشمری،دهدک باکاهشارزشپولملیمی

.یابدتجاری)بدوننفت(ایرانبه ودمی
 برابر در تجاریایران تراز رفتار(Memarian & Jalali Naeeni, 2007)نائینی جاللی و معماریان

رامریدوره ایرران تجراری ترراز بر ارزی هایتکان  بلندمدت و مدتکوتاه آثار و تجاری شرکای

 آمده دستب  نتایج اند.داده قرار بررسی موردVECM1وبااستفادهازالگوی2004-1992زمانی

 پول ارزش کاهش تأثیر تجاری، تراز متغیرهایالگوی بین بلندمدت رابط  یک وجود تأیید ضمن

 کند.می تأیید نیز را مدتکوتاه در کل تجاری تراز بر

درتحقیقخودب بررسیاثرنوساناتنررخارزبررترراز(Hasani Dizaji, 2011)حسنیدیزجی
پرداخت است.ویبرایبررسی1388-1340هایساالن زدادهتجاریبخشکشاورزیبااستفادها

سرازی(وبررایمردلVECMوتصرحی خطرایبررداری)جمعریهمرواب میانمتغیرهاازتحلیل
دهردکر دربلندمردتبرااسرتفادهکرردهاسرت.نترایجنشرانمریGARCHتالممنرخارزازمردل

یابد.میتضعی پولملیترازتجاریبخشکشاورزیبه ود
درپژوهشیتأثیرریسکنرخارزواقعیبرصرادرات(Nouri & Navidi, 2012)نوریونویدی

انرد.هایترابلوییبررسریکرردهوبااستفادهازالگویداده1389-1364غیرنفتیایرانرامیدوره
دهردنشرانمریاند.نترایجدهنموبرایسنجشنوساناتنرخارزازهفتمعیارمختل استفادههاآن

صادراتغیرنفتیاست.رویداریمدتدارایتأثیرمث تومعنیک ریسکنرخارزدرکوتاه

ایتأثیرنااممینرانینررخارزواقعریبرردرمقال (Asgharpour et al., 2012)اصغرپورودیگران
گانبررایانرد.نویسرندبررسیکرده2007-1974صادراتبخشکشاورزیدرایرانرامیدوره

وبرایآزمونوجودرابط بلندمدتبینمتغیرهاازEGARCH2محاس  نااممینانینرخارزازمدل
وبرایبرآورداینرابطر بلندمردتازروشحرداقلمربعرات3لوتکیپول-سیکننجمعیهمآزمون
ارزتأثیرمنفریودهدک نااممینانینرخهانشانمیاند.یافت (استفادهکردهFMOLS4شده)اصالح

________________________________________________________________ 

1 -Vector Error Correction Model 
2 -Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
3 -Saikkonen and Lutkepohl 

4 -Fully Modified Ordinary Least Square 
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داریبرصادراتبخشکشاورزیدارد.معنی
درمقال خرود(Ahmadi Shadmehri & Ahmadian, 2012)احمدیشادمهریواحمدیانیزدی

ب بررسیارت امبینترازتجاریغیرنفتیایرانونرخارزواقعیبااسرتفادهازمعادلر تررازتجراری
ARDL1والگرویاقتصادسرنجی2007-1970هایسراالن مریدورهرزویلنوبااستفادهازداده

یرکعنروانبر توانرددهدک سیاستکاهشارزشپولملیمریاند.نتایجتحقیقنشانمیپرداخت 

گرذارانسیاستتأثیرگذاردربه ودروندترازتجاریغیرنفتیایرانوآلمانمورداستفادهسیاسرت
قرارگیرد.

ب بررسیتأثیرنااممینانینرخارزواقعیبرریدرتحقیق(Falahi et al., 2013)فالحیودیگران
کننرردهوتولیرردتوسررع درحررالکشررور9درینرریزمبیسررتقاضررایصررادراتمحصرروالتسرریبو

اند.دراینپژوهشنااممینانینررخارزپرداخت 2009-1992صادرکنندهاینمحصوالتمیدوره

هرایترابلوییاثررنااممینرانینررخارزبررپسبااستفادهازالگرویدادهمحاس  وسARCHازمدل
دهدکر نررخارزواقعریترأثیرشدهاست.نتایجنشانمیرسیتقاضایصادراتیایندومحصولبر

مث تونااممینانینرخارزواقعیتأثیرمنفیبرتقاضایصرادراتیایرندومحصرولدرکشرورهای
منتخبدارد.

بررسریاثررمنظروربر درپرژوهشخرود(Khosravi & Mohseni, 2014)حسرنیخسررویوم
نااممینانینرخارزبرترازتجاریبخشکشاورزیایران،شاخ نااممینانینررخارزراازالگروی

TGARCHسپساثرنااممینانینرخارزبرترازتجاریبخشکشاورزیایرراناندواستخراجنموده

انرد.نترایجنشرانبرآوردکررده1390-1363هایدورهزمانیودادهVECMلگویرابااستفادهازا
مدتوبلندمدتمنجرربر بردترشردنتررازتجراریبخرشدهدک نوساناتنرخارزدرکوتاهمی

شود.کشاورزیمی
درپژوهشخودب بررسیرفتارتررازتجراریایرران(Rasekhi et al., 2014)راسخیودیگران

وبااستفادهازمدلرگرسیونانتقالمالیمباتابعانتقرال1388-1352ط بانرخارزمیدورهدرراب

غیرخطریوصورتب دهدک اوالً،نرخارزواقعیاند.نتایجنشانمی(پرداخت LSTR2الجستیک)
________________________________________________________________ 

1 -Autoregressive Distributed Lag 

2 -Logistic Smooth-Transition Regression 
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ثررمنفریبررپرولداخلریاازحدشیبگذارینامتقارنبرترازتجاریایرانم ثراستوثانیاً،ارزش
ترازتجاریکشوردارد.

نررخدرتحقیقخودب بررسیتأثیرنااممینرانی(Mansouri Bidakani, 2014)منصوریبیدکانی
برااسرتفادهازالگروی1391-1344ارزبرتوابعتقاضایصادراتووارداتایرانبرایدورهزمانی

ARDLهررایرخارزازمرردلگیرررینااممینررانینررپرداخترر اسررت.ویبرررایانرردازهARCH و 

GARCHدهدک باکاهشنوساناتنرخارزصادراتافزایشواستفادهکردهاست.نتایجنشانمی
یابدواینمنجرب به ودترازتجاری)بدوننفت(ایرانخواهدشد.وارداتکاهشمی

بررسیآثارتغییرراتدرمقال خودب (Lotfalipour & Bazargan, 2016)پوروبازرگانلطفعلی
نرخارزواقعیمر ثر،صرادراتووارداتبررتررازتجراریایررانوشررکایتجراریعمردهبررای

انرد.نترایج(پرداختر VECMدرقالبمدلتصحی خطرایبررداری)1390-1372هایساالن داده

منجرربر مدتنوساناتنرخارزواقعریمر ثرتنهرابررایکشرورآلمراندهدک درکوتاهنشانمی
گررددودربلندمردتبررایکشرورایتالیرامنجرربر افرزایشتررازتجراریکاهشترازتجاریمری

شود.می

 شناسی تحقیق: روش

دراینمطالع برایاستخراجمقادیرعددینااممینانینرخارزواقعریازمردلتالمرمازآنجاک 
بنرابرایندرایرنشرود،لبررآوردمریورابط بلندمدتبینمتغیرهایمردگرددتصادفیاستفادهمی

-جمعررییوهانسررنروشهررماختصرراربرر بخررشودرابترردامرردلتالمررمتصررادفیتشررری وسررپس
مردلشرودودرانتهراجوسیلیو شرحدادهشده،درادام توابعواکنشب ضرب توضری دادهمری

گردد.پژوهشارائ می


 (:SVMمدل تالطم تصادفی )

(Engle, 1982)انگرلARCHهاینروعجایگزینیبرایمدلعنوانب (SVمدلتالممتصادفی)
شاملدوفرآیندتصادفییکیبرایمشراهداتوSVمعرفیشد.مدل(Taylor, 1982)توس تیلور

هراینروعتررازمردلپرذیروانعطرا تررانر یگراواقرعبنابراین،هایپنهاناستدیگریبرایتالمم
ARCHهایدالیلاصلیاستفادهازمدلباشد.یکیازمیSVسرازیهابررایمردلتواناییاینمدل
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واریانسشرمییرکسراختارSVهای،درمدلARCHهایخانوادهبرخال مدلباشد.تالمممی
.شودیمتغییراتیپنهانداردوبنابراینبرایمعادل واریانسشرمیجزءاخاللتعری 

 شود. میزیرتعریصورتب SVمدلساده
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2logاست.tمشاهداتدرزمانtYک درآن tth شرودکر لگاریتمتالمماستوفرضمی

درشررای (اسرت.1)(براپرارامترAR)1(یمرت ر اول)رگرسریونیکفرآینردپایرایخود
),(0یعنریمستقلهستند،tوtاستانداردجمالتاخالل ttCOV اسرت(Takahashi et al., 

2009).

هراییبراهرایتالمرمتصرادفیمعرفریشردهاسرت.روشهایمختلفیبرایبرآوردمردلروش
2نمراییحرداکثرراسرت(،روششر  GMM)1یافتر ندروشگشرتاورهایتعمریمکاراییکمترهمان

(QMLوروشتابعمشخص تجربی)3(ECFروش.)نماییکاملهماننردروشهاییبرم نایراست
(وروشNML)5نماییعرددی(،روشحداکثرراستSML)4شدهسازینماییش ی حداکثرراست

(.MCMC)6بیزیمونتکارلویزنجیرهمارکو 

هایمختل درمطالعاتمونتکرارلورابرا(روشAndersen et al, 1999اندرسونودیگران)
یکریازMCMCیکنمون محدودموردمقایسر قرراردادنردوبر ایرننتیجر رسریدندکر روش

راییعنوانمعیاریبرایکرامعموالًدرادبیاتب MCMCباشد.روشکاراترینابزارهایبرآوردمی
MCMCعنروانیرکنتیجر جران یبررآوردپارامترهرا(روشگیرد.بعرالوه)بر موردتوج قرارمی

________________________________________________________________ 

1 -Generalized Method of Moments 
2 -Quasi-Maximum Likelihood 
3 -Empirical Characteristic Function 
4 -Simulated Maximum Likelihood 
5 -Numerical Maximum Likelihood 
6 -Bayesian Markov Chain Monte Carlo 

 :معادله میانگین شرطی

 :شرطی واریانس معادله
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فضرایMCMCدهرد،زیرراروشراازمتغیرهایپنهانارائ می1تروهموارتریبرآوردهایمطمئن
یهرادهرد.همچنرینبررخال اغلربروشرابادرنظرگرفتنمتغیرهایپنهانافزایشمری2پارامتر

بررم نرایMCMCاسرت،منطرقروش3هرایمجران یشانبراسا اسرتداللشوندهک منطقتکرار
مرورایناستک ب MCMCتوزیعدقیقپسینپارامترهاومتغیرهایپنهاناست.دیگرمزیتروش

ک یکمدلپارامترهرایویژههنگامیسازیعددینیازنیست.اینمزیتب کلیدراینروشبهین 

بر MCMCبنرابرایندرادبیرات،روش؛یزیادیداردازاهمیتفراوانریبرخرورداراسرتآوردبر
(.Yu & Meyer, 2006تکمتغیرهاستفادهشدهاست)SVهایمیزانزیادیدربرآوردمدل

،ازایرنروشMCMCشردهبررایروشبررآوردهایبیاندرتحقیقحاضرنیزباتوج ب مزیت
گردد.تالممتصادفیاستفادهمیبرایبرآوردمدل


 لیوس:یجوس-یوهانسن جمعی همروش 

هاپایاباشد.درواقرعبسریاریان اشت گویندک ترکیبخطیازآنایازمتغیرهاراهممجموع 

گررآناسرتکر کنندک بیرانهایزمانی،ناپایاهستند،امادرمولزمانباهمحرکتمیازسری
ان اشرتگی()هرم4جمعریبنرابراینرابطر هرم؛انردوس یکرابط محدودشردههادربلندمدتتآن

زمرانیباشردکر درهرایگررابط بلندمدتیایکپدیدهتعادلیبلندمدتبینسرریتواندبیانمی
؛گردنردهاازاینرابط تعادلیمنحر شوند،امرامجردداًبر آنبرمریمدتممکناستآنکوتاه

ییکمعادل رگرسیونی،جمل خطاپایاباشدبدینمعنااسرتکر رونردمتغیرهرایبنابرایناگربرا

توضیحیووابست داللرتبرروجرودیرکرابطر تعرادلیداردودرینرینشررایطیامکرانوجرود
رود.ازبینمی5رگرسیونکاذد

اشرتگیان امرادارایهرمپایراهرایزمرانیناهرایسرریایناستک اگردادهیاساسس الحال
هراییوجرودداردباشند،ضرایبآنرایگون بایدبرآوردکرد.س روشبرایبرآرودینینمدل

________________________________________________________________ 

1 -Smoothed Estimates 

2 -Parameter Space 

3 -Asymptotic Arguments 

4 -Cointegration 

5 -Spurious regression 
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وروش(Engle-Yoo)یررو-،روشانگررل(Engle-Granger)گرنجررر-کرر ع ارتنرردازروشانگررل
-وهانسرنیازروشپرژوهش.درایرن(Soori, 2012)(Johansen-Juselius)جوسریلیو -وهانسرنی

.شودمیاستفادهجوسیلیو 
انجراملیو یجوسر-یوهانسرنروشب همجمعیبردارهایآوردندستب برایمورخالص ب 
الگرویوقفر مرولتعیین-2.یمدلمتغیرهابودنجمعیمرت  تعیین-1:استضروریزیرمراحل

برررآوردبردارهررای-4.همجمعرریبردارهررایتعرردادتعیررین-3(.VAR)1خودرگرسرریونبرررداری
ی.جمعهم


 توابع واکنش به ضربه:

برایبررسیاثریکانحرا معیارتغییرناگهرانی)شروامصرنوعی(ازتوابعواکنشب ضرب 
منظوربررسرینحروهواکرنشمتغیررمروردشود.ب نظراستفادهمیدرمتغیرهایدیگربرمتغیرمورد

دارد.درروشاولکر نظرنس تب یکانحرا معیارشروادرسرایرمتغیرهرادوروشوجرود

بررداریرگرسیونهایخودمعمولتحلیلپویایمدلمورب معرفیشد(Sims, 1980)توس سیمز
و3گیرد.دراینروشبااستفادهازتجزی یولسرکیانجاممی2بااستفادهازواکنشب ضرب متعامد

ینردنترایجایرنروشدرشود.هر،متعامدمیVARق لازواکنشب ضرب ،شوااساسیب مدل
اماروشدومبرایتحلیلواکنشب ضرب ک ؛کندتغییرمی،VARتغییرترتیبمتغیرهادرمدلاثر

هرایگفتر شردهدربراالبررایروشابداعشدکاستی(Koop et al., 1996ودیگران)توس کوپ

هرایروشدومو است.مزیرتمعر4یافت اولراندارد.اینروشب تحلیلواکنشب ضرب تعمیم
تغییررترتیرباثررنترایجروشدومبررخال روشاولدر،نس تب روشاولایناسرتکر اوالً

ترواناشرکالمختلفریاز،معمروالًدرروشاولمریکنردوثانیراًتغییررنمری،VARمتغیرهادرمدل
گونر روشادهکردوهری هایریاضیرابرایمحاس  وبررسیواکنشب ضرب متعامداستفمدل

یافتر منحصررتعمیممشخصیبرایتعیینبهترینمدلوجودندارد.درمقابلروشواکنشب ضرب 

________________________________________________________________ 

1 -Vector Autoregressive Model 

2 -Orthogonalized Impulse Responses 

3 -Cholesky Decomposition 

4 -Generalized Impulse Response Analysis 
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هرایشردهدرمیرانشرواهرایمشراهدهکاملالگوهرایتراریخیهم سرتگیمورب ب فرداستو
.(Pesaran & Shin, 1998)گیردمختل رادرنظرمی


 مدل تحقیق:

دوکشورباجانشرینینراق رزوشدهاصالحمدل،مطالع شکلکلیمدلترازتجاریدراین
بر شرکلزیررخواهردغیرنفتیایررانوترازتجاریواقعیرابط بیننرخارزباشد،بنابراینمییلن
بود.

)(110 ttttt uLGDPWLGDPILRERLTB    
کر برابررنسر تصرادراتنبرابقیر دنیراایرراغیرنفتریترازتجاریلگاریتمtLTBدرآن:ک 

ک ازمتغیررتولیردناخرال لگاریتمدرآمدواقعیخارجیtLGDPW،باشدغیرنفتیب وارداتمی
ک ازمتغیرلگاریتمدرآمدواقعیداخلیtLGDPIشود،جایآناستفادهمیداخلیواقعیجهانب 

کر لگاریتمنرخارزواقعیtLRER،گرددجایآناستفادهمییواقعیایرانب تولیدناخال داخل

کننردهدرکنندهجهرانیبر شراخ قیمرتمصرر برابرحاصلضردنس تشاخ قیمتمصر 
.استجمل خطاtuوباشدایراندرنرخارزاسمیمی

ترازتجراریغیرنفتریرویواقعیبرآورداثرنااممینانینرخارزدراینتحقیقهد ازآنجاک 
مردلنهرایی،استبنابراینبااضاف کردنمتغیرنااممینانینرخارزواقعیب مدلترازتجاریفروق

گردد:زیرارائ میصورتب تحقیق

)(120 tttttt uLGDPWLGDPILVRERLRERLTB    
دهد.نرخارزواقعیرانشانمیلگاریتمنااممینانیtLVRERدرآنک 

صورتتفاضلبینارزشصادراتدرضمنباتوج ب اینک معموالًترازتجارییککشورب 
شود،ممکناستمقداراینتفاضلمنفریگررددودرایرنووارداتکاالهاوخدماتتعری می

د.ازایرنرودرینرینشرای لگاریتمتفاضلارزشصادراتب وارداتقابلمحاسر  نخواهردبرو
 Torkiصورتنس تارزشصادراتب وارداتبیانگردد)مواردیبهتراستمتغیرترازتجاریب 

et al., 2014)بنابرایندراینمقال ؛MXTB /باشد.می

رودکر درآمردکشرورداخلریاثررم قم انینظریمدلرزویلندرشرای م یعیانتظارمی
داشت باشدب اینمعنیک باافزایشدرآمدکشورداخلیوارداتافرزایشیابردوTBنفیرویم
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کاهشیابد.هرینداگرافزایشدردرآمدکشورداخلیب دلیلافزایشتولیدTBب ت عآنمتغیر
یابردوبنرابراینعالمرتبررآوردیبررایکاالهایجانشرینوارداتباشرد،وارداتکراهشمری

توانداثررمث رتیرا.باتوج ب همیناستدالل،درآمدکشورخارجینیزمیهمباشدمث تتواندمی
تواندمث رتیرامنفریباشرد.اگررعالمتضریبنرخارزواقعینیزمیداشت باشد.TBمنفیروی

باشدودرغیررلرنربرقرارباشدعالمتضریبنرخارزواقعیدربلندمدتمث تمی-مارشالشرم

 اینصورتعالمتآنمنفیخواهدبود.

هایتحقیقازمنابعبانرکمرکرزیومرکرزآمرارایررانومنرابعامالعراتیبانرکجهرانیداده

1368بودهوازفصلاولسرالصورتفصلیهادراینمطالع ب استخراجشدهاست.همچنینداده
گردد.ختممی1394شروعوب فصلیهارمسال



 های تحقیق: یافته

 :SVمحاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل 

کنرد،رابررآوردمریSVمردلMCMCافزاریاستک برم نایروشنرمWinbugsازآنجاک 
واستخراجمقادیرنااممینانینرخارزواقعیازایرننررمSVلبنابرایندراینمقال برایبرآوردمد

افزاراستفادهشدهاست.
دهد.(رانشانمی10براینرخارزواقعیمربومب رابط )SV(نتایجبرآوردمدل2جدول)

تررازمربومب هرپارامتربرآوردیکویکMC1باتوج ب جدولوازآنجاک مقدارخطای
 باشد.باشد،بنابراینمقدارضرایببرآوردیمناسبمینحرا معیارآنمیمقدارا


 SVنتایج برآورد مدل  (:2)جدول 

  MCخطای  انحراف معیار ضریب متغیر

 05393/0- 3174/0 001483/0 

 9901/0 006426/0 00008818/0 

 5982/0 1308/0 003541/0 

 های تحقیق منبع: یافته

________________________________________________________________ 

1 -Monte Carlo Error 
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بعدازبرآوردضرایبمربومب پارامترهاحالمقادیرعددینااممینانینرخارزواقعیبررآورد
 (نشاندادهشدهاست.1گرددک درنمودار)می

 
 نااطمینانی نرخ ارز واقعی (:1)نمودار

 
 های تحقیق منبع: یافته


دارمشخ استدردورهموردبررسرینااممینرانینررخارزواقعریدردودرنمومورک همان

اتفاقافتادهکر علرتآن1373مقطعحداکثرمقدارخودرادارد.اولینمورددرفصلیهارمسال
 ایرران در ارز نررخ سازیباشد.یکسانمی1372سازینرخارزدرسالبحثاعمالسیاستیکسان

 و نفرت قیمرت کراهش درنتیجر  عمردتاً کر  هاپرداختتراز در توازن معد دلیل ب  1372 سال در
 همرراه ارز نررخ شردید براافرزایش شد ایجاد معوق  و شده هایسررسیدبدهی پرداخت باز مشکل

 کشرور هرایسیاسرت تمرام نیازدر مورد الزامات و هاهماهنگی اینک  دلیل ب  کلی، مورب گردید.

ن رود.دومرینمرورد آمیزشدهموفقیتاعمال هایسیاست بود رفت نگ صورت ارز سازییکسان برای
کر هاسرتاستک درایندورهنیزافزایشناگهانیدرنرخارزپدیردآمرد1391فصلدومسال

عاملاصلیوورودتقاضایسوداگریب برازارارزعنوانب هایغردعلی کشوردالیلآنتحریم
هایق لبرود.همچنرینشدهمیسالهایان اشتازناحی نقدینگیوهمچنینتشدیدروزافزونآن

گیرریثرسرازدعردمشرکلأهایاقتصادینظامارزیکشورراب شدتمتآنچ س بشدتاتحریم

هایگذشت بود.ال تر عرواملینظیررنظامارزیوبازارارزیعمیقوکارادراقتصادایرانمیسال
التفاوتنرخترورمداخلریب میزانماب حداقلق لوعدمتعدیلنرخارزهایتورمان اشت میسال

 ,Vartabian Kashani)بودهاسرتدرایندورهثیرگذاربرتالممنرخارزأوخارجینیزازعواملت

2013).
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جوسیلیو جهتبرآوردرابط بلندمدتبرینمتغیرهرایمردل-مراحلروشیوهانسندرادام 
گردد.انجاممی


 آزمون ریشه واحد:

یافتر مروردبررسریفولرتعمیم-دیکیدراینبخشپایاییکلی متغیرهایالگوازمریقآزمون
(آوردهشدهاست.3گیردک نتایجدرجداول)قرارمی


 یافته فولر تعمیم-نتایج آزمون دیکی (:3)جدول 

 متغیر
و بدون  مبدأآماره آزمون با عرض از 

 روند

نتیجه 

 آزمون

و  مبدأآماره آزمون با عرض از 

 روند

نتیجه 

 آزمون

LTB 65/1- ناپایا -26/3 ناپایا 

DLTB 32/12- پایا -25/12 پایا 

LGDPI 3/1- ناپایا -57/2 ناپایا 

DLGDPI 67/3- پایا -27/4 پایا 

LGDPW 007/0- ناپایا -05/3 ناپایا 

DLGDPW 17/5- پایا -14/5 پایا 

LRER 95/1- ناپایا -49/2 ناپایا 

DLRER 55/8- پایا -62/8 پایا 

LVRER 1/3- ناپایا -16/3 پایا 

DLVRER 48/3- پایا -45/3 پایا 

 -89/2و با عرض از مبدأ و بدون روند،  -46/3%، با عرض از مبدأ و روند 5*مقدار بحرانی در سطح                    های تحقیق             هتمنبع: یاف
 است.


%همر متغیرهرایمردلدردو5داریگردددرسط معنیمشاهدهمی2درجدولمورک همان

کر درحالرتبراLVRERوروند)بر جرزأوبدونروندوباعرضازم دأحالتباعرضازم د

گیرریپایراوبدونرونددرسط پایااست(درسط ناپایابرودهوبرایک رارتفاضرلأعرضازم د
جمعریتروانازروشهرمهسرتندومریI(1)بنابراینمتغیرهایمردلان اشرت ازمرت ر یرک؛اندشده

(برایآزمونوجرودروابر بلندمردت1990(ویوهانسنوجوسلیو )1991پیشنهادییوهانسن)
نمراییوجرودبینمتغیرهایمدلاستفادهکرد.اینروشبااستفادهازروشبرآوردحداکثرراسرت

هرایبهینر بنابرایندرادام تعدادوقف ؛کندمشخ میVARجمعیرادریکمدلدارهایهمبر
گردد.تعیینمیVARمدل
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 :VARهای بهینه مدل  تعیین تعداد وقفه

دهد.باتوج ب نتایجوبراسرا رانشانمیVAR(نتایجتعیینتعدادوقف بهین مدل4جدول)

هرایبهینر کند،تعدادوقفر جوییمیهایبهین صرف ک درتعدادوقف (SBCبیزین)-معیارشوارتز
گردد.وقف تعیینمیVAR،4مدل


 VARنتایج آزمون تعیین تعداد وقفه بهینه مدل  (:4)جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 تعداد وقفه

 62/446 29/487 59/522 1/568 06/599 72/594 41/594 74/524 -73/649 بیزین-معیار شوارتز

 های تحقیق منبع: یافته


 جوسلیوس:-جمعی یوهانسن آزمون هم

برایبررسیوجودرابط بلندمدتبینمتغیرهرایVARهایبهین مدلپسازتعیینتعدادوقف 
جوسلیو راانجامداد.براسرا نترایجایرنآزمروناگرر-جمعییوهانسنالگوبایستیآزمونهم

توانگفرتکر وجرودرابطر ینمتغیرهایمدلوجودداشت باشدمیجمعیبحداقلیکبردارهم
رسد.بلندمدتبینمتغیرهایالگوب اث اتمی


 جمعی های تعیین تعداد بردارهای هم نتایج آزمون (:5)جدول 

فرضیه 

 صفر

آماره آزمون 

 حداکثر مقدار ویژه

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 

آماره آزمون 

 اثر

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 
 رتبه

معیار 

-شوارتز

 بیزین

r=0 499/71 4/34 2723/137 98/75 r=0 2095/620 

r<=1 6723/27 27/28 7733/65 48/53 r=1 7371/632 

r<=2 9249/20 04/22 101/38 87/34 r=2 9957/627 

r<=3 5901/12 87/15 1761/17 18/20 r=3 5249/624 

r<=4 586/4 16/9 586/4 16/9 r=4 5312/621 

 های تحقیق منبع: یافته


،آزمروناثررجمعریهرمحداکثرمقدارویژهتعدادیکبردار،آزمون5باتوج ب نتایججدول

رابرینمتغیرهرایمردلجمعریهرمبیزینتعدادیکبرردار-ومعیارشوارتزجمعیهمبردار3تعداد

مقدارویژهواثرباهممغایرهسرتندهایحداکثرک نتایجمربومب آزموندهد.ازآنجایینشانمی
گرردد.بینمتغیرهایمردلمشرخ مریجمعیهمبیزینتعدادیکبردار-بنابراینازمعیارشوارتز
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مربومب متغیرهرایمردلجمعیهمرابط بلندمدتبینمتغیرهایمدلوجودداردوبرداردرنتیج 
زیررصرورتبر (LTBمتغیرروابسرت یعنریبعدازنرمالسازی)اعمالقیدبرابریکبودنضرریب

 باشد.می


 نتایج برآورد ضرایب بلندمدت(: 6)جدول 

 LTB Intercept LRER LVRER LGDPI LGDPW متغیر
 -27/2 9/5 411/0 86/0 38/18 1 ضریب

 های تحقیق منبع: یافته



LGDPWLGDPILVRERLRERLTB 2729541108603818 /////   
دمدترابط بیننرخارزواقعیوترازتجاریغیرنفتیمنفریدهدک دربلنرابط فوقنشانمی

بنرابراین؛یابداست،یعنیدربلندمدتباکاهشنرخارزواقعیترازتجاریغیرنفتیایرانبه ودمی
درصرد86/0دربلندمدتباافزایشیکدرصردینررخارزواقعری،تررازتجراریغیرنفتریایرران

منفیاسرتویرکایرانباترازتجاریغیرنفتیواقعیممنرخارزیابد،بعالوهرابط تالکاهشمی

شودک ترازتجاریغیرنفتریایرراندربلندمدتباعثمیواقعیدرصدافزایشدرتالممنرخارز
دربلندمدتباعثتضرعی تررازواقعیبنابراینافزایشتالممنرخارز؛درصدکاهشیابد411/0

دد.همچنیندربلندمدترابط بینتولیدناخال داخلیایرانبراتررازگرتجاریغیرنفتیایرانمی
منفیاستویکدرصدافزایشدرتولیدناخال داخلیایران،ترازتجاریایرانتجاریغیرنفتی

کر رابطر تولیردناخرال داخلریدهددرصورتیدرصدکاهشمی9/5راب میزانایرانغیرنفتی

مث تاستوبایکدرصدافزایشدرتولیردناخرال داخلریایرانیرنفتیجهانیباترازتجاریغ
یابد.درصدافزایشمی27/2جهانی،ترازتجاریغیرنفتیایران



 :توابع واکنش به ضربه 
یافتر شرمردهشردتحلیلواکنشب ضرب تعمیمروشهاییک برایب علتمزیتدراینمقال 

ترازتجراریغیرنفتریایررانبر یرکانحررا معیرارشروادرازاینروشبرایبررسیواکنش

 استفادهشدهاست.متغیرهایدیگرمدل،
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 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در نرخ ارز واقعی (:2)نمودار 
     Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LRER

 LBP          
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 ز واقعیواکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تالطم نرخ ار (:3)نمودار 

     Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LVRER

 LBP          

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.05

-0.06

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 
 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تولید ناخالص داخلی ایران (:4)نمودار 

    Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LGDPIR

 LBP          

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 
 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تولید ناخالص داخلی جهانی (:5)نمودار 

    Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LGDPW

 LBP          
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فتیایرانب یکانحرا معیرارتغییررواکنشمتغیرلگاریتمترازتجاریغیرن5تا2نمودارهای

 های تحقیق منبع: یافته
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ناگهرانی)شرروا(درلگرراریتمنرررخارزواقعرری،لگراریتمتالمررمنرررخارزواقعرری،لگرراریتمتولیررد
دهد.نشانمیراناخال داخلیایرانولگاریتمتولیدناخال داخلیجهانی

یابرد،تررازتجراریدهدک اگرنرخارزواقعییکانحرا معیارافزایش(نشانمی2نمودار)
یابدوبعدبیندورهاولودومافزایشیافتر وبر اوجخرودغیرنفتیایراندردورهاولکاهشمی

یابردوبعردازدورهسروممنفریونوسرانیاسرت.مطالعراترسدسپستادورهسومکاهشمریمی

(،یرونلینرگوNarayan, 2006)انیرنر(،Lal & Lowinger, 2002)نگریلرومحققانیهماننداللو
(،شرره ازودیگرررانHerve et al.,2010(،هررروودیگررران)Yuen-Ling et al., 2009دیگررران)

(Shahbaz et al., 2010و،)نیتر(Trinh, 2012نشانمی)توانوجودپدیدهمنحنیجریدهدک می
(وجرودپدیردهمنحنری2)راازمریقتوابعواکنشب ضرب آزمونکرد،بنابراینباتوج ب نمودار

ال ت وجودپدیدهمنحنیجیبستگیب یندفرضداردک ع ارتنردشود.جیدراینمطالع ردمی

مردتقیمرتکشرشباشرد،درکوتراهمدتحجموارداتنس تب قیمرتوارداتبریاز:درکوتاه
بر نررخارزکنردوبایستیواکنشحجمصرادراتکششباشدونهایتاًوارداتنس تب نرخارزبا

آهست باشد.
دهدک اگرتالممنرخارزواقعییکانحرا معیرارافرزایشیابرد،ترراز(نشانمی3نمودار)

یابردویابردوبعردازآندردورهدومکراهشمریتجاریغیرنفتیایراندردورهاولافرزایشمری
یابردوازتادورهدوازدهمکاهشمیرسدوبعدسپستادورهپنجمافزایشیافت وب اوجخودمی

دورهدوازدهمب بعدمنفیاست.

دهدک اگرتولیدناخال داخلیایرانیکانحرا معیرارافرزایشیابرد،(نشانمی4نمودار)
امنوسانیاماافزایشیاسرتوبعردازآننوسرانیوکاهشری33ترازتجاریغیرنفتیایرانتادوره

باشد.می
دهدک اگرتولیدناخال داخلیجهانییکانحرا معیارافزایشیابرد،(نشانمی5نمودار)

یابرردامررابعرردازدورهاولکرراهشیافترر ترررازتجرراریغیرنفترریایررراندردورهاولافررزایشمرری

ک درانتهایدورهدوممنفیاست،منفیبودنترازتجاریغیرنفتیترااواسر دورههفرتمموریب 
یابدتادردورهدهرمبر اوجخرودرسریدهووبعدازدورههفتممث تشدهوافزایشمیادام دارد

یابداماهمچنانمث رتاسرتوبعردازدورهشرانزدهمبعدازدورهدهمتادورهشانزدهمکاهشمی
افزایشیونوسانیاست.
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 نتایج:

 عمده قسمت ایرانک  یرنظ کشورهایی در و است اقتصادی نظام در مهم متغیرهای از ارز نرخ

بابر هرمخروردنشود،می تأمین معدنی مواد صدور از ناشی ارزی عایدات محل از درآمددولت
گذاریغیرمنطقیشدهوتخصی بهین منرابعث اتنرخارزوایجادنااممینانیدرآنروندسرمای 

 متضراد حتری و متفاوت تغییراتاز ایمجموع  ارز، نرخ تغییر مورکلیامکانپذیرنخواهدبود.ب 

 کشرور اقتصاد تواندعملکردمی آن برآیند ک  دارد همراه ب  اقتصاد داخلی و خارجی بخش در را

 شررای  در امرر ایرن دارد. بسریاربراالیی اهمیت ارز نرخ مدیریت بنابراین؛دهد قرار تأثیر تحت را

 هرایتحرریم هرا،افرزایشرانر یا کردن هدفمند مرح اجرای از پس بخصوص کشور، اقتصاد فعلی

 نرخریاهمیرت دو ارزی نظرام بر  بازگشرت و آزاد برازار در ارز غیررسرمی نرخ جهش اقتصادی،

مطالع تأثیرنوساناتنرخارزبرترازتجاریغیرنفتیایرانضرروریبنابراین؛است یافت  نیز بیشتری
مروردایرانبرترازتجاریغیرنفتیعیواقباشد.ب اینجهتدراینمطالع تأثیرتالممنرخارزمی

مطالع وبررسیقرارگرفت است.

دهردکر تولیردناخرال داخلرینتایجبرآوردمدلترازتجاریغیرنفتیدربلندمدتنشانمی
ایرانتأثیرمنفیوتولیدناخال داخلیجهانیتأثیریمث تبرترازتجراریغیرنفتریایرراندارنرد

نرخارزواقعیترأثیردربلندمدتباشد.ازسوییدیگر منط قبام انینظریمیک اینهردونتیج
شرود،ازایرنرولرنررنقرممری-شررممارشرالمنفیبرترازتجاریغیرنفتیایرانداردوبنرابراین

.شرودکاهشارزشپولداخلیدربلندمدتمنجرب بدترشردنتررازتجراریغیرنفتریایررانمری

شودایننتیج مشاب براب توابعواکنشب ضرب وجودپدیدهمنحنیجینیزردمیهمچنینباتوج 
(،اک وسرررتانیBaharumshah, 2001شررراه)(،بهررررام1989نترررایجمطالعررراتیهماننررردرزویلرررن)

(Akbostanci, 2002(احمردویانرگ،)Ahmad & Yang, 2004(وگرومزوآلروارز)Gomez & 

Alvarez-Ude, 2006ش،)(اوShao, 2008،)((،کیم)2009یونلینگودیگرانKim, 2009)شه از

باشد.ال ت بایددرنظرداشتکر براتوجر بر (م نیبرعدموجودمنحنیجیمی2010ودیگران)
مطالعاتق لیوجودیاعدموجودمنحنیجیبستگیب شررای دورهمروردبررسریتررازتجراری

نااممینانینرخارزواقعیوترازتجاریغیرنفتریایررانمنفریاسرتونشرانبعالوهرابط بیندارد.

بنرابراین؛داردایرراندهدک نوساناتشدیددرنرخارزترأثیرمنفریبررتررازتجراریغیرنفتریمی
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منجرب ایجادشرفافیتدرسیسرتمرااتخاذنمایندتامعقولومناس یهایسیاستگذارانبایدسیاست
واقعیشودتاازاینمریقث اتنرخارزواقعریحاصرلگررددوبر ت رعآنتررازتجرارینرخارز

توانباانجامتحقیقراتیدرارت رامبراشناسراییعوامرلایجادکننردهغیرنفتیبه ودیابد.همچنینمی
 نااممینانینرخارزواقعیامکانکاهشوکنترلنااممینانیدرنرخارزواقعیرافرآهمآورد.
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  چکیده

هـا در رشـد   بانکی به دلیل اهمیـت بـاالي کـارایی هزینـه بانـک     رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت 
 18هـاي  گذاران است. مطالعه حاضـر بـا اسـتفاده از داده   هاي اصلی سیاستاقتصادي همواره یکی از دغدغه

به بررسی رابطه بـین کـارایی هزینـه و رقابـت در      1393تا  1385بانک خصوصی و دولتی براي دوره زمانی 
ها به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ براي برآورد کارایی هزینه بانک ؛پردازدن میصنعت بانکداري ایرا

دهـد کـه   شود. نتایج حاصل از علیـت گرنجـري نشـان مـی    و از شاخص بون براي برآورد رقابت استفاده می
آورد علیت دو طرفه بین کارایی و رقابت در صنعت بانکداري وجـود دارد، و همچنـین نتـایج حاصـل از بـر     

دهد که افزایش رقابت باعث افزایش عدم کارایی و افـزایش  مدل به روش گشتاورهاي تعمیم یافته نشان می
هـاي  بنابراین نظارت دقیق بانک مرکـزي بـر ورود بانـک    ؛شودها میکارایی باعث کاهش رقابت بین بانک

و نـرخ بهـره سـپرده امـري الزم و     در زمینـه اعتبـارات    هاآنجدید براي بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد 
 ضروري است. 
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 مقدمه 

رشداقتصادیهموارهیکیازاهدافمهمبرایبسیاریازکنتورهااستت.هتراقتصتادیازدو

الیوبخشواقعیتنکیلشدهاست.بخشواقعتی،تولیتددرجامعتهبخشقویومکمل،بخشم
کند.بنابراینعملکتردهایبخشتولیدیراتأمینمالیمیدهدوبخشمالی،فعالیتراافزایشمی

نقصتیدرفعالیتتهرگونتهبهینهاقتصادوابستگیبا ییرابهعملکرددردوبخشذکرشدهدارد.
هتابانت خواهدداشت.بررستینقتشهاآنرزیانباریرابررشداقتصادسیستممالیکنورها،آثا

بحترانبتانکیدر69ستالگذشتته،قریتهبته25دهتد،درطتولننتانمتیدنیتامالیبازارهایدر

ونوظهوردرعرصهتوسعهاقتصادی)آسیایشترقیوجنتو یافتهتوسعه،توسعهدرحالکنورهای
انتد.ایتنهایسنگینیرابربدنهاقتصادیاینکنورهاتحمیلکردههشرقی(بهوجودآمدهکههزین

هتایاقتصتادیبترعهتدهشتبکهدرصدتأمینمالیفعالیتت90بربالغهابرایاقتصادایرانکهتجربه
دهتدکتهتتأمینشواهدبرایاقتصادایرانننتانمتیدرواقعبانکیاست،بسیاردارایاهمیتاست.

وبان محوراست.دراینراستاوجودی نظامسالموکتارایبتانکیبترایمالیمبتنیبربان 

آیتد.متدیریتنقتدینگی،کتاهشعمدهوعاملرشداقتصتادیبتهشتمارمتینیازپیشکنوری 
هایاطالعات،د یلاصلیاهمیتبانت هایمبادله،تسهیمیاتوزیعریس وکاهشهزینههزینه

هتا(.هرچهمیزانکتاراییهزینتهبانت Najarzadeh et al 2012ست)ی واسطهمالیاعنوانبه
تتوانهایتولیدیافزایشیافتتهوبتهایتنواستطهمتیهادرفعالیتافزایشیابد،توانریس بان 

رشداقتصادیراافزایشداد.امروزهیکیازمنکالتاصلیبرایاقتصادایران،عدمهدایتمنتابع

هایجدیدتولیدیاست.یکیازد یلاصلیبرایچنینواقعیتتیدراقتصتادمالیبهسمتفعالیت
هتایتولیتدیبرایریس درفعالیتهاآنهادربان وعدمتواناییایرانناشیازبا بودنهزینه

است.
رویاقتصتادمستاللپتیشتترینمهتمکاراییوعواملمؤثربرآندرنظامبانکیایرانیکیاز

.رشداقتصادیدرکنورنیازمندسیستمبانکیکارآمداست؛سیستمیکهبااستتهادهازکنوراست
هایاقتصادیدارایارزشافزودهراتأمینمالینمتود.بتاتوجتهبتهاهمیتتبتا یآنبتوانفعالیت

هادرکاراییبان پذیریرقابتکارایینظامبانکی،مسئلهاصلیبرایمطالعهحاضر،بررسینقش

تواندکاراییرادرمجموعهسیستتمبتانکیکنتوراست،واینکهآیاافزایشرقابتمیهاآنزینهه
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توانددرنظامبانکیکنتورشودکهآیاانحصارمیپاسخدادهمیسؤالارتقاءدهد؟همننینبهاین
سهمبتا ییازهایدارایکاراییبا ترکاراییبا ترازدرونرقابتبهوجودآید،بان واسطهبه

هتاباشتد.بتههمتیندلیتلبازاربهدستآورندوکاهشرقابتناشیازافزایشکاراییبرایبان 
چندهتدفاساستیرااقتصادسنجیهایمطالعهحاضربااستهادهازشواهدبرایاقتصادایرانومدل

دفیبتهبترآوردکتاراییکند:ابتدابااستهادهازتابعهزینهترانستلوگوروشمترزیتصتادنبالمی

گیتریپردازد.سهسبتااستتهادهازشتاخصرقابتتبتونبتهانتدازههزینهدرسیستمبانکیایرانمی
نیزبااستهادهازعلیتگرنجتریبتهبررستیدرنهایتشود.رقابتدرنظامبانکیکنورپرداختهمی

عوامتلمتؤثربترکتاراییوعلیتبینکاراییهزینهورقابتدرایرانپرداختهوستهسبتهبررستی
شود.رقابتپرداختهمی

ساختارمطالعهحاضربهاینصورتاستکهابتدابهبررستیادبیتاتنظتریوتجربتیصتورت

شتود،ستهسبتهبررستیروشتحقیتقوروشگرفتهدرحوزهکاراییورقابتبانکیپرداختهمتی
بختشنهتاییازمطالعتهحاضتربتهبررستیگیریمتغیرهایمورداستهادهپرداختهوسهسدراندازه

شود.برآوردمدلوتحلیلنتایجپرداختهمی


 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

  نظری ادبیات 

دیدگاهکلیدرادبیاتاقتصادیبهاینصورتاستکهرقابتتسیستتمبتانکیباعتثافتزایش
معنتایکلتیبتهبقتای(.رقابتتدرClaessens & Laeven (2005)رشتداقتصتادیخواهتدشتد)

هاد لتدارد،ورقابتبهمههومپویاییکهبرایتولیتدوجتوددارددرمتوردسیستتمترینشایسته

کند.رقابتدرسیستمبانکیبرایجذ منتریانممکتناستتباعتثانحرافتاتیبانکیصدقنمی
امدهنتدکتهزمینتهرابترایهابرایدستیابیبهسودبینتراقداماتیراانجتدرکلبازارشودوبان 

هایمختلهیدرموردرابطتهوهافراهمکنند.بههمیندلیلدیدگاهکاهشکاراییوافزایشهزینه
کتتارا-جهتتتعلیتتتبتتینرقابتتتوکتتاراییدرسیستتتمبتتانکیوجتتوددارد.فرضتتیهستتاختار

،رقابتتوکتاراییرابیانشدهاست.اینفرضیهرابطهبینتمرکزبتازار  Demsetz (1973)وسیلهبه

توانندهزینهتولیتدختودراهایکارامیکندکهبنگاهدهد.اینفرضیهبیانمیموردبررسیقرارمی
کاهشدهند،وبهاینواسطهسهمبا ییازبازاررابهدستآوردهوسودبا تریرانیزبتهدستت
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کنتدکداریتأییدشدهاستوبیتانمتیبررویبانSmirlock (1985) آورند.اینفرضیهبامطالعه
هایبرتراستوایتنباعتثافتزایشستهمبتازاریایازکاراییبا تربان کهتمرکزبا ترنتیجه

توانندسهمبتا تریازبتازاررابتههایکاراباداشتنمزیتنسبیمیشود.بان هایکارامیبان 
هابهتمرکتزایمثبتازکاراییبان دهدکهرابطهدستآورند.بههمیندلیلاینفرضیهننانمی

هایکارابهدلیتلداشتتنکتاراییدهدکهبان ننانمی  Smirlock (1985) وجوددارد.بعالوه

ایمنهتیبتابا ترقادرندموقعیتانحصاریرابرایخودایجادکنند،وازایتننظترکتاراییرابطته
رقابتدارد.

بیانشدهاستت. Hicks (1935)وسیلهبهختارکارا،فرضیهزندگیمسکوتدرمقابلفرضیهسا
دهتدکتهکند.اودرمطالعتهختودننتانمتیهیکسرابطهبینکاراییوساختاربازاررابررسیمی

برند.بههمیندلیتلمتدیرانچنتینبنگتاهیهایدارایقدرتبازاریاززندگیآراملذتمیبنگاه

و Hicks  (1935)بندند.برپایتهفرضتیهبرایافزایشکاراییبنگاهبهکارنمیتالشیراگونههیچ
Berger & Hannan(1998)ایرادرصتنعتبانکتداریمتوردبررستیبرایاولینبارچنینرابطه

هایدارایقدرتبازاریبتهدلیتلعتدموجتوددهندکهمدیرانبنگاهننانمیهاآندهند.قرارمی
تالشیدرجهتبهبودکاراییهزینه،سودبا ییرابهدستتگونههیچزارقادرندبدونرقابتدربا

کنتدکتهقتدرتبتازاریباعتثکتاهشکتاراییوبنتابرایناینفرضیهبیانمتیطورکلیبهآورند.
شود.افزایشرقابتباعثافزایشکاراییمی

دهنتدکتهبتینرقابتتوکتارایییهایاطالعاتیهمانندفرضیهساختارکاراننانمفرضیهنسل

ننتان Marquez (2002) وستیلهبتههتایاطالعتاتیابتتداایمنهیبرقراراست.فرضتیهنستلرابطه
هتایواستطهعنتوانبههابان .شودهامنجربهکاهشکاراییهزینهمیدهدکهرقابتبینبان می

وبراساساطالعاتگردآوریشدهکنندآوریمیویژههموارهاطالعاتقرضگیرندگانراجمع
امتادر.دهنتدمیزاناعتبارمنتریانراارزیابیکردهواحتمالکژگزینیبینمنتریانراکتاهشمتی

هادرحالافزایشاست،هتربانت دارایاطالعتاتمجزایتیدرمتورددنیاییکهرقابتبینبان 

انکژگزینیمنتتریانراافتزایشدادهاینپراکندگیاطالعات،میز.تعدادکمتریازمنتریاناست
یابد،احتمتالارالتهدهد.لذازمانیکهرقابتافزایشمیهاراکاهشمیگریبان وقدرتغربال

میتزاننکتولوهزینتهبانت درنتیجتهیابدکهتسهیالتبهمنتریاندارایکیهیتپایینافزایشمی
هابرایجتذ منتتریانممکتنبد.همننینبان یاهایارالهشدهافزایشمیوامبرایبازپرداخت
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پیننهاددهنتد،کتهدرایتنمتوردهزینتهبانت ممکتنهاآناستتسهیالتیبانر پایینبهرهرابه
هرچتهرقابتتطورکلیبهیابد.هاافزایشمیاستپوششدادهننود،بنابراینناکاراییهزینهبان 

یابد.هانیزکاهشمیاهشیافتهوبنابراینکاراییبان هاکافزایشیابد،ظرفیتاطالعاتیبان 
دهدکهافتزایشدررقابتازفرضیهساختارکاراییگرفتهشدهاستوننانمی-فرضیهکارایی

هتادرکنتدکتهبانت بیانمی  Zarutskie (2013).شودهامیرقابتمنجربهافزایشکاراییبنگاه

هتادهیراارتقتاءدادهوتخصصتیشتدندربانت ،تکنولوژیوامپاسخبهافزایشرقابتدربازار
هتابتررویگتروهخاصتیازمنتتریانونتوعیختامازوامیابد.دراینشرایطبان افزایشمی

گریبهتتریرابتررویمنتتریانانجتامدهنتدودرایتنشوند،طوریکهبتوانندغربالمتمرکزمی
دهنتدننانمتی Dick & Lehnert (2010) وChen(2007)ابد.یهاکاهشمیشرایطهزینهبان 

Evanoff &  Orsدهد.هاراکاهشمیکهرقابت،کاراییراافزایشدادهوریس اعتباریبان 

یابتد،هتاافتزایشمتیایازورودبانت نتیجتهعنتوانبتهدهنتدزمتانیکتهرقابتتننانمی(2002)
براساسادبیاتموجود،طورکلیبهدهند.خودراافزایشمیهایموجودسطحکاراییهزینهبان 

هتایکند،اینکهکدامیت ازفرضتیهمطالعهحاضررابطهبینکاراییهزینهورقابت،رابررسیمی
 هاومتغیرهایدرسطحکالندارد.ذکرشدهبرایاقتصادایرانتأییدشود،بستگیبهساختاربان 


 . پیشینه تحقیق2-2

Weill  (2004) کنتوراروپتاییبترایدوره12هایرابطهبینرقابتوکاراییرابررویداده

ایمنهتیبتینرقابتتوکتاراییرابطههاآنکنند،نتایجحاصلازمطالعهبررسیمی1999تا1994
دهنتدکتههترچتهایننانمتیدرمطالعهBoot & Schmeijts  (2006) .دهندهاراننانمیبان 

یابتد،ومعنادارکاهشمتیطوربهزانرقابتافزایشیابد،ثباتومدترابطهبینبان ومنتریمی
میزاننامتقارنیاطالعتاتافتزایشیافتتهوابزارهتایمتوردنیتازبترایتنتخیصمنتتریانافتزایش

کیدهتد،لتذاهترچتهمیتزانرقابتتدرسیستتمبتانهاراافزایشمتیهزینهبان درنتیجهیابد،می
رابطتهوعلیتت Pruteanu-podpiera et al (2008)یابتد.هاکاهشمیافزایشیابد،کاراییبان 

2005تتا1994هتایکنتورچت دردورهزمتانیبینرقابتوکاراییهزینهایکسرابرایبان 

یدهدکهافزایشرقابتباعثکاهشکارایننانمیهاآنکنند،نتایجحاصلازمطالعهبررسیمی
دو  Koetter et al (2008)یابتد.باافزایشرقابتهزینهنظارتافزایشمتیچراکهشود،هزینهمی
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هتایآمریکتابترایدورهزمتانیهایاطالعاتیرابرایبانت فرضیهرقیهزندگیمسکوتونسل
تعیتینازمعیارشاخصلرنترتعتدیلیافتتهبترایهاآندهند،راموردآزمونقرارمی2006تا1986

دهدکهرقابتاثرمنهیمعناداریرابترکتاراییهزینتهننانمیهاآنکنند،نتایجرقابتاستهادهمی
معنتاداریکتاهشطتوربتهدارد،وهرچهمیزانرقابتدرسیستمبانکیافزایشیابد،کاراییهزینه

دکتهآیتارقابتتدهنتپاستخمتیسؤالایبهایندرمطالعهCasu & Girardone (2009)یابد،می

هتایبتانکیکنتورهایبااستتهادهازعلیتتگرنجتریودادههاآنشود،منجربهکاراییهزینهمی
ایمثبتتازقتدرتبتازاریبتهدهنتدکتهرابطتهننانمتی2005تا2000اروپاییبرایدورهزمانی

یتاتیومتالینیتزهرچهقتدرتبتازاریبتا ترباشتد،هزینتهعملچراکهکاراییهزینهوجوددارد،
دهتدکتهبترایایننانمیدرمطالعه Chen (2009)یابد.یابدوکارایینیزافزایشمیکاهشمی

،افزایشرقابتباعثبهبودکاراییهزینه2007تا2000کنورهایصحرایآفریقادردورهزمانی

وکتاراییهزینتهدرایمنهتیبتینقتدرتبتازاریدهدکهرابطتهننانمیAriss (2010)شود،می
وجتوددارد،بنتابراینهترچتهقتدرت2005تتا1999بترایدورهزمتانیتوستعهدرحالکنورهای

یابد.بازاریافزایشیابد،کاراییهزینهکاهشمی
قابتدهندکهرننانمی2007تا1976برایدوره Koetter et al (2012)ایدیگر،درمطالعه

  کننتد.کتاراییهزینتهدارد،بنتابراینفرضتیهزنتدگیمستکوتراردمتیاثرمنهیمعناداریرابر

Williams (2012)  هتایکنتورهایآمریکتایرابطهبینقدرتبازاریوکتاراییرابترایبانت
دهتدکتهکننتد،اودرمطالعتهختودننتانمتیرابررسیمی2010تا1985 تینبرایدورهزمانی

درAndries & Capraru (2013)وکتتاراییوجتتوددارد،ایمثبتتتبتتینقتتدرتبتتازاریرابطتته
کنتوردردوره27ایبهبررسیرابطهبینرقابتتوکتاراییدرصتنعتبتانکیاروپتابترایمطالعه

دهدکهعلیتمثبتازستمترقابتتننانمیهاآنپردازند،نتیجهمطالعهمی2010تا2004زمانی
یابتد.چهمیزانرقابتتافتزایشیابتد،کتارایینیتزافتزایشمتیبهکاراییوجودداردوبنابراینهر

Kasman & Carvallo (2014)15هتایتجتاریهتایبانت بااستهادهازعلیتتگرنجتریوداده

دهندکهفرضتیهزنتدگیمستکوتقابتلننانمی2008تا2001کنورآمریکای تینبرایدوره
یرابطتهبتینتمرکتزبتازار،رقابتتوکتاراییایکتسادرمطالعهPhan et al (2016)تأییداست،

وویتنتامبترایدورهفیلیهتینهارادرکنورهایآستیاییبتنگالدش،هنتد،انتدونزی،متالزی،بان 
دهدکتهرقابتتاثترننانمیهاآنکنند،نتایجحاصلازمطالعهرابررسیمی2012تا2005زمانی
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دارد.سمنهیوتمرکزاثرمثبتبرکاراییایک
Isazadeh & Shaeri (2012)وضعیتثبتاتکتالناقتصتادیبترتأثیرایبهبررسیدرمطالعه

2008تتتا1995کتتارایینظتتامبتتانکیدرکنتتورهایخاورمیانتتهوشتتمالافریقتتابتترایدورهزمتتانی
وایمنهتیدهدکهشاخصتورمرابطههایتابلوییننانمیپردازند،نتایجحاصلازروشدادهمی

هااست.بنابراینثباتوضعیتکتالنیکتیتولیدناخالصسرانهدارایرابطهمثبتباکاراییبان 

درKhodadkashi & Hajian(2013)ازعوامتتلمتتؤثربتترکتتارایینظتتامبتتانکیکنتتوراستتت.
بتا1386تتا1380ایبهارزیابیکتاراییهزینتهدرصتنعتبانکتداریایتراندربتازهزمتانیمطالعه

پردازند،نتتایجحاصتلبان خصوصیودولتیمی10هایتهادهازروشمرزیتصادفیودادهاس
درستال37/0بته1380درسال22/0ایازدهدکهمتوسطناکاراییهزینهننانمیهاآنازمطالعه

یهایخصوصیازدولتیکمتراست.بامرورکلافزایشیافتهاست،ومیزانناکاراییبان 1386

ایرابطهبینکاراییورقابترادرسیستمبتانکیایترانمطالعاتانجامشدهدرداخلی،هیچمطالعه
بررسینکردهاستبنابرایناینمطالعهازنظرموضوعجدیداست،همننینعدمکتاراییهزینتهرا

است،اندازهکرده Khodadkashi & Hajian (2013)ترینسبتبهمطالعهبراینمونهگسترده


 ها  روش تحقیق و داده

مطالعهحاضرسهمرحلهاست.ابتدابهبررسیکاراییهزینه،ستهسبررستیشتاخصرقابتتو
گیریآنشود.لذاابتدامههومکاراییونحوهاندازهرابطهبینکاراییورقابتبررسیمیدرنهایت

سحداکثرمیزانمحصولقابتلتولیتدازگیرد.دراقتصادخرد،تابعتولیدبراساموردتوجهقرارمی
 هاباتوجهبهسطحفناوریموجودتعریفشدهاست.مجموعهمعینیازنهادهکارگیریبه


 روش تحقیق 

دراقتصاد،مههومکارایینناندهندهتخصیصبهینهمنابعاستوسنجشکاراییدردوستطح
درسطحبازار،بینتربهکتاراییتخصیصتیپذیرد.دربحثتحلیلکاراییبنگاهوبازارصورتمی

هایمختلفاقتصتاد،بتانتتایجتخصتیصشودونتایجاقتصادیتخصیصمنابعبهبخشپرداختهمی

باشتد.آلمنوطبهتأمینشرایطبهینهپارتومتیشودوتخصیصایدهآل)بهینهپارتو(مقایسهمیایده
کنند:استتهادهکارآمتدازعوامتلاچنینتعریفمیکاراییراقتصاددانانتوانگهتکهمیدرواقع
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تولید)نیرویکار،سرمایه،منابعو...(برایتولیدکا هاوخدمات.درتعریفدیگریکتاراییبته
مههومتخصیصبهینهمنابع،حداکثراستهادهازمنابع،تحملحداقلهزینته)بتاتکنولتوژیموجتود(

(. Isazadeh et al(2012)است)
Farrell (1957)کتارگیریبتههتایتولیتدیوباارالتهروشتیمبتنتیبترحتداقلنمتودننهتاده

وستیلهبهنمود،مبنایکارفارلکارهایانجامشدهگیریاندازههایتولیدیکسان،کاراییرامنحنی

Debreu & Koopmans (1951) بتتود،امتتاایتتنروشبتتهدلیتتلمنتتکالتعملتتیدرمحاستتبهو
هدرروشفارل)بازدهثابتبتهمقیتاس(مطتروبتود،کتاربردعملتینیافتتوتتاهایکمحدودیت

روش1987روشتحلیتلمترزیتصتادفیودرستال1977هامسکوتماند.تااینکهدرستالسال
 کاراییمطروشدندگیریاندازههایروشعنوانبهFarrellتحلیلپوشنیدادهباالهامازتعریف

Farrell(1957)تحلیلمرزیتصادفیتوستطایگنتر، ولواشتمیتمعرفتیشتد،ویژگتی.روش

باشدکهی جتزءآناثرهتایتصتادفیوجتزءاصلیاینمدلدرارالهجملهخطایدوجزییمی
گیریمیتزانعتدمکند.برهمیناساساینمطالعهبرایاندازهمیگیریاندازهدیگرعدمکاراییرا

وشمرزیتصادفیاستهادهکردهاست،تابعهزینههمانندتابعتولیدوبرهاازرکاراییهزینهبان 
(قابلنوشتناست.1بهصورترابطه)Battese &  Coelli (1957)طبقمطالعه

(1)
 

بتردارهزینتهنهادهتاومیتزاناماستت،iلگاریتمهزینهبرایبنگتاه(،1درمعادله)
متغیترتصتادفیبردارستونیضرایهاستکهبایستیتخمینزدهشود،اماست،iگاهستادهبن

کند،نسبتمقدارحداقلهزینهبهگیریمیشود،ناکاراییهزینهرااندازهنامنهیاستکهفرضمی
کند.ینهرامنخصمی(است،کهمقدارناکاراییهز2میزانهزینهکلبنگاهبهصورتمعادله)

(2)
 

مقدارواقعیهزینتهبانت مقداربهینههزینهواست،1(برابریاکمتراز2مقدارمعادله)
i(معاد تبا بتهصتورتمتواردزیترقابتلتغییتر1992اماست.مبتنیبرمطالعهباتیسوکولی،)

است:

(3)
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ازطریتتقحتتداکثرمتغیتترغیرمنهتتیاستتت،وپتتارامتر(،3اد ت)درمعتت
برقرارباشد،بهاینمعنتااستتکتهمتدلناکتاراییدرη≠0راستنماییقابلتخمیناست،زمانیکه

درطتولبرقترارباشتد،دراینصتورتمیتزانناکتاراییطولزمانقابلتغییراست،امااگر

یابدوبترعکس.،ناکاراییهزینهدرطولزمانکاهشمیزمانثابتاست،درصورتیکه

قابتلمحاستبهو بااستهادهازتخمینحداکثرراستتنماییمقتادیر

برباصتهرباشتد،آنبتهمعنتایعتدموجتودبرابینصهروی است.اگرمقادیراست،مقدار
استت،ودرایتنصتورتvناکاراییهزینهاست،وتهاوتبینمقداربهینهوواقعیهزینهناشتیاز

،تتابعطتورکلیبتهتوانازروشحداقلمربعاتمعمتولیاستتهادهکترد،برایتخمینتابعهزینهمی
(4براستاسرابطته)Zhao & Kang (2015)هزینهترانسلوگبهصورتعمتومیبترطبتقمطالعته

شود.استهادهمی

(4)

 
هااستت،شاملسهردهوتسهیالتبان yنسبتکلهزینهبهقیمتسرمایه،(،4درمعادله)

w(بردارنسبتقیمتنیرویکارl(بهقیمتسرمایهوقیمتپول)fبهقیمتسرمایهاست،معادلته)

جزییاستتکتهدرuداکثرراستنماییتخمینزدهشدهاست،دراینمعادله،(براساسروشح4)
 همانخطایتصادفیاست.vگیرد،ومحاسبهناکاراییمورداستهادهقرارمی


 (Boonشاخص بون ) 

درواقعپیننهادداد،پذیریرقابتدرجهگیریاندازهمدلیجدیدیرابرای2008درسال1بون

________________________________________________________________ 

1- Boon  
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هایدارایکاراییبا تربایدسهمبینتتریراازبتازاربتهینصورتاستکهبان اینپیننهادبها
رقابتتدرواقتعهتابتهدستتآورنتد.دستآورندوسودزیادیرابهدلیلعدمکاراییسایربان 

شود.شاخصبونبتااستتهادهازهایغیرکارامیهایکاراوضعیفشدنبان باعثتقویتبان 
قابلتخمیناست.(5مدلتجربی)

(5)

 
بهترتیهنناندهندهسهمبان ازبازارستهردهوتستهیالتوهزینتهmcوms(،5درمعادله)

متغیردامیزمانیاستونناندهندهعواملیاستکهدرطولزمانبترDنهاییبان است،متغیر
شاخصبتونمنهتیباشتد،دهد،اگرچناننهشاخصبونراننانمیβهامؤثراست،ضریهبان 

یابتد،بنتابراینافتزایشرقابتتستهمدارند،افتزایشمتیتریپایینهاییکههزینهنهاییسهمبان 
دهد،امامثبتتبتودنشتاخصبتونننتانهایغیرکاراراافزایشمیهایکارانسبتبهبان بان 

آورنتدهمننتینهتررابهدستمتیهایباهزینهنهاییبا تر،سهمبا ییازبازاردهدکهبان می
چهمیزانقدرمطلقشاخصبونبا ترباشدرقابتدربازاربا ترخواهدبود.

 Pruteanu-podpiera et al (2008) ،Casu & Girardone)براساسمطالعاتصورتگرفته

صتورترابطهبینرقابتوکاراییدرسیستمبانکیبهاین(Fungacova et al (2013) و (2009)
استکهنهتنهارقابتتابعیازکاراییدرشتبکهبتانکیاستت،بلکتهکتارایینیتزتتابعیازرقابتت

هایاصتلیتحقیتققابتلبیتاناستت،است،وجودچنینروابطیدرمبانینظریتحقیقودرفرضیه
متغیرهتایهمننینکاراییدرسیستمبانکیتابعیازاندازهبان بهصورتمعیاراندازهدارایتیو

 Phan etوTan & Floros (2013)کتتالناقتصتتادیازقبیتتلرشتتداقتصتتادیوتتتورماستتت)

al(2016)لذاابتدابااستهادهازعلیتگرنجریپانلدیتابهبررستیعلیتتبتینمتغیرهتایتحقیتق.)
.شود(پرداختهمی6گیریازعلیتگرنجریبهبرآوردرابطه)شود،وبانتیجهپرداختهمی

(6)
 

 
میزانعدمکاراییهزینهبرآوردشتدهازروشمترزیتصتادفیبتوده،inef(،6درمعاد ت)

com،شاخصرقابتبرآوردشدهبونsiz، اندازهبان بامعیارمیتزاندارایتیبانتgrowرشتد
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 Bergerعات)هایبهپیرویازمطالتورمدراقتصادایراناست،برایبرآوردمدلinflاقتصادیو

1995  ،Claeys & Vander 2008  ،Goldberg & Rai 1996 و Al-Gasayme 2016)روش

شتتود،یکتتیازد یتتلاصتتلیبتترایاستتتهادهازروشگنتتتاورهایتعمتتیمیافتتتهپانتتلاستتتهادهمتتی
هایزمانینستبتبتهتعتدادمقتاطعاستت،همننتینگنتاورهایتعمیمیافتهبینتربودنتعداددوره

گنتاورهایتعمیمیافتهبادرنظرگرفتندرونزاییمتغیرهایعملکردبهتریرانسبتبهسایرروش

ابزارمعرفتیکترد،عنوانبهبایدمتغیرهایمعتبریرا2SLSدارد،درروشاقتصادسنجیهایروش
ایندرحالیاستکهدرروشگنتاورهایتعمتیمیافتتهنیتازبتهتعیتینمتغیرهتایابتزارینیستت،

 رفتن ازبین باعث وقههدار وابسته متغیرهای از استهادهدرروشگنتاورهایتعمیمیافته،درنهایت

 .شودمی مدل در احتمالیخطی هم


 ها  گردآوری داده 

دهندکهدراینگزارشتات،هایعملکردیخودراارالهمیسیستمبانکیکنورسا نهگزارش

هتایمهتمگتزارشمتذکور،قابلاستخراجاستازبخشهاشاخصمهماقتصادیمربوطبهبان 
ها،میتزانستهرده،هزینتهوهایمالیترازنامهوسودوزیاناست،کهدرآنترکیهداراییصورت

هتایهایخصوصیدرستالشود.باتوجهبهاینکهبسیاریازبان هاگزارشمیدرآمدهایبان 
گتزارشننتده1393تتا1385بترایبتازهزمتانیهتاآناند،گزارشعملکردمالیاخیرایجادشده

بان خصوصیودولتیاستهادهشدهاستت18است،بههمیندلیلتنهاازگزارشعملکردسا نه

کاملگتزارششتدهاستت،بتاتوجتهبتههتدفطوربهبرایدورهزمانیمذکورهاآنهایکهداده
هتایمورداستهادهکهازگزارشعملکردبانت ها(روندداده1اصلیبرایمطالعهحاضر،جدول)

دهد.استخراجشدهاستراننانمی
هتایدهد،کتهبانت رقابتننانمیگیریاندازه(برای1شواهدبرایاقتصادایراندرجدول)

دارایهزینهنهاییبا تردارایسهمکمتریازسهردهوتسهیالتاعطاییموجوددربتازارهستتند،
انتد ازهتایدارایستهمارشاخصبوندرتماممواردمنهیبودهاست،بنتابراینبانت زیرامقد

هزینتهنهتاییختودراکتاهشدهنتد،ازآنجتاکتهجتذ ستهردهوارالتهسهردهوتستهیالت،بایتد

هتایدارایهزینتهنهتاییپتاییندارایهادارایهزینهاست،لذابانت تسهیالتهموارهبرایبان 
هتاریبرایجذ سهردهوارالهتسهیالتهستند،وباافتزایشهزینتهنهتاییتتوانبانت توانبا ت
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یابد.رونتدتغییتراتبتهایتنبرایافزایشهزینهدرجهتجذ سهردهوارالهتسهیالتکاهشمی
تتوانصورتاستکهدردورهزمانیمذکور،روندرقابتدربازاربسیارنوسانیبودهاست،ونمی

تغییراتشتاخصبتونحکایتتازافتزایشطورکلیبهنخصیرابرایآنتوصیفکرد.اماروندم
چراکتهنامنظمیافزایشیافتتهاستت،طوربهمیزانرقابتدرواقعدررقابتدرسیستمبانکیدارد،

استواینرقمدرستال182/0برابربا1385تسهیالتدرسالمیزانشاخصبونبادرنظرگرفتن

دهتدکتهمیتزانشتاخصبتوناست،اماتغییراتشاخصبرایسهردهننانمی293/0برابربا1393
است،یکیازد یلمهمبرایافزایش322/0برابربا1385ودرسال1393درسال439/0برابربا

هایخصوصتیبتههایاولیهناشیازورودبان ایینسبتبهدورههایانتهشاخصرقابتدردوره
 تأییدشدهاست.Najar Zadeh et al (2012)صنعتبانکداریاستکهاینمورددرمطالعات



های مورد استفاده (: روند کلی داده1جدول )
1

 

   شاخص رقابت بون 

 اندازه بانک عدم کارایی تسهیالت سپرده  سال

1385 322/0- 182/0- 146/0 93/10 

1386 339/0- 22/0- 153/0 31/11 

1387 311/0- 201/0- 161/0 48/11 

1388 321/0- 219/0- 171/0 67/11 

1389 381/0- 16/0- 183/0 92/11 

1390 322/0- 123/0- 198/0 14/12 

1391 33/0- 195/0- 215/0 39/12 

1392 355/0- 186/0- 237/0 68/12 

1393 439/0- 293/0- 265/0 82/12 

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

(بته1درنمتودار)1393تتا1385میانگینعدمکاراییبرایکلسیستمبانکیدردورهزمانی
هاگتزارششتدهاستتتصویرکنیدهشدهاست،ازآنجاکهدراینمقالهعدمکاراییهزینهبان 

شتوند.نتتایجحاصتلازاییراشتاملمتیلذامقادیرگزارششدهدرجدولوبرآوردها،عدمکتار

دهدکهمقادیرعدمکاراییکلسیستمبانکیروندیافزاینیراعدمکاراییننانمیگیریاندازه

________________________________________________________________ 

هااستخراجشدهاست.وگزارشعملکردبان هاازطریقروابطرگرسیونیمربوطتمامداده 1
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در265/0بتهمقتدار1385درستال146/0مقدارعدمکاراییازمقتدارچراکهتجربهکردهاست،
کتاهشکتاراییسیستتمبتانکیایتران،افزایشیافتهاست،یکیازد یتلاصتلیبترای1393سال

بانت متوردمطالعتهمیتزاننستبت18افزایشنسبتمطالباتغیرجاریاست،براساسگزارشتات
مطالباتغیرجاریشاملمطالباتمعوق،سررسیدگذشتهومنکو الوصولبهکتلتستهیالتاز

ایشنر بهرهستهردهنیتزدرصدافزایشیافتهاست،افز65/15بهمیزان1385درسال72/11میزان

(تغییترات1هابودهاست.نمتودار)هایاخیریکیازعواملاصلیبرایافزایشهزینهبان درسال
هتا،دهتد،براستاسیافتتهشهافننانمیطوربههایخصوصیودولتیراکاراییبهتهکی بان 

صوصیافزایشیافتهاستتوهایخهایدولتیبیشازعدمکاراییبان میزانعدمکاراییبان 
ایافزایشیافتتهفزآیندهطوربههایخصوصیودولتیهایاخیرشکافعدمکاراییبان درسال

است.یکیازد یلاصلیبترایوجتودچنتینواقعیتتیدراقتصتادایترانناشتیازسهارشتیبتودن

غربالگیریصورتنگرفتتههگونهیچهادولتیاست،ودراینمواردهادربان بسیاریازفعالیت
هتادهتدکتهانتدازهبانت هادرطولدورهمتوردمطالعتهنیتزننتانمتیاست.تغییراتاندازهبان 

بتهمقتدار1385درستال93/10افزاینیبودهاستطتوریکتهلگتاریتمطبیعتیدارایتیازمقتدار
رحلهازتحقیقوجتودداردسوالیکهدراینمطورکلیبهافزایشیافتهاست.1393درسال82/12

توانتدعتاملیدرجهتتتوضتیحکتاهشکتاراییایناستکهافزایشرقابتدرسیستمبانکیمتی
 هاباشد.بان 



 
 (: تغییرات عدم کارایی سیستم بانکی1نمودار )
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 برآورد مدل و تحلیل نتایج 

کاراییسیستمبتانکیابتتدابتهبترآوردعتدمکتاراییعدمگیریاندازهباتوجهبهاهمیتبا ی

بانت دولتتیو18شود،نتایجحاصلازبرآوردکتاراییبترایهایموردمطالعهپرداختهمیبان 
هتایدولتتیازعتدمکتاراییهتایخصوصتینستبتبتهبانت دهتدکتهبانت خصوصیننانمی

طولدورهموردمطالعه،میزانعدمکارایی(در2تریبرخوردارهستند،برطبقنتایججدول)پایین
سیستمبانکیافزایشیافتهاست،براساسبرآوردهایصورتگرفتهبانت ملتیوصتادراتجتزء

هایباکمترینکاراییهستندطوریکهمیزانعدمکاراییبانت ملتیوصتادراتدرستالبان 

استت،امتادر19/0و21/0تیهبرابربابهتر1385ودرسال52/0و56/0بهترتیهبرابربا1393
هایستینا،صتنعتومعتدن،اقتصتادنتوینوکتارآفریندارایکمتترینعتدمکتاراییمقابلبان 

و11/0،11/0،12/0برابتربتا1393بهترتیتهدرستالهاآنهستند،طوریکهمیزانعدمکارایی
بودهاست،ایتن11/0و10/0،10/0،11/0بهترتیهبرابربا1385استواینمقادیردرسال12/0

ستازگاراستت.سترعتKhodadkashi & Hajian (2013)نتایجازجنبهروندتغییراتبتامطالعته

هتایمتوردمطالعتتهدرطتولدورهمتهتاوتبتودهاستت،بترایمثتتالتغییتراتعتدمکتاراییبانت 
هتاییهستتندکتهدارایانت هایاقتصتادنتوین،ستینا،کتارآفرینوصتنعتومعتدنجتزءببان 

هایملیوصتادراتدارایبینتترینتغییتردرکتاراییکمترینتغییراتدرکاراییهستندامابان 
هرچهساختاری بان ازانسجامبا تریودارایاهدافواستتراتژیمنتخصدرواقعاند،بوده

ایننظرکهدارایاستتراتژیهایخصوصیازباشد،نوساناتدرآنبهحداقلخواهدرسید،بان 

 خاموپویاهستند،دارایحداقلعدمکاراییهستند.

