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سىجص ضریب قذرت اوحصاری بازار َام َ تسٍیالت
باوکی در ایران

۵۳۵

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

 ۱مقذمً
اهؽّؾٍ قیكتن پْلی ّ هبلی یکی اؾ هِنتؽیي اؼکبى التًبظی کهْؼُب ثَزكبة هیآیع.
ثبًکُب ثَػٌْاى کبًْى ايلی فؼبلیت ُبی پْلی ّ هبلی ثبؾیگؽ ًمم هِن ّ غیؽلبثلاًکبؼی ظؼ
اًتمبل ،اضتًبو ّ قؽهبیَگػاؼی هی کٌٌع .ثؽؼقی ػولکؽظ ثبًکُب ّ هؤقكبت فؼبل ظؼ
قیكتن پْلی ّ هبلی ،ثَ ظلیل اُویتی اقت کَ آىُب ظؼ خؽیبى فؼبلیتُبی هبلی ّ ؼًّع کلی

التًبظ ثؽضْؼظاؼ هیثبنٌع (کیٌگ ّ لْیي  ّ )۳۳۳۱( ۳لْیي  ) ۳۳۳۱( ۲ؼا ثجیٌیع) .ظؼّالع
ثبؾاؼُبی پْلی ّ هبلی ،هٌبثغ تأهیي اػتجبؼ ثؽای فؼبلیتُبی هطتلف التًبظی هیثبنٌع.
تأهیي هبلی ّازعُبی تْلیعی چَ اؾ ظیعگبٍ قؽهبیَ ظؼ گؽظل ّ چَ اؾ ظیعگبٍ تْقؼَ
فؼبلیتُب ّ قؽهبیَگػاؼیُبی خعیع اؾ هِنتؽیي هجبزث هعیؽیت یک ًظبم اقت .ظؼیبفت
ّام ّ اػتجبؼ ّ اًتمبل پْل اؾ یک فؽظثَفؽظ ظیگؽ یب اؾ یکًِبظ ثَ ًِبظ ظیگؽ ًمم اقبقی ظؼ
تأهیي اػتجبؼ فؼبلیتُبی هطتلف التًبظی ظاؼظ ( عیجی ّ ُوکبؼاى .) ۳۱۰۳ ،زبل ًمم
گهبیم اػتجبؼات ّ اػغبیی تكِیالت ،ثَ يْؼت ظقتْؼی ظؼ ًظبم ثبًکی اهکبى اضالل ظؼ
تطًیى ثِیٌَ هٌبثغ ؼا پؽؼًگتؽ هی کٌع ظؼ ایي هیبى زؽکت ُؽ چَ ثیهتؽ ثَ قْ فضبی
ؼلبثتی ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ثؽای تطًیى ثِیٌَ هٌبثغ اؾ اُویت ّیژٍای ثؽضْؼظاؼ
اقتُ .ؽچٌع اعالػبت ثكیبؼ هسعّظی ظؼ هْؼظ ثبؾاؼ غیؽهتهکل ّ هؤقكبت اػتجبؼی غیؽ

ثبًکی ّ ۱خْظ ظاؼظ ّ اًعک اعالػبت هْخْظ ًیؿ لبثلاػتوبظ ًویثبنع ،ثَ ُویي ظلیل ظؼ ایي
پژُّم اؾ ثؽؼقی آىُب يؽف ًظؽ نعٍ ّ فمظ ظؼخَ ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ هتهکل پْلی اؼؾیبثینعٍ
اقت .اؾایيؼّ ایي پژُّم ثَ ظًجبل نٌبضت ُؽ چَ ثیهتؽ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی
هیثبنع ّ ظؼ ایي ؼاقتب ثَ اؼؾیبثی قبضتبؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ایؽاى ّ قٌدم ضؽیت
لعؼت اًسًبؼی ثؽ اقبـ ؼّیکؽظ ثؽقٌبى ّ لئْ هیپؽظاؾظ .ثؽ ایي اقبـ ظؼ ؼاقتبی پبقخ ثَ
ایي قؤال پٌج ثطم تعّیينعٍ اقت .ظؼ ثطم ظّم اظثیبت تسمیك ثؽؼقینعٍ اقت .ظؼ
ثطم قْم هجبًی ًظؽی هعل ثؽقٌبى ّ کبؼثؽظ تدؽثی آى ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت
ثؽؼقینعٍ اقت .ظؼ ثطم چِبؼم ثَ تْيیف ظاظٍ ُب ّ تطویي ؼّل هْؼظاقتفبظٍ نعٍ

King and Levein
Leivein
Non-Bank Financial Institutions
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خؽیبى فؼبلیتُبی التًبظی ُكتٌع .ثَعْؼیکَ آىُب زدن ؾیبظی اؾ قؽهبیَُبی خبهؼَ ؼا

۵۳۱

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

هیپؽظاؾین ّ ًتبیح تطویي ثؽای ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثؽای ثبًکُبی فؼبل ظؼ ثبؾاؼ هتهکل
ؼا ثعقت هیآّؼین .ظؼ ث طم پٌدن ،ثَ ضاليَ ّ ًتیدَگیؽی اضتًبو هیظُین.