هایمتوردمطالعتهشواهدبرایمطالعهحاضرنناندهندهافزایشعدمکاراییهزینهبرایبان 

توانتدعتاملیدرسیستمبانکیافزایشیافتهاست،آیارقابتتمتیطورکلیبهاست،همننینرقابت
توانتدعتاملیمتؤثردرهاباشد،وآیاعتدمکتاراییمتیسیتغییراتعدمکاراییبان مؤثردربرر

جهتتغییراترقابتباشد،برایبررسیعلیتوبرآوردمدلبتهروشگنتتاورهایتعمتیمیافتته،
استهادهشدهاست.نتایجحاصلازعلیتدرStataازنرمافزارAR(2)وAR(1)آزمونسارگان،

شودوهتمدهدکههمرقابتباعثایجادتغییراتیدرکاراییسیستمبانکیمیانمی(نن3جدول)

تواندتغییراتیرادررقابتایجادنماید.براساسنتایجحاصلازجهتعلیتدرجتدولکاراییمی
(وبادرنظرگرفتندوستاندهسهردهوتسهیالتبراینظامبانکی،فرضیهصهرمبتنیبرعدماثتر3)
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پذیریمتغیرمستقلازمتغیروابستهدرتماممواردردشدهاستت،البتته زمبتهذکتراستتکتهاثتر
 درصدردشدهاست.5گذاریرقابتدرکاراییدرموردتسهیالتباسطحاحتمال


 ها بانک  (: برآورد عدم کارایی هزینه2جدول )

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 39/0 34/0 30/0 27/0 25/0 22/0 21/0 19/0 18/0 تتجار

 56/0 47/0 40/0 35/0 31/0 28/0 25/0 23/0 21/0 ملی

 38/0 33/0 29/0 26/0 24/0 22/0 20/0 19/0 18/0 ملت

 36/0 32/0 29/0 26/0 23/0 22/0 20/0 19/0 18/0 کشاورزی

 35/0 31/0 28/0 25/0 23/0 21/0 20/0 18/0 17/0 سپه

 14/0 14/0 13/0 13/0 13/0 12/0 12/0 12/0 12/0 یانپارس

 15/0 15/0 14/0 14/0 13/0 13/0 13/0 12/0 12/0 پاسارگاد

 30/0 27/0 25/0 23/0 21/0 19/0 18/0 17/0 16/0 رفاه

 14/0 13/0 13/0 13/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 سامان

 52/0 44/0 37/0 32/0 28/0 25/0 22/0 20/0 19/0 صادرات

 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 10/0 10/0 10/0 10/0 صنعت و معدن

 29/0 26/0 24/0 22/0 20/0 19/0 18/0 17/0 16/0 پست بانک

 24/0 22/0 20/0 19/0 18/0 17/0 16/0 15/0 15/0 توسعه صادرات

 12/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 اقتصاد نوین

 24/0 22/0 20/0 19/0 18/0 17/0 16/0 15/0 15/0 سرمایه

 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 10/0 سینا

 12/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 کارآفرین

 24/0 22/0 21/0 19/0 18/0 17/0 16/0 15/0 15/0 مسکن

 های تحقیق منبع: یافته

 


 (: علیت گرنجری3جدول )

 بون تسهیالت شاخص  شاخص بون سپرده 

 کارایی رقابت  کارایی رقابت 

  رقابت
91/32 

(00/0) 
  رقابت

42/4 
(035/0) 

 کارایی
93/168 
(00/0) 

 کارایی 
59/130 
(00/0) 

 

 Stataهای تحقیق از خروجی  منبع: یافته

 

بررسیعلیتگرنجریبتینمتغیرهتایرقابتتوکتاراییدرسیستتمبتانکیطورکلیبهبنابراین
هدنوعیعلیتدوطرفهبینمتغیرهایمورداستهادهوجوددارد،بنابراینهمنوعیعلیتتدننانمی
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هاوجودداردوهمنوعیعلیتازکاراییبهرقابتتوجتوددارد.بتراینازرقابتبهکاراییبان 
اساسبرایبرآوردرابطهبینکاراییورقابتدرصنعتبانکداریوعواملمتؤثربترهترکتداماز

ازروشگنتاورهایتعمیمیافتهاستهادهشدهاست،ونتایجبرایسهردهوتستهیالتگتزارشهانآ
(نناندهندهاثرمثبتتورمبرعتدمکتاراییواثتر4شدهاست.نتایجحاصلازبرآورددرجدول)

منهیتولیدناخالصداخلیبرعدمکتاراییسیستتمبتانکیاستت،هترچتهمیتزانتتورمدراقتصتاد

فزایشیابد،میزاننااطمینانیوثباتدراقتصتادکتاهشیافتتهوایتنمنجتربتهعتدمکتاراییوبتها
شتود.دراقتصتادهایدارایتتورمبتا ترهمینتهوامهادرسیستمبانکیمتیعبارتیبا بودنهزینه

ابد،اگترگیرند.همننینهرچهتولیددراقتصادافزایشیتریقرارمیدهندگاندرموقعیتضعیف
هایتولیدهتدایتشتوند،میتزانمطالبتاتغیرجتاریکتاهشوهابهسمتفعالیتمنابعمالیبان 

یابد،بهعالوهدرشترایطرونتقاقتصتادیافترادهادرارالهتسهیالتکاهشمیبنابراینهزینهبان 

ریختودراافتزایشگتذادارایمازادمنابعپولیهستندوبدوننیازبهافزایشبهتره،میتزانستهرده
باشد.هامیدهند،لذاشرایطکالناقتصادییکیازعواملاصلیمؤثربرعملکردبان می

دهدکههرچتهمیتزانبررسیاثررقابتدرتسهیالتبررویکاراییدرسیستمبانکیننانمی
یتناثترازلحتا یابتدوارقابتدرسیستمبانکیافزایشیابد،میزانعدمکتارایینیتزافتزایشمتی

هتایاطالعتاتیدرمتوردایترانقابتلتأییتداستت،معناداراست،بنابراینفرضیهنستلکامالًآماری
هتاشتدهواحتمتالارالتهرقابتتباعتثعتدمغربتالگیتریوامگیرنتدگانازستویبانت چراکه

یابتدنیزافزایشمتیمیزاننکولوامدرنتیجهیابد،تسهیالتبهافراددارایکیهیتپایینافزایشمی

هتامیتزانبهترهدریتافتیازاگتربانت درواقعشود،واینمنجربهکاهشکاراییسیستمبانکیمی
تسهیالتراافزایشدهند،منتریاندارایاعتبارراازدستخواهندداد،واگرمیزانبهرهدریتافتی

شدادهننتدهاستت،لتذاازتسهیالتراکاهشدهندریست منتتریاندارایکیهیتتپتایینپوشت
هایبرایکاهشمیزاننکولوامبایدمیزاننر بهینهراتعییننمایند.بان 

امادرزمینهسهردهنیزهرچتهمیتزانرقابتتافتزایشیابتد،میتزانعتدمکتاراییسیستتمبتانکی

ستهردهازهتابترایجتذ یابد،امااثرازلحا آماریمعنادارنیستازآنجتاکتهبانت افزایشمی
افتزایشرقابتتدردرواقتعکننتد،سیاستافزایشنر بهرهپرداختیبهسهردهگذاراناستهادهمتی

زمینهسهردهوتسهیالتباعثافزایشهزینههمازبعدعدمبازپرداختوامازسمتوامگیرندگان
هتاافتزایشبانت وهمازبعدافزایشبهرهپرداختیبهسهردهگذارانشدهاست،لذامیتزانهزینته
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هرچهمیزانرقابتتدرسیستتمطورکلیبهیابد.لذایافتهوازایننظرعدمکاراییهزینهافزایشمی
نیتزاثتریابتد.انتدازهبانت بانکیافزایشیابد،عدمکاراییهزینهدرسیستمبانکینیزافزایشمتی

اندازهبان افزایشیابد،بانت بترایهادارد،هرچهمثبتومعناداریرابرافزایشکاراییبان 
شود.هامیغربالگیریواردبازدهیصعودیبهمقیاسشدهواینباعثافزایشکاراییبان 

هایمهیدیاست،عدمکاراییاثتربررسیعواملمؤثربررقابتدرسیستمبانکیداراید لت

هرچتهمیتزانعتدمدرواقعردهدارد،مثبتومعناداریرابرشاخصرقابتدرزمینهتسهیالتوسه
یابد،اینشواهدتأییدیکاراییافزایشیابد،میزانرقابتدرزمینهاعطایتسهیالتنیزافزایشمی

کندهرچهکاراییبان افزایشیابد،میزانرقابتکتاهشبرفرضیهساختارکارااستکهبیانمی
تواندستهمبتا ییهایبرترازنظرکاراییهموارهمیکندبان اینفرضیهبیانمیدرواقعیابد،می

هتایبرتترازنظتریابتد،بانت هاکاهشمیازبازاررابهدستآورند،وبهاینواسطهرقابتبان 

توانندموقعیتانحصاریرابرایختودایجتادکننتد،وبتهایتنواستطهپایینبودنهزینههموارهمی
هتاوشتکافهزینتهواقعتیساختارتولیدیبان طورکلیبهدهند.میزانرقابترادربازارکاهش

ایازتوانبان برایایجتادموقعیتتانحصتاریاستت،هترچتهبان ازمیزانآستانههزینه،ننانه
توانندباارالهتستهیالتبهتتربتهمنتتریانیبتاهامیشکافهزینهواقعیوآستانهبا ترباشد،بان 

عیتیانحصاریرابرایخودایجادنماید،بههمیندلیلکاراییهزینهبان نقتشکیهیتبا تر،موق
کند.هاایهامیقابلتوجهیرادرمیزانرقابتبینبان 

اثررشداقتصادیبرمیزانرقابتدرزمینهتسهیالتوسهردهمثبتومعناداراستت،امتاتهتاوت

یاقتصادایراناست،واثررشداقتصادیبررقابتهاییبرشرایطواقعبیندوضریهداراید لت
چنتینوضتعیتیننتانگرچراکتهدرموردسهردهبیشازاثررشدبررقابتدرزمینهتسهیالتاست،

هادررقابتتجتدیبترایجتذ ستهردههستتندامتاهااست،ازی طرفبان داریبان بنگاه
هتاییسترمایهگتذاریبا ییازسهردهدرداراییتمایلچندانیبرایارالهتسهیالتندارندوحجم

منبعیبترایتستهیالتتلقتیکترد.بتههمتیندلیتلدرستالعنوانبهراهاآنتوانشود،کهنمیمی

درصدازمنابعبانکیبهخریدساختمان،شرکتیارویآوردنبهبنگاهداریازحالتت1393،15
ابتبتا درجتذ ستهردهامتاتمایتلانتد درارالتهمولدخارجشدهاست،وایننناندهندهرق

هایتجاریدرجهتهتدایتستهردهبتهتسهیالتاست،لذابایستینظارتبان مرکزیبربان 
 ی سیاستمهمپیگیریشود.عنوانبههایدارایارزشافزودهسمتارالهتسهیالتدربخش
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 یافته(: برآورد مدل براساس روش گشتاورهای تعمیم 4جدول )

 (4مدل ) (3مدل ) (2مدل ) (1مدل ) 

 رقابت )سپرده( رقابت )تسهیالت( عدم کارایی هزینه عدم کارایی هزینه متغیر وابسته

عدم کارایی با 
 1وقفه 

0.792*** 

(797.3)  

0.794*** 

(545.8)  
  

 شاخص رقابت
0.00106*** 

(6.269)  

0.000265 

(0.518)  
  

 اندازه بانک
-0.00151*** 

(-17.41)  

-0.00143*** 

(-16.44)  

0.00230*** 

(4.196)  

0.0459*** 

(15.57)  

 رشد اقتصادی
-1.32e-05*** 

(-19.27)  

-1.35e-05*** 

(-13.68)  

0.000667*** 

(198.6)  

0.00263*** 

(91.95)  

 تورم
6.59e-06*** 

(6.876)  

5.84e-06** 

(2.276)  

0.00147*** 

(155.0)  

0.00245*** 

(32.35)  

   عدم کارایی
0.112*** 

(8.407)  

0.178*** 

(6.370)  

   1رقابت با وقفه 
0.0887*** 

(59.49)  

0.325*** 

(52.83)  

 مبدأعرض از 
0.0441*** 

(32.33)  

0.0431*** 

(32.79)  

0.221*** 

(25.02) 
 

-0.522*** 

(-11.96) 
 

 آزمون سارگان
32/16  

(79/0)  
94/15  

(818/0)  
34/17  

(792/0)  

39/16  
(837/0)  

AR(1) 
 آزمون

24/4-  
(00/0)  

22/4-  
(00/0)  

13/4-  
(00/0)  

63/3-  
(0003/0)  

AR(2) 
 آزمون

706/0-  
(479/0)  

683/0-  
(494/0)  

715/0-  
(47/0)  

674/0-  
(5002/0)  

 Stataهای تحقیق از خروجی  منبع: یافته

 

در1تخمیننیزنناندهنتدهمعتبتربتودنمتغیرهتایابتزاریووقهتههایپسازبررسیآزمون

فرضیهصهرسارگانغیرقابتلردبتودهواعتبتارچراکهروشتخمینگنتاورهایتعمیمیافتهاست،
متغیرهایابزاریتأییدشدهاست،همننتینفرضتیهخودرگرستیونمرتبتهاولردوخودرگرستیون

ننناندهندهمعتبربودنوقههاولدرتخمیننتایجاست.مرتبهدومتأییدشدهاست،وای


 گیری  نتیجه

هایاقتصادیدارایهایمطلو هرنظاممالیتواناییآندرتأمینمالیفعالیتیکیازویژگی
هرچهمیزانهمبستگیبینتولیتدونظتاممتالیافتزایشیابتد،رشتداقتصتادی؛ارزشافزودهاست
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واستطهمتالیهمتوارهنقتشتترینمهمعنوانبهلدستیابیاست.سیستمبانکیبا تربهراحتیقاب
درصداست،بنابراینعملکردبانکیو90قابلتوجهیرادراقتصاددارد،اینسهمدرایرانبالغبر

هتایهایمهمیبررونتقاقتصتادیاستت.بترایمثتالبحترانتغییراتدرطولزماندارایعالمت
هاپدیدآمدهاستت،بحترانمتالیسیایشرقیبهدنبالافزایشمطالباتمعوقبان بانکیومالیآ

هتایرهنتیبتودهاستت،تجربیتاتستایرچندسالپیشآمریکاناشتیازافتزایشنتر نکتولوام

کنورهاوشواهدواقعیازاقتصادایراننناندهندهاهمیتبتا یسیستتمبتانکیاستت،بتههمتین
و1393تتا1385هتابترایدورهزمتانیهتایدرستطحبانت ااستتهادهازدادهدلیلمطالعهحاضرب

بهاندازهکاراییهزینتهورقابتتدرصتنعتبانکتداریوعوامتلمتؤثربتراقتصادسنجیهایروش
دهتدکتهمیتزانعتدمکتاراییهزینتهدرشود،نتایجحاصتلازمطالعتهننتانمتیپرداختهمیهاآن
هتادرستهردهواینیراتجربهکتردهاستتوهمننتینمیتزانرقابتتبانت هایاخیرروندافزسال

تسهیالتدرروندینامنظمدردورهانتهایینسبتبهدورهاولیهمطالعهافزایشیافتهاست،بررستی
عنتوانبتههتایخصوصتیدهتدکتهبانت هابهصورتمجزادرزمینهکاراییهزینهننانمیبان 

تترقابتلهایدارایکتاراییپتایینبان عنوانبههایدولتیبا تروبان هایدارایکاراییبان 
دهتدکتهعلیتتدوارزیابیهستند،بررسیرابطهبینرقابتوکاراییدرسیستمبانکینیزننانمی

طرفهبینرقابتوکاراییوجودداردوهرچهمیزانرقابتافزایشیابد،میتزانعتدمکتارایینیتز
یابد.بنابراینفرضتیهیابدوهرچهمیزانعدمکاراییافزایشیابد،رقابتنیزافزایشمیافزایشمی

هایاطالعاتیغیرقابلرداست.براساسنتایجحاصلازمطالعهکتاراییسیستتمساختارکاراونسل

یابد،کهدرسطحکتالنثبتاتاقتصتادیافتزایشیابتدودرستطحبتانکیبانکیزمانیافزایشمی
هتایهاموردنیازاست.نظارتبان مرکزیبربان نظارتدقیقبان مرکزیبرعملکردبان 

هتایدارایدرزمینهنتر ستهردهوتستهیالتوورودبانت هاآنتجاریبینتربهکیهیتعملکرد
هتایدارایکیهیتتپتایین،ورودبانت چراکتهکیهیتپایینبهسیستممتالیکنتورمترتبطاستت

 دهد.قرارمیتأثیرهاراتحتسایربان عملکرد
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  چکیده

 دهند؛یبدان نسبت مرا  یمال ریاخ يهاییرسوا نکهیکه افزون بر ا است يادهیمعامالت با اشخاص وابسته پد
ـ ا يبـه جهـت سـرپوش گذاشـتن بـر رو      رانیموجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مـد  تواندیم  نی

این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشـخاص   یاصلهدف بنابراین  .سود اقدام کنند تیریانتقال ثروت، به مد
بـراي نیـل بـه ایـن      .اسـت بهادار تهـران   هاي پذیرفته شده در بورس اوراقسود در شرکت تیریوابسته و مد

ها، ایـن رابطـه بـراي    هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت
آزمـون   منظـور بـه طلبانه نیز آزمون شـده اسـت.   هاي داراي رفتار مدیریت سود کارا و فرصتگروه شرکت

ــیه ــالیِ  فرض ــات م ــژوهش از اطالع ــاي پ ــ 164ه ــانی رکت ش ــازة زم ــا  1386در ب ــده و  1394ت ــتفاده ش اس
ی صورت پذیرفته اسـت.  بیترک يهاو داده رهیچندمتغ ونیرگرس يبا استفاده از الگواطالعات  وتحلیلتجزیه
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طلبانهیافدتشددکدهاداریمیانمعامالتبااشخاصوابستهومدیریتسودفرصتبراین،رابطهمندیومعن
وجدودرابطدممثبدتومعنداداربدینهدا،یافتدهنشانازکارابودنمعامالتبااشخاصوابسدتهدارد.همنندین
بسدتهکهمؤیدکاراییمعامالتبااشدخاصوانمودمعامالتبااشخاصوابستهومدیریتسودکاراراتأیید

 .استدربورساوراقبهادارتهران
 

معاملدهبدااشدخاصوابسدته،رفتدارمددیریتسدود،مددیریتسدودکدارا،مددیریتسددود هدا   کليدد واهه 
طلبانه،اقالمتعهدیاختیاری.فرصت
 .JEL  G10،M40،M41،M49بندی  طبقه

 

 مقدمه

،یمدالممؤسسدکیتوسطنکهیاایمتمرکزهستندتیمالکیداراایهادرسراسردنشرکتشتریب
(.معمدوً آندسدتهازسدهامدارانLa Porta et al., 1988)شدوندیخدانوادهادارهمدکیایدولت

وشدوندیمددهیدنام1یافرادداخلد،هستندیتیرینقشمدیدولتکهداراایممده،خانواده،مؤسسه
افدرادنید.اشوندیخواندهم3تیاقلسهامدارانای2یسهامداراناغلببانامسهامدارانخارجریسا
هستندکهدرواقعفراتریحقوقیمتمرکزخوداستدادهکردهوداراتیمعموً ازسهممالکیداخل

یداخلدفدرادکدهاشدودیامدرموجدبمدنیداندد؛اهداپرداختدهاستکهآنیازمنافعحاصلهازپول
یهدایریشمیوتصمییاجرایندهایاازفرآریداشتهباشندتاسهامدارانخارجیشتریبیهافرصت

 ,Gopalan & Jayaraman)منددشردنددهدابهدرهشرکتخارجکردهوخودازحد آنی اقتصاد

ازتواننددیمدیاستکهافرادداخلدیابالقوهیهاازروشیکیبااشخاصوابستهتمعامال(.2012

 ,Ryngaert & Thomasکنندد)نرویدشدرکتبینددهایراازفرآیسدهامدارانخدارج ،یآنطر

.اسدتسدودمطدر مددیریتوجدودیریشهمنوانبهمدیریتهمننینازمالکیتتدکیک(.2012
ازاینموندهسدودمدیریتودهدمیافزایشرامدیرانطلبانمفرصترفتارهایاحتمالتدکیکاین

ممدومیاصدولحددودهدرمممدومیاقدداماتانجدامفرآینددسدود،مدیریت.باشدمیرفتارهااین
Aljifri, 2007)شدودمدینظدرموردسودسطحبهرسیدنسببکهاستحسابداریشدهپذیرفته

).
________________________________________________________________ 

1-Insiders 

2-Outside shareholders 

3-Minority shareholders 
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دسدتیابیبدهقصددبهفرآیندیکهازسویمدیریتشرکتمنوانبهدرادبیاتنظری،مدیریتسود
در(.Babajani & Tahriri, 2013شدودمعرفدیشددهاسدت)اهدافیامندافعیخداصانجداممدی

معامالتبااشدخاصوابسدتهوسدلبمندابعشدرکتتوسدطنیبمرابطیبهبررسنیشیپیهاپژوهش
وسدلبمندابعنیبدروجدودرابطدهبدیمبندیمطالعاتبهشدواهدنیاند؛اپرداختهیسهامدارانداخل

 ,.Djankov et al., 2008 & López de Silanes et al)اندافتهیمعامالتبااشخاصوابستهدست

خدودراةشددشزارشیسودهاتوانندیمرانیکهمدحاکیازآناستمطالعاتنیاجی(.نتا2000
ری(.سداHealy & Wahlen, 1999کنندد)تیریمعامالتبااشخاصوابستهمددیسامانده یازطر

ةنددینماتواننددیمعامالتبااشخاصوابستهمددهدیاندکهنشانمکردهدایپیشواهدزینمطالعات
،شدوندیهداانجدامنمدسلبمنابعشدرکتیبراایسودوتیریمدیبودهولزوما برایمعامالتسنت

.کنندیمدایراایقانونیبلکهنقشمعامالتتجار

شوندهشواهدضدونقیضیدرارتباطبامعاملهبااشخاصوابستهوجوددارد.مندافعیکدهدرایدن
ارزششدرکتیینبدودنهزیندهمعدامالتوبداًبدودنپدا،توانددمتدذکرشددشدامبمعامالتمدی

(Khanna & Palepu, 2000 ., Jian & Wong, 2010., Chen et al., 2011کوتداه،)سدازی
تدر(وتجدیددنظروآرایدشمجدددوبهیندهJian & Wong, 2010فرآیندمدذاکراتبدینطدرفین)

،برخدیایدندسدتهمعدامالتراییازسوبود.(خواهدCheung et al., 2009شرکت)هایفعالیت
-سبباقداماتیهمنونکنترلنامناسبتوسطسهامداراننهادییدافعالیدتآنرافزایندهدانستهو

 ,.Johnson et al., 2000 ., Gordon & Henry, 2005دانندد)سدودمدیهاییهمندونمددیریت

Cheung et al., 2009.)باشدد.ازطرید مددیریتطلبانهمدیریتسودممکناستکارایافرصت
توانداطالماتمحرمانهرابهبازارسرمایهمنتقبکندوتأثیرمثبتیبدربدازاربگدذارد؛سود،مدیرمی

هدایدیگدرقدراردادبدهکسدبمندافعطلبانه،مدیربااستدادهازهزیندمطدرفولیازدیدشاهفرصت
شداهیشیدرد.نوعمددیریتسدودقدرارمدیپردازد.بنابراینمعاملهبااشخاصوابستهتحتتأثیرمی

هایشرکترابهنددعاشدخاصوابسدتهانگیزهبرایمعامالتبااشخاصوابستهایناستکهدارایی

شوندهمعدامالتدسترسدیبدهازتملکشرکتخارجکندودرحالتمقابدب،هددفازانجدامایدن
.اسدتنخددماتویشدخصوابسدتهیدابدهجهدتجبدرافدردمنحصدربهتجربه،تخصصومهارت

پسازکنکاشرابطهمدیریتسودومعامالتبدااشدخاصوابسدته،بدهدنبدالپژوهشنیابنابراین
هدایدارایرفتدارکهانجاممعامالتبااشخاصوابستهدرشدروهشدرکتاستبررسیاینموضوع
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یورتتجربدبدهصددیدکهبایسؤالاصلنیبنابراچگونهاست.طلبانهیاکارامدیریتسودفرصت
تیریمددابدیمنددنظدامممعامالتبااشخاصوابستهرابطدایاستکهآنیاردیقرارشیموردبررس

نیدای،پژوهشحاضربهبررسدمسئلهنی.درپاسخبهاریخایکاراداردایطلبانهسودازنوعفرصت
سدودکدههددفآنتیریبارفتارمددیامعامالتبااشخاصوابستهرابطهایکهآپردازدیمطلبم

.ریخایدارد،وسهامداران ممدهباشدرانیپنهانکردناختالسثروتتوسطمد

ششدامبمعدامالتبداابتدامبدانینظدریپدژوه؛ترتیبخواهدبوداینارمقالهبهدرادامه،ساخت
هارائهشدهاسدت.سد،س،بدهایمربوططلبانهونظریهمدیریتسودکاراوفرصتاشخاصوابسته،

شناسدیپدژوهشهایپژوهشپرداختدهشددهاسدت.درادامدهبدهروشپیشینهتجربیوطر فرضیه
تحقی اشارهخواهدشد.بخشپایانینیزپسازبیداننتدایجپدژوهش،بدهیهاومدلاشامبمتغیره

 است.افتهیشیریوپیشنهادهااختصاصنتیجه



 ها و بسط فرضيه ژوهشۀ پپيشين، مبانی نظری -2

 مبانی نظری -2-1

 معامالت با اشخاص وابسته -2-1-1

معاملهباشخصوابستهبهصدورتانتقدالمندابع،ران،یایحسابدار12براساساستانداردشماره
شددهفیدآنتعریبهداممددممطالبداینظرازمطالبهاشخاصوابستهصرفنیتعهداتبایخدمات

شونهمعامالتپینیدههسدتند(.اینAudit Organization, Technical Committee,2015)است
پدذیردوجدایمدیره،مالکاننهادیوازاینقبیبصورتمدیواغلببینشرکتومدیران،هیئت

ً خدارجازمدرفبدازارونهادهداینظدارتیانجدام نگرانیدارد؛چراکهمعاملهباایدنافدرادمعمدو
سیا،استدادههدفمندازمعامالتبااشدخاصوابسدتههایمالیاخیردراروپاوآدررسواییشود.می

شدود.هابرشمردهمدیشونهمعامالت،ازموامبسقوطشرکتومدمافشایاکافینبودنافشایاین

تصاحبمنابعشرکتازطری معدامالتبدااشدخاصوابسدته،درکشدورهایتوسدعهیافتدهمرسدوم
جملدهنقدصبازارهدایخدارجیوضدعفراهبدریاست؛لیکندراقتصادهاینوظهوربهدًیلیاز

عامالتبااشدخاصوابسدتهم(.ازطرفی،Sarlak & Akbari, 2013شود)میشرکتیبیشترمشاهده
یبدرایزمیمکداننکدهیاایدشرکترابرطدرفکدردهیاقتصادیازهاینریسایمنطقطوربهتواندیم
بدهیازیدصدورتخواهددبدودکدهننیداشخاصوابسدتهوشدرکتباشدد.درانیبیوستگیپجادیا



 109 سود تیریدۀ مطلبان فرصت ایکارا ارتباط آن با رفتار معامالت با اشخاص وابسته و 

درتقابدببداچراکده؛بااشخاصوابستهاحساسنخواهدشددمعامالتیهموارسازایسودتیریمد
اندد.پنهانکردناخدتالسمندابعشدرکتانجدامنشددهیمعامالتبرانیااینجادر،یندشینماهینظر

توانددیتضدادمندافعاسدتکدهمدازیامعاملدهبدااشدخاصوابسدتهجنبده،یندشینماهینظربراساس
.نددازدیرابهخطدربمدیرههیئتیمملکردنظارتاینسبتبهسهامدارانرانیمدیندشینماتیمسئول

درآنشدرکت«یافدرادداخلد»درداخبشدرکتهسدتندکدهیمعامالتبااشخاصوابستهمعامالت

ابعشرکتفراهمآورند.اشراختالسمنیرابراییهامعامالتممکناستفرصتشونهنیاند؛دار
شرکتدرمعامالتبااشدخاصوابسدتهشدرکتکننددتدامندابعکیمدیرةهیئتیامضاایرانیمد

کننددتیریمدیًزمرادارندتاسودراطورةزیهاانگصورتآننیشرکترااختالسکنند؛درا
(.Gordon & Henry, 2005سودراپنهانکنندد)تیدیاختالسمنابعشرکتبرکیرشذاریتأثهک

یدرمعدامالتتجداریعدیبخدشطبمنوانبهمعامالتبااشخاصوابستهممکناستن،یبرخالفا

 Gordon et)نداشتهباشدندیومالیحسابداریهایباکالهبرداریانقشکنندولزوما رابطهداءیا

al., 2007.)
کهمعامالتبااشدخاصوابسدتههیفرضنیباادیکهبادهدینشانمنیشیپیهاپژوهشیهاافتهی
 & Ryngaertوتومداس)نگدارتیرا.کدردبرخدورداطیدهسدتند؛بدااحت یدازتضادمالیهاجنبه

Thomas, 2012ةدهنددکدهمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهنشدانراهیفرضدنیدکدهاکنندیمانی(ب

م؛یدهدمیبااشخاصوابستهتعمدمواردمعاملهمبههمدیاستنبایندشیمامشکالتناییطلبفرصت
تضادمنافعکامال بهدورهسدتند.یمازمعامالتبااشخاصوابستهازفرضیثابتشدهکهبرخچراکه

براساسنظریهنمایندشی،بهدلیبجداییمالکیدتازمددیریتووجدودتضدادمندافعبدینایدندو،
سهامدارانشودومددیربدرایدسترفتنثروتمعامالتبااشخاصوابستهممکناستموجباز

سرپوششذاشتنرویاینانتقالثروت،ممکناستبهمدیریتسوداقدامکند.اسدتانداردشذاران

معامالتبااشخاصوابستهمبینسلبمالکیتاحتمالیبالقوةمنابعشرکتاسدتکهکننداشارهمی
(Gordon & Henry, 2005.)خاصوابستهازمنظردونظریهطب مطالبارائهشده،معامالتبااش

هایبعدیایننوشتاربهصدورتکامدببدههریدکپرداختدهشددهقابببررسیاستکهدرقسمت
 است:
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 طلبانه مدیریت سود کارا یا فرصت 

توانددطلبانهباشد.ازطری مددیریتسدود،مددیرمدیسودممکناستکارایافرصتمدیریت

مایهمنتقدبکنددوتدأثیرمثبتدیبدربدازاربگدذارد؛ولدیازدیددشاهاطالماتمحرمانهرابهبازارسر
.بدهمقیددهپردازدهایدیگرقراردادبهکسبمنافعمیطلبانه،مدیربااستدادهازهزینمطرففرصت

کدهمددیرانازاختیداراتخدودبدرایافدزایشمندافع(هنگامی1996Subramanyam ,سابرامانیام)
دامبهانتشاراطالماتمحرمانهدربارهسودآوریشرکتکنندد،مددیریتشخصییامیببیشتریاق

طلبانددهسددود،تغییددردرمدددیریتسددودفرصددتگددریدمبددارتبددهطلبانددهخواهدددبددود.سددودفرصددت

منظورشمراهیاسدتدادهکننددشاننسدبتبدهمملکدرداقتصدادیهایمالیتوسطمدیرانبهشزارش
شود.ازطرفی،اشرمدیرانازاختیاراتخودنسدبتبدهمییمنافعشخصیتعریفسازنهیشیببرای

انتشاراطالماتمحرمانهدرموردسودآوریشرکتکههنوزمنعکسکنندهسدودمبتندیبدربهدای
تمامشدهتاریخیاست؛استدادهکنندواینکارموجبافزایشارزششرکتشود.مدیریتسدود

نایبهبودمحتوایاطالماتیسدوددرارسدالاطالمداتکاراخواهدبود.مدیریتکارایسودبهمع

مدیریتسودکارابهمعنایافزایشکیدیتتهیهاطالمداتبدرایکمدکگریدانیببهمحرمانهاست.
باشدددرکبهتدرقددرتسدودآوریووضدعیتمدالیشدرکتمدیمنظدوربدهکننددشانبهاستداده

(, 2008Siregar & Utama.) 


 طلبانه اص وابسته و مدیریت سود کارا یا فرصتارتباط معامالت با اشخ

معامالتبااشخاصوابستهوجودبهموجوددونگرشنسبتیهاهیدرنظرمعامالتبااشخاص
اول،نگدرشرفتدارهیدنظر.کنددیمنییمعامالتراتبشونهازاینیمتداوتیهاجنبههرکدامداردکه

نیددراسدازشاراسدت.ز،یدنینددشینماهیدبدانظرکدهباشددی(مد2تضدادمنافعهی)نظر1طلبانهفرصت
قلمددادرانیمددیبدرایانجاممعامالتبااشخاصوابستهرادرجهتکسبمنافعشخصددشاه،ید

جهدترانیمددیازطرفدشدردد؛یموجدبمتضدررشددنشدرکتوسدهامدارانمدجتا یکردهکهنت
 & Gordon)نددینمایمدیالمدیهداصدورتفیدمعامالتاقددامبدهتحرنیپوشاندناثراتسوءا

________________________________________________________________ 

1-Opportunistic Behavior 
2-Conflict of Interest Theories 
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Henry, 2005).شدودیاستدادهمیاطلبانهفرصتطوربهسهامدارانریساایرانیمعامالتتوسطمد
بگذارد.تیبرثروتسهامداراناقلیاثرنامسامدایراشمراهکنداتیمملجینتاتواندیکهم

معدامالتبدایکدهاثربخشدشدبای(م2آمدمعامالتکارهی)فرض1دوم،نگرشرفتارکارآهینظر
مندوانبدهمعدامالتدشاهیددنید.دراکندیممعامالترادنبالیهانهیاشخاصوابستهدرمدهومهز

داننددیدرشرکتمدرانیکارمدکنندهنیقلمدادشدهوآنراتضمیواحدتجاریازتقاضایبخش

شدمارندیبرمدزیسهامدارانسودمندنیامعامالترابرشونهنیبلکهادانند؛یآنرامضرنمتنهانهو
(Williamson, 1975معامالت.)راهکیمنوانبهشروهیهادرشرکتتواندیبااشخاصوابستهم

وداسدتدادهشدهدایدیمعدامالتوبهبدودبدازدهدارانهیکاهشهز،یمنابعداخلصیتخصیسازنهیبه
(Khodami Pour, 2012باتوجهبهدود.)معدامالتبدااشدخاصیبدرازهیدانگیفدوقشداهدشاهی

شرکتبهندعاشدخاصوابسدتهازتملدکشدرکتخدارجشدرددویهاییاستکهدارانیوابستها

ازآناسدتیدومحاککردی.امارودیسودنماتیریسرپوششذاشتنبرآناقدامبهمدیبراریمد
جبدرانایاشخاصوابستهفردمنحصربهبهتجربه،تخصصومهارتیدسترسیاوقاتبرایبرخهک

سدودوجدودتیریمددیبدراایانگیزهصورتنیکهدراردیشیمعاملهصورتمهاآنخدمات،با
 ندارد.


 پيشينه پژوهش 

 مطالعات خارجی 

نیمحققدشسترهوسیعیازتحقیقاتدرخصوصمعامالتبااشخاصوابستهانجامشددهاسدت؛
معامالتبداهینظرتیتقویدرراستایبرخیهاافتهی.ندافتیدستیمتداوتجیبهنتاخصوصایندر

(،کلبدکوMing, 2003)ند یبهمتوانیکهازآنجملهمباشدیطلبانهماشخاصوابستهفرصت
 Leiوسدان )ی(،لKim & Woo, 2008ووو)میک(،Kohlbeck & Mayhew, 2004)هویم

& Song, 2011(کندد وهمکدداران،)Kang et al., 2014اشددارهداشددتکددهدرادامددهبدده،)
سودتیریمدیبهبررسی(درپژوهشMing, 2003)ن یم.شرددیآنهااشارهمجیازنتایاخالصه

________________________________________________________________ 
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شدرکت131انجدامپدژوهشازاطالمداتیبدرایمعاملهبااشخاصوابستهاقدامکدرد.و یازطر
هابدااسدتدادهازآناستکهشرکتازیحاکیویهاافتهیموادخاماستدادهکرد.عیدرصناینیچ

درهدوی.پسازآن،کلبدکومدکنندیسودمتیریمعامالتمتعددبااشخاصوابسته،اقدامبهمد
یبدهبررسدینددشینماهیدنظریبدااسدتدادهازمبدان(Kohlbeck & Mayhew, 2004)2004سدال

اساسنظریمنمایندشی،معامالتبدااظهارکردندکهبرهاآنمعامالتبااشخاصوابستهپرداختند.

وثدروت،ودچدراکدهمددیرانبداانتقدالنامناسدبسددهدد؛یاشخاصوابستهنگرانیراافدزایشمد
دهندوموجدبکداهشاثدرقراردادهدایطراحدیشددهاتکابهصورتهایمالیراکاهشمیقابلیت

ووومیشدوند.کدمدیهدابرایکاهشتضادنمایندشیودرنهایت،خسارتبهسدهامدارانشدرکت
(Kim & Woo, 2008اثباتکرده)بدهبیدهاباانجاممعامالتبااشخاصوابسدتهمااندکهشرکت

یرابطدهمنددکیدنیچندهاهم.آنباشندیمیاریاختیاقالمتعهدتیریمد یازطردسویدستکار

ندامطلو یابیدارزگرانیدکدهبانددافتهیواکنشسودرادربیمعامالتبااشخاصوابستهوضرنیب
نقدشی(بدهبررسدLei & Song, 2011وسدان )یل.باشدیبازارازمعامالتبااشخاصوابستهم

هدابداازآناسدتکدهشدرکتیحاکجیسودپرداختند.نتاتیریمعامالتبااشخاصوابستهدرمد
ن،یدافزونبراکنند؛یمیاستدادهازمعامالتبااشخاصوابستهاقدامبهانتقالثروتبهمالکاناصل

است.کند وهمکدارانینیپاشیریچشمهابهصورتشرکتنینشاندادکهارزشبازاراجینتا
(Kang et al., 2014درپژوهش)معدامالتبدااشدخاصایاندکهآموضوعپرداختهنیایبهبررسی

جی.نتداریدخایدشودیدهمدرجهتسواستدادهازامکاناتشرکتاستدایسازوکارمنوانبهوابسته

شدرکترابطدهتیدانددازهمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهوکنتدرلمالکنیازآناستکهبدیحاک
معامالتبااشدخاصوابسدتهابد؛ییمشیافزاهایراکهح یهنگامن،یوجوددارد.همننیمیمستق

اشدخاصوابسدتهکداهشبداتمعدامالابدد؛یشیوجهنقدافزاانیکهجریوهنگامافتهیشیافزازین
کدهمشدکبیکهمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهدرمدواقعدهندی.درمجموعشواهدنشانمابدییم
جهتسواستدادهازامکاناتشرکتبودهویبرایاست؛رخدادهودرواقعماملیجدیندشینما

.برندیمنیارزششرکتراازب
نموندهیاندکدهبدرااشخاصوابستهکارابرآمدهمعامالتباهیازنظرتیدرحمانیمحققیبرخ

اشدارهکدرد.در(Helaly, 2016-El)یحاللدو(Kuan et al, 2010بهکوآنوهمکاران)توانیم
 ,Kuan et al)وهمکدارانکدوآن.شدودیبسدندهمدشانیپژوهشاجیازنتایاادامهبهذکرخالصه
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صوابستهومدیریتسدودرامدوردبررسدیقدرار(درپژوهشی،ارتباطبینمعامالتبااشخا2010
نتایجپژوهشنشاندادکهشواهدآماریمعناداریدربارةرابطدهبدینمعدامالتبدااشدخاص.دادند

تیریمددنیارتبداطبدی(بدهبررسدHelaly, 2016-El)یوابستهومدیریتسودوجودندارد.حالل
یبررسدبهیونی.افزونبراپردازدیرآتنمسودومعامالتاشخاصوابستهدربورساوراقبهادا

پدژوهشنشدانگرنیدحاصبازاجیپرداختهاست.نتازینیشرکتیسودوراهبرتیریمدنیارتباطب

نشدانجینتدانیچندسودومعاملهبااشخاصوابسدتهاسدت.هدمتیریمدنیومعناداربیمندیارابطه
تیریاندد؛دچدارمددشددهیزرگ،حسابرسدبدیحسابرسمؤسساتکهتوسطییهاشرکتدهدیم

تیدیمعاملهبااشخاصوابستهوکنیارتباطبیمطالعهبهبررسن،ی.افزونبراباشندیمیسودکمتر
معامالتبااشخاصیدارایهاشرکتنیازآناستکهبیحاکهاافتهیپرداختهاست.یحسابدار

یابدارحسدتیددیدرکیه،تدداوتمعندادارفاقدمعامالتبدااشدخاصوابسدتیهاوابستهوشرکت

وجودندارد.
(معتقدنددGordon & Henry, 2005)یپژوهشگرانازجملهشوردنوهنریبرخانیمنیادر

جنبدهکداراداردوگدریدیطلبانهوبرخدازانواعمعامالتبااشخاصوابستهجنبهفرصتیکهبرخ
هداهدایپدژوهشآن.یافتدهدیدطلباندهنامفرصتایاراتماممعامالتبااشخاصوابستهراکتوانینم

شیریمدیریتسودرابطممثبتدیبدابرخدیمقیاساندازهمنوانبهنشاندادکهاقالمتعهدیاختیاری
درمجمدوعنتیجدههداآنازانواعمعامالتازجملهتأمینمالیبانرخثابتازاشخاصوابسدتهدارد.

بااشخاصوابسته،فقطدرخصوصبرخیازانواعمعامالتبداالتامشرفتندکهنگرانیدرموردمع

 اشخاصوابستهوجوددارد.


 مطالعات داخلی 

درحوزهتحقیقاتداخلی،مطالعاتمتعددیدرخصوصمعامالتبااشخاصوابسدتهصدورت

،(Sheri & Hamidi, 2012)یدیدوحمیشدعرچدونشرفتهاست.دراینمیان،پژوهشدگرانیهدم
 ,Darabi & Davodkhani،دارابدیوداودخدانی)(Sarlak & Akbari, 2013)یواکبدرسرلک

 ,.Lotfalipour et alپدوروهمکداران)،لطدعلدی(Vaez et al., 2017،وامظوهمکداران)(2015

طلباندهبدودن(بهحمایتازنظریدمفرصدتKamyabi et al., 2017(وکامیابیوهمکاران)2017
بدهی(درپژوهشSheri & Hamidi, 2012)یدیوحمیشعرخاصوابستهبرآمدند.معامالتبااش
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نیکهبددهدیپژوهشنشانمیهاافتهیاند.معامالتبااشخاصوابستهپرداختهیهازهیانگییشناسا
واهدرمرموظدفیغرانینسدبتمددت،یدسطحتمرکدزمالکیرهایبااشخاصوابستهومتغالتمعام

آنهاوجودرفتارفرصتطلباندهدرمعدامالتبدایهاافتهینیوجوددارد.همننیاررابطهمعنادیمال
طیمعامالتدرمحدشونهنیطلبانهبودناازفرصتییهاوشواهنشانهکندیاشخاصوابستهراردنم

بدهیا(درمطالعدهSarlak & Akbari, 2013)یاست.درادامه،سرلکواکبدررانیوکاراکسب

یهایپدژوهشحداکیافتهاند.سودپرداختهتیریمعامالتبااشخاصوابستهومدنیبطهبرایبررس
ازآناستکهبینمعامالتبااشخاصوابسدتهومددیریتسدود،رابطدممثبدتومعنداداریوجدود

معدامالتریثأتیبررس(درپژوهشیبهDarabi & Davodkhani, 2015دارابیوداودخانی)دارد.
.انددپرداختدهشددهدربدورساوراقبهدادارتهدرانرفتدهیپذهای ابستهبرارزششرکتبااشخاصو

ممعدامالتبدااشدخاصوابسدتهوارزششدرکترابطدنیکدهبدداردیمانیب یحاصبازتحقجیتان

یبررسدبداهددفیپژوهش(درVaez et al., 2017.وامظوهمکاران)وجودداردیومندعنادارم
کدهبهایدننتیجدهدسدتیافتنددیشذارهیسرماییمعامالتبااشخاصوابستهوکارانیبمابطرریتأث

.وجدودداردیومعنداداریرابطدهمنددیشدذارهیسدرماییاراکدبااشدخاصوابسدتهومعامالتنیب
رمعامالتبااشخاصوابستهبدریتأثیبررس(بهLotfalipour et al., 2017پوروهمکاران)لطدعلی

دربورساوراقبهادارتهدرانشدهرفتهیپذیهاارزشبازارسهامشرکتنیینسوددرتعمربوطبود
کدهییهداارزشبدازارسدهامدرشدرکتنییدهدمربوطبودنسوددرتعینشانمجی.نتااندپرداخته
اسدت.افتدهیموادوکاًهستند،کداهشیمعامالتبااشخاصوابستهازنوعفروشموجودیدارا

برمربوطبودنسدودیمشخصریثابتتأثییمعامالتبااشخاصوابستهازنوعفروشدارانیهمنن
(Kamyabi et al., 2017کامیدابیوهمکداران)هدانددارد.شدرکتمارزشبدازارسدهانیدیدرتع

ییمربوطبهسهامدارکنترلکنندهنهداتیشکافح کنترلوح مالکنیرابطهببررسیدرصدد
حد کنتدرلنیکهشکافبدهد ینشانمآنهاپژوهشجی.نتابرآمدنداشخاصوابستهومعامالتبا
ویبامعامالتبااشدخاصوابسدتهرابطدهمنددییمربوطبهسهامدارکنترلکنندهنهاتیوح مالک

یابددیخمدامو(Khodami Pour, 2012)وهمکدارانپدوریخددام.ازدیگدرسدو،داردینادارمع
(Khomami Abadi, 2013)قائببهکارابودنمعامالتبااشخاصوابستهدربورساوراقبهدادار

ریتدأثیبدهبررسدی(درپژوهشدKhodami Pour, 2012)وهمکدارانپدوریخدامباشند.تهرانمی
برمعامالتبااشخاصوابستهدر1386مصو سال12شمارهیاستانداردحسابداریالزاماتافشا



 115 سود تیریدۀ مطلبان فرصت ایکارا ارتباط آن با رفتار معامالت با اشخاص وابسته و 

-1386ازالزامداتافشدا(وشی)پد1385-1382یدودورهزمانیطییاراخصوصفروشکاًود
ازآناستکهالزاماتیپژوهشحاکنیحاصبازاجیاند.نتا)پسازالزاماتافشا(پرداخته1389

کداًبدهاشدخاصوابسدتهیمعامالتفروشموجود یسودازطرتیریبرکاهشمددیجدیافشا
شدواهددریباهدفشردآوری(پژوهشKhomami Abadi, 2013)یابدیخمامبودهاست.مؤثر

شددهدربدورسرفتدهیپذیهداشرکتسوددرتیریخصوصاثرمعامالتبااشخاصوابستهبرمد

یکهوجودمعامالتبااشخاصوابستهاثدریمنددافتیدریاوراقبهادارتهرانانجامدادهاست.و
سوددارد.تیریبرمد

هدایدارایومدیریتسدودبدهتدکیدکشدروهشدرکتتبااشخاصوابستهمعامالنیارتباطب
موضوعطلبانهوکارایمدیریتسودجهتشناسایینوعمعامالتبااشخاصوابسته،رفتارفرصت
انجامشدهرانیرابطه،درانیدرایاستومطالعاتمحدودیحسابدارقاتیدرتحقیدینسبتا جد

بررسیاینموضوعاستکهانجاممعامالتبااشدخاصوابسدتههشپژونیدرایاست.هدفاصل
هداطلبانهوکاراچگونهاستوآیاشدرکتهایدارایرفتارمدیریتسودفرصتدرشروهشرکت

 .رندیشیسودبهرهمتیریجهتمدیابزارمنوانبهازمعامالتبااشخاصوابسته


 های پژوهش بسط فرضيه 

هداکهشرکتبااشخاصوابستهنشاندادهنگامیهدرحوزةمعامالتشدشسترةتحقیقاتانجام
شوندهرفتارهداکنندتااینمدیرانانگیزةمدیریتسودپیدامیشوند؛طلبانهمیدرشیرروابطفرصت

مطالعدات(.بادرنظرشرفتنمواردمذکورونتایجGordon & Henry, 2005راسرپوشانینمایند)
شروهیبهآثارمندیمدیریتسودومعامالتبااشخاصوابسدتههآثارمثبتوپییشینکهشروهیب

شردد:فرضیهاولپژوهشبهشکبزیرتبیینمیاند؛اشارهکرده
،رابطهمعناداریوجوددارد.سودتیریمعامالتبااشخاصوابستهومدنیبفرضيه اول 

کهارتباطمثبدتویدرصورت(Gordon & Henry, 2005)وهنریاساسپژوهششوردنبر
سودوجودداشتهباشد؛معامالتبدااشدخاصتیریمعامالتبااشخاصوابستهومدانیمیمعنادار

سدودبدهتیریبراساسمددهاپژوهشابتدا،شرکتنیطلبانهخواهدبود.دراوابستهازنوعفرصت

انیدمیکدهارتبداطمثبدتومعنداداریدرصدورتنی.بندابرااندشدهیبندمیطلبانهتقسکاراوفرصت
شرفدت،جدهینتتوانیطلبانهوجودداشتهباشد؛مسودفرصتتیریمعامالتبااشخاصوابستهومد
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ارتبداطازندوعنیدکدهایطلبانهبودهاست.امادرصدورتمعامالتبااشخاصوابستهازنوعفرصت
ها،ازنوعکاراخواهدبدودوشروهشرکتنیمعامالتبااشخاصوابستهدراباشد؛ومعناداریمند

.بنابراین،فرضیهدومپژوهشبهشکبزیدرردخواهدشدهیمواردفوق،فرضدییتأدرصورتمدم
شردد:تبیینمی

طلبانده،رابطدهمعنداداریفرصدتسدودتیریمعامالتبااشخاصوابسدتهومددنیبفرضيه دوم 

وجوددارد.
معدامالتبداانیدمیکدهارتبداطمثبدتومعنداداری،درصدورتدومهیفرضدحاتیباتوضمطاب 

شرفت،معامالتبااشدخاصجهینتتوانیوجودداشتهباشد؛مکاراسودتیریاشخاصوابستهومد
معامالتبداباشد؛ومعناداریارتباطازنوعمندنیکهایبودهاست.امادرصورتکاراوابستهازنوع
ردهیمدواردفدوق،فرضددییدتأخواهدبودودرصورتمددمطلبانهصتفر،ازنوعاشخاصوابسته

شردد:فرضیهسومپژوهشبهشکبزیرتبیینمیخواهدشد.
 ،رابطهمعناداریوجوددارد.سودکاراتیریمعامالتبااشخاصوابستهومدنیبفرضيه سوم 



 شناسی پژوهش روش 

شددهدرپذیرفتدههایهایمالیسالیانهشرکتشازشزاراینپژوهشهایمورداستدادهدرداده
نسدخهالکترونیکدیاست.آوریشدهجمع1394الی1386هایسالبینبورساوراقبهادارتهران

هایبورسیدرتارنمایمرکزپژوهش،توسعهومطالعاتاسدالمیهایمالیسالیانهشرکتشزارش

روشحدذفیزجامعدمآمداریپدژوهش،بدهاباشدد.سازمانبورساوراقبهداداردردرسدترسمدی
کهازشرایطزیربرخورداربودند:هاییانتخا شدندشری(نمونه)غربال

طیدورهپژوهشدربورساوراقبهادارموجودباشندوتغییرسالمالیندادهباشند؛ .1
یهدافعالیدتهایمالینباشند؛زیدراممددةشریواسطهشذاریوسایرهایسرمایهجزشرکت .2

است؛اوتیددارایماهیتمتهااینشرکت
درویدژهمیدزانمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهمتغیرهایموردنیازجهتانجاماینپژوهشبده .3

.صورتهایمالیافشاشدهباشدپیوستهایتوضیحییادداشت

شدرفتندورةنظدرشرکتبراینمونهانتخا شد.بادر164شدههایبیانمحدودیتباتوجهبه
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هدایایدنپدژوهشت(بدرایآزمدونفرضدیهشدرکدسالمشاهده)1476درمجموعزمانیپژوهش،
مورداستدادهقرارشرفت.

 
 های پژوهشمدل و متغير

هایپژوهشبهدودسدتمدارایرفتدار،شرکتشناساییرفتارمدیریتسودابتداباتوجهبهمدل
هامدلمزبورکهبرایهرکدامازشرکتشود.میبندیطلبانهیاکارایمدیریتسودتقسیمفرصت

 (:Siregar & Utama, 2008بهتدکیکبرازششدهاست؛بهشر زیراست)

Profiti,t+1 = α0 + α1 DAi,t + α2 NDAi,t + α3 CFOi,t + α4 Sizei,t + εi,t. (1)  
یریتسدودکدارااسدت؛در(درمدلمثبتباشد،مددα1چناننهضریباقالمتعهدیاختیاری)

 ,.Siregar & Utama, 2008., Li et al)طلباندهخواهددبدودصورتمدیریتسودفرصتغیراین

2011., Kordestani & Tatli, 2014)هایتوصیدیپدژوهشنیدزآماره1طورکهدرجدولمانه
مددیریتطلباندهشرکتدارایرفتارفرصت88شرکتنمونهپژوهش،164مشخصشدهاست؛از

اند.متغیرهایمورداستدادهدرمدلشمارهشرکتدارایرفتارکارایمدیریتسودبوده75سودو
شیریهستند:بهشر زیرقابباندازه1

(:ازطری محاسبهجریاننقدمملیاتیآتیبدهصدورتحاصدبتقسدیمProfitسودآوریآتی)
 Siregar)بدودسالجاریبهدستآمدهاستهایبرمجموعداراییt+1جریانوجهنقدمملیاتی

& Utama, 2008., Li et al., 2011., Kordestani & Tatli, 2014.)

(:درایددنپددژوهشبددرایNDA(واقددالمتعهدددیغیراختیدداری)DAاقددالمتعهدددیاختیدداری)
دهشدشدهجدونزبدهشدر زیدراسدتدادهتعدیبغیراختیاریازمدلواختیاریاقالمتعهدیتدکیک

 .است

ACCRi,t = α0 + α1 (1/Ai,t-1) + α2 (ΔREVi,t-ΔRECi,t) + α3 PPEi,t + εi,t.  (2)  

درمدلمذکور،اقالمتعهدیکببهروشسودوزیانیوازطری تداوتسودخالصوجریدان
امدوال،دستآمدهاست.بدهترتیدب،تغییدراتفدروش،تغییدراتحسدا دریدافتنی،نقدمملیاتیبه

اندد)ایدنمتغیرهدااقدالمتعهددیسدایرمتغیرهداتعریدفشردیددهمندوانبدهآًتوتجهیزاتماشین

دهند.(برایبدستآوردنمتغیرمدیریتسود،ازاقالمتعهدیاختیداریغیراختیاریراتشکیبمی
شدد،شودکهازحاصببرازشمدلرشرسیونیفوقنتیجدهخواهددیاهمانخطایمدلاستدادهمی
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.1دستآمدهاستبه
هدایمملیداتیبدرمجمدوعدارایدیینقدهای(:حاصبتقسیمجریانCFOجریاننقدمملیاتی)

 جاری.سال

 دورةشرکت.درآمدفروشابتدایحاصبلگاریتمجمع(:Sizeاندازةشرکت)

هدا)فرضدیهاول(،بدرایکدبشدرکتتدکیکمدلزیربهبرآوردهایپژوهشبافرضیهس،س،

هدایدارایرفتدارشدرکتمددیریتسدود)فرضدیهدوم(وطلباندمرفتدارفرصدتهایدارایرکتش
(:Gordon & Henry, 2005)استشدهآزمون)فرضیهسوم(یمدیریتسودکارا

DAi,t = α0 + α1 RPTi,t + α2 CFOi,t + α3 LEVi,t + α4 ROAi,t + α5 Sizei,t + εi,t. (3)  
باشد:بهشر زیرمی3دلشمارهمتغیرهایمورداستدادهدرم
شیدریشدتدهانددازهوبدهشدر پدیش2:بااستدادهازمددلشدماره(DAاقالمتعهدیاختیاری)

 شود.می

یسهامیهاقانونتجارتدرموردشرکتهیاصالح129ماده(:RPTمعاملهبااشخاصوابسته)

اشدخاصوابسدتهبدهیتبابرخددرخصوصمعامالیشرکت،شزارشمدیرههیئتکهداردیمقررم
دریادداشدت129اطالمداتًزمطبد مدادهصاحبانسهامارائدهکندد.یمادیمجمعممومنیاول

بندابرایندرایدنپدژوهشازمجمدوعشدود.هایمالیافشامدیتوضیحیبهصورتپیوستصورت
هدایمدالیصدورتهدایپیوسدتارقاممربوطبهمعامالتبااشخاصوابستهافشاشدهدریادداشت

نسبتمعامالتبااشخاصوابستهبرجمعمنوانبههاسازیدادهاستدادهشدهاستکهجهتیکسان

 واردمدلشدهاست.یابتدایدورههادارایی

هدایمملیداتیبدرمجمدوعدارایدیینقدهای(:حاصبتقسیمجریانCFOجریاننقدمملیاتی)

 جاری.سال

 .هایسالجاریهابهکبداراییاستازنسبتکببدهیمبارت(:LEV)مملیاتیاهرم
هدامحاسدبهشددهاینمتغیرازتقسیمسودخالصبهمجموعدارایی(:ROA)سودآوریشرکت

________________________________________________________________ 

دادهاسدتبیراتشدکیونیمدلرشرسد108بیترتنیبرازششدهاست.بهاکیصنعتبهتدک-هرسالیًزمبهذکراستمدلفوقبرا-1

 اند.سالهمگنشدهیابتدایهاییمورداستدادهدرمدلبراساسجمعدارایرهایذکراست،تماممتغانیال(.شاس9یصنعتط12)
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 دورةشرکت.درآمدفروشابتدایحاصبلگاریتمجمع(:Sizeاندازةشرکت)



 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی

هایدارایرفتارمدیریتسدودژوهشبهتدکیکشروهشرکتآمارتوصیدیمتغیرهایاصلیپ
نیانگیدوماندهیمریمقدادارائهشدهاست.باتوجهبهاختالفاندک1طلبانهوکارادرجدولفرصت

.قبدبازحدذف1نماینددمتغیرهدایپدژوهشازتوزیدعنرمدالتبعیدتمدیکدهنتیجهشرفدتتوانیم
سازیصورتشرفتدهاسدتکدهمقددارگنهاممبهماراییمشاهداتپرت،بااستدادهازمجموعد

 کمانحرافمعیارحاکیازاینممباست.

نشدان1شمارهباتوجهبهنتایجآزمونمقایسهمیانگیندوجامعهمستقبکهدرستونآخرجدول

شودکهمیانگینمتغیرهایاقالمتعهدیاختیاری،معامالتبدااشدخاصدادهشدهاست،مالحظهمی
کارایمددیریتسدودطلبانهوهایدارایرفتارفرصتتبستهواندازةشرکتدردوشروهشرکوا

تداوتمعناداریندارند؛لیکنمیانگینمتغیرهایجریاننقدمملیاتی،اهدرمملمیداتیوسدودآوری

هددایدارایرفتددارایکددهشددرکتشونددهشددرکتدرایددندوشددروه،تددداوتمعندداداریدارنددد؛بدده
نممدیریتسودجریاننقدمملیاتیوسودآوریشرکتکمترواهدرممدالیبیشدتریازطلبافرصت

 هایدارایرفتارکارایمدیریتسوددارند.شرکت

 
 جمعی متغيرهای پژوهش بررسی مانایی و هم-4-2

اسدتدادهشردیدده2برایبررسیایستایی)مانایی(متغیرهایپژوهشازآزمونلوین،لدینوچدو
 استکهنتایجآندرجدولزیرارائهشدهاست:

 
 

________________________________________________________________ 

باشد،بنابه30حائزاهمیتاستکهاکثرمتغیرهایحسابداریتوزیعنرمالندارندومعموً ،چناننهتعدادمشاهداتبیشازنکتهذکراین-1

 توزیعرانرمالفرضنمود.توانقضیهحدمرکزی،می

2-Levin, Lin and Chu 
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طلبانه و کارای مدیریت  های دارای رفتار فرصت   آمار توصيفی متغيرهای پژوهش در سطح گروه شرکت (1)جدول 

 سود

 متغیر

رفتار 

مدیریت 

 سود

تعداد 

-سال

 شرکت

 میانه میانگین
انحراف 

 معیار

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

آزمون  tآماره 

مقایسه میانگین 

 دو جامعه مستقل

اقالم تعهدی 
 اختیاری

 0/534 0/001 0/087 0/065 0/091 792 طلبانه فرصت
115/1  

 0/475 0/001 0/081 0/061 0/086 675 کارا

معامالت با 
 اشخاص وابسته

 6/817 0/001 1/075 0/329 0/667 792 طلبانه فرصت
668/0  

 6/793 0/001 0/958 0/272 5/129 675 کارا

جریان نقد 
 عملیاتی

 0/785 0/409- 0/145 0/111 0/124 792 طلبانه فرصت
323/5-  

 0/813 0/384- 0/166 0/142 0/167 675 کارا

 اهرم مالی
 2/372 0/066 0/250 0/643 0/638 792 طلبانه فرصت

522/2  
 1/939 0/013 0/232 0/620 0/606 675 کارا

 تسودآوری شرک
 0/537 0/788- 0/123 0/085 0/090 792 طلبانه فرصت

057/6-  
 0/705 0/458- 0/142 0/117 0/133 675 کارا

 اندازۀ شرکت

 13/398 792 طلبانه فرصت
13/12

9 
1/446 9/615 18/936 

673/0  

 13/346 675 کارا
13/29

8 
1/471 8/899 17/828 

 
 و چو  نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لين (2)جدول 

 مانایی درجه سطح معناداری مقدار آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 I(0) 000/0 -552/33 اقالم تعهدی اختیاری
 I(0) 000/0 -029/45 وابسته اشخاص با معامالت

 I(0) 000/0 -997/27 عملیاتی نقد جریان
 I(0) 000/0 -280/10 اهرم مالی

 I(0) 000/0 -878/15 شرکت سودآوری
 I(0) 010/0 -083/3 شرکت اندازۀ

 

(،چناننهمعناداریآمدارهآزمدونکمتدراز2002لوین،لینوچو)ریشهواحدبراساسآزمون

طدورکدهدرهمدانباشدد.موردآزمونایستامیباشد،متغیر(05/0سطحخطایموردنظر)دراینجا
اسدتو05/0ترازمونکوچکشود،درکلیهمتغیرهاسطحمعناداریدرآزمشاهدهمینگارهفوق

اینبدانمعنیاستکهمیانگینوواریانسمتغیرهدادر،دهندهایناستکهمتغیرهاپایاهستندنشان
هدایدرنتیجده،شدرکتوهایمختلفثابدتبدودهاسدتطولزمانوکوواریانسمتغیرهابینسال
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هدادرمددلبامدهبدهوجدودآمددنموردبررسیتغییراتساختارینداشتهواسدتدادهازایدنمتغیر
همننینباتوجهبهیکسانبودندرجهماناییمتغیرهایپژوهش،آزمدونشود.رشرسیونکاذ نمی

 جمعیضرورتیندارد.هم


 آمار استنباطی

هایتشخیصدی،نتایجحاصبازآزموننتایجحاصبازآزمونفرضیهاولپژوهشپیشازارائه
3شدمارهدرجددولهدادرسطحکبشروهشدرکت2شمدلشمارهجهتتعیینبهتریننحوهبراز

 :ارائهشردیدهاست


 های نمونه در سطح کل شرکت 1های تشخيصی مدل شماره    نتایج آزمون(3)جدول 

 شرح آماره آزمون
مقدار آماره 

 آزمون

شرح سطح معناداری 

 آزمون

مقدار سطح معناداری 

 آزمون
 نتیجه آزمون

آماره آزمون 
 گانپا بروش

916/51 
سطح معناداری آزمون 

 پاگان بروش
000/0 

قابلیت ادغام مکان و زمان وجود 
 دارد.

 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 258/322 آماره آزمون چاو
روش پانلی با اثرات ثابت مناسب 

 است.

 233/103 آماره آزمون هاسمن
سطح معناداری آزمون 

 هاسمن
007/0 

روش پانلی با اثرات تصادفی 
 مناسب نیست.


درپدژوهشاولآزمدونفرضدیهمنظدوربهباتوجهبهتوضیحاتجدولفوق،مدلبااثراتثابت

شدمارهشودونتایجحاصبازآندرجدولبرازشمینمونههایشرکتکبمدلدومپژوهشدر
 :ارائهشردیدهاست4

توانشدتکدهدرسدطح(می000/0باتوجهبهآمارهفیشربهدستآمدهوسطحمعناداریآن)
اسدت،بده222/0برابدربداتعیدینضدریبمیدزاندرصدالگویپژوهشمعنداداراسدت.95اطمینان

درصدازتغییراتمربوطبهمدیریتسودتوسطمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهو22مبارتیحدود

الی5/1آندربازهواتسونوقرارشرفتنشردد.آمارهدوربینشدهتبیینمیمتغیرهایکنترلمعرفی
باشدد.همنندینسدطحمعندادارینیزحاکیازمدموجودخودهمبستگیبینخطاهایمدلمی5/2

آزمونفیشرکمبایننشانازمدموجودناهمسانیواریانساست.
حداکی0254/0سطحمعناداریمتغیرمستقبپژوهش،یعنیمعامالتبااشخاصوابستهبرابربدا
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دارمیانمعاملهبااشخاصوابستهومددیریتسدودداردومالمدتضدریبایدنازوجودرابطهمعنا
جهتباآمارةتی،نشانازاثرمثبتومعنادارمعامالتبااشدخاصوابسدتهبدر+(هم0044/0متغیر)

مدیریتدارد.بهمبارتدیگر،باافزایشمیزانمعدامالتبدااشدخاصوابسدته،مددیریتسدودنیدز
فت.افزایشخواهدیا

 
 های نمونه( در سطح کل شرکت 2نتایج آزمون آماری فرضيه اول پژوهش )مدل شماره  ( 4)جدول 

 سطح معناداری (tآماره تی ) خطا ضریب متغیر

 0/3769 0/8839 0/0955 0/0844 مقدار ثابت

 0/0254 2/2380 0/0020 0/0044 معامالت با اشخاص وابسته

 0/5303 0/627- 0/0427 0/026- جریان نقد عملیاتی

 0/094 1/6757 0/0229 0/0384 اهرم عملیاتی

 0/323 0/9887 0/0174 0/0172 سودآوری شرکت

 0/8054 0/246- 0/0059 0/001- اندازۀ شرکت

 122/0 شده ضریب تعیین تعدیل 222/0 ضریب تعیین

 000/0 آزمون فیشر سطح معناداری 215/2 آماره آزمون فیشر

 015/2 اتسونآماره آزمون دوربین و

 000/0 فیشر کمباینسطح معناداری آزمون  36/437 فیشر کمباینآماره آزمون 
 

رفتدارهدایدارایآزمدونفرضدیهدومپدژوهشمددلدومپدژوهشدرشدروهشدرکتمنظوربه

دومنتدایجحاصدبازآزمدونفرضدیهشدود.پدیشازارائدهطلباندهبدرازشمدیمدیریتسودفرصت
در2هایتشخیصیجهتتعیینبهتریننحوهبدرازشمددلشدمارهزآزمون،نتایجحاصباپژوهش

ارائدهشردیدده5شدمارهدرجدولطلبانممدیریتسودهایدارایرفتارفرصتسطحشروهشرکت
 :است


طلبانۀ مدیریت  دارای رفتار فرصتهای  شرکتگروه در سطح  1های تشخيصی مدل شماره    نتایج آزمون(5)جدول 

 سود

 ماره آزمونشرح آ
مقدار آماره 

 آزمون

شرح سطح معناداری 

 آزمون

مقدار سطح معناداری 

 آزمون
 نتیجه آزمون

آماره آزمون 
 پاگان بروش

144/38 
سطح معناداری آزمون 

 پاگان بروش
000/0 

قابلیت ادغام مکان و زمان وجود 
 دارد.

 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 543/213 آماره آزمون چاو
با اثرات ثابت مناسب روش پانلی 

 است.

 973/17 آماره آزمون هاسمن
سطح معناداری آزمون 

 هاسمن
003/0 

روش پانلی با اثرات تصادفی 
 مناسب نیست.



 123 سود تیریدۀ مطلبان فرصت ایکارا ارتباط آن با رفتار معامالت با اشخاص وابسته و 

درپدژوهشدومآزمدونفرضدیهمنظدوربهباتوجهبهتوضیحاتجدولفوق،مدلبااثراتثابت
شدودونتدایجبانهبرازشمیطلهایدارایمدیریتسودفرصتمدلدومپژوهشدرشروهشرکت

 :ارائهشردیدهاست6شمارهحاصبازآندرجدول
 

سود  تیریمد یدارا یها گروه شرکتدر  2نتایج آزمون آماری فرضيه دوم پژوهش )مدل شماره  ( 6)جدول 

 (طلبانه فرصت

 سطح معناداری (tآماره تی ) خطا ضریب متغیر

 0/1143 1/5810 0/1360 0/2151 مقدار ثابت

 0/0283 2/198- 0/0034 0/007- معامالت با اشخاص وابسته

 0/5352 0/620- 0/0744 0/046- جریان نقد عملیاتی

 0/007 2/7030 0/0415 0/1122 اهرم عملیاتی

 0/2446 1/1646 0/0900 0/1049 سودآوری شرکت

 0/1605 1/404- 0/0103 0/014- اندازۀ شرکت
 149/0 شده دیلضریب تعیین تع 258/0 ضریب تعیین

 000/0 آزمون فیشر سطح معناداری 366/2 آماره آزمون فیشر

 202/2 آماره آزمون دوربین واتسون

 0279/0 فیشر کمباینسطح معناداری آزمون  61/213 فیشر کمباینآماره آزمون 

 

ی(درمدلدومهمانندمدلاولبیانگرمعناداریالگو000/0آمارهفیشروسطحمعناداریآن)
درصددازمتغیدر26حاکیازتبیینحددود258/0باشد.همننینضریبتعیینبامقدارپژوهشمی

وقرارشرفتندربازه202/2واتسونبامقداروابستهتوسطسایرمتغیرهاست.همننینآمارهدوربین

همنندینسدطحنشدانازمددموجدودخودهمبسدتگیدرجمدالتخطدایمددلدارد.5/2الی5/1
باشد.داریآزمونفیشرکمبایننشانازمدموجودناهمسانیواریانسمیمعنا

شدودفرضدیهمشخصمدی0283/0براساسمعناداریمتغیرمعامالتبااشخاصوابستهبامقدار
شدردد.بدهمبدارتیبدینمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهودرصدتأییدمدی95دومدرسطحاطمینان
شردد.اماجهترابطهمندیاست،یعنیدراطمعناداریمشاهدهمیطلبانهارتبمدیریتسودفرصت

طلبانه،افدزایشمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهسدببهایدارایمدیریتسودفرصتشروهشرکت
توانبیاننمودمعامالتبااشخاصوابستهکاراست.کاهشمدیریتسودشدهاست؛بنابراینمی
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مدیریترفتارهایدارایلدومپژوهشدرشروهشرکتپژوهشمدسومآزمونفرضیهمنظوربه

،نتایجحاصبازپژوهشدومنتایجحاصبازآزمونفرضیهشود.پیشازارائهبرازشمیکاراسود

هایدرسطحشروهشرکت2هایتشخیصیجهتتعیینبهتریننحوهبرازشمدلشمارهآزمون

 :ارائهشردیدهاست7شمارهدرجدولدارایرفتارکارایمدیریتسود


 دارای رفتار کارای مدیریت سودهای  شرکتگروه در سطح  1های تشخيصی مدل شماره    نتایج آزمون(7)جدول 

شرح آماره 

 آزمون

مقدار آماره 

 آزمون

شرح سطح معناداری 

 آزمون

مقدار سطح معناداری 

 آزمون
 نتیجه آزمون

آماره آزمون 
 پاگان بروش

956/32 
مون سطح معناداری آز

 پاگان بروش
000/0 

قابلیت ادغام مکان و زمان وجود 
 دارد.

 000/0 سطح معناداری آزمون چاو 613/198 آماره آزمون چاو
روش پانلی با اثرات ثابت مناسب 

 است.