 2ادبیات تحقیق
غیؽ قبضتبؼی تمكین هی نْظ .هجبزث قبضتبؼی ،الگُْبی قبضتبؼ -ؼفتبؼ -ػولکؽظ ، (SCP)۳
فؽضیَ کبؼایی  ّ ۲نوبؼی ظیگؽ اؾ الگُْبی ؼقوی کَ ؼیهَ ظؼ تئْؼی قبؾهبى يٌؼتی ظاؼًع
ؼا نبهل هی نْظ .ؼّیکؽظ قبضتبؼی الگُْبی  ّ SCPفؽضیَ کبؼایی ،ثَ تؽتیت ثَ ایي
پؽقمُب هی پؽظاؾًع کَ آیب توؽکؿ ثبالی ثبؾاؼ ،ثَ ظلیل ؼفتبؼ ظقیكَآهیؿ ثیي ثبًکُبی
ثؿؼگتؽ (کَ ثؿؼگ ثْظى ثبًک اؾ کبؼایی ثبال ظؼ ثبؾاؼ ًتیدَ هینْظ) اقت .یب ایٌکَ ،آیب ؼلبثت
ثبؾاؼ ظؼًتیدَ ثبال ثؽظى کبؼایی ثَّقیلَ ثبًکُبی ثؿؼگ ثَ ّخْظ آهعٍ اقت .ظؼ کبؼثؽظ
تدؽثی ایي هعلُب قبضتبؼ ثبؾاؼ ثَهثبثَ هتغیؽُبی ظؼّىؾا هْؼظثسث لؽاؼگؽفتَ اقت .ایي
هكئلَ ثَ فؽهْلثٌعی خعیع آؾهْىُب ی تدؽثی هٌدؽ نع کَ تالل ثؽ ایي ظانت ،یک
چِبؼچْة تئْؼیکی ؼقوی ثؽای قؤال ُبی قبضتبؼی ثبنع .ظیعگبٍ قٌتی ظؼ هْؼظ ؼلبثت ثَ
ّخْظ ثٌگبٍُبی ثیهتؽ ًكجت ظاظٍنعٍ اقت کَ ّخْظ ثٌگبٍُبی ثیهتؽ ثبلیوتُبی
هتفبّتً ،هبىظٌُعٍ ؼلبثت ؾیبظ ّ اًعک ثْظى تؼعاظ ثٌگبٍُب ّ ؾیبظ ثْظى فبيلَ هیبى لیوت
ّ ُؿیٌَ ًِبیی ثیبًگؽ ؼلبثت کن اقت .ایي ًگؽل اؾ ًظؽیبت کالقیک ،پبؼاظاین قبضتبؼ -
ؼفتبؼ  -ػولکؽظ ؼا ثَ ّخْظ آّؼظ کَ فؽٌ هی کٌع یک ؼاثغَ ػلی ثیي قبضتبؼ ثبؾاؼ ّ ًسٍْ
لیوتگػاؼی ّ لعؼت ثبؾاؼی ،ثؽلؽاؼ اقت .یؼٌی تؼعاظ ؾیبظ ثٌگبٍُب ثًَْػی اؾ ؼلبثت لیوتی
هیاًدبهع کَ ظؼخَ لعؼت ثبؾاؼی ؼا هیٌیون هیکٌع .ثغْؼیکَ ُیچکعام اؾ ثٌگبٍُب ًتْاًع ثؽ
لیوت اثؽگػاؼ ثبنع .ثؽقٌبى ّ لئْ  ،۱ایْاتب  4خؿّ هعل ُبی قبضتبؼی ُكتٌع کَ ظؼ آىُب اؾ
هؼبظالت ثطم ػؽضَ ّ تمبضب ّ نؽط زعاکثؽ قبؾی قْظ ثَيْؼت ُوؿهبى خِت قٌدم
لعؼت ثبؾاؼی اقتفبظٍ هینْظ .ؼلبثت ظؼ ثبًکعاؼی ثَّقیلَ اًعاؾٍگیؽی لعؼت ثبؾاؼی ّ
کبؼایی ًیؿ تسلیلنعٍ اقت .ههِْؼتؽیي ؼّیکؽظ اًعاؾٍگیؽی لعؼت ثبؾاؼی ؼا ثؽقٌبى
( ّ )۳۳۰۲لئْ ( ) ۳۳۰۲پیهٌِبظ ظاظٍاًع کَ ثَّقیلَ ثیکؽ ( )۲۸۸۱اقتفبظٍنعٍ اقت.
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Structure-Conduct-Performance
Performace hypothesis
3
Bresnahan, Lau
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Iwata
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قبثمَ ّ پیمؾهیٌَُبی پژُّهی پبیَ ثؽای اًعاؾٍگیؽی ؼلبثت ثَ ظّ خؽیبى ػوعٍ قبضتبؼی ّ

۵۳۰

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

ُوچٌیي هعل قبضتبؼ  -ؼفتبؼ - -ػولکؽظ ( ،) SCPظؼ فؽم اثتعایی ضْظ کبؼایی ثبؾاؼ ؼا
ثَهثبثَ ًتیدَ ثؽّىؾای قبضتبؼ ثبؾاؼ هْؼظثؽؼقی هیظاًع کَ ثَ نؽایظ پبیَ تمبضب ّ عؽف
ػؽضَ آى ًیؿ ثكتگی ظاؼظ ّ ػولکؽظ ثبًکُب ظؼ يٌؼت ؼا نؽذ هیظُع( .ؼّیع ّ ۳۳۰۱،ؼّـ

هْؼظًیبؾنبى تالل ؾیبظی يْؼت ًگؽفتَ اقت .ظؼ تسلیل ؼّیکؽظُبی قبضتبؼیُ ،وچٌیي
اؾ نبضى لعؼت ثبؾاؼی لؽًؽ  ّ ۲نبضى ثْى ً ۱یؿ اقتفبظٍنعٍ اقت کَ ایي ظّ نبضى اضیؽاً
ثِتؽیي ؼّیکؽظ قبضتبؼی ظؼ اظثیبت ثبً کعاؼی ُكتٌع .نبضى ثْى ثؽای اًعاؾٍگیؽی اثؽ
ُؿیٌَ ًِبیی ؼّی کبؼایی (اًعاؾٍگیؽی نعٍ ثؽزكت قِن ثبؾاؼ) ّ نبضى لؽًؽ ؼاثغَ ثیي
کهم ّ لیوت ُبی ًِبیی ثؽای ثٌگبٍ زعاکثؽ کٌٌعٍ قْظ ؼا هْؼظثؽؼقی لؽاؼ هیظٌُع.
ضًْيیت ثبؼؾ ایي ظّ نبضى ایي اقت کَ ُؽظّ ظؼ تسلیلهبى ًیبؾ ثَ ُؿیٌَ ًِبیی ظاؼًع
کَ ایي هتغیؽ هكتمیوبً لبثلههبُعٍ ًیكت .یؼٌی ظؼ تسلیل ایي ظّ هعل ،هتغیؽُبی
خبیگؿیي (هثل؛ ُؿیٌَ هتْقظ ،اقتفبظٍ اؾ تْاثغ ُؿیٌَ تؽاًكلْگ ّ غیؽٍ) ؼا ثؽای ًوبیٌعگی
اؾ ُؿیٌَُبی ًِبیی کَ هِنتؽیي هسعّظیت ُؽ ظّ نبضى اقت ،هْؼظاقتفبظٍ لؽاؼ ظُین
(نِیکی ّ ػجعی.)۳۱۳۲ ،
هعل ُبی غیؽ قبضتبؼی کَ ثؽای پبقخگْیی ثَ کوجْظُبی تئْؼیکی ّ تدؽثی هعلُبی

قبضتبؼی ثَ ّخْظ آهعًع ػجبؼتاًع اؾ :هعل ایْاتب  ّ ) ۳۳۱۴( 4هعل ثؽقٌبى ّ هعل پٌؽاؾ ّ

ؼاـ  .)۳۳۰۱( 5ظؼ ًجْظ هغبلؼبت ظؼ زْؾٍ قبضتبؼی ثَ ظلیل کوجْظ اعالػبت ،قبؾهبىظُی

خعیع تدؽثی ّ ػولی ًؿظیک ثَ آؾهْى ؼفتبؼ ؼلبثتی ّ ثب اقتفبظٍ اؾ لعؼت ثبؾاؼ ثب زكبقیت
تدؿیَّتسلیل ؼلبثتی ثبًکُب اًدبم هیگیؽظ .ثبثتنعٍ هعل پٌؿاؼ ّ ؼاـ اثؿاؼ هفیعی ثؽای
قٌدم ؼلبثت اقت .ایي هعل ثؽ اقبـ ضًْيیبت اقتبتیک تغجیمی ،فؽم هؼبظلَ ظؼآهعی
ثبًک ؼا کبُم هیظُعً .مغَضؼف ؼّل پٌؿاؼ ّ ؼاـ ایي اقت کَ فؽٌ هیکٌع ثبًکُب
فمظ یک هسًْل ثبًکی ؼا اؼائَ هیظٌُع .اؾایيؼّ ،هب ًویتْاًین توبیؿ ثیي هسًْالت
هطتلف یب ثبؾاؼُبی خِبًی ؼا تهطیى ثعُین کَ ایي ؼّل ثبػث هینْظ ثَ ظاظٍُبی
1