 001/0 آماره آزمون هاسمن
سطح معناداری آزمون 

 هاسمن
999/0 

روش پانلی با اثرات تصادفی 
 ست.تر ا مناسب



پدژوهشدومآزمدونفرضدیهمنظدوربهضیحاتجدولفوق،مدلبااثراتتصادفیباتوجهبهتو
شدودوطلباندهبدرازشمدیهایدارایمدیریتسودفرصدتمدلدومپژوهشدرشروهشرکتدر

 :ارائهشردیدهاست8شمارهنتایجحاصبازآندرجدول


 (کاراسود  تیریمد یدارا یها گروه شرکتدر  2مدل شماره  نتایج آزمون آماری فرضيه سوم پژوهش ( 8)جدول 

 سطح معناداری (tآماره تی ) خطا ضریب متغیر

 0/0624 1/8666 0/0310 0/0579 مقدار ثابت

 0/0024 3/0477 0/0030 0/0094 معامالت با اشخاص وابسته

 0/0004 3/5567 0/0222 0/0789 جریان نقد عملیاتی

 0/0305 2/1685 0/0168 0/0366 اهرم عملیاتی

 0/5391 0/6144 0/0318 0/0195 سودآوری شرکت

 0/589 0/540- 0/0021 0/001- اندازۀ شرکت
 030/0 شده ضریب تعیین تعدیل 038/0 ضریب تعیین

 000/0 آزمون فیشر سطح معناداری 238/5 آماره آزمون فیشر

 517/1 آماره آزمون دوربین واتسون

 0001/0 فیشر کمباینناداری آزمون سطح مع 95/224 فیشر کمباینآماره آزمون 
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95تدوانشددتکدهدرسدطحاطمیندان(مدی000/0باتوجهبهآمارهفیشروسطحمعناداریآن)
است،بهمبارتی038/0برابرباشدهتعدیبتعیینضریبمیزاندرصدالگویپژوهشمعناداراست.

بااشدخاصوابسدتهومتغیرهدایدرصدازتغییراتمربوطبهمدیریتسودتوسطمعامالت4حدود
نیدز5/2الدی5/1واتسونوقرارشرفتنآندربازه.آمارهدوربین1شرددشدهتبیینمیکنترلمعرفی

همنندینسدطحمعنداداریآزمدونباشدد.حاکیازمدموجودخودهمبستگیبینخطاهایمدلمی

باشد.فیشرکمبایننشانازمدموجودناهمسانیواریانسمی
حداکی0024/0معناداریمتغیرمستقبپژوهش،یعنیمعامالتبااشخاصوابستهبرابربداسطح

ازوجودرابطهمعنادارمیانمعاملهبااشخاصوابستهومدیریتسدودکداراداردومالمدتضدریب
جهتباآمارةتی،نشانازاثرمثبتومعنادارمعامالتبااشدخاصوابسدته+(هم0094/0اینمتغیر)

رمدیریتسودکارادارد.بهمبارتدیگر،باافزایشمیزانمعامالتبااشدخاصوابسدتهدرشدروهب

هایدارایرفتارمدیریتسدودکدارا،مددیریتسدودنیدزافدزایشخواهددیافدت؛بندابراینشرکت
معامالتبااشخاصوابستهازنوعکاراست.

 

 گيری بحث و نتيجه

امالتبدااشدخاصوابسدتهومددیریتسدوددرشدروهکشفارتباطبینمعدهدفاینپژوهش
هدایشیدریانگیدزهطلبانهوکارانهادهشدتاازاینطری بدهشدکبهایدارایرفتارفرصتشرکت

نیببهاهدافیخاصپیبرد.اشرچدهبرایانجاممعامالتبااشخاصوابستهاقدامبهمدیریتیجهت

بستهدربرخیازتحقیقاتمدوردبررسدیقدرارشرفتدهرابطهمدیریتسودومعامالتبااشخاصوا
هایدارایرفتارمدیریتسدودکدارایدااستاماتأثیرمعامالتبااشخاصوابستهدرشروهشرکت

بدااسدتدادهازاطالمداتمدالی؛بنابرایندراینپژوهشطلبانهموردبررسیقرارنگرفتهاستفرصت
ن،مشاهدهشدکدهبدینمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهوهایمضوبورساوراقبهادارتهراشرکت

مدیریتسودارتباطمثبتومعناداریوجوددارد.بهمبارتدیگر،بداافدزایشمیدزانمعدامالتبدا

________________________________________________________________ 

شدهپاییناستاماآزمونفرضیاتدربسیاریازمطالعاتوتحقیقاتًتیننیزمشاهدهشدهاستکهضریبتعیینوضریبتعیینتعدیب.-1

 (.2017)بوهمکارانحبی(و2015(اوتاماوشاه)2010لووهمکاران)؛براینمونه:شیریانجامشدهاستونتیجه
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پژوهشیهاافتهیهمسوباهیفرضنیاجینتااشخاصوابسته،مدیریتسودنیزافزایشخواهدیافت.
 ,Kohlbeck & Mayhew)هدویکلبدکومد(،Johnson et al., 2000)جانسدونوهمکداران

 ,.Cheung et al)وهمکدارانوند یچ(،Gordon & Henry, 2005)یشوردونوهندر،(2004

(،Kang et al, 2014(،کندد وهمکدداران)Wang & Yuan, 2012(واندد ویددوان)2009
(،Sarlak & Akbari, 2013،سرلکواکبدری)(Khodami Pour, 2012)وهمکارانپوریخدام

 Khomamiابددی)خمدامیو(Kuan et al, 2010کوآنوهمکاران)ودرتقابببانتایجپژوهش

Abadi, 2013)باشدیم.

طلباندهفرضیهدومپژوهشبهبررسیرابطهمعامالتبااشخاصوابستهومدیریتسدودفرصدت
جحاکیازرابطهمندیومعنادارهایپژوهشذکرشد،نتایشونهکهدربخشیافتهپردازد.همانمی
طلبانده،بداافدزایشمیدزانهدایدارایرفتدارمددیریتسدودفرصدتباشد.بهمبارتیدرشدرکتمی

معامالتبااشخاصوابسته،مدیریتسودکمتریراخواهیمداشت.بنابراینایننتایجایدنفرضدیه
ایمشدابه،فرضدیهسدومشوندهبدهبرتقویتنظریهمعامالتبااشدخاصوابسدتهکدارااسدتواراسدت.

کند.چراکهنتایجحاکیازرابطدهپژوهشنیزازنظریهمعامالتبااشخاصوابستهکاراحمایتمی
هدایدارایرفتدارمددیریتمثبتومعنادارمعامالتبااشخاصوابستهومدیریتسوددرشدرکت

زانمعدامالتبدااشدخاصوابسدته،هدا،بداافدزایشمیدباشد.بهمبارتیدراینشدرکتسودکارامی
هدایمدیریتسودبیشتریراشاهدخواهیمبود.برآیندآزمونفرضدیهدوموسدوممطداب بدایافتده

پدوروهمکدارانخددامی(،El-Helaly, 2016(،حاللدی)Kuan et al, 2010کدوآنوهمکداران)

(Khodami Pour, 2012)یابددیوخمام(Khomami Abadi, 2013)هدایادبداپدژوهشومتضد
یشددوردنوهنددر(،Kohlbeck & Mayhew, 2004)هددوی(،کلبددکومددMing, 2003)ند یم

(Gordon & Henry, 2005)،میکد(وووKim & Woo, 2008لد،)وسدان )یLi & Sung, 

،(Sheri & Hamidi, 2012)یدیدوحمیشدعر(،Kang et al, 2014(،کند وهمکداران)2011
 ,Darabi & Davodkhani،دارابدیوداودخدانی)(Sarlak & Akbari, 2013)یسدرلکواکبدر

 ,.Lotfalipour et alپدوروهمکداران)،لطدعلدی(Vaez et al., 2017،وامدظوهمکداران)(2015

باشد.می(Kamyabi et al., 2017(وکامیابیوهمکاران)2017

اطالمداتویعمبالزامداتافشدادستورالبیتصورغمیاستکهملینکتهضرورنیتوجهبها
معامالتبدهنگونهیایبرافشادیوتأکیوفرابورسیمعامالتاشخاصوابستهناشرانبورسبیتصو
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دررفتدهیپذیهاشرکت،یادورهانیساًنهومیمالیهاصورتوستیپهرشروهمعاملهبهکیتدک
نی؛بنددابرااسددتکددردهیکوتدداهمعددامالتنگونددهیایاوراقبهددادارتهددراننسددبتبددهافشدداسبددور

ازجملهمددمیبامشکالتیمالیاقالممربوطبهمعامالتبااشخاصوابستهازصورتهایآورجمع
ایدکدهیاشوندههدابدهنداقصدرشدرکتیهدا،افشداازشدرکتیمعدامالتدربرخدنگونهیایافشا

همدراهبدود.رفته؛یصورتن،ذیمعامالتبهنحومناسبکیتدکاینشدهوتیرمادستورالعمبکامال 

یآورمشدکالتمدرتبطبداجمدعگدریناخوانابودناقالممربوطبهمعامالتبااشخاصوابسدتهازد
 .رودیاطالماتمربوطبهمعامالتبااشخاصوابستهبهشمارم


 )پيشنهادهای کاربردی پژوهش( پژوهشهای  مرتبط با فرضيهپيشنهادهای 

جهبهمرورادبیداتپدژوهش،بررسدیمندابعاطالمداتیدرارتبداطبدادرطیانجامپژوهشباتو
موضوع،نتدایجحاصدلهودسدتاوردهایپدژوهشحاضدر،پیشدنهادهاییبدهشدر ذیدببدهمددیران

شذارانارائهشردیدهاست:ها،سازمانبورساوراقبهادارتهرانوسرمایهشرکت

وجدنشدانوابسدتهاشدخاصبدامعدامالتضدعیفافشای .1 الزامداتبداانطبداقدرکاسدتیوداز
.داردوابسدتهاشدخاصبداروابدطماهیتبهتوجهمدموایران12شمارهحسابداریاستاندارد

نگیدردبدرمملیداتانجدامایباآنهامعاملهاشرهیچحتیکهوجوداشخاصوابستهدرصورتی
حسدابداریسدتاندارداالزامداتبدامطداب وکافیاجرایبرنظارتلذا.شذاردشرکتاثرمی

باتوجهبهنتدایجآزمدونفرضدیهاول.استانتظارموردمسئولنهادهایایرانتوسط12شماره

هایپذیرفتدهشددهمعامالتبااشخاصوابستهدرمدیریتسودشرکتمؤثرکهنشانازنقش
جملهسازماندربورساوراقبهادارتهراندارد،انتظاربرایناستکهنهادهاوارکانناظراز

ایبهمعامالتبااشخاصوابسدتهداشدتهبورسواوراقبهاداروحسابرسانمستقبتوجهویژه
 باشندوچنینمعامالتیرابادقتنظربیشتریرصدنمایند.

هدایدارایرفتدارهدایدوموسدوممبندیبدراینکدهشدرکتباتوجهبدهنتدایجآزمدونفرضدیه .2
هایجویندوشرکتازمعامالتبااشخاصوابستهبهرهمیطلبانممدیریتسود،کمترفرصت

کنندد؛بدهدارایرفتارکارایمدیریتسود،بیشترازمعامالتبااشخاصوابسدتهاسدتدادهمدی

هدایمدالیوتحلیدبکنندشانازاطالمداتمدالیدراسدتدادهازصدورتسهامدارانواستداده
شدودتداتوجدهبیشدتریرابدهاطالمداتیشدذاریتوصدیهمداطالماتبرایتصمیماتسرمایه
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واکنشیمعامالتبااشخاصوابستهمعطوفداشتهتابهوجودچنینمعامالتیدرشرکتبیش
ایمعدامالتبدااشدخاصوابسدتهنشانندهند.همننینتوجهخودرابهبررسدیارقداممقایسده

 هایقببمعطوفدارندشزارششدهدرسال

بایددحسابرسوابستهاشخاصبامعامالتخصوصدر550حسابرسیاستانداردمدادبامطاب  .3
کنتدرلازناشدیاهمیدتبداتحریدفخطرهایبامناسببرخوردوارزیابیتشخیص،منظوربه

اسدتانداردالزامداتطبد وابسدتهاشدخاصبدامعدامالتافشداییداتشدخیصدرتجاریواحد
حاضرتحقی نتایجبامطاب روایناز.کنداجرارامرتبطحسابرسیروشهایبایدحسابداری

هدایشدرکتدروابسدتهاشخاصبامدیریتسودباافزایشمعامالتسطحافزایشبیانگرکه
استانداردشذار،نهادهایشرددمیباشد)فرضیهاولپژوهش(؛پیشنهادمیتحقی آمارینمونه
بددهامتبدداردهیفرآینددددرًزمرسددیدشیهددایروشواسددتانداردهادرراًزمنظددرتجدیددد

 آورند.ممببهراالذکرفوقشرایطباهایشرکتمالیهایصورت

 

 های آتی برای پژوهش پيشنهاد

پدژوهشنیداجینتدابیدتکمیودرراسدتایآتدیهداکدهدرپدژوهششودیمشنهادیپانیپادر
 :ردیقرارشوهشگرانموردتوجهپژموضوماتزیر

وکداراسدودمددیریترفتداردارایهدایشدرکتتدکیدکایتدوانبدرهایآتیمیدرتحقی  .1
تغییددراتیدداآتددیغیراختیدداریسددودخالصهمنددوندیگددررویکردهددایازطلبانددهفرصددت

 شود.استدادهشرکتسودخالص

تحقی حاضردرحالیصورتشرفتکهدردسترسیبهاطالماتاجدزایمختلدفمعدامالت .2
ووابسدتهاشدخاصبدامعدامالتافشداینحدوهوامنهدافزایشبااشخاصوابستهممکننبود؛با

کدهرودمدیانتظارموضوع،اینبهحسابرستوجهونظارتیهایسازمانبیشترنظارتهمننین
شودمیتوصیهبنابراینآید؛فراهمآتیهایسالدروابستهاشخاصبامعامالتتدکیکامکان

قدرارپژوهشدگرانتوجدهمدوردسودریتمدیبروابستهاشخاصبامعامالتمختلفاجزایاثر
 .شیرد

اشدخاصبدامعدامالتشیدریانددازهبدرایمتداوتیهایتوانازمقیاسهایآتیمیدرپژوهش .3

بدامعدامالتریالیمقدارونوعدرشیر،تعدادطرفینچونهاییهموابستهاستدادهنمود.مقیاس
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.وابستهاشخاص
-سهامشرکتآیاواستطلبانهفرصترفتاریکستهواباشخاصبامعامالتآیااینکهبررسی .4

-کمتدرقیمدتدیگدرانبدهنسدبتهسدتند،بیشدتریوابستماشخاصبامعامالتدارایکههایی

آشداهیمعدامالتایدنبدودنطلباندهفرصدتازشدذارانسدرمایهآیادرواقع؟شودیمشذاری
 دارند؟

اقلیدتشدروهمنافعتأمینبهوباشدراکامعامالتیتواندمیماهیتدروابستهاشخاصمعامالت .5
مددیریتبداکدهب،ردازندمواملیوراهکارهاتبیینبهمحققیناستشایستهرواینازبیانجامد؛

فدراهمراخصدوصایدندرًزمبسدترآنهدا،هدایانگیدزهکاهشومدیرانطلبانهفرصترفتار
 .آورند

پیشدنهادشددند،بررسیتهرانبهادارقاورابورسدرشدهپذیرفتههایشرکتپژوهشایندر .6

 .شرددبررسینیزفرابورسهایشرکتدرموضوعاینآیندههایپژوهشدرشرددمی
هایفعالیتدستکاریدیگرمبارتبهومملیاتیتصمیماتازبرخیاتخاذباتواندمیمدیریت .7

وسودواقعیمدیریتبهاقدامواقعی وابسدتهاشدخاصبامالتمعاسطحاینکهبهتوجهبانماید
بررسدیروایدنازباشدد؛مدیواقعدیهایفعالیتدستکاریمنظوربهمدیریتابزارهایجملهاز

موضدومیجدذا توانددمیوابستهاشخاصبامعامالتسطحوسودواقعیمدیریتبینرابطه
 .برایکارهایپژوهشیآتیباشد

شدودوآیدامدیانجدامهاییبازهچهدرعمولمطوربهمعامالتبااشخاصوابستهکهاینبررسی .8

واکدنشانددازهچدهتابهاداراوراقوبورسسازمانرسانیاطالعسایتدرمنتشرههایامالمیه
کنددمیتعدیبراقانونیبازرششزارشومالیهایصورتدرمندرجاطالماتبهسهامداران

 توسطپژوهشگراناطالقشردد.تواندازموضوماتپیشنهادیبرایانجامپژوهشنیزمی

هداهایمالیدرخصوصمعدامالتشدرکتبررسیتناسباظهارنظرحسابرسانمستقبصورت .9
 باشد.آتیتحقی موضوماتزمرهتوانددربااشخاصوابسته،می

هدایدارایارتباطداتسیاسدیبدهجهدتوجدودافدرادمعامالتبااشخاصوابسدتهدرشدرکت .10
بهسوءاستدادهازمنابعشرکتشردد؛بنابراینبدهپژوهشدگرانتوصدیهتواندمنجرندوذ،میذی

شردبهمطالعهنقشارتباطاتسیاسیشرکتدرنوعرفتارمعامالتبدااشدخاصوابسدتهدرمی
هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانب،ردازند.شرکت
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بهمخدر(قانونادالحقانونمبارزهبامواد8ماده6مخدر)بانگاهموردیبهبندموادجرائمحکماددا در
هایبذدویهذرهزینهۀاستیادهشدهوجهتمحاسب1395هایدیوانعالیکشوردرسالتجربی،ازدادهةشیو

گیذریازبرداریگردیدهاست.سذس بذابهذرههایدادگاهانقالبمشذهدبهدنواننمونهبهرهپروندهازداده
نتذای جر مذذکورمحاسذبهگردیذد.هایسیستمقضاییدرددورحکماددا درروشپایینبهباال،هزینه

هایتابعه(بهقوهقضاییه)بدوناحتسابسازمانۀدرددازبودج274/0تقریباًتحقیقحاکیازآناستکه
دردد90یابدکهباحذفمجذازاتاددا درمواردغیرضروری،حدودهااختذصاصمیایندستپرونده
هادرارتبذا بذاحکذمتوانددرکاهشهزینهمیمسئلهدکهاینیابحکماددا کاهشمیازمواردمشذمول

 واقعشود.مؤثرمذکور


ها.هایسیستمقضایی،ارزیابیهزینهمخدر،هزینهاددا ،موادها: کلیدواژه

JEL: .D61, K41, K42, K14 یبندطبقه

 

  مقدمه

اقتصذادخذرددرتحلیذلابزارهذاینظریذهکذارگیریبذهتحلیلاقتصادیحقوقدبارتاسذتاز

هذایهذاوفرمذولهذا،مذدلشودبهکمکنظریهقواددونهادهایحقوقی.دراینرویکردسعیمی
وادذولاقتصذادی،هذافذر پذیشدلماقتصادوبابهرهگرفتنازروشتحقیقایندلموبراساس

غییردرحوزهقواددوهایحقوقیتبیینشدهودرراستایاهدافاقتصادی،برایادالحوتپدیده

.(Naeimy, 2015: 204)ارائهگرددهاوتجویزهاییهمنهادهایحقوقی،تودیه
روشکذارگیریبذهدهدکهمراجعهبهکتبمعتبردرزمینهرویکرداقتصادیبهحقوقنشانمی

 هایدلمحقوقگسترشداشذتهاسذتومنطقاقتصادیدرحوزهدلمحقوقدرتما زیرمجموده
(e.g., Dadgar, 2010; Shavell, 2009.)ازجملهاینمواردحقوقکییریاست.اولینمطالعذاتی

1کهدرزمینهحقوقکییریواقتصاددورتگرفتبهنیمهدو سدههجدهمتوسذ سذزاربکاریذا

اثبذاتیپذیشنرفذتوشناختیمعرفتهایامامطالعاتاینسدهباروش؛گرددبازمی2وجرمیبنتا 
رحدتودییاتنظریباقیماند.د

________________________________________________________________ 

1- Cesare Beccaria 

2- Jeremy Bentham 
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اولیناقتصاددانیبودکهتحلیلاقتصادیجر بااستیادهازآزمونتجربیراموردتوجه1فلیشر
بهبررسیجر ودواملیمانندتعیذیننذرددسذتمزدونحذوه1968و1963هایسالقرارداد.اودر

امذا؛هذایقذانونیوغیرقذانونیپرداخذتآندرتخصیصزمذانمیذانفعذذالیتتأثیرتوزیعدرآمدو
بذااسذتیادهاز1968اولیناقتصاددانیبودکهدرسذال2تواناذدانداشتکهگریبکرمیراستیبه

 ,Sarirafraz, Sadatmakian)گذاراقتصادجذر بذودوسایلدلمیوفنیوباتحلیلیاقتصادیپایه

& Fahimifar, 2009: 256). (1980)5رونالذدز (و1973)4(،ارلذی 1970)3پ ازویاسذتیگلر
ارلذی ازجملذه  (Abrishami & Rezaei, 2015: 44-45) .بکاریاوبنتا راتوسعهدادندایدهاولیه

توانبیانداشتتاثیراتمطالعذاتاودرایذنافرادیبودکهمطالعاتبسیاروسیعیراانجا داد،می
باواردکذردندرآمذدو1973صاددانانبیشتربوده،اودرسالحوزهبهلحاظگستردگیازتما اقت
1981هایسالهایجر رابازترکرد.ویدرمطالعاتخوددرنحوهتوزیعآنبهمدلبکر،تحلیل

هذذاوتمذا دوامذلبازدارنذدگی)بذارویکذذردیبذهمطالعذهدرخصذوصتذاثیراتمجذازات1999و
 ,Sarirafraz, Sadatmakian, & Fahimifar).یتپرداختاقتصادی(درکاهشپدیدهجر وجنا

2009: 257)
تذوانمالحظذهنمذودوآنبررسذیدرپیشینهمطالعاتاقتصادجر ،رویکرددیگذریرانیذزمذی

مبارزهباجر ونیزپیشگیریازآننسبتبذهجامعذههایبرنامههاوکاراییهاومنافعیاهزینههزینه

بذهدرخواسذت–لنذداستاددانشگاهمذری–میالدیلورن شرمن90دهههایسالاست.درپایان
خواستاستیادهمطلذوبازبودجذهدمذومیبررسذیشذود،کارنامذهومجل سنایآمریکاکهمی

برنامهپیشگیریاجتمادیراکهوزارتدادگستریدراینکشوراجراکردهبذود500نتای بیشاز

مورد31نداشته،تأثیریمورد22اند،هاییداشتهبرنامهپیشرفت18نتعدادچنینارزیابیکرد:ازای
هذایپیشذگیریاجتمذادیسذنجشناپذذیردرددازکلبرنامه85اندوبقیهیعنیکنندهبودهامیدوار

.اینارزیابیدرشرایطیدورتگرفتکهوزارتدادگستریآمریکادرآنزمذانسذاالنهاندبوده
 (Najafi Abrandabadi, 2009). لیارددالربهتذدابیرپیشذگیریاختصذاصدادهبذودمی4بیشاز

________________________________________________________________ 

1-Fleisher  
2- Gary Becker 
3- Stigler 
4- Ehrlich 
5- Ronalds 
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ایراجهذتبررسذیموسسهسیاستدمومیایالتواشنگتنآمریکاپروژهبسیارگسذتردهینهمچن 
هذایسذالهذارادرهاومنذافعایذنبرنامذهچهارددبرنامهپیشگیریبهدستگرفتهوجزئیاتهزینه

 .(Washington State Institute for Public Policy, 2015) ساختهاستمختلفمنتشر

هایسنجشذیمذتعددیدرکشورهایمختذلفدیگرنیزدورتگرفتهدراینارتبذا پژوهذش
هذایپیشذذنهادیدرزمینذذههذذایرذرحشذودتاراهجدیذدیدرشنذاختشایسذتگیکهموجبمی

 ,Brand & Price, 2000; Chisholm, 2000; Kerr) .شذذودکذذنترلیذاپیشگذذیریازجذذر بذاز

2001)
مذیالدیبهبررسیدللودوامذلاقتذذصادیجذر پرداخذذت.جذون،70دردهه1آرتوراوکذان

بذهنذودیایذنهرکذدا 1999درسال3رایت و الگوس وبوردت،1993درسال2مورفیوپری 
جذون،مذورفیوپذری رامذوردآزمذونحقیقذاتت2000درسذال4جنبهراگسترشدادندوکلی

دراینزمینهمطالعات (Sarirafraz, Sadatmakian, & Fahimifar, 2009: 258).تجربیقرارداد
 ,e.g., Hosseini nejad, 2006; Sadeghi, Shaghaghi)اندکینیزدرایراندورتگرفتهاسذت

& Asgharpoor, 2005; Garshasbi fakhr, 2011; Mehregan & Garshasbi Fakhr, 2012; 

Dadgar & Nazari, 2013; Abrishami & Rezaei, 2015 (.
5رویکرددیگریاستکهموضوعمطذذالعهاندرسذونشورذبررسیآثارجر براقتصادکالنک

هایجنذاییآمریکذادهد.براساسمطالعهویکلهزینهساالنهفعالیتراتشکیلمی1999درسال

(در2000)7(،برانذدوپذرای 2008)6تولیدناخالصداخلذیبذودهاسذت.چابانسذکیدردد9/11
هذادرهایجر وجنایتولزوانگلسذتانبهایننتذذیجهرسذیدندکذهایذنهزیذذنهبرآوردکلهزینه

(در2009)8باشد.همچنیندتوتوووانینذیدرددتولیدناخذالصداخلیاینکشورمی5/6حدود
کشورایتالیاکلهزینهاجتمادیجر تحمیلشذدهبذراقتصذادایذنجرائمدردد65حدودارزیابی

 :Dadgar & Nazari, 2016)اندالصداخلیبرآوردکردهذدرددتولیدناخ6/2کشوررابیشاز

________________________________________________________________ 

1- ArthurOkun 
2-Juhn, Murphy, Pierce 
3- Burddet, Lagos, Wright 
4- Kelly 
5- Anderson. 
6- Czabanski. 
7- Brand and Price. 
8- Detotto and Vannini. 
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رودکذههایهمینرویکردبهشمارمذیاززیرشاخهعهذهایجامهمجر درهزینهذالعهسذمط.  (64
هایسیستمقضاییجذز الینیذکچنذینمطالعذاتیاسذت.منظذورازسیسذتمقضذایی،یهزینهارزیاب

گذردد.هایمختلییمذینهذابتدایورودپروندهبهدادسراتاانتهایددورحکماستکهشاملهزی
توانذدکندکهمذیایرابرایمطالعاتاقتصادجر فراهممیهایسیذستمقضاییپایهشهزینهذسنج

هایواکنشبهجر یاپیشگیریازآنراتغییردهد.برنامهجهت

سذازدکذهبذهایذنقرارنذد:ضذرورتچندیرابهذهنمتبذادرمذیسؤاالتتوجهبهاینمطلب،
ادذالحیه8مذاده6هایسسیستمقضاییدرارتبا باددورحکماددا درموردبندارزیابیهزینه

هایسیستمقضاییدررسیدگیبهیکپروندهدرارتبذا زینهقانونمبارزهباموادمخدرچیست؟ه
هاییازایذنباددورحکماددا درجر مذکوربهچهمیزاناست؟بادرنظرگرفتنتعدادپرونده

،چهمیزانازبودجذهقذوهقضذاییهدذرفچنذینشودمیدستکههرسالهدرسیستمقضاییمطرح

باتوجهبهفلسیهکییذروکارکردهذایآن،راهکذاریراجهذتتوانگردد؟آیامیهاییمیپرونده
داد؟ارائههاکاهشهزینه

هذایقیدشده،باررحمبانینظریابتذداتبیذذینجلذوهسؤاالتمقالهحاضربرایپاسخذگوییبه
در هذایسیسذتمقضذاییدهذد،سذس جایگذاهارزیذابیهزینذهاقتصذادجر راموردتوجهقذرارمذی

شودتافهمیجامعومانعدرایذنراسذتاشذکلگرفتذهوبذهقتصادجر بهتیصیلبیانمیمطالعاتا
مذوادمخذدرجذرائمهایسیستمقضاییدردذدورحکذمادذدا دردنبالآناهمیتارزیابیهزینه

دردورانحاضذروبذاخصذوصبذهگرددتابهدرسذتیضذرورتانجذا چنذینمطالعذاتیتشریحمی

-ونیکشوردرکشود.پ ازآنروشتحقیقذکرشدهوبذراسذاسآنیافتذهمالحظهشرای کن

 هایتحقیقمبحثآخررابهخوداختصاصخواهدداد.



 مبانی نظری

ازایذنمباحذثهرکذدا دررویکرداقتصادیبهحقوقکییریمباحثمتنودیوجودداردکذه
هایاینحوزهموردتوجهقذرارباشدکهبایددرپژوهشدارایگستردگیوادبیاتخاصخودمی

ازهرکذدا تحقیقاتومطالعاتاندکیدراینزمینهبهزبانفارسذیوجذودداردوازآنجاکهگیرد.

نمایدبرایفهمکاملاینمطلباند،لذاالز میازمنظرخاصخودبهاینحوزهتوجهنمودههاآن
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هذاگذرایشاستواینمطالعاتدارایچهچهمطالعاتیدراینزمینهدورتگرفتهرورکلیبهکه
وانوادیهستندوبهدنبالآندرکدقیذقجایگذاهموضذوعتحقیذقدرمطالعذاتمذذکور،درایذن

هذایمختلیذیازمطالعذاتیکذهدرهایمطالعذاتاقتصذادجذر ،جنبذهگیتارابتدابامروریبرجلوه
گذردد،سذس جایگذاهارزیذابییذانمذیارتبا بادیدگاهاقتصادیبهحقذوقکییذریوجذودداردب

هایسیستمقضاییدرمطالعذاتاقتصذادجذر روشذنشذدهودرپذیآنضذرورتواهمیذتهزینه

موادمخذدرمذوردمالحظذهقذرارجرائمهایسیستمقضاییدرددورحکماددا درارزیابیهزینه
 گیرد.می


 های مطالعات اقتصاد جرمجلوه

-میتأکیدمسئلهازدیدگاهبنتا براینخصوصبهبهحقوقکییریدرآغاز،رویکرداقتصادی

کردکهتصمیماتمرد برایتخلفکذردنبذامحاسذبهمیذزانلذذتومطلذوبیتیکذهازانجذا آن
شذود.هاییکهایجادشدههدایتمیشودومقایسهآنبامیزانمجازاتوهزینهتخلفنصیبشانمی

هایجر ومنافعآنتصمیمبهارتکابیادذد ارتکذابرفتذارهزینهدرواقعمجر بامحاسبهدقیق
شذناختیمعرفذتهذایهایتجربذیودذد اسذتیادهازروشامانظربهفقدانداده؛گیردمجرمانهمی

نظریبودهاست.درفاًمذکورهایوتحلیلتجزیهاثباتی،
 بااسذتیادهازآزمذونتجربذیراپ ازفلیشرکهاولیناقتصاددانیبودکهتحلیلاقتصادیجر

ایمشذهوربذاموردتوجهقرارداد،گریبکربااستیادهازوسایلفنیوباتحلیلیاقتصادیدرمقاله

توانبامنطذقاقتصذادیاینایدهرامطرحکردکهمی«جر ومجازات:رویکردیاقتصادی»دنوان
گیریمجذرمینبذالقوهراتبیذینکذردولذذاوفر ِمحوریآنیعنیانساناقتصادی،نحوهتصمیم

کنذددملمذیایگونهبهبینینمود.اوبراینادداستکهمجر ماننددیگرافرادراپیشهاآنرفتار
فذردزمذانیمرتکذبجذر خواهذدشذدکذهدرنتیجذهکهگوییحداکثرکنندهمطلوبیتخوداست.

یعنیمنافعموردانتظارازدملمجرمانذهبذیشازمطلوبیتموردانتظارناشیازارتکاب،مثبتباشد
هایموردانتظاربیشازسذودهایموردانتظارآنباشدواگراینتابعمنییباشد،یعنیهزینههزینه

.(Naeimy, 2015: 208)موردانتظاراست،ویدستبهارتکابجر نخواهدزد

وتحذترویکذردصوصانجا گرفذتپ ازبکرمطالعاتاقتصادیبهنسبتزیادیدراینخ
کننذدنئوکالسیکبهایذننتیجذهرسذیدندکذهافذراددمذلمجرمانذهیذاغیرمجرمانذهراانتخذابمذی
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(Abrishami & Rezaei, 2015: 44-45).اینرویکردبرخالفایدهکالسیکواولیهبذااسذتیاده
دانذدوعالیتاقتصادیمهممیاقتصادی،جر رایکفکامالًهایتجربیوفنیوباتحلیلازروش

منیعذتهسذتندو-داردکهافراددرپیحداکثرسذازیسودخودبذاتجزیذهوتحلیذلهزینذهبیانمی
-هذذایقذذانونیباشذذد،مرتکذذبجذذر مذذیچنذذذانچهمنیعذذتمذذادیجذذر بذذیشازمنذذافعفعالیذذت

 (.Sarirafraz, Sadatmakian, & Fahimifar, 2009: 257)شوند

هذاانگیتکهدومدلاقتصادیازرفتارمجرمانذهوجذوددارد:یکذیازمذدلتومیرورکلیبه
کردهاستومدلغالباست.دراینمدلبرتخصذیصزمذانمیذانارائههمانمدلیاستکهبکر

شودودرآمدناشیازجر شاملرضایتروانیولذتنیذزمیتأکیدهایمجرمانهوقانونیفعالیت
گذاردربازارسذها ،رفتذارمجرمانذهراکندکهبراساسرفتارسرمایهعیمیگردد.مدلدیگرسمی

فعالیذتتأثیربینینماید.براساساینمدل،مجرمانمانندسرمایهگذارانیهستندکهبهتبیینوپیش

خطذرویذاخطذر،کذمهذایبذیخودبرکاهشثروتوسرمایهتوجهدارندوبراینمبنامیانگزینذه
کنند.ویژگیاینمدلآناستکهدرآنمنظورازدرآمد،درآمدپولیاستوانتخابمیپرخطر

هذایغیرقذانونیکذهبذهپذولقابذلتقذویماسذت،کذابردداردولذافق درخصوصبرخیفعالیت
مالیمانندفرارمالیذاتیبذهجرائمدرتبیینمعموالًهاگونهازمدلمحدودترازمدلقبلیاستواین

-گیرندکهجذر هذمانگیذزههاییمانندمدلبکرفر می.ایندرحالیاستکهمدلروندمیکار

 :Naeimy, 2015)تذراسذتگسذتردههذاآنهایغیرمالیداردوهمتبعاتغیرمالیولذاکاربرد

210). 

بهموازاترشدایننظریاتکهبیشتربرانتخابجذر بذهدنذوانیذککذنشدقالنذیازسذوی
در1بذاافذولدولذترفذاهخصذوصبذههکارمبتنیاست،بعددیگریازمطالعذاتاقتصذادجذر ،بز

________________________________________________________________ 

داریتوانستندباخروجازبحراناقتصذادیدورانجنذااولجهذانیباسردتیابیرشدتولیدکهریآنکشورهایسرمایه1930دردهه8

اییافت.اینامرگسترشآموزشوپرورشسابقهبییزایند،اقتصادکشورهایدنعتیثباتورونقبیدرددبرتولیداتخود26تا25حدود

هذایهمگانی،توجهبهبهداشتهمگانی،حمایتازنیازمندانومحرومین،انجا خدماتاجتمذادیوتذأمیناجتمذادیرابذهدنذوانضذرورت

نعتیموردمالحظهقراردادوبدینترتیبمیهو دولترفاهبهخصوصپ ازجناداریدتضمینکنندهرشداقتصادیوشکوفاییسرمایه

ایدرزمینهتأمیندستکمحداقلِاستانداردزندگیهایسنجیدهوهوشمندانهبهمعنایوجودسیاستدولترفاهجهانیدو دملیاتیگردید.

 تردیدیدرزمینهضرورتتمرکزتما توجذهکلیذهنهادهذایرسذمیبذرهایزندگیاستودرآنهیبرایهمهوارتقایبرابریدرفردت

تأمینخدماتهمگانیوجودندارد.درادبیاتموجوددراینزمینههمهجا،بررویدوادلاساسیتاکیذدشذدهاسذت:اول،تذأمینخذدمات
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هذاوکشورهایغربیموردتوجهقرارگرفت.اینجنبهازمطالعاتاقتذصادجر ،بهبررسذیهزینذه
-یهایمبذارزهباجر ونیذزپیشذذگیریازآننسبذذتبذهجامعذهمذهاوکاراییبرنامهمنافعیاهزینه

هایمختلیذیحلشودهزینهراهتالشمی1کارایی–هزینهبااستیادهازابزار.دراینرویکردپردازد
تعریفشده،حداقلهزینذهراۀحلیکهباتحققنتیجکهنتای مشابهیدارندباهممقایسهشودوراه

نجنبذهازمطالعذاتترانتخابشذود.ابذزاردیگذریکذهدرایذمطلوبۀبهدنبالداردبهدنوانگزین

-هذایهزینذهتحلیذلاسذتکذه2منیعذت–هزینهشودتجزیهوتحلیلاقتصادجر بهکارگرفتهمی
-برند،بهاینصورتکهمقادیرپولیبراینتای مذداخالتدرنظذرمذیکاراییرایکگا فراترمی

مقادیرپذولیبیذانشذدند،هاوارزشمنافعیاهماننتای بهدورتدادهۀگیرند.وقتیهردویهزین
ابزارمذکورایذنرهنمذودکلذی .Dhiri & (Brand, 1999: 13) شودپذیرمیمقایسهمستقیمامکان

گیرانحوزهددالتکییریتازمانیبایدبهیکفعالیتادامذهدهنذدکذهکندکهتصمیممیارائهرا

درجهتکنترلیذاپیشذگیریازجذر کذهایهایشبیشترباشد.هراقدا یابرنامهمنافعآنازهزینه
هزینهآنبرایسیستمددالتکییریازمنافعمربورهبیشترباشد،دقالیذینخواهدبود.

اسذتکذهیشذتربیشذنهادیذادوپینبییهاهموارهشاملانتخابیماتحوزهددالتکییریتصم
یشذنهاهایهاومنذافعپینههزینهاومنافعخاصخودرادارااست.شمارشاینههزهاآنازهرکدا 

-یکاربردیماتکمککندتاتصمگذارانسیاستتواندبهیدهدکهمیروقرارمیشراپیمختلی

داقالنذهآنیمتصذمبنذذابراین.(Cohen, 2000: 268) ینذدجامعذهاتخذاذنمامنافعرادرجهتتری
عت،ذازمنیذیمنذددالوهبربهذرهاختصاصدادهشودکهیااستکهمنابعمحدودموجودبهبرنامه

بازدهممکنراداراباشد.یشذترینب
پذردازد.درایذنجنبهدیگریازمطالعاتاقتصادجر بهبررسیدللودواملاقتصادیجر می

نماگراقتصادیشاخصفالکترامعرفیکرد.ایننماگرترکیذبدوشذاخص3زمینهآرتوراوکان

                                                                                                     
 :Zahedani Mazandarani, 2000) موکراتیذکداری(؛ودو ،وجوددولتدرفاهیبرایتضمینبقادرشرای اقتصادآزاد)سرمایه

هایمطلقاًرفذاهی،هاینظا اماپ ازشصتسالباپایانگرفتنرونقاقتصادجهانیوافولدولترفاه،ضرورتمحدودسازیهزینه؛(133

خارجناالز دیگریازاینقبیلدرهایارائهخدماتدمومیورفاهیومهایاقتصاددولتی،استراتژیکیایتبنگاهبوروکراسی،مدیریتبی

.(Ibid:160)هاقرارگرفتدستورکاردولت

1- Cost-effective analysis 

2- Cost-benefit analysis 

3- ArthurOkun 
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توانندهمبهدورتمستقلبرمیزانجذر ریونردتور استکهمیمهماقتصادییعنینردبیکا
 مضادییبراحتمذالارتکذابجذر خواهذدداشذتیرتأثاثربگذارندوهمترکیبیازایندومتغیر

.(Dadgar & Nazari, 2016: 64)  بهبررسیاثرنابرابریدسذتمزد1همچنینجون،مورفیوپری
تمزدهاراذدوایننذابرابریدردسذذحدهآمریکاپرداختنذرایاالتمتوافزایشبازدهیمتخصصاند

کند،بازدهیانتظاریجر زمذانیکذهافذرادبذابیانمی2کلیدانند.نایتمیذدلیلافزایشجر وج

یابذدگیرنذد،افذزایشمذیسطحزنذدگیپذاییندرکنذارافذراددارایسذطحزنذدگیبذاالقذرارمذی
(Sarirafraz, Sadatmakian, & Fahimifar, 2009: 258).

هذای(درپژوهشیبهبررسذذیرابطذهبذینتولیذدناخذالصداخلذیونذردجذر 2013)3رومان
شناسذاندردورانرکذوداقتصذادیپرداخت.ازنگاهجذر 1960-2012خشونتواموالریدوره

گردد،چنانچهمیرائمجشودورونقاقتذصادیبادثکاهشتمایلافرادبهارتکابجر بیذشترمی

تریندورهرونقاقتصادیراداشتبذابیشذترینکهآمریکاروالنی2001تا1991بهدنوانمذثالاز
.(Dadgar & Nazari, 2016: 63- 64) دهمراهبوجرائمکاهشانواع

راشدجر داراییکاثربیرونیمنییبرتولیداست،زیذارائه(2004)4درمدلیکهتوس تلز
:جر بررفاهجامعذهاثذرمنیذیثانیاًشوندو:دواملتولیدازبخشرسمیبهاینبخشمنتقلمیاوالً

-دارددرحالیکهافرادبراساسبازدهیمثبتانتظاریبذهسذمتجذر کشذیدهمذیدارد.اوبیانمی

درواقعوی.  (Ibid: 63)پذیرندمیتأثیرشوند،امابهخارراثرمنییجر برتولیدکلجامعهازآن
کندکذهازهذرسذوبذایکذیازجوانذبمطالعذاتایرامیانجر واقتصادبرقرارمیرابطهدوسویه

دانذدوازسذویاقتصادجر ارتبا دارد.ازیکسوبرخیدواملاقتصادیرازمینهسذازجذر مذی
کند.دررفاهاقتصادیقلمدادمیمؤثردیگرجر را

بررسذیآثذارجذر بذراقتصذادکذالنثیرگذاراستوبههمذینجهذتأاقتصادتبنابراینجر بر

هذای.مطالعذهسذهمجذر درهزینذهدهذدراتشکیلمیجنبهدیگریازمطالعاتاقتصادجر کشور
بذهشذماراخیذرایذنرویکذردذیلکاهشآنازمباحثمطروحهدریاجامعهوروندروبهافزایش

________________________________________________________________ 

1-Juhn, Murphy, Pierce 
2- Kelly 
3- Roman 

4- Teles. 
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هاییموضوعمطالعاتاینشذاخهازاقتصذادجذر استکهچنینارزیابیقریببهدودههورودمی
 ;Rajkumar & French, 1997; (Cohen, 1988; Cohen, 2005) گردیذذدهاسذذت

Czabanski, 2008  .توسذ میلذروهمکذارانش1996تحقیقذیکذهدرسذالدربهدنذوانمثذال
.اینتحقیقنشذاندادهشدنجشقرارمختلفموردسجرائمهایچندموردازدورتگرفتهزینه

کذهمتوسذ هزینذهتجذاوزبذهدنذفدالراسذت.درحذالی 9000دکهمتوس هزینهحملهشدیددا

متوس هزینهتجذاوزبذهحذریم.باشددالرمی60000دالریاهزینهسو استیادهازکودکان 87000
دالرهزینهبذهبذار8000آزارسرقتمقرونبهودالراست1400خصودیبهقصدسرقتیاآزار

 .((Miller et al., 1996: 18دالرهزینهدربردارد3700نیزسرقتوسایلنقلیهموتوری.آوردمی

تواندرگیتارآینذدهدرکدرسذتیراازموجوددرحوزهاقتصادجر ،میهایتبیینگرایشبا
 جایگاهموضوعتحقیقدراینمطالعاترقمزد.


 های سیستم قضایی در مطالعات اقتصاد جرمیابی هزینهجایگاه ارز

هذایایذنحذوزهمنذافعوحوزهددالتکییریبذرایتصذویبقوانذذینوبرنامذهگذارانسیاست
نمایند،دراینراسذتاالز حرکتمیهاآندهندودرجهتنیلبهاهدافیراموردحمایتقرارمی

هاییکهدراینمسذیربذردوشسیسذتمدذدالتهوهزینهنمایدمیزاندستیابیبههدفتعیینشدمی
شود،موردسنجشقرارگیردتاباتوجهبهمنیعتحمایتشذدهوهذدفمذوردنظذرکییریبارمی

گیرانایندردههمذوارهبایذدبذهدنبذالتصذویببهدبارتدیگرتصمیم؛بهترینراهانتخابگردد

آیااینقذانونیذا»کنندهبدهد:پاسخقانعسؤاالتواندبهاینهاییباشندکهبتقوانینواجرایبرنامه
آیاایذنرذرحیذاقذانونارزشهذدفتعیذین»و«است؟مؤثربرنامهدردستیابیبههدفتعیینشده

  «شدهرادارد؟

هذاهاوقوانینموجودیاحتیدرگامیفراتربرنامذهنمایدبرنامهبرایدرکاینمطلب،الز می

جراوقوانینپیشازتصویب،موردارزیابیوتجزیهوتحلیلقرارگرفتهتامیزانکذاراییوقبلازا
هذایذاقذوانینتقذویمگذردد.گذاهبرنامذههاآنبااهدافتعیینشدهمشخصوارزشیابیهاآنتطابق

یهسذتندهایبسیارگزافنمایندیادارایهزینهنمیتأمینحوزهددالتکییری،اهدافموردنظررا

درفنظرگرددیاراهدیگریبرگزیدهشودکهباداشتننتذای مشذابهوهاآننمایدازکهایجابمی
هایکمتریدرپیداشتهباشد.دراینمسیریکیازمراحلذیکذهبایذدهدفموردنظر،هزینهتأمین
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کهسیسذتمقضذاییباشد،چراهایآنتقویمگرددسیستمقضاییمیموردتوجهقرارگرفتهوهزینه
هایاقوانینحوزهددالتکییذرییکذیازاجذزایالینیذکمحسذوبکشوردرمسیراجرایبرنامه

باشد.شدهوهربرنامهیاقانونیدراینحوزهدارایاثراتانکارناپذیربرسیستمقضاییکشورمی
یارزشاسذت.درمطالعذاتاقتصذادجذر داراچندجهذتهایسیستمقضاییازبرآوردهزینه

–هزینذههذایوتحلیذلتجزیذههذاییکذهدرهابذهدنذوانیکذیازبخذشاولآنکهسنجشاینهزینه

ایدرایذنتجزیذهوکننذدهگیذرد،اثذراتتعیذینمنیعتمذوردشذمارشقذرارمذی–کارایییاهزینه
تغییذردهذد،هایواکنشبهجر یاپیشگیریازآنراتواندسمتوسویبرنامههاداردومیتحلیل

سذازدکذهبذاکمتذرینهزینذهورابذهانتخذاباولذویتیوادارمذیگذارانسیاستزیرامنابعمحدود
هایسیستمقضاییدربیشترینفایدهمیزانرفاهاقتصادیجامعهراافزایشدهد.دو ،برآوردهزیذنه

گذرددجذر ناشذیمذیهذاییکذهازاست،چراکهبخشیازهزینهمؤثرهایجر نیزسنجشهزینذه

گیردوهزینذهایذنمذداخالتهذمدرمداخالتیاستکهتوس سیستمقضاییدورتمیدرنتیجه
مختلفنسبتبهجامعهکاربردداردوهذمازدیذدگاهکلذیبذراقتصذادکذالنجرائممحاسبههزینه

بذا تنگذاتنگیارتجذرائمهایسیستمقضاییبذامیذزانگذاراست.سو ،ارزیابیهزینهتأثیرکشور
گیذرانحذوزهدذدالتتواندمالکیمناسبدراختیارتصذمیمهامیدارند،چراکهارزیابیاینهزینه

کییریقراردهدتابراساسآنوباتوجهبههدفموردنظربهجر انگاریرفتارهابسردازند.
اریخیرذوالنیدارد.سابقهت هاهایجر وتالشبرایکاهشاینهزینهبررسیوارزیابیهزینه
-کمیسیونویکرشو درآمریکاایننوعارزیابیراانجذا داد.یافته1929براینخستینباردرسال

هذاودذد شذناختکذافینسذبتبذههزینذهمسئلهبهگذارانسیاستتوجهیهایاینکمیسیون،کم
ایدرحذوزهتمیذانرشذتهبهتدری بذاگسذترشمطالعذا.(Batoli, 2014: 9داد)رانشانمیهاآن

-هایجر وبذهتبعآنبذرآوردهزینذهتوجهروزافزونیبهمقولههزینهگذارانسیاستاقتصادجر 

 ;Cohen, 2000; Farrell & Clark, 2004) مختلذفنمودنذدجذرائمهذایسیسذتمقضذاییدر

Henrichson & Galgano, 2013; Smith et al., 2014; Easton et al., 2014).
ایاستکهباتحقیقاتمیذدانیبذهاماشایدبهجراتبتوانگیتکهمقالهحاضرنخستیننمونه

ادذالحیه8مذاده6موادمخذدر)بانگاهمذوردیبهبنذدجرائمهایسیستمقذضاییدربرآوردهزینه

سیسذتمقضذاییهذایپردازد.ارزیابیهزینذهقانونادذالحقانونمبارزهباموادمخذدر(درایذرانمی
 شود.پرداختهمیهاآندربارهاینموضوعازچندجهتدارایاهمیتاستکهدرذیلبه
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 مواد مخدر جرائمهای سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در اهمیت ارزیابی هزینه

تذواناشذارهداشذت:نظریذهموادمخدربهدونظریهکلیمیجرائمدرتوجیهمجازاتاددا در

ونظریهبازدارندگی.درنظریهسذزاگراییبزهکذاربذاارتکذابجذر ونقذیاخالقیذاتسزاگرایی
بنذابرایناندیشذه؛رن مجازاتاستةاجتماع،سزاوارمجازاتگردیدهواینسزاواریتوجیهکنند

شود.برایناساسبزهکذارتنهذامیهومیبنیادیندرمنطقسزاگراییمحسوبمی«استحقاقکییری»
   Javan)بذهمیذزاناسذتحقاقمجذازاتخواهذدشذددذرفاًمستحقآناستونیزدقیقاًبرایآنچه

.(Jaafari Bojnourdi & Sadati, 2015: 51-52اگرنظریهسزاگراییدرایذنزمینذهمطمذحپ 

موادمخدربایدازچنانقبحدمیق،وسیعوجرائمنظرباشد،رفتارهایمستوجباددا درارتبا با
مستحقدریافتسیاستکییذریسذرکوبگرانهشذدیدیهاآنرخوردارباشندکهمرتکبینشدیدیب

دهذداگذرچذهمجمودذههمچونمجازاتاددا قلمدادشوند.درحالیکهتحقیقاتمیدانینشانمی
موادمخدردرایرانازشدتوقارعیتباالییبرخورداراستوجرائممقرراتمربو بهمبارزهبا

خذورد،لذیکنآنچذهدردمذلازیعنیاددا نیزدراینمقرراتبهچشذممذیهاازاتمجشدیدترین

گیذردتذاحذدزیذادیهادرانطباقدملبرمجازاتاددا موردحکمقرارمذیسویقضاتدادگاه
هنگذامیکذهقضذاتبذه.  (Ghannad, 2000: 233-234)مبتنیبرروحیهتخییفوتعذدیلاسذت

ماعوسمبلتیکرجامعهدررویاروییبذاچنذینجرایمذی،دراکثذرآرایدنواندضویازبدنهاجت
یاتمجر ،شرایطیکهریآنبهسویارتکابجر سوقدادهشدهاسذتخصودبهخودباتوجه

وشدتوخیتدرجهجر ارتکابی،تاحدزیادیانعطافنشاندادهوباادمذالموسذعاختیذارات

هایقانونی،کمترکردنمذوارداجذرایحکذمادذدا وازاتقانونیخودبهسویکاهششدتمج
هاگرایشدارند،مبذینآناسذتکذهقضذاتاکثذرمحدودکردندایرهشمولاینحکمدرپرونده

دانندوچنینمجازاتسنگینیراباجذر موادمخدررامستحقمجازاتاددا نمیجرائممتهمانبه
دبذارتدیگذرادذلتناسذبواسذتحقاقکذهالزمذهنظریذهبذه؛کننذدارتکابیمتناسبقلمدادنمی

توانبهنظریهسذزاگراییبنابرایننمی؛سزاگراییاستدراینزمینهموردمالحظهقرارنگرفتهاست
استنادنمود.جرائمدرتوجیهمجازاتاددا دراینگونه

مذوادمخذدردرنظذرجذرائمامااگرنظریهبازدارندگیبهدنوانفلسیهوضعمجازاتادذدا در

گرفتهشود،چنانکهسیاقتصویبقانوندرمجمعتشخیصمصلحتنظا وادمذالآیذیندادرسذی
ویژهازقبیلقطعیتاحکا وشیوهنظارتودخالتدادسذتانیکذلکشذورودیوانعذالیکشذوردر
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تراحکا دادرهجملگیحاکیازآناستکهمنظورمقننحیظمصلحتنظا ودادنشذدتبیشذ
ودر(Akbari, 2000: 279)موادمخذدراسذتجرائمهاجهتبازدارندگیازارتکاببهمجازات

هاخصودیتآشکارنظریهبازدارندگیغیرپیامدگرارامذنعک حقیقتباشدتفزایندهمجازات
 .نمایدبرایارزیابیمیزانبازدارندگیبذهتحقیقذاتدذورتگرفتذهتوجذهنمذودکند،الز میمی

(e.g., Ahmadi, 1998) 
شناسذاننشذاندادهاسذتکذهشذدتوشناسذانوجذر شناسذان،جامعذههایدلمیروانبررسی

دایمیودررولزماندورتپذذیردروربههایمبتنیبرسرکوبیچنانچهگیریدرسیاستسخت
دهدزدستمییمشخصنداشتهباشداثربازدارندگیخودراابندریزیشدهوزمانوجنبهبرنامه

همچنینبنابرتحقیقاتمیذدانیدذورت.(Ghannad, 2000: 216)گیردوحکمدادتبهخودمی
موادمخدربهدالیلزیرموردتردیدقذرارگرفتذهجرائمگرفته،بازدارندگیدا مجازاتاددا در

است:
ندکهدرزمینهمذوادموادمخدردارایاررافیانونزدیکانیبودهیاهستجرائمغالبمرتکبان-

باشند.اگرمجازاتیدارایدیگریمیهایمحکومیتاندیادارایمخدرفعالیتداشتهواددا شده

بایستبررویافرادنزدیکبهمجرمانومعذدومینبیشذتریناثذررامیقاددتاًاثربازدارندگیباشد
.(Akbari, 2000: 283)داشتهباشدکهمتاسیانهچنیننیست

باتوجهبهادمالمجذازاتادذدا دررذولسذالیانمتمذادی،چنانچذهایذنمجذازاتخادذیت-
گردیذدامذابذهتناسذبافذزایشمشاهدهمیجرائمبازدارندگیداشتبایدکاهشچشمگیراینگونه

اجرایحکماددا فعالیتمجرمینموادمخدرنیزافزایشیافتهاسذت،پذ مجذازاتادذدا نذهدر

.(Ibid:303)جرائمانمییدبودهنهدرکاهشاردابتبهکار
باشذد،موادمخدرازاهدافموردنظرتهیمذیجرائمکهمجازاتاددا درمسئلهدالوهبراین

-اجتمادیبسیارینیزمذیهایهزینهاجرایحکماددا دراغلبمواردفاقدکارکردبودهودارای

تصادیادضایخانوادهبویژهفرزنذدانمعذدومین،ازمنییبروضعروحی،اجتمادیواقتأثیرباشد.

دسترفتنمشرودیتقدرتسیاسینزدخانوادهمعدو وافزایشاحتمالجایگزینشذدنادضذای
قذانونیتوسذ افذراداجتمادیوغیرخانوادهباانگیزهانتقا وافزایشپتانسیلارتکابرفتارهایضد

باشند.قبیلمیخانوادهوبویژهفرزندانمعدو ازاین

یافتذهوهذایسذازمانبایستبهمذواردیکذهبذاگذروهرسدمجازاتاددا میبنابراینبهنظرمی
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نماینذدومصذداقبذارزباندهایمسلحقاچاقموادمخدرروبروهسذتیمکذهاقذدا بذهدرگیذریمذی
گرانیذزکذهشوند،محذدودگذردد.نظریذهبازدارنذدگیپیامذداالر شمردهمیفیمحاربومیسد

برخالفنظریهبازدارندگیغیرپیامدگرا)کهادالحیهقانونمبذارزهبذامذوادمخذدربذرآناسذتوار
هایارتکذابجذر معتقذدنیسذت،هاوافزایشفزایندههزینهبهارتقایشدتمجازاتلزوماًاست(،

 Javan) باشذدیهذامذدرمجذازات«جوییویاحذداقلهزینذهدرفه»هموارهمتمایلبهادمالادل

Jaafari  Bojnourdi & Sadati, 2015: 66)  .برایناساسمجازاتنبایدفراتذرازحذدمعقذولو
موردنیازباشد،چراکهمجازاتشدیدوغیذرضذروریموجذبآسذیبرسذاندنبذهمرتکذبونیذز

.(Saffary, 2013: 69)هایفراوانبهجامعهخواهدبودتحمیلزیان
تحقیقاتدورتگرفتذهنمایذانگردیذدکذهمجذازاتادذدا دراکثذرمذوارداکنونکهباذکر

نمذذایدوبعذذالوهتوسذذلفزاینذدهبذهایذننمیتأمینموادمخدردرایرانفلذسیهموردنظرراجرائم

-باشد،مهممذیاجتمادیمتعذددیمیهایهزینهمجازاتشدیدوغیرضذروریدارایآثارمنییو

یگریکههماناجنبهاقتصادجر استنیزبذهموضذوعنگریسذتهشذودتذابرخذینمایدکهازمنظرد

هایاقتصادیاستیادهازاینمجازاتشدیدوغیرضروریبهدورتدینیوتجربذیبذیشازهزینه
-پیشدیانگرددوبدینرریقادالحقانونچهبهلحاظدیدگاهفلسیهکییر،چذهبذهلحذاظجذر 

تربیشترموردتوجهقرارگیرد.دالوهبرایذنارزیذابیهایمتناسبمجازاتهایمحدودتریاانگاری
توانذدپایذهارالدذاتیوآمذاریمییذدیبذرایهایسیستمقضاییدرارتبا بااینموضوعمیهزینه
هذایپیشذگیریازجذر درایذنزمینذهمنیعتدربرنامه–کاراییوهزینه-هزینههایوتحلیلتجزیه

هذایآننلحاظدرمباحثآیندهابتدابهتوضیحروشتحقیقپرداختذهوسذس یافتذهباشد.بههمی
 گردد.بیانمی



 روش تحقیق

هذاییکذهبذرایپرداختذهوپذ ازآنانذواعروش هذادراینمبحثابتدابهتبیینانواعهزینذه  
ضذاییوسذنجشهذایسیسذتمقهاوجوددارد،ذکرشدهوسس نحوهمحاسبههزینذهارزیابیهزینه

 گردد.بهبودجهبیانمیهاآننسبت
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 های سیستم قضایی انواع هزینه

نیزبعضاًبندینمودکههذایمختلییتقسذیمتواندرگروههایسیستمقضاییرامیانواعهزینذه

رنذدگیهامورداشارهقرارمیهایمختلفاینهزینهباشند.درذیلگروهباهمدارایهمسوشانیمی
6هایسیستمقضاییدرارتبا بابندهایبلندمدت(درهزینهها)مانندهزینهکهبرخیازاینهزینه

 وجودندارند.8ماده


 های مستقیم و غیرمستقیمهزینه

هذایمشخصاسذت،بذهدذورتمسذتقیمبذرهزینذههاآنهایمستقیمهمانگونهکهازنا هزینه
بهایند.بهدنوانمثالحقذوقومزایایشغلیکارکنذانقضایی،اجارهسیستمقضاییتاثیرگذارهست

از1ای،مخذابراتی،مبلمذاناداریو...هایرایانذهساختمان،تجهیزاتوملزوماتاداریمانندسیستم
 World Health Organization, United Nations) باشذندمذیهذاهذایاینگونذههزینذهنمونذه

International Drug Control Programme, European Monitoring Center on Drugs and 

Drug Addiction, 2000: 8.) 

هذایمسذتقیمبذودهومذواردیهمذذچونحقذوقومزایذایهایغیرمستقیمبرخالفهزینههزینه
 (.(Henrichson & Galgano, 2013: 20شودکارکناناداریوخدماتیراشاملمی


 بت و دائمیهای متغیر، ثاهزینه

باشذندومستقیمباحجمکار)خروجی(مرتب مذیروربههاییهستندکههایمتغیر،هزینههزینه
هذایهایمتغیذر،هزینذهکنند.هزینهچنانچهحجمکارافزایشیاکاهشپیداکندبهسردتتغییرمی

دارکات.هایاضافهکاریاتشوند.بهدنوانمثالهزینهکوتاهمدتنیزنامیدهمی
حتیاگرحجمکارمعموالًمانندوهایثابتدررولزمانبدونتغییرباقیمیدرمقابل،هزیذنه
وسذایلرفذاهیوخذدماتی)ماننذدآب،بذرق،گذاز،مذثالًگیرنذد.قرارنمیتأثیرتیذاوتکندتحت

________________________________________________________________ 

هذایتوانهزینهساختیاخریدآنهذارادرهزینذهمانند،نمیارباقیمیبهدلیلآنکهساختمان،تجهیزاتوملزوماتاداریپ ازپایانک-1

بهذایمذدتزمذاناسذتیادهازسیستمقضاییمحاسبهنمود،لذابرایاجتنابازارزیابیغیرواقعیونزدیککردنمحاسباتبهواقعیتاجذاره

گیرد،بنابراینتیاوتینداردکهمالکمواردمذکورباشذندیذارمیهاموردسنجشقراساختمان،تجهیزاتوملزوماتاداریدربرآوردهزینه

.Dhiri & Brand, 1999: 20))مستأجر
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هیزاتومبلمانبهایساختمان،تجهایسرمایشیوگرمایشی(یااجارههایارتباری،سیستمسیستم
اداری.

مانند،امااگذرحجذمکذارهایدائمینسبتبهمقدارمشخصیازحجمکارثابتباقیمیهزینه
تذوانازحقذوقومزایذایکنند.بذهدنذواننمونذهمذیبیشازاندازهافزایشیاکاهشبیابدتغییرمی

یابذدناچذارابایذدبذرتعذدادشغلیکارکنانیادکردکهچنانچهحجمکذاربذیشازانذدازهافذزایش

هایدائمیخواهدشد.همینطوراگذرحجذمکذارموجبتغییردرهزینهمسئلهکارکنانافزودواین
هذایدائمذیتغییذرخواهذدهزینذهدرنتیجذهپذیردوبیشازحدکاهشیابد،تعدیلنیرودورتمی

 . (Ibid: 6) نمود

 
 و متوسط  های نهاییهزینه

هایکوتذاهمذدتبذهباشدکههزینهارایدونوعکوتاهمدتوبلندمدتمیهاینهاییدهزینه
هایمتغیرهستند.یابندودرواقعهمانهزینهمحیتغییردرحجمکار)خروجی(تغییرمی

هذایکارکنذانبایذدمذدنظرازررفیوقتییکسیاستاثربزرگتریبرحجمکاردارد،هزینذه
هذاینهذاییبنذابراینهزینذه؛بردهایدائمیراتغییردهد،زمانمیهزینهقرارگیرداماهنوزتادولت

هذایبلندمدتشاملهزینهنهاییکوتاهمدتوهزینهکارکناناسذتکذهوقتذیدولذتدرچرخذه
هاینهذاییتوانگیت،هزینهبودجهآتیسطوحکارکنانراتعدیلکند،تغییرخواهدکرد.پ می

هایدائمذی،کذهدربلندمذدتهاینهاییکوتاهمدتبعالوههزینهمعهزینهبلندمدتدبارتندازج

گیذرد،همگا باتعدیالتیکهدرسطوحکارکناندرپاسخبهتغییراتبزرگترمحصولدورتمذی
هاینهاییبلنذدمذدتراکند.درمطالعاتارزیابیهزینهسیستمقضاییهنگامیبایدهزینهتغییرمی

 (Ibid: 7).هابرنیازکارکنانتاثیرگذاراستگذاریدکهانتظاربرودسیاستمدنظرقراردهن

دراینحالذتهزینذهکه (Ibid) هزینهمتوس دبارتاستازتقسیمهزینهکلبرخروجیکل
منیعذت-هایثابتومتغیرودائمیاست.ازآنجاییکهدرمطالعاتمرتب باهزینهکلشاملهزینه

هذایمتوسذ درخاصهستیمبنابراین،ارزیذابیهزینذهۀابیشروعیاحذفیکبرنامبهدنبالارزی
  (Ibid: 21) .تراستهامناسباینقسمتحلیل
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 ها ارزیابی هزینه های روش

هایسیذستذمقضذاییوجذذوددارد:روشبذذاالدوروشادذلیبرایارزیذابیومحاسذبههزینذه

 World Health Organization, United Nations International) باالبهپایذینوروشپایذینبه

Drug Control Programme, (European Monitoring Center on Drugs and Drug 

Addiction, 2000: 11. 


 روش باال به پایین

اینروششاملارزیابیتما منابعبرایهذرسذازمان،دریذکزمذانمشذخصوسذس تقسذیم
دهدکهتمذا منذابعدراجذزایهذربخذشتقسذیممنابعبههرواحداست.روشمذکورارمینانمی

شودکهبودجهبهراحتذیبذامیذزانکذاروهنگامیاستیادهمیمعموالًشدهاست.روشباالبهپایین

-شودتذادادهنیزگاهدراینروشبهکاربردهمی1هایرگرسیونیشود.تحلیلترازمیمخروجیه

-آوریشدهرابرایارزیابیهزینهمورداستیادهقراردهد.تحلیلگراناغلذبتذرجیحمذیهایجمع

زیرااگرجزئیذاتبودجذهدردسذترسباشذد،؛دهندازهمینروشدرمحاسباتخوداستیادهکنند
 .(Ibid)سادهاستنسبتاًیارزیاب

هذایکارکنذاناماچالشاستیادهازروشباالبهپایینآناسذتکذهبذهجزئیذاتبودجذهوداده
هذاهسذتند،احتیذاجدارد.همچنذینهذامربذو بذهکذدا نذوعازپرونذدهبرایتشخیصاینکههزینذه

.چنانچهایذنارالدذاتدرهامتغیر،ثابتویادایمیهستند،ضروریاستتشخیصاینکهآنهزینه

توانازایذنروشبذرایارزیذابیهایکلیودمدهمیدربرآوردهزینهخصوصبهدسترسباشدو
هذادرایذنروشبذهایذندذورتاسذتکذههایسیستمقضاییاستیادهنمود.محاسذبههزینذههزینه

 & Henrichsonشذذودهذذایکلذذیبذرتغییذذراتدرخروجذذیکلذذیتقسذذیممذیتغییذراتدرهزینذذه

Galgano, 2013: 8).) 
 
 
 

________________________________________________________________ 

شود،بایذکیذاتعذدادبیشذتریازدیگذرمتغیرهذاکذههایرگرسیونیبهمطالعهوابستگییکمتغیرکهبهآنمتغیروابستهگیتهمیتحلیل-1

یباایندیدگاهکهارزشمیانگینمتغیروابستهرابذرمبنذایارزشثابذتیذاشذناختهشذدهپردازندید،ممتغیرهایتوضیحییامستقلنا دارن

.(Damodar, 2004 ) هایتکراریتخمینزدهیاپیشبینیکنندمتغیرهایتوضیحیازرریقنمونه
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 روش پایین به باال

رود،بذهایذنهاییکهبایکبخشمرتب استبذهکذارمذیاینروشبرایارزیابیتما هزینه

باشد.بامدیریتمنابعمالیوسیسذتمپذایشهایهرمداخلهمیدورتکهشاملثبتمستقیمهزینه
دهذد.ایذنارائههایمربو بههربخشراحیازهزینهتواندارزیابیدحیزمانی،روشمذکورمی

نمایدوازارزشیابیمنابعیکهبذهدنذوانروشتنهامنابعیراکهمورداستیادهقرارگرفتهتقویممی
هایدملیوجزئذینیذازکند.اگرچهاینروشبهدلیلآنکهدادهشوند،پرهیزمیذخیرهشمردهمی

تراستوبذهپیچیدهمعموالًسنیست،بعالوهمحاسباتنیزدراینروشداردکهبهآسانیدردستر

-تذریازهزینذهگردد،امابهجهتآنکهارالداتدقیذقهمیندالیلزمانوکاربیشتریدرفمی

کندبهترینروشبرایمحاسبهدقیقمنابعیاسذتکذهمذورداسذتیادههایسیستمقضاییدرضهمی

هایموادمخدرازهایدادگاهجهتمحاسبههزینهاستماعپروندهUrban قرارگرفتهاست.موسسه
کذهNPCگذرانسذازمانتحقیقذاتیهمچنذینتحلیذل.(Ibid: 17) همینروشاستیادهکردهاسذت
انذدنیذزازایذنروشبذرایارزیذابیهایمذوادمخذدرانجذا دادهمطالعاتبسیاریدرزمینهدادگاه

.(Crumpton et al., 2004)دانهااستیادهنمودههزینه
فرمولروشپایینبهباال:

(1)
 

در

ادذالحیهقذانون8مذاده6هذایسیسذتمقضذاییدرارتبذا بذابنذدمقالهحاضرجهتبرآوردهزینه
آوریگشذتهوهزینذههایموردنیازازرریقمصاحبهجمذعباموادمخدر،دادهادالحقانونمبارزه

زیذر،هزینذهکذلحادذلازمجمذوعایذنرابطذۀمتوس بهدستآمدهاسذت.سذس بذااسذتیادهاز
.آیدمیبدستهاپرونده
(2)

:پ بایکجابهجاییسادهداریم
(3) 


 
 

زمانمتوس دذرفشذدهبذر×هزینهمتوس =هزینههرسادتیادقیقه

روییکواحدکارخروجی

هزینهکل=هاتعدادپرونده×متوس ههزین

هزینهمتوس =هزینهکل÷تعدادپرونده
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 به بودجه ها آنهای سیستم قضایی و سنجش نسبت شیوه محاسبه هزینه

ادالحیهقذانونمبذارزهبذامذواد8ماده6هایسیستمقضاییدرارتبا بابندبرایارزیابیهزینه

استیادهشدهاستبهایذن1395ددرسالهایدیوانعالیکشورودادگاهانقالبمشهمخدر،ازداده
مستقیمویاغیرمستقیم،ازشذروعمداخلذهدادسذرادرروربهدورتکه،لیستیازکارکنانیراکه

بذههمذراهتودذیییازنقذشو،(n=32)شذوندپروندهتذاانتهذایدذدورحکذمدرآندرگیذرمذی
گذردد.میذزانمشخصمذی(E)هیانهآنانهایآنانتهیهنمودهوحقوقومزایایشغلیمامسئولیت

هذاینیزمشخصشدهوسس بااحتسابایا تعطیذلرسذمیسذالیانهومرخصذی(F)حقوقسالیانه

شود،مجموعزمانکاردررولسالبذراستحقاقیومقدارساداتیکهدررولروزدرفکارمی
جموعزماندرفشدهبذررویکذارگردد.باتقسیمحقوقسالیانهبرمبرآوردمی(I) حسبدقیقه

شود.سنجیدهمی(J)برحسبدقیقه،میزانحقوقدریافتیبراییکدقیقه
هذایآنذانازجهذتدیگذردرمرحلهبعدلیستتهیهشدهازکارکنانبههمراهنقشومسئولیت

ارییذاگیرد،بهایندذورتکهمقدارزمذانیکذههریذکازایذنکارکذذنانادموردتوجهقرارمی

کنندبرحسبدقیقذهبذرآورددرفمی8ماده6قضاییبررویکاردریکپرونذدهمرتبذ بابند
محاسبهشدهبذود،درمقذدار(J)برحسبدقیقهقبالًومیزانحقوقومزایایهریککه(D)نموده

زانگذردد.درایذنحالذتمیذزمانبرآوردشدهبرایتکتککارکناندراینمرحلذهضذربمذی
حقوقدریافتیهریکازکارکنانمذکورنسبتبهمقدارزماندرفشدهبذرروییذکپرونذده

(Kt)آیدکهاینمبالغبایدبرایبرآوردحقوقتما کارکنانبهدستمی(K)باهمجمذعگردنذد.

 اند:متغیرهایتحقیقدرجدولزیربههمراهدالمتاختصاریمعرفیشده

 
 حقیق به همراه عالمت اختصاریمتغیرهای ت -1جدول 

 نام متغیر
عالمت 

 اختصاری
 نام متغیر

عالمت 

 اختصاری

متوسط زمان صرف شده روی یک پرونده 
 توسط هریک از کارکنان

D کل زمان اداری در سال I 

 J میزان حقوق در دقیقه E میزان حقوق ماهیانه

 F میزان حقوق ساالنه
برای   روندهمیزان حقوق در زمان صرف شده روی یک پ

 ماtکارمند 
Kt 

 G تعداد روزهای کاری
مجموع میزان حقوق تمامی کارکنان در زمان صرف شده 

  (n=32)روی یک پرونده
K 

   H میزان دقایق کاری در روز
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(3) 

قذبالًانطورکهباشدوهمهایمکانوساختماناداریمیهامربو بههزینهنوعدیگریازهزینه

بهذایذکرشدبرایاجتنابازارزیابیغیرواقعذیونزدیذککذردنمحاسذباتبذهواقعیذت،اجذاره
شود.دراینقسذمتبذامراجعذهبذهمشذاورینامذالکمتعذددمحذدودهاستیادهازمکانبرآوردمی

گشتبهلیستبهایمکانمذکوردرسالارزیابیشدهوسس بابازساختماناداریمیانگیناجاره
مستقیمیذاغیذرمسذتقیمدرپرونذدهمداخلذهدارنذد،روربهتهیهشدهازکارکناناداریوقضاییکه
گذردد.بذرایادامذهمحاسذباتابتذدااجذارهبرآوردمی(L)متراژمکانمورداستیادههریکازآنان

(L)اژمورداسذتیادهحسابشدهوباضربآندرمتر(N)یکمترمربعدرماهازساختماناداری
شود.بهمنظورسنجشنسبتزمذانیارزیابیمی(P)ماه،اجارهمتراژمورداستیادهدرسال12ودر

،(S)شودبهکلزمانکذاریاداریسذاالنههاییازایندستمیکهدرسالدرفمجموعپرونده
مانالز برایرسذیدگیهذررادرز(Q)هایرسیدگیشدهازایننوعدرسالبایدمجموعپرونده

شذود.زمذانکذاریتقسذیممذی(I)پروندهضربکردهونتیجهبرکلزمذانکذاریاداریدرسذال
دقیقذذه(وتعذذدادروزهذذایکذذذاری345ازحادذذذلضربدقذذایقکذذاریروزانذذه)(I)اداریدرسذذال

دراجذاره(S)هآید.بهاینترتیبباضربنسبتزمانیسنجیدهشدروزدرسال(بهدستمی193)

،(Q)هذایبررسذیشذدهدرسذالوتقسیمآنبهتعدادکذلپرونذده(P)متراژمورداستیادهدرسال
شودکهتمامیبرآوردمی(Tt)بهایمتراژمورداستیادههریکازکارکنانبابتیکپروندهاجاره

راژاسذتیادهشذدهگذرددتذاکذلاجذارهبهذایمتذمقادیرحادلشدهدراینقسمتباهمجمذعمذی
بهدستآید.متغیرهایتحقیقاینقسمتدر(T)برحسبزمانالز برایرسیدگیبهیکپرونده
 اند:جدولزیربههمراهدالمتاختصاریمعرفیشده

ای،مخذابراتی،مبلمذاناداریو...نیذزهایرایانذههزینهتجهیزاتوملزوماتاداریمانندسیستم
-احتسذابمذیهذاآنبهذایاسذتیادهازبهدالیلپیشگیته،برحسباجارههایمکانهمچونهزینه

شود.برایارزیابیاینموضوعابتداقیمتتجهیزاتوملزوماتاداریکههریکازکارکنذاندر
شذود.سذس اجذارهبهذایهمذینبذرآوردمذی(U)بررسییکپروندهازایذننذوعدراختیذاردارد

یذکحذدوداًامراجعهبهمشاورینامالکمحذدودهسذاختماناداری،تجهیزاتوملزوماتاداریب
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میلیذونریذالتجهیذزاتوملزومذات250هذربهایسذاختماناداریبذهازایمیلیونافزایشاجاره
شود.اداریموجوددرمحلمحاسبهمی


  متغیرهای تحقیق به همراه عالمت اختصاری (:2)جدول 

 نام متغیر
عالمت 

 اختصاری
 متغیرنام 

عالمت 

 اختصاری

 L متراژ مورد استفاده هر یک از کارکنان
  های بررسی شده در سال از نوع مورد نظرکل پرونده

 
Q 

 کل متراژ ساختمان اداری
 

M  مورد نظر در سال های پروندهزمان صرف شده برای R 

 اجاره یک متر مربع در ماه
 

N 

از این هایی نسبت زمانی که در سال صرف مجموع پرونده
 شود به کل زمان کاری اداری ساالنهدست می

 
S 

 اجاره کل ساختمان اداری در ماه
 

O 

بهای متراژ مورد استفاده هر یک از کارکنان و اجاره
 بابت یک پرونده ها محوطه

 
Tt 

 اجاره متراژ مورد استفاده در سال
 

P 
بهای متراژ مورد استفاده تمامی کارکنان و مجموع اجاره

  (n=34)ا بابت یک پروندههمحوطه

 

T 

(4) 

                                              
برایبهدستآوردنهزینهاجارهتجهیزاتوملزوماتاداریبرحسبمدتاستیادهشدهبرای

نسذاالنهدرنسذبتزمذا(V)،هزینذهاجذارهتجهیذزاتوملزومذاتاداریدرسذال(Wt)هرپرونده
(Q)هایبررسیشذدهدرسذالشدهونتیجهبهکلپرونده ضرب(S)هابهکلزمانساالنهپرونده

شود.متغیرهایتحقیقاینقسمتدرجذدولگردد.سس تمامیاینمبالغباهمجمعمیتقسیممی
 بههمراهدالمتاختصاریآمدهاست:

هذایمانندآب،برق،گازویاسیذستموخدماتیبرایمحاسبههزینههریکازامکذاناترفاهی
بهکذل(X)،میانگینهزینهمصرفیدرسال(Zt)ارتباریبراساسنردمصذذوب،براییکپرونده

گردنذد.باهذمجمذعمذی(Z)هاشودوکلهزینهتقسیممی(Y)هایرسیدگیشدهدرسالپرونده
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 دهاست:متغیرهادرجدولبههمراهدالمتاختصاریآم


 متغیرهای تحقیق به همراه عالمت اختصاری (:3)جدول 

 نام متغیر
عالمت 

 اختصاری
 نام متغیر

عالمت 

 اختصاری

هزینه تجهیزات و ملزومات اداری مورد 
 استفاده هریک از کارکنان

U 
بهای تجهیزات و ملزومات اداری برحسب مدت استفاده اجاره

 شده برای یک پرونده
Wt 
 

جهیزات و ملزومات اداری بهای تاجاره
 مورد استفاده هریک از کارکنان

 
V 

بهای تجهیزات و ملزومات اداری تمامی کارکنان مجموع اجاره
 برحسب مدت استفاده شده برای یک پرونده

W 

(5)



 


 متغیرهای تحقیق به همراه عالمت اختصاری (:4)جدول 

 ت اختصاریعالم نام متغیر عالمت اختصاری نام متغیر

 X سالمیانگین هزینه مصرفی در 
برای یک هزینه هریک از امکـانات رفاهی و خدماتی 

 پرونده
Zt 

های رسیدگی شده در کل پرونده
 سال

Y  برای یک پروندهامکـانات رفاهی و خدماتی  کل هزینه Z 



(6) 


هایسیسذتمقضذاییدردذدورحکذمادذدا دریذکپرونذدهدردرنهایتبرایارزیابیهزینه

هایبدستآمدهراجعبایدتمامیانواعهزینه(A)قانونمبارزهباموادمخدر8ماده6ارتبا بابند
ع،مجمذو(K)بهمجموعمیزانحقوقتمذامیکارکنذاندرزمذاندذرفشذدهروییذکپرونذده
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،(T) بهایمتراژمورداستیادهتمامیکارکنانبرحسبمدتاستیادهشدهبراییذکپرونذدهاجاره
،کذل(W)بهایتجهیزاتوملزوماتاداریبرحسبمدتاستیادهشذدهبذراییذکپرونذدهاجاره

رابایکدیگرجمعنمود.(Z)هزینهامکذاناترفاهیوخدماتیبراییکپرونده
(7)               

هایدورتگرفتهتااینمرحلهدرارتبا باشهرستانمحلانجا تحقیقوبذرایتمامیارزیابی

هایسیستمقضاییکشوردرددورحکذمیکپروندهبودهاست.اکنونبرایارزیابینسبتهزینه
،الز اسذت(C)قانونمبارزهباموادمخذدربذهبودجذهقذوهقضذاییه8ماده6بندااددا درارتبا ب

رسیدگیشدهدرکشذورازایذننذوعرادرسذالبذرآوردنمذودوبذهبودجذههایپروندههزینهکل
تقسیمکرد.متغیرهادرجدولزیذربذههمذراهدالمذتاختصذاریبیذانشذده(B)ساالنهقوهقضاییه

 است:

 
 غیرهای تحقیق به همراه عالمت اختصاریمت (:5)جدول 

عالمت  نام متغیر

 اختصاری

عالمت  نام متغیر

 اختصاری

هزینه سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در 
قانون  8ماده  6یک پرونده در ارتباط با بند 

 مبارزه با مواد مخدر

A های سیستم قضایی کشور در صدور حکم نسبت هزینه
قانون مبارزه با مواد  8ماده  6اعدام در ارتباط با بند 

 مخدر به بودجه قوه قضاییه

C 

 N در کشور 8م  6های مرتبط با بند تعداد کل پرونده B بودجه ساالنه قوه قضاییه

 

(8) 

 هایتحقیقیافته

هایزیرحادلگردید:هایانجا گرفتهیافتهبراساسارزیابی
مسذتقیمیذاغیذرمسذتقیمازرذوربذهوعحقوقومزایایشغلیکارکناناداریوقضاییکهمجم

6ددورحکماددا درارتبذا بذابنذدةابتدایمداخلهدادسراتاددورحکمنهاییدریکپروند

تقریبذیرذوربذهانذد،برحسذبمقذدارزمذاندذرفشذدهبذرروییذکپرونذدهسهمداشته8ماده
باشد.لمیریا47.049.280

بهایساختماناداریبرحسبمتراژمورداستیادهومیزانزمذانیکذهبذرایمجموعهزینهاجاره
تقریذذذیمعذذادلرذذوربذذهرسذذیدگیبذذهیذذکپرونذذدهدرارتبذذا بذذابنذذدمذذذکورمذذوردنیذذازاسذذت،
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ادسذرابهایسذاختماناداریدریالاست.الز بهذکراسذتکهدرموردهزینهاجاره22.578.400
تقریبذیرذوربذهودادگاهبدوی،شهرِمحلانجا پژوهش)مشهد(مدنظرقرارگرفتهکههزینذهآن

هذایتوانذدنسذبتبذهحذوزهایذنرقذممذیازآنجاکذهریالگردیدهاست.1.697.790رقمیمعادل
مختلفقضاییمتیاوتباشدواحتسابهزینهآنازمجالاینپژوهشخذارجاسذت،لذذادریذک

هایرسیدگیبهیذکپرونذدهدذرفنظرگردیذدودرزیابیازاحتساباینرقمدرمجموعهزینهار

هذایمختلذفقضذاییبهذایسذاختماناداریدرحذوزهارزیابیدیگرهمینرقمبرایهزینذهاجذاره
یکسانفر شد.

دگیبهایتجهیزاتوملزوماتاداریبرحسبمیزانزمانیکهبذرایرسذیمجموعهزینهاجاره
2.649.020تقریبذذیبرابذراسذتبذاروربهبهیکپروندهدرارتبا بابندمذکذورموردنیازاست،

بهذایتجهیذزاتوملزومذاتاداریِدادسذراودادگذاهریال.دراینبخشنیزدرموردهزینذهاجذاره

ست.بواسطهریالشدها1.244.310حدوداًبدوی،شهرمشهدموردتوجهقرارگرفتهکههزینهآن
هذایمختلذفقضذاییدسذذترسیبهذایتجهیذزاتوملزومذاتاداریدرحذوزهآنکهبههزینهاجاره

هذایرسذیدگیبذهیذکوجودنداشت،لذادریکارزیذابیازاحتسذاباینرقمدرمجموعهزینه
ومذاتبهایتجهیذزاتوملزپروندهدرفنظرگردیدودرارزیابیدیگرهمینرقمبرایهزینهاجاره

هایمختلفقضایییکسانفر شد.اداریدرحوزه
هذایارتبذاری،برحسذبمیذزانهزینهوسایلرفاهیوخدماتیمانندآب،بذرق،گذازوسیسذتم

برابراسذتحدوداًزمانیکهبرایرسیدگیبهیکپروندهدرارتبا بابندمذکورموردنیازاست،

کنندههزینهاینمذوارددربخذشدادسذراودادگذاهبذدویریال،کهاینرقمتنهابازگو12.600با
گذرددهاییکپروندهحذفمیبنابرایندریکارزیابیازمجموعهزینه؛شهرمحلتحقیقاست

هایمختلفقضایی،همینرقذمدرمجمذوعودرارزیابیدیگربافر یکذسانبودنآندرحوزه
یننکتهاشارهکردکذهبذهدلذتدذد دسترسذیبذهایذنشود.همچنینبایدبهاهااحتسابمیهزینه
ایدرنظرگرفتهنشد.هادردیوانعالیکشور،برایاینقسمتهزینههزینه

6بنذدةهایباال،هزینهسیستمقضاییدرددورحکماددا دریکپرونذدباجمعتمامیهزینه
باشد.ریالمی72.289.320برابرباتقریبیروربهادالحیهقانونمبارزهباموادمخدر8ماده
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 اصالحیه قانون مبارزه با مواد  8ماده  6بند  ۀسیستم قضایی در صدور حکم اعدام در یک پروندهای هزینه (:6)جدول 

 مخدر

 نام متغیر عالمت اختصاری
 هزینه

 )به ریال(

 
 47.049.280 مجموع حقوق و مزایای شغلی کارکنان ادرای و قضایی

 
 22.578.400 بهای ساختمان اداریهزینه اجاره مجموع

 
 2.649.020 بهای تجهیزات و ملزومات اداریمجموع هزینه اجاره

 
 12.600 هزینه وسایل رفاهی و خدماتی

 
 72.289.320 مجموع هزینه یک پرونده

 *محاسبات تحقیق

 

8مذاده6بنذدةونددرذیلنموداردرددهزینهسیستمقضاییدرددورحکماددا دریکپر
هایمختلفرسمشدهاست.ادالحیهقانونمبارزهباموادمخدربهتیکیکهزینه

 

 
 مخدر قانون مبارزه با مواد 8م  6های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در یک پرونده بند درصد هزینه :(1نمودار)

 *محاسبات تحقیق         

 

هایمرتب بابندکشوردرددورحکماددا درپروندههایسیستمقضاییدرددنسبتهزینه

274/0تقریبذاًهذایتابعذه(قانونمبارزهباموادمخذدربهبودجهقوهقضذاییه)بدونسازمان8ماده6
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بهذایسذاختمانهذایاجذارهباشد.ایندردذدباتوجهبذهیکسذذانفذر نمذودنهزینذهمی1دردد
لزوماتاداریووسایلرفاهیوخدماتیدادسذراودادگذاهبذدویبهایتجهیزاتوماداری،اجاره

هذایاخیذرهایمختلفقضاییبرآوردشدهاست.حال،باتوجهبهدد دسترسیبههزینذهدرحوزه
هذایگرددکهدراینذصورتدردذدنسذبتهزینذذههادرفنذظرمیدرارزیابیدیگریازاینهزینه

قذانونمبذارزهبذا8مذاده6هایمرتب بابنذداددا درپروندهسیستمقضاییکشوردرددورحکم

بنذابراین؛گذردددرددمی263/0تقریباًهایتابعه(موادمخدربهبودجهقوهقضایذیه)بدونسازمان
درددمیانایندورقماختالفوجوددارد.01/0

بو بهیکبندازیکمذادهدرددنسذبتحادلهبهبودجهقوهقضاییذهباتوجهبهآنکهتنهامر
ازآنمسذئلهودارایاهمیذتاسذت.ایذنتأمذلباشدبسذیارقابذلموجودمیجرائممجذمودهسیاهه

مذوادجذرائمکندکذهثابذتگردیذدهاسذتمجذازاتادذدا درایپیدامیالعادهجهتاهمیتفوق

ردفاقذدکذارکردبذوده،باشدواجرایحکماددا دراغلبموامخدرازاهدافموردنظرتهیمی
هذایاجتمذادیکذهدرقبذالبذهدبذارتدیگذرهزیذذنه؛باشدبعالوهدارایآثارمنییبسیارینیزمی

دهدکذهالبتذهارزیذابیایذنگرددمبلغگزافیرابهخوداختصاصمیدذدوراینحکمحادلمی
وفردذتدیگذریراازمجذالمقالذهحاضذرخذارجبذودههذاآنباتوجهبهوسذعتحیطذههاهزینه

.رلبدمی
هایاقتصادیهموارهباتودیفمذوقعیتیکذهنتوانسذتهاسذتبذهتحلیلازآنجاکهرویهمرفته

هایآن،کندوارزیابیهزینهنمیارائهاهدافتعریفشدهخوددستیازدوکارکردمعینیراهم

ازسذوییدیگذر نمایذد،نقذایصموجذودرابذررذرفبهدنبالپیشنهادراهکاریاسذتکذهبتوانذد
موادمخذدرجرائمهمانطورکهدرموضوعموردبحثنیز،آنگونهکهگیتهشد،مجازاتاددا در

کذارکردچنذدانینداشذتهوآثذارغالبذاًکندواجرایحکماددا هذمنمیتأمینهدفموردنظررا
نکهمجازاتنبایدفراتذرازحذدزیادیبهدنبالدارد،بههمینجهتبامالحذظهایهایهزینهمنییو

هذایفذراوانخواهذدبذود،بنذابراینوهزینذهمعذقولوموردنیازباشد،چراکهموجبتحمیذلزیان

________________________________________________________________ 

میلیون4400هایتابعه(برابراستباه)بدونسازماندرددازبودجهقوهقضایی01/0برایدرکبزرگیایندددهمینب کهگیتهشود-1

ریال.
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یافتهوباندهایمسلحقاچاقمذوادهایسازمانمحدودنمودنمجازاتاددا بهمواردیکهباگروه
نمعرفذیشذود،چنانکذهنظریذهبازدارنذدگیتواندبهدنوانراهکارجایگزیمخدرروبروهستیم،می

گذارد.پیذامدگرانیزبراینموضوعدذحهمی
یافتهوبانذدهایمسذلحهایسازمانبااینتوضیح،چنانچهمجازاتاددا بهمواردیکهباگروه

هاییکهمنتهیبذهدذدور%ازآمارپرونده90قاچاقموادمخدرروبروهستیممحدودشود،حدود

گرددکاستهخواهدشذد.ایذنقذانونمبارزهباموادمخذدرمی8ماده6اددا درارتبا بابندحکم
هذایهزینهمنجربهکاهشتواندمیمنتهیبهددورحکماددا هایپروندهدرددیدر90کاهش

اجتمذادیاجذرایحکذمادذدا درایذنهایهزینهسیستمقضاییدراینزمینهشدهوازسویدیگر
مواردرانیزبکاهد.چهبسابامالحظهسایرتحقیقذاتدذورتگرفتذهدرایذنزمینذهکذهازجهذات

اجتمذادیدذدورحکذمادذدا درچنذینهذایهزینذهاندوارزیابیاجتمادیبهاینموضوعپرداخته

 شدهراارزیابینمود.ارائهمواردی،بهتربتوانمنافعراهکار

 

10%

90%

�              �      

          

    قانون مبارزه با مواد مخدر  8م  6های منتهی به صدور حکم اعدام در ارتباط با بند درصد پرونده :(2نمودار)
 *محاسبات تحقیق

 

 گیرینتیجه

هذایهایجر ،همچنینبهتبعآنبذرآوردهزینذهبراساسدلماقتصاد،ارزیابیتخصصیهزینه
نهدرتخصیصمنابعباتوجهبههدفتعریفشذدهدرسیستمقضاییوتالشبرایاتخاذتصمیمبهی

هذاآنحقوقکییری،ازجملهاموریهستندکهکارگزارانددالذتکیذذیریبذاآگذاهیوکذاربرد
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هذایهذاینظذا قضذاییوسیاسذتگزاریتواننذدازررفذیکارکردفعذلیقذوانین،رونذدفعالیذذتمی
هذاکذارکردآینذدهاادالحقذوانینوسیاسذتگزاریسیستمکییریرابررسیکنندوازسویدیگرب

رابهبودبخشند.هاآن
ازهمینرومقالهحاضرتالشنمودابتدابامالحظهتیصذیلیمبذانینظذریدرکدرسذتیرادر

نمایذد،چذراکذهچنذینمطالعذاتیدرایذراندردورانارائذهخصوصموضوعتحقیقواهمیذتآن

؛بردوچهبسذاادبیذذاتآنهنذوزبذهدرسذتینسذذ نیافتذهباشذدیگیریخودبهسرمآغازینشکل
هایمطالعاتاقتصذادجذر وبیذانجایگذاهبنابراینمبحثنخستاینمقالهبهشرحجامعیازجلوه

هذاییدرهایسیستمقضاییدرمطالعاتاقتصادجذر وذکذراهمیذتچنذینارزیذابیارزیابیهزینه
هاییکهادمخدراختصاصیافت.سس درمبحثدو انواعهزینهموجرائمددورحکماددا در

هاوشذیوهارزیابیهزینههایروشگیرند،هایسیستمقضاییموردبررسیقرارمیدربرآوردهزینه

بهبودجهبیانگردید.هاآنوسنجشنسبتهاآنمحاسبه
مذوادجذرائمکذمادذدا درهایسیستمقضذاییدردذدورحاینتحقیقبرایارزیابیهزینهدر

هایدیوانعذالیکشذورادالحیهقانونمبارزهباموادمخدر(ازداده8ماده6مخدر)درخصوصبند
هایدادگاهگیریازدادههایبدویهرپروندهبابهرههزینهۀاستیادهگردیدومحاسب1395درسال

انقالبمشهدانجا شد.
بنذدپرونذدةسیستمقضاییدرددورحکماددا دریکبراساستحقیقدورتگرفته،هزینه

باشذدکذهریالمی72.289.320تقریبیبرابرباروربهادالحیهقانونمبارزهباموادمخدر8ماده6

بیشتریندردداینرقممربو بههزینهحقذوقکارکنذانوکمتذرینآنمربذو بذههزینذهوسذایل
هذاییدرسذطحکشذورومحاسذبهگذرفتنآمذارچنذینپرونذدهباشد.بادرنظررفاهیوخدماتیمی

274/0هذایتابعذه(رقمذیمعذادلبهبودجهقوهقضاییه)بذدوناحتسذابسذازمانهاآننسبتهزینه
-درددحادلگردید.درددنسذبتحادلهبهبودجهقوهقضاییذهباتوجهبهآنکهایذنرقذمنشذان

یکقانونخاصازمجذذمودهسذیاههةبندازیکمادهایسیستمقضاییدریکدهندهسهمهزینه

یابذدکذهبذرازآنجهتبیشتراهمیتمذیمسئلهباشد،بسیارقابلتوجهاست.اینموجودمیجرائم
مذوادمخذدرجذرائممجذذازاتادذدا دراساستحقیقذاتدورتگرفتهدیگریثابتشذدهاسذت

فاقذدکذارکردغالباًحکماددا دراینخصوصکندواجراینمیتأمیناهذدافموردنظرخودرا
المللذی(دارایآثذارمنیذیدربعذدبذینخصذوصبذهبودهوبهلحاظاجتمادی،فرهنگذیوسیاسذی)
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باشد.بسیارینیزمی
راهکاریمتناسببانظریهبازدارندگیپیامدگراسعینمذودمسذیریارائهبنابراینمقالهحاضربا

ندبهدرستیفلسیهکییرتوجیهنماید،همکذارکردمجذازاترادراینگونذهرانشاندهدکههمبتوا
بذامحذدودنمذودنمجذازاتدرنتیجذههایآنبکاهد.مواردبهبودبخشدوهمازآثارمنییوهزینه

-درددازآمارپرونذده90یافته،برآوردگردیدکهحدوداددا بهمواردقاچاقمسلحانهوسازمان

هذایسیسذتمتوانددرکاهشهزینذهشودکهاینامرمیددورحکماددا کاستهمیهایمنتهیبه
اجتمادیددورحکماددا درچنینمذواردیپیامذدهایهزینهباشد.بهدالوهکاهشمؤثرقضایی

 آید.قابلمالحظهراهکارمذکوربهشمارمی

هایمجازاتمتناسذبزیابیهزینهشودبهارشایستهاستگا بعدیکهدراینمسیربرداشتهمی
یافتهومسلحانهموادمخدراختصاصیابد.برایمواردیغیرازقاچاقسازمان
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  چکیده

کـه بـراي    طـور همـان  ؛تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند کندیمسیاست مدیریت نرخ ارز کمک 
 مـدت کوتـاه گـرفتن نـرخ ارز در    در نظـر بـدون   تواننـد مـی  گـذاران هیسـرما ي، گـذار هیسرماي هاياستراتژ

، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز بلندمدتي گذارهیسرماولی براي  ،کنند يگذارهیسرما
اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بـورس اوراق  

ع مختلـف  هـاي صـنای  مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمـت  هايشوكدرواقع اثرات  .بهادار تهران است
خـود   تـوزیعی  هـاي و بـا اسـتفاده از الگـوي وقفـه     CAPMموجود در بورس اوراق بهادار در قالـب مـدل   

 1394الی اسفندماه  1391ماه صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین) بهNARDLرگرسیونی غیرخطی (
 هـاي شوكت تأثیر ه است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحشدی بررس

 هايشوكکه اثرات طوريبه ؛هستمثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاري بر صنایع مختلف، متفاوت 
وسـایل  «، »چـرم «، »و مهندسـی فنـی  «، »السـتیک « ،»منسـوجات «، »زراعت«مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع 

صـورت متقـارن   بـه » صـنعتی  يارشتهچند « و» مواد شیمیایی«، »مواد دارویی«، »محصوالت فلزي«، »ارتباطی
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  (NARDL) غیرصطی

JEL:F31،G12،C22بندی طبقه



 مقدمه

تغییورات.سوتاوضعیتمالیاقتصادیککشورنسبتب نوسواننورخارزآناقتصوادحسوا 
.همچنوی نوسواننورخارزالزامواتیگوذاردهاودولتاثرمیهایصانوارها،بنیاهبرهزین بازارارز

پوولی یهوابحوران) صصوصبازارسهامب دنبوالدارد.سو رویودادبرایسیستممالییککشورب 

(1990دراوایو دهو یموالیبازارهواواصالحات1970آسیا،ظهورنرخارزشناوردراوای ده 
یکوردنالمللو یبوزارساصت اسوت.همچنوی مالیراوادارب تعیی پیوندبی ای دوبااقتصاددانان

بازارهووایسوورمای منجووربوو جریووانمبووال کووالنسوورمای بووی کشووورهاشوودهاسووتکوو ایوو اموور
منودترعالق هاراب مطالع نوساننرخارزواثرآنبرروینوسانبازارسهاموبنیاهگذاران یسرما

ساصت است.

هارادربازارهوایصوادراتییبنیاهریپذرقابتشنرخارزدریکسیستمنرخارزشناور،افزای
افزایشدادهواثریمنفیبربازارسهامداصلیدارد.اما،برایکشووریکو وارداتمحووراسوت،

هوایزیراکاهشهزینو ینهادهداشت باشدهان یهزاثرمثبتیبربازارسهامازطریقکاهشتواندیم
اهشقیموتنسوبیتولیوداتداصلوینسوبتبو صوارجی،باعو افوزایشدرنتیج کونهادهداصلی

(. Namdari, 2004شود)وارداتیمیصریدکاالهاییجاصریدهایداصلیب 

تبوادییورالاقتصوادی،وابسوت بو مبوادیهواامروزهتمامیکشورهایجهاندراغلو بخوش
توسع ،بیشوتردرکشورهایدرحال.شودیتباارزهایمختل انجاممالکشورهاهستندوای مباد

.اگوردرکننودیاقدامب وارداتموآالت یتولیدیبرایصریدمواداولی ،فناوریوماشیهابنیاه
بواافوزایشسوکی،نرخارزافزایشیابدازرگذاریتاقتصادیوعوام متعددتأثالاثرتغییروتحو
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هامجبورها،بنیاهشدهتولیداتوصدماتشرکتمیزانبدهیوازسویدییرباافزایشبهایتمام
.ای امرباایجوادکمبوودنقودینیی،اثورمنفویبورشوندیب پرداصتوجوهبیشتریبابتوارداتم

کو ارزشییهواتوزیعسودوشاص بازدهنقدیسهامآنشرکتصواهدداشت.یعنویدربنیواه
.شوودییشنرخارزباع افوزایشهزینو تولیودموهااست،افزاهابیشترازصادراتآنوارداتآن

جبورانن نود،ال(مانندافزایشدرقیمتفوروشکوا)حالاگربنیاهای افزایشهزین راب طریقی

کو ارزشصوادراتییهواسودشرکتکاست شدهوقیمتسهامبنیاهکاهشصواهدیافت.بنیاه
هواهایتولیدیدرای بنیاهالک کاشودیباع مهابیشترازوارداتاست،افزایشدرنرخارزآن

افوزایشجو یهاشود.درنتاالترشدهوباع افزایشتقاضابرایآنکبرایمتقاضیانصارجیارزان
ی دییرینیزلقیمتسهامراافزایشصواهدداد.البت دفروشمنجرب افزایشسودشدهوبنابرای 

بو دنبوالیگذار ی.هرسرمادهدیقرارمدییمتسهامراموردتائوجودرابط منفیبی نرخارزوق

گوذاران ی،سورماابودییقیمتسهامبنیواهیافوزایشموک یحداکثرکردنسودصوداست.هنیام
،باای کوارعرضو ارزدهندیدرسهامای بنیاهافزایشمیگذار یصارجیتمای صودبرایسرما

.ع و ایو قهوی نیوزصواد اسوت.شوودیمنجرب کاهشنرخارزمووافت یشیتوسطآنانافزا
صارجیاقدامب صارجکوردنسورمای صوودگذاران ی،سرماابدییقیمتسهامکاهشمک یهنیام

..ای کارتقاضابرایارزراافزایشدادهوبنابرای قیمتآنرانیزافزایشصواهددادکنندیم
بازدهیصنایعمختل وتشخی رابط بوی ایو دوبرارزتقارننرخبررسیاثراتنامرو یازا

سواالیوریدعبوارتبو .اسوتعنوانهدفاصلیای تحقیوقمتغیردربور اورا بهادارتهرانب 

بورارزمثبوتومنفوینورخهوایشووکیای اسوتکو آیوااثورموردبررسدرموضوعشدهمطرح
توانودمتفواوتباشود.درراسوتایبست ب ماهیتصونعتمویبازدهیصنایعمختل ی ساناستیا

شودهاسوت.بعودازمقدمو ،بخوشدوممقالو شده،مقال حاضرازچندی بخشتش ی مطال بیان
بخوشسووم،مودلدر.هسوتاصتصاصب پیشین تحقیقداردک شام مطالعاتداصلیوصارجی

CAPMمورداستفادهدرچارچو الیووی
شودهاسوتودربخوشپایوانیمقالو بو دهتوضوی دا1

شدهاست.گیریوپیشنهادهایسیاستیپرداصت نتیج 

________________________________________________________________ 

1- Capital Asset Pricing Model 
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 تحقیق یشینهپ

 مطالعات خارجی

راموالزیکشووردرارزنورخوسوهامقیموتبی رابط and et al. (2006) Azmanایدرمطالع 
طی علیوتآزمونازعلیت،ط راببررسیبرایمحققدوای .نمودندبررسی(1993-1998)دوره

دوسووی علیوتوجووددهنودهنشوانهواآننتایج.کردنداستفاده(1995)یاماموتو–توداگرنجری
  .استبحراندورهدرسهامقیمتب ارزنرخازطرف یکتیوعلبحرانازقب دورهبرای

آسیایکشور7برایارزازاربوسهامبازاربی پویایرابط and et al. (2007) Panایدرمطالع 

دورهبرایراتایلندوتایوانسنیاپور،مالزی،جنوبی،کرهژاپ ،،کن هن شام شرقی،جنو 

العم ع  تابعوواریان وتحلی تجزی گرنجر،علیتآزمونازبااستفاده1988-1998زمانی

-هن برایسهامقیمتب ارزنرخازدارمعنیرابط وجودازحاکیهاآننتایج.نمودندبررسی

بازارب سهامبازارازرابط همچنی .است1997مالیبحرانازقب تایلندومالزیژاپ ،کن ،

شودمیدیدهسنیاپوروکره،کن هن برایارز رابط کشوریهیچمالی،بحرانطولدر.

هم برایسهامقیمتب ارزنرخازابط رولیدهد،نمینشانراارزنرخب سهامقیمتازدارمعنی

 .داردوجودمالزیجزب موردبررسیکشورهای

دادنودنشوانغناسهامبازاربرارزنرختغییراثربررسیباand et al. (2007) Salifuایدرمطالع 
ربیشوتسوهامبوازدهوبوودهآمری ادالرنرختأثیراتتحتهاآنموردبررسیهایشرکت%11ک 

ایو هواییافتو همچنوی .دارنود(آمری وادالر)ارزنرخبامستقیمومعناداررابط غنادرهاشرکت
فروشویصوردهوتولیودیصونایعبرارزنرختغییراتاثراتکشورای درک دهدمینشانپژوهش

.استبودهمالیصنعتازبیش
(2008)Adam & Tweneboahراغنواسهامبازاربراقتصادیکالنمتغیرهایرابط ایمطالع در
بورداریصطایتصحی ویوهانسونجمعیهمآزمونازاستفادهباو2006-1991زمانیدورهطی

توورمنورخوصوارجیمستقیمگذاریسرمای باسهامقیمتک دهندمینشاننتایج.نمودندبررسی
.داردمنفیرابط بهرهنرخوارزنرخباومثبترابط 

and et al. (2008) AdjasiمدلازاستفادهباGARCHنموایی(EGARCH) رابطو مطالعو بو
کو دهودموینشانهاآنبررسینتایج.پردازندمیغناکشوردرسهامبازاروارزنرخنوساناتبی 
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.داردوجودسهامبازاربازدهیوارزنرخنوساناتبی منفیرابط یک
(2008) Beer & Hebein  رابطو بوی قیموتسوهامونورخارزبورایدوگوروهایدرمطالعو

قراردادنود.یموردبررسEGARCHیهامدلتوسع رابااستفادهازودرحالافت یکشورهایتوسع 
توسوع شوام شام امری ا،کانادا،ژاپ وانیلی بودهوکشورهایدرحوالافت یکشورهایتوسع 

ک دردهدی.نتایجای دومحققنشانمباشندیمیلیپی فبی،هندوکن ،سنیاپور،کرهجنوهن 

درکو ینوساناتپایوداریدربوازارسوهامونورخارزوجوودنودارد،درحوالافت یکشورهایتوسع 
 پایداراست.شدهانیتوسع نوساناتبکشورهایدرحال

(2009) Morley  مودتوبلندمودترادرکوتاهرابط بی قیمتسهامونرخارزایدرمطالع
هوابوااسوتفادهازآزموونکرانو 1985-2005ژاپ وسووئی درطوولدورهزموانیبرایانیلی ،

نتایجوجودرابط بلندمدتبوی نورخارزوقیموتسوهامبورایکشوورهایموردبررسیقراردادند.

مثبوتبوی نورخارزوتصحی صطوارابطو یها.همچنی نتایجتخمی مدلدهدیمذکوررانشانم
.کندیقیمتسهامراپیشنهادم

(2009) Yau & Niehاثراتنرخدالرتایواندرمقاب ی ژاپ ،ب قیموتسوهامدریب بررس
پرداصتنود.یاآسوتان صطوایبااستفادهازمدلتصحی 2008-1991یدورهزمانیژاپ وتایوانط

براییمدتبی دوداراییمالیموردبررس رابط کوتاهکدهدینتایجآزمونعلیتگرنجرنشانم
دارند.یدوکشوروجودنداردولیرابط بلندمدتنامتقارنهر

and et al. (2009) Changهمیورایبوروجوودرابطو یبو شوواهدیمبنوتنوامیبرایکشوورو

،قیوتحق یوایهواتو افی.براسا افتندیسهامدستمتینوساناتنرخارزوشاص ق ینامتقارنب
ررایوهوردومتغ یبویوفعالشدناثراتانتقالینانینااطمشیافزایانتشاراصباربددربازارهایمال

.داشت استیدرپ
(2010) Zhao بوااسوتفادهازرا یسهامدرکشوورچومتیوقینرخارزواقع یبیایرابط پو
کو دهدینشانمجینمود.نتایبررس2009-1991یدورهزمانیبراGARCHرهیچندمتغیهامدل

گذشوت درراتییووتغردسهاموجودنودامتیوقینرخارزواقع یبداریبلندمدتپایرابط تعادل
نوسواناتیزیاثوراتسورر یبوازارارزدارد.همچنویبورنوسواناتآتویتوربازارسهاماثربوزر 

.دوبازاروجوددارد یماب یصورتدوسوب 
and etal. (2009) Alagidede،ب بررسیرابط بی نرخارزوقیمتسهامدراسوترالیا،کانوادا



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   172

ازآزموونانباشوتییوآزمووناسوتفادهبواو2005-1992ژاپ ،سوئی وانیلی طیدورهزمانی
 وئیهاوجودرابط علیازنرخارزب قیمتسهامبرایکانادا،سعلیتگرنجرپرداصتند.نتایجآن

.دهندیوانیلی ووجودرابط علیازقیمتسهامب نرخارزبرایسوئی رانشانم
(2010) Subair & Salihuدورهیاثرنوساناتنرخارزبوربوازارسوهامکشوورنیجریو راطو
یجومدلتصحی صطابررسوینمودنود.نتواGARCHیهاوبااستفادهازمدل2007-1981یزمان

کو یک نوساناتنرخارزاثرمنفیومعناداریبرقیموتسوهامدارد،درحوالدهندیحاص نشانم
ونرختورمرابط بلندمدتیبابازارسهامندارد.رهنرخبه

(2011) Chinzara اسوتفادهازرابط نااطمینانیمتغیرهایکالناقتصوادیوقیموتسوهامرابوا
دهنودهوینشوانیهواافتو ینموود.یردبررسوبرایآفریقایجنووبیموVAR- GARCHیهامدل

وجودرابط دوطرف بوی ایو متغیرهواهسوت.همچنوی نااطمینوانیمتغیرهوایکوالناقتصوادیاثور

برروینوساناتبازارسهامدارد.یداریمعن
(2012) Olugbenga & Adaramolaموودتواثورکوتواهره،یومودلدومتغکیوو یوبواتعر

وهانسوونییرابااستفادهازآزمونهمجمع یجریتوسع بازارسهامدرنیبلندمدتنرخارزبررو
مودتعمل وردبوازارسوهامرابطو نشانازآنداردکو درکوتواهیتجربجیکردهاست.نتایبررس

تیوومعنواداراسوت.آزموونعلیرابط منفو یارزداشت امادربلندمدتانرخبایمثبتومعنادار
داده یتوسوطنوسواناتنورخارزتوضو یوجریبوازارسوهامنراتییوکو تغدهدیمنشانزیگرنجرن

هوا،بخوشریمنظووررشودسوااستاموادولوتبو ینفتیکشور یجری.ب اعتقاداوهرچندنشودیم

موجوودبو سومتبوازاریها یسرما یدل یداشت استوب همآننی سط وارداترادرحداق 
کشووربو  یوسوهامدراموتیتأثیرنوسواناتنورخارزبورشواص قج ی؛درنتگرددیسهامروان م

عمل وردبوازارسوهامبواوجودینویبشیبودهوانتظاراتآنواندرپویمت گذاران یسرماماتیتصم
است.تیاهمزنوساناتنرخارز،حائ

(2015) Carlos Cuestas & Tang سوهامرادراثورنامتقوارننورخارزبوربوازدهایدرمطالع

یمختلو کشوورچوی بررسویهواصونعتدرNARDLبوااسوتفادهازروشCAPMقال مودل
است.نتایجحاکیازآناستک بوازدهشدهاستفادهیماهان بازدههادادهکردند.درای مطالع از

هاسوت.صودرانشاندادهولیعدمتقارندرصنایعمختلو متفواوتبوودتأثیرییهاوقف صنایعبا
توابوازارسوهامچوی ازاثوراتنورخارزدراموانکندیمسیاستمدیریتنرخارزکمک یچنهم
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دربوازارچوی تواننودمویگوذاران یسورمای،گوذار یسرمایهایاستراتژک برایطورهمانبماند.
یگوذار یسورماک بوراییکنند.درحالیگذار یسرمامدتکوتاهگرفت نرخارزدردرنظربدون

قرارگیردچونتعدادموردتوج ،قرارگرفت درمعرضنرخارزنامتقارنبایدازنزدیکبلندمدت
صودهستند،اثرنامتقارنوکارکس یدرحالگسترشاندهیفزاطورب یچینیهاشرکتزیادیاز

یمختلو چینویبورایهواسوازمانقراردهد.بنابرای تأثیرراتحتهاآنتواندیموبالقوهنرخارز

نرخارزب مدیریتبازاراحتیاجدارند.تأثیراتیصوددرمقاب سازمصون


 داخلی مطالعات

(2011) Taheri & Sarem Saffariبررسویرابطو بوی نورخارزو»تحوتعنووانیامقال در

طو بلندمودتب بررسیراب«ARDLشاص قیمتبور اورا بهادارتهران:بااستفادهازروی رد
اند.ای مطالع بااسوتفادهشاص قیمتسهامدربور اورا بهادارتهرانبامتغیرنرخارزپرداصت 

تووزیعییهواوبو کموکروشصودرگرسویونبواوقفو 1387-1381ماهان دردورهیهادادهاز

(ARDL)ور کو شواص قیموتبوازاربودهودیصورتگرفت است.نتایجای پژوهشنشانم
اورا بهاداربانرخارزواقعیرابط مثبتدارد.همچنی ،نتایجبرآوردالیویتصحی صطاحواکی

.شوندیهاب سمتتعادلبلندمدتتعدی مدرصدعدمتعادل36ازآناستک درهرسالحدود
(2012) Pedram  سوهاماثرنوساناتنرخارزبرروینوسواناتبوازار»تحتعنوانیادرمقال

ارزیهواک آیادرایران،نرخکردرابط بی بازارهایسهاموبازارارزرابررسیوتعیی «درایران

نمواییشودهی اثریبربازارسهامداردیاصیر.مدلناهمسانیواریان صودبازگشوتشورطیتعود
(EGARCH

درویهاسوت.شودبرایتشخی رابط بی تغییراتنرخارزوبازارسوهاماسوتفاده(1

بازارسهاموجوددارد.هاییای پژوهشدریافتک رابط مثبتیمیانتغییراتنرخارزوبازده
and et al. (2012) Abunoori رابطو بوی نورخارزوشواص یهواییایوارزیابیپو»درمقال

بورداریونیرگرسوصودیهابااستفادهازمدل«سهامبور تهرانبااستفادهازمدلگارچدومتغیره
(VARوصودرگرس)ناهمسانواریان شرطیچندمتغیرهونی(MGARCH

رابطو یهواییایپو(،2

________________________________________________________________ 

1- Exponential Generalized Auto regressive Conditional Heteroskedastistiy 
2- Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastistiy 
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.بورکنودیمو یوصوورتتجربویتحلرابو رانیماثروشاص ک بازارسهامایواقعنرخارز یب
سوهامتمویمواثروقینورخارزواقعو یبیرابط بلندمدتمعنادارچیآمده،هدستب جیاسا نتا

بوازارارزوبوازارسوهامآزموونشوده یپژوهش،اثرنوساناتبو یدرا ،یوهبراالوجودندارد.ع
ریاثرپوذمیرمسوتقیوغمیطوورمسوتقازنوسواناتصوودبو ریوهردومتغدهدینشانمجینتا یاست.ا

دلیو وجووداست.بو نداشت یمعناداریریاثرپذیریبازارهاازبازارد یازاکیچیهیاندولبوده

 یسورما یتوانندباتخصومیگذاران یای دوبازار،سرما یدربزمانهموساناتدرج پایینیازن
راکاهشدهند.شیصویگذار یحاص ازسرماسکیارزوسهام،ر یصودب

(2012) Heydari & Bashiri ص نرخواقعیارزوشواینانیبررسیرابط بی نااطم»درمقال
رابطو بوی «VAR-GARCHقیمتسهامدربور اورا بهادارتهوران:مشواهداتیبورپایو مودل

-1390یهوانوساناتنرخواقعیارزوشاص قیمتسهامدربور اورا بهادارتهرانطیسوال

تو افیمیماهیان بررسیکردند.ب ای منظورازمدلصودرگرسیونیتعمیهاازدادهدهبااستفا1378
کو بوی متغیوردهودیشدهاست.نتایجنشانمودومتغیرهمبتنیبرواریان ناهمسانیشرطیاستفاده

وجوودداشوت وبووی دارینورخارزواقعویوشواص قیموتسوهام،رابطو منفویومعنوینوانینااطم
وجودندارد.یداریقیمتسهامونرخارز،رابط معنینانینااطم

and et al. (2013) Moradi نرخارزبربوازدهصونعتچوا ونشوردرراتییتأثیرتغ»درمقال
کوالنریواثورسو متغیبو بررسو« 1GARCHمودل یوبورپایبور اورا بهادارتهوران:مشواهدات

نفت(بربازدهسهامصونعتچوا ونشوردربوور اورا بهوادارمتی)نرخارز،تورم،قیاقتصاد

موتیوتوورموقیاصلریعنوانمتغ،پرداصتند.نرخارزب 1393تااسفند1380 یفروردیطنتهرا
آمدهمشخ شددستب جیبراسا نتا.استمورداستفادهقرارگرفت یحیتوضریعنوانمتغنفتب 

 یوجووددارد.همچنویسهامچا ونشرارتباطمعنوادارومنفوینوساناتنرخارزوبازده یک ب
نفوتوبوازدهسوهامصونعتموتیتوورموقر،یومتغدو یرابط معناداربکیازوجودیحاکجینتا

چا ونشراست.

and et al. (2013) Rasekhi یرابط نوساننورخارزونوسوانبوازده»تحتعنوانیادرمقال

________________________________________________________________ 

3- Generalized Auto regressive Conditional Heteroskedastistiy   
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متقابو نوسواننورخارزونوسوانیرابطو یب بررس«رهیبااستفادهازگارچچندمتغران؛یسهامدرا
وCAPMیوهواسوهامازالییاثرنوساننرخارزبربازدهیبررسیپرداصتند.برارانیهسهامابازد

ICAPM1شودهاسوتفادهیویسوبددارا ردیبرنرخارزازروییاثرنوسانبازدهدارایوجهتبررس
یشورطان یوصوودرگرسویونناهمسوانواریالیووکیوبوااسوتفادهازقیوتحقیهوا یاست.فرض

آزموون1390-1370یدورهزموانیطویفصولیهادادهیریکارگ(وباب MGARCH)هریچندمتغ

رانیوارزبرنوسانبازدهسوهامدرایدهندهاثرمثبتنوساننرخواقعنشان،یبررسجینتا.تشدهاس
برنوسوانیآمده،نوسانبازدهسهاماثرمعناداردستب یتجربیهاافت یبراسا ک یاست.درحال

ندارد.رانیارزایواقعنرخ
and et al. (2013) Tehrani بررسیرابطو بوی نوسواناتنورخارزو»تحتعنوانیادرمقال

بوراسوا یوک«دربوور اورا بهوادارتهورانشودهرفتو یصادرکنندهپذیهابازدهسهامشرکت

دادهاست.نتایجحاکیقراریالیویتجربیرابط بی نوساناتنرخارزوبازدهسهامراموردبررس
بوی یاهوابوودهاسوتورابطو بوربوازدهسوهامایو شورکتزمانهمازاثرمثبتنوساناتنرخارز

نوساناتنرخارزبابازدهسهامیکوقف زمانیمشاهدهنشدهاست.
(2014) Merabian & Chegini اثرنرخارزونوساناتآنبرشواص قیموتسوهام»درمقال

باهدفمحاسب نوسواناتنورخارزوهمچنوی بررسویتوأثیرنورخارزونوسواناتآنبور«ندرایرا
شاص قیمتسهامدرایران،ازمیانیی ماهیان شواص قیموتسوهامونورخارزحقیقویاسوتفاده

کارگیریآزموونیوهانسوون،بوی نورخارز،نوسواناتآنوشواص برای اسا نتایجب .کردند

ط تعادلیبلندمدتمعناداروجوددارد.نرخارزبرشاص قیمتسهاماثورمنفویوقیمتسهامراب
مثبتاست.اثرنوساناتآندارای

and et al. (2015) Purabdollahian Kovich یرابطو بویبررسو»تحوتعنووانیادرمقالو 
امونورخارزسوهمتیق یرابط بیب بررس«صادرکنندهنفتیسهامونرخارزدرکشورهامتیق

 یبویویهمیرایبررسویصادرکنندهنفتپرداصتند.براینفتدرکشورهامتیبادرنظرگرفت ق

بلندموودتاز یوجهووتبوورآوردبووردارضوورایکووائووپوودرونیوویهمیرایهوواازآزمووونرهووایمتغ

________________________________________________________________ 

1 Intertemporal capital asset pricing  model  

http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp


  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   176

2وFMOLS1یهاآزمون
DOLSماهانو اسوتفادهشود.یهوادرقالو داده2009-2011دورهیط

بورآزموونیمبتنویبوردار یازروشتصوحزیونرهوایمتغ یمدتبکوتاهیروابطعلیتبررسجه
3

PMG وجوودداردیهمبسوتیرهوایمتغ یدربلندمدتبودهدیمشاننجیشدهاست.نتابهرهگرفت
 یسوهامونورخارزبوودهورابطو بوموتیق یازرابط مثبتبیبلندمدتحاک یضراک یطورب 
 یکو بونشواندادیگروهو یانییمیقیآزمونتلفجینتا یاست.همچنیونرخارزمنفنفتمتیق

.استدوطرف حاکمتیعلرهایهم متغ
شوود،غالو مطالعواتداصلویبو بررسویک ازبررسیمطالعاتتجربیمالحظ میطورهمان

اناتبوی ایو دوبوازاررابط بی قیمتسهامونرخارزودربرصیمطالعاتب بررسیانتقوالنوسو
پرداصت شدهاستولیتاکنوندرداص کشوراثراتنامتقارننرخارزبربوازارسوهامبو تف یوک

مثبوتوهوایشووکصنایعموردمطالع قرارنیرفت است.درتحقیقحاضرسعیشدهاستاثرات

یقرارموردبررسارهایصنایعمختل موجوددربور اورا بهادمنفینرخارزبرشاص قیمت
مدتوبلندمودتگرفت وتقارنیاعدمتقارناثرگذارینرخارزبرشاص قیمتصنایعدرکوتاه

تووانبو روشمووردموردبررسیوآزمونقرارگیرد.همچنی ،وج تمایزدییرای مطالع رامی
وبواCAPMدلاشوارهکوردکو موضووعمووردبررسویدرقالو مو یووتحل یتجزاستفادهبرای

(صورتگرفت است.NARDLهایتوزیعیغیرصطی)رهیافتمدلصودرگرسیونباوقف 


 ها  معرفی مدل و پایگاه داده

یهواوقفو مدتوبلندمدتازالیویصودرگرسیونبادرای تحقیقبرایبررسیاثراتکوتاه

ینامتقارنتلقویهمجمعیهاکنیمک ی یازروشاستفادهمی توزیعیغیرصطی
بواوقفو تووزیعیصودرگرسویونیینامتقوارندرمودلهومجمعوشوود.درمقواالتاصیورروشمی

کنودتواهوایمثبوتومنفویمتغیرهواکموکمویایگسترشیافتک درآنمجموعمالف گون ب 
اقووعموودتوبلندموودتشناسوواییشوووند.دروتووأثیراتنامتقووارنمتغیرهووایتوضوویحیدرکوتوواه

________________________________________________________________ 

1 Fully Modified Ordinary Least Square 
2 Dynamic Ordinary Least Square 
3 Pooled Mean Group 
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تواتحلیو مشوترکیازمسوائ مربووطبو دهودیمونامتقارنای اجازهراب مواصصوصیات
ناماناییوغیرصطیبودندرمدلتصحی صطاینامحودودداشوت باشویم.سواصتارکلویمودلایو 

 & Jorion، (2001) Dominguez & Tesar، (2008) Chue (1990)مطالعواتتحقیوقبراسوا 

Cook  (2012)و Du & Huاز:اندعبارتشدهاستک بیان

 
.1نرخارزغیررسمیاست بازدهبازار، ،tدرزمانiبازدهسهامصنعتک طوریب 

       است:شدهدادهصورتزیرنمایشمعادل صطینرخارزب 

 
ارزبورنورخاثوربررسویبورای2معمولیCAPMکلیالیویازبرگرفت باالدل معاک طوریب 

.استسهامبازدهی
انودانباشوت نامتقارنهمطورب دوسریزمانی،Granger & Yoon (2002)باتوج ب تعری 

ک هومهمچنی نشاندادندهاآنبای دییرهمانباشت باشند،هاآنیمثبتومنفیهامالف هرگاه
انباشوتییپنهوانانباشتییپنهاناستوهومانباشتییصطیاستاندارد)متقارن(،حالتصاصیازهم

________________________________________________________________ 

آوریشدهاستک جمع1394-1391اطالعاتیبور اورا بهادارتهرانباتواترماهان ازسالدادههایای تحقیقبااستفادهازپاییاه-1
ح تحقیق منتخ در صنایع کان اندعبارتاضر چا ، انتشاراتو کاغذ، چو ، چرم، الستیک، منسوجات، سن ، زغال زراعت، : از

هاینفتی،فلزاتاساسی،محصوالتفلزی،ماشی آالت،دستیاههایبرقی،رادیویی،سایرمعادن،چندرشت ایصنعتی،غیرفلزی،فرآورده
 ،قندوش ر،موادغذاییبجزقند،مواددارویی،موادشیمیایی،کاشیوسرامیک،سیمان،وسای ارتباطی،ابزارپزش ی،صودرو،حم ونق

سازی،رایان ،فنیومهندسی.ها،مالی،سایرمالی،انبوهها،بانکگذاریسرمای 
توسطشار ول یا-2 یزیگرسکیردار،سکیرگذاریسرمای هایگیریتصمیممالکیرئوت یبراسا امطرحشد،نتریمدلابتدا

است.هاآنمندیعالق افرادو موردنظرمدلهستند.زانیگرسکیوازرمندعالق باالیافرادب بازدهیتئور یادیازددرواقعب بازده

مستلزمپذیر یشار ب باالرا رابط برقرارکردوبازده هایداراییذاریگقیمتمدلدر یدرا.ددانمیباالترسکیررشیسکوبازده

دوسط شرکتسکیرای،سرمای  تقسیب  .شودمیمیوبازار استک شار ازآنسکیردارد،تیاهمآنچ اما سکیرعنوانب بازار

بتوانندگذارانسرمای اگر هستند.تأثیرپذیرکیستماتیسسکیازرنوعیب سهامهم نمودهومعتقداستک ادیکنترلغیرقاب ایکیستماتیس

وبازدهفعالیتهرمبنیبروجودارتباطصطیبی بازدهسهامCAPMباتوج ب ی یازمفروضاتمهمرندیوامبدهندووامبیب نرخ

 مورد ریسکبرایبازده بدون بهره نرخ با قرضگرفت  و قرضدادن ام ان وجود و سهام )ادل ):داشتصواهیمiداراییانتظاربازار

CAPM:)
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ERزابورونوتحلیو متغیوریو تجزروشبو  یودراانباشوتیینامتقوارناسوت.موردصاصیازهوم
کنویمواشوارهمویومثبوتومنفویآنمتغیوریعنویهوایشووکجمعجزئیصورتب 

گیرد.نیزصورتمی RMزابرونچنی ای کاربرایمتغیرهم

:دهدینامتقارنبلندمدترانشانمونیرگرسریمعادل ز

 
شوود،جهوتبررسویتقوارنوعودمتقوارناثرگوذاری(مشاهدهمی3ک درمعادل )طورهمان

یب دومتغیورشووکمثبوتومنفویتجزیو متغیرهابربازدهیصنایع،هریکازمتغیرهایتوضیح

نشوانیربو ترتیو شووکونشانیرشووکمثبوتوورو،شود.ازای می
بازدهیبازارونرخارزاسوت.منظوورازشووکمثبوت)منفوی(،تغییوراتافزایشویمنفیمتغیرهای

شود:زیرمحاسب میصورتب یدورهزمانیموردبررسیاستو)کاهشی(متغیردرط


 

 

.استک طوریب 
(توأصیریدار)بازنویسویکنویم،اثوراتوقفو ARDL(p,q)  معادل صورتب حالاگرمدلرا

شود:متغیرهادرمدللحاظمی

 
.دهنودیموداررانشوانیوقف پارامترهاتوزیعنامتقارنووودرآنک طوریب 

مودتکوتواهوبلندمودتحالماالیویتصحی صطاراازمعادل باالبادرنظرگرفت این  رابطو 
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-تواهتوواناثوراتکو.درحالتالیویتصحی صطوا،مویمیکنیمیدارندبازنویسیجزئنامتقارنی

مثبتومنفیبرآوردکردهوتقارنهایشوکمدتوبلندمدتمتغیرهایموردبررسیب تف یک

:1مدتوبلندمدت(موردآزمونقراردادهایزمانیمختل )کوتاهیاعدمتقارنآنرادردوره

 
پارامترهوایو،،هسوتندوبلندمدتپارامترهایوو،ک طوریب 

متغیربازدهبلندمدتنشانیرضرای نامتقارنوهستند.درضم مدتکوتاه

.مودل2نامتقوارنمتغیورنورخارزهسوتندبلندمودتنشوانیرضورای وبازارو

ARDLیباروشراحتب هایتغییررژیم،درمقایس بامدلOLSآزموونتعوادلشوودیمبرآورد.
هووایعنوویآزمووونکرانوو بووراسووا یراحتووبوو توووانیمووبلندموودتدرمیووانایوو متغیرهووارا

)and et al., 2001Pesaran)انجامداد.

وبورایبررسویتبرایبررسیعدمتقارنبلندمدتبازدهیبوازارازآزمووندرنهای
.همچنوی آزموونعودمتقوارنمیکنویمواسوتفادهعدمتقارنبلندمدتنرخارزازآزمون

هووایبوورایمتغیرهووایبووازدهیبووازارونوورخارزبوو ترتیوو بووااسووتفادهازآزمووونموودتکوتوواه

آزموونبوراسوا هاآزمونگیرد.ای صورتمیو
 دهندهعدمتقارناست.استانداردوالداستک اگرفرضی صفرردشود،نشان

ک طبوقدهدیمنشانجداگان برصورتب راویکواحدتغییردراثراتپویایی،
 داریم:تعری

 
________________________________________________________________ 

 Shin and etal. (2014)برایمطالع بیشترمراجع کنیدب مطالع -1

استفادهشدهاست.ودرجداولبراینمایشضرای بلندمدتنامتقارننرخارزاز-2
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پارامترهایواست.ودرآنصورتک اگرطوریب 
.دهندیممثبتومنفیرانمایشبلندمدتنامتقارن



 هاوتحلیل یافته برآورد مدل و تجزیه

(،ADFفوولر) دی وی واحد ریش  هایآزموناز متغیرها مانایی بررسی منظورب  پژوهش ای  در
هوابو آزموون ایو  شودهاسوت.نتوایج (استفادهZivotوزیوتواندریوز)KPSS)ا )ا پیکی

جودولشوماره زاینرخارزوبازدهیبازاردربرونیرهایمتغهمراهآمارتوصیفیبازدهیصنایعو

تموامی ازمانوایی حواکی نتوایج، است، دهش داده نشان (1) جدول در است.همانطورک  آمده (1)
مثبوتومنفویهوایشووکتجزیو نورخارزوبوازدهیبوازاربو درادامو  متغیرهادرسوط اسوت.

کو معادلو اصولی(7)ازآنباتوج ب معادلو بهین تعیی شدندوپ یهاوقف (و5و4)معادالت
کومشودهبو هموی دلیو مجوددبورآوردهواک یکواحدازوقفو شودیای تحقیقاستدیدهم

نتوایجبورآوردصورتگرفتباای شرطک ای بارتفاض متغیروابست مورداستفادهقرارگرفت.

نتایجبرصیازصنایعآوردهشدهاستونتایجحاص 2شدهاست.درجدولیانب2مدلدرجدول
 تآمدهاست.صنعت(درپیوس33ازبرآوردمدلبرایصنایعموردبررسی)

باتوج ب گستردگیصنایعموردبررسی،جهترعایتاصتصوارتنهواتحلیو مربووطبو یوک
(بخشیازضرای مربوطب ضورای بلندمودت7شود.طبقمعادل )صنعت)صنعتبانک(بیانمی

.مدلاندباشندک براسا تعیی وقف بهین مدلبیانشدهمدتمیوبخشیمربوطب ضرای کوتاه

استک ب ترتی ازچپب راستنشانیروقف بهینو NARDL(4,4,0,2,4)بهین برایای صنعت
متغیروابست یعنیبازدهیصنعتبانک،شوکمثبتنرخارز،شوکمنفینرخارز،شووکمثبوت

نورخارزشوکمثبوتبلندمدتنشانیرضری بازدهیبازاروشوکمنفیبازدهیبازاراست.
بو 171/0و007/0شوکمنفینرخارزاسوتکو بو ترتیو برابوربلندمدتنشانیرضری و

بودهونشانیرصوبیبورازشمودلبورای87/0آمدهاست.قدرتتوضی دهندگیای مدلدست

.استای صنعت
2

N
تصطوا،نشانیرآمارهجارکبرایآزموننرمالبودنجموال

2

LM
نشوانیر

ضری الگرانژجهتآزمونصودهمبستییبی جمالتصطاو
2

ARCH
نشانیراثوراتآرچجهوت

شوودجموالتصطوادارایتووزیعیآزمونناهمسانیواریان استک درای صنعتمشاهدهموی
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نشانیرآزمونباندF bond 1د.آمارهنرمالبودهومش  صودهمبستییوناهمسانیواریان ندار
جهتوجودیاعدموجودرابط بلندمدتاستک باکرانباالوپایی بیوانشودهدرزیورجودول

F bondدهودمقودارمحاسوباتینتوایجایو آموارهبورایصونعتبانوکنشوانمویشودیمسنجیده
ک رابط بلندمدتبی متغیرهایمووردای بدی معنیاست؛باشدکرانباالمیF(بیشتراز391/6)

بررسیوجوددارد.


 های ریشه واحدآماره توصیفی و آزمون (:1)جدول 

 آماره توصیفی های ریشه واحدآزمون
 بازده صنایع

Zivot–C Zivot–A KPSS ADF Min max Median mean 

 زراعت 0/041 0/001 0/445 0/172- 8/205-(0*) 0/126(3*) **(0) 8/667- **(0) 8/690-

 سنگزغال 0/020 0/023 0/327 0/389- (0) 8/538- *(5) 0/248 **(0) 8/971- **(0) 8/921-

 منسوجات 0/025 0/004 0/349 0/309- *(0) 8/984- *(4) 0/269 *(1) 6/134- *(1) 6/716-

 یکالست 0/027 0/011 0/457 0/149- *(0) 5/910- *(4) 0/139 *(0) 6/519- ***(0) 6/784-

 چرم 0/032 0/000 0/625 0/603- *(0) 5/554- *(4) 0/250 *(0) 6/676- *(0) 6/825-

-7/428 (0)*** -7/014 (0)** 0/068 (1)* -6/893 (0)* -0/299 0/648 
-2/14E-

0 
 چوب 0/014

 کاغذ 0/018 0/004 0/406 0/294- *(0) 6/390- *(4) 0/124 *(0) 7/676- *(0) 7/624-

 انتشاراتوچاپ 0/025 0/000 0/472 0/500- *(0) 8/412- *(9) 0/236 **(3) 7/186- ***(3) 7/149-

 کانهغیرفلزی 0/030 0/013 0/325 0/231- *(0) 5/869- *(4) 0/104 *(0) 7/734- *(0) 7/709-

 هاینفتیفرآورده 0/022 0/006 0/283 0/599- *(0) 7/886- *(4) 0/160 *(0) 9/154- *(0) 9/044-

 فلزاتاساسی 0/022 0/008 0/223 0/113- *(0) 7/088- *(2) 0/536 ***(0)7/879- **(0) 7/900-

 محصوالتفلزی 0/030 0/015 0/417 0/186- *(0) 7/199- *(3) 0/071 **(0) 7/590- *(0) 7/638-

 آالتماشین 0/021 0/003 0/383 0/182- *(0) 7/073- *(3) 0/105 *(0) 7/819- *(0) 7/779-

-7/364 (0)** -7/411 (0)** 0/058 (3)* -6/966 (0)* 
-

0/2080 
 برقیهایدستگاه 0/029 0/031 0/316

 رادیویی 0/021 0/015 0/249 0/113- *(0) 7/463- *(3) 0/141 *(1) 8/625- *(1) 8/645-

 سایرمعادن 0/024 0/001 0/510 0/352- *(0) 7/707- *(1) 0/073 *(0) 8/433- *(0) 8/502-

 ایصنعتیرشتهچند 0/031 0/013 0/265 0/094- *(0) 7/776- *(2) 0/270 *(0) 8/510- *(0) 8/497-

 وسایلارتباطی 0/037 0/000 1/053 0/346- *(0) 8/845- *(1) 0/063 **(0) 9/378- **(0) 9/414-

 بزارپزشکیا 0/016 0/000 0/644 0/246- -**(1) 3/379 *(3) 0/253 ***(1) 3/841- *(1) 5/065-

 خودرو 0/016 0/011 0/326 0/174- *(0) 5/596- *(1) 0/106 ***(1) 5/822- **(1) 5/834-

 ونقلحمل 0/020 0/0007- 1/367 1/441- *(0) 8/212- *(1) 0/078 *(0) 9/026- *(0) 9/092-

 وشکرقند 0/034 0/015 0/465 0/182- *(0) 7/487- ***(2) 0/426 **(0) 8/262- *(0) 8/392-

 جزقندموادغذایی 0/027 0/016 0/539 0/156- *(0) 7/886- *(0) 0/094 *(0) 8/371- *(0) 8/528-

 مواددارویی 0/031 0/018 0/397 0/063- *(0) 5/963- *(4) 0/066 *(0) 6/613- *(0) 6/597-

 موادشیمیایی 0/035 0/024 0/268 0/082- *(0) 6/964- ***(3) 0/397 *(0) 8/425- *(0) 8/385-

 کاشیوسرامیک 0/024 0/0003- 0/312 0/137- *(0) 6/616- *(5) 0/147 *(1) 5/658- *(1) 5/595-

 سیمان 0/018 0/006 0/285 0/105- *(0) 5/789- *(1) 0/167 *(4) 4/799- *(4) 4/624-

 هاگذاریسرمایه 0/023 0/018 0/292 0/093- *(0) 7/439- *(1) 0/090 *(1) 7/426- *(1) 7/364-

 هابانک 0/022 0/020 0/192 0/108- *(2) 3/840- *(3) 0/173 *(2) 4/731- **(2) 4/727-

 مالی 0/021 0/020 0/199 0/103- *(0) 6/387- *(3) 0/158 **(2) 4/712- **(2) 4/712-

 لییرماغ 0/021 0/011 0/282 0/190- *(0) 8/294- *(3) 0/126 *(0) 9/076- *(0) 9/027-

________________________________________________________________ 

1. Bounds Test 
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 سازیانبوه 0/013 0/003 0/338 0/170- *(1) 7/820- *(7) 0/075 *(1) 8/491- *(1) 8/469-

 رایانه 0/039 0/030 0/330 0/195- *(0) 7/923- *(3) 0/175 *(0) 8/914- *(0) 9/039-

فنیومهندسی 0/030 0/007 0/393 0/220- *(0) 7/288- *(4) 0/097 *(0) 7/948- **(0) 7/886-

نرخارز 0/016 0/003 0/299 0/099- **(2)3/436- (4)0/152 *(2)5/224- *(2)5/405-

بازدهیبازار 0/025 0/024 0/168 0/078- *(0)6/062- *(4)0/350 *(0)7/407- *(0)7/472-

 SIC(Schwarzاساسمعیارشدهبرانتخابlag%است.داخلپرانتز10%و5،٪1داریضریبدرسطح*،**،***بهترتیبنشانگرمعنی

information Criterion)درADFوNewey-West Bandwidth درKPSS.هست

 
 NARDLنتایج حاصل از برآورد مدل به روش  (:2)جدول

 ونقل حمل
NARDL(4,4,3

,4,4) 

ی ها فرآورده

 نفتی
NARDL(4,4,3

,4,4) 

 انتشارات و چاپ
NARDL(4,0,4

,2,3) 

 سازی انبوه
NARDL(2,2,4

,1,4) 

 فلزات اساسی
NARDL(4,4,2

,0,1) 

 خودرو
NARDL(4,0,4

,3,4) 

 ها بانک
NARDL(4,4,0

,2,4) 

 متغیرها

-14/473 

(-1/647) 

-6/741 

(-3/752)* 

0/122 

(0/512) 

-0/120 

(-0/721) 

-0/392 

(-1/565) 

0/397 

(3/310)* 

0/578 

(3/679)* 
c 

-3/356 

(-1/910) 

-4/223 

(-5/352)* 

-2/169 

(-5/350)* 

-1/179 

(-6/124)* 

-2/167 

(-4/119)* 

-1/062 

(-4/293)* 

-1/408 

(-5/402)*  

27/581 

(2/851)** 

11/634 

(2/896)** 

1/574 

(1/087) 

3/522 

(3/334)* 

-0/516 

(-0/567) 

-0/560 

(-0/963) 

0/010 

(0/026)  

8/409 

(1/578) 

4/957 

(1/696) 

1/009 

(0/974) 

2/876 

(3/297)* 

-0/962 

(-1/167) 

-0/654 

(-1/512) 

0/240 

(0/747)  

22/757 

(2/366)*** 

6/616 

(3/571)** 

2/215 

(2/986)* 

2/336 

(5/412)* 

0/748 

(2/033)** 

0/634 

(1/517) 

1/705 

(4/466)*  

29/176 

(2/271)*** 

8/554 

(3/712)** 

2/558 

(3/341)* 

2/644 

(5/717)* 

0/918 

(2/306)** 

0/826 

(1/946)*** 

1/696 

(4/573)*  

1/669 

(1/012) 

1/902 

(3/372)** 

0/910 

(3/194)* 

0/325 

(2/116)** 

0/869 

(2/346)** 

0/099 

(0/485) 

0/268 

(1/462)  

1/252 

(1/032) 

0/947 

(2/650)** 

0/755 

(3/328)* 
--- 

0/710 

(2/957)* 

-0/035 

(-0/230) 

-0/228 

(-1/439)  

1/065 

(2/259)*** 

0/261 

(1/256) 

0/292 

(1/811)*** 
--- 

0/280 

(1/990)** 

-0/579 

(-3/334)* 

-0/154 

(-0/979)  

-15/285 

(-2/684)** 

6/077 

(2/499)*** 
--- 

-0/433 

(-0/700) 

1/789 

(3/072)* 
--- 

-1/212 

(-3/409)*  

-10/513 

(-1/135) 

9/825 

(3/169)** 
--- 

-2/766 

(-3/054)* 

2/324 

(1/885)*** 
--- 

-1/330 

(-2/234)**  

-22/072 

(-1/502) 

7/341 

(2/047) 
--- --- 

1/743 

(1/556) 
--- 

-1/743 

(-4/1910*  

-21/665 

(-2/627)** 

6/156 

(2/229)*** 
--- --- 

1/251 

(1/834)*** 
--- 

-0/597 

(-1/735)***  

8/539 

(1/161) 

1/333 

(0/523) 

1/708 

(1/629) 

1/977 

(2/908)* 

-0/423 

(-0/872) 

0/174 

(0/407) 
--- 

 

-14/903 

(-1/779) 

-8/920 

(-2/694)** 

0/609 

(1/181) 

-0/131 

(-0/437) 

0/634 

(1/556) 

0/757 

(2/720)* 
--- 

 

2/876 

(0/576) 

-2/133 

(-1/145) 

0/206 

(0/461) 

-0/518 

(-1/568) 
--- 

0/497 

(2/454)** 
--- 

 

--- --- 
1/484 

(2/575)* 

0/578 

(1/940)*** 
--- 

0/746 

(3/035)* 
--- 

 

7/287 

(2/218)*** 

1/445 

(1/224) 

-1/129 

(-1/679)*** 

0/441 

(1/114) 
--- 

-0/020 

(-0/066) 

0/145 

(0/589)  

-13/287 

(-1/096) 

-1/820 

(-1/164) 

-1/282 

(-1/500) 
--- --- 

-0/263 

(-0/634) 

-0/923 

(-2/520)*  

-10/559 

(-1/184) 

-1/027 

(-0/925) 
--- --- --- 

0/456 

(1/295) 
--- 

 

3/244 

(0/914) 

1/809 

(1/457) 
--- --- --- --- --- 

 

10/797 

(3/261)** 

3/652 

(2/571)*** 

1/381 

(1/622) 

2/468 

(4/840)* 

0/881 

(2/304)** 

1/373 

(3/114)* 

1/116 

(3/867)* 
-13/096 

(-1/079) 

 

-5/142 

(-3/902)* 

0/238 

(0/3520 

-0/227 

(-0/530) 
--- 

0/747 

(1/575) 

-0/221 

(-0/778)  
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-4/910 

(-0/614) 

-2/976 

(-2/586)*** 

-1/179 

(-1/838)*** 

0/168 

(0/471) 
--- 

0/192 

(0/514) 

0/604 

(2/102)** 
-6/849 

(-1/893) 

-3/612 

(-3/226)** 
--- 

0/817 

(2/235)** 
--- 

1/912 

(4/200)* 

0/466 

(1/565)  

8/216 

(3/088)** 

2/755 

(3/796)* 

0/726 

(1/201) 

2/986 

(3/016)* 

-0/238 

(-0/590) 

-0/527 

(-0/902) 

0/007 

(0/026)  

2/504 

(1/012) 

1/173 

(1/979) 

0/465 

(1/052) 

2/438 

(2/965)* 

-0/444 

(-1/325) 

-0/616 

(-1/389) 

0/171 

(0/576)  

0/983 0/983 0/827 0/848 0/827 0/925 0/879 
 

0/917 

[0/632] 

1/063 

[0/587] 

0/025 

[0/987] 

3/717 

[0/155] 

0/551 

[0/758] 

1/700 

[0/427] 

0/557 

[0/756] 

2

N


 
19/823 

[0/00] 

27/874 

[0/00] 

6/191 

[0/045] 

2/020 

[0/364] 

6/656 

[0/035] 

15/529 

[0/000] 

1/159 

[0/559] 

2

LM


 

0/015 

[0/899] 

0/992 

[0/319] 

3/672 

[0/055] 

0/124 

[0/724] 

0/539 

[0/462] 

2/691 

[0/100] 

0/002 

[0/960] 

2

ARCH


 

3/250## 6/752# 6/439# 10/319# 3/998## 7/814# 6/391# F bond 

3/575 

[0/058] 

8/705 

[0/003] 

1/231 

[0/267] 

4/215 

[0/040] 

1/418 

[0/233] 

2/460 

[0/116] 

0/009 

[0/923]  

0/007 

[0/932] 

6/424 

[0/011] 

1/938 

[0/163] 

5/375 

[0/020] 

5/308 

[0/021] 

11/473 

[0/000] 

9/810 

[0/001]  

3/198 

[0/073] 

12/171 

[0/000] 

1/233 

[0/266] 

5/785 

[0/016] 

2/347 

[0/125] 

0/217 

[0/641] 

1/769 

[0/183]  

2/623 

[0/105] 

17/516 

[0/00] 

7/018 

[0/008] 

10/342 

[0/001] 

5/303 

[0/021] 

11/530 

[0/000] 

15/380 

[0/000]  

داریضریبدرسطحدهند.*،**،***بهترتیبنشانگرمعنیدهند.اعدادداخلکروشهاحتمالرانشانمیرانشانمیtاعدادداخلپرانتزآماره
شدههمحاسبFیعنی##شدهبیشترازکرانباالاستپسرابطهبلندمدتوجودداردومحاسبهFنشانگرایناستکه#%است.10%و5،1٪

کرانپایین%2.5؛درسطح37/4وکرانباال29/3کرانپایین%1درسطحF bondبینکرانباالوکرانپایینقراردارد.سطوحبحرانی
نشانگراست.09/3وکرانباال2/2%کرانپایین10ودرسطح49/3وکرانباال56/2کرانپایین%5؛درسطح87/3وکرانباال88/2

نتیجهآزمونوالدبازدهیبازاردربلندمدت،نشانگرضریببلندمدتشوکمنفینرخارزاست.شوکمثبتنرخارزوبلندمدتضرایب
مدتهست.نتیجهآزمونوالدنرخارزدرکوتاهزدربلندمدت،نتیجهآزمونوالدنرخارمدتاست.نتیجهآزمونوالدبازدهیبازاردرکوتاه


اثوراتLR1براینمایشنتیج آزمونوالداستفادهشودهکو بواتوجو بو انودی متغیر

دهد.مقدارمحاسباتیای نامتقارنیبازدهیبازاررادربلندمدترویبازدهیصنعترانمایشمی

.لوذااثوراتهسوتمعنویبوی9/0بودهوباارزشاحتموال009/0برابربرایصنعتمذکورآزمون
مثبتومنفیبازدهیبازاربربوازدهیصونعتمووردنظوردربلندمودت،متقوارناسوت.هایشوک

2نیزبراینمایشنتیج آزمونوالداستفادهشدهکو بواتوجو بو انودی همچنی متغیر
SR

.نتوایجایو دهودیمومدترویبوازدهیصونعتنموایشثراتنامتقارنیبازدهیبازاررادرکوتاها
مثبتومنفوینورخهایشوکک فرضی صفرای آزمونمبنیبرتقارندهدآمارهآزموننشانمی

________________________________________________________________ 

1- Long Run 

2- Short Run 
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مثبتومنفیبربازدهیصونعتمووردنظورنامتقوارناسوت.متغیورهایشوکارزردشدهواثرات
اثوراتنامتقوارنیLRنیزبراینمایشنتیج آزمونوالداستفادهشدهک باتوجو بو انودی 

مقودارمحاسوباتیایو آزموونبورایدهد.نرخارزرادربلندمدترویبازدهیصنعتنمایشمی
بوتومثهوایشووکبودهواثراتمعنییب18/0بودهوباارزشاحتمال76/1صنعتمذکوربرابر

نیوز(،متقوارناسوت.همچنوی متغیور)بلندمودتمنفینرخارزبربازدهیصنعتموردنظردر

اثوراتنامتقوارنینورخارزراSRبراینمایشنتیج آزمونوالداستفادهشدهک باتوج ب اندی 
ک فرضی دهدانمیدهد.نتایجای آمارهآزموننشمدترویبازدهیصنعتنمایشمیدرکوتاه

مثبوتهایشوکمثبتومنفینرخارزردشدهواثراتهایشوکصفرای آزمونمبنیبرتقارن
ومنفیبربوازدهیصونعتمووردنظورنامتقوارناسوت.نتوایجمربووطبو تقوارنوعودمتقوارناثور

وگزارششودهبندی(طبق 3مثبتومنفینرخارزبربازدهیصنایعدرجدولشماره)هایشوک

است.
صونعت10صونعتموردبررسوی،33دهدک ازبوی هایوالدنشانمینتایجحاص ازآزمون

درصدصنایع(بانامتقارنینرخارزمواج هستندک 69صنعت)23وتعداد صطی(ARDLمتقارن)
متقوارندرمودت،نامتقوارندربلندمودتوناصنعتبو سو دسوت نامتقوارندرکوتواه23صودای 

مثبوتومنفویهایشوکیعنیای صنایعتحتتأثیر؛شوندمیبندییمتقسمدتبلندمدتوکوتاه
هابربازدهیای صنایعنامتقارناست.نتایجحاص ازتقارنیواعودمنرخارزبودهواثرای شوک

 آوردهشدهاست.3نرخارزبربازدهیصنایعدرجدولهایشوکتقارن

هوایگوذاریدرصونعتتواننوددرجهوتسورمای گذارانمی،سرمای 3ب نتایججدولباتوج 
شوود.درفعالدربور اقدامکنند.جهترعایوتاصتصوار،یوکموورددرهوردسوت تحلیو موی

مودتوبلندمودتمثبوتومنفویدرکوتواههوایشووکبراسا آزمونوالداثور«زراعت«صنعت
مثبوتومنفوینورخهایشوکنیای صنعتتحتتأثیرنامتقارنیاستیع صطی(ARDLمتقارن)

گوذاراندرایو صونعتدییورسورمای عبوارتارزنیستونسبتب تغییراتنرخارزمقاوماستب 

بینیکنند.پیشیراحتب نرخارزبربازدهیصنایعراهایشوکتواننداثرمی
دهدک ای صونعتاست.آزمونوالدنشانمیک ازدست دومانتخا شده«بانک»درصنعت

مودتتحوتتوأثیرنامتقوارنینورخارزقورارداردودرمدتنامتقارناستیعنیدرکوتاهدرکوتاه
-رو،سورمای مثبتومنفینرخارزبرای صنعت،متقوارناسوت.ازایو هایشوکبلندمدتاثرات
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نرخارزمصونهستند.گذارانای صنعتدربلندمدتازاثراتنامتقارن
دهدک ایو ک ازدست سومانتخا شده،آزمونوالدنشانمی«کاشیوسرامیک»درصنعت

درایو صونعتازگوذاریی سورماصنعتدربلندمدتتحتتأثیرنامتقارنینرخارزصواهدبوودو
واراست.تغییراتنرخارزدشبینییشپنرخارزمصوننبودهوهایشوکریسکنامتقارنی

دهودکو ایو شده،نتایجآزمونوالدنشانمویک ازدست آصرانتخا «سازیانبوه»درصنعت

مدتوبلندمدتتحتتوأثیرنامتقوارنینورخارزاسوتوایو صونعتدرمعورضصنعتدرکوتاه
-میمتأثرنرخارزهایشوکزدرافقزمانیمتفاوتاستوهموارهازهاینامتقارننرخارشوک

شود.
 