Rouid, Rosse and Sherer

2

Lerner Index
Boone Index
4
Iwata
3

Panzar,Rosse
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ّ نؽؼ ))۲۸۸۸( ۳
ظؼه دوْع تبثَزبل ،ثؽای آؾهْى ایي ظّ ؼّیکؽظ ثَ ظلیل کوجْظ ًْع اعالػبت

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

۵۳۳

هْؼظًیبؾ ظقتؽقی پیعا ًکٌین .ظؼ ایٌدبقت کَ هعل ثؽقٌبُبى ًمم هکول ؼا ثبؾی هیکٌع
ّ ایي اهکبى ؼا هی ظُع کَ تسمیمبت اؾ ثبؾاؼُبی خؿئیُ ،ؽ ظّ ثَ ظلیل هبُیت ّ ظاظٍُبی
هْؼظًیبؾ ضْظ آى ُب اًدبم گیؽظ .اؾ قْی ظیگؽ ،هعل ثؽقٌبى اؾ ظاظٍُبی التًبظ کالى ؼا

نبفؽ  ،) ۳۳۳۱( ۳ثب اقتفبظٍ اؾ هعل تًؽیر هؼبظلَ ُوؿهبى غیؽضغی ،ثَ اؼؾیبثی ؼلبثت

ثیي ثبًکُبی کبًبظایی ظؼ عی قبلُبی  ۳۳۵۶تب  ۳۳۰۳پؽظاضتً .وًَْ ّی هسعّظ ّ
ظاؼای  ۲۶ههبُعٍ ثْظ .هعلی کَ نبفؽ ثکبؼ گؽفت هجتٌی ثؽ ایي فؽٌ ثْظ کَ ثٌگبٍ زعاکثؽ
کٌٌعٍ قْظ ظؼ تؼبظل ،ظؼآهع ًِبیی ؼا ثؽاثؽ ُؿیٌَ ًِبیی لؽاؼ ضْاُع ظاظ .یبفتَُبی نبفؽ
ًهبى ظاظ کَ قیكتن ثبًکعاؼی کبًبظا ثب ؼلبثت کبهل قبؾگبؼ اقت ّ فؽضیَُبی هجتٌی ثؽ
ّخْظ اًسًبؼ ّ قبؾل ههتؽک (تجبًی) ؼا ؼظ کؽظ.
کْکْؼقَ ً ،) ۳۳۳۰( ۲یؿ ظؼ ؼّیکؽظی ههبثَ (ثؽقٌبى ّ لئْ) ثَاًعاؾٍ گیؽی ظؼخَ ؼلبثت
ثیي ثبًکُبی ایتبلیبیی ثیي قبلُبی  ۳۳۱۳تب  ۳۳۳۵ثب اقتفبظٍ اؾ هؼبظلَ ُوؿهبى پؽظاضت.
کْکْؼقَ ًتیدَ گؽفت کَ ثبّخْظ افؿایم اظغبم ثبًکُب کَ ثَّیژٍ ظؼ چٌع قبل آضؽ
هْؼظثؽؼقی ؼشظاظٍ ثْظ ،ضؽیت اًسًبؼ کبُمیبفتَ اقت؛ ّ ثؽ ایي ًظؽ کَ ثبًکُبی
ایتبلیبیی ظؼ اظاهَ خؽیبى اظغبم ثبًکُبی اؼّپبیی ثَقْی ثیهتؽ ؼلبثتی نعى پیم هیؼًّع
يسَ گػانت.