 مثبت و منفی نرخ ارز بر بازدهی صنایع های شوکنتایج حاصل از متقارن یا نامتقارن بودن اثر  (:3)جدول 

 صنایع F bond     نتیجه

A
R

D
L 

متقارن


)دستهاول(


-0/435 

(-0/321) 

-0/994 

(-0/586) 

1/932 

[0/164] 

2/171 

[0/140] 
زراعت 4/689#

0/355 

(0/273) 

0/359 

(0/248) 

1/210 

[0/271] 

0/000 

[0/990] 
الستیک 4/388##

-0/394 

(-0/462) 

-0/517 

(-0/517) 

2/383 

[0/122] 

0/290 

[0/589] 
منسوجات 4/446#

-0/460 

(-1/699)*** 

-0/496 

(-1/431) 

0/684 

[0/408] 

0/087 

[0/767] 
فنیومهندسی 8/424#

-0/463 

(-0/343) 

-0/378 

(-0/230) 

0/040 

[0/840] 

0/494 

[0/481] 
چرم 5/689#

1/234 

(0/512) 

0/832 

(0/321) 

0/202 

[0/652] 

0/659 

[0/416] 
وسایلارتباطی 4/125##

1/550 

(1/746)*** 

1/695 

(1/694)*** 

1/195 

[0/274] 

0/422 

[0/515] 
محصوالتفلزی 8/585#

-0/725 

(-1/511) 

-0/731 

(-1/332) 

0/295 

[0/587] 

0/002 

[0/962] 
رادیویی 6/624#

0/157 

(1/613) 

0/098 

(0/791] 

0/615 

[0/432] 

2/095 

[0/147] 
موادشیمیایی 11/559#

-0/008 

(-0/070) 

-0/045 

(-0/302) 
--- 

0/208 

[0/647] 
10/153# 

یارشتهچند
صنعتی


N

A
R

D
L  

بارابطه
کوتاه


ت
مد


نامتقارن



)دستهدوم(


0/171 

(0/576) 

0/007 

(0/026) 

15/380 

[0/000] 

1/769 

[0/183] 
بانک 6/391#

-0/616 

(-1/389) 

-0/527 

(-0/902) 

11/530 

[0/000] 

0/217 

[0/641] 
خودرو 7/814#

-0/444 

(-1/325) 

-0/238 

(-0/590) 

5/303 

[0/021] 

2/347 

[0/125] 
فلزاتاساسی 3/998##

0/465 

(1/052) 

0/726 

(1/201) 

7/018 

[0/008] 

1/233 

[0/266] 
تشاراتوچاپان 6/439#

1/330 

(1/538) 

1/207 

(1/261) 

10/055 

[0/001] 

0/388 

[0/532] 
یبرقیهادستگاه 9/272#
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1/199 

(2/212)** 

1/294 

(1/998)*** 

11/489 

[0/000] 

0/387 

[0/533] 
رایانه 4/722#

0/033 

(0/098) 

-0/034 

(-0/074) 

4/835 

[0/027] 

0/172 

[0/677] 
ابزارپزشکی 6/123#

0/821 

(1/083) 

0/952 

(1/092) 

8/007 

[0/004] 

0/832 

[0/361] 
سیمان 11/777#

0/163 

(0/794) 

0/034 

(0/129) 

15/17 

[0/000] 

1/326 

[0/249] 
مالی 6/597#

-0/071 

(-0/180) 

0/201 

(0/384) 

5/021 

[0/025] 

1/694 

[0/193] 
یرمالیغ 8/023#

0/298 

(0/637) 

0/355 

(0/656) 

3/229 

[0/072] 

0/225 

[0/634] 
سرمایهگذاریها 7/308#

-1/523 

(-2/335)** 

-2/035 

(-2/241)** 

3/393 

[0/065] 

2/311 

[0/128] 
کاغذ 3/290##

0/260 

(0/884) 

0/251 

(0/673) 

14/059 

[0/000] 

0/004 

[0/947] 
کانهغیرفلزی 6/500#

0/569 

(1/443) 

0/765 

(1/603) 

4/484 

[0/034] 

1/541 

[0/214] 
آالتماشین 7/903#

NARDLبلندمدتبارابطه
نامتقارن

)دستهسوم(

-1/063 

(-2/520)* 

-1/323 

(-2/580)* 

1/702 

[0/191] 

3/671 

[0/055] 
کاشیوسرامیک 12/770#


 مثبت و منفی نرخ ارز بر بازدهی صنایع های شوکنتایج حاصل از متقارن یا نامتقارن بودن اثر  (:3)ادامه جدول 

 صنایع F bond     نتیجه

NARDLوبلندمدتبارابطه
نامتقارنمدتکوتاه

)دستهچهارم(
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معوینورخارزدرادام جهتتحلی بهتراثراتنامتقارننرخارزبربازدهیصنایعازاثوراتتج
پویاییاثرنرخارزبربازدهصنایعدرطیزماناستفادهشدهاست.درایو نووعتحلیو کو عنوانب 

توواننامتقوارنبوودناثوراتنورخارزرادرطویدورهزموانیشوودموینموداریبیانمیصورتب 
اتنامتقارننرخارزتوانمیزانشدتوطولدورهماندگاریاثرمیوسیل ی بدمختل نشاندادو

باتوجو بو نتوایجحاصو ازاثوراتییردعبارتب .قراردادوتحلی ی تجزبربازدهیصنایعرامورد

تواناستداللکرداساسًابوازدهیصونایعبو تغییوراتنورخارزبواچو ارزیمیهایشوکتجمعی
ندواصوطالحاًشووکرسودهندوپ ازچندمواهبو تعوادلمویسرعتوشدتیواکنشنشانمی

(1صونعتدرنموودار)23شود.اثرگذاریتجمعینرخارزبربوازدهیصونایعایو ارزیصنثیمی
.الزمب ذکراستای تحلی فقطبرایحالوتوجووداثوراتنامتقوارننورخارز1آوردهشدهاست

توجووداثورات(انجامشدهاستبرایحال3هایدوم،سوموچهارممربوطب جدول)یعنیدست 

 باشد.صطافقیوبرابرصفرمیصورتب متقارن)دست اول(،نمودارمربوطب اثراتتجمعی

کانو ،یرموالیغ،یمانسوبرقوی،هوایدستیاه،صودرو(صنایعبانک،1باتوج ب نمودارشماره)

هپو ازموا10صونایعایو دسوت درکمتورازیوموابقمواه10درحودودآالتماشوی غیرفلزیو
اند.ارزیب تعادلرسیدههایشوک

هوایشووکمواهپو از15(صنعتکاشویوسورامیکدرحودود2باتوج ب نمودارشماره)
ارزیب تعادلرسیدهاستوای بیانیرماندگارینسبتاًطوالنیاثرنامتقارننرخارزبربازدهیای 

صنعتاست.

،مواددارویی،چوو وقنودوشو رونق حم ،سازیانبوهایعصن(3باتوج ب نمودارشماره)
قنوددرحودودجزب وموادغذاییسن زغالهاینفتی،ماهوصنایعفراورده10درحدودبیشاز

اند.ارزیب تعادلرسیدههایشوکپ ازماه10کمتراز

________________________________________________________________ 

صورتگرفت است.Stataلونمودارهایمربوطب اثراتتجمعیدرنرمافزار.برآوردمد1
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 ارز بر بازدهی صنایع دسته دوممثبت و منفی نرخ  های شوکپویایی اثر( ) یتجمعاثرات  :(1نمودار )
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 مثبت و منفی نرخ ارز بر بازدهی صنایع دسته سوم های شوکپویایی اثر( ) یتجمعاثرات  :(2نمودار )
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 مثبت و منفی نرخ ارز بر بازدهی صنایع دسته چهارم های شوکپویایی اثر( ) یتجمعاثرات  :(3نمودار )
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 گیری و ارائه پیشنهادها نتیجه 

اثراتنامتقارننرخارزبربازدهیصنایعمنتخ دربوور اورا  بررسیمنظورب  مقال  ای  رد

مثبتومنفیتجزی کردهوسوپ هایشوکبهادارتهران،ابتدانرخارزوبازدهیبازارسهامراب 
قورار وتحلیویو اثراتنامتقارننرخارزبربازدهیصونایعمووردتجزNARDLبااستفادهازروش

نورخارزیومنفمثبتهایشوکبااستفادهازآزمونوالد،تقارنیاعدمتقارنک طوریب گرفت.
مدتوبلندمدتبرایهم صنایعمحاسب شدومشوخ گردیودکو هورصونعتیتحوتدرکوتاه

 تأثیرچ نوعیازنامتقارنینرخارزقراردارد.

مثبوتهوایشوکدربور اورا بهادارتحتتأثیرنتایجحاکیازآناستک صنایعموجود
اثوراتکو طووریبو ومنفینرخارزبودهوایو اثرگوذاریبورصونایعمختلو ،متفواوتهسوت.

،«ومهندسویفنوی»،«الستیک»،«منسوجات»،«زراعت»مثبتومنفینرخارزدرصنایعهایشوک
یارشوت چنود»و«مووادشویمیایی»،«رویویموواددا»،«محصوالتفلوزی»،«وسای ارتباطی»،«چرم»

فلوزات»،«صودرو»،«بانک»ک درصنایعاست.درحالی صطی(ARDLصورتمتقارن)ب «صنعتی

»،«موالی»،«سویمان»،«ابوزارپزشو ی»،«رایانو »،«برقویهوایدسوتیاه»،«انتشواراتچوا »،«اساسی
مدتنامتقوارنودرکوتاه«آالتماشی »و«یکان غیرفلز»،«کاغذ»،«هاگذاریی سرما»،«یرمالیغ

،«سووازیانبوووه»دربلندموودتنامتقووارناسووتهمچنووی درصوونایع«کاشوویوسوورامیک»نعتدرصوو
موواد»و«قنودوشو ر»،«چوو »،،«مواددارویی»،«سن زغال»،«ونق حم »،«نفتییهافرآورده»

   است.مدتنامتقارندربلندمدتوکوتاه«قندجزب ییغذا

دربازدهیصنایعفعوالدریماثرتواننتیج گرفتسیاستمدیریتنرخارزنقشبنابرای می
مثبوتومنفوینورخارزدرصونایعهوایشووکعودمتقوارنکو طووریب بور اورا بهاداردارد

گوذارانارزیبربازدهیای صونایعبوودهوسورمای هایشوکدقیقبینییشپمذکورنشانیرعدم
مودتوبلندمودتبوافعالدرای صنایعازتغییراتمثبتومنفینرخارزمصوننبودهودرکوتواه

گوذارانوتوانودبورایسورمای نتایجای مطالع می.بنابرای باشنداثراتنامتقارننرخارزمواج می
تغییوراتارزیبورهوایشووکمودتوبلندمودتاثوراتناشویازبینویکوتواهسهامداراندرپیش

توواناسوتداللکوردبوروزآمودهمویب دسوتلذاباتوج ب نتایجباشد.ماثرشاص قیمتسهام

درصدصنایعفعالدربوور 70ناگهانینرخارز)اعمازمثبتومنفی(بازدهیحدودهایشوک
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یو صونایعراگذاریدرادهدویکنوععدماطمینانب سرمای اورا بهادارراتحتتأثیرقرارمی
ناگهانیارزیوبرقراریثباتنسبیدربازارارزی یهایشوککندلذاجلوگیریبروزایجادمی

.استریزانارزیکشورهایسیاستیبرایبرنام ازتوصی 
برآنیرگذاریتأثزابودهوقدرتارزیازنظرمدیرانبنیاه،برونهایشوکباتوج ب این  

ارزیدرغالو صونایعنامتقوارناسوت،هوایشووکزبواتوجو بو این و اثرگوذاریراندارندونی

توجو داشوت هواآنآوریدهواوسووگذارانبایددرارزیابیصودبیشترب عمل وردشورکتسرمای 
وهاآنهاوتصمیماتصوددیدبلندمدترامدنظرقراردهندتاموج گمراهیباشندودرتحلی 

شوددرتعیی پرتفویسوهامگذارانتوصی میهمچنی برایسرمای گیرینشوند.ماشتباهدرتصمی
وتغییوراتی بوارهمودتوبلندمودتتوجو داشوت ب نوعاثرپذیریصونایعازبوازارارزدرکوتواه

شاص قیمترامالکارزیابیسودآوریوانتخا سهامجدیدقرارندهند.
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 پیوست:

 NARDLنتایج حاصل از برآورد مدل به روش  -2-4ادامه جدول
 مواد دارویی

NARDL(4,4,4,
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3,2) 

 زراعت

NARDL(3,2,4,

4,3) 
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1,1) 
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0/977 

(7/932)* 
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0/005 
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-2/182 

(-8/942)* 

-1/620 
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-1/147 
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-1/411 
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-1/001 
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-2/190 

(-6/166)*  

-1/650 

(-2/766)* 

-0/838 
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0/412 

(0/252) 

-1/868 

(-2/570)* 

-0/996 

(-0/639) 

1/717 

(1/718)***  

-0/959 

(-1/840)*** 

-0/639 

(-0/449) 

0/408 

(0/278) 

-1/501 

(-2/502)** 

-0/436 

(-0/336) 

0/917 

(1/269)  

2/933 

(7/501)* 

1/073 

(1/836)*** 

0/302 

(0/486) 

2/376 

(5/102)* 

-0/326 

(-0/432) 

2/283 

(4/672)*  

2/697 

(7/183)* 

1/143 

(1/801)*** 

0/542 

(0/805) 

2/265 

(4/950)* 

-0/315 

(-0/427) 

2/781 

(5/036)*  

0/652 

(4/081)* 

0/292 

(0/972) 

0/169 

(0/699) 

0/362 

(2/950)* 

-0/387 

(-1/445) 

0/908 

(3/598)*  

(1/831)*** 
0/408 

(1/664) 

0/302 

(1/639) 
--- 

-0/444 

(-2/876)* 

0/653 

(3/157)*  

-0/183 

(-1/939)*** 

0/425 

(2/289)** 
--- --- --- 

0/308 

(2/049)**  

-0/908 

(-2/993)* 

-0/762 

(-0/8830 

-0/734 

(-0/972) 

-0/624 

(-1/428) 

-0/412 

(-0/421) 
---  

-0/099 

(-0/145) 

-0/930 

(-0/625) 

-2/958 

(-1/488) 

1/400 

(2/251)** 

2/369 

(2/075)** 
---  

-1/725 

(-3/403)* 

-2/507 

(-2/748)* 

-1/191 

(-0/860) 
--- --- ---  

-1/683 
(-5/304)* 

--- 
-0/565 

(-0/851) 
--- --- ---  

-0/194 

(-0/547) 

-0/819 

(-0/957) 

-0/797 

(-1/051) 

-0/452 

(-0/953) 

1/476 

(1/346) 

1/575 

(2/176)**  

0/093 
(0/360) 

-0/156 
(-0/295) 

-0/155 
(-0/231) 

1/074 
(4/913)* 

0/597 
(1/137) 

1/065 
(2/457)**  

0/886 

(4/906)* 

0/947 

(1/969)*** 

-0/244 

(-0/544) 

0/401 

(1/677)*** 

2/063 

(4/479)* 

0/265 

(0/721)  

0/706 
(2/918)* 

--- 
-0/626 

(-1/512) 
1/159 

(5/205)* 
1/396 

(2/880)* 
0/966 

(2/384)**  

0/266 

(1/358) 

0/293 

(0/553) 
--- 

0/296 

(1/072) 

1/269 

(2/310)** 

-0/285 

(-0/512)  

-1/919 
(-4/600)* 

--- --- 
-1/113 

(-2/423)** 
3/384 

(3/750)* 
---  

-0/778 

(-2/467)** 
--- --- 

-0/697 

(-2/137)** 

1/542 

(1/981)*** 
---  

0/635 
(3/262)* 

--- --- --- 
0/898 

(1/318) 
---  

1/442 

(6/107)* 

0/273 

(0/409) 

0/640 

(1/079) 

1/127 

(3/237)* 

1/803 

(2/549)* 

3/518 

(5/522)*  

-0/913 
(-3/998)* 

-1/241 
(-2/441)** 

0/838 
(1/842)*** 

-0/358 
(-1/146) 

0/285 
(0/501) 

---  

--- 
-0/640 

(-1/429) 
--- --- 

1/386 

(2/427)** 
---  
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--- 
-0/705 

(-1/508) 
--- --- --- ---  

-0/756 

(-2/877)* 

-0/517 

(-0/517) 

0/359 

(0/248) 

-1/323 

(-2/580)* 

-0/994 

(-0/586) 

0/784 

(1/757)***  

3/626 

(-1/904)*** 

-0/394 

(-0/462) 

0/355 

(0/273) 

-1/063 

(-2/520)* 

-0/435 

(-0/321) 

0/418 

(1/259)  

0/956 0/792 0/704 0/884 0/905 0/843  
0/050 

[0/975] 

0/004 

[0/997] 

4/168 

[0/124] 

4/923 

[0/085] 

1/599 

[0/449] 

0/862 

[0/649] 

2

N


 
14/265 
[0/000] 

2/673 
[0/262] 

2/360 
[0/307] 

8/828 
[0/012] 

1/520 
[0/467] 

4/443 
[0/108] 

2

LM


 
6/494 

[0/010] 
0/082 

[0/773] 
0/303 

[0/581] 
0/006 

[0/936] 
0/032 

[0/856] 
0/494 

[0/482] 

2

ARCH


 
17/636# 4/446# 4/388## 12/770# 4/689# 8/317# F bond 

7/641 

[0/005] 

0/121 

[0/726] 

1/702 

[0/191] 

0/978 

[0/322] 

0/002 

[0/961] 

5/236 

[0/022]  

8/975 

[0/002] 

2/892 

[0/089] 

2/133 

[0/044] 

77/115 

[0/007] 

3/436 

[0/063] 

16/437 

[0/000]  

20/992 

[0/00] 

0/290 

[0/589] 

0/000 

[0/990] 

3/671 

[0/055] 

2/171 

[0/140] 

4/763 

[0/029]  

23/956 

[0/00] 

2/383 

[0/122] 

1/210 

[0/271] 

1/702 

[0/191] 

1/932 

[0/164] 

14/393 

[0/000]  

 

 NARDLنتایج حاصل از برآورد مدل به روش  -2-4ادامه جدول
وسایل 

 ارتباطی
NARDL(4,4,

4,2,3) 

 چوب
NARDL(4,2,

3,3,4) 

 چرم
NARDL(4,2,

4,4,1) 

 ابزار پزشکی
ARDL(4,0,

4,4,3) 

فنی و 

 مهندسی
NARDL(4,0,

2,3,2) 

 رایانه
NARDL(4,4,

2,4,4) 

 وسایل برقی
NARDL(4,4,

3,3,1) 
 متغیر

0/625 
(0/819) 

-0/003 
(-0/010) 

0/130 
(0/611) 

0/046 
(0/219) 

0/302 
(1/850)*** 

0/116 
(0/782) 

0/589 
(2/854)* 

c 

-1/521 
(-3/490)* 

-2/488 
(-6/237)* 

-0/828 
(-4/261)* 

-2/448 
(-5/854)* 

-2/129 
(-6/110)* 

-1/243 
(-2/976)* 

-1/468 
(-5/495)* 

1/266 
(0/302) 

6/952 
(3/014)* 

-0/313 
(-0/228) 

-0/084 
(-0/074) 

-1/057 
(-1/485) 

1/608 
(2/540)** 

1/773 
(1/422) 

1/878 
(0/465) 

5/950 
(3/102)* 

-0/384 
(-0/338) 

0/082 
(0/098) 

-0/979 
(-1/794)*** 

1/491 
(2/777)* 

1/953 
(1/804)*** 

2/905 
(1/459) 

2/821 
(2/727)* 

-0/600 
(-0/930) 

3/813 
(4/213)* 

4/184 
(4/664)* 

1/126 
(2/877)* 

3/126 
(5/707)* 

2/529 
(1/235) 

3/630 
(3/461)* 

-0/485 
(-0/773) 

3/574 
(4/312)* 

4/051 
(4/826) 

1/274 
(3/430)* 

3/039 
(5/728)*  

0/789 
(1/954)*** 

1/276 
(4/000)* 

0/197 
(0/971) 

1/045 
(3/064)* 

0/802 
(3/314)* 

0/091 
(0/279) 

0/369 
(1/897)*** 

0/673 
(2/138)** 

1/057 
(4/323)* 

0/497 
(2/893)* 

1/049 
(3/807)* 

0/342 
(1/985)** 

-0/300 
(-1/327) 

0/199 
(1/313) 

0/565 
(3/018)* 

0/595 
(3/553)* 

0/365 
(2/972)* 

0/367 
(2/211)** 

0/199 
(1/643) 

-0/175 
(-1/121) 

0/275 
(2/172)**  

2/214 
(1/046) 

-1/433 
(-1/109) 

-1/857 
(-2/232)** 

-------0/836 
(-2/145)** 

-0/537 
(-0/914)  

-9/486 
(-1/5700 

-6/118 
(-3/088)* 

4/192 
(3/522)* 

-------1/920 
(-2/845)* 

-3/022 
(-2/541)*  

-0/286 
(-0/066) 

-------------1/472 
(-2/281)** 

-4/087 
(-4/857)*  
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-2/477 
(-1/157) 

-------------1/041 
(-2/350)** 

-1/974 
(-3/246)*  

-3/516 
(-1/757)*** 

2/950 
(2/115)** 

2/264 
(2/507)** 

0/536 
(0/611) 

-0/202 
(-0/372) 

1/069 
(2/743)* 

-0/324 
(-0/521)  

1/372 
(0/830) 

 

0/508 
(0/783) 

-0/627 
(-1/641) 

0/798 
(1/540) 

0/658 
(1/690)*** 

-0/842 
(-2/771)* 

-1/668 
(-3/543)*  

-0/728 
(-0/615) 

-1/389 
(-2/007)** 

0/520 
(1/165) 

0/649 
(1/569) 

--- ----0/504 
(-1/455)  

-2/320 
(-2/068)** 

---1/719 
(4/353)* 

1/211 
(2/525)** 

---------  

-1/706 
(-1/785)*** 

0/968 
(1/137) 

-0/162 
(-0/336) 

1/294 
(2/291)** 

0/777 
(1/652) 

1/026 
(3/281)* 

-0/302 
(-0/770)  

-3/287 
(-1/724)*** 

0/605 
(0/538) 

0/110 
(0/144) 

-0/629 
(-0/674) 

-2/544 
(-2/809)* 

0/726 
(1/414) 

-3/415 
(-4/885)*  

--- 1/786 
(1/874)***

-0/461 
(-0/716) 

-1/329 
(-1/614) 

-1/109 
(-1/585) 

0/498 
(1/095) 

-0/539 
(-1/085)  

--- --- 0/884 
(1/561) 

-1/696 
(-2/342)** 

---0/868 
(2/185)** 

--- 

-0/674 
(-0/486) 

1/820 
(1/900)*** 

1/370 
(2/137)** 

0/982 
(1/324) 

1/764 
(3/060)* 

0/418 
(1/461)

1/245 
(2/764)*  

0/504 
(0/491) 

-1/112 
(-1/220) 

--- -2/660 
(-3/257)* 

-0/745 
(-1/363) 

-1/271 
(-3/517)* 

--- 

-1/815 
(-1/991)*** 

-2/405 
(-2/972)* 

--- -2/920 
(-4/287)* 

----0/081 
(-0/223) 

--- 

--- -1/067 
(-1/418) 

--- --- ----0/580 
(-2/041)** 

--- 

0/832 
(0/321) 

2/793 
(3/252)* 

-0/378 
(-0/230) 

-0/034 
(-0/074) 

-0/496 
(-1/431) 

1/294 
(1/998)*** 

1/207 
(1/261) 

1/234 
(0/512) 

2/391 
(3/372)* 

-0/463 
(-0/343) 

0/033 
(0/098) 

-0/460 
(-1/699)*** 

1/199 
(2/212)** 

1/330 
(1/538) 

0/882 0/850 0/884 0/900 0/837 0/893 0/845 
0/905 

[0/636] 
0/906 

[0/635] 
1/623 

[0/444] 
5/509 

[0/063] 
0/586 

[0/745] 
0/577 

[0/749] 
0/177 

[0/915] 

2

N



2/602 

[0/272] 
4/061 

[0/131] 
1/589 

[0/451] 
0/177 

[0/914] 
1/826 

[0/401] 
17/690 
[0/000] 

1/644 
[0/439] 

2

LM


 

0/008 
[0/928] 

0/750 
[0/386] 

0/068 
[0/793] 

4/58E-05 
[0/994] 

0/777 
[0/377] 

1/807 
[0/178] 

0/321 
[0/570] 

2

ARCH


 

4/125## 6/882# 5/689# 6/123# 8/424# 4/722# 9/272# 
F 

bond
0/874 

[0/349] 
5/444 

[0/019] 
0/282 

[0/594] 
0/856 

[0/354] 
0/609 

[0/434] 
1/877 

[0/170] 
0/267 

[0/605] 

1/072 
[0/300] 

4/397 
[0/036] 

0/270 
[0/603] 

0/951 
[0/329] 

4/899 
[0/026] 

15/109 
[0/000] 

16/112 
[0/000] 

0/659 
[0/416] 

3/178 
[0/074] 

0/494 
[0/481] 

0/172 
[0/677] 

0/087 
[0/767] 

0/387 
[0/533] 

0/388 
[0/532] 

0/202 
[0/652] 

8/213 
[0/004] 

0/040 
[0/840] 

4/835
[0/027] 

0/684 
[0/408] 

11/489 
[0/000] 

10/055 
[0/001] 
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 NARDLاز برآورد مدل به روش  نتایج حاصل 2-4ادامه جدول
 سرمایه گذاری

NARDL(2,4,3,
2,2) 

 سایر مالی
NARDL(2,4,0,

3,4) 

 مالی
NARDL(4,4,0,

2,4) 

 سیمان
NARDL(4,3,3,

1,2) 

 مواد شیمیایی
NARDL(3,1,4,

4,4) 

 رادیویی
NARDL(3,4,3,

1,4) 

 محصوالت فلزی
NARDL(2,4,3,

4,4) 
 متغیر

0/209 
(1/658) 

0/203 
(0/937) 

0/501 
(3/679)* 

0/318 
(3/277)* 

0/210 
(2/954)*

0/024 
(0/265) 

0/394 
(1/497) 

c 

-1/318 
(-5/749)* 

-1/409 
(-6/324)* 

-1/330 
(-5/512)* 

-1/103 
(-6/100)* 

-2/582 
(-8/024)* 

-0/977 
(-4/553)* 

-1/648 
(-6/506)* 

0/468 
(0/683) 

0/284 
(0/389) 

0/045 
(0/128) 

1/051 
(1/208) 

0/253 
(0/782) 

-0/714 
(-1/290) 

2/795 
(1/768)*** 

0/393 
(0/659) 

-0/101 
(-0/179) 

0/216 
(0/781) 

0/906 
(1/202) 

0/406 
(1/570) 

-0/708 
(-1/417) 

2/556 
(1/843)*** 

1/727 
(4/945)* 

-0/019 
(-0/042) 

1/588 
(4/641)* 

1/262 
(4/527)* 

2/644 
(6/812)* 

0/542 
(2/789)* 

3/542 
(4/556)* 

1/796 
(5/185)* 

0/345 
(0/824) 

1/593 
(4/760)* 

1/471 
(4/683)* 

2/594 
(6/818)* 

0/521 
(2/449)** 

3/627 
(4/643)*  

0/398 
(2/767)* 

0/324 
(1/931)*** 

0/297 
(1/770)*** 

0/666 
(3/915)* 

1/108 
(5/304)* 

0/305 
(2/184)** 

0/191 
(1/006) 

--- ----0/233 
(-1/575) 

0/114 
(0/990) 

0/621 
(4/586)* 

-0/315 
(-3/056)* 

---

-------0/146 
(-0/967) 

0/288 
(3/131)* 

--- ------
 

0/178 
(0/505) 

-0/284 
(-0/505) 

-1/031 
(-3/372)* 

-0/773 
(-2/158)** 

-0/532 
(-1/836)*** 

0/485 
(1/751)*** 

-0/586 
(-0/711)  

-0/864 
(-1/286) 

-1/447 
(-1/543) 

-1/142 
(-2/197)** 

-1/192 
(-1/497) 

--- 
0/989 

(1/709)*** 
-2/810 

(-1/798)***  

-1/413 
(-2/752)* 

-1/295 
(-2/076)** 

-1/515 
(-4/210)* 

-1/291 
(-3/036)* 

--- -0/505 
(-1/308) 

-0/819 
(-0/743)  

-0/487 
(-1/580) 

-0/828 
(-1/777)*** 

-0/502 
(-1/690)*** 

--- --- 
-0/485 

(-1/972)*** 
-1/145 

(-1/526)  

-0/126 
(-0/353) 

--- --- 0/365 
(0/924) 

0/459 
(1/452) 

0/010 
(0/038) 

1/071 
(1/255)  

-0/482 
(-1/908)*** 

--- --- 
-0/113 

(-0/464) 
-0/183 

(-1/425) 
-0/714 

(-3/043)* 
-0/933 

(-1/524)  

0/363 
(1/832)*** 

--- --- 0/269 
(1/342) 

-0/141 
(-1/270) 

0/594 
(3/335)* 

-2/065 
(-4/556)*  

------ --- --- 
-0/169 

(-1/209) 
--- --- 

 

0/394 
(1/686)*** 

0/504 
(1/245) 

0/151
(0/700) 

0/468 
(2/333)** 

1/943 
(9/598)* 

-0/050 
(-0/290)

-0/719 
(-1/169)  

-0/774 
(-2/022)** 

0/764 
(1/336) 

-0/839 
(-2/567)* 

--- -0/346 
(-1/170) 

----3/702 
(-4/076)*  

---1/181
(2/494)** 

--- --- 
-0/582 

(-2/087)** 
----1/775 

(-2/424)**  

------------ 0/528 
(1/900)*** 

----1/221 
(-1/832)***  

1/777 
(6/347)* 

1/220 
(2/922)* 

1/216 
(4/914)* 

2/265 
(8/803)* 

0/714 
(3/267)* 

0/873 
(4/051)* 

1/907 
(2/701)*  

-0/501 
(-1/741)*** 

0/814 
(1/871)*** 

-0/254 
(-0/999) 

-0/435 
(-1/543) 

-1/502 
(-5787)* 

-0/485 
(-2/692)* 

0/298 
(0/563)  

---0/990 
(2/364)** 

0/614 
(2/289)** 

--- -0/617 
(-2/9130* 

0/066 
(0/398) 

0/262 
(0/479)  

--- 
0/944 

(2/617)* 
0/484 

(1/695)*** 
--- 

-0/610 
(-3/329)* 

-0/285
(-1/898)*** 

1/085 
(2/250)**  

0/355 
(0/656) 

 

0/201 
(0/384)

0/034 
(0/129) 

0/952 
(1/092) 

0/098 
(0/791] 

-0/731 
(-1/332) 

1/695 
(1/694)*** 
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0/298 
(0/637) 

-0/071 
(-0/180) 

0/163 
(0/794) 

0/821 
(1/083) 

0/157 
(1/613) 

-0/725 
(-1/511) 

1/550 
(1/746)*** 

0/937 0/857 0/905 0/933 0/957 0/952 0/883 
1/848 

[0/396] 
2/670 

[0/263] 
0/704 

[0/703] 
0/611 

[0/736] 
0/114 

[0/944] 
0/776 

[0/678] 
0/642 

[0/725] 

2

N



2/170 

[0/337] 
3/451 

[0/178]
1/991 

[0/369] 
2/720 

[0/256] 
20/266 
[0/00] 

7/762 
[0/020] 

0/703 
[0/703] 

2

LM


 
1/948 

[0/162] 
0/187 

[0/664] 
0/952 

[0/329] 
0/281 

[0/595] 
0/444 

[0/505] 
2/035 

[0/153] 
0/477 

[0/489] 

2

ARCH


 
7/308# 8/023#6/597# 11/777# 11/559# 6/624# 8/585# F bond
0/678 

[0/410] 
4/853 

[0/027] 
0/004 

[0/949] 
5/919 

[0/015] 
0/510 

[0/474] 
0/094 

[0/758] 
0/159 

[0/689] 

6/271 
[0/012] 

1/104 
[0/293] 

12/11 
[0/000] 

10/66 
[0/001] 

15/651 
[0/000] 

0/162 
[0/686] 

21/494 
[0/00] 

0/225 
[0/634] 

1/694 
[0/193] 

1/326 
[0/249] 

0/832 
[0/361] 

2/095 
[0/147] 

0/002 
[0/962] 

0/422 
[0/515] 

3/229 
[0/072] 

5/021 
[0/025] 

15/17 
[0/000] 

8/007 
[0/004] 

0/615 
[0/432] 

0/295 
[0/587] 

1/195 
[0/274] 

 
 NARDLنتایج حاصل از برآورد مدل به روش  -2-4ادامه جدول

موادغداییجزقند

NARDL(3,4,2,
3,1) 

آالتماشین

NARDL(4,3,1,
2,1) 

قندوشکر

NARDL(1,4,0,
2,2) 

ایصنعتیرشتهچند

NARDL(2,0,0,
2,0)

کانهغیرفلزی

NARDL(3,1,4,
4,2)

کاغذ

NARDL(4,1,4,
4,0)

متغیر

1/178 
(3/886)* 

0/151 
(0/953) 

0/994 
(4/672)* 

0/043 
(0/859) 

0/588 
(3/403)* 

0/905 
(3/012)* 

c 

-2/049 
(-6/955)* 

-1/610 
(-6/043)* 

-1/146 
(-7/898)* 

-1/158 
(-4/253)* 

-1/787 
(-5/897)* 

-1/274 
(-3/328)* 

-0/009 
(-0/007) 

1/233 
(1/581) 

-0/995 
(-1/529) 

-0/053 
(-0/302) 

0/449 
(0/681) 

-2/593 
(-2/376)** 

0/829 
(0/793) 

0/917 
(1/499) 

0/341 
(0/668) 

-0/009 
(-0/070) 

0/465 
(0/895) 

-1/940 
(-2/336)** 

3/491 
(5/073)* 

2/579 
(5/431)* 

1/644 
(3/497)* 

0/811 
(2/464)* 

3/280 
(4/411)* 

1/249 
(1/307) 

3/169 
(4/945)* 

2/742 
(5/680)* 

0/982 
(2/274)** 

0/800 
(2/601)* 

3/420 
(4/824)* 

1/203 
(1/379)  

0/661 
(3/340)* 

0/588 
(2/859)* 

--- -0/284 
(-2/207)** 

0/557 
(2/637)* 

0/286 
(1/031) 

0/213 
(1/565) 

0/223 
(1/476) 

--- --- 0/306 
(2/155)** 

-0/085 
(-0/454)  

--- 0/252 
(2/243)** 

--- --- ---0/139 
(0/872)  

-0/057 
(-0/090) 

0/263 
(0/500) 

0/012 
(0/022) 

----1/728 
(-2/788)* 

-1/378 
(-1/305)  

-3/227 
(-2/709)* 

-2/407 
(-2/857)* 

-0/950 
(-1/143) 

------ ---  

-4/067 
(-3/610)* 

-1/550 
(-2/743)* 

-1/301 
(-2/230)** 

--------- 

-2/908 
(-4/122)* 

--- -1/594 
(-3/690)* 

-------- 

-1/810 
(-2/641)* 

-0/246 
(-0/509) 

------1/529 
(2/559)* 

-0/955 
(-1/081)  

-1/638 
(-2/959)* 

---------0/436 
(1/455) 

1/966 
(3/671)*  
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--- ---------0/157 
(0/597) 

0/763 
(1/425)  

--- ---------1/069 
(3/473)* 

0/576 
(1/146)  

-0/294 
(-0/608) 

0/156 
(0/384) 

-0/163 
(-0/415) 

1/482 
(7/311)* 

0/820 
(2/089)** 

1/401 
(2/215)**  

-2/970 
(-3/389)* 

-1/580 
(-3/065)* 

-1/400 
(-2/817)* 

0/597 
(1/843)*** 

-0/449 
(-0/626) 

0/769 
(0/620)  

-1/516 
(-2/814)* 

--- --- ----0/208 
(-0/342) 

0/763 
(0/885)  

--- --- --- ---0/563 
(1/480) 

0/075 
(0/112)  

2/215 
(4/179)* 

1/729 
(4/092)* 

0/219 
(0/510) 

---2/442 
(5/225)* 

--- 

--- --- 0/443 
(1/255) 

----0/603 
(-1/166) 

--- 

0/004-

(-0/007)
0/765 

(1/603) 
-0/868 

(-1/460) 
-0/045 

(-0/302) 
0/251 

(0/673) 
-2/035 

(-2/241)** 

0/404 
(0/766) 

0/569 
(1/443) 

0/298 
(0/679) 

-0/008 
(-0/070) 

0/260 
(0/884) 

-1/523 
(-2/335)** 

0/883 0/853 0/807 0/854 0/848 0/739 
1/965 

[0/374] 
1/728 

[0/421] 
0/413 

[0/813] 
0/592 

[0/743] 
4/609 

[0/099] 
0/433 

[0/805] 

2

N



2/181 

[0/336] 
10/633 
[0/004] 

4/186 
[0/123] 

0/737 
[0/691] 

3/570 
[0/167] 

7/190 
[0/027] 

2

LM


 
0/307 

[0/579] 
1/146 

[0/284] 
0/710 

[0/399] 
0/112 

[0/736] 
0/086 

[0/768] 
1/446 

[0/229] 

2

ARCH


 
9/59# 7/903# 14/436# 10/153# 6/500# 3/290## F bond
2/264 

[0/132] 
1/108 

[0/292] 
19/795 
[0/00] 

0/025 
[0/872] 

0/869 
[0/351] 

0/028 
[0/864] 

21/138 
[0/00] 

11/149 
[0/000] 

4/149 
[0/041] 

5/877 
[0/015] 

0/555 
[0/456] 

1/337 
[0/247] 

4/476 
[0/034] 

1/541 
[0/214] 

23/981 
[0/00] 

0/208 
[0/647] 

0/004 
[0/947] 

2/311 
[0/128] 

7/971 
[0/004] 

4/484 
[0/034] 

5/305 
[0/021] 

--- 14/059 
[0/000] 

3/393 
[0/065] 

داریضریبدرسطح،***بهترتیبنشانگرمعنیدهند.*،**دهند.اعدادداخلکروشهاحتمالرانشانمیرانشانمیtاعدادداخلپرانتزآماره
شدهمحاسبهFیعنی##شدهبیشترازکرانباالاستپسرابطهبلندمدتوجودداردومحاسبهFنشانگرایناستکه#%است.10%و5،1%

کرانپایین%2.5؛درسطح37/4وکرانباال29/3کرانپایین%1درسطحF bondبینکرانباالوکرانپایینقراردارد.سطوحبحرانی
نشانگراست.09/3وکرانباال2/2کرانپایین%10ودرسطح49/3وکرانباال56/2کرانپایین%5؛درسطح87/3وکرانباال2.88

نتیجهآزمونوالدبازدهیبازاردررخارزاست.نشانگرضریببلندمدتشوکمنفینشوکمثبتنرخارزوبلندمدتضرایب
نتیجهآزمونوالدبازدهینتیجهآزمونوالدبازدهیبازاردربلندمدت،مدتاست.نتیجهآزمونوالدبازدهیبازاردرکوتاهبلندمدت،

مدتمیباشد.بازاردرکوتاه
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بر  نیروي انسانی و آموزش بهداشت جمعیتی مخارج اثر

گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب ورود سرمایه
  اسالمی عضو منا

  
 1هاتف حاضري

   استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی 
 2اللهیسیفناصر 

  استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
  

 14/9/1396تاریخ پذیرش:           2/12/1395یافت: تاریخ در
 

  چکیده
توسعه  و رشدبراي رونق دهی به اوضاع اقتصادي، ایجاد اشتغال و دستیابی به  توسعهدرحال کشورهايغلب ا

. براي جبران این کمبود یکی از روبرو هستند گذاريسرمایهاقتصادي پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت 
، بهداشـت جمعیتـی  مخـارج   اثـر . در ایـن تحقیـق بـه بررسـی     خارجی است گذاريسرمایهذب ا جکارهراه

اسـتفاده  بـا   گذاري مستقیم خارجیبر ورود سرمایه اندازه بازار (درآمد سرانه) و متغیر آموزش نیروي انسانی
 ده است.پرداخته ش در کشورهاي منتخب اسالمی عضو منا 2000 -2014 طی دوره زمانی از روش پانل دیتا

 اسـت.  توصـیفی  تحقیقـات  نـوع  از روش، لحاظ از و کاربردي تحقیقات نوع از هدف، لحاظ از تحقیقاین 
گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه     درصـد از ورود سـرمایه   86کـه   دهـد نشان میضریب تعیین مدل برازش شده 

درجه آزادي تجاري اندازه بازار و  ،آموزشی مخارج بهداشتی، کشورهاي اسالمی عضو منا توسط سه متغیر
پانـل دیتـاي پـدرونی     هـم جمعـی  بودن متغیرهـا، از آزمـون    هم جمعبراي اطمینان از  .شودتوضیح داده می

بـه ازاي افـزایش یـک درصـد سـهم      ، تحقیق با فرض ثابت ماندن سایر شرایط طبق نتایج .استفاده شده است
-مـی افزایش  (میلیون دالر) واحد 24 دحدوبه میزان  FDIورود  ،مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی

________________________________________________________________ 

1- hatef_hazeri@yahoo.com 
 naser_seifollahi@yahoo.comنویسنده مسئول:    -2

DOI: 10.22067/pm.v%vi%i.62871 
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گتذاریمستتییمختارجیعمتودی،بهداشتتجمعیتتی،سترمایهانستانی،کشتورهایسرمایهها:کليدواژه
اسالمیعضومنا.

 .JEL:I19،E00،G00،I18،E27،D91بندی طبقه


 مقدمه:

1 (FDI)یگذاریمستییمخارجروزهسرمایهام
تتممینهایمطرحدرزمینهیکیازبهترینروش 

مینمتتجتزبتهگتذاریبهکارگیریایتننتوعسترمایههمچنینگذاریاست.سرمایههایپروژهمالی
آوری،توسعهمهارتومتدیریتبترایارتیتایتتوانکیاتیمالی،اهدافدیگریچونارتیایفن

ستویبهداخلی،توسعهبازارهایصادراتی،افزایشاستانداردتولیداتداخلیوحرکتنیرویکار

گتذاریمستتییمختارجیموجتبسترمایهدیگترعبتارتبته؛کندرانیزدنبالمیجهانیاقتصادبازار
شتودمتیتکنولتوژیداخلتیبتهبازارهتایجهتانیوستهولتانتیتالهتایبنگتاهدسترسیبیشتر

(Dargahi. H. (2006)عالوهبراین.)بتالیوهموجتبطتوربته)ختارجیگتذاریمستتییمسرمایه
2اثترسترریزدرنتیجتهبازارهایداخلیپذیریرقابتافزایشدرآمدهایمالیاتیکشورهایمیزبانو

،(2002)درمکزیتر3(ICFD)المللتیتتممینمتالیتوستعهشتود،بطوریکتهدرکناترانيبتینمی

موتتوررشتداقتصتادیوکتاهشفیترتوصتیوشتدهوعنتوانبهیراخارجگذاریمستییمسرمایه
یگذاریمستتییمختارجسرمایهالمللیوداخلیکشورهادرجهتجریانبیشترسهولتشرایطبین

بایتدختاطرنشتانکتردکتهضتعومتدیریتوحتالدرعتیناند.برایتوسعهبیشترراخواستارشده
تواندپیامدهایمناتیازقبیتلیمیگذاریمستییمخارجمایهسرهایاشتباهدرزمینهجذبسیاست

ایجادساختاربازارانقصاریدربلندمدت،انهدامصنایعبامییاسکوچرتولیدوتشدیدبیکتاری
.  (UNCTAD,2014) رابههمراهداشتهباشد
-سیاستتاخیترهتایسالدرطی،یگذاریمستییمخارجسرمایهاهمیت درکنارنیشو

اقتصادیبراهمیتبهداشتتجمعیتتیوتشتکیلسترمایههایسازمانگذارانوبسیاریازنهادهاو
انتدوبطوریکتهبتربهبتودبهداشتتتمکیدبسیاریداشتتهتوسعهدرحالدرکشورهایویژهبهانسانی

________________________________________________________________ 

1- Foreign Direct Investment. 
2- Spillover Effect. 

3- The International Conference on Financing for Development. 
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شکششکشتورهایکیازعواملمؤثردرافزایعنوانبهجمعیتیوبهدنبالآنایجادسرمایهانسانی
انتد.ستازمانهایخصوصیاعمازداخلیوختارجیتمکیتدبستیاریداشتتهجذبسرمایهنسبتبه

عوامتلترینمهمدرگزارشخودنیرویکارسالموبهداشتیرایکیاز1(WHO)بهداشتجهانی
 The)استتتیدانستتتهگتتذاریمستتتییمختتارجستترمایهمتتؤثردرستترمایهانستتانیومیتتزانجتتذب

Commission on Macroeconomics and Health,2010.)هاممکناستباهتدفبنگاهچراکه

هزینتهوتولیتدبترایوریباالوکمبهرهکارگیریعواملتولیدباازطریقبههاحداقلکردنهزینه
-سترمایهایتننتوعاصتطالحا نماینتدکتهگذاریخارجیعرضهبهبازارهایجهانیاقدامبهسرمایه

باشتد.ارتبتاببتینبهداشتتجمعیتتیمعتروفمتی3یاصادراتمقور2عمودیFDIرینیزبهگذا
تتاکنوندریگتذاریمستتییمختارجسترمایهوورودوریهتایاصتلیبهترهعنوانیکیازمؤلاهبه

مطالعهبررسینشدهاست.لذاعمودیFDIویژهباتمکیدبربهادبیاتتجربیایرانوگروهکشورها

یدرکشتورهایگذاریمستییمخارجسرمایهبهبودشرایطبهداشتیبرورودتمثیرهبررسیحاضرب
طتیدورهزمتانی5مطالعهمتوردیبتااستتاادهازروشتقلیتلپانتلدیتتاعنوانبه4اسالمیعضومنا

باتوجتهبتهدسترستیحتداکطراطالعتاتاسالمیعضومناباشد.کشورهایمنتخبمی2014-2000
باشد.کشورایران،ترکیه،عربستان،اردن،توني،یمن،مراکشومصرمیشاملهشت

توأمتا (FDI)گتذاریمستتییمختارجیوسترمایه6(HRD)درحالحاضرتوسعهمنتابعانستانی
-متیتلیتیتوستعهدرحالیکیازعواملاصلیرشداقتصادیدرکشورهایتوسعهیافتهوعنوانبه

بررشداقتصادی،عواملمذکورمنجترFDIوHRDاثرجداگانهعلتآناستکهعالوهبر.شود

موجبافزایشبتازدهیHRDشوند.ارتیایبهتیویتاثرتکمیلییکدیگربررشداقتصادینیزمی
FDIهتاآنگذارانخارجیوجتذببیشتترگذاریبرایسرمایهازطریقایجادشرایطبهینهسرمایه

راتمستییمتوسعهمنابعانسانیازقبیلستطحبتاالیمهتارتنیترویگرددکهاینامرناشیازاثمی
یمطلتوبوپایتداروبهداشتتمناستبسیاسویاجتماعکارواثراتغیرمستییمیهمچونشرایط

________________________________________________________________ 

1- World Health Organization. 

2- Vertical FDI. 

3- Export -Oriented. 
4- Middle East and North Africa. 

5- Panel Data Analysis.  

6- Human Resource Development(HRD). 
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موجبتوستعهمنتابعانستانیازطریتقFDI ازطرفدیگر(.Muhammad Tariq,2008)باشدمی
هتایمولتدوفعتالیدرگرددکهمقرکتکنولوژیمیالایجادمؤسساتاقتصادیچندملیتیوانتی

-میتوسعهدرحالدرکشورهایویژهبهآوریفراهمنمودنآموزشوتعلیممهارت،اطالعاتوفن

 & Liu, Q)داردباشند.همچنینبینشاخصتوسعهمالیوتوسعهمنابعانسانیرابطهمطبتتوجتود

and Qiu, L. D,2015).

گتذاریمستتییمختارجیازکهتمثیرپتذیریسترمایهاستاینداشارهنموددیگریکهبایۀنکت
موجبتوزیعبسیارنتامتوازنآندرمنتاطقمختلتودنیتابهداشتجمعیتیعواملمختلوازجمله

گذاریمستییمخارجیکشورهایصتنعتیترینمیصدجریانسرمایهشود.درحالحاضرعمدهمی
شتود.بطتورمطتالکشتورهایورهایدرحالتوستعهسترازیرمتیبودهوبخشکمتریازآنبهکش

2008گتذاریختارجیهمتوارهدرتیتالوکشتمکشهستتند.درستالآفرییاییدرجذبسرمایه

جهانراتوانستندجتذبکننتد.FDIدرصدازکل5آفرییاییتنهاحدودتوسعهدرحالکشورهای
 درصد(30) شورهایتوسعهیافتهاروپاییجذبشدهتوسطکFDIایندرحالیاستکهبیشترین

(.UNCTAD, 2014) درصد(بودهاست21) وآمریکایی
درادامهتقییقدربختشدوممبتانینيتریبتارویکتردشتواهدتجربتیارتبتاببتینبهداشتت

شتدهپرداختتهنیزبهتصریحمدلتجربیسومکند.دربخشعمومیوسرمایهانسانیرابررسیمی
ودرپرداختتهشتدهعمتودی)تجزیتهوتقلیتلمتدل(FDIمتدلچهارمبهبرآورددربخشاست.

 .تقییقارائهشدهاستبخشآخرنیزنتایج


 روش تحقيق

استت.تقییتقبنتدیبرحستبروش،ازنتوعتقیییتاتتوصتیایتقییقحاضرازلقتاظطبیته
هایمتوردپدیدهتوصیوکردنشرایطیاهاآنهاییاستکههدفتوصیایشاملمجموعهروش

بندیتقییقبترمبنتایهتدفایتنتقییتقازنتوعتقیییتاتکتاربردیبررسیاست.ازلقاظطبیه

 ابتزاری تعیتین بترای الزم دانش یا درک آوردن دست به کاربردی تقییق از هدفچراکه؛است

گردد. برطرف شده شناخته و مشخص آننیازی وسیله به که است
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 فرضيه اصلي تحقيق

گتذاریمستتییمسترمایهورودایشمخار بهداشتجمعیتیوآموزشنیرویانسانیبرافز-1

داراست.دارایاثرمعنییخارج


 فرضيه فرعي

است.داریگذاریمستییمدارایاثرمعنیبروردسرمایهاندازهبازار)درآمدسرانه(-2
یدارد.دارمعنیمستییمرابطهگذاریورودسرمایهدرجهآزادیتجاریبا-3
 

 گذاری مستقيم خارجيمباني نظری و تجربي بهداشت جمعيتي و سرمايه -2

دالیتلمتعتددیوجتوددارد.بطتورکلیFDIدرموردنیشواثربهداشتجمعیتتیدرجتذب
-سطحباالیبهداشتدرکنارسایرعواملموجبافزایشتوانایییترکشتوردرجتذبسترمایه

بهداشتتضتعیوموجتبمیابلناخوشیومرگومیرناشیازودرگذاریمستییمخارجیشده
دریترکشتورگذاریمستییمخارجیهایتولیدوبهدنبالآنکاهشورودسرمایهافزایشهزینه

شود.بهعبتارتیبهداشتتبخشتیجدانشتدنیازسترمایهانستانیاستتکتهتیویتتآنموجتبمی

 & Celine. A) شتتودمتتیادیورینیتترویکتتاروافتتزایشرشتتداقتصتتافتتزایشبهتتره

Rodolphe,2009.)

ازقبیتل)1هتایپیکرستنجیشتاخصگیرىاندازههایاقتصادکالنبااستاادهازتجزیهوتقلیل
)ازقبیتلتعتدادروزهتایکتاریاز هتایبیمتاری(وشاخصوغیرهایوقدوقامتوضعیتتغذیه

 گتذاردمتیوریکارگراناثربهداشتبربهرهاندکهبیماری(نشاندادهدرنتیجهدسترفتهکارگر

(Ribero,2008.) بهبتود ازطریتق دنتوامی هنیزجامع افراد سالمت همراهباارتیاءبهداشتی مخار 

گذاریوبهدنبالآنافزایشتواناییکشوردرجذبسرمایهتولیدسطح افزایش به منجر وریبهره

(.Bleakley.2010) مستییمخارجیگردد
یرکاالیمصرفی،بهبتودشترایطبهداشتتینیترویعنوانبههبرنیشواهمیتبهداشتعالو

توانتدبتازدهیاقتصتادیرادرستطحشکلخاصیازسرمایهانسانیبطورمستتییممتیعنوانبهکار

________________________________________________________________ 

1- Anthropometric Indices. 
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یترنیترویکتاربتاچراکته(.Azam.M,2015) فردیوبهدنبالآندرسطحجامعهافزایشدهد
وریازشترایطبهتتریدرمیایستهبتااسب،ازلقاظفیزیکتیوروحتیوبهترهوضعیتبهداشتیمن

درنتیجهوریوبهرهنیرویکارغیرسالمبرخورداراست.درمیابلبهداشتضعیومنجربهکاهش
شتود.اینامناستبوبهداشتتینتامطلوبمتیدستمزدهایپایینودرنهایتباعت وضتعیتتغذیته

گتذاریمستتییمسترمایه اندکهرشتداقتصتادیوجتذبننتیجهرسیدهبهایوهمکارانشاوبارگ

نستبتبتهکشتورهایتوستعهدرحتالخارجیناشیازبهبودوضعیتبهداشتی،بیشتردرکشورهای
(Bhargava and etal,2011) .افتادهاستصنعتیاتااق

مایهشتکلخاصتیازسترعنتوانبته(بهداشتت2010)طبقگتزارشستازمانبهداشتتجهتانی


گذاریمستییمخارجیراازچندطریتقتقتتتتمثیرقتراردهتد؛ستطحتواندسرمایهانسانیمی
هتایورینیترویکتاروبتهتبتعآنجتذبسترمایهتواندموجتبافتزایشبهترهباالیبهداشتمی

هایپزشکیوهایناشیازوضعیتبهداشتضعیو،ازقبیلمرخصیخارجیشود.افزایشهزینه
هتایبنگتاهستودآوریشهتایهنگاتتوکتاهضعیونیرویکتارموجتبتقمیتلهزینتهروحیه

هتایبهداشتتیوپرستنلیضتعیایدارنتددرکشورهاییکتهزیرستاختدرنتیجه.شودمیاقتصادی
هایبهداشتیکارکنانخودرابطورقابلتوجهیافزایشدهند.عتالوهبترهامجبورندمراقبتبنگاه

گتذارانموجتببهبیماریهایگوناگونومشکالتبهداشتیبرایخودسترمایهاین،نگرانیازابتال

عنتوانبتههتاییاجتنتابکننتد.گذاریدرچنینمکانگذارانخارجیازسرمایهشودکهسرمایهمی
آفرییاییبهبیماریهاییهمچونماالریاوایتدزبودنبخشزیادیازجمعیتکشورهاینمونهمبتال

گذاریوبنابراینکتاهشورودسترمایهبتهایتنکشتورهاطتیدهتهرسرمایهموجبافزایشریس
 شدهاست.1980


 )تجزيه و تحليل مدل(عمودی  FDI مدل برآورد عمودی FDI مدلتصريح -3

گذاریمستییمخارجیباسههدفمهتماقتصتادیشتاملیتافتنعوامتلتولیتد،بتازاروسرمایه

هاگاهیبهجایصتادراتبتهکشتورهای(.بنگاهMartin,2000) گیرددیگریکاراییصورتمی
اهدافاستراتژیردرآنکشورها،ازقبیلفراهمکردنبازارهتایمقلتیتممینخارجی،بهمنيور
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ایوتجتاریوکتاهشتتمخیردر،کاهشموانعتعرفتهلهایحملونیکارآمدونیزکاهشهزینه
یتا1افیتیFDIگتذاریبتهمایندکتهایتننتوعسترمایهنگذاریخارجیمیامرتولیداقدامبهسرمایه

هتاازهاممکناستباهدفحداقلکردنهزینهمعروفاست.ازسویدیگرگاهیبنگاهبازاریابی
هزینهوتولیدبرایعرضهبهبازارهتایجهتانیوریباالوکمعواملتولیدبابهرهکارگیریبهطریق

یتاصتادرات2عمودیFDIگذارینیزبهایننوعسرمایهندکهنمایگذاریخارجیاقدامبهسرمایه

-عمودی(موردتمکیدقترارمتی)مقورکهدراینمطالعهرویکردصادراتباشدمقورمعروفمی

گذاریمستییمخارجیحالتافییداردودلیلعمتدهدراقتصادکنونیعمدهجریانسرمایهگیرد.

.گذاریمستییمخارجیبهجایتجارتمقصولاستآنتسخیربازاروجایگزینیسرمایه
یرشاخصانتدازهبتازارعنوانبهتواندآشکاراستکهتولیدناخالصداخلیکشورمیزبانمی

افیتیبطتورگستتردهازFDIچراکتهگذاریخارجیمتؤثرباشتد.وفروشبالیوهدرجذبسرمایه

عمتودیFDIکتهدر(.درحتالیWang,2004)شتودتیاضایداخلییاهماناندازهبازارناشیمی
وریبتاالوارزانوموانتعتجتاریهایخارجیبهکشورهاییکهدارایعواملتولیدبابهرهسرمایه

شوند.بنابراینوجودنیرویکارستالموآمتوزشدیتدهبتادستتمزدپتاییناندکباشند،سرازیرمی
سازد.بنابراینباتوجهبهمبانینيتریوتجربتیعمودیفراهممیFDIزمینهرابرایافزایشورود

عمودیازقبیلبازدهیثابتنستبتبتهمییتاس،FDIوهمچنینبادرنيرگرفتنفروضمربوببه
-متیFDIحداکطرسازیتابعسودووجودبازارهایرقابتی،تابعسودبنگتاهرادرازایهترواحتد

:3توانبهصورتزیرنوشت

(1)                                           0 , , ,y k xf p p p z 

0کهدرآن

yp،قیمتجهانیمقصتولتولیتدشتدهkpهتایمقلتیسترمایه،هزینتهxpهزینته

دهد.دراینمدلهمتهحملونیلوغیرهرانشانمیهایگمرکی،نیزهزینهzسایرعواملتولیدو

FDIبهسمتکشوریکهدارایبیشترینمیزانسودباشد،جاریخواهدشد.نکتهدیگراینکهبتا
درکشورمیزبان،قیمتعواملتولیدبهعلتمقدودشدنمیدارمنابعوعوامتلFDIافزایشمیزان

________________________________________________________________ 

1- Horizontal FDI. 

2- Vertical FDI. 

zxpkpypبادرنيرگرفتنمعادلهسودبنگاهبهصورت:-3 xky  0.
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شتود.بنتابراینگتذاریمتیهایسرمایهموجبافزایشهزینهدرنتیجهموردنیازافزایشپیداکردهو
گیتردکتهمیتزانستودآوریدرآنکشتوربرابتردرکشورمیزبانتاحدیصورتمتیFDIمیزان

)سطحجهانی(باشد: میزانسودآوریدرسایرکشورها
(2)  0 0 , , ,y k xf p p FDI p z 

شتودبترای(بهمعنیآناستکهمتغیرمذکوردرستطحجهتانیبتودهوفترضمتی0)اندیي

-سترمایهضمنیبترایحجتمتباشد.باحلکردنمعادلهبهصورتمامیکشورهامشابهویکسان

(داریم:I)خارجیگذاریمستییم

(3) 0 0, , , , ,y k xFDI g p p S p z
عنتوانبتهیادرآمدسرانهGDP بودهکهمعموال ازFDIظرفیتجذبعنوانبهSدراینمعادله

شودکهتابعتولیدشود.فرضمیگذاریمستییمخارجیاستاادهمیشاخصظرفیتجذبسرمایه

سباشد:تجمعیاقتصادداخلیبهصورتتابعکابداگال

(4)  1LXAKY

)ازجملتهاهتنمادیبرایسایرمتغیترXنیرویکاروLسرمایه،Kسطحتولید،Yکهدرآن

 Bloom and)انتدوریکتلعوامتلتولیتددرنيترگرفتتهشتدهبهترهعنتوانبتهنیتزAبهداشت(و

Cannin,2006(.درپروسهحداکطرسازیسود)بافرضشترایطرقتابتی(،عوامتلتولیتدتتاجتایی

نباشد:(برابرباقیمتواقعیآXشوندکهتولیدنهایینهاده)بکاربردهمی

(5)  1 1

X
dY Y LAX K L p

dX L X
        

توانبهاینصورتهمنوشت:عبارتباالرامی

(6)  
1

X
Y Xp

L L






رابطهباالبیانگرآناستتکتهمیتدارنهتادهبتهازایهترواحتدنیترویکتار X
L

درستطح

تواندجانشینیبرایقیمتآننهادهباشدوالبتهرابطهمعکتوسنیتزبتامشخصیازدرآمدسرانهمی

آندارد،بطوریکههراندازهنهادهبهازایهرواحدنیرویکتاربیشتترباشتد،قیمتتآننهتادهنیتز
رائهشتدهدرواقتعشتکلخاصتیازشود.مدلاهایخارجیبیشترمیکمتروموجبورودسرمایه

FDIتوستتعهدرحتالتتوانبترایبستتیاریازکشتورهایاستتکتهمتتیعمتتودی()مقتورصتادرات
هایوارداتی،فاصلهتابازارهتایهتدفوصادراتمقوراستاادهنمود.موانعتجاریازقبیلتعرفه
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افتزایشحتالیندرعتصادراتمقوروFDIعدمدسترسیبهدریاممکناستباع مقدودشدن
FDIپانتلدیتتاطراحتیشتدهورودافییشوند.باتوجهبتهمبتانینيتریوتجربتی،متدلFDIبته

شود:کندبهصورتزیرتصریحمیگیریمیرااندازهt درزمانiکشور
(7)

0 1 2 3 4itit PER it it it itFDI GDP Health Edu TO          
باشتد.درمتدلزمانمتیةمشخصکنندtنشانگرمیاطع)کشور(واندیيiاندیيکهدرآن

انتدازهبتازار(بتهمنيتور)مییتاسپروکستیبترایمتغیترعنتوانبتهسرانهGDP(متغیر7)تصریقی
ازمگرفتهشتدهاستت.هایخارجیودرآمدسرانههرکشوردرنيرشاخصظرفیتجذبسرمایه

-توانددواثرداشتهباشد.عالوهبراینکهمتیسرانهدرمدلتصریحشدهمی GDPبهذکراستکه

عنتوانبتهدرنيترگرفتتهشتود،FDIشاخصتیبترایانتدازهبتازاروظرفیتتجتذبعنوانبهتواند
د،مقستوبگتردد)بتاهایعواملتولیدکهقبال موردبقت بتوجانشینینیزبرایسطحکلیهزینه

توانتدازگتذاریمستتییمختارجیمتیسرانهبرسرمایهGDPفرضمدلکابداگالس(.اثردوم
بترقیمتتتتمثیرطریقایجادیرضریبجدیدبهصورتمجموعاثرمییاسبرظرفیتتجتذبو

ریتاسیرسرانهبایدبااحتیابودقتبیشتGDPمتوسطعواملدرنيرگرفتهشود.ازاینروضریب
اثترFDIایراکتهدرختالفهمتدیگربترشودزیراممکناستهماثراندازهبازاروهماثرهزینه

افیتیاستت.درحالیکتهدرFDIگذارندرامنعکينماید.اثراندازهبازارمعموال درارتبتاببتامی
وانتاییدرجتذبافتزایشتدرنتیجتهعمودیممکتناستتFDI(،اثرمطبتاندازهبازاربر7مدل)
وازآنجاکتهستطحبهداشتتهایخارجیبدونفشارآوردنبرقیمتسرمایهباشد.سرمایهجریان

وGDPوریسرمایهانسانیفرضشدهاست،متغیرسهممخار بهداشتیازآموزشازاجزاءبهره
.1درنيرگرفتهشدهاستGDPسهممخار آموزشیاز

پارامترموردبترآوردجهتتنشتانترینمهمعنوانبه2رودضریبمی(انتيار6طبقمعادله)
گتذاریمستتییمختارجیمطبتتباشتد.البتتهممکتناستتامبترسترمایهiدادناثربهداشتکشور

توانتدمتیمطتالستطحبتاالیبهداشتتعنوانبهداشتهباشد.FDIبهداشتاثرغیرمستییمینیزبر

________________________________________________________________ 

ایدرستاختمانونایمختار سترمایههایعملیتاتیجتاریدرآمتوزششتاملحیتوقودستتمزدبتهاستتطمخار آموزشیاشارهبههزینه-1

باشد.تجهیزاتمی
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تواننداثترمطبتتیبترجتذبموجبافزایشدرآمدوکاهشنرخمرگومیرشودکهاینهردومی
FDIتوانتدموجتبافتزایشتقصتیلوحضتوربیشتترافتراددرداشتهباشند.همچنینبهداشتمتی

افزایشآموزشوبهدنبالآنافتزایشدرآمتدگتردد.درنتیجهمدرسهو
itTOمربتوببتهدرجته،

هتایوارداتتیوبودهکهمتمثرازموانعتجاریازقبیلتعرفهtامدرزمانiآزادیاقتصادیکشور
پروکسیبترایدرجتهعنوانبهGDP)مجموعصادراتوواردات(ازباشدوسهمتجارتغیرهمی

توستتعهبازارهتتایصتتادراتی،افتتزایشاستتتانداردلتانتیتتالتکنولتتوژی،آزادیاقتصتتادیوستتهو
جهانیدرنيرگرفتهشتدهوانتيتاربتراینستتکتهتولیداتداخلیوحرکتبهسویاقتصادبازار

نیزجملهخطابودهوشاملاثتراتمربتوببتهکشتورها،it(مطبتباشد.4)مذکورضریبمتغیر
باشتتدشتتوددارایدوجتتزءمجتتزااثتتراتزمتتانیوجملتتهاختتاللاستتتکتتهاغلتتبفتترضمتتی

(it i ite  )1اطالعاتیهایمربوببهجامعهموردمطالعهازبانر.دادهUNCTAD
2،3WDIو

IFS
گیرد.میصورتEviews,8نرمافزارمقیطدرزنیشدهوتجزیهوتقلیلآوریجمع4



  )تجزيه و تحليل مدل(عمودی   FDI مدل برآورد -4

قبلازبرآوردمدل،برایجلوگیریازکاذببتودنرگرستیونبترآوردیابتتداآزمتونریشته

متونشود.خالصهنتتایجحاصتلازآزواحدبرایبررسیمانایییاناماناییمتغیرهایمدلانجاممی
برسطحمتغیرهابادرنيرگرفتنوضعیتعرضازمبدأورونددرجتدول(LLC)لینوچاو-لوین
 شود.مشاهدهمی1

فیتطمتغیتر،باشتدازبینمتغیرهایمذکورکهبتهصتورتستطحمانتانمتی1طبقنتایججدول
بتهمیمتغیرهایمتدلبنابراینتما؛باشدآزادیتجاریبودهکهبهصورتتااضلمرتبهاولمانامی

هتایمتدلمدلقبتلازبترآوردهایدادهوپایداریباشندمیصورتسطحیاتااضلمرتبهاولمانا

________________________________________________________________ 

کشوری(دراینجاوجوددارد،ممکناستاثراتزماننیزباشتد،کهمتوردمتیتارن)یتککنیمکهاثراتفرضمیitجهتنشاندادن-1

باشد:یعنتینوفهساید(میاخالل)کشوری(،اثراتزمانوجزء)یعمیطبنابراینجزءخطادارایسهمؤلاهاثرات؛باشد،ویاهردویآنهامی

it i t ite    .

2- United Nations Conference on Trade and Development. 

3- World Development Indicators. 