۱

ظؼ ؼّیکؽظی ههبثَ ثیکؽ ّ ُبف ( ،) ۲۸۸۲ظؼ پژُّهی ثَ ثؽؼقی قبضتبؼ ثبؾاؼ ثبًکی ۲۱
کهْؼ اتسبظیَ اؼّپب ّ غیؽاؼّپبیی ثیي قبلُبی  ۳۳۳۰- ۳۳۰۰پؽظاضتٌع .آىُب ثعیي هٌظْؼ
هعل پبًؿاؼ -ؼّـ ؼا هْؼظاقتفبظٍ لؽاؼظاظًعً .تیدَ آىُب ًهبىظٌُعٍ زبکن ثْظى ؼلبثت
اًسًبؼی ثؽای ُؽ کهْؼ ثَيْؼت خعاگبًَ اقت .آى ُب ُوچٌیي اظػب کؽظًع کَ اضتالف ثیي
اًعاؾٍ ثبًک ُب ثَ ظلیل گؽفتي ثبؾاؼُبی خغؽافیبیی هتفبّت اقت .ثَّیژٍ ثبًکُبی ثؿؼگ،
هتْقظ ّ کْچک ثَ تؽتیت ثؽای فؼبلیت ظؼ قغْذ ثیيالوللی ،هلّی ّ هسلی ظؼ ًظؽ
گؽفتَنعٍاًع .ؼلبثت ظؼ ثبًکُبی ثؿؼگتؽ ،ثیهتؽ ّ ظؼ ثبًکُبی کْچک ،کوتؽ ًهبى
ظاظٍنعٍ اقت.
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لبثلاقتفبظٍ هیکٌع ،ؾیؽا ایي ظاظٍُب ظؼ ظقتؽـ ُكتٌع ُؽچٌع ایي ظاظٍُب ثَيْؼت قبالًَ
ظؼ ظقتؽـ ُكتٌع.

۵۲۸

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

لْی ییبتی ّ هیکْ  ،) ۲۸۸۱( ۳ثَ ثؽؼقی تکبهل توؽکؿ ّ ًفْغ ضبؼخی ّ اثؽ آىُب ثؽ ؼلبثت
ظؼ ثبًکُبی آهؽیکبی التیي ثب اقتفبظٍ اؾ ظاظٍُبی  ۱کهْؼ ایي زْؾٍ پؽظاضتٌع .آىُب ثَ ایي
ًتیدَ ؼقیعًع کَ اگؽچَ ظؼ ثكیبؼی اؾ هْاؼظ توؽکؿ ّ ًفْغ یب ّؼّظ ضبؼخی افؿایمیبفتَ اقت

ثٌبثؽایي آىُب هی گْیٌع کَ اظغبم ثبؾاؼ ؼا ًویتْاى ثَػٌْاى نبضى ؾّال هسیظ ؼلبثتی ،ظؼ
ًظؽ گؽفتُ .وچٌیي اگؽچَ ثبًکعاؼی ظؼ کهْؼُبی التیي ثب ؼلبثت کبهل ثكیبؼ فبيلَ ظاؼظ
ّلی ًتبیح ثَظقتآهعٍ ضیلی اؾ ًتبیح هسبقجَنعٍ ثؽای کهْؼُبی تْقؼَیبفتَ ظّؼ ًیكت.

گْتیؽؾ  ،) ۲۸۸۱( ۲ؼلبثت ظؼ يٌؼت ثبًکعاؼی اقپبًیب ؼا ثَّقیلَ پٌؿاؼ -ؼّـ آؾهْى کؽظ.

اّ ظؼ ثؽای اًدبم ایي ُعف اؾ ظاظٍُبی خبهع ثبًکُبی تدبؼی ّ پفاًعاؾ اقپبًیبیی ظؼ ثیي
قبلُبی  ۳۳۰۵تب  ۲۸۸۶اقتفبظٍ کؽظ .اّ ثسث هی کٌع کَ نکل کبؼثؽظی ؼّیکؽظ پٌؿاؼ –
ؼّـ لگبؼیتن ضغی تْاثغ ظؼآهع ّ ُؿیٌَ ًِبیی اقت گْتیؽؾ ًتیدَ گؽفت کَ آهبؼٍ
ثَظقتآهعٍ یک قیؽ افؿایهی ؼا ظؼ عْل ؾهبى ظانتَ اقت ّ هیؿاى ؼلبثت ثیهتؽی ؼا ظؼ ایي
ظّؼاى ثؽای ثبًکُبی ثؿؼگ ًهبى هیظُع ّ ظؼ آضؽ ظَُ  ۰۸هیؿاى ؼلبثت ثَيْؼت
لبثلتْخِی افؿایم ظانتَ اقت کَ ثَ ظلیل اخؽانعى چٌعیي قیبقت آؾاظقبؾی ّ
قبؾهبىظُی ثْظ .اّ ُوچٌیي ثیبى هی کٌع کَ ًتبیح هغبلؼَال ایي فؽضیَ ؼایح کَ توؽکؿ
ثبػث ؾیبى یب کوتؽ نعى ؼلبثت هینْظ ؼا تأییع ًویکٌع.

ّیل  ،) ۲۸۳۳( ۱ثَ ثؽؼقی تکبهل ؼلبثت ظؼ ثبًکعاؼی اؼّپب پؽظاضت .ثؽای اًدبم ایي کبؼ اّ

ًطكت نبضى لؽًؽ ؼا ُؽقبلَ ّ ثؽای تکتک ثبًکُبی ًوًَْال هسبقجَ کؽظ تباًعاؾٍای
غیؽ قبضتبؼی اؾ ؼلبثت ظانتَ ثبنع .اّ ظؼ پبیبى ًتیدَ گؽفت کَ ؼلبثت ظؼ ثبًکُبی اؼّپبیی
ظؼ ظَُ اّل  ۲۸۸۸افؿایمیبفتَ اقت .گؽچَ اضتالفبتی ظؼ ثیي کهْؼُب ظیعٍنعٍ ّلی ؼًّع
کلی ثبًکُبی اؼّپبیی ثَقْی افؿایم ؼلبثت ثْظٍ اقت .اّ ُوچٌیي ثَيْؼت لْی ّ ّاضح
ثؽ خؽیبى ُوگؽایی ظؼ ؼلبثت ثبًکُبی اؼّپبیی يسَ گػانت؛ ّ ُوچٌیي نْاُعی ؼا هجٌی
ثؽ اظغبم ثبًکُبی اؼّپبیی فؽاُن کؽظ.
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ّلی ایي ثَ هؼٌبی کبُم ؼلبثت ظؼ يٌؼت ًیكت ّ اًعاؾٍ ؼلبثت یب ثبثت هبًعٍ یب ثِجْظیبفتَ
اقتُ .وچٌیي نْاُعی ّخْظ ظاؼظ کَ اظغبم اثؽات قْظآّؼی ثَ ُوؽاٍ آّؼظٍ اقت.

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

۵۲۳

ظؼ پژُّهی خعیع ًیؿ قیوجبًگْی ّ ظیگؽاى  ،) ۲۸۳۲( ۳ثَ آؾهْى ؼلبثت ظؼ ثیي
ثبًکُبی آفؽیمبی خٌْثی پؽظاضتٌع .ثعیي هٌظْؼ آى ُب ظّ هعل ثؽقٌبى ّ پٌؿاؼ – ؼّـ ؼا
ثکبؼ ثؽظًع .ثؽای اؼؾیبثی ثب هعل ثؽقٌبى آىُب ظاظٍُبی  ۳۳۳۲تب  ّ ،۲۸۸۰ثؽای هعل پٌؿاؼ –

ًبلى ؼا ظؼ ثبًکعاؼی آفؽیمبی خٌْثی ًهبى هیظُع .ایي ظؼ زبلی ثْظ کَ یبفتَُبی هعل
ثؽقٌبى ثؽای ؼلبثت کبهل ؼظ نع ّ ظؼ کل آىُب ظؼًِبیت ًتیدَ هی گؽفتٌع کَ یبفتَُبیهبى ثب
ظیگؽ هغبلؼبت اًدبمنعٍ ظؼ هْؼظ کهْؼُبی ظؼزبلتْقؼَ ُوكْ اقت ّ زبلت ؼلبثت ًبلى
ثؽای ثبًکُبی آفؽیمبی خٌْثی يسیر اقت.
ًدبؼؾاظٍ ّ ُوکبؼاى ( ،) ۳۱۳۳ظؼ پژُّهی ثَ اؼؾیبثی ؼلبثتپػیؽی ثبؾاؼ ثبًکی ایؽاى ثب
اقتفبظٍ اؾ هعل پبًؿاؼ ّ ؼّـ پؽظاضتٌع .هغبلؼَ آىُب ثؽای ثبؾٍ ؾهبًی  ۳۱۱۵تب  ۳۱۰۰ثْظ ّ
اؾ ظاظٍُبی تؽکیجی همغؼی – قؽیُبی ؾهبًی ُوَ ثبًکُ بیی کَ زعالل چِبؼ قبل قبثمَ
فؼبلیت ظانتَ ثْظًع ،ظؼ آى اقتفبظٍ کؽظًع .آى ُب هعل تدؽثی ّ هتغیؽُبی هؼؽفینعٍ
تْقظ ثیکؽ ّ ُوکبؼاى ( ) ۲۸۸۱ؼا ظؼ ثؽؼقی ضْظ ثکبؼ ثؽظًع ًتبیح ثؽآّؼظ هعل آىُب ًهبى
هیظُع کَ ظؼخَ ؼلبثتپػیؽی ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ هْؼظثؽؼقی ثَعْؼ هیبًگیي ۸٫۴۴
ثْظٍ اقت کَ ًهبًگؽ ّخْظ ؼلبثت اًسًبؼی ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ اقت.
ضعاظ کبنی ّ خؼفؽی لیالة ( ،) ۳۱۳۳ظؼ پژُّهی قبضتبؼ ثبؾاؼ ظؼ يٌؼت ثبًکعاؼی
ایؽاى ثیي قبلُبی  ۳۱۰۸تب  ۳۱۰۶ؼا هْؼظثؽؼقی لؽاؼظاظًع .آى ُب ثیبى کؽظًع توؽکؿ یکی اؾ
اثؼبظ هِن قبضتبؼ ثبؾاؼ هیثبنع ّ ًهبى هی ظُع کَ قبضتبؼ ثبؾاؼ چمعؼ اؾ ّضؼیت ؼلبثتی ظّؼ
یب ثَ آى ًؿظیک هیثبنع ًتیدَ کلی آى ُب ثَ ایي يْؼت نع کَ ،اگؽچَ ظؼخَ توؽکؿ ظؼ عْل
قبلُبی ثؽؼقینعٍ ظؼ يٌؼت ثبًکعاؼی ایؽاى کبُمیبفتَ اقت ،اهب ُوچٌبى ظؼخَ ثبالیی
اؾ آى ؼا نبُع ُكتین
گْظؼؾی ّ نفیؼی ( ،) ۲۸۳۲قبضتبؼ ثبؾاؼ ظؼ ثبًکعاؼی ایؽاى ؼا ثب اقتفبظٍ اؾ هعلُبی
چٌع قغسی غیؽ تؼبظلی ،نبضى  Uظیْیف ّ ظیگؽ نبضىُبی هطتلف توؽکؿ هْؼظثؽؼقی
لؽاؼظاظًع .آىُب ظاظٍُبی پبًل  ۳۳۳۱تب  ۲۸۸۳ؼا ثعیي هٌظْؼ ثکبؼ ثؽظًع آىُب ظؼ پبیبى
ًتیدَ گؽفتٌع کَ ،تب پبیبى قبل  ۲۸۸۳ثبًکُبی ایؽاًی نبهل  ۳۳ثبًک ظّلتی ّ  ۳۸ثبًک
ضًْيی ثْظٍاًع ّ ثبًکُبی غیؽظّلتی ػلیؽغن قِن کوتؽنبى اؾ ضعهبت ثبًکی ،کبؼایی