4- International Financial Statistics. 
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شوند.تقییقموردتمئیدواقعمی


 : نتايج حاصل از آزمون ايستايي متغيرها(1) جدول

 متغیر سطح متغیر تفاضل مرتبه اول نتیجه 

I(0) - **(09/0)83/30- مستقیم خارجی گذاری سرمایه 

I(0) - * (00/0)43/18- تولید ناخالص داخلی سرانه 

I(0) - * (00/0)66/13- بهداشت جمعیت 

I(0) - ** (07/0)13/4-  سهم مخارج آموزشی ازGDP 

I(1) 
 درجه آزادی تجاری -11/19(16/0) -08/37(00/0) *

 . باشد می           درصد  99درصد و  90ماره در سطح اطمینان به ترتیب  ی آدار معنیبیانگر ** و * های پژوهش. عالمت منبع: یافته
 

توانپایتداریمیهمجمعیهایعالوهبرایستابودنمنغیرهایمدل،بهکمرتجزیهوتقلیل
 و تجزیته در نکتته تترینترکیبخطیبلندمدتمتغیرهاورابطتهبلندمتدتراآزمتوننمتود.مهتم

 یابرخیمتغیرهایمدلوداشتتن اغلب بودن غیرایستا وجود با که است آن همجمعی هایتقلیل

 ایتن از خطتی ترکیتب یتر کته است ممکن بلندمدت در کاهشی یا افزایشی تصادفی روند یر

(Baltagi ,2005). باشد روند بدون و ایستا متغیرهاهمواره

پانتلدیتتایهتمجمعتیبتودنمتغیرهتا،ازآزمتونهتمجمتع،بترایاطمینتانازتقییقدراین
Pedroni Panel Co-integration Test,1999))پدرونیهاتتآمتارهشدهاستاستاادهپدرونی.

1هامبتنتیبتررویکترددرونگروهتیپانلراارائهکردهاستکهچهارنوعازاینآمارههمجمعی
ینکشتوریاستت.یتاهمتانبت2)درونکشوری(وسهنوعدیگرنیزمبتنیبررویکردبینگروهتی

کتههترکتداماز)کشتور(میطتعNکندکهبافرضوجودبیانمیهمجمعیپدرونیدرارتباببا

مدلبلندمدترابصورتزیرنوشت:توانمیمشاهدهدارند،TرگرسوروMهاآن

(8)NiTt
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دربینمیتاطعتغییترهمجمعیرهایکهکلیهضرایبوبهتبعآنبردادهدمیمعادلهباالنشان

 .گیردمیبینمیاطعرادرنير3کندوازاینرو،مدلناهمگنیمی

________________________________________________________________ 

1- Within-Dimension 

2- Between-Dimension 

3-  Heterogeneity 
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ارائهشدهاست.2نتایجآزمونهمجعیدروضعیتعرضازمبدأورونددرجدول
عدمهمجمعیvدهدبراساسآمارهدرونکشوریفیطبراساسآمارهنتایججدولنشانمی

(رابطتهPanel ADFوPanel rho،Panel  PP)وبتراستاسهترستهآمتارهشتودمتیندمتغیرهار
شتود.عمودیدرخودکشتورهایمتوردمطالعتهردنمتیFDIتعادلیبلندمدتبینمتغیرهایمدل

ستطح(درGroup ADFوGroup rho،Group PP)کشتوریبراساسهرسهآمارهبتینهمچنین

FDIمتغیترولتذامتغیرهتاردشتدههمجمعتیصارآزمونمبنیبرعدمدرصد،فرضیه90اطمینان
درستطحبتینکشتوریدرسرانهودرجهآزادیتجاریدرآمدعمودیباسطحبهداشت،آموزش،

دارد.وجودمتغیرهاورابطهبلندمدتبینبودههمجمعبلندمدت
)پانتلدیتتا(هایترکیبتیمداده(درفر7)هایمتداولیکهبرایبرازشمدلتصریحشدهروش
)حداقلمربعاتبامتغیرهتای2،روشمدلاثراتثابت1شود،روشمدلاثراتمشترکاستاادهمی

دارند.وروشمدلاثراتتصادفیاستکهبرحسبموردکاربرد3(LSDV)مجازی
دهدآزمتونمیلیمروهاسمنبرایتعییناثراتثابتوتصادفینشانFنتایجحاصلازآزمون

مشتترکدر(فرضصارمبنیبراستاادهروشمدلاثرات89/1)لیمرمقاسباتیFباتوجهبهآماره

(فترض7/140)هاستمنآزمتون2شود.همچنینبراستاسآمتارهمیابلروشاثراتثابتردمی

یریعنیاستاادهازروشاثراتثابتتصارمبنیبراستاادهازروشاثراتتصادفیدربرابرفرض
گردد.نتایجبترآوردبرآوردمی(براساسروشاثراتثابت7)بنابراینمدلتصریقی؛شودردمی

هایمربوببتهفتروضکالستیرجملتهمدلبرایکشورهایاسالمیعضومنابعدازانجامآزمون
3رایببترآوردیدرجتدولآزمونصقتودرستتیضتدیگرعبارتبهاخاللوتورشتصریحو

آوردهشدهاست.
(30/2)ونوالتدرهآزمت(وهمچنتینآمتا117)مقاسبهشتدهFآمارهطبقنتایججدولتوجهبه

حاکیازکاذبنبودنمدلرگرسیونبرآوردیبودهوکلیهمتغیرهادارایعالمتتمتوردانتيتارو
درصداز86شدهحاکیازآناستکهباشند.ضریبتعیینمدلبرازشسازگاربامبانینيریمی

________________________________________________________________ 

1- Common Effects Model. 

2- Fixed Effects Model. 

3- Least Squares Dummy Variable. 
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گذاریمستییمخارجیبهکشورهایاسالمیعضتومنتاتوستطستهمتغیرانتدازهبتازارورودسرمایه
شود.براستاس)درآمدسرانه(،مخار بهداشتیوآموزشیودرجهآزادیتجاریتوضیحدادهمی

90داردرستطحاطمینتانومعنینتایججدولدرمدلبرآوردشدهضرایبمتغیرهایمذکورمطبت
درآمدسرانه،ستهممختار بهداشتتیوباشد.بطوریکهافزایشدرهرکدامازمتغیرهایمیدرصد

بتهکشتورهایمتوردمطالعتهFDIودرجهآزادیتجاریمنجربهافزایشورودGDPآموزشیاز

ستهممختار بهداشتتیازشود.بافرضثابتماندنسایرشرایط،بهازایافزایشیتردرصتدمی
شتود.متی)میلیتوندالر(واحد24حدودبهمیزانFDI تولیدناخالصداخلیموجبافزایشورود

اثتراتمستتییمآنبتربهبتودسترمایهFDIافزایشورودعلتباالبودنضریبمخار بهداشتیبر
(ونیتشمرگومیرنرخزادوولدوکاهش،غییراتدرترکیبافزایشنسبی،طولعمرت)انسانی

دوباالبودنضریبتعیینختودباشمیهاورینیرویکاروکاهشهزینهبنگاهآندرافزایشبهره

موجتبافتزایشتوانتایییترباالیبهداشتدرکنارستایرعوامتلسطحباشد.مویداینامرمی
ومیترناشتیازودرمیابتلبیمتاریومترگختارجیشتدهگذاریمستییمسرمایهجذبکشوردر

گذاریمستییمهایتولیدوبهدنبالآنکاهشورودسرمایهبهداشتضعیوموجبافزایشهزینه
شود.بهعبارتیبهداشتبخشیجدانشدنیازسترمایهانستانیاستتکتهمیدریرکشورخارجی

 Celine (2009 ,شتودورینیرویکاروافزایشرشداقتصادیمیتیویتآنموجبافزایشبهره

& Desbordes.) 

باشتد.درمتی062/0بودهومعادلدارمعنینیزمطبتوGDPضریبسهممخار آموزشیاز

-ورینیترویافتزایشبهترهدهدکهبهبودبهداشتوآموزشازطریقواقعبرآوردمدلنشانمی

درکشتورهایهایختارجیسرمایهترتبعآنجذببیشگذاریوبهکاروکاهشریسرسرمایه
اسالمیعضومناشدهاست.درواقعبهبودشرایطبهداشتیدرنتیجهتوستعهسترمایهانستانینیتزبته

داردرجذبسترمایهمستتییمختارجیمتؤثربتودهاستت.افتزایشمختار صورتمستییمومعنی
هتاودروریتولید،کاهشهزینتهتولیتدبنگتاهکاراییوبهرهافزایشموجببهداشتیوآموزشی

است.شدهFDIافزایشورود
ضریببدستآمدهدرموردتولیدناخالصداخلیسرانهنشانگراثرمطبتتگستترشظرفیتت

باشد.بهعبتارتدیگتربتهازایافتزایشهترمی105/0بودهومیداراینضریبFDIبازاربرورود
-متیمیلیتوندالر10.5بهمیتزانFDI دالرتولیدناخالصداخلیسرانهموجبافزایشورود100
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هایخارجیوگسترشظرفیتتسرمایهبهبودافزایشتواناییدرجذبجریاندیگرعبارتبه؛شود
شتود.ضتریبدرجتهآزادیتجتاریبترایکشتورهایFDI تواندمنجربتهافتزایشورودبازارمی

5/10ناخالصداخلی،لیددرصدسهمتجارتازتو10دهدکهبهازایافزایشهرمذکورنشانمی
شتدهاستت.بهبتودآزادیگذاریمستییمخارجیبترکشتورهایمتذکورواردمیلیوندالرسرمایه

افزایشاستانداردتولیداتداخلتیتوسعهبازارهایصادراتی،اقتصادیوسهولتانتیالتکنولوژی،

اثرگذاریمطبتتجتارتتریننیشوعاملدرتواندمهمجهانیمیوحرکتبهسویاقتصادبازار
دهدکهدرکشتورهایاستالمیعضتومنتاعنوانشود.بطورکلینتایجمدلنشانمیFDI برورود

گذاریازقبیلگسترشظرفیتبازار،بهبتودشترایطبهداشتتیوتوسعهشرایطمناسببرایسرمایه
انیزمینهرابترایجتذبکاهشموانعتجاریوآزادیبیشترآزادیتجاریدرتعاملباسرمایهانس

نماید.فراهممیFDI بیشتر


 پدروني هم جمعي: نتايج آزمون  (2) جدول

Statistic کشوری بين یها آماره Statistic کشوری درون یها آماره 

- - (877/0)16/1- Panel v- Statistic 
*(00/0)38/3- Group rho- Statistic 

**(06/0)18/2- Panel rho- Statistic 
*(00/0)44/6- Group PP- Statistic *(00/0)32/7- Panel  PP- Statistic 
* (00/0)22/7- Group ADF- Statistic 

*(00/0)58/6- Panel ADF- Statistic 
 .باشد میدرصد  99درصد و  95ی آماره در سطح اطمینان به ترتیب  دار معنیبیانگر  **و *عالمت  های پژوهشمنبع: یافته



 

 : نتايج برآورد مدل تصريحي(3) لجدو

 مستقيم خارجي( گذاری سرمايه) FDIمتغير وابسته: 

P-Value آماره t 
انحراف 

 معیار
 متغیرهای توضیحی ضرایب

 عرض از مبدأ 2267 3/1227 84/1 0653/0**
 تولید ناخالص داخلی سرانه 105/0 0230/0 55/4 000/0*
 بهداشت جمعیت 4/24 286/0 97/6 000/0*

 GDPسهم مخارج آموزشی از  062/0 037/0 662/1 097/0**
 درجه آزادی تجاری 59/10 33/0 79/5 000/0*

86/0 R-Squared 

82/0 Adjusted R-Squared 

(0.00)5/117 F- Statistic 

85/1 Durbin- Watson 
** (058/0)30/2 

Wald Test Statistics 

 . باشد میدرصد  95، 90داری ضرایب در سطح اطمینان به ترتیب  بیانگر معنی* **  و  های پژوهش. عالمتمنبع: یافته  
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 گيری و توصيه سياستي:نتيجه

اقتصتادیبتراهمیتتهتایستازمانگتذارانوبستیاریازنهادهتاواخیترسیاستتهایسالطی

-یداشتتهتمکیدبسیارتوسعهدرحالدرکشورهایویژهبهبهداشتجمعیتیوتشکیلسرمایهانسانی

یکتیازعوامتلعنوانبهاند،بطوریکهبربهبودبهداشتجمعیتیوبهدنبالآنایجادسرمایهانسانی

هایخصوصتیاعتمازداخلتیوختارجیمؤثردرافزایشکششکشورهانسبتبهجذبسرمایه
بهداشتیدرپاسخبهاینسئوالاستکهآیابهبودشرایطاینمطالعهاند.هدفتمکیدبسیاریداشته

بافرضثابتماندنستایرعوامتلمتؤثربترFDIکشورهایاسالمیعضومنامنجربهافزایشورود

نیتزبترایکشتورهایمتذکوربتهروشاثتراتثابتتمتوردFDIآنخواهدشد.بدینترتیبمتدل
برازشقرارگرفت.

یتدناختالصداخلتیدهندکهسهممخار بهداشتتیازتولنتایجحاصلازبرازشمدلنشانمی
-درکشورهایاسالمیعضومنامیFDIیرپارامترمهمدرمیزانورودعنوانبهدرکنارآموزش

-باشد.درواقعبهبودبهداشتوآموزشوبطورکلیتوسعهسرمایهانستانیازطریتقافتزایشبهتره

ارواثتراتگذاریوایجادسطحباالیمهارتنیرویکتورینیرویکاروکاهشریسرسرمایه
هتایختارجیدرمطلوبمنجربهجذببیشترسترمایهیاجتماعغیرمستییمیهمچونایجادشرایط

سترانهدرنتیجتهبهبتودافتزایشGDPکشورهایاسالمیعضومنتاشتدهاستت.همچنتینافتزایش
توانتدمنجتربتهافتزایشهایخارجیوگسترشظرفیتبتازارمتیسرمایهتواناییدرجذبجریان

شود.درضمنباافزایشسهمتجارتازتولیدناخالصداخلتیدرنتیجتهبهبتودآزادیFDI ودور

توسعهبازارهایصادراتی،افزایشاستانداردتولیداتداخلتیاقتصادیوسهولتانتیالتکنولوژی،
تریننیشوعاملدراثرگذاریمطبتتجتارتتواندمهمجهانیمیوحرکتبهسویاقتصادبازار

شتودکتهجهتتجتذببیشتترگذاریمستییمخارجیبیتانشتود.ازایتنروتوصتیهمتیرسرمایهب
هتایهایخارجی،سیاستتوسعهمنابعانسانیازقبیلسیاستبهداشتتجمعیتتیوسیاستتسرمایه

 گرایتیدربترون هایجذببهکارگیرند.همچنبناتخاذراهبردآموزشیرادرکنارسایرسیاست

توانتدهایمناسبتجارینيیرآزادسازیبازرگتانیختارجیمتییواجرایسیاستخارج تجارت
توانگاتکهدرکشورهایاسالمیعضومنتاتوستعهمنتابعانستانیازراهگشاباشد.بطورکلیمی

گتذاریازقبیتلگستترشهایسرمایهجملهارتیایسطحبهداشتوآموزشدرکنارسایرسیاست
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وانعتجاریوارتیایآزادیتجاریدرتعامتلبتابهبتودآزادیاقتصتادیوظرفیتبازار،کاهشم
گتذاریسترمایه زمینتهرابترایجتذببیشتترتوسعهبازارهایصتادراتیسهولتانتیالتکنولوژی،

تواندفراهمنماید.مستییمخارجیمی
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تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورم 
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 6/10/1396تاریخ پذیرش:           25/1/1396تاریخ دریافت: 

 

   چکیده
ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه ارتباط بین نرخ بهره و تورم همواره یکی از مهم

بررسـی   ،هـدف از ایـن مقالـه   بنـابراین  ؛ گذاري اقتصادي داشته باشـد تواند اثرات قابل توجهی بر سیاستمی
صـحت  پـژوهش  ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این  رابطۀ بین نرخ سود و تورم در

دلیل استفاده از رویکـرد پـارامتر    گیرد.یعنی ماندل مورد بررسی قرار می ،اثر فیشر و اثر جایگزین نظري آن
گیـرد و  آن است که ایـن روش انتقـاد لوکـاس را در بـرآورد پارامترهـا در نظـر مـی        تصادفی در طول زمان

حالـت بـراي معادلـۀ    -با طراحی یک الگوي فضا ،نابراینبتواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ رنتیجه مید
منظـور  با روش کالمن فیلتر بـرآورد شـده اسـت. بـه     1394-1352در بازة زمانی  هنرخ سود و تورم، این رابط

نگین نرخ سود اسمی یک امی یکی :نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده استاستحکام اطمینان از 
است. نتایج بـرآورد  عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) (بهساله تا پنج ساله و دیگري نرخ بازدهی مسکن 

را رو، فـرض خنثـایی پـول در اقتصـاد ایـران      ازایـن  ؛کنندة اثر ماندل در اقتصاد ایران است دییهر دو مدل تأ
  توان رد کرد.نمی

  .حالت-فضا افتینرخ تورم، رابطۀ فیشر، اثر ماندل، ره خ سود،نر ها:واژهکلید
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 مقدمه

عنوانیکیازمتغیرهایکلیدیدرادبیاتاقتصادیشنانتهشدهاسدت.میدزانندرخنرخبهرهبه

اندداز،پد گذاری،مصدر ،بهرهدرتعیینبرنیمتغیرهایاسمیوواقعیاقتصادهمچونسرمایه
جریانورودسرمایه،نرخارزبازارآزادو...نلشعمدهدارد.یکیازمتغیرهایمهمدیکدهبداندرخ

تواندرابطهداشتهباشد،تورّماست.چگونگیاینارتباطبسیارمهماست.درایننصدو بهرهمی
اسدمیراتتدتآیاافزایشنرختورّمناشیازرشدپدولفلدنندرخبهدرة"همچونمهمیسؤاالت

شدوندیمدمطدر " سازد؟دهدیاهمنرخبهرةاسمیوهمنرخبهرةواقعیرامتأثرمیتأثیرقرارمی

ازایقسدمتعمددهسؤال،گذاریاقتصادیدارند.چگونگیپاسخبهاینتأثیرمهمیبرسیاستکه
ندرخبهدرةواقعدیراکهآیاسیاسدتپدولیهاپرسشزیرااینردیگیمباحثاقتصادپولیرادربرم

واینکهآیاسیاستپولیننایاستویابدرمتغیرهدایواقعدیتأثیرگدذاردهد؟تتتتأثیرقرارمی
بدینتغییدراتاگدرفلدنهاییاستکهملاماتپولیباآنمواجههستند.ترینپرسشازمهماست؟
رّمبرنرخبهرةواقعیتأثیریشتهباشدونرختوهایبهرةاسمیوتورّموابستگیمابتیوجوددانرخ

عنوانتااضلنرخبهرةواقعیرابهیهاکهنرخشریفرضیۀفشود.میدییفرضیۀفیشرتأنداشتهباشد،
اسمیبهشدکلیدکبدهةکهنرخبهرداردیمبیانگیرد،اسمیونرختورّمانتظاریدرنظرمیةبهر

نصورت،اگرهردومتغیرنرخبهرهوتدورّمانتظداریدرایکند.یکبانرختورّمانتظاریتغییرمی
ایدنبددین،باهمهمگراباشند،وضریبشیببیندومتغیر،ملداریکرابهنودانتصا دهدد

وتوسدنعوامدلواقعدیاقتصدادنظیدربداتدورّممدرتبننیسدتندهایبهرةواقعدیمعنیاستکهنرخ

وسیاستپدولیدراقتصداد(Million, 2004 شوند)یوریسرمایهوترجیتاتزمانیتعیینمبهره
امااگرعالوهبرنرخبهرةاسمی،نرخبهرةواقعیرانیزتتدتتدأثیرقدراردهدد،نتدایج؛ننایاست

بداروشدیTobin (1965وتدوبین)Mundell (1969ماندل)متااوتینواهدداشت.دراینزمینه،
افزایشدرنرختورّم،نرخبهدرةاسدمیکنندکهستداللمیا،فیشرتئوریدوگانهکالسیکیهمانند

کداهشدرتدرازواقعدیآن،دهددامدادرملابدلدهدوترازواقعیپولراکاهشمدیراافزایشمی
فددزایشانددداز(وباعددثکاهشددیدرنددرخبهددرةواقعددیواباعددثکدداهشمصددر )افددزایشپدد 

.دیدگاهبهاثرماندلتوبینشهرتیافتهاسدتنناینیست،این ودیگرپولشودگذاریمیسرمایه

نظددرمازمهمددیمادداهیمبددیننددرخبهددرهوتددورّمتجربددیرو،پیددداکددردنچگددونگیرابطددۀازایددن



 221 حالت-ایران: رهیافت فضا تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در

)حتیدربلندمدت(برقرارباشدد،سیاسدتشریگذاریاقتصادکالندارد،زیرااگرفرضیۀفسیاست
جهبرمتغیرهدایکلیددیاقتصدادکدالنهمچدونگذاردودرنتیپولیبرنرخبهرهواقعیتأثیرینمی

امااگراینرابطهبهشکلاثدرمانددلتدوبینباشدد،پدولتأثیراست؛گذاری،مصر و...بیسرمایه
تددوانازهدایواقعدیاقتصدادمدیننادینیسدتوجهدتتابیدتاقتصدادیوتأثیرگدذاریبددرب دش

وافتحاکمیتهریدکازایدندونظریدهجهتدریبنابراین،؛هایپولیفعالاستاادهکردسیاست

وبداتوجدهکهبهشکلضمنیاثباتیاردفرضیهاثرفیشررابههمراهدارنددگذارینگرشسیاست
هایانیرمطالعداتزیدادیدرکشدورهایکشورها،درسالیگذاراستیسبهاهمیتاینرابطهدر

هدشد.هایبعدیبهآناشارهنوام تلفانجامشدهکهدرب ش
بسیارطوالنیوزیادنیسدت.ازنگداهدرکشورماسابلهبررسیرابطۀبیننرختورّمونرخسود

هداوندرختدورّموجدوددارددودیدگاهدررابطۀباارتباطبیننرخسودبانکگذاریپولیسیاست

کداهشکههریکرهنمودهایسیاستیم صو بهنودرادارند.یکنگرشایناسدتکدهبدا
باعثکاهشقیمتتمامشدةکاالهداورقدابتیوهاکاهشیافتهنرخسودبانکی،هزینۀتولیدبنگاه

دیددگاه.(Meregan et al. 2006)ابددیکاهشمیشودودرنتیجهتورّمهایتولیدیمیشدنبنگاه
اقتصدادبداندرخداردبرایکاهشنرخسودبانکی،ابتدابایدنرختورّمکاهشیابددتدادومبیانمی

درایدندیددگاهافدزایشمنایسودبانکیوانترافاتمتغیرهایاقتصادیناشیازآنروبرونشود،
هداآزادسدازیندرخبهدرهنرختورّمموجبافزایشنرخبهرهنواهدشدد.لدذاتوصدیهسیاسدتیآن

(.Komijani & Bahrami, 2008)آندرکشورماافزایشنرخسودبانکیاستریهاوتعببانک

رابطۀبدینندرختدورّمومطالعاتکمیآزمونتجربیمدلاست.یکراهحلبرایحلمسئله
سامتیوکهمطالعاتاند.درحالیکهنتایجمتااوتیبهدستآوردهاندبهرهدرایرانرابررسیکرده

همکارانوریو،ابون(Saeedi et al., 2012همکاران)و سعیدی(،Sameti et al 2009همکاران)
(Abounoori et al, 2013)وبهرامییجانیوکم(رادKomijani & Bahrami, 2008)معتلددبده

 Meregan etوجودنوعیازاثرفیشردراقتصادایرانهستند،درملابلمهرگان،عزتیواصغرپور)

al 2006دشپیشدینۀتتلید (اعتلادبهنظریهدوموکاهشنرخبهرهدارند)توضیتاتبیشتردرب 
منظوردرکنتدوةعملکدردندرختدوّرموسدودوبدهدنبدالآننیزبهدراینملالهارائهشدهاست(.

گیرد،امدااعتبارفرضیۀفیشریاماندلدرکشورایرانموردارزیابیقرارمیگذاریمناسب،سیاست
دومشدمولانتلدادلوکدا کنندراثابتفر میمتنبرنال مطالعاتقبلیکهپارامترهایمدل
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گرددکهمبتندیبدراستاادهمی1(TVPپارامترهایمتغیردرطولزمان)شوند،دراینجاازروشمی
صورتضمنیاثراتتغییدرسیاسدتیرابدرپارامترهداانتلادلوکا استواینمدلبهبهپاس گوی

کند.متغیرفر می
 وندرخبهدرهتدورّمۀمبانینظریرابطبهشبعدیاینملالهدرپنجب شتدوینشدهاست.ب 

.درب شچهارممددلوکندمباحثرامرورمیمطالعاتتجربییافتهاست.ب شسومانتصا 

گیدریوپیشدنهادارائدهشددهدرب دشپدنجمنتیجدهدرنهایدتنتایجبرآوردآنتتلیلشدهاستو
 است.



 مبانی نظری 

مابتبیننرخبهرةاسمیوتورّمانتظاریمدوردبررسدیقدراردرادبیاتاقتصادی،وجودرابطۀ
عنواناثدرمندمطر شدبهتوسنایروینگفیشربهشکلنظام1930گیرد.ایناثرچوندرسالمی

گردید.براسا ایننظریه،یکواحددافدزایشدرندرختدوّرمانتظداری،ندرخبهدرةفیشرمعرو 

.بندابدرفرضدیۀمانددیامانرخبهرهواقعیانتظاریبدونتغییرمدهدیاسمیرایکواحدافزایشم
 :داریمفیشر

                                                    (1)  

یا

                                   (2)  

Tندرخبهدرهواقعدیانتظداری،واقعیانتظاری،نرختورّمنرخبهرةاسمی،کهدرآن
زماناست.tگذاریونرخمتوسنمالیاتبردرآمدسرمایه

کنداگرنرختورّمانتظارییدکمیینیبشیپ(بیانگرشکلقویقضیهفیشراستزیرا2معادلۀ)

فدزایشیابدد)چدونرةاسدمیبدیشازیدکدرصدداهدگرددندرخبدرصدافزایشیابد،باعثمی

رودضدرایبدیگدرانتظدارمدی،طدورمشدابهبهواست(.همچنین0استیا

________________________________________________________________ 

1 . Time Varying Parameters. 
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بیشترازیکباشند.
گدرددوکوچکهستند،جملۀسوممعادلۀفوقحذ مدیوهایتجربیکهدرآزمون

هداثابدتشدودآنفر میاًشوند،عمومس تیمشاهدهمیبههایانتظاریبازدهیواقعیچوننرخ
باشند،یعنی:ملیدبهنطایتصادفیمیوهستند

                                                                       (3)  

,N(0شکلبهمابتوثابتۀجملrکه وجایگدذاری است.بافدر(
فیشدربدهۀشکلاصدلیمعادلد(گذاریسرمایهمالیاتیحاصلاز)یعنیدرآمدT=0دوموۀدرمعادل

آید:دستمی

                                                       (4)  
شدودبیندیمدیشودزیدراپدیشمل(نامیدهمیشکلضعیفمعادلۀفیشر)البتهنوعکا،اینمعادله

یکدرصدافزایشدرنرختورّم،نرخبهرةاسمیرایکدرصد،ونهبیشتر،افزایشدهد.
توانبهشدکلمسدتلیمبایددرنظرداشتکهانتظاراتتورّمیودرنتیجهنرخبهرةواقعیرانمی

داریم:شودکهمیکرگرسیونبازنویسیبهشکلی،معموالًمدلرومشاهدهوبرآوردکرد.ازاین

                                           (5)  
نرختورّمانتظداریاسدتوبدراسدا پارامترثابت،bونرخبهرهاسمی،وکهدرآن،

باشد.کهرودیمعادلهفیشرانتظارم
بیندیکامدلوانتظداراتتطبیلدیاسدت.فیشر،فر پیشۀفرو حاکمبرایندیدگاهونظری

تعددیلوتطبید زمانمدت،ازگذشتهاطالعاتبهدستآمدهواقعیوهایدادههمچنینبراسا 
اثدردرصدورتوجدوداینفرایندتطبی سیسالطولبکشدد.استزیاداستبهشکلیکهممکن

گردد.همچنینباعثر)کامل(دربلندمدت،توهمپولیوجودنداردوباعثابرننااییپولمیفیش
تددورّمانتظدداریباشددند.گیددریاندددازههدداینددوبیبددرایهددایبهددرةبددازار،شددان گددرددنددرخمددی
(Christopoulos and Leon-Ledesma, 2007.)درارتبداطبدارابطدۀندرخمتضدادینیدزنظریات

 & Komijaniاثدرمانددلوتدوبیناسدت)نظریدۀهداترینآنهوجوددارد.یکیازمهمتورّموبهر

Bahrami, 2008دارد:سیاستپولیباکاهشنرخبهرةواقعدی،بدرمتغیرهدایاقتصداد(کهبیانمی

 .شدهاستدرقسمتبعدیتوضیحدادهاینمسئلهکالنتأثیرگذاربودهونناینیست.
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ماندل –اثر توبین 
1

 

کمترازندرخبهدرةیتواندبهشکلدائمندکهتورّممیک(استداللمیMundell, 1963ماندل)

وپولکمتروکنندمیپورتاوینودراتوزیعمجدد،دارندگانثروت.دراینحالت،واقعیباشد
افدرادت،بافر اینکهمصر تابعیازنرخبهرهاسدکنندونگهداریمیبابهرةبیشتریهایدارایی

تر،یکافزایشدررشدپولباعدثافدزایشدرندرخبهبیانسادهدهند.مصر نودراکاهشمی

شدود.نوبۀنود،باعدثافدزایشهزیندۀفرصدتپدولمدیشود،افزایشنرختورّم،بهتورّماسمیمی
.هدددهدایبدابهدرهراافدزایشمدیوتلاضدایدارایدییابدددرنتیجه،ترازواقعدیپدولکداهشمدی

یابدد،کداهشثدروتباعدثکداهشکهپولقسمتیازثروتاست،ثروتنیزکاهشمیازآنجایی
 ,Tobinایدنمباحدثبدهشدکلمسدتللتوسدنتدوبین)شود.چدوناندازمیمصر وافزایشپ 

ورشدددارد:تدوبینمعدرو شددهاسدت.ایدنمددلبیدانمدی-بهاثرماندل،(نیزمطر شد1965

همانندددرایدندیددگاه،.دارندداقتصداداثدرمتغیرهدایواقعدیبررویاینبودهوننتغییراتپولی
تئوریدوگانهکالسیکی،افزایشدرنرختورّم،نرخبهرةاسدمیراافدزایشوتدرازواقعدیپدولرا

کداهشگونهکدهبیدانشدد،،هماندهدامابااینتااوتعمدهکهکاهشدرترازواقعیکاهشمی
اندازوباعثکاهشیدرنرخبهرةواقعیواندانتنپ رابهدنبالداردانداز(پ مصر )افزایش

دهدودیگر،تورّمباالترتلاضایپولواقعیراکاهشمیعبارتشود؛بهگذاریمیدرننسرمایه
درنتیجدهروباعثکداهشندرخبهدرةواقعدیوازاین،دهدهایبابهرهراافزایشمیتلاضایدارایی

قسدمتیاز،بدرندال نظدرفیشدر،تنهداگردد.کاهشندرخبهدرةواقعدیگذاریمیفزایشسرمایها

.نتیجدهنهداییایدناسدتشودوکامالًجبراننمیکندافزایشاولیهدرنرخبهرةاسمیراجبرانمی
شافدزای،بهشکلبیانشددهدرمعادلدهفیشدر،کمترازملداریکبهیکتورّم،کهنرخبهرهاسمی

درbباشددکدهشدیبضدریبیمد2ملایسۀبافرضیۀفیشر،اثرفیشرنداق درد.دراینمدل،یابمی
.(مابتوکمترازیکاست5)معادلۀ

برابدربدایدک(bاثرفیشرکامل)ضریبیبهناعتوبینوم الفبادالیلتوانمیدراینزمینه،

هددایتددورّمیشدددید،کددهدرهنگددامدورهکنددد(،اسددتداللمددیTobin, 1965پیددداکددرد.تددوبین)
________________________________________________________________ 

1- Tobin-Mundell Effect 

2 -Partial Fisher Effect. 
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نگهدداریهدایحلیلدیدارایدیدهنددوبیشدترراتغییرمیهاینودشانگذارانترازداراییسرمایه
هدایدرزمدانم تلایکدهآمارییهاونمونههانرخهایتجربی،درتتلیلد.عالوهبرآن،کننمی

یدک.نددااثدرگذاشدتهتتلیلداتگیریه،برنتیجانداستاادهشدههاوتتلیلدادهبرایتجزیهمتااوت
شکسدتسدانتاریدرسدریزمدانیتواندناشدیازوجدودمی،یبرنتایجاثرگذاردیگربرایدلیل

کندکهارتباطبیننرخبهرهوتدورّمبدااستداللمیدراینزمینه(Mishkin, 1992باشد.میشکین)

.ایدنانتلدالیعندیشکسدتسدانتاریدرکندانتلالپیدامیکردهورییتغییررژیمسیاستپولی،تغ
کدهرفتدارباندکداردیمدبیدان(Chuderewise, 1997.چدادروایز)سریزمانیایجادشددهاسدت

نلشمهمیدردرکقدرتوضدعفمشداهدهشددهدررابطدۀفیشدردارد.اومددلیرانیزمرکزی
هکددکنشداردوبیانمینلدرقدرتمعادلۀفیشررفتاربانکمرکزینوعدهدکهدرآنارائهمی
رفتارباندکمرکدزیوابسدتهاسدت.شکسدتنوعبهاقتصادی،اتیواقعتطاب معادلۀفیشرباقدرت

ثباتیپارامتریازدالیلعدمقدرتکاملاثدرهایاقتصادکالنوبیسانتاریدرسریزمانیداده
ازبترانمالی،تغییدراتاستممکنرآنچهکهبیانشد،عالوهبشکستسانتاریالبتهفیشراست.

ثباتیسیاسییاعواملدیگدرکنندگان،تغییراتتکنولوژیکیوبیسیاستی،تغییرترجیتاتمصر 
 .(Hatemi-J, 2009بهوجودآید)

 
 مطالعات تجربی

 مطالعات خارجی

واقعدیانتظداریندرخکندکدهبدازدهی(استداللمیFama & Gibbons, 1982فاماوجیبونز)
کنندکدههاباحاکمدانستننظرماندلتوبین،استداللمی.آنداردتورّمانتظاریرابطۀمنایبابهره

دگذارندمابدتمدیتدأثیرهدایواقعدیفعالیتردهدودرنتیجهبتورّم،نرخبهرةواقعیراکاهشمی
یواقعی)کداهشندرخبهدرةواقعدیریعنیتتوالتب شپولیوانتظاراتتورّمیازطری نرخبه

دهدد.ایدنتتلید دردورةثیرقدرارمدیأدراثرافزایشنرختورّم(،ب شحلیلیاقتصادراتتتتد
.دهدواثرماندلراموردتأییدقرارمیبرایکشورآمریکابررسیشده1953-1977زمانی

OLSبداروش1977-1952هدایاثدرفیشدررابدرایکشدورهنددبدینسدال(Paul, 1984پل)
مددتوبلندمددتارتبداطداردکهبینتورّمانتظاریونرخبهدرةکوتداهکندوعنوانمیبررسیمی

مددتنزدیدکیدکوتعددیالتکوتاهضریبنرخبهرةانتظاریبراینرخبهرةمابتوجوددارد.
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اسدتوتعددیالت5/0گیردامادربلندمدتضریبانتظاراتتورّمیکمترازسرعتصورتمیبه
بهدرةیهداداردتغییرپدذیریتدورّماثدرمنادیبدرندرخبسیارطدوالنیهسدتند.ایدنمطالعدهبیدانمدی

مدتوبلندمدتدرکشورهنددارد.کوتاه
هایبهرهوتورّمآمریکابدا(معمایاثرفیشررابابررسیارتباطنرخMishkin, 1992میشکین)
دهددویبیدانمدوردبررسدیقدرارمدی1964-1986هاییبینسالسریزمانهایروشاستاادهاز

امدادربلندمددتشدودیبهرهوتدورّمارتبداطیمشداهدهنمدیهامدتبیننرخدرکوتاهکهداردمی
هدایشکیندلیلوجودیبرایحلاینمعماراوجودروندهادردادهیایوجوددارد.مارتباطقوی

داند.بلندمدتمی
(بابیاناینکهنتدایجتجربدیمطالعداتپیشدینCrowder & Hoffman, 1996فمن)کرودروها

بدداآننددوعازمعادلددۀفیشددرکددهدرمتددوناقتصددادیبیددانشدددهاسددتناسددازگاراسددت،علددترادر

شودعدمبررسدینامانداییدانند.دراینپژوهشاظهارمیهایاقتصادسنجیمورداستاادهمیروش
یرابطۀبلندمدتهمگراییبیننرخبهرهوتورّم؛علتتاداوتضدریبمعادلدۀهاوعدمبررسداده

هایبیانشده،اضافهکردنمالیاتبرنرخبدازدهیاوراقاسدت.فیشرازیکاست.ازدیگرتااوت
وروش1991:4تدا1952:1هدایزمدانیبدینسدالهدایسدریرو،متللینبدااسدتاادهازدادهازاین

هایمرتبنباآن،معادلۀفیشرتعدیلشدهبامالیاتراآزمونومعادلدۀوآزمونهمگرایییوهانسن
فیشرراتأییدکردند.

هایباقیمتازمدلانتظاراتعلالییپویایکوچک(برآوردیSöderlind, 2001)ندیسودرل

میوهدایبهدرةاسدمی،انتظداراتتدورّرابرایچگونهتأثیرگذاریسیاستپدولیبدرندرخ1نوسانی
دهدکهاثرفیشربرقراراستوانتلالدهد،نتایجنشانمیبهرةواقعیموردبررسیقرارمییهانرخ

 رساند.می57/0به8/0دهدوملدارپارامترآنراازدرسیاستپولیاثرفیشرراکاهشمی

هاندهبدینماهدایسدریزمدانی(بدااسدتاادهازدادهGul & Acikalin, 2008گولواسیکالین)
وروشهمگرایددییوهانسددن،اثددرفیشددررابددرایکشددورترکیددهمددورد2000تددا1990هددایسددال

دهندرابطۀبلندمدت،امانهیدکبدهیدک،بدینندرخبهدرةنشانمیوتتلیلقراردادند،نتایجتجزیه

________________________________________________________________ 

1. Staggered. 
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 دهد.اینتتلی اثرفیشرناق رابرایکشورترکیهنشانمیاسمیونرختورّموجوددارد.

هدایفصدلی(بدااسدتاادهازدادهHatemi-J & Irandoust, 2008حداتمیجدیوایراندوسدت)

رابطۀنرخبهرةاسمیونرختورّمرابرایکشورهایژاپن،استرالیا،مالزیوسنگاپوربدرایسدهیدا
کنندد.روشمدورداسدتاادهچهاردهۀانیرمدوردبررسدیقدراردادهوبرقدراریآنرابررسدیمدی

(استکهنتدایجTVPتکنیکهمگراییوروشکالمنفیلتربرایپارامترهایمتغیردرطولزمان)

ییکبدهیکد؛یعنیتغییراتنرخبهرةاسمیواکنشکندتتلی وجودفرضیهفیشرکاملراردمی
 دهد.بهتغییراتنرختورّمانتظارینمی

هایفصلینرختدورّمازسریزمانیداده(بااستاادهAsemota & Bala, 2011 اسموتاوباال)
(CPIونرخبهرةاسدمی،بدینسدال)بدرایکشدورنیجریدهواسدتاادهازآزمدون1961-2009هدای

دارندکهدلیلیبرایکند،امابیانمییفیشرراآزمونمیهمگراییومتدولوژیکالمنفیلتررابطه

میواکنشیکبهیکیبهتغییدراتندرختدورّمدراثباتاثرفیشرکاملوجودنداردونرخبهرةاس
هایکاهشتورّم،رابراسا کداهشتوانسیاستدهند.براسا ایننتایجمیبلندمدتنشاننمی

 نرخبهرةباالدرتأثیرپذیریدررشداقتصادیراات اذکرد.

بداECOWAS(درتتلی دیگدریبدرایکشدورهایAsemota & Bala, 2015اسموتاوباال)

–فضداواسدتاادهازرویکدرد1961-2011هدایهایسریزمانیسالیانه،بدینسدالاستاادهازداده
ECOWASکشدورهایعضدوحالتوآزمونشکستسانتارینتیجهگرفتندکدهدراکادر

،اثدر1
فیشرناق یعنیاثدریکمتدرازیدکبدهیدکوجدودداردوتنهدادردوکشدورگامبیداو ندااثدر

 ملوجوددارد.فیشرکا

هدایفصدلیبدین(اعتبارفرضیۀفیشررادرترکیده،بدااسدتاادهازدادهArısoy, 2013اریسوی)

واستاادهازروشهمگراییوشکستسدانتاریونگدرشپارامترهدای2013الی1987هایسال
ضدعیفدهنددکدهشدکلدهدد،نتدایجنشدانمدی(موردارزیابیقرارمیTPVمتغیردرطولزمان)

فرضیۀفیشربراقتصادترکیهحاکماستودرنتیجهسیاستپولیاثریبدرندرخبهدرةواقعدینددارد

 کند.زیراهرتغییریدرتورّمبهشکلناق )قسمتی(تغییراتنرخبهرةاسمیراننایمی

________________________________________________________________ 

شاملکشورهایبورکینافاسو،نیجر،نیجریه، نا،گامبیا،سنگالوتوگواست.-1
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ن(،اعتبداراثدرفیشدررادرمدالزیبدرایبدازارپدولبدیZainal et al. 2014زینالوهمکداران)
بابیاناینکدههادهند.آنموردارزیابیقرارمیARDLبااستاادهازروش2012الی2000هایسال

مطالعاتقبلیدرمالزیبرایآزمونکردنرابطۀفیشر،ارتباطسهاموبازاراوراققرضهراتتلید 
التمدالزیهایانیربازارپدولاهمیدتناصدیدررشددسدریعمبدادکهدرسالاند،درحالیکرده

کهسهمتغیرمورداسدتاادهکنندیمرو،اینتتلی اثرفیشررادربازارپولتتلیلداشتهاست.ازاین

بدرآوردونتدایجدراینپژوهشعبارتندازنرختورّم،نرخاوراقنزانهماهانه،نرخبهرهبینبانکی.
 .دهدقرارمیوجودهمگراییبلندمدتواثرفیشرراموردتأییدARDLآزمون

(بااستاادهازروشضدرایبمتغیدرPanopoulou & Pantelidis, 2016پانوپولووپانتلیدی )
 OECD کشدور19(اثرفیشر،یعنیرابطۀبیننرخبهرهونرختورّم،رابدرایTVPدرطولزمان)

زمداندرروشهایدرطولکنندکهدراینروشوجودپویاییاستداللمیهاآنکنند.آزمونمی

-و...(،بهویدژهدرنموندهDOLS،FMLSهایهمگرایی)مورداستااده،بهشدتبربرآوردکننده

توانددناشدیازایدنگذاردکهنتایجم تلفومتضادقبلازاینپژوهشمیمیریتأثهایکوچک،

ازایدنتتلید سدازد.نتدایجبدهدسدتآمددهراروشنمیTVPمسئلهبودهولزوماستاادهازروش
حاکیاستکهدرهمۀکشورها،به یرازکشورهایایرلندوسوئی ،رابطۀنرخبهرهبانرختورّم

 .کنندصورتیکبهیکاستومعادلۀفیشربلندمدتراتأییدمیبه

داردتتلیلاتیکهرابطۀبیننرخبهرهوتورّمرابااسدتاادهاز(اظهارمیSugita, 2017سوگیتا)
کنند.اینتتلی بدااسدتاادهازمددلاند،بهندرتاثرفیشرراتأییدمیابطۀهمگراییبررسیکردهر

هایسریبردارتصتیحنطایمارکفسوچینگ،رابطۀ یرنطیمعادلۀفیشررابااستاادهازداده
سیدهاسدتبرایژاپنآزمونکردهاستوبهایننتیجهر2016:3تا1960:1زمانیفصلیبیندورة

کهاثرفیشردریکرژیممارکفبرقراراستودررِژیمدیگدرهنگدامیکدهندرخبهدرةاسدمیبدا
ثباتاستوبهعدمتعادلناشیازسیاستپولینظیرسیاستپولینرخبهدرةصدارواکدنشنشدان

دهد،رابطۀفیشربرقرارنیست.نمی
 

 مطالعات داخلی 

(بابیانرابطۀتنگاتندگبدینندرختدورّموMeregan, et al. 2006مهرگان،عزتیواصغرپور)
نرخبهره،بهوجوددودیدگاهاصلیدراینرابطدهاشدارهدارندد.دیددگاهاولمربدوطبدهبرندیاز
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گذارانومت صصاناقتصاداسالمیدرایراناستکدهمعتلدنددافدزایشندرخبهدرهسدببسیاست
شود.ازسدویدیگدر،هاوتورّممیموجبافزایشسطحقیمتآنهایتولیدوبهتبعافزایشهزینه

هایاقتصادی،افزایشنرختورّمموجبافزایشنرخبهرهنواهدشدد.دردیدگاهدوم،طب تئوری
وبدا2003-2001کشدورطدیدورة24هدایتدابلوییایدنملالده،دودیددگاهرابدااسدتاادهازداده

هآزمونگذاردهاست.نتایجبیانگرآناستکهرابطدۀعلدییدکگیریازآزمونعلیتبهبوتبهره

طرفهازسوینرخبهرهبهسمتنرختورّموجوددارد.بهعبارتدیگر،دیدگاهمت صصاناقتصداد
گیرد.بندابراین،رویکدردسیاسدتیایدنملالدهبدهاقتصداداسالمی،بویژهدرایرانموردتأییدقرارمی

هدا،بددونهاازطرید افدزایشکدارآییعملکدردباندکرةدریافتیبانکایرانآناستکهنرخبه
 .کاهشنرخبهرةپردانتیبهسپردهگذاران،کاهشپیداکند

رگدذارترینمتغیرهدابدریثتأ(،پ ازتعیدینSameti et al. 2009درتتلی سامتیوهمکاران)

هدایکداهشندرخبهدرهدریدلراهوتتلنرخبهرهبرطب اصولمکتبشیکاگو،بهبرآوردوتجزیه
،بااستاادهازروشنلشۀعلیبیدزینپردانتدهشددهاسدت.نتدایج1385تا1355ایراندرطیدوره

دستآمدهحاکیازآناستکهبداکداهشندرختدوّرموتدوّرمانتظداری،کنتدرلحجدمپدولوبه
چنین،نتدایجحاصدلازمهاعتباراتوکاهشکسریبودجهدولت،نرخبهرهکاهشنواهدیافت.

تتلی ،نظدراتمکتدبشدیکاگورادرمدورداهمیدتزیدادپدولواثدرمسدتلیموپرقددرتآنبدر
کندومطداب بداعلایددایدنمکتدب،حجدمپدولوتدوّرمییدمیأمتغیرهایواقعیاقتصاددرایرانت

 .اندترینمتغیرهادرفرآیندکاهشنرخبهرهمهم

نیددزدوفرضددیۀمتددداولراارائدده(Komijani & Bahrami, 2008راد)کمیجددانیوبهرامددی
شدود.((شدرطکداهشندرخنرختدورّممدیکنند:الف(کاهشنرخسودبانکیباعثکاهشمی

سودبانکی،کاهشنرختورّموبهتبعآنتعدیلانتظاراتتورّمیاستکهامکانکاهشنرخسدود
است.متللانصدتت«اثرفیشر»صتتنظریه،هدومکند.فر ضمنیاستداللفرضیرافراهممی

دکهدربلندمدت،نرختورّم،علتتغییراتهمسودرنرخسودنگذارایناستداللرابهآزمونمی

هدایمناسدببدرایمتغیدردارندکهتتلی بامتدودیتعدموجوددادهاسمیاست.سپ بیانمی
و«جوهانسدون»آزمونهمانباشدتگی،هتنیلبههد نرخسوداسمیدرایرانمواجهاست،لذاج

بامتغیرهایجایگزینمتااوتبراینرخسوداسمی،بدرای،درچهارسناریو«گرنجر»آزمونعلیت
پدژوهشهدایییدفرضیهتأمورداستاادهقرارگرفتهاست.نتایجحاصلهبا1384الی1352هایسال



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   230

دربلنددمددت،ازکشورهایتوسعهیافتهیدادرحدالتوسدعهحاکیازآناستکههمانندبسیاری
 باتغییراتنرختورّمتوضیحداد.توانیبرایاقتصادایراننیزتغییراتدرنرخسوداسمیرام

(رابطۀبیننرختورّمونرخبهرهراباتمرکزبررابطهSaeedi et al. 2012ن)همکاراسعیدیو
دهند.دراینتتلی وتتلیلقرارمیموردتجزیه1370-1388یهابینسالفیشر،برایکشورایران

مدتیکساله،میانمدتسهسالهوندرخسدودبلندمددتپدنجسدالهازسهنرخسودسپردهکوتاه

براینرخبهرهوازشان کدلبهدایکاالهداونددماتمصدرفیدرمنداط شدهریایدرانبدرای
داربودنارتباطبیننرختورّمبانرخسودیدکسدالهرا.نتایجمعنیمتاسبۀتورّماستاادهشدهاست

 حاصلنشدهاست.داریدهدامادرموردنرخبهرهسهسالهوپنجسالهرابطۀمعنینشانمی

بیندومتغیرکالناقتصادی،نرختورّموۀرابط(Abounoori et al.2013ابونوریوهمکاران)
مدورد1338-1390هدایبدرایسدالانباشتگیوتصتیحنطاهایهمازمدلاستاادهرابانرخسود

نشدانشدودومدیمددتوبلندمددتتمدایزقائدلهدایکوتداهبیننوساندهند.نتایجبررسیقرارمی
دربلندمدترابطۀمابتمعنداداربدینندرخسدوداسدمیوندرختدوّرموجدوددارد.بدهکهدندهمی

هدااسدت،تغییراتهمسودرندرخسدوداسدمییداهمدانندرخسدودسدپردهعبارتی،نرختورّمدلیل
نشاندادهشدهاسدتکدهرابطدۀمعکدو بدیندرتهرانهمچنینبامطالعهموردیشعببانکسپه

هاوجودداردورابطۀمستلیمیبارشددرآمدملیدارد.نرختورّموانواعسپرده
دلدرموردایراننتایجمتضدادیدربدرداشدتهاسدت.مطالعاتتجربیاثرفیشردرملابلاثرمان

 Saeedi etهمکداران)وسدعیدی(،Sameti et al. 2009سامتیوهمکداران)مطالعاتکهدرحالی

al. 2012)ابونوریو،(همکارانAbounoori et al.2013)راد)کمیجانیوبهرامدیوKomijani 

& Bahrami, 2008)نتدایج،درملابدلانددرانشداندادهاقتصدادایدرانوجودنوعیازاثرفیشدردر

نظریۀدوموکاهشنرخبهدرهمؤید(Meregan, et al. 2006مهرگان،عزتیواصغرپور)پژوهش
مشدمولانجامشده،فر ضمنیثابتبودنپارامترهایمددلاسدتکدهمطالعاتواقعیاست.در
صدورتمسدتلیموندلدرملابدلاثدرفیشدربدهروضروریاستاثرماازاینشوند،انتلادلوکا می

درجهدتارزیدابیدراینجداهمراهبارفعوپاس گوییانتلدادلوکدا مدوردارزیدابیقدرارگیدرد.
گرددکدهپاسد گوی(استاادهمیTVPپارامترهایمتغیردرطولزمان)ازروشمستلیماثرماندل

متغیرفر رابرپارامترهاهاثراتتغییرسیاستصورتضمنیااینمدلبهکهدرانتلادلوکا است
 کند.می
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 تصریح مدل و تحلیل نتایج

-شودوسپ نتایجحاصلازبرآوردمدلارائهمدیدراینقسمتابتدامدلتتلی تصریحمی

 گردد.


 تصریح مدل

صورتزیرتصریحشدهاست:رابطۀفیشربه

                                       (6)  

سالهسالهتاپنجصورتمیانگیننرخسوداسمییکنرخبهرةاسمیبه،یکباررآنبرایدکه
دسدتوریصدورتبههااگرچهنرخسودبانک)درنظرگرفتهشدهاست)جایگزیننرخبهرةبازار(

هداراکداهشازار،نرخسودباندکونرخبهرهبتورّمشود،اماملاماتپولیباکاهشنرختعیینمی
عنوانجایگزیننرخبهرةبازاراسدتاادهشددهاسدت.ازنرخبازدهیمسکنبه،وباردیگر(دهند.می

مداننیزجزءنطایرگرسدیوناسدت.امداهپارامترهایمدلوونرختورّم،همچنین،
پارامترهایمددلدرزمدانهایکالنسنجیراکهدرآن(بهمدلLucas, 1976هلوکا )گونهک

نیدزدرکندومعتلداستکدهندودپارامترهدایمددلاند،انتلادمیگذاریثابتفر شدهسیاست

شوند)کهبهانتلادلوکدا مشدهوراسدت(،هایاقتصادیدچارتغییرمیطولزمانمتأثرازسیاست
ینبندابرا؛اندد،اتکدایزیدادیداشدتهاییکهبافر پارامترثابتمدلسازیشددهانبهمدلتونمی

معادلدۀفیشدر1حالدت-هایباپارامترثابت،ازفرمفضامنظوربرطر نمودنانتلادلوکا بهمدلبه
معادلهمدلاست.2استاادهشدهاستکهویژگیبارزایننوعمدلسازی،متغیرفر نمودنپارامتر

شود:تبدیلمی7حالتبهشکلمعادلۀ-درفرمفضا

                                                         (7)  

                                                       (8)  

کندیکفرآیندگامتصادفیتبعیتمیپارامتریتصادفیفر شدهکهنودازکهدرآن
تواندداستکدهمدیهایتصادفیتابعیازملادیرگذشتهنودوهمچنینشوکیعنیملادیر

________________________________________________________________ 

1. State-Space 

2.Time Varying Parameter 
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نیدزهایطر عرضدهدراقتصدادباشدد.هایطر تلاضاویاشوکهایسیاستناشیازشوک
اسدتکدهبهنوعیبیانگرمیانگینسایرمتغیرهایتاثیرگذاربرپارامترعنوانجزءثابتدرمدلبه

-توانبهشکلهمزمانبداالگدوریتمکدالمنرامی8و7اند.مجموعمعادالتدرمعادلهلتاظنشده
(،الگدوریتماصدلیبدرایارزیدابیKalman 1960کدالمن)تمیالگوریتالگور2برآوردنمود.1فیلتر

هایپویادرفرمفضاحالتاست.اینپاالیهشداملگروهدیازمعدادالتریاضدیاسدتکدهسیستم

حلعطایبهینهرابابکارگیریروشحداقلمربعداتبدرایمتاسدبهیدکبرآوردگدرنطدیوراه
روزوبدهt-1بدرمبندایاطالعداتموجدوددردورةtبدونتورشوبهینهازحالتسیستمدرزمدان

حلعطایبهمعنایایدناسدتکدهفرآینددراهکند.استاادهمیtبااطالعاتزمانکردنبرآوردگر
-شوددوبارهمتاسبهمدیحلبهینهراهربارکهیکمشاهدهجدیدبهسیستمواردمیفیلترینگراه

کند.بامعرفیمشاهداتجدیددرسیستم،ارزیابیاجدزای یرقابدلمشداهدهبدااسدتاادهازفرآیندد

 .(Harvey, 1990)شود.روزمیگبهفیلترین


 تحلیل نتایج

باالگوریتم1394-1352نتایجبرآوردمدلتتلی بامتغیروابستهنرخسودبانکیدربازةزمانی
 باشد:می1کالمنفیلتروبهروشحداکاردرستنماییبهشر جدول

 

 نتایج برآورد مدل (:1)جدول 

 P-Value ضریب متغیر

 
10/0 00/0 

 
64/0 00/0 

 
01/0 21/0 

 11/103 لگاریتم درستنمایی

 منبع: محاسبات تحقیق
 

اسدتوبیانشدهمیدانگینملدادیربدرآوردشددهپدارامتر64/0ضریبتورّمکه1درجدول
1شمسدیدرنمدودار90واوایدلدهدۀ70،80دهۀانیریعنیدهۀسهملادیرم تلفاینپارامتردر

 ندادهشدهاست.نشا

________________________________________________________________ 

1- Kalman Filter 

مراجعهکنید.Hamilton (1994)برایمطالعهدرنصو نتوهبرآوردالگوریتمکالمنفیلتربه-2
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 سری زمانی ضریب نرخ تورّم در رابطه فیشر (:1)نمودار 

 

بدا1394-1352همچنیننتایجبرآوردمدلتتلی بامتغیروابستهبدازدةمسدکندربدازةزمدانی
 باشد:می2الگوریتمکالمنفیلتروبهروشحداکاردرستنماییبهشر جدول

 
 مسكن یتغیروابسته بازدهنتایج برآورد مدل با م (:2)جدول 

 P-Value ضریب متغیر

 
09/0 00/0 

 
61/0 00/0 

 
01/0 00/0 

 29/33 لگاریتم درستنمایی

 حاسبات تحقیقممنبع: 

 

اسدتوبیانشدهمیدانگینملدادیربدرآوردشددهپدارامتر61/0ضریبتورّمکه2درجدول
2شمسدیدرنمدودار90واوایلدهدۀ70،80نیریعنیدهۀدهۀاسهملادیرم تلفاینپارامتردر

 نشاندادهشدهاست.
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 سری زمانی ضریب نرخ تورّم در رابطه فیشر (:2)نمودار 

 

تدا70دهدملادیرپارمترتصادفیتدورّمدرمعادلدۀفیشدرازدهدۀنشانمی1همانطورکهنمودار
کدهایدنطدوریالبتهبافرازونشیبیداشتهاستبهروندیصعودیو90واوایلدهۀ80پایاندهۀ

رسیدهاستکدهنشدانازافدزایش90درسال28/0بهحدود1370درسال02/0ضریبازحدود

وزنعاملتورّمدردودهۀانیردرتعییننرخسودبانکیتوسنملاماتپولیکشدوردارداگرچده
دصعودیعاملتورّمدرتعیینندرخسدودبدانکیرون1386-1384هایدراینمسیردرفاصلهسال

روندینزولیومعکو بهنودگرفتهبدودهکدهدلیدلآنرویکارآمددندولدتجدیددوتعیدین
ایدنروندددوبداره90تداسدال87سودهایبانکیبدونتوجهبهنرختورّمبدودهاسدتامداازسدال

نیدز91تعیینکنندهبودهاسدت.درسدالصعودیشدهونرختورّمدرتعییننرخسودبانکیعاملی

گدرددکدهمنجدرهایشدیدبانکیوناتیبازمیاینروندکاهشداشتهکهدلیلآنبهآ ازتتریم
امدادرادامدهدرهدایکشدورشددهاسدت؛بهفاصلهگرفتنبسیاززیادتورّمازنرخسوداسمیبانک

بدارونددیفزاینددهتعیدینندرخسدودبدانکیعاملتدورّمدرروندصعودی1394تا1391هایسال
برایتعییننرخسدود1392افزایشداشتهاستکهیکیازدالیلآنرویکرددولتجدیددرسال

رونددتعیدین70دهددکدهدردهدۀهمچنیننمودارنشانمدیبانکیباتوجهبهنرختورّمبودهاست.

ابهنودگرفتهاستکهاینروندبداآ دازدهدۀتورّمدرنرخسودبانکینلشیروزبهروزفزایندهر
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بدادرنظدرگدرفتنندرخکده2روندینزولدیداشدتهاسدتنمدودار1383-1380وطیسالهای80
ضریبتورّمرادرتعییننرخبدازدهیمسدکننشدانها،بازدهیمسکنبجاینرخسوداسمیبانک

درایدرانلنگادتکدهرابطدۀمانددتدوادرمجموعمیدهدکهروندیصعودیداشتهاستلذامی
برقراربودهاستوارتباطیکبهیکیبینتورّمونرخسودبانکیمطداب آنچدهکدهفیشدرضدریب
تورّمرایکمعرفیکردهاست،وجودنداشتهاستبلکهاینضریبهموارهکوچکترازیکبدوده

ودربلندمدتوباتوجدهبدهروندداست.البتهذکرایننکتهضروریاستکهاینارتباطرفتهرفته
ترشدهاستودرحالحرکتبهسمترابطۀفیشراستکدهارتباطیمتکم2و1صعودینمودار

دهدکهفعاالناقتصادیرفتهرفتهبهندرخسدودواقعدیباشد.اینالگونشانمیدرآنپولننایمی
سیشدهاستپولنناینبدودهاسدتودهند؛امادرهرحالدرمسیریکهبررتوجهبیشترنشانمی

واقعینیزشدهاسدت.سدازگاربدودنایدنرابطدهبدا)بهره(تغییراتتورّممنجربهتغییراتنرخسود

دهددوکهافزایشنرختورّمانتظاری،ماندةواقعیپولراکاهشمدیبهاینمعناستدیدگاهماندل
دهدکهاندازراافزایشمیکاهشوپ یابد.کاهشثروت،مصر رادرنتیجه،ثروتکاهشمی

دهددواثدربیانگرایناستکهیکواحدافزایشدرتورّمانتظاری،نرخبهرةواقعیراکاهشمدی
بندابراینتغییدراتسیاسدتپدولیننادیتورّمانتظاریبرنرخبهرةاسمیکمترازواحدنواهدبود،

 نیستوبرمتغیرهایواقعیاثرگذاراست.



 گیری و پیشنهادنتیجه

آیدا.مهدممواجدهاسدتسؤالباچنداقتصادایرانوسالیانطوالنیاستکهنظامپولیوبانکی
هایپولیانبساطیانذشدهمنجربهنرختورّمتعیینکنندهنرخسود)بهره(بازاراست؟آیاسیاست

؟نلدشملامداتپدولیدرتورّمنال است؟یابرتولیدومتغیرهایاقتصادینیزتأثیرگدذاراسدت
شرایننوسانینرختوّرمایرانچیستوباتوجهبدهسدازوکدارسیسدتمپدولیچگوندهبایددعمدل

هدا(هدا)حدداقلبدهب شدیازهدریدکازآنهایپاس گوییبهاینپرسدشحلکنند؟یکیازراه
بدینمنظدورازمتغیرهدایبررسیمصداقداشتنیانداشتناثرفیشریاماندلدراقتصادایراناست.

هاوبازدهیمسکنبرایتتلیلرابطهنرختورّمونرخبهرهبدازاراسدتاادهجایگزیننرخسودبانک

شد.
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عاملیزاربانرخبهرهدرتعیینتورّمدهدکهاگرچهنرخنتایجحاصلازاینتتلی نیزنشانمی
نتایجتتلی اثرماندلدراقتصادایرانابل،ودرملستیاثرگذاربودهاستاماایناثریکبهیکن

بدهایدن؛هایپولیدراقتصادکشورداشدتهاسدتشدهاستکهحاکیازنناینبودنسیاستدییتأ
دربلندمددتدرجهدترابطدهفیشدردرتدورّماسدمیو)بهدره(هرچندرابطهنرخسدودصورتکه

باعدثافدزایشندرختورّمافزایشدیگربارتعبه؛حرکتبودهاماهمچنانباآنفاصلهزیادیدارد

گردد.واقعیمیةاسمیوکاهشنرخبهرةبهر
ترینمتغیرهایاقتصادکالنهرکشوراستکههمب شواقعینرخبهرةواقعییکیازکلیدی

دهد.کاهشنرخبهرهدرسطحاقتصادکالناقتصادوهمب شپولیومالیراتتتتأثیرقرارمی
گذاری،هزینۀتولیدواشتغالداردودرسطحنردنیدزبدرتلایهمچونمصر ،سرمایهسطو م 

 Komijani et alگذارد)هایمالیو یرمالیتأثیرمیهاونیزبازارداراییهاوبانکترازنامۀبنگاه

وافدزایشتولیددحلیلدیازطری کاهشنرخبهرةحلیلدیبدرهایپولیسیاسترو(،ازاین2016
،تورّموبازارهایمالیتأثیرگذاراست.درنتیجه،وجوداثرماندلوعددمنناداییپدولبایدداشتغال

 گذارانوبرنامهریزانقرارگیرد.ریزیاقتصادیموردتوجهسیاستگذاریوبرنامهدرسیاست
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 مقدمه

اساتکاهاز نیاانادازهباهگذاریبرایرشادوتوساعهاقتصاادیواجتمااعیاهمیتسرمایه

وشودکاهتوجاهباه نموجابرشادهایقویبرایرسیدنبهتوسعهیادمییکیازاهر عنوانبه
تاوانمایبناابراین؛شاودمایمنجاراقتصادیهایکاهشفعالیتاقتصادیوعد توجهبهشکوفایی

گاذاریورشداقتصادیوافزایشرفاهعمومیدربلندمدتبادونتوجاهباهسارمایهادعانمودکه
گذاری،ریسا برسرمایهتأثیرگذارعواملترینمهمازجملهپذیرنیست.عواملمؤثربر ن،امکان

گاذارهماوارهنقاشسارمایهگذاریسرمایهر(.دNalshekan, 2010گذاریاست)سرمایهوبازده

گاذاریدرساها عاادیبایادعوامالمتعاددیراسارمایهبارایگذارانسرمایه. استحائزاهمیت

گاذاریعوایادزیاادیباهازعوامالسارمایهطیفایگذارانبدونتوجهبهمدنظرقراردهند.سرمایه
،اساتگاذارانبرایساهامدارانوسارمایهاساسیمعیاربازدهسها از نجاکهدستنخواهند ورد.

  شکاروبیشترموردتوجهقرارگیرد.براینمهمبایدمؤثرلذاعوامل

تادریجباهگاذاریتوساپپژوهشاگرانمختلا گاذاریسارمایههایقیماتالگو،برهمینمبنا
شادند.گاذاریبارایتوضایحبهتارترییاراتباازدهساها پایاهتاریکامالهایالگوتکاملیافتهو

برباازدهساها بارایبسایاریازتصامیماتماالیهم اونمؤثرعواملهایمذکورباافزایشالگو
ایبنادیسارمایهگذاری،برگزیدنپورتفوی،بودجهبینیهزینهسرمایهبرایتصمیماتسرمایهپیش

-ماتتارینالگوهاایقی.ازمهام(Alaleh et al., 2013)وارزیابیعملکردمهاموبااهمیاتاسات

اینالگورابطهخطایساهعامالریسا  اشارهکرد.1بهالگوسهعاملهفاماوفرنچتوانیمگذاری
بربازدهسها تأییدنمود.مؤثرعنوانعواملبازار،نسبتارزشدفتریبهبازارواندازهشرکترابه

نشاان(Amel-zadeh, 2011)و مالزاده(Banz, 1981)ازطرفیدیگرسایرمطالعاتمانندبناز
دادندکهایناحتمالوجودداردتحتشرایطیروابپبینعوامالتأثیرگاذاروباازدهساها خطای

مؤثرعنوانعاملنباشد.لذااینمطالعهبر ناستکهنوعارتباطبینبازدهسها واندازهشرکتبه

رابطاهیجااساها باهباازدهیروشارکتاندازهتأثیرای بربازدهراموردبررسیقراردهد،اینکه
گذارباهنتایجمهمیرابرایسیاستتواندیمبهشکلغیرخطیبر وردشوداینامرتواندیمیخط

________________________________________________________________ 
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 همراهداشتهباشد.

گاردد.پیشینهپژوهشموردبررسیقرارمیوینظریمباندرادامهبعدازمقدمه،دربخشدو 

ربی،الگوسازیمطالعاهحاضارمعرفایشادهودرمبانینظریوشواهدتجاساسبردربخشسو 
گیاریبندی،نتیجهشودودرپایانجمعبخشچهار بهتخمینوتحلیلنتایجبر وردیپرداختهمی

 شود.ارائهمیهاشنهادیپو



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نظاریوگذاریدارایایمطالعااتمتعاددیمبتنایباررویکردهاایهایقیمتدررابطهباالگو
:شودتجربیانجا پذیرفتهاستامادراینجابرحسبموضوعواهمیتبهبرخیاز ناناشارهمی

،الگاو(Lintner, 1965)ولینتار(Sharpe, 1964)شاار  گاذاریدارایای،درادبیااتقیمات
.ایانعنواننقطهشروع،موردارزیاابیقاراردادنادرابه(CAMP)1ایگذاریداراییسرمایهقیمت

گذارانرابطهبینصرفریس بازاروبازدهماوردانتظااررادهدکهچگونهسرمایهالگونشانمی

ایخطیبینریس وبازدهموردانتظااررامطار اینکهالگورابطهخصوصاًکنند.گیریمیاندازه
مبنایالگو ناساتایوسیلهریس سیستماتی )بتا(تشریحشود.ایدهپایهتواندبهکندکهمیمی

یاا2گذارانپذیرفتهشودکهبهریس سیساتماتی کهبتاتنهاریسکیاستکهبایدتوسپسرمایه
(Fama & French, 1993)،فامااوفارنچCAPMباشد.برمبنایالگاویریس بازارمعروفمی

وانادازهشارکتراالگوسهعاملی،بادوعاملبیشترتحتعنوانعاملنسبتارزشدفتریبهبازار

دهندکهنسبتارزشدفتریبهارزشبازارواندازهشرکتدومعرفینمودند.فاماوفرنچنشانمی
تواننادترییاراتباازدهتوانندرویباازدهساها تأثیرگاذارباشاندومایعاملدیگریهستندکهمی

میانباازدهماوردانتظااروساهداریایخطیومعنیداراییراتوضیحدهند.دراینالگونیزرابطه
عاملوجوددارد.

راباا لماانساها بازاردربنگاهاندازهنوسانات (Amel-zadeh, 2011) زاده ملدراینرابطه

________________________________________________________________ 
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باهبازدهوبنگاهاندازهرابطهکهدهدیمموردبررسیقرارداد.نتایجنشانعاملهسهالگواستفادهاز
حرکتباهسامتروناقاقتصاادیقاراردارددرشرایپبازارکهالیدرح د.داریبازاربستگپیشرا

ازعملکاردبهتاریبرخوردارناد.ازطارفتاربازر هایشرکتبهنسبتترکوچ هایشرکت
درایانباشاد،بهسامترکاوداقتصاادیبازارپیشراکهافتدیماتفاقیزمان،عکسحالتدیگر،

جاهینت.دارنادتاربازر هایشرکتبهنسبتترینامناسبعملکردترکوچ هایشرکتشرایپ

عاملاهساهالگاوازکاهیزمانگستردهیشرطریغقاتیتحقمورددرییهاینگرانبروزبهقیتحقنیا
.گردیدمنجرشد،یماستفادهسها بازاردر

وسیلهی عاملیاتواندتنهابهاستداللنمودکهریس سیستماتی نمی(Ross, 1976) رأس
خیازعواملبازارتوضیحدادهشود.ویبهجای نعواملریس متعددیرامطر نمودکاهبر

گذارینمود.راپایه1گذاری ربیتراژممکناستبربازدهسها تأثیرداشتهباشندوالگوقیمت

اضاافهفامااوفرنچیعااملساهالگاوبهرا2عاملگشتاور(Carhart, 1997)کرهارتاز ن،پس
.اساتمارتبپگاذارانهیسارمارفتاارباهچهاار عاملیاست.عاملچهارالگوشروعنقطهکهکرد

فروشند.نظریاهتجااریهاخریداریویامیهارابرمبنایعملکردگذشته نگذارانداراییسرمایه
ایمتقابلباینعملکاردگذشاتهو ینادهدارایایکاهکندکهممکناسترابطهمبنایالگوبیانمی

شود،وجودداشتهباشد.ستراتژیمومنتو نامیدهمیا
کننادهباازدهایتحتعناوانعوامالتعیایندرمطالعه (Hung et al, 2014)هونگوهمکاران

هاایباازدهساها درشارایپکنندهسها دردورانبحرانیوعادیبهبررسیعملکردعواملتعیین

وتحلیلبررویمتریرهایاندازه،نسابتارزشدفتاریپردازد.تجزیهبحرانمالیوخارجاز نمی
ریاغکناد.شاواهدتأییادکننادهایانهساتکاهدرشارایپبهبازار،مومنتو ونقدینگیتمرکزمی

یبتایبازارنقشمهمیدرتعیینبازدهسها درحالتمقطعایدارد.هم ناینانادازه،نسابتبحران
هرحاالباهیبابازدهسها درحالتمقطعیمرتبپهساتند.ارزشدفتریبهبازار،مومنتو ونقدینگ

دهنادگیدردورانبحراناکثرمتریرهاییکهدرالگوموردارزیابیقارارگرفات،قادرتتوضایح

گذاریازدستدادند.خودرابهعلتاهدافسرمایه
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شاملکانادا،ایبرایهفتبازارسها درمطالعه (Apergis & Payne, 2014)اپرجیسوپاین
باراسااسروش2012الای1991یزماانفرانسه، لمان،ایتالیا،ژاپن، مریکاوانگلستانطیدوره

انباشتگیغیرخطی،نتایجتأییدکنندهرابطهغیرخطیبیناندازهشارکتوباازدهساها درپانلهم
بازارهایمذکورمشاهدهنمودند.

تاأثیرمتریرهااینسابتعاد ،(Yahyazade & khoramdin, 2008)یحیایزادهوخرمادین

نقدشوندگیوعواملمؤثربرنقدشوندگیشاملاندازهشرکت،نسبتارزشدفتریبهارزشبازار
سها ومازادبازدهبازاربرمازادبازدهسها دربورساوراقبهادارتهراندرطیدورهزمانیماهانه

دهادکاهباینند.نتایجپژوهشایاندومحقاقنشاانمایراموردبررسیقرارداد1384الی1378
ترییراتنسبتعد نقدشوندگیواندازهشرکتبرمازادبازدهسها رابطهمعکوسوجوددارداما

تأثیرمازادبازدهبازارونسبتارزشدفتریبهارزشبازاربرمازادبازدهسها مثبتاست.

، CAPM ،TFPMترییاراتباازدهرادرساهالگاو(Alaleh et al., 2013) اللاهوهمکااران

FFPMبه1389الی1386دربورساوراقبهادارتهرانبررسینمودند.دورهزمانیتحقیقازسال

شرکتبرترباورساوراقبهاادار100شرکتازبین33باشدوحجمنمونهشاملسالمی4مدت
گذاریچهارعاملهباافزودنعامالچاولگیقیمتباشد.نتایجحاکیازایناستکهالگوتهرانمی

(FFPM)وکشیدگی
 باشد.الگوجهتترییراتبازدهمینیبهتر1



 ی و الگوهای پژوهش شناس روش

درمقالهحاضرجهتارزیابیرابطۀغیرخطیبیناندازهشرکتوبازدهسها ازجامعاه مااری
اساتفادهشاده1394الی1387دورهزمانیهایفعالدربورساوراقبهادارتهرانطیکلیهشرکت

گیاریدرمقالاهحاضارروشحاذفسیساتماتی باودهبطوریکاهبااتوجاهباهاست.روشنموناه
شوندونموناه مااریهاازکلجامعهموردبررسیحذفمیهایزیربرخیازشرکتمحدودیت

یننموناه مااری،اعماالهایزیرراجهتتعی ید.برایجامعهموردبررسیمحدودیتبدستمی
شود:می

________________________________________________________________ 

1- Four Factor Pricing Model 
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بانا ولیزیناگهلادینگ،ماالی،گاریگذاری،واسطهسرمایههاییکهجزءصنایع.شرکت1
.باشدیم

اند.هاییکهترییرسالمالیداشته.شرکت2
هاییکهدارایوقفهمعامالتیبیشترازسهماهباشند..شرکت3
.باشدینم29/12نتهیبههامهاییکهتاریخسالمالی ن.شرکت4

شرکت،جامعه ماریاینتحقیقراتشکیل111هایفوقتعدادبامدنظرقراردادنمحدودیت
 شرکتموردبررسیقرارگرفت.111دهندکهکلمی

جهتانجا  زمونفرضایهوجاودرابطاهغیارخطایباینمورداستفادهدراینتحقیقالگوهای
 .بهبصورتزیرتصریحشدهاستاندازهشرکتوبازدهسها 

برای(Apergis & Payne, 2014)درتحقیقیتوسپاپرجیسوپاین(1شمارهالگوذیل)الگو

انباشاتگیباراسااسروشپانالهام  زمونفرضیهغیرخطیدرهفتبازارسها بهکارگرفتهشد،
گیرد:غیرخطیجهتتأییدیاردفرضیهدربازارایرانمورد زمونقرارمی

                
(1)

 it) نسبتارزشدفتریباهباازار،BMV itاندازهشرکت،SIZE itقیمتسها ،SP it کهدر ن

باشد.جملهخطایالگویمیєنسبتقیمتبهسودهرسهمو PE itضریبگاما،
(Jiyang, 2013)اناگتوساپجی بهشر ذیلکاه2هم نینعالوهبرالگواولازالگوشماره

نیازیتاابلوییماوردارزیاابیقارارگرفتاهشادهاسات،هاادادهبهکارگرفتهشدهوبراساسروش
ایشود.بااستفادهازاینالگو،مقالهحاضربهدنبال ناستکهبررسیکند یاارابطاهاستفادهمی

وارونهوجودداردیاخیر؟Uغیرخطیمنحنیشکلبیناندازهشرکتوبازدهسها بهمانند

 
(2)

نساابتارزشدفتااریبااهارزشبتااایپرتفااویهاارشاارکت،کااهدر ن

تواندو متریراندازهبهمنظور زماونرابطاهغیرخطایارزشبازارسها ،بازار،

نسابتقیماتباهساودهارباازدهساودساها ،بینانادازهشارکتوباازدهساها ،
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باشد.جملهخطایالگویمی єاهر مالیوسهم،
تاأثیرغیرخطایانادازه تصریحشادهاسات.2تواندو متریراندازهشرکتکهدرالگوشماره

تظاارباراینساتکاهکناد.انشکلمعکوس،راارزیابیمایUشرکتبربازدهسها بهمانندمنحنی
(وهم ناینضاریبیمنفایواز<0داربرایمتریرانادازه)ضریبیمثبتوازلحاظ ماریمعنی

  (داشتهباشد.>0داربرایتواندو متریراندازه)لحاظ ماریمعنی



 وتحلیل الگوها تخمین و تجزیه

کالباهرادرنموناهموجاوداطالعااتاز ن،ااستفادهبکهاستهاییروششامل ماراستنباطی
انباشاتگیاشاارهشاده،درالگاواولازروشپانالهامقابالًهماانطوریکاهددهمیتعمیمجامعه

عنوانالگورقیبدرکنارالگواولبرای زمونغیرخطیاستفادهشدهاستوالگویدیگرینیزبه
 فرضیهبهکارگرفتهشدهاست.


 انباشتگی غیرخطیضیه بر اساس الگو اول بر اساس روش پانل همآزمون فر

 باشد:مراحل زمونبهشر ذیلمی


 آزمون ریشه واحد بریتونگ

یالگوماوردبررسایقارارریشهواحاددرمتریرهااوجودابتدابراساس ماره زمونبریتونگ
 .باشندیمانباشتهازمرتبهاولدهدتمامیمتریرهانشانمینتایج گیرد.می


 بریتونگآزمون ریشه واحد  (:1)جدول 

 Probمقدار  Breitung آماره آزمون متغیرها

 8.450.87 اندازه شرکت

 7.400.61 قیمت سهام

 6.840.46 نسبت قیمت به سود

 0.32 5.57 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 
 منبع: نتایج به دست آمده از تحقیق
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 الگوی بین متغیرهای انباشتگی خطآزمون هم

شاودنتاایجبودنمتریرهادرگا دو بهبررسیپساماندهایالگاوپرداختاهمایاباتوجهبهنامان

بااتوجاهباهانباشتگیخطیبینمتریرهاادهدکهفرضیهمبتنیبرهمنشانمیالگوحاصلازبر ورد
انباشاتگیغیرخطایوجودهام Z&Aوازطرفیباتوجهبه مارهشودردمی مارهلیانگباکس

3هم نینباتوجهباهنتاایججادولگیرد.قرارمیتأییدمورد2جدولبینمتریرهاباتوجهبهنتایج
شود:بااحتمالباالردمیخطیبودنرابطهبینمتریرها


 آزمون هم انباشتگی خطی بین متغیرهای تحقیق :(2)جدول 

 Z&Aن آماره آزمو باکس -انگ یآماره ل سری

 های الگوپسماند
0.45 

(0.62) 
5.14- 

 منبع: نتایج به دست آمده از تحقیق


 آزمون خطی بودن رابطه متغیرها: (3)جدول 

 احتمال آماره  آزمون

LM 18.69 0.00 

Keenan 42.54 0.00 

 منبع: نتایج به دست آمده از تحقیق


انباشاتگیهامرابطاهتوانمیست مدهنتایجبدو(2002نظریهگرنجرویون)بنابراینبراساس

.دادموردبررسیقرار(ECM)هایتصحیحخطابراساسالگوراخطیبینمتریرهاغیر
ساازی ندرمیاانالگاوبهخطی(غیرانباشتگیهمبطورکلیبهمنظوربررسیرابطهبلندمدت)

وفیلیاسسADFهای زماونجهبه ماره.لذاابتداباتوشودپرداختهمیاجزاءمثبتومنفیمتریّرها

دهادگیارد،نتاایجنشاانمایپرون،ماناییدرسطحمتریرهایتجزیهشادهماوردبررسایقارارمای
؛بناابراینگردندگیریمانامیهایمثبتومنفیبای مرتبهتفاضلمتریرهایتجزیهشدهبهشوک

 هاپرداخت.توانبهبررسیرابطهبلندمدتمیان نمی


 مانایی پسماندها در سطح متغیرهای تجزیه شده آزمون بررسی

وساسسمانااییالگاوبر وردشادهمیانمتریّرهایOLS ابتدارگرسیونمرحلهجهتانجا این
4.نتایج زمونماناییپسماندهادرجادولگیردمورد زمونقرارمیهاپسماندهایهری از ن
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 :نشاندادهشدهاست

 
 نتایج مربوط به بررسی مانایی  پسماندها در سطح متغیرهای تجزیه شده  :(4) جدول

 نام متغیر
نوع آزمون 

 مانایی

مقدارآماره محاسباتی 

 %5درسطح 

مقدار آماره 

 بحرانی
 نتیجه آزمون

اندازه شرکت با شوک  مثبت پسماند الگو شوک
 قیمت سهاممثبت 

ADF 02/1- 94/1-  ناماناI(1) 

 I(1)نامانا  -94/1 -68/0 پرون -فیلیپس

اندازه شرکت با شوک  منفی پسماند الگو شوک
 قیمت سهاممثبت 

ADF 99/1- 94/1-  ماناI(0) 

 I(0)مانا  -94/1 -06/2 پرون -فیلیپس

اندازه شرکت با شوک  مثبت پسماند الگو شوک
 قیمت سهام منفی 

ADF 12/2- 94/1-  ماناI(0) 

 I(0)مانا  -94/1 -41/2 پرون -فیلیپس

 اندازه شرکت با شوک منفی پسماند الگو شوک
 قیمت سهام منفی

ADF 65/0- 94/1-  ناماناI(1) 

 I(1)نامانا  -94/1 -71/0 پرون -فیلیپس

 نتایج بدست آمده از تحقیق منبع: 

 

نتیجهگرفترابطهبلندمادت(2002براساسنظریهگرنجرویون)توانمی،4بنابرنتایججدول

کتوقیمتسها نامتقارنبوده،چراکهدرحقیقتفقاپمیااناجازاءمنفایانادازهمیاناندازهشر
ناجزاءمثبتاندازهشرکتواجزاءمنفیقیماتساها رابطاهیقیمتسها وهم نمثبتشرکتو

-غیرانباشتگیهمبلندمدتوجوددارد؛بنابراینمتریّرهایاندازهشرکتوقیمتسها دارایرابطه

هایماناییدرمیااناجازاءمثباتومنفایانادازهند.باتوجهبهاینکه،براساس زمونباشخطیمی
تاوانباهخطیوجودداشته،میغیرانباشتگیهمها،شرکتوقیمتسها وهم نینپسماندهای ن

.سازیاینرابطهبلندمدتغیرخطیپرداختالگو


 الگوبین متغیرهای  پانلی خطیانباشتگی غیرنتایج تخمین الگو هم( 4-1-4

ومویادیهمگا نتایجبر ورد.شدهاستارائه5 درجدولهابطورخالصهبر وردالگونتایج

هایمنفی(اندازهشرکتبااجازاءمنفایقیماتاجزاءمنفی)تکانهبطوریکهنظریاستانتظاراتبا
باهانادازهشارکتتکاهکااهشهایمنفی(رابطهمستقیمداشته،ایانبادینمعناااساسها )تکانه

خطایغیاردالبارکهایناندازهشرکتکاهشةامانهبههماناندازشدهنجرقیمتسها مکاهش

واحادکااهشیاباد1اگرمیزاناندازهشارکتبهعبارتبهترباشد.بودنرابطهبیناینمتریرهامی
30/0انباشتگیبهمیازانخطیهمیرغالگواییودرهاثراتنالگوواحددر02/0سها میزانقیمت
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انباشاتگیدرواقعرابطهی باهیا نیسات.ضاریبگامااهامدریابد.مدتکاهشمیدرکوتاه
بناابرایناگار؛باشدهایقیمتسها واندازهشرکتمیهایفوقنیزبیانگرهمگرابودنتکانهالگو

هقیمتسها پاسازحادوددودورهباهی تکانهازاندازهشرکتبهقیمتسها واردشود، نگا
گردد.تعادلبلندمدتبازمی

منفیبرقیمتسها داشاتهتأثیر،هایمنفیاندازهشرکتتواننشاندادکهشوکدرنهایتمی

دهنادهرابطاهامااناهباههماانانادازهکاهنشاانمثبتیبرقیمتساها داردتأثیرهایمثبتوشوک
 غیرخطیبین نهاست.


 )متغیر وابسته قیمت سهام( الگوبین متغیرهای  پانلی : نتایج تخمین الگو هم انباشتگی غیرخطی(5) ولجد

 نام متغیر
 NECMبرآورد الگو  LSTECMبرآورد الگو 

 Prob ضریب Prob ضریب
 001/0 12/1 04/0 12/0 عرض از مبداء

 03/0 -22/0 05/0 -31/0 نسبت قیمت به سود

 05/0 -30/0 02/0 -28/0 ارزش بازارنسبت ارزش دفتری به 

 00/0 -30/0 003/0 -02/0 شرکتمنفی اندازه  یها شوک

 01/0 64/0 08/0 42/0 شرکتمثبت اندازه  یها شوک

مثبت قیمت سهام با  یها شوک
 وقفه

002/0 06/0 002/0 04/0 

 00/0 -32/0 07/0 -42/0 منفی قیمت سهام با وقفه یها شوک

 02/0 -34/0 03/0 -41/0 گیضریب گاما هم انباشت

 نتایج به دست آمده از تحقیقمنبع: 


 بر اساس روش پانل دیتا الگوی دوم آزمون فرضیه با 

انباشاتگیغیرخطایاولکهبراسااسروشپانالهامالگواشارهشد،درکنارقبالًهمانطورکه
- زمونفرضیهاساتفادهمایرایرقیبنیزبعنوانالگوبهدیگرالگویازمورد زمونقرارگرفت،

گردد


 الگو متغیرهای بودن نرمال بررسی

کهازطریقبررسایاستالگوهایفرضیاترگرسیونی،نرمالبودنباقیماندهترینمهمیکیاز

باشد.قابل زمونمی1برا- زمونجارکوسیلهبهنرمالبودنمتریرهایوابسته

________________________________________________________________ 

1- Jarque&Bera(JB) 
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 :ذیلخالصهشدهاستجدولدرنتایج زمون


 : نرمان بودن متغیرهای تحقیق(6)جدول 

 شرح آماره جارگ برا P-Valueمقادیر  فرضیه صفر نتیجه 

 .باشد ینمنرمال 
 کندمتغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می

 0.00  90.32 (Ri,t – Rf,t) 

 (Ri,t – Rf,tلگاریتم) 1.41 0.33  .باشد یمنرمال 

 حقیقنتایج به دست آمده از تمنبع:      

 

کمتار(Ri,t – Rf,t)باشدسطحمعناداریبرایمتریروابساتهمشخصمی6همانگونهکهدرجدول
هااازتوزیاعدادهباهعباارتدیگار؛گارددردمایباشد(پسفرضصفردرصدبوده)صفرمی5از

.ساتهااستفادهازتبدیلخطیلگاریتمایکیازروشهاینرمالکردندادهکنند.نرمالپیروینمی
-Pبااتوجاهباهاینکاهمقاادیردهادنشانماینتایج،متریرهاواجری زمونازگیریپسازلگاریتم

Value شودهاپذیرفتهمیدرصداستلذانرمالبودنداده5بیشاز.
درالگاووقابلیتبر وردرگرسیونکاذبازاجتنابقبلازاجرای زمونرگرسیونبهمنظور

.موردارزیابیقرارگیردانباشتگیهایمربوطبههم زموندبایابتدابلندمدت


  انباشتگی (آزمون هم4-2-2

تصاادفیباینایانایبلندمادتمعنااداروغیارانباشتهبودنچندمتریربهمعنایوجودرابطاههم
انباشاتگیانباشاتگیوفارضمقابالهاماین زمونفرضیهصافرعاد هامدرست.یالگوامتریرها

است.


  آزمون هم انباشتگی :(7)ل جدو

 نتیجه آزمون فرضیه صفر P-Valueمقدار  آماره آزمون روش آزمون

 .شود میفرضیه صفر رد  انباشتگیعدم هم 0.00 - 16.79 دیکی فولر تعدیل شده

 نتایج به دست آمده از تحقیقمنبع: 



انباشاتگیردشادهوگرددفرضصفرمبنیبرعد همکهدرجدولفوقمشاهدهمیهمانگونه
توانبهارتباطبلندمادتشود.لذاباتوجهبهاین زمونمیانباشتگیپسماندهاپذیرفتهمیهمفرض

برد.بینمتریرهاپی
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 الگوآزمون تشخیص 

فارضباهباتوجاهگیارد.هاموردارزیابیقارارمایپانلبودنداده زمونابتداالگوازتخمینقبل

خیاریاااساتثاباتهاادرتمامیسالازمبدا یاعرضاینموضوعکهرها،متریضرایببودنثابت

از مارهچااوPanelو Pooledالگوبرایانتخابازمیانبدینمنظور.گیردموردارزیابیقرارمی

 شود.استفادهمی

اند:نتایجاین زموندرجدولذیلخالصهشده


 ثابت()آزمون اثرات الگوآزمون تشخیص  : (8) جدول

 چاوآماره 
 مقدار

P-Value 
 الگو مورد استفاده نتیجه گیری

 Panel برابر نیستنداز مبداها با هم  عرض 0.042 1.59

 نتایج به دست آمده از تحقیقمنبع: 

 

پانالاساتفادهالگاوباتوجهبهردفرضصافراز2شمارهالگوشوددرهمانطورکهمشاهدهمی
اثاراتتصاادفی زماونگاردد.الگواثراتثابتدرمقابلالگو،panelالگودربایدشود.حالمی

 شود.برایاینکاراز زمونهاسمنبهشر جدولذیلاستفادهمی


 : آزمون انتخاب آزمون اثرات ثابت و تصادفی(9)جدول 

 آماره هاسمن
 مقدار

P-Value 
 نتیجه گیری

 اثر تصادفی 86/0 142/0

 ز تحقیقنتایج به دست آمده امنبع: 

 

درصاد5محاسابهشادهبایشازP-Valueمقدارگرددهمانگونهکهازجدولفوقمشاهدهمی

بهمنظوربررسایواجارای زماونرگرسایونازدو الگواستلذافرضیهصفرپذیرفتهشدهودر
گردد.روشاثراتتصادفیاستفادهمی


 نتایج آزمون فرضیه با الگوی دوم

غیرخطیبیناندازهشارکتوباازدهساها راباراسااسالگاویۀرابطجنتای10شمارهجدول
دهد.(نشانمی2الگوشماره)(Jiyang,  2013)جیانگ
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 دوم الگوی:  آزمون فرضیه (10)جدول 

 الگو
 

متغیرهای 

 توضیحی

 ضرایب متغیر

 در الگو
 tمقادیر آماره 

 مقادیر

P-Value 
 نتیجه گیری

 0.52 0.41 2.53 مقدار ثابت
عدم معناداری در 

 الگو

 
17.21- 24.15- 0.001 

 95معنادار در سطح 
 درصد

 
0.24- 4.61- 0.004 

 95معنادار در سطح 
 درصد

 
1.12 2.24 0.032 

 95معنادار در سطح 
 درصد

 
 0.027-  1.830- 0.058 

 95معنادار در سطح 
 درصد

 
0.23 0.67 0.52 

عدم معناداری در 
 الگو

 
0.031 2.35 0.034 

 95معنادار در سطح 
 درصد

 
0.03 - 0.14 - 0.65 

عدم معناداری در 
 الگو

 
0.001 0.025 0.73 

عدم معناداری در 
 الگو

 2.043 آزمون دوربین واتسون F 54.21مقادیر آزمون 

 R2 0.596مقادیر ضریب تعیین  P-Value 0.00 مقادیر

  
مقادیر ضریب تعیین تعدیل 

 R2شده 
0.594 

نتیجه 
 :الگوکفایت 

 درصد است رابطه معنادار است.5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fبا توجه به مقادیر آزمون 

 به دست آمده از تحقیق نتایجمنبع: 


اسات.چاونایانمقاادیرکمتاراز00/0براباربااالگودرFداری(مقداراحتمال)یاسطحمعنی

داریمعنایالگاوشاود.یعنایدرصادردمای95است،بنابراینفرضصفردرسطحاطمیناان05/0
.باشادازناوعخطایمایالگاووجوددارد.بهعبارتیارتبااطباینمتریرهاایوابساتهومساتقلایان

مستقیمخطیوارتباطوگرددبینهمانگونهکهازجدولفوقمشاهدهمی
شرکتدرساالبازدهسها ،شاخصاندازهشرکتقادیربهعبارتیباافزایشم،وجودداردمعنادار

باهدسات مادهtمقاداراوالًیابد.اینارتباطازلحاظ ماریمعناداراستزیاراجاریافزایشمی
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valuep(باودهوهم ناینαt=0.975=96/1ازمقدارمتناظر ندرجدول)تربزر  محاسابهشاده
بر وردشدهاستیعنای12/1،برابرمقدارضریب.باشدیمدرصد5ازدراینمتریرنیزکمتر

.ابادییماافازایش12/1بطورمتوسپحدود،مقدارمتریرباافزایشی واحد

منفیالگودر.ضریباینمتریروجودداردغیرخطیومعنادارارتباطوبین

ایانارتبااطازلحااظ.باشادیماشکلوارونهUکهبیانگروجودرابطهسهمییااصطالحاًباشدیم
ازمقادارمتنااظر ندرجادولتاربازر باهدسات مادهtمقاداراوالً ماریمعناداراستزیارا

(96/1=0.975=αtبااودهوهم نااین)valuep درصااد5ریاارنیاازکمتاارازمحاساابهشاادهدرایاانمت
.شااکلوارونااهباایناناادازهشاارکتوبااازدهسااها وجااودداردUغیرخطاایرابطااۀلااذا.باشاادیماا

sizeitمقدارضریب
متریاراستیعنیباافازایشیا واحادبر وردشده-0.027برابر2
.ابدییمکاهش0.027بهمیزان،

وجاودداردمعکاوسومعناادارارتباطوتریردومبینازطرفدیگر
.ابادییماکااهششرکتدرسالجااریبازدهسها ،شاخصریس شرکتبهعبارتیباافزایش

ازمقدارمتنااظرتربزر بهدست مدهtمقداراوالًاینارتباطازلحاظ ماریمعناداراستزیرا
valuep(بودهوهم نینαt=0.975=96/1 ندرجدول) 5محاسبهشدهدراینمتریرنیازکمتاراز

ایانارتبااط.وجاودداردمعکوسومعنادارارتباطونیب.باشدیمدرصد

ارمتنااظر ندرازمقدتربزر بهدست مدهt مارهمقداراوالًازلحاظ ماریمعناداراستزیرا
valuep(بودهوهم نینαt=0.975=96/1جدول) درصاد5محاسبهشدهدراینمتریرنیزکمتراز

.باشدیم
ایانارتبااطباهقادریاماا؛وجاودداردمساتقیمارتبااطوبینهم نین

ارتبااطوباین.دباشاینمادرصادمعناادار95ضعی اساتکاهدرساطح
باهدساتt مقاداراوالًاینارتباطازلحاظ ماریمعناداراستزیارا.وجودداردمستقیمومعنادار

valuep(بودهوهم ناینαt=0.975=96/1ازمقدارمتناظر ندرجدول)تربزر  مده محاسابه

معکاوسارتبااطوباین.باشادیمادرصاد5کمتارازشدهدراینمتریرنیز
باین.باشادینمادرصادمعناادار95اینارتباطبهقدریضعی استکهدرساطحاما؛وجوددارد

امااینارتباطبهقدریضاعی اساتکاه،وجودداردمستقیمارتباطو
.باشدینمرصدمعنادارد95درسطح



 253 انباشتگی غیرخطی در ایرانتأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم

حاکیازعاد وجاود2استکهمقادیرنزدی به2.043دوربینواتسونبرابربامقدار ماره
.باشادیما%درصد6/59باًیتقراست.هم نینضریبتعیینالگویهاماندهبینباقیخودهمبستگی

درصاداز60بااًیتقرریحتشاتوانااییالگاواینضریببیانگرایناستکهمتریرهایمستقلدراین
 باشند.رادارامینوسانات



 و پیشنهادها یریگجهینت

گاذارینقاشمهمایرادرقیماتیهامدلباتوجهبهاهمیتبازدهسها برایسرمایهگذاران،

نکنناد.درمجماوعدرایاایفامیها نبربازدهسها ونوعارتباطبینمؤثرجهتشناساییعوامل
مطالعهازدوالگوونیزدوروش ماریمختل جهت زمونفرضایهرابطاهغیرخطایباینانادازه

عواملتوضیحدهندهبازدهوبازدهسها مورداستفادهقرارگرفتهترینمهمیکیازعنوانهبشرکت
ازهشارکترابطهبلندمدتمیانانددهدکههانشانمیبهطورکلینتایجحاصلازتحلیلداده.شد

قیماتمثبتوقیمتسها نامتقارنبوده،چراکهدرحقیقتفقپمیاناجزاءمنفیاندازهشرکتو

ناجزاءمثبتاندازهشرکتواجزاءمنفیقیمتسها رابطهبلندمادتوجاوددارد؛یسها ،وهم ن
هم ناینباشاند.خطیمیجمعیغیربنابراینمتریّرهایاندازهشرکتوقیمتسها دارایرابطههم

کهاینبادینمعناساتکاهکااهششرکتتأثیرمنفیبرقیمتسها داشتههایمنفیاندازهشوک
هایمثبتتأثیرمثبتیبرقیماتساها داردوشوکاندازهشرکتبهکاهشقیمتسها منجرشده

باشد.یامانهبههماناندازهکهاینامربهدلیلغیرخطیبودنرابطهبیناینمتریرهام

ماوردتحلیالقارارهااشرکتکهارتباطبیناندازهوبازدهیرادرسطحدرالگودو هم نین
ارتبااطخطایازناوعها نوصرفبازدهیسها هاشرکتدهدکهبیناندازهداد،نتایجنشانمی

 U ارتبااطتائیدکنندهوجودی هم نیننتایجمستقیموغیرخطیازنوعغیرمستقیموجوددارد.

باشدکهنشااندهنادهایانواقعیاتاساتکاههامیشکلوارونهبیناندازهشرکتوبازدهیبنگاه

هاادرگردداماابعادانادازهبنگااههاتای سطحمشخصیبهافزایشبازدهیمنجرمیاندازهبنگاه
گردد.مقادیربسیاربزر باعثکاهشبازدهیمی

-ه،بهمدیرانازی طرفومالکانازطرفدیگرپیشنهادمایباتوجهبهنتایجحاصلشدلذا

هاایباازاربارایوتحلیالتجزیاهگرانبازارسرمایهدرگذاران،سهامدارانوتحلیلسرمایهکهگردد
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ۀ،اندازهشرکترامدنظردادهوبهاینمسئلهتوجهداشاتهباشاندکاهرابطاهاشرکتتبیینبازدهی
وجوددارد.هاشرکتزدهیغیرخطیبیناندازهوبا
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  چکیده
در بازارهاي مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بـودن   طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران

ن حوزه شده است. در این میان با توجـه  گذاران و ناظران مالی به ایها، موجب توجه بیشتر سیاستاین بحران
آوري سیسـتم  ها در بازارهاي کشور انجام مطالعاتی در جهت افـزایش تـاب  به اهمیت و نقش پررنگ بانک

رسد. بر این اساس در این پژوهش یماقتصادي ضروري به نظر  بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد
هـاي  دهد کـه بانـک  یمو ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان  هاي کشور مورد بررسیآوري بانکنخست تاب

عوامـل تعیـین    آوري بیشـتري دارنـد. همچنـین بررسـی    هاي دولتی تابخصوصی درمجموع نسبت به بانک
دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سـهم درآمـدهاي غیرمشـاع از کـل     یمها نشان آوري بانککننده تاب

اي مستقیم و نسـبت تسـهیالت اعطـایی بـه     ها رابطههاي بانکبه دارایی درآمدها و نسبت تسهیالت پرداختی
دار نبـودن اثـر انـدازه    اند. همچنین نتایج بیانگر معنیها داشتهآوري بانکاي غیرمستقیم با تابها رابطهسپرده
 .استي کشور هابانکآوري ها بر میزان تاببانک
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 مقدمه:

تواننتدهایدرونیوبیرونیمتعددیقترارداردکتهمتیسیستمبانکیهموارهدرمعرضشوک

منشتثبتروزچراکتهقتراردهنتد،ریتتثثکت اقتصتادراتحتتدرنتیجهبانکیوبخشثباتسالمتو
.بحرانمالیاخیترکتهاواست استهاصادیازبخشمالیوبانکیکشوراقتیهابحرانبسیاریاز

-بهوقوعپیوستنشاندادکهقوانیننظارتیواحتیاطیموجود،برایایمنکردنبانک2007سال

عمتومیبتینۀهتاکتافینیستتند.بتههمتینختاطریتکخواستتهاووقوعبحرانهادربرابرریسک
افتزایشمیتزاندرنتیجتهضایآکادمیکجهتتاصتالاایتنقتوانینوسیاستمدارانونخبگاندرف

المللتینظیتربانتکهتایپیشتروبتینآمد،بطوریکهعتالوهبترستازمانبهوجودهاآوریبانکتا 
-اینیزبادرکاهمیتموضتوعتتا هایمنطقهجهانیومجمعجهانیاقتصاد،کشورهاوسازمان

عنوانبه(.abdolshah & ghiasvand،2015)اندزمینهپرداختههاییدراینآوریبهانجامپژوهش
آوری،راهکارهتاواقتداماتالزمجهتتافتزایشآنبهموضتوعتتا 3نمونهکمیتهبازلدربازل

تواناتخاذآوریرامیدهدکهتا پرداختهاست.مرورمتوناقتصادیوتجربیاتجهانینشانمی

یکسیستمبههنگاممواجههبامختاطرات،تتنشوبحترانتعریت حفظعملکردمنظوربهتدابیری
کرد.

کشورمانیزازنوساناتبخشبانکیمبراءنبودهاست،بایداشارهداشتتبتهدلیت کتارانبتودن
بدهی،عمتدهمنتابعمتوردبازاربازارسرمایهوعدمارائهابزارهایمتنوعمطابقباموازینشرعیدر

شود.بنتابراینبختشبتانکیوثبتاتآنبازارپولوبخشبانکیکشورتثمینمیهاتوس نیازبنگاه

،زیترابتروزاستتهایمالیشایستهتوجهبیشتریجهتحفظثباتاقتصادیکشوروکنترلبحران
هانیزسترایتتواندخیلیسریعبهسایربخشآنبحراندرسیستمبانکیمیتبعبههرگونهشوکو

متک اقتصادرابهخطربیندازد.کندوثباتوسال
دراینمیانواژهاقتصادمقاومتیکهپسازفرمایشاتمقاممعظمرهبریواردادبیاتاقتصتادی

آوریکشورشدهوموردتوجهجدیمسئولینقرارگرفتهاستقرابتمعناییبسیاریبامفهومتا 
پتذیرییتامقتاومتیتینیزبررسیآسیباقتصادمقاومهایموردتوجهدارد.همچنینیکیازمحور
-برایناساسدرادامهپسازبیانمفهومتتا .استهابانکازجملههابودناقتصاددرسطحبنگاه

-قترارمتیمورداستتفادهآوریتتا  ستنجشهاییکهبترایآوریوادبیاتمربوطبهآن،شاخص
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گردد.گیرندمرورمی
بنتدیجمتعبتهآن،بترمؤثروریبخشبانکیکشوروعوام آدرپایاننیزپسازارزیابیتا 

 .شودمیپرداختهشدهارائهمطالب

 

 مفاهیم

 آوریمفهوم تاب 

آوریدرعلتومدیگترنظیترعلتومطبیعتی،مهندستیودراقتصتادبترختالاتتا  آوریتتا 

ستتند،مفهتومایهگستتردهۀشناختهشدهودارایادبیتاتوپیشتینکامالًمدیریتبحرانشهریکه
.شتدرایتجمالیمطالعاتاقتصادیوادبیاتجدیدیاستوبعدازوقوعبحرانمالیاخیردرنسبتاً

؟استتمعنتاچتهبتهقتاًیدقامتااست،شدهمالیگذاریمقرراتازجزئیامروزهاگرچهآوریتا 
Perrings (2006) محتی واربتازهتایشتوکتحمت بترایسیستمتواناییرااقتصادییآورتا

Briguglio.کنتدیمتبیتانمنتابعکتارایتخصتیصبرایخودظرفیتدادندستازبدون
(2006)

هتا،تعریت هاورهتاییازایتنشتوکآوریراتوانتحم اقتصادیککشوردربرابرشوکتا 
او بوطمرترتیببهکهشودمطرابعددودرتواندمیاقتصادیآوریتا کندیمبیانکردهاست.

اثتراتکتردناثتریبت( وختارجیاقتصتادیهتایشوکاثرجذ (ال برایاقتصادتواناییبه
بتاهمتراهکتهختارجیهتایشتوکجتذ بترایاقتصتادیتکتوانتایی.هاییشوکچنینبارانیز

.کنتدمتیمنفتیهتایشتوکاثراتازپسبهبودبهقادررااقتصادایناست،اقتصادپذیریانعطاا
Christopherson (2010)وثابتتنقطتهیتکبتهبازگشتبرایمفهومیعنوانبهراآوریتا نیز

Adam Roseکنتد.متیمعرفیبرونزایااقتصادیشوکیکتثثیرتحتتعادلیمشخص
1(2004)

دانتد،بطوریکتهآوریاقتصادیراواکنشوقدرتسازشافرادوجوامعدربرابرحوادثمتیتا 
آوریاقتصتادیبتهدواثراتنامطلو حوادثراکتاهشدهنتد.ازنظتررزتتا قادرخواهندبود

آوریایستاکهبهمعنتایتوانتایییتکسیستتمدرحفتظباشد.نخستتا میصورتقاب تعری 
پویتاآوریتتا کتهتترعمومیتعری .باشدکارکردش)مانندتداومتولید(هنگامبروزشوکمی

بتهتتاکتردهپیتدابهبتودشتدیدنستبتاًشتوکیتکازسیستمیککهاستسرعتیشود،مینامیده
________________________________________________________________ 

1- Adam Rose 
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بتراستاستعریفتیکتهبنیتاد(.abdolshah & ghiasvand،2015گردد)بازخودمطلو وضعیت
NEF)دیجداقتصاد

آوریتوانتاییوظرفیتتیتکسیستتمآوریارائهکردهاستت،تتا ازتا (1

-مدتدروضتعیتوتغییراتبلندمدتکوتاههایدرپاسخبهشوکیریپذانطباقاقتصادیجهت

باشد.مختل میمحیطیزیستهایاقتصادی،اجتماعیو
تتوانیمتمفاهیموتعاری ارائهشده،سهمحورعمتدهوکلتیرایبنددرجمعبرایناساسو

آوریدرنظرگرفت:برایتا 
پسازتحم یکشوکاشتوانایییکسیستمبرایبازگشتبهحالتووضعیتاولیه

 توانایییکسیستمبرایبازگشتبهتعادلچندگانهپسازبروزیکشوک

پذیریپسازبهوقوعپیوستنیکشوکمیزانظرفیتیکسیستمبهانطباق
آوریتمرکتزبایداشارهداشتبرخیازتعاری ارائهشدهبرحوزهخاصتیازاقتصتادوتتا 

ایجادوخلقنقدینگی،تخصتیصChristopher Crossen & et al(2014،)مثالعنوانبهاندنموده
-ترینوظای سیستمبتانکیدانستتهگریمالیراازمهممنابعپولیبهاقتصادکشوروایجادواسطه

میزانظرفیتوتواناییسیستتمبترایحفتظورابانکیآوریسیستمتا هاآناند،برهمیناساس
.اندکردهاشارهشدهدرشرای مختل تعری ادامهدادنبهوظای 

 
 آوری و ثبات مالیمفهوم تاب 

یهتاتفتاوتآوریداردودرکنارآنیکیازمفاهیمیکهنزدیکیمعنائیباالییبامفهومتا 

اختصتاربهقاب توجهینیزبااینمفهومدرحالتعامداردمفهومثباتمالیاستکهدراینبخش
نتوعپتردازیم.درادبیتاتمتالیدومفهوممی2آوریبهبررسیاینتا مفهومبهتردرکمنظوربه

یتککنتدمتیمتالیبیتانثباتازمحدودتعری یک،شودیمارائهمالیثباتعمدهبرایتعری 
دربحرانتیوتنشطبیعی،ریرنوساناتگونههیچکهشودتلقیثباتباتواندمیزمانیمالیسیستم
درمتالیبازارهتایوسیعنقشوعملکردکهنظراینازتعری این.باشدنداشتهوجودیمالبخش

رسد.مینظربهمحدودیتعری گیرد،نمینظردررااقتصادک 
شتام )متالیهتایتوانتاییبتازارکتهوضعیتیاستتکنندهبیانمالیثباتازترگستردهتعری 

________________________________________________________________ 

1- New economics foundation  
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وتحتوالتبتاالبتودهبرابتردرایستتادگیبترای(بتازاریهتاستاختزیتروبازارمالی،هایواسطه
ECB) .یابدمیکاهشمالیمؤسساتگریواسطهرونددراختاللاحتمالدرنتیجه

1
,2010)

Schinaziمشابهطوربه
متالیسیستتمآندرکتهکنتدمیتعری موقعیتیراثباتمالی (2004)

عوامت ازکتهمتالیهتایتعتادلعتدمبتردنبتینازهمچنینواقتصادیهایفعالیتتسهی توانایی
داشتهباشد.راگیرندنشثتمینشدهبینیپیشوجانبیعوارضیادرونزا

 Rosengren
دارداوبیتانمتیکندمیارائهثباتمالیازتریووسیعترگستردهنیزتعری (2011)

ومتالیگتریماننتدواستطهماتیختدمداومعرضهبرایمالیسیستمتواناییدهندهنشانمالیثبات

ثباتیاواشارهداردبی.باشداقتصادضروریمیبخشواقعیرشدبرایکهپرداختاستخدمات
یتاوپرداختتیهتاستتمیسبتازار،متالی،موسستهبترایتحوالتیوقوعکهدهدمیرخزمانیمالی
دچتارتوجهیقاب طوربهمالیگریواسطهواعتباریخدماتارائهبرایرامالیسیستمطورکلیبه

اشتارهداردروسنگرن.گیردقرارتثثیرتحتاقتصادیرشدمسیررودمیانتظاربنابراین.کندمشک 
ومالیگریواسطه دراخاللمالی،سیستمدرمشک ایجاددارد،اصلیمؤلفهسهمالیثباتیبیکه

یتکمتالیثبتاتازتعریت ایتنبنتابراین.اقتصتادواقعیبخشگرفتنقرارتثثیرتحتطورکلیبه
.شودیممالیدراقتصادقائ یهاستمیسجایگاهاساسیبرای

ایتن:دهتدیمارائهمالیثباتازتریگستردهتعری (2012)2هایمالیادارهپژوهشهمچنین
وشتتنوجتودررتمعلیکهاستثباتدارایمالیسیستمداردزمانینهاددرتعری خودبیانمی

وظای رویبیشتریتمرکزمالیثباتازتعری این.دهدمیادامهخودوظای بهسیستمبحران،

تعریت مستتقیمطتوربتهاگرچتهمالیسیستمآوریتا تعری ایندر.داردمالیسیستماقتصادی
.شدهاستگرفتهنظردرمالیثباتمشابهوبرابرامااست،نشده

آوریوثبتاتمتالیدرحالتتگستتردهآنباشدتا باالمشخصمیکهدرتعاری طورهمان
شود.امتابایتدتوجتهداشتتارائهمیهاآنمشابهیبراینسبتاًقرابتمعناییباالییدارندوتعاری 

باشد،درتعاری صورتآوریمیوسازگاریکهمحوراصلیمفهومتا یریپذانطباقکهمیزان

هآناشارهنشدهاست.درواقعدرثباتمالیهتدابیشتتردستتیابیهرچتهگرفتهبرایثباتمالیب

________________________________________________________________ 

1- European Central Bank 

2- Office of Financial Research  
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آوریضمنتوجهبهدستیابیبهتعادل،قدرتسیستمدرتا کهدرحالیباشد،بهتعادلمیترسریع
ترینآستیبنیتزبهینهباکمیهاتعادلبرایجذ وکاهشاثراتعدمتعادلبرسیستموهمچنین

ازهترآنچتهکتهیتترگستتردهآوریابعادتازهوتوانگفتتا یرد.بنابراینمیگمدنظرقرارمی
 کند.دهدارائهمیسالمتوثباتبانکیراتحتتثثیرقرارمی


 آوری و کاراییمفهوم تاب 

-درحوزهبانکیحائزاهمیتاستتارتبتاطمیتانتتا گذاریسیاستیکیازمفاهیمیکهدر

ناستازگارباشتندگتذاریسیاستتتوانندازلحاظایندومفهوممیچراکهباشدآوریوکاراییمی
آوریخالصتهتتا طتوربتهشتود.درمباحتققبلتیبهآنپرداختتهمتیاختصاربهکهدراینبخش

درسویمقابت کتارایی.شدتعری هاشوکبرابردرانطباقوایستادگیبرایسیستمیکتوانایی
کتردکتهتعری ورودیمشخصیتعدادازاستفادهباخروجیبیشترینآوردنبهدستتوانمیرا
-متیتولیدمقیاسواستانداردسازیطریقباالرفتنمیزانازکاراییاقتصادیسیستمیکمورددر

یکسیستتماقتصتادیکتاربردعنوانبهاینمفهومدرصنعتبانکدارینیز.شوددادهافزایشتواند
گیتریشتک  طریتق ازروش)انگلیسکاراییسیستمبانکیبتههمتینکشوردرمثالعنوانبهدارد.

تکنولوژیازاستفادهبا البتهوبزرگ(مقیاسباتعدادمحدودیبانکازمتشک بانکیسیستمیک
اعتبتاریارزیتابیمثت بانتک،فرآینتدهایومحصوالتوخدماتکردناستانداردبرایاطالعات
-تتا وکتاراییحتداکثربتینرابطتهدهتدمینشانهاراینمیانبررسید است.کردهپیدا افزایش

-سیاستتبنتابراینگردنتد،ناسازگارمیهمبادواینوباشدمیتغییراتمنفیایازآوریدردامنه

آوریوکتاراییبتهبتینتتا تعادلیوبهینهمقدارگذارنبایددراینبازهبهدنبالپیداکردنیک

باشند.هاآندنجایحداکثرکر
.باشتندرسیدهکاراییوآوریتا بینتعادلبهکههستندپایدارییهاستمیساکونیزطبیعتدر

نشتانآوریتتا وکتاراییبتینهایمشتترککنشوهاسسیتماینازاینمونه1شمارهشک در
ییبترایستنجشهتاشتاخصعنوانبهدراینرویکردتنوعودرهمتنیدگیسیستم.استشدهداده

ایمطالعتهازجملته.براساسمطالعاتصورتگرفتهاندشدهآوریسیستمدرنظرگرفتهمیزانتا 

Goodhart & Wagnerکه
(رویمیزانتثثیرگذاریتنوعخدماتومحصتوالتمتالیبتر2012) 

-تتا ،افزایشتنوعخدماتومحصتوالتموجتببتاالرفتتنانددادهآوریسیتممالیانجامتا 
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توانندحداکثرکاراییرادرآنموسستهدچتاراختاللکننتد.میکهدرحالی؛شودآوریسیستممی
متالیختدماتمشتابهیارائتهکننتددرمؤسستاتکنندکهاگرتمامدرپژوهشخودبیانمیهاآن

مشتابهتحتتتتثثیرقترارخواهنتدطتوربتهمؤسستاتصورتبروزیکشوکدربخشمالی،تمام
ترشدنبحرانوبروزریسکسیستمیخواهتدترشدنوگستردههمینامرموجبتسهی گرفتو

Haldane & Mayشد.همچنین
اندکهاگریکسیستممالیبتیشاینتیجهگرفته(درمقاله2011)

هاخدماتمشابهیارائهکنندومتدلکستبوکتاریکستانیداشتتهتمامبانکباشد)ازحدهمگن
یزانریسکبرایهربانکبهصورتجداگانهکاهشخواهتدیافتت،امتامیتزانوباشند(اگرچهم

درواقعتتازمتانوقتوع.یابدهابهصورتکلیافزایشمیاحتمالبروزبحرانبرایمجموعهبانک
تصوربراینبودکهباالبودنارتباطاتدرونساختاریمنجربته ،درتئوریمالی2008بحرانسال
شتود.بنتابراینبتههتامتیرسیستممالیازطریقتقلی وپراکندهکردنانتواعریستکثباتبیشترد

جزئیتحتتثثیرطوربهها،هربانکهنگامبروزیکشوکباسرشکنشدنشوکدرتمامبانک
آنقرارخواهدگرفت.درمقاب زمانیکهتنهاتعدادکمیبانکوموسسهمالیدرکنتاریکتدیگر

احتمتالوقتوعدرنتیجتهند،تثثیراولیهشوکبراینچندبانکمتمرکزخواهدشتدوکنفعالیتمی
هتایورشکستگیوتنشدرسیستمبانکیبیشتترخواهتدشتد.امتاایتنتئتوریفقت بترایشتوک

تواندمصداقداشتهباشدوباالبودنبههمپیوستگیوارتباطدرشبکهبتانکیموجتبکوچکمی
هاازیکبانکبهبانتکدیگتریشتروهمچنینتسریعسرعتانتقالشوکپذیریونوسانبآسیب

-توانگفتاینساختارهاقویودرعینحالآستیبپتذیروشتکنندهمتیخواهدشد.درواقعمی

باشند.
وهتاتیتفعالشودانتدازهوحجتمنیزمشاهدهمی1همچنیندراینرویکردکهدرشک شماره

شاخصیجهتسنجشکتاراییسیستتمدرنظترگرفتتهعنوانبهبانکیخدماتارائهشدهدربخش
شدهاست.

بتا.دهتدمتینشتانراآوریتتا حتداق وکتاراییحتداکثرنمتودارچپبرایناساسسمت

محتورخواهتدیافتت.کتاهشکتاراییوافزایشآوریسیستمتا نمودارراستسمتبهحرکت
.دهدمینشانراسیستمپایداریمیزاننیزعمودی

مناستبیسیستتمبنتابراینوبتودخواهتدبحترانمستتعدخیلیباشدکاراحدازبیشسیستماگر
نامولتدوناکاراباشدآوریخودقرارداشتهمقدارتا حداکثردرسیستماگرازطرفی.بودنخواهد
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.بودخواهدنامناسبسیستمیکبازهموبودخواهد


 
 (lietaer et al, 2012) ی و کاراییآور( ارتباط بین تاب1شکل )



آوریموجتتتبیتتتکچتتتالشدوگانتتتهدرایبتتتینکتتتاراییوتتتتا وجتتتودچنتتتینرابطتتته
گیرنتد.زیترااینگونتهباهداافتزایشکتاراییصتورتمتیصرفاًشودکهمیییهایگذاراستیس

طحبتاالییآوریرابهسطحخطرناکیبرسانندبلکهرسیدنبهستهانهتنهاممکناستتا سیاست

ازکاراییممکناستتاحدیدستنیافتنیباشد.درواقعممکناستازیکنقطهبهبعدافزایش
آوریسیستتمشتودبتدونتتا شاخصکارایی(تنهامنجربهکاهشعنوانبهخدمات)وهاتیفعال

آوریوتتا مندشدنهمزمتانکتاراییاینکهسودمندیبرایجامعهداشتهباشد.برایناساسبهینه
 ازاهمیتباالییبرخورداراست.


 آوریبپیشینه تا

آوریدرمطالعاتاقتصادیقدمتزیادینتداردهمانگونهکهپیشازاینبیانشد،مفهومتا 

موردتوجهجدیپژوهشگرانقرارگرفته2008هایاخیربهویژهپسازبحرانمالیسالودرسال
Lino & et alتتوانبتهمطالعتهدرایتنزمینتهصتورتگرفتتمتیاست.ازنخستینمطالعتاتیکته
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نتیجتهگرفتنتدهتاآنایازکشتورهاپرداختنتد،آورینمونته(اشارهکردکهبهبررسیتتا 2009)
ذاتتاًهامقاومنتدیتااینکتههاوآسیببحران کشورهاییکهازنظراقتصادیموفقهستند،یادربرابر

همچنیننتیجهگرفتندقوینبودناقتصادبعضیهاآنشوند.انروبهرونمیآسیبناپذیرندوبابحر
آوریپاییناقتصادآنکشورهاباشد.همچنتیننتتایجایتنتحقیتقکشورهاممکناستبخاطرتا 

ایآوریاقتصادباتولیدناخالصسرانهونوساناتاقتصادیبهترتیتبرابطتهدهد،بینتا نشانمی

مستقیموجوددارد.مستقیموریر
انتد،ازآوریبخشبانکیراموردبررستیقتراردادهخاصتا طوربهبرخیدیگرازمطالعات

ایباعنتواندرمقالههاآن(اشارهداشت،2009)Bologna & Prasadتوانبهپژوهشاینمیانمی
کنقتدینگی،عملکتردآوریسیستمبانکیعمان،باتمرکزبرتغییراتسترمایهوریستبررسیتا 

-وسعتواندازهآستیبهاآناند.هایاینکشورراازمنظربینالمللیموردبررسیقراردادهبانک

هاییکهممکناستازدرونبازارهایمالیشک بگیرندراموردتجزیهوتحلی قراردادهپذیری
ازلآمتدهاستت،رویریستکوهمچنینبهبررسیتثثیرقوانیننقدینگی،هماننتدآنچتهکتهدربت

دهتدکتهسیستتمبتانکینشتانمتیهتاآناند.نتایجپژوهشهاپرداختهآوریبانک نقدینگیوتا
هتاداشتتهبواسطهباالبردنسترمایهبانتک2008کشورعمانتثثیرپذیریکمیازبحرانمالیسال

کتیدیگترازدالیت تثثیرپتذیریاست.همچنیننداشتنارتباطگستردهبابازارهایمالیدنیتانیتزی
هتایمتالیدولتتوباشتد.ازطرفتیحمایتتناچیزبخشبانکیکشورعمانازبحرانیادشدهمتی

بانکمرکزینیزدرایندورانکمککردهاستکهسیستمبانکیباچالشجدیمواجهنگردد.

Saibal Ghosh
وپسازمعرفتییتکهایهندیپرداخت،اایازبانکنمونهۀ(بهمطالع2011)

ترکیبتیبتهیهتادادههتابتااستتفادهازروشآوریبانتکشاخصبرایسنجشمیزانثباتوتتا 

دهدکهمیزانقتوانیناحتیتاطی،عوام مختل براینشاخصپرداختنتایجنشانمیریتثثبررسی
-رثباتوتتا هایخارجیتثثیرمثبتومعناداریببانک تمرکزسیستمبانکداریومیزانحضور

هایهندداشتهاست.آوریبانک

 Vallascas & Keasey (2012نیز)  کشتوراروپتایی17بانتکاز157آوریبتهبررستیتتا
 آورده3هایاهرمیونقدینگیکتهدربتازلنتیجهگرفتندکهعالوهبرمحدودیتهاآنپرداختند.

هتابترایورشتددارایتیدرآمدهایریربهرهاند،متغیرهایکلیدیدیگریمانند،اندازهبانک،شده
نتیجهگرفتندکتهافتزایشانتدازهمطلتقوهاآنگذارند.همچنینمیریتثثهاآوریبانکمیزانتا 
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شتوندوکشتورهاییکتهمتی هتاسیستمیبانک،هردوسببافزایشمیزانریستکپتذیریبانتک
دیگتریکتهدرایتنمطالعه کتریهستند.هایبهنسبتکوچبانکاقتصادکوچکتریدارندنیازمند

Markman & Venzin زمینهصورتگرفتهاستمربوطپژوهش
-تتا هتاآنباشتد،(متی2014)

رامتوردمطالعتهقترار2011تتا2002هایبینالمللیاروپاییطیستالهایایازبانکآورینمونه
نسبتبهتولیدناختالصداخلتی()ینسبةدهدبانکهاییکهاندازاند.نتایجاینپژوهشنشانمیداده

آورترنتد.همچنتیننستبیبزرگتتریدارنتد،تتا ةدارندنسبتبهبانکهاییکتهانتدازیترکوچک
آوریسیستمبانکیوجتودنتدارد.هاباتا ارتباطمعناداریمیانتنوعخدماتومحصوالتبانک

ازمتغیرجانشینرشدساالنهتولیدناختالصثباتواستحکامبازارهایمالیریتثثبرایبررسیهاآن
-آوریبانتکمثبتومعناداریرویتا ریتثثاندکهاینمتغیرداخلیاستفادهنمودهونتیجهگرفته

گذارد.هامی

Calmès & Théoret(2014بهبررسیواکنشنمونه)هتایهتایکانتادابتهشتوکایازبانک
دریافتندکهنسبتوامبهداراییونستبتدرآمتدهایهاآن.پرداختند2011اقتصادیدرپایانسال

ترینسطحقرارداشته،رشتدآوریدرپایینایدرطولدورهبحران،بهویژهزمانیکهتا ریربهره
ایداشتتهاخیتررشتدفزاینتدهۀاند.همچنیندریافتندکهنسبتوامبهداراییطتیدهتکمتریداشته

هتایاقتصتادیپترنوستانبتودهشتوکریتتثثایتحتتدهایریربهرهسهمدرآمکهدرحالیاست،
 است.

هتایفرانستویبتهایازبانتک(نیتزبتااستتفادهازنمونته2015)Chaffai & Dietschهمچنین

هتایپرداختند،نتایجنشاندادکهبانتک2011تا1993هایهاطیسالبانکآوریاینارزیابیتا 
انتد.درواقتعبهنسبتریسککسبوکارکمتریداشته2007یسالخردهفروشی،دربحرانمال

-گیردکهبترمیتزانعرضتهختدماتوامهاییقرارمیشوکریتثثهایخردتحتآوریبانکتا 

خدماتمربوطبهبخشمستکنریتثثگذارندوکمترتحتمیریتثثنقدینگینیتثمدهیونیازهای
هایخردهفروشیتحتتتثثیرنتوعآوریبانککندکهتا میتاکیدهاآنگیرد.پژوهشقرارمی

 دهند.میارائههاخدماتیاستکهاینبانک

Ebrahimi & seyfتتوانبتهپتژوهشهمچنتیندرزمینهمطالعاتداخلیمرتب باموضوعمتی

فادهازروشیابیبانکداریمقاومتیدرایرانبااستتایکهبهمفهومشناسیوزمینه(درمقاله2015)
انتدکتهبهایننتیجهرستیدههادرپژوهشخوداشارهداشت.آناند،تحلی محتویودلفیپرداخته
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سازاقتصادملتیدرمفهومبانکداریمقاومتیدرکشورمشتم برداشتنبانکمقاوموبانکمقاوم
باشد.میالمللیدوزمینهبانکداریداخلیوبین

 
 آوریهای تابشاخص

آوری،درمطالعاتصورتگرفتهجهتتکمتیوقابت مقایستهتوجهبهاهمیتموضوعتا با

-شتود.درادامتهدونمونتهازشتاخصهایمختلفیاستفادهمیهاازشاخصآوریبانککردنتا 

گیرندآوردهشتدههامورداستفادهقرارمیآوریبانکهاییکهبرایسنجشوارزیابیمیزانتا 

است.


 1ص فاصله تا شکستشاخ

هتاازآنآوریبانتکپذیریوتا هاییکهبرایبررسیآسیبیکیازپرکاربردترینشاخص

شود:شکستاستکهازطریقرابطهذی محاسبهمیتاشودشاخصفاصلهاستفادهمی

 

نرخبهترههایبانک،ک بدهیارزشدفتریهایبانک،ارزشبازاریداراییکه

زمتانمانتدهتتاسررستیداستتکته  ،tهتادرزمتانتغییراتساالنهدارایتیبدونریسک،
تخمتینوابتدانیازاستکتهDDشود.برایمحاسبهیکسالدرنظرگرفتهمیمعموالً

بصتورتمستتقیمقابت مشتاهدهنیستتندبتااستتتفادهازوشتوند.بتاتوجتهبتهاینکتهزده
تخمتینزدهوهتا،گذاریمرتونبلکشولزازطریقارزشسهامبانکمعادالتقیمت

دهند.رانشانمیوبهترتیبروشتخمین3و2خواهندشد.معادالت
-،ازطریقیکتابعریرخطیازارزشبازاریدارایتیدراینجاارزشبازاریسهامبانک

آید.میبهدستهابهصورتزیر



 
________________________________________________________________ 

1- distance to default(DD)  
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آوریپسازمحاسبهشاخصفاصلهتاشکستت،ازطریتقمعادلتهرگرستونیزیترمیتزانتتا 
هترتثثیرپتذیریةکهشیباینمعادلهرگرستیونیاستتنحتوشود.یریمیهااندازهگبانک

دهتتتد.شتتتودرانشتتتانمتتتیهتتتاییکتتتهبتتتهکتتت سیستتتتمبتتتانکیواردمتتتیبانتتتکازشتتتوک
استتتتت.پتتتتذیریهتتتتربانتتتتکتغییتتتتراتمیتتتتزانریستتتتک

-ک سیستمبتانکیرانشتانمتیتغیراتدرریسکپذیری

جملتهدهتد،همچنتینهتایمختلت رانشتانمتیبانتکiزمانوعرضازمبدا،دهد.
باشد.اخاللمی

 


 1شاخص والره 

گیرد،آوریبخشبانکیمورداستفادهقرارمیهاییکهبرایبررسیتا دیگرازشاخصیکی
باشد،برایمحاستبهایتنشتاخصابتتدامیتانگینبتازدهیحقتوقصتاحبانستهاموالرهمیشاخص

(ROE)متدتشود،کهدرواقعایتنمیتانگینبلنتدطیسالهایمختل ،برایهربانکمحاسبهمی
میتزانۀباشتد،ستپسبترایمحاستبایازچگونگیعملکتردومیتزانستودآوریبانتکمتیسنجه

(آنASD ROEشتده)هتاداشتتهاستتازانحتراامعیتارتعتدی سالطیاینROEنوساناتیکه
هادرحفظوثابتنگهداشتتنمیتزانستودآوریشودکهاینمتغیربیانگرتواناییبانکاستفادهمی

 ASDانحراامعیارتعتدی شتدهبتازدهحقتوقصتاحبانستهام)بهدستباشد،درادامهروشمی

ROE.آوردهشدهاست)

ASD ROE =
هتابترایهایمتتوالی،مجمتوعایتناختتالاهربانکبرایسالROEپسازمحاسبهاختالا

نیتزSDشتود.درنظترگرفتتهمتیNهتاییکتهمنفتیاستتوبرایسالPهاییکهمثبتباشدسال
ینهتایکتهمیتانگرودبانتکباشد.انتظتارمتیهایموردمطالعهمیبرایسالROEانحراامعیار

________________________________________________________________ 

1- VOLARE 
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ROEباالتریدارندASD،هاییکهبانکباالتروبرعکسROEتتریدارنتد،پایینASDپتایین-

اندضمنباالنگهداشتنمیتانگینبتازدهستهام،هاییکهتوانستهترینیزداشتهباشند.همچنینبانک

بازدهسهامهاییکهمیانگیناند،درصورتیکهبانکآورتربودهنوساناتکمتریداشتهباشند،تا 
 اند.آوریکمتریداشتهاند،تا تریدرکنارنوساناتباالیبازدهسهامداشتهپایین



 آوری سیستم بانکی ایرانتاب

 وضعیت بخش بانکی کشور

درشرایطیکهبازارمالیکشوربهدلی کارانبودنبازارسرمایهوعدمارائهابزارهتایمتنتوعو
-دهی،بامشک جدیمواجهاست؛عمدهمنابعنقدینگیموردنیازبنگاهمطابقباشریعتدربازارب

گیرد.دراینمیانباالبودننرخستودهاوتثمینمالیاقتصادکشورتوس بخشبانکیصورتمی
اساسیجهتفراهمنمودنسرمایهمتوردهایاقتصادیباچالشتسهیالتبانکیموجبشدهبنگاه

ۀهایاخیرنیتزچرختهایمالیواقتصادیطیسال،ازطرفیاعمالتحریمنیازخودروبهروشوند
هتادرنبتودمنتابعمتالی،درتثمینمالیکشوررابامشک روبهروکرد،بطوریکهبسیاریازبنگاه

-هایعمدهاقتصادیقرارگرفتند.بههمینخاطررشدتولیدناخالصداخلیدرستالمعرضچالش

اقتصتادکشتور،رشتدمنفتیاقتصتادیرادر92و91هتایبودهوحتتیدرستالهایگذشتهپایین
(.درشترای فعلتینیتزاقتصتادکشتورdehghan & et al،2016کترد)محی فعالیتختودتجربته

هتابتهبردوبهدلی باالبتودنریستکاعتبتاری،بانتکهمچناندروضعیترکودتورمیبهسرمی
یبهافزایشتسهیالتدهیورشدتسهیالتندارندوهمتینمستثلههایخصوصیتمایلویژهبانک

موجبکندشدنخروجاقتصادکشورازرکودشدهاست.

هتاینتویندرکنارمواردیادشده،نبودسیستماعتبارسنجیقویوضتع درآمتوزشروش
معظتالتاصتلیهاشدهوبعنوانیکتیازاعتبارسنجیموجبباالرفتنحجممطالباتمعوقبانک

ایوسیاسیونوستاناتقیمتتنفتت،گردد.همچنینتحوالتمنطقهبخشبانکیکشورمطرامی
ختودقتراردادهوموجتببتاالرفتتنریتتثثهموارهاقتصادکشوروبهتبعآنبخشبانکیراتحت

برایننیتازهاواخاللدرنظامتثمینمالیکشورشدهاست.بنتاهزینهوریسکاقتصادیبرایبانک

هتااستکهسالمتوثباتبخشبانکیکشوربویژهدرشرای کنونیکهبابرداشتهشتدنتحتریم
 هایکشورروبهافزایشاست،موردبررسیقرارگیرد.هاومبادالتبینالمللیبانکحجمفعالیت
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 آوری بخش بانکیارزیابی تاب

هایدرصدازحجمدارایی46نزدیکبهنشاندادهشدهاست،1همانطورکهدرجدولشماره

هتایهایدولتیاختصاصدارد،دراختیارداشتناینحجتمازدارایتیبخشبانکیکشوربهبانک
هادربخشپولیکشتور،هایدولتی،عالوهبراهمیتونقشآفرینیاینبانکبانکیتوس بانک

هتاییکتهسیاستدرنتیجۀ سیستمبانکیهاوبهدنبالآنکتثثیرپذیریثباتوسالمتاینبانک
دهتد.اگترکندرانشانمتیهادراقتصادکشوراتخاذمیدولتدرادوارمختل بهوسیلهاینبانک

وهااستفادهشود،بهدلی اینکهدراینروشآوریبانکازشاخصمرتونبرایارزیابیتا 

هتایهاوتغییراتارزشساالنهداراییهایبانکگرارزشبازاریدارایی)کهبهترتیبنمایان
هایپذیرفتتهشتدهدرآوریبانکباشند(بصورتمستقیمقاب مشاهدهنیستند،تنهاتا هامیبانک

تترکتردندامنتهگستتردهمنظوربهتوانارزیابیکرد.بنابراینبورساوراقبهاداررابهاینروشمی
پذیرفتتهشتدهیهتابانکآوریشاخصوالرهاستفادهشدهاست،تابتوانعالوهبرتا پژوهشاز

هتایبختشهایدولتیکهنسبتقابت تتوجهیازدارایتیآوریبانکدربورساوراقبهادار،تا 

1تیاردارند،نیزموردبررسیقرارگیرد.خبانکیرادرا
 



 های بخش بانکی نه مورد بررسی از کل داراییهای دولتی، خصوصی، و نمو سهم بانک (:1) جدول

سهم نمونه مورد 

بررسی از کل 

های بخش دارایی

 بانکی

های سهم بانک

خصوصی از کل 

 هادارایی

های بانک

 خصوصی

های سهم بانک

دولتی از کل 

 هادارایی

های کل دارایی های دولتیبانک

 بخش بانکی

0.828589 0.540491 6416430 0.459509 5455061 11871491 

 بانک مرکزی های داده پایگاه منبع:

 

زمانیةبانکداخلیطیباز18شاخصوالرهبرایۀنتایجحاص ازمحاسب2ةدرجدولشمار

میانگینبازدهحقتوقصتاحبانستهامبترایدهستالAV ROEنشاندادهشدهاست.1393تا1384
زمتانیةهتابترایستودآوریدربتازوانبانکهاوتعملکردبانکةباشد،کهنشاندهندمتوالیمی

 باشد.موردمطالعهمی

________________________________________________________________ 

هایپذیرفتهدربورستهرانآوریبانکدرمطالعهدیگریتوس همینگروهپژوهشی،شاخصفاصلهتاشکستجهتارزیابیتا -1

یصورتپذیرفتهتوس اینشاخصباشاخصوالرهدراینمطالعهتفاوتچشمگیرینداشتهاست.بندیوارزیابصورتپذیرفتکهرتبه
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 VOLAREمحاسبه شاخص  (:2) جدول

VOLARE ASD ROE P N SD ROE AV ROE بانک 

0.447132336 0.027537-0.157920.197190.0397185040.47467
توسعه

 صادرات

 کارافرین0.045884-0.2151690.3554330.0865037930.32586 0.279975444

0.26316178 0.02917-0.19710.223580.0449875670.29234
 اقتصاد

 نوین

 سینا0.03013647-0.31180.573030.0925897220.27096 0.240823521

 پارسیان0.04579318-0.0980330.362490.0788731660.24715 0.201356812

 پاسارگاد0.042587330.331940.191060.0701211110.21926 0.176672668

 سامان0.03375473-0.185320.342560.0608575160.19269 0.158935263

 ملت0.04448918-0.3515740.229880.0780792930.17648 0.131990815

 رفاه0.02496484-0.757680.780170.1996097450.14273 0.117765154

 تجارت0.03251182-0.238820.220980.0517012440.1208 0.088288172

 سرمایه0.03720692-0.33530.315510.0725830990.12243 0.085223076

 صادرات0.03433557-0.274560.280320.060808620.11582 0.081484427

 مسکن0.050392380.334210.4467770.1215315030.10486 0.054467616

 پست0.00647740-0.57280.94630.1897143490.02176 0.015282596

 ملی0.00933870-0.024410.051570.0100868420.01702 0.007681294

0.005118072 0.03301692-0.127480.1856420.0457119910.038135
صنعتو

 معدن

 کشاورزی0.02545735-0.112070.181750.0345986680.02126 -0.00419735

 سپه-0.03234154-0.212030.22570.0506249790.0157 -0.04804154


SDانحراامعیاربازدهحقوقصاحبانسهام(ROEطیدهسالمی)باشد،باالبودناینمتغیتر

هادرطتولزمتانبتهدنبتالافتزایشدهد.اماازآنجاکهبانکپذیریباالیبانکرانشانمینوسان
ROEشتود،ازازتغییراتمنفیتحتعنوانریسکیادمیعمدتاًوباتوجهبهاینکهباشندخودمی

نشتاندادنمیتزانمنظتوربته(ASD ROE)ستهامانحراامعیارتعدی شدهبازدهحقتوقصتاحبان
دهتد.همتانطورکتهدراستفادهشدهاست،زیرابهنوساناتمنفیوزنبیشتتریمتیهاریسکبانک

شاندادهشدودرادامهنیزآوردهشدهاست،درمعادلهمربوطبهانحراامعیتار(ن5معادلهشماره)
،وNهایمتتوالی،زمتانیکتهمنفتیباشتدبرایسالROEتعدی شده،حاص جمعتفاوتساالنه



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   270

شود.باالبودنانحراامعیارتعدی شدهبیتانگربتاالبتودنمیتزاننامیدهمیPزمانیکهمثبتباشد
شود،انحترااهاتلقیمیباشد،ازآنجاکهریسکیکپدیدهمنفیبرایبانکهامیریسکبانک

(ضر شدهاست.-1معیارتعدی شدهدرمعادلهذکرشدهدر)

ASD ROE =  
نشاندادهشدهاست،شاخصوالرهازحاص جمعمیتانگینو2همانطورکهدرجدولشماره

آید.باالبودنمیانگینبلندمدتبتازدهمیبهدستحقوقصاحبانسهامانحراامعیارتعدی شده
حقوقصاحبانسهامبرایهربانکبیانگرتوانباالیآنبانتکدرجتذ ستودآوریوعملکترد

باشد،درصورتیکهباالبودنانحراامعیارتعدی شدهبازدهحقوقصاحبانمناسبآنبانکمی
هتاییکتهبتازدهرودبانتکباشتد.انتظتارمتیریسکبرایآنبانکمیسهامنشاندهندهباالبودن

هتاییحقوقصاحبانباالتریدارند،نوساناتوریسکباالتریرانیزتجربهکننتد،بنتابراینبانتک

-کهدرکنارباالبودنمقداربازدهحقوقصاحبانسهامنوساناتکمتریتجربهکتردهباشتندتتا 

اند،هاییکهبازدهحقوقصاحبانسهامکمتریداشتهرودبانکفیانتظارمیباشند.ازطرآورترمی

هتاییکتهبتاوجتودپتایینمشاهدهشود،بنابراینبانتکهاآننوساناتوریسککمتریدرفعالیت
آوریدرمکتانبودنبازدهحقوقصاحبانسهام،نوساناتباالییراتجربهکردهباشند،ازنظرتا 

-آوریمرتتبشتدههابراساسمیزانتا بانک3ةارخواهندگرفت.درجدولشمارتریقرپایین

-آوریدرباالترینرتبهقرارگرفتتهاستت،بانتکاند.پسازبانکتوسعهصادراتکهازنظرتا 

هتایدولتتیخصوصتیاند.بانتکباالیجدولرابهخوداختصاصدادهۀنیمباًیتقرهایخصوصی

هتایدولتتینیتزبتهجتزءبانتکتوستعهانتد،بانتکجدولرتبهبندیقترارگرفتتهشدهنیزدرمیانه
اند.بندیقرارگرفتهصادرات،درانتهایجدولرتبه



 آوری سیستم بانکیبر تاب مؤثر. عوامل 6

گیرد،برخیازاینعوم دربخشآوریسیستمبانکیتحتتثثیرعوام متعددیقرارمیتا 
اشارهشد.برایناساسدرادامهبااستتفادهازیتکمعادلتهرگرستیونیکتههانآپیشینهپژوهشبه
Vallascas & Keasey(2012،)Markman & Venzinبرگرفتهازمطالعات

 Calmès(و2014)

& Théoret(2014)هایاهرمتیوای،نسبتریربهره،تثثیراندازهبانک،سهمدرآمدهایباشدیم



 271  ر بر آنآوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثارزیابی تاب

موردبررسیقرارگرفتهشدهاست.هابانکآوریتا نقدینگیبرمیزان




 ها از نظر تاب آوری رتبه بندی بانک (:3) جدول

VOLARE بانک نوع مالکیت 

 توسعه صادرات دولتی 0.447132336

 کارافرین خصوصی 0.279975444

 اقتصادنوین خصوصی 0.26316178

 سینا خصوصی 0.240823521

 انپارسی خصوصی 0.201356812

 پاسارگاد خصوصی 0.176672668

 سامان خصوصی 0.158935263

 ملت دولتی خصوصی شده 0.131990815

 رفاه دولتی خصوصی شده 0.117765154

 تجارت دولتی خصوصی شده 0.088288172

 سرمایه خصوصی 0.085223076

 صادرات دولتی خصوصی شده 0.081484427

 مسکن دولتی 0.054467616

 پست دولتی 0.015282596

 ملی دولتی 0.007681294

 صنعت و معدن دولتی 0.005118072

 کشاورزی دولتی -0.00419735

 سپه دولتی -0.04804154

 

حقتوقتقستیماز(ar)ستهامسصتاحبانحقتوقنسبت.باشدیممبدأعرضازدررابطهباال
متالیاهترمدرجتهنسبتنشتاندهنتدهاین.آیدمیبهدستبانکهایداراییک بهسهامصاحبان

زیترا،باشتدیمتهتابانکمالیسالمتارزیابیبرایهاشاخصنیترمهمازیکیاستوبانکیک
مشتکالتبتروزصتورتتتادردهتدیمتاجتازهبانتکبهحفاظتیشبکهمثابهبهبانکسرمایهمیزان

توانایی بدهد.ادمهخودلیاتعموبهباشدداشتهراهایبدهبازپرداختاساسی، (ize)بانتکاندازه
هتربانتکیهتایتیداراکهشاخصیبراینشاندادنمیزانبزرگیبانتکاستتازطریتقلگتاریتم

کهدرآمدهایریرمشاعچتهنستبتیکندیم(بیانNI)رمشاعیغشود.نسبتدرآمدهایرمحاسبهمی

درآمتدمجمتوعرمشتاعشتام دهنتد.درآمتدهایریازدرآمدهایبانکرابهخوداختصتاصمتی
ونیزبیتانشتدمطالعتهگتودارتترشیپباشد.مبادالتارزیوسایردرآمدهامینتیجهکارمزدی،
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بتواننتدمنتابعدرآمتدیختودراازطریتقارائتهختدماتوهتابانتکدهدهرمقداروانگرنشانمی
اهتدبتود.نستبتتستهیالتبتهبیشتترخوهاآنآوریتا تریتهیهنمایندمحصوالتبیشترومتنوع

-تتثمینشتدههاسپردههاازمح دهدچهمقدارازتسهیالتپرداختیبانک(نشانمیLODسپرده)

باشدوهرمقدارباالترباشد،ریستکهامیایازمیزانریسکنقدینگیبانکاند،ایننسبتسنجه
کتهچتهدرصتدیازکنتدیمتبیتان(OA)یتیدارانقدینگیبانکباالترخواهدبود.نسبتوامبهد

دهتدکتهتستهیالتستهمبتاالییازاختصاصدارد.باالبودنایننسبتنشانمیهاوامبههاییدارا
رابهخوداختصاصدادهوبهاحتمالفراوانبانکبتاکمبتودنقتدینگیمواجتههابانکیهاییدارا

خواهدشد.


 نتایج حاصل از برآورد مدل (:4) جدول

Prob Std. Error Coefficient Variable 
0.2373 0.395806 0.492313- C 

0.00270.3906761.466671CAR 

0.08320.1348590.254837NII 

0.00380.0485110.173574-LOD 

0.03370.2711070.649957LOA 

0.66810.0540940.023776Size 

 

باشتدبتاتوجتهبتهدسترستینداشتتنبتهنترخ(متیcar)سهاماولینمتغیرنسبتحقوقصاحبان
متغیرجایگزیننترخکفایتتسترمایهاستتفادهعنوانبههایدولتیازاینمتغیرکفایتسرمایهبانک

هاینمونهموردآوریبانکشدهاست.اینمتغیردرسطحیکدرصدرابطهمستقیمیبامیزانتا 
باشتد(متیnii)بانتکرمشاعازک درآمدهایبررسیداشتهاست.متغیردیگرسهمدرآمدهایری

داشتتهاستت.دوهتابانتکآوریکهاینمتغیردرسطحدهدرصدنیزرابطهمستقیمیبامیتزانتتا 
هتاینستبتعنتوانبته(loa)دارایتی(ونستبتتستهیالتبتهlodمتغیرنسبتتستهیالتبتهستپرده)

-کهمتغیرنسبتتسهیالتپرداختیبتهستپردهدهداند،نتایجنشانمینقدینگیدرمدلآوردهشده

هتایبانتکدرایریرمستقیمونستبتتستهیالتبتهدارایتیهایبانکدرسطحیکدرصدرابطه
هایموردبررسیدارند.همچنتینمتغیترآوریبانکایمستقیمبامیزانتا سطحپنجدرصدرابطه

یهربانکدرنظرگرفتهشدهاست،اثرمعنتاداریها(کهبرابربالگاریتمداراییsize)بانکاندازه
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هانداشتهاست.ازآنجاکتهشتاخصوالرهبتااستتفادهازاطالعتاتوعملکتردآوریبانکبرتا 
آوریبرمیزانتتا مؤثربررسیعوام منظوربه(محاسبهشد،1393تا1384)سالهاطیدهبانک

ضیحیاستفادهشدهاست.هاازمیانگیندهسالهمتغیرهایتوبانک


 گیریجمع بندی و نتیجه

-هایکشورپرداختهشدهاست،درگامنخستتتتا آوریبانکمطالعهبهبررسیتا دراین

بترایوالرهمیانگینشاخصگیریشد.هابااستفادهازشاخصوالرهاندازهیکازبانکآوریهر

هایدولتتینزدیتک/.وبرایبانک10دههایدولتیخصوصیشبانک/.،20هایخصوصیبانک
هتاتحتتتتثثیرستاختارآوریبانتکتواننتیجهگرفتکتهتتا /.بودهاست.برایناساسمی07به

گیرد.قرارمیهاآنمالکیتیبانکوحاکمیتشرکتی
آوریسیستتمبتانکیراتحتتتتثثیرترینعواملیکهتا دربخشدومپژوهشبهبررسیمهم

عنتوانبتهدهندپرداختهشد.همانطورکهگفتهشدمتغیرنستبتحقتوقصتاحبانستهامکتهقرارمی

آوریمتغیرجایگزیننرخکفایتسرمایهدرنظرگرفتهشدهاست،رابطتهمستتقیمیبتامیتزانتتا 
هابامتدنظترقتراردادناستتانداردهایکمیتتهبتازلبتهویتژههادارد.بنابرایننیازاستبانکبانک

اندکهتتاستالهایکشورهایعضواینکمیتهملزمشدهکهبراساسآنبانک3مودهایبازلرهن
درصدداشتهباشند،نسبتبهافزایشنترخکفایتتسترمایه5/10حداق نرخکفایتسرمایه2018

اقدامنمایند.