Simbanegaviet

1

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 2:22 +0330 on Saturday December 4th 2021

ؼّـ ،ظاظٍُبی  ۳۳۳۰تب  ۲۸۸۰ؼا تسلیل کؽظًع .ظؼ تسلیل ثب ؼّل پٌؿاؼ -ؼّـ ،آىُب
ؼّیکؽظ ثیکؽ ّ ظیگؽاى ( ) ۲۸۳۲ؼا ظًجبل کؽظًع کَ ًتبیح زبيل اؾ هعل پٌؿاؼ – ؼّـ ،ؼلبثت

۵۲۲

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

ثیهتؽی ظؼ ػولکؽظ ظانتَاًع .ثٌبثؽایي ظؼ پبیبى آى ُب ًتیدَ گؽفتٌع کَ نؽایظ ؼلبثتی ظؼ
ثبًکعاؼی ایؽاى فمظ ثب تغییؽ لْاًیي تسمك هییبثع.
ظؼ همبلَ زبضؽ هعل ثؽقٌبى ثؽای ثبؾاؼ خؿئیّ ،ام ّ تكِیالت ظؼ  ۳۰ثبًک فؼبل ظؼ ثبؾاؼ

الجتَ ثَخؿ ثبًکُبی ایٌتؽًتی  ۳ثب تْخَ ثَ ظاظٍُبی هْؼظًیبؾ ظؼ هعل ثؽقٌبى ،یؼٌی اًتطبة
قپؽظٍ ّ ّام ثب فؽٌ ظؼ ظقتؽـ ثْظى لیوت ُبی اقبقی ظؼ ایي ثبؾاؼُب یؼٌی لیوت قپؽظٍ
ّ هیؿاى ّامظُی تؼییي هینْظ.

 3مباوی وظری
ایي ثطم ثب تْيیف قبضتبؼ ًظؽی هعل ثؽقٌبى نؽّع هینْظ ّ قپف تفبّت هعلُبی
تدؽثی ثؽای ثبؾاؼُبی قپؽظٍ ّ ّام ؼا ثیبى هیکٌع.

 ۱.3ساختار وظری مذل برسىان
ثب فؽٌ ایٌکَ  nثبًک یک هسًْل ُوگي ؼا ظؼ يٌؼت تْلیع هی کٌٌع ،تبثغ قْظ ثبًک  iثَ
نکل ؾیؽ اقت:
()۳

)
کَ

قْظ اقت ّ

زدن ضؽّخی،

لیوت ضؽّخی ّ

(
ُؿیٌَُبی هتغیؽًع ّ

هتغیؽُبی ثیؽًّی هؤثؽ ثؽ ُؿیٌَُبی زبنیَای اقت ،اهب هؤثؽ ثؽ تمبضبی يٌؼت ًیكت؛ ّ
ُؿیٌَُبی ثبثت ثبًک  iاقت .ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ،لیوت ضؽّخی تفبّت ثیي ًؽش
آؾاظ ظؼ هؼؽٌ ؼیكک ّ ًؽش قپؽظٍ اقت .ثبًکُب ثب تبثغ تمبضبی ثبؾاؼ هْاخَاًع کَ ثَيْؼت
ؾیؽ اقت:
()۲

)
کَ ظؼ آى

۲

۳

(

)

(

ثؽظاؼ هتغیؽُبی ضبؼخی هؤثؽ ثؽ تمبضبی يٌؼت اقت اهب ثؽ ُؿیٌَُبی

زبنیَای هؤثؽ ًیكت .نؽط هؽتجَ اّل ثَ زعاکثؽ ؼقبًعى قْظ ثبًک  iثؽاثؽ اقت ثب:
۳

ثب هؼؽفی ثبًکعاؼی ایٌتؽًتی اهکبى ظاؼظ کَ ؼلبثت ظؼ ایي ثبًکُب افؿایم یبثع .اؾ عؽف ظیگؽ ،ثبیع غکؽ کؽظ کَ

ایٌتؽًت تٌِب خبیگؿیي ثؽای ثطم ههتؽیبى اقت.
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هتهکل ایؽاى هْؼظ ثؽقی لؽاؼگؽفتَ اقت .چیؿی کَ ظؼ ثبؾاؼ خؿئی کَ ثَػٌْاى هبُیت ًهبى
ظاظٍنعٍ هْؼظتْخَ اقت ،ایيکَ تؼعاظی اؾ ثبًکُبی ؼلیت توبیل ثَ هسعّظ نعى ظاؼًع

۵۲۱

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

۸

()۱

)

)

(
۸

(

)

∑

(
۳

(

)

)

()۴
)⁄

∑

(

∑

)

(

(۳
⁄

کَ

 λثَ ػٌْاى کهم تغییؽات زعقی ایي ثبؾاؼ نٌبضتَ

هینْظ  .اؾآًدبکَ ثؽای ُؽ ثبًک لیوتُب ثَيْؼت ثؽّىؾا تؼییي هینْظ ،افؿایم ظؼ
هسًْل یک ثبًک هٌدؽ ثَ کبُم ههبثِی ظؼ هسًْل ثبًکُبی ظیگؽ هینْظ( .هؼبظلَ
 ) ۴ظؼ هعل کْؼًْ فؽٌ ثؽ ایي اقت کَ یک ثٌگبٍ اًتظبؼ العام تالفیخْیبًَ اؾ ثٌگبٍُبی ظیگؽ
ظؼ ؼاثغَ ثب تغییؽات هسًْل ضْظ ؼا ًعاؼظ .ثَعْؼیکَ

۳

 .λثؽ اقبـ هعل تجبًی کبهل،

افؿایم هسًْل ظؼیکی اؾ ثٌگبٍُب (تجبًی ُب) هٌدؽ ثَ افؿایم هتٌبقت ظؼ ضؽّخی توبم
ثٌگبٍُبی ظیگؽ هینْظ.
)

(

۳

۳

)
⁄

∑

(۳
λ

اؾایيؼّ ظؼ نؽایظ ػبظی پبؼاهتؽُب همبظیؽی ثیي يفؽ ّ یک ؼا هی گیؽًع .پبؼاهتؽ  λظؼ
هعل ثؽقٌبى نجیَ ثَ ًمم پبؼاهتؽ  Hظؼ ؼّیکؽظ پٌؿاؼ ّ ؼاـ ؼا ثبؾی هیکٌع کَ ظؼ آى H<۸
نؽایظ اًسًبؼ۳ ،

 ۸نؽایظ ؼلبثت اًسًبؼی ّ  H=۳نؽایظ ؼلبثت کبهل ؼا ًهبى

هیظٌُعُ .وبى عْؼ کَ ظؼ ثبال غکؽ نع هعل ثؽقٌبى ؼا ثؽای یک ثبؾاؼ هِن ظؼ يٌؼت
ثبًکعاؼی ،یؼٌی ثبؾاؼ قپؽظٍ اػوبل هیکٌین.

 2.3معادالت تجربی برای بازار َام َ تسٍیالت
ثؽای هعل تدؽثی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ،تبثغ تمبضبی ًظؽی