-یستکریرمشاع،میتزانردرآمدهایسهمافزایشبابراساسادبیاتموضوعانتظاربرآنبود

آوریبیشتتریداشتتهباشتند،نتتایجهتاثبتاتوتتا بانتکدرنتیجتههاکاهشیافتهوپذیریبانک

هتاییکتهنستبتدرآمتدهایریرمشتاعازکت دهتدبانتکحاص ازبترآوردمتدلنیتزنشتانمتی
اند.آورتربودهباشد،تا باالترمیهاآندرآمدهای

وامبهداراییووامبهسپردهنیزبهترتیبرابطهمستتقیمودهددونسبتهمچنیننتایجنشانمی
اند.دلی وجودرابطهمستتقیممیتاننستبتوامبتهدارایتیوهاداشتهآوریبانکریرمستقیمباتا 

دهتیموجتبافتزایشتواناینگونهبیانکردکهافزایشمیتزانتستهیالتهارامیآوریبانکتا 

شود.همچنیندرهامیباالرفتنمقدارشاخصوالرهبرایبانکدرنتیجهاوهمیانگینبازدهدارایی
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تتواناینگونتههتامتیآوریبانتکموردرابطهریرمستقیممیاننستبتتستهیالتبتهستپردهوتتا 
هتاخواهتدشتدامتاازدهیاگرچهموجبباالرفتنبازدهداراییقضاوتکردکهافزایشتسهیالت

هارابامشکالتنقتدینگیمواجتهخواهتدبانکاحتماالًسبتتسهیالتبهسپردهآنجاکهافزایشن
هتاییهاناچاربهاستقراضویااضافهبرداشتتازبانتکمرکتزیبتانترخایکهبانکنمودبهگونه

شوند،کههمتینمستئلهموجتببتاالرفتتنقیمتتتمتامشتدهباالترازنرخمعمولجذ سپردهمی

هاخواهدشد.هاوپایینآمدنبازدهدارایینکجذ منابعدربا
ایرابطههاآنآوریهاباتا رفتکهاندازهبانکباتوجهبهادبیاتوپیشینهموضوعانتظارمی

هتااثترریرمستقیمداشتهباشدامانتایجحاص ازبترآوردمتدلاینگونتهنشتاندادکتهانتدازهبانتک
آورینداشتهاستودرواقعدرکشورمااندازهبانتکبترتتا هاآنآوریمعناداریبرمیزانتا 
باشد.بانکتثثیرگذارنمی

آوریبختشبتانکیشایانذکراستاینپژوهشازنخستینمطالعاتیاستکهبهبررسیتتا 
باتوجهبهاهمیتسیستمبانکیکشورونقشپررنگآندربازارهایمتالی،.کشورپرداختهاست

آوریبختشبتانکیکشتوروبررستیبیشتترتتا منظوربهبیشتریدراینزمینهیهاژوهشپانجام
 .رسدیمترینعواملیتثثیرگذاربرآنضروریبهنظرمهم
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ودر مدهایندتینقشدارند.براساا نتاایجGDPنر ارز،گیرینااامینانیمتغیرهایدرشکت
رویکردمدلیرششیمارکفنیز،رابجهبینقیمتواردا بامتغیرهایبنیاادین نازالناویدو

،بازباودنتجااریوقیماتتولیادکا هاایGDPکند.برمبناینتایج،نر ارز،رژیمیپیرویمی
عناداریبرقیمتکا هایوارداتیدارد.همچنیندرجهگذرنار وارداتیدرشارجتاثیرمثبتوم

هایمحیجیجاز هایمحیجیدرهردورژیمبیشازواحداست.نااامینانیارزبالحاظنااامینانی

دهندووالوهبر نشیبگذرنر ارزیگذرنر ارزبرقیمتواردا راافزایشمیثابتدرجه
درGDPهایمحیجیاست.دراینبایننقاشنااامیناانیازثرازنااامینانیبرقیمتواردا نیزمتا

افزایششیبگذرنر ارزمثبتونسبتبهاثارا نااامیناانینار ارزودر مادهایندتایبسایار
"بزرگاست.



واژگانکلیدی:قیمتواردا ،وبورنر ارز،نااامیناانیاقتصاادکاالن،رگرسایونیرششای
EGARCHمارکف،

  JEL: C22 , F31 , E42بندیابقه
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تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه 

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
 *1آرش آرین پور

استادیار گروه حسابداری ، عضو هیئت علمی موسسه 
 آموزش عالی عطار ، مشهد ، ایران 

 2یحیی حساس یگانه
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  استاد ،

 دانشگاه عالمه طباطبائی
 3جعفر باباجانی

استاد ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری 
 دانشگاه عالمه طباطبائی



 چکیده

بهدنبالافزایشتقاضابرایشدافیتوپاسخنوییدرموردوملکاردشارکتواثارا  نبارجامعاهو ی
نمودها،اصولوقوانینومقررا برایشرکتهاتدوینمیشودکهشرکتهابارایاناساا ،ندعان،ره

گزارشهایشوددرابعادمختلفرامنتشرمیکنند.هدفاصلیاینمقاله،تحلیاتوضاعیتگزارشانری
قبهااداروملکردپایداراجتماویوارتباط نباهزینهسرمایهدرشرکتهایپذیرفتهشادهدرباور اورا

تهراناست.
مرحلهانجامشد.درمرحلهاول،پسازمجالعاهمباانی3بهمنظوردستیابیبههدفاصلیتحقیق،تحقیقدر

شااش تعیاینشاد.26گروهشبرگانوبااستدادهازتحلیتواملیتأییدی،3نظریتحقیقونظرشواهیاز
شرکتپذیرفتهشاده134زارشهایهیأ مدیرهدرمرحلهدوم،بابررسیمحتوایصور هایمالیوگ

درصادحه1391-95اایساالهاایدربور اوراقبهادارتهران،وضعیتگزارشنریایانشااش هاا
مرباوطهاایدادهگستردهاکستثبتوموردبررسیقرارگرفت.نهایتاٌدرمرحلهسوم،پسازجما  وری

________________________________________________________________ 
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.گرفتمورد زمونقرارابلوییبهروشدادههایتفرضیهتحقیق،شرکت79به
رویاههاایکاارووملکارد»یافتههانشانمیدهدکهشرکتهایموردبررسیدراینتحقیق،درمؤلده

وملکردپایداراجتماویشرکتهاسجحنسبتبهسایرمؤلدههاگزارشنریبهتریداشتهاند،ولی«مناسب
یابیشدهاست.همیناینبارشالفمباانینظاریتحقیاق،نسبتبهتحقیقا شارجیبررسیشدهپایینارز

نوسانا میتواندناشیازبرهزینهسرمایهشرکتهاتأثیرمثبتداردکهاجتماویداریااالوا وملکردپا
نادیدهگرفتنویژگیهایشاصشرکت)مانندتواناییمدیریتییامهار هاایکارکناانییااقیمتسهام،

اریخیوااالوا  یندهننرباشد.اثرمتقابتااالوا ت


یشااش گزارشانروملکاردپایاداراجتمااوی،شااش وملکاردپایاداراجتمااوی،واژگان کلیدی: 
اجتماوی،هزینهسرمایهیداریپا



 JEL:G32،G41،M14،M40،M41طبقه بندی 
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بیمه درآمدی  روش جدید و نوین  در مدیریت ریسک 

 محصوالت  بخش کشاورزی 

 
 سعلی لطفیعبا

مربی گروه اقتصاد  دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 

 چکیده

کشاورزیفعالیتیسرشاارازمخااارا اسات.درایانفعالیاتاناوارمخااارا ابیعای،اجتمااوی،
اقتصادیوومدیدستبهدستهمدادهومجمووهشکنندهواسیبپاذیریبارایتولیادکننادگاان

ولتهاجهتحمایتازکشاورزیوتولیدکننادگاانبخاشکشااورزیسیاساتهاوفراهمکردهاست.د
برنامههاییرااراحیمیکنندکهبیمهدرامدییکیازانهاست.اینبیمهازارحهایجدیادبیماهایباه
شمارمیایدکههمزمانریس قیمتووملکردرامدیریتمیکند.درایانمقالاهساعیشادهاساتباا
برزسینظریهبیمهدرامدی.مزایایاننسبتبهسایرارحهایبیمهایبیانشودوهمچنینباااساتدادهاز
ااالوا قیمتووملکردمحصو  گندم،جو،نخودوپیازدراستانهایفاار ،کرمانشااه،کرماان،

امکانسنجی1393—1380الهایشراسانرضویوا ربایجانشرقیوااالوا سریزمانیمربواهبهس
ایجادبیمهدرامدیصور گرفتهاست.نتایجحاکیازایناستکهدراستانا ربایجانشرقی،باتوجهبه
با تربودنضریبتنوردرامددرهرهکتار،محصولپیازازامکانمناسبتریجهتایجادیا بیماه

برشورداراست.همچناینگنادمابایدرایاناساتاننیازماوقییتیدرامدینسبتبهگندمابیودیم
مناسبتردارددراستانکرمانشاهنخودابیودیمنسبتبهگندمابیوهمچنینگندمابینسابتباهگنادم
دیمدارایموقیتمناسبتریازلحاظریس درامدیجهتاجرایالناویبیماهدرامادیهساتند.در

تانفار محصولگندمنسبتبهجوبرتریداردودرکتکشوربهترتیبمحصو  پیاازدیام،اس
پیازابی،نخوددیم،نخودابی،گندمابی،گندمدیم،جودیموجوابایازلحااظاجارایبیماهدرامادی

مزیتدارند.
 

.،حقبیمه،ریس گریازنار حاقبیماه،بیمهدرامدی،ریس اندازهگیریریس کلید واژه ها:
 حقبیمهواد نه
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نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک 

 های ارزی بر تولید و قیمتبا توجه به تأثیر نظام

 
 *1علیرضا کرمی

دانشجوی دکتری ، رشته اقتصاد ، دانشگاه 
 اصفهان 

 2مجید صامتی

 فهان دانشیار گروه اقتصاد ، دانشگاه اص

 3سید کمیل طیبی
 استاد گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان 

 4لیال ترکی

استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان 
 

 چکیده

هاایمختلافبارنار ارزتواننادازراههامیشود؛امادولتقیمتارزتوسنورضهوتقاضای نتعیینمی
کناد.درهاینر ارزراتعریفمایبازارهایارز،نظامهادرتأثیرگذارباشند.میزانوماهیتدشالتدولت

هاینر ارز،یاریوبیبرایتعیینقیمتهستند.اینتحقیقبهانتخابنظاامارزیمجلاوببارایواق نظام
مناسابباراییا ارزی نظاام انتخابپرداشتهاست.1990-2015کشورهایوضواوپ دردورهزمانی

ارزیناامجلوبنظاامدهنادهنشاانکشاوریا  ارزدرنرهایتزیرانوسانکشوربسیارحائزاهمیتاس
 .دهادمایقرارتأثیرتحتراکشور ناقتصادیمتغیرهایسایروملکردوبودهکشوراینبرایشدهتعیین

برهانظامنورایناثرا کهاست زمکشور،ی توسنانتخابیارزیهاینظامبودنمجلوبیبرایبررس
یا اقتصاادیمتغیرهاایتارینازجملاهمهام.شودارزیابیاقتصادیمتغیرهاییرسابریجهدرنت وارز نر

.استتورمنر وملیتولیدکشور
-گیاریشااش یومعیارتصمیمArgyدراینتحقیقبرایانتخابنظامارزیمجلوب،ازدومدل رجی)

________________________________________________________________ 
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براسا رویکردحداظتیاراحایوبااکما یاستدادهشدهاست.مدل رجیMADMهاییندگانه)
هایتابلوییتخمینزدهشدهاست.مدلدومبابهکارگیریمعیارهایکیدایواساتدادهازروشروشداده

 یموردبررسیقرارگرفتهاست.AHPسلسلهمراتبی)تحلیت

ایکشورهایوضاودهندکهنظامارزیشناورمدیریتشدهبرنتایجحاصتازتخمینمدل رجینشانمی
تراست.درروشتحلیتسلسلهمراتبینیزهمیننتیجهبهدستاوپ ازدونظامارزیثابتوشناورمناسب

ترینمعیارها مدهاست.همچنیندراینروش،معیارهایصادرا ،قیمتوکاراییاقتصادیبهونوانمهم
اند.براینظامارزیشناورمدیریتشدهشناشتهشده



یAHPهایتابلویی،تحلیتسلسلهمراتبی)نظامارزی،کشورهایوضواوپ ،دادهید واژه:کل
  JEL:C23, F31بندیابقه
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رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد 

 ایران بر اساس مدل های گذشته نگر

 
  1فرشته جندقی میبدی

د، دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشه
 ایران

*دکتر محمدعلی فالحی
2 

 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 

 دکتر مهدی فیضی

 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران



 چکیده

هدفاینمجالعهتعیینرجحانهایبان مرکزیوقاودهبهینهسیاساتپاولیدرایارانباابهارهگیاریاز
کنترلبهینهاست.بدینمنظورفرضشدکهمقاما پولیمسالهبهینهیابیرادریااریوبانتظاارا روش

یهارگانهشامتمعادلهورضهکت،تقاضایکات،تقاضاایپاولومخاارجهایدیگذشتهننروباتوجهبهق
مربعاا معماولیبااستدادهازروشحاداقتفوقحتمیکنند.پسازبر وردپارامترهایمعاد  دولت،

(OLS(یوروشرگرسیونهایبهظاهرناامرتبنSURرجحاانهاای1395-1357یبارایدورهزماانی،
کهمیزانزیانرفاهاجتمااویراحاداقتنقدیننیمقاما پولیبرایتثبیتتورم،تولیدوهموارسازیرشد

نحارافرشادنقادیننیوبعاداز نمیکنند،انتخابشدند.نتایجبیاننرایناستکهبان مرکزیبایدا
شکافتولیدرامدنظرقراردهد.همچنینقاودهبهینهسیاستپولیحاصلهازرجحانهایبهینه،بیاننرایان
استکهبان مرکزیبایدبهاورهمزمانبهتغییرا تورم،شکافتولید،نار ارزواقعای،رشادمخاارج

دهد.شنشاندولت،رشددر مدهایندتیومالیاتیواکن
 

 JEL: E58, E52, C61طبقه بندی 
-رجحانهایبان مرکزی،قاودهپولیبهینه،کنترلبهینه،برنامهریزیپویااشجایواژه گان کلیدی:

درجهدو،بان مرکزیایران
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 قبولی ظرفیت افزایش گذاری سیاست چهارچوب طراحی

 رد آمیز فاجعه حوادث اوراق از استفاده با اتکایی بیمه

 بیمه صنعت

 
 1محسن نظری

 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه تهران

 2طهمورث حسن قلی پور

 استاد گروه مدیریت ، دانشگاه تهران 

 3حسن قالیباف اصل

 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه الزهرا 

4جواد سهامیان مقدم
* 

دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی 
 گرایش سیاست گذاری دانشگاه تهران

 

 چکیده 

پژوهشحاضرباهدفاراحییهاریوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااساتدادهاز
اوراقحوادثفاجعه میزدرصنعتبیمهانجامشادهاسات.روشتحقیاقایانپاژوهشبراساا رویکارد

قکیدایاکتشاافیسیستمیاشترا وکوربینبودهوبرایگرد وریدادههااازروشمصااحبههاایومیا
 استدادهشدهاست.

نتایجتحقیقنشاندادکهشراینولَیاقتصادیوغیراقتصادیبهونوانشراینولّیسیاستگذاریافزایش
ظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااساتدادهازاوراقحاوادثفاجعاه میازدرصانعتبیماهباودهوابعاادسیاسات

ییبااستدادهازاوراقحوادثفاجعه میزنیزدربرداندهابعادبیمهایگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکا
گاروباار ازبلندماد وکوتااهوبورسیمیباشد.شراینزمینهایشامتکالنوشردوشراینمداشلاه
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مد میباشند.
براسا اینمدلراهبردهاوبار ازاقداما سااشتاریونهاادیباودهودرنهایات،پیامادهایحاصاتاز
پدیدهسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحوادثفاجعه میازوباار از

ز یندعاانمختلافدرگیاردرپیامدهایمستقیموغیرمستقیممیباشند.درپایانپیشانهاداتیباههاریا ا
سیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااساتدادهازاوراقحاوادثفاجعاه میازارائاهگردیاده

است.


بیماههاایاتکاایی،سیاساتگاذاری،اوراقبهاادار،اوراقحاوادثفاجعاه میازابقاهها:  کلید واژه

.JELبندی
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 فضا گذاری و (Denomination)تحلیلی برساختارقطع بندی 

(Spacing) پول در ایران بر اساس روشD-METRIC 

 
 1علی ارشدی

 استادیار گروه اقتصاد ، پژوهشکده پولی 


 چکیده:

وجودی قج بندیمناسباسکنا ومساکوکبارایهارپاولرایجایازضارورتهایاولیاهتساهیتدر
بهصور مستقیمویهغیرمستقیمبهبان مباد  استیراکهدرغیراینصور هزینههایهنندتییه

مرکزیوبهاورکلیاقتصادکشورتحمیتمیگردد.دراینمیانباهدلیاتوواماتاقتصاادینظیارتاورم،
ساشتاربهینهدارایی ماهیتپویامیباشدکههرازیندگاهینیازبهتعریفقجا جدیادرامجاریمای

نظاریموضاورازحیاموملیااتیباهبررسایسااشتارقجا بنادیکند.دراینپژوهشضمنبررسیمبانی
درایارانمایپاردازد.نتاایجحاصالهحااکیازوجاودD-Metricاسکنا ومساکوکباراساا روش

اشکا تیدرساشتارموجودمیباشدکهاهم نوبار استاز:
سیلهازی ساومنجارباهازدوردینامی موجوددرساشتارفعلیاقجاربانر تورمهمخوانیندارد.اینم

شارجکردناقجارپایینوفشاربهاقجاربزرگترراموجبمیشودوازسویدینرهزینههاایهنندتایرا
 بابتیاپونشربهبان مرکزیتحمیتمینماید.

یوجودداردکهایانمسایلهفشاارباهاقجاارماقباتقجا Spacingدرساشتارموجودمشکتفضاگذاری)
 دقودهراموجبگردیدهاست.م

سالمیباشدکهاینمد زمانفاصلهبسیارزیادی10متوسنتعریفقج جدیددرشراینفعلیدرحدود
برایایرانکهدرحدودسهسالمیباشددارد.D-Metricبامد زماناستخراجشدهازروش
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با  سنجش سالمت مالی در بانکداری ایرانارائه مدلی جهت 

 های کملز و حاکمیت شرکتی رنظر گرفتن شاخصد

 
 1معصومه محمدی

دانشجوی دکتری رشته حسابداری ، دانشگاه 
 مازندران 

 *2اسفندیار ملکیان

استاد گروه حسابداری ، دانشگاه مازندران 


 چکیده:

روازایانباشد.هایکیازمهمترینوتاثیرگذارترینووامتبراقتصادهرکشوریمیفعالیتووملکردبان 
هاتاثیربسازائیدراقتصاادوباهابا  نپیشارفتاقتصاادیهاتوامباوملکردمثبت نتداومفعالیتبان 

تواندبراقتصادکالنکشوراثرگذارباشد.بنابراینثباتیدر نمیبی وتوسعهکشوردارد.هرگونهنوسانو
انکیدارایاهمیتاسات.بااتوجاهباهوملکاردبررسیوملکردصنعتبانکداریکشوروتحلیتسالمتب

توانادموجابنوساانوثباتیوبحراندر نمایهایکالناقتصادکشور،هرگونهبیسیستمبانکیبابخش
اشتاللدربخشکالناقتصادشود.لذابررسیواامینانازثباا وساالمتسیساتمباانکیدارایاهمیات

است.
هاایهایمالیمرتبنباشاش کملازکاهبااتوجاهباهمجالعاهپاژوهشنسبتدراینتحقیقابتدامهمترین

هاواستدادهازنظرشبرگانگرد وریشدهداشلیوشارجیدرزمینهتحقیقا مرتبنباسالمتمالیبان 
ودرادامهووامتموثربرشاش حاکمیتشرکتی)بهونوانوامتاثرگاذاربارشااش کملازوساالمت

بااستدادهازنظرشبرگانشناساییگردیدکهاینامردرهیچیا ازتحقیقاا گذشاتهدرنظاربانکداریی
گرفتهنشدهاست.درنهایتبااستدادهازتحلیتسلسلهمراتبیفازیمجمورووامتموثربرشاش کملازو

درساالمتبنادیگردیاد.نتاایجنشااندادکاهپانجواماتبرتارحاکمیتشرکتیبهصور همزمانرتباه
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بانکداریبهترتیبشامتانتخابمادیریتارشادازاریاقفر ینادهایکارمنادیابیوملحاوظنظارداشاتن
صالحیتموردنیاازبارایپساتمادیریتارشاد،نسابتکدایاتسارمایه،نسابتتساهیال غیرجااریباه

هااهدارایایهایشخصیرئیسهیا مدیره،نسبتحقوقصاحبانسهامبتسهیال ،شایستنیوتوانمندی
بان کشوربااستدادهازروشواسپا رتبهبندیگردیدند.17باشد.درنهایتبراسا اینرتبهبندیمی


 شاش کملز،شاش حاکمیتشرکتی،سالمتمالی،بانکداریایران.ها:  کلید واژه

 JEL:G21; G33; G34 بندی طبقه
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در  بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی

 کنترل تورم در کشورهای منتخب
 

 مریم میرزایی 

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و 
 مدیریت دانشگاه ارومیه

 *سیدجمال الدین محسنی زنوزی

دانشیارگروه اقتصاد دانشکده اقتصادومدیریت 
 ،دانشگاه ارومیه

** حسین اصغرپور
 

و مدیریت  ،اقتصاد، دانشکده اقتصاداستاد 
 تبریزدانشگاه ی بازرگان



 چکیده

یسیرتحو  پولیدرجهانحکایتازاینواقعیتداردکهبسیاریازکشورهادرشراینشااصمجالعه
تریندلیلیکهایانکشاورهارانااگزیرازاند.مهمهایگوناگونشدهنایاربهانجاماصالحا پولیبهشیوه

یمبااد  پاولیووادمتوانااییپاولملایدرایداایویهایکردهناکار مدینظامتسااجرایینینبرنامه
باشد.هایبا میوظایفموردانتظاربودهکهبهاورومدهناشیازوجودتورممستمردرنر 

دست مدهازیاصالیپولیباتوجهبهنتایجبهاینتحقیق،تالشمختصریدرشناساییابعادمختلفبرنامه
یتورمیبودناینسیاساتدردوباشدکهازجنبهدربرشیازکشورهایجهانمییمذکوراجرایبرنامه

هایتایلوییموردبررسیقرارگرفتهاست.ایودادهمدلپروبیترتبه
دهدکاهبارایموفقیاتدراجارایسیاساتحاذفصادرازپاولملایبایادباهتجربهاینکشورهانشانمی

ومسائلیهمچوننر تورموتأثیر نبرهویتملیو یتوجهکردایازووامتاقتصادیوسیاسمجمووه
های زمبرایمساودبودناجرایسیاستمذکوربررسیگردد.نتایجایانمجالعاهنشاانوجودزیرساشت
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هایییوناستقاللبان مرکزی،ودمتأمینمالیدولتازگذاریمجددپولملیزیرساشتدادکهارزش
البد.کنا ووجودسیستمنر ارزیثابتدری کشوررامیاریقانتشاراس

 

اصالیپولی،استقاللبان مرکزی،نظامارزیثابتمعتبر،کنترلتورمواژگان کلیدی:

 JEL:C23, C25, E42, E58بندی طبقه
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بر  ی: مدلیرانا یها بانک یپارادوکس سودآورسازی  شبیه

 یستمس شناسی یاییپو یکرداساس رو

  
 *1مهدی باستان

دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع ، 
گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی 

 ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 2ساره اکبرپور

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ، 
گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی ، 

 دانشگاه ایوانکی 

 3علی محمد احمدوند

 انکیاستاد گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه ایو

 

 چکیده

دراقتصاادایارانشادهونقاش نونوانیکیازارکانمهمتأمینمالیتولیدقلمدادنظامبانکیدرایرانبه
والوهبارایداایایاننقاشمهامدراقتصاادبانا محاورکشاور،ایرانهایبان است.بسیارحائزاهمیت

اشاندوایانمسا لهمنجارباهاراحایمادلسود وری زمبرایسهامدارانشاودرانیازداشاتهببایستیم
ارائاهوهاها،باجذبسپردهزیادیاستکهبان یهاسالسنتیبانکداریدرایرانشدهاست.وکارکسب

بانکاداریمادنظرشاودوکاارکسبسازیمدلیادهپودرکنندیتسهیال بهمشتریانشودکسبدر مدم
درکسابساود وریوهاا نهااازوادمکامیاابی نملکاردیهاایوشاش یتدرنهااما،اندبودهموفق
یجهوادمحضاوردرنتالمللیوینبینیپایداربرایسهامدارانونیزناتوانیدراحرازاستانداردهای فرارزش

ارفاهباهساود وری،باهاراحایرویکردشجیوی الملتحکایتدارد.ینبیقدرتمندهابان درجم 
ساازی ن،پیامادهاوبازشوردهااییغیرشجایویاادهپمنجرشدهاستکههابان ییبراوکارکسبمدل

بانا وکااهشنسابتکدایاتسارمایه،ریساکییهااییافزایشداراایبههمراهداردکهمنجربهیچیدهپ
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شواهدشدواینموضورنقضمقصوداولیهیعنیساود وریکاهشارزشسهامسهامدارانبان یجهدرنت
باراییاافتنولات.شاودیماپارادوکسباانکینامیادهمس لهباشدواینیموکارکسبزاراحیمدلبودها

یشناساییایاپویشناسان،ازروش وکنتارلاثربخشبارایمادیریتهایرشداداینمس لهوارائهراهکار
یمختلافناریوهانتایجاجرایسایسازهی،امکانشبسیستمیاستدادهشدهودر نباارائهی مدلسیستم
یمربوطبهی بان شصوصایهادادهسازی،ازیهشببهمنظورساشتمدلریاضیفراهمگردید.تصمیم

نتاایجتحقیاقونسیماراحیواجراگردید.افزارنرماستدادهومدلدر1395تا1391یهاسالایراندربازه
نکیکشورنظیرنر سودسپرده،نر سودتسهیال دهدتغییردرمقادیرپارامترهایمهمساشتاربانشانمی

وساازدیهامیسرنمابان برایامکانشروجازپارادوکسسود وریراوجهیچنسبتسپردهقانونیبههو
وکاارپایداربرایسهامدارانبان ،تغییرمدلکسبینی فرسود وریوارزشکسبراهکارمناسببرای

ساشتارشدماتیوکارمزدیوکسبدر مدوسودازمحتارائاهشادما باهبان ازساشتارتسهیالتیبه
حاضاارحااذفمدهااومسااودسااپردهشاادهتحقیااقییشناساااراهکاااراثااربخش.باشاادیباناا ماامشااتریان

وکنارگذاشتنوملیا بانکداریبرمبنایجذبسپردهواوجایتسهیال بانر باا ترباودهو زماسات
هااییایدارایدوتمرکزبرارائهشدما وکسبسودبادونافازایشتأکباهاان بوکارکسبمدلجدید

سمّیبان اراحیگردد.
 

وکار،سود وری،در مدهایکاارمزدی،در مادمشاار،کدایاتسارمایه،مدلکسب: کلمات کلیدی
 سازیپویاییشناسیسیستم،شبیه
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Introduction 

In most of countries, banks are one of the important parts of the financial system and 
have a considerable role as fiscal intermediates on getting economic growth and 
development.Generally, in every country, banks are the main basics of banking 
system especially in developing countries where capital markets are not developed; 
hence, evaluating banks’ performance is important. Competition and risk are two 
important factors that have effect on performance. In Iran, along with entry of 
private banks, demands for different types of bank services has increased in that 
banks are looking for more proportion of market share and more profitability. 
The goal of the present research is to analyze profitability, as a performance index, 
of banking system in Iran. This research can be distinguished from former studies in 
that it uses variables like diversification index of bank operations, capital market 
development, and manpower productivity. 

Theoretical Framework 

In general, there are three theories that explain the relationship between market 
structure and performance. These theories are SCP hypothesis, efficient-structure 
hypothesis, and quiet life hypothesis. 
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The SCP view represents a positive relationship between profitability and market 
concentration since banks can collude and get a more profit. 
Efficient-structure theory was first coined by Demsetz in 1973. He said that bank 
profitability is extracted from efficiency. He maintained that more efficient banks 
have a more ability to increase its market shares and sizes that let them be more 
concentrated and gain higher profit. 
The quiet-life hypothesis predicts a negative relation between concentration and 
profitability in which the firms with a higher market power tend to be inefficient so 
that its authorities and managers just charge the monopolistic profit and do not make 
an considerable effort. 

Methodology 

This research investigates profitability determinants of banking system in Iran 
during2003-2014.To this aim, 33 banks were selected. Two softwares, namely, 
Eviews.7 and Stata.14 were used. According to the Tan model (2015), the equation 
includes:  
Where: 
ROA: return on assets (profitability index) 
Liq: liquidity index 
Div: diversification index 
Com: index of expenditure management 
Pro: manpower productivity 
Risk: risk index 
HHI: concentration index (Herfindahl- Hirschman) 
Cmd: development index of capital market 

Results & Discussion 

Before estimating the model, test of stationarity must be done. The results of four 
stationarity tests (LLC, IPS, ADF-Fischer and PP-Fischer) shows that all the 
variables are stationary. 
Homogeneity test should be done in the next step. 
Considering autocorrelation and heteroskedasticity problems in model, GLS method 
should be used for estimation.  
The results show that all the coefficient are significant, statiscally. The probability of  
F-statistic represents that the regression is significant, generally. The R-squred 
statistic indicates 99 percent of dependent variable variations be explained by the 
regressors. Variables liquidity, diversification and risk have got a negative effect 
while the rest, have influenced profitability, positively. When the risk increases one 
unite, profitability would decreases 0.009 unit.With regard to concentration 
coefficient, it influences profitability,positively. In other words, SCP hypothesis be 
confirmed in banking system of Iran. The coefficient of HHI shows that if 
concentration in banking system increase one unit, profitability would increases 
0.193.  

Conclusion & Suggestions 

This research investigated the determinants of banking profitability in Iran with 
respectto market structure and risk variables. The results gained using fixed effect 
and GLS procedures showed that both hypotheses were confirmed,and that 
concentration influenced profitability positively while risk had a negative effect on 
it. 
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Considering the results, the following suggestions are made: 
1.Negative sign of the diversification index shows that it is better that banks focus 
on traditional activities (giving loans). 
2.Concentration influences profitability positively; hence, banks should increase 
proportions from the market. 
3.The sign of risk index shows that banks should pay attention to quality of loans or 
paying them back will be delayed. 
4.The positive coefficient of productivity represents the importance of this factor in 
that banks should protect their staff through several ways like education, and 
issueslike peyments and salary so thatit can lead to productivity and finally 
profitability. 
 
Keywords:Profitability, Market Structure, Risk taking behavior, Bank System, 
Panel data 
 
Jel Classification: D40,C23,G32,G29,G21 
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Introduction: 

The results of various studies on the efficiency of some stock exchanges show that 
these markets are inefficient even in a weak form. Therefore, considering the 
inefficiencies of these markets, it can be concluded that by trading on the basis of a 
set of information, it can be economically profitable, meaning that inefficiencies 
indicate that models can be designed to generate unexpected profits. Many studies 
have been conducted to assess long-term memory and design of prediction models 
for future indicators. The study of long-term memory parameters predicts 
macroeconomic variables (especially variables related to price indices) for most 
users, such as governments and central banks, in adopting and implementing their 
policies. 

Theoretical Frame Work 

The existence of long-term memory in return on assets has important theoretical and 
practical aspects. First, since long-term memory is a particular form of nonlinear 
dynamics, its modeling is not possible with linear methods and encourages us to 
develop and use nonlinear pricing models. Second, despite long-term memory, the 
pricing of derivatives will not be suitable using traditional methods. Long-term 
memory (also referred to as long-range dependence) explains the correlation 
structure of the values of a time series over long distances. The existence of long-
term memory in a time series means that there is a correlation between its data, even 
with a long time interval. 
Investors in their quest for prediction, assume that future stock market trends are at 
least partly based on current and past events and data. A large number of linear and 
nonlinear statistical models are proposed to predict the future trends of financial 
processes based on current and past historical data. The aim of using the historical 
observed values of a given quantity is to predict the time series in order to construct 
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a model of its behavior which can be used to predict future values over a short or 
long horizon. Considering the importance of predicting and evaluating stock market 
indices, the aim of this research is to create a stock market index prediction model 
and to evaluate the long-term memory in order to reduce the risk of decision 
making. 

Methodology: 

In this research, we have tried to use the Arfima method, and the periodogram 
method, which is a time series analysis method to study long-term memory, and to 
design a prediction model from. In time-series models, it is assumed that all the 
factors and relationships affecting the formation of a variable are expressed in its 
own values; therefore, from its previous values, the variables can be used as the 
most important source for explaining the variation of variables, and only predict 
variable using previous information. According to this view, if the process of 
generating data of a variable can be obtained, prediction of that variable will be 
relatively easy. 
The statistical population of this study is the total and financial indicators of Tehran 
Stock Exchange daily. The subject area of the research is to predict the total and 
financial indices of Tehran Stock Exchange and determine the spatial scope of the 
research for determining the statistical population, selecting the statistical sample, 
and collecting information, and testing the hypotheses from Tehran Stock Exchange, 
and the target territory for collecting data and testing the assumptions from 2004 to 
2015. 
In this research, after the data collection, central indicators such as mean, dispersion 
indices such as standard deviation, and various time series graphs have been used to 
describe the community. The methods used to analyze the data and to estimate the 
parameters of the problem under study are called inferential statistics. In this 
research, methods such as Box-Cox transformation, Dickey Fuller, ARFIMA, and 
periodogram method using SAS9.4 and R soft wares are used. 
 

Results and Discussion: 

The fitting of the ARFIMA pattern to the total index data showed that in the total 
index data, the accumulation parameter has a deficit of 0.895 that indicates long-
term memory is present in the total index data and the regression coefficient is equal 
to 1/0 and the moving average coefficient is 0.7145 and 0.228. The best pattern 
fitted to data is the ARFIMA pattern (1.0.0895.2). Also, the fitting of the ARFIMA 
pattern to the financial index data showed that in the financial index data the 
accumulation parameter has a deficit of 1027/0, which shows that long-term 
memory exists in the total index data, and the regression coefficient is equal to 1/0 
and the moving average coefficient is 0.8525 and 1.1355. The best pattern fitted to 
data is the ARFIMA pattern (1.0.1027.2). The fitting of the periodogram to the data 
of the total index results showed that there are 82 repeatable periods in the data. 
Using the linear regression model based on the step-by-step method and selecting 
the best sub-set of variables to predict the total index, the first and largest 
cumulative period is 684 working days, that's almost every 3 years. 
The second repeatable period is 210, which is almost equal to 1 year. In other words, 
every 3 years and every year there is a period of repetitive cycles or similar 
oscillations in the data. The fourth largest periodgram that is 2,737 days repeatable 
period, and the fifth hidden repeatable period is 60 days, almost every two months. 
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Also, the fitting of the periodgram's model to the financial index data showed that 
there are 75 repeatable periods in the data. Using the linear regression model based 
on the step-by-step method and selecting the best subset of variables to predict the 
overall index, the first and the largest cumulative period is 684 working days, which 
is approximately every 3 years. The second is the repeatable period of 304, which is 
almost equal to 1 year. In other words, every 3 years and every year there is a period 
of repetitive cycles or similar oscillations in the data. It is also the fourth largest 
periodogram, the repeatable period of 1368 days and the fifth hidden repeatable 
period of 12 days. In order to select the most suitable method among the methods 
used, the criteria for measuring and measuring were selected. Now, the final pattern 
of criteria and statistical criteria have been used to identify the best pattern. 

Conclusions and Suggestions: 

The existence of long-term memory in financial assets is both theoretical and 
empirical. If the market has a long-term memory, there will be a significant 
correlation between the observations that have been studied over a long period of 
time. The existence of a long-term dependence on the financial markets has 
weakened the weak form of the market efficiency hypothesis, and it is doubtful 
about linear pricing models, which implies that nonlinear models should be used in 
the pricing of capital assets. If a time series is determined to have a long-range 
dependence, then the changes are not accidental and predictable (Barculas, 2000). 
Therefore, the aim of this research is to investigate the following hypotheses: 
The total and financial indicators of the Tehran Stock Exchange have a long-range 
memory. 
Compared to the ARFIMA method, the method of analysis of periodogram is a more 
precise method for forecasting the total and financial indices of Tehran Stock 
Exchange.  
Applied research proposals are as follows: 
1. The model presented in this thesis can be used in other disciplines related to 
prediction, including the use of this model in policy- energy in the country with 
prediction of energy consumption and modeling the variables affecting 
consumption.  
2. It is suggested that these models be used by the government to analyze equity 
markets by investors and macroeconomic decision makers. 
3. Given that the periodogram method has a more accurate prediction than the 
ARFIMA method, it is recommended to use this method for prediction. 
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The exchange rate has always been a fundamental issue in the economic literature 
because of its significant effect on economic performance. Iran is a country that 
earns important part of its income from foreign exchange earnings by selling mineral 
materials. This study, therefore, investigates the effect of exchange rate uncertainty 
on Iran’s non-oil trade balance for the period 1989-2015. Stochastic volatility model 
is used for calculating uncertainty index of exchange rate. Then, the effect of 
exchange rate uncertainty on Iran’s Non-Oil trade balance is estimated by using 
Rose and Yellen (1989) model and Johansen and Juselius (1990) cointegration 
procedure. The results indicate that real exchange rate and its uncertainty have a 
negative effect on Iran’s non-oil trade balance in long-run. Therefore, the Marshall-
Lerner condition is not met. In addition, J-Curve is rejected due to impulse response 
functions. 
Keyword: Real Exchange Rate, Non-Oil Trade Balance, Uncertainty, Stochastic 
Volatility Model, Cointegration 
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about the uncertainty that floating exchange rates have introduced into world 
markets. Most European countries have tried to avoid this uncertainty by joining the 
Euro zone and adopting a common currency, which has flavors of a fixed exchange-
rate system. However, most other countries still have to deal with the side effects of 
exchange rate uncertainty since their exchange rates float. 
There are several channels through which exchange rate volatility could affect the 
trade flows. First, if traders are risk averse, they could reduce their activities due to 
exchange rate uncertainty in order to avoid any loss. Second, exchange rate 
uncertainty could directly affect the trade volume by making prices and profits 
uncertain, especially in countries where forward markets do not exist such as the 
developing world. Even if forward markets do exist in some industrial countries, 
some studies indicate that forward markets are not very effective in completely 
eliminating exchange rate uncertainty. Third, if exchange rate volatility persists over 
a longer period of time, it could induce domestic producers to switch buying from 
foreign sources to domestic sources, reducing the volume of trade, especially traded 
inputs. Finally, exchange rate uncertainty could also affect direct foreign investment 
decisions which in turn could lower the volume of trade. To reduce the price 
fluctuation due to exchange rate volatility, production facilities would be located 
near final markets, leading to change in pattern of trade. 
Considering the numerous economic changes affecting the exchange rate in the 
studied period (1989-2015) in Iran, like the oil price shocks, the change of 
commercial policies, and changing foreign exchange policies and economic 
sanctions, studying the effect of exchange rate fluctuations on the non-oil trade 
balance is essential.  
 

Theoretical Framework 

The relationship of exchange rate and trade balance is explained by various 
theoretical approaches like the elasticity approach, absorption approach, Marshall-
Lerner Condition, J-Curve approach, monetary approach and the two countries 
imperfect substitution model approach. 
Of these, the two countries imperfect substitution model of the Rose and Yellen 
(1989) is used in this paper to model the relationship between exchange rate and 
trade balance. This approach shows the nature of the relationship of real exchange 
rate on trade balance in both short and long run. It stipulates that depreciation of the 
real exchange rate improves trade balance. Besides, the model assumes that there are 
no perfect substitutes in the imports and exports for the locally produced goods and 
services. 
Rose and Yellen (1989) start with a specification of the import demand equations. 
As in Marshallian demand analysis, the volume of imported goods demanded by the 
home (foreign) country is determined by real domestic (foreign) income and the 
relative price of imported goods. Clearly, real income has a positive impact on the 
volume of import demand, and the relative price of imported goods has a negative 
relationship 
 

Methodology  

This study, investigates the effect of exchange rate uncertainty on Iran’s non-oil 
trade balance for the period 1989-2015. Stochastic volatility model (SV) is used for 
calculating uncertainty index of exchange rate. Then, the effect of exchange rate 
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uncertainty on Iran’s non-oil trade balance is estimated using Rose and Yellen 
(1989)’s model and Johansen and Juselius (1990)’s cointegration procedure. 
An alternative to GARCH-type models is the class of stochastic volatility models, 
which postulate that volatility is driven by its own stochastic process. Estimation 
and inference of SV models are more complicated than for GARCH models. On the 
other hand, SV models have some advantages compared with GARCH models. For 
example, SV models offering a natural economic interpretation of volatility are 
easier to connect with continuous-time diffusion models with SV, and are often 
found to be more flexible in the modeling of financial returns. A variety of 
estimation methods have been proposed to estimate the SV models, in this paper 
MCMC methods are used to estimate of SV model. 
 

 Results and Discussion 

The results show that all variables in trade balance model are integrated of first order 
or in short hand are I(1) and cointegration test suggests one cointegrating vector for 
this variables.   
Briefly, the results of estimate vector show that real exchange rate, volatility of real 
exchange rate and GDP of Iran have negative effect on non-oil trade balance and 
GDP of the world has positive effect on Non-Oil trade balance.    
 

Conclusions and Suggestions 

The results of estimating trade balance in long-run show that real exchange rate has 
negative effect on non-oil trade balance; therefore, the Marshall-Lerner condition is 
not met. In addition to, J-Curve is rejected due to impulse response functions. Also, 
uncertainty of the real exchange rate has negative effect on non-oil trade balance; 
therefore, policy makers must adopt policies to help stabilize the real exchange rate.  
 
Key Words: Real exchange rate, Non-Oil trade balance, Uncertainty, Stochastic 
Volatility model, Cointegration 
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1-Introduction 

One of the main goals of all countries is economic growth. This purpose can be 
accessible through having strong financial sector that provides finance for real 
sector. One of the main problems of the Iranian economy is the high share of the 
banking sector in financing economic activities. According to the evidence of 
statistical center of Iran, the share of the banking sector to finance economic 
activities is over 90 percent. Therefore, considering the importance of banking 
sector in economy, studying bank performance is very important. One of the criteria 
for banking performance is cost efficiency. Higher cost efficiency leads to an 
increase in the flexibility of banking sector to negative shocks. In the last year, the 
number of banks in Iran has increased; therefore, competition between banks will 
increase to gain higher share of the market. The banks' reactions to the increase 
competition cause changes in the financial structure of banks. This study tries to 
investigate if competition can have any effect on cost efficiency.  

2- Theoretical Framework 

Theoretical literature on the relationship between competition and bank efficiency 
can be explained as follows. The Quiet Life Hypothesis (QLH) was first suggested 
by Hicks (1935). Based on QLH, market power allows firms to enjoy a quiet life, 
but such a life reduces firm managers’ effort to maximize their firm efficiency. In 
other words, managers can exercise market power of banks to gain supernormal 
profit without making efforts to work or control costs toward increasing bank 
efficiency. Thus, increased monopoly power results in a decrease in efficiency 
whereas competition fosters bank efficiency.   
Demsetz (1973) in his Efficient-Structure Hypothesis (ESH) suggests that an 
efficient firm can lower costs of production and thus gain both higher profits and 
larger market shares. Thus, as the market becomes more concentrated and banks can 
exploit greater market power, they face less competition. As a result, the ESH posits 
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a positive causality running from efficiency to market power.  
The Information Generation Hypothesis (IGH) theorizes a negative relationship 
between competition and efficiency. IGH is based on the view that banks are special 
intermediaries because they have access to borrowers’ information to collect and 
analyze internal/personal information. Thus, they are able to reduce their adverse 
borrower selection to a minimum level due to the ability to generate superior 
information compared to their peers (Koetter, Kolari & Spierdijk, 2008). To 
summarize, competition among banks leads to a decline in their information-
gathering capacities, and eventually results in a higher probability of adverse 
borrower selection and thus higher bank inefficiency.  

6- Methodology 

In this study, parametric Stochastic Frontier Approach (SFA) is used to measure the 
cost efficiency of 18 Iranian commercial banks. The SFA is a stochastic method 
because it allows banks to be distant both from the frontier and randomness. It 
differs from Data Envelopment Analysis (DEA) which supposes that to be far from 
the frontier is entirely due to inefficiency. We then use these measures to examine 
whether bank competition enhances or impedes bank cost efficiency by employing 
generalized method of moment approach.    

7- Results and Discussion 

The results of cost inefficiency show that, the entire mean cost inefficiency of 18 
Iranian commercial banks is 0.146 in 2006 and increases over the sample period to 
0.265 in 2014. The cost inefficiency of Melli banks is the highest while that of Sina 
bank is the lowest. Cost inefficiency of privately-owned banks are relatively higher 
than stat-owned banks. The results of Granger-Causality indicated that there is 
bidirectional causality between competition and cost efficiency. Also, the results of 
GMM estimation show that higher inflation, low growth rate and higher competition 
have positive effect on cost inefficiency. Therefore, information generation 
hypothesis in Iran banking industry is verified because increasing competition leads 
to a decline in their information-gathering capacities, and eventually results in a 
higher probability of adverse borrower selection and thus higher bank inefficiency. 
These effects have been proved for loan and deposit market.  
The results of factors affecting competition indicated that increasing inflation, 
growth rate, size of the banks and cost inefficiency have positive effect on 
competition. Therefore, the efficient-structure hypothesis can be confirmed, and 
higher cost inefficiency leads to increasing in competition.  

8- Conclusions and Suggestions 

One of main goals of this study is to find out the relationship between competition 
and cost inefficiency in banking industry over 2006-2014. The results of study show 
that macro-level variable is the most important in determining cost inefficiency. 
Therefore, creating economic stability and increasing economic growth can lead to 
an increase in cost efficiency. Moreover, the Central Bank’s supervision should 
increase over commercial banks and controlling entry of new banks for increasing 
the quality of banking system and increasing the quality of borrowers by strong 
screening process.  
9- Key Words: Cost efficiency, Banking industry, Translog cost function, 
Competition, Boon index. 
JEL Classification: E47, E58, D61. 
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Extended Abstract 

Related party transaction is a phenomenon that while they attribute recent financial 
scandals are known to be related to it,it can also lead to the loss of shareholders’ 
wealth and managers start earnings management to cover transfer of wealth. 
Therefore, the aim of this study is to investigate the relationship between related 
party transactions and earnings management in listed companies in Tehran Stock 
Exchange. To achieve this goal, in addition to the examination of the relationship 
between earnings management and related party transactions in all of the companies, 
this relationship has also been tested for the group of companies with an efficient 
and opportunistic earnings management behavior. In order to test the research 
hypotheses, financial data of 164 companies during 2007-2015 were used, and data 
analysis was done using multivariate regression model and panel data. The results 
showed a positive and significant relationship between earnings management and 
related party transactions. In addition, a significant negative relationship was seen 
between related party transactions and opportunistic earnings management, which 
show the efficiency of the related party transactions. In addition, the findings 
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showed a positive and significant relationship between related party transactions and 
efficient earnings management, which approved the efficiency of related party 
transactions in Tehran Stock Exchange. 
 

Results andDiscussion 

Three hypotheses were proposed for this research, and all the three hypotheses fit 
the same model. In all three models, the dependent variable is discretionary accruals 
and the independent variable is the related party transaction. The difference between 
the three models is that, for the entire sample group companies, the group of 
companies with the opportunistic behavior of the earnings management and the 
group of companies that have an effective earnings management behavior are fitted.  

Conclusions 

The purpose of this study was to discover the relationship between Related Party 
Transactions with affiliated entities and earnings management in a group of 
opportunistic and efficient companies in order to create managerial motives for 
dealing with affiliates to achieve specific goals. In this study, using financial 
information of listed companies in Tehran Stock Exchange, there was a positive and 
significant relationship between Related Party Transactions with affiliated entities 
and Earnings Management. 
Moreover, this study examines the relationship between Related Party Transactions 
with affiliated entities and Earnings Management in the group of companies with the 
behavior of effective and opportunistic Earnings Management. The results indicate a 
negative and significant relationship between these two variables in the group of 
companies with opportunistic behavior of earnings management. In addition, the 
results indicate a positive and significant relationship between Related Party 
Transactions with affiliated entities and Earnings Management in companies with 
good Earnings Management behavior. Therefore, these results are based on the 
strengthening of the theory of Related Party Transactions with affiliated affiliates.  
 
Keywords: Related Party Transactions, Behavior of Earnings Management, 
Efficient Earnings Management, Opportunistic Earnings Management, Discretionary 
Accruals. 
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Extended Abstract  

One of the important goals of the governments is economic development with regard 
to which, policymakers of criminal justice system should evaluate all interventions 
which do not conflict with promoting economic prosperity. Criminal Justice policy 
makers support interests and goals to approve laws and programs in this Field and 
move towards them. In this regard, it is necessary to determine the extent of 
achieving the goal and measuring the costs incurred by the criminal justice system 
so far as to be selected the best way according to the supported interests and desired 
purposes. In other words, decision-makers in this field should always pass laws and 
run programs that can give these questions a convincing answer: Whether this law or 
program is effective in achieving the target? and is this program or law worth the 
intended purpose? 
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To understand this, it requires that the programs and laws be analyzed in order to 
determine their efficiency and compliance with the stated goals and their value. In 
this way, the judicial system is one of the steps to be taken into consideration and its 
costs need to be estimated. The costs of the judicial system have been measured in 
other countries. 
Judicial system should accompany with the goal of economic development, with 
looking at philosophy of punishment and its functions, and consider evaluating its 
costs to create fields of development. Therefore, the present article measures the 
costs of the judicial system in drug offences (A look into Paragraph 6 of Article 8 
Law Amending the Law on Narcotics) in Iran. 

Methodology  
Using an empirical method, in this research we have survey various types of judicial 
cost, their measures in comparison with budget and different methods to estimate 
them. 
Different types of cost in judicial system could be categorized into various, 
occasionally overlapping groups. For example, one could have direct and indirect 
costs; variable, Fixed and Step-fixed costs; average and marginal costs. In addition, 
there are two general methods to evaluate the expenses; the first one is named the 
top-down procedure while the second is known as the bottom-up approach. The top-
down approach is most commonly used. This method produces accurate estimates in 
fields whose budgetary costs can be easily aligned with workload or output. 
Analysts often prefer this procedure because the calculations are relatively simple if 
detailed budget data is available.  
On the other hand, the bottom-up method is used to include all the costs related to a 
single unit by evaluating the direct cost of every interventions. Although, this 
approach requires detailed operational data, which is often not readily available, and 
the calculations are also more complex. Thus, this method needs more time and 
labor. However, it may provide a more accurate estimate of the resources being 

used. 
Bottom-up formula: 

Average time spent on unit output × Cost per hour = Average cost 
         In this research for estimating judicial system costs related to Paragraph 6 of 
Article 8 Law Amending the Law on Narcotics, data is collected through interviews 
at the supreme court in last year (2016) and to evaluate primitive costs of each case, 
data from Enghelab Court of Mashhad has been used as sample. Then, average cost 
was obtained using the above formula. Also with using the following equation, the 
total costs of these cases were obtained. Eventually, their ratio is measured by the 
budget. 
Total cost =Number of cases × Average cost 
 

Results and discussion  
The cost of judicial system in each case under Paragraph 6 of Article 8 Law 
Amending the Law on Narcotics are: 
Total salary and benefits of the administrative and judicial staff 47,049,280 Rials. 

Total cost of renting office building  22,578,400 Rials. 
Total cost of renting office equipments and supplies 2,649,020 Rials. 



Quarterly Monetary & Financial Economics     29 

The cost of 12,600 Rials. 

**total cost of a case 72,289,320 Rials. 

The results of the research show that about 0.274 percent of judiciary budget is 
allocated to these cases. The results are very important because this percentage is 
only for a paragraph of an article from the list of crimes. In addition, it has been 
proven that capital punishment in drug offences is not working and has not achieved 
the desired goals. Furthermore, it has too many negative effects. 
Conclusion 
Economical analysis is usually based toward describing a situation that has failed to 
meet its defined goals and could not provided a specific outcome and then evaluate 
the costs; thus, it seeks a proposal to overcome the existing deficiencies. In this topic 
we have shown that capital punishment in drug offence is not providing its desired 
aims while it has too many negative effects. Thus, limiting the death penalty to 
organized groups and armed drug trafficking gangs can be introduced as an 
alternative strategy. The reason is that the punishment should not exceed what is 
sensible and necessary especially with regard to the losses and costs. It is worth 

noting that the consequential deterrence theory also confirms this. 
With this explanation, if the death penalty is limited to organized groups and armed 
drug trafficking gangs, then we will expect an estimated 90% decrease in the cases 
leading to the capital punishment under Paragraph 6 of Article 8 Law Amending the 
Law on Narcotics. This huge reduction in death penalty could provide lower judicial 
system costs and also reduce the social costs in this area. 
Perhaps, by considering other researches focused on this issue in a social way and 
measuring social costs of sentencing capital punishment in such cases, the benefits 

of the proposed strategy can be better evaluated. 
Keywords: Death penalty, Drugs, Costs of judicial system, Evaluating costs. 
JEl classification:K14, K42, K41, D61. 
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Extended Abstract 

Financial markets are sensitive to exchange rate fluctuations of the Iran’s economy. 
Changes in the foreign exchange market affect household, businesses, and 
government spendings. Exchange rate management policy helps stock market to be 
protected from the effects of exchange rates. As for investment strategies, investors 
can invest without considering the exchange rate in the short run investments, but 
exposure to asymmetric exchange rate is very important in long run. 
This study explores the asymmetric exchange rate exposure of stock returns building 
upon the capital asset pricing model (CAPM) framework, using monthly returns of 
Iranian industry indices. In accordance with the existing literature, industry returns 
are subject to lagged exposure effects, but the asymmetries vary across industries, 
which could be due to the discrepancies of trade balance and ownership of certain 
industries.  
Furthermore, the dynamic multipliers depict that industry returns quickly respond to 
changes in the exchange rate and correct the disequilibrium within a short time, 
making the long run exposure to be symmetric or very small (Cuestas  & Tang, 
2015). 
 

Methodology 

The main aim of this study is, hence, to investigate the asymmetric exchange rate 
exposure of stock returns in the Iranian stock market at the industry level. 
Specifically, we introduce the conventional CAPM for measuring exchange rate 
exposure. We construct the dynamic nonlinear model to investigate both the long 
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run and short run asymmetric exposure effects, which is carried out by means of 
estimating a nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model introduced by 
Shin and Greenwood-Nimmo (2014). 
Building upon the CAPM structure, this paper contributes to a growing literature on 
the analysis of exchange rate exposure of Iran's stock market on the following 
grounds. First, compared to linear regression models, the NARDL model 
demonstrates its competence and efficiency in estimating the exchange rate 
exposure. The disparities in the exposure effect depend on the ownership of these 
companies and the expansion of their global operations. Second, industry returns 
strongly and quickly respond to exchange rate changes in the very short run, while 
most of the long run exposures are symmetric or very small. 
 In fact, this paper studies the effects of positive and negative shocks of exchange 
rate on the return of various industries in stock market based on CAPM model and 
NARDL approach to estimate parameters during the period of April 2012 to March 
2015. 
To evaluate the efficiency of asymmetric effects of exchange rate on active 
industries in Tehran stock market, first exchange rates decompose to positive and 
negative shocks and then its asymmetric effects on stock market is analyzed using 
NARDL model. To do it, we use the Wald test for the symmetry or asymmetry 
effects of positive and negative exchange rate on return of active industries in the 
short run and long run. 
 

Results and Discussion 

The results indicate that most industries of stock market are under the influence of 
positive and negative shocks of exchange rate and these effects are different for 
industries. Hence, the effects of positive and negative exchange rate shocks for the 
industries such as agriculture, textile, rubber, engineering, leather, communication, 
steel products, radio, chemical materials, and multi-disciplinary industries are 
symmetric while the effect of exchange rate shocks on return of industries like bank, 
automobile, basic metals, publishing and printing, electrical devices, computer , tool 
medical, cement, finance, non finance, investments, paper, non-metallic minerals, 
and machinery industries are asymmetric in short run, and for industries of ceramic 
tiles, they are asymmetric in the long run. Additionally, in industries like mass 
production, oil, transport, coal, drugs, wood, sugar, food ingredients except sugar, 
they are asymmetric in the short run and long run. 
Thus, the results of this study can be useful for investors and shareholders in 
predicting the short and long term effects of exchange rate shocks on the stock 
prices. 
Therefore, it can be argued that sudden shocks exchange rate can affect about 70 
percent of returns of active industries in Tehran Stock market. Therefore, avoiding 
sudden shocks and maintaining relative stability in exchange market are the main 
suggestions for policymakers. Also, given that the exchange rate shocks are 
exogenous variables for firm managers, investors should further evaluate the 
performance of companies and their profitability, and consider long run vision in 
analysis and making decisions. 
 
Keywords: Exchange Rate, Stock Return, Tehran Stock Exchange, NARDL Model  
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Nowadays, foreign direct investment (FDI) is one of the best and most prominent 
methods in the area of financing investment projects. In addition to financing, 
employing this type of investment follows other purposes such as improving 
technology, developing skills and management for refining the qualitative abilities 
of domestic work force, developing export markets, increasing the standards of 
domestic productions and moving towards the global market economy. In other 
words, foreign direct investments enables domestic enterprises to have more access 
to the global markets as well as facilitating technology transfer (Dargahi, 2006). 
Alongside the role and significance of foreign direct investments, many policy 
makers along with economic organizations and institutions have asserted the 
importance of population health and forming a human capital, especially in the 
developing countries during recent years. In this regard, much emphasis has been 
placed on the development of population health and forming human capital as one of 
the effective factors in increasing the tendencies of countries toward attracting 
private investments, both foreign and domestic. Furthermore, the World Health 
Organization (WHO) acknowledged healthy work force as one of the most 
significant effective factors in human capital as well as attracting foreign direct 
investments (The Commission on Macroeconomics and Health, 2010). 

2. Theoretical Framework 

There are a number of reasons concerning the role and impact of population health 
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in attracting FDI. In general, a high level of healthcare alongside other factors would 
increase a country’s ability to attract foreign direct investments; in return, death and 
disease due to weak healthcare lead to an increase in production expenses followed 
by a decrease in the inflow of foreign direct investment. In other words, healthcare is 
an inseparable part of human capital, the reinforcement of which would increase the 
productivity of work force along with the escalation of economic growth (Celine and 
Desbordes, 2009).  
Macroeconomic analyses through measuring anthropometric indices (including 
nutrition status, height, etc.) and disease indices (such as the number of days missed 
by a worker due to illness) have shown that healthcare impacts the productivity of 
workers (Ribero, 2008). By developing productivity, health-related expenses along 
with improving the individuals’ health in a society can increase the level of 
production followed by enhancing the country’s capability to attract foreign direct 
investments (Bleakley, 2010). 
In addition to the role and significance of healthcare as a consumer product, 
improving health-related conditions of the work force as a particular form of human 
capital can directly increase economic efficiency at individual level and ultimately, 
in the society (Azam, 2015). This is due to the fact that a work force with a proper 
health condition is at a better state in terms of physical, spiritual, and productivity 
aspects, compared to an unhealthy work force. In return, weak healthcare results in 
the reduction of productivity and consequently, low incomes which would 
eventually lead to improper nutrition and health state. Bhargava, Jamison and 
Murray (2001) concluded that economic growth and attracting foreign direct 
investments caused by improving healthcare conditions have majorly occurred in 
developing countries compared to industrial ones. 
 

3. Method 

The present inquiry is a descriptive study. Descriptive studies entail a set of methods 
with the purpose of describing certain conditions or phenomena. The purpose of the 
present research is applied, as the aim of such studies are to gain the required 
understanding or knowledge so as to determine the tools, through which a certain, 
known necessity can be mitigated.  

Main Hypothesis 

1. Increasing the expenses for population health and education of human resources 
has a significant impact on the inflow of foreign direct investments.  

Secondary Hypotheses 

2. The market size (income per capita) has a significant impact on the inflow of 
foreign direct investments.  
3. The degree of trade freedom has a significant relationship with the inflow of 
direct investments.  

4-Results & Discussion 

According to the results, the estimation regression model is not false, and all 
variables are expected and consistent with theoretical foundations. The coefficient of 
determination of the fitted model indicates that 86% of the direct foreign investment 
inflow to the Islamic countries of the MENA country is explained by three variables: 
market size (per capita income), health and education expenditures, and the degree 
of trade liberalization. Based on table results, the estimated coefficients of these 
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variables are positive and significant at the 90% confidence level. As the increase in 
each of the variables Per capita income, the share of health and education 
expenditures on GDP and the degree of trade liberalization, have led to an increase 
in FDI inflows into the studied countries. 

5. Conclusion and Suggestions 

The results obtained from the goodness of model show that the portion of expenses 
for healthcare from gross domestic production alongside education is an important 
parameter concerning the extent of inflow of foreign direct investments to the 
Islamic country members of MENA. In fact, improving healthcare and education 
and the development of human capital in general, through enhancing the 
productivity of the work force, reducing investment risks, and offering high-level 
skills to the work force along with indirect impacts such as providing desirable 
social conditions lead to more attraction of foreign investments in Islamic country 
members of MENA. Furthermore, increasing GDP per capita as a result of 
enhancing capabilities to attract foreign investment flows and expanding market 
capacity can increase the inflow of FDI. Additionally, increasing the trade share 
gained form gross domestic production caused by domestic products and moving 
towards global market economy can play a role of utmost importance in offering 
positive trade impacts on foreign direct investments. As a result, it is recommended 
that in order to attract more foreign investments, a human resource development 
policy can be incorporated which may entail population health and educational 
policies along with other attraction strategies.  

 
Key words: Vertical Foreign Direct Investment, Population Health, Human 
Resource, Islamic MENA Countries.  
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Extended Abstract  

Introduction 

The relationship between interest rate and inflation has always been one of the most 
important issues in the monetary economics and determining the nature of this 
relationship can have significant effects on economic policy making. Therefore, the 
aim of this paper is to investigate the relationship between interest rate and inflation 
in Iran. In this research, the accuracy of Fisher effect and its theoretical alternative, 
the Mundell effect, have been investigated. 

Theoretical Framework 

In economic literature, there is a positive relationship between the nominal interest 
rate and expected inflation. This effect, which was introduced by Irving Fisher in 
1930, became known as the Fischer effect. According to this theory, an increase in 
the expected inflation rate will increase the nominal interest rate but the expected 
real interest rate will remain unchanged. 
Mundell (1963) argues that inflation can be continuously lower than real interest 
rates. In this case, wealth holders redistribute their portfolio and save less money 
and more interest-bearing assets. Also, by accepting the assumption that 
consumption is a function of the interest rate, people will reduce their consumption. 
Simply, an increase in money growth leads to an increase in inflation, and an 
increase in inflation increases the cost of money opportunity. As a result, it 
decreases the real balance of money and increases the demand for interest-bearing 
assets. Because money is a part of wealth, wealth also will be decreased, and 
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reducing wealth reduces consumption and increases savings. 

Methodology 

In this study, Time Varying Parameters method has been applied. The reason of 
using TVP approach is that this method incorporates Lucas critique in estimation of 
parameters and as a result, it can decrease the biased estimations. Therefore, by 
designing a state-space model for nexus interest rate and inflation, this relationship 
has been estimated by the Kalman filter method during the period of 1973-2015. For 
ensuring the robustness of results, two different dependent variables have been 
applied one of which is the mean of one to five years’ interest rates and the other 
one is the rate of return of housing sector. 

Results and Discussion 

The estimation results indicate that random variable parameters of the inflation in 
the Fisher equation from the 1970s to the late 1980s and early 1990s have been 
ascending and upward, with the coefficient from about 0.02 in 1991 to about 0.28 in 
the year 2011. Thus, an increase has been seen in the weight of the inflation factor 
over the past two decades in determining the banks' interest rate by the monetary 
authorities of the country. However, in this direction between 2005 and 2007, the 
rising trend of inflation in determining the rate of interest on bank services had a 
downward and reversal trend. This was due to the new government's implementation 
and the determination of bank profits regardless of inflation, but from 2008 to 2011, 
the inflation rate has been decisive in determining the bank's interest rate. In the year 
2012, the trend was also lower due to the start of banking and oil sanctions, which 
led to a high inflation away from the nominal rate of bank profits. But in the years 
2012 to 2015, the upward trend in the inflation rate has been increasing in 
determining the rate of interest on the bank with a growing trend. It is one of the 
reasons the new government used to determine the rate of interest based on inflation 
rate in 2013. The results also show that in the 1970s, the process of determining 
inflation in the rate of interest on bankrolls has become increasingly rooted in the 
trend, which has been decreasing since the beginning of the 1980s and during the 
years 2001-2004. Furthermore, the rate of return of housing, rather than the nominal 
rate of bank earnings, shows the coefficient of inflation in determining the rate of 
return of housing has been upward.  

Conclusions and Suggestions 

Therefore, in total, it can be said that Mundell's relationship has been established in 
Iran. Of course, it is necessary to note that this relationship has gone up and, in the 
long run, the relationship has been tightened and moved towards the Fisher 
relationship in which the money is neutral. This pattern shows that economic 
activists are gradually paying more attention to real interest rates. However, in the 
way that has been investigated, the money has not been neutral, and changes in 
inflation have led to changes in the real interest rate. The consistency of this 
relationship with Mundell's vision means that the increase in the expected inflation 
rate will reduce the real money back, and, as a result, wealth will be decreased. 
Decrease in wealth reduces consumption and increases savings, which indicates that 
a unit of increase in expected inflation will reduce real interest rates and the effect of 
expected inflation on nominal interest rates will be less than one, thus, monetary 

policy changes are not neutral and effective on real variables. 
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Introduction 

The purpose of this paper is to introduce criteria for investors to improve their 
company's profitability and performance. In this regard, this study investigates the 
nonlinear relation hypothesis among firm size and stock returns, with respect to the 
firms listed on Tehran Stock Exchange during the five-year period between 2008 
and 2016. 

Theoretical Frame work 

Due to the importance of the relationship between risk and return, asset pricing 
models were always explained. Capital asset pricing model was introduced as the 

starting point for asset pricing models .Subsequently, other asset pricing models, 

including Fama model, French model, arbitrage model, etc., as the most important 
models were developed by adding and modifying variables. In most of the models, 
variable size enterprise is one of the most important determinants of returns. On the 
other hand, with the development of studies and changing circumstances, some 
factors lose their explanatory power. For example, the result of a study done by 
Hung, Azad & Fang(2014) showed that most of factors which were tested lost power 
explaining. Also, some research results show that the form of relationship between 
risk and returns is possible to change in some conditions. For example, the results of 
a study done by Apergis & Payne (2014) showed that there is a nonlinear 
relationship between enterprise size and returns. 

Methodology 

In this study, two models with two different statistical methods were used to test 
hypothesis of nonlinear relationship between enterprise size and returns. The first 
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model uses a panel nonlinear cointegration method to confirm or reject hypothesis, 
and investigates positive and negative effects of enterprise size over returns. Using a 
panel co-integration method, the second model tests nonlinear relationship, i.e. the 
inverted-U cure hypothesis, between firm size and stock returns. 

Results and Discussion 

The results of analysis of data in the first model based on a panel nonlinear 
cointegration model, provide evidence of asymmetric effects and nonlinear 
relationship between stock returns and firm size. On the other hand, the results of 
analysis of data in the second model based on panel data also confirm that there is a 
nonlinear relationship, i.e., inverted U curve, between firm size and stock returns at 
the company level. 

Conclusions and Suggestions 

According to the results mentioned, investors, shareholders and Capital market 
analysts are recommended to consider firm size as the most important factor to 
explain returns and pay attention to this issue that there is a nonlinear relationship 
between firm size and stock returns. 

Key Words 
Firm size, stock returns, nonlinear relation, panel nonlinear cointegration model. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Over the past few decades, the rise in the crisis in the financial and banking markets, 
along with increased depth and breadth of these crises, have made policy makers and 
financial monitors to pay more attention to this area. In this regard, given the 
important and significant role of banks in the markets of the country, it is essential to 
carry out studies to strengthen the resilience of the banking system, and to sustain 
the stability and economic growth. Therefore, in the present study, first resilience of 
the Iranian banks was investigated and evaluated, and then, the main determining 
and effective factors in resilience of the banks were investigated.   
Resilience is a relatively new concept in economics, and in recent years, especially 
after the financial crisis of 2008, it has seriously attracted researchers' attention. 
Among the first studies conducted in this field is the study by Briguglio, Cordina, 
Farrugia & Vella (2009), who investigated resilience in several countries, and 
concluded that economically successful, or crisis-resistant countries are inherently 
invulnerable, and do not experience crisis. They also concluded that the lack of 
economic strength in some countries might be due to the low resilience of their 
economies. In addition, results of this study suggest that there is a direct and indirect 
relationship between resilience of economy, with gross production per capita and 
economic fluctuations respectively.  
Other studies also investigated resilience of banking system, including the study by 
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Blogna and Prasad (2009), who investigated resilience of Oman's banking system, 
and the performance of its banks from the international perspective focusing on 
changes in capital and liquidity risk. They analyzed the extent and magnitude of 
vulnerabilities that may occur within financial markets, and they investigated the 
effect of liquidity rules, as in Basel, on liquidity risk and resilience of banks. Results 
of their study demonstrated that Oman's banking system was less affected by the 
financial crisis of 2008 due to raising the capital of banks. In addition, the lack of 
extensive communication with the world's financial markets is another reason for the 
insignificant influence crisis on Oman's banking sector. On the other hand, the 
government's financial support and the central bank also helped the banking system 
in order not to face serious challenges. 
    Vallascas and Keasey (2012) also investigated the resilience of 157 banks from 17 
European countries. They concluded that in addition to the leverage and liquidity 
constraints in Basel III, there are other key variables including the bank size, non-
interest income and asset growth that affect resilience of banks. In addition, they 
concluded that increasing both absolute size and system of the bank will increase 
their risk taking, and countries with smaller economies require smaller banks. 
Markman and Venzin (2014) also investigated resilience of a group of international 
European banks in 2002-2011. Results of their study suggested that relatively small 
banks (relative to domestic gross production), are more resilient compared to the 
relatively large ones. In addition, there was no significant relationship between the 
diversity of banking services and products with the resilience of the banking system.  
 

Methodology  

In this study, Volare index was used to calculate the resilience of banks. To calculate 
this index, first average return on equity (ROE) was calculated for each bank in 
different years, and this long-term average was in fact a measure of how well the 
bank operates and how profitable it is. Then, to calculate the volatility of ROE over 
the years, its adjusted standard deviation (ASD ROE) was used, which indicated  the 
ability of banks to sustain profitability, and then, the  adjusted return on equity (ASD 
ROE) was introduced. 
After calculating the difference in ROE of each bank for consecutive years, the sum 
of these differences was set to P for those years when the difference is positive and 
N for the years when the difference is negative. SD is the ROE's standard deviation 
for the years under study. It is expected that banks with higher ROEs have higher 
ASDs and vice versa. In addition, those banks that were able to have less 
fluctuations while sustaining the average stock market return, were more resilient, 
while those with lower average stock market return along with high fluctuations, 
were less resilient. 
In the next step, after calculating resilience of the banks, to investigate factors 
affecting resilience of the banks, the effect of the bank size, share of non-interest 
income, leverage and liquidity ratios on resilience of banks was investigated using a 
regression equation derived from studies conducted by Vallascas and Keasey 
(2012), Markman and Venzin (2014) Calmès and Théoret,(2014).   
 

Results and Discussion 

In the present study, resilience of the banks was investigated and measured using 
Volare index. Average Volare index for private banks, privatized government banks, 
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and government banks was 0.20, 0.10 and 0.07 respectively. Therefore, it is 
concluded that resilience of banks is affected by the bank's ownership structure and 
corporate governance.  
In the second section of the study, main factors affecting resilience of banks were 
investigated. Investigating main factors affecting resilience of banks indicated that 
there is a direct relationship between resilience of banks with equity ratio, share of 
non-shared revenues from total revenues, and the ratio of facilities to bank assets, 
and, there was an indirect relationship between the ratios of facilities to deposits 
with resilience of banks. In addition, the results indicated that the effect of bank size 
on the resilience of Iranian banks was not significant. 
 
JEL Classification codes: B5, F51 ,G21 
Key words: Banking resilience, Economic resilience, VOLARE  index 
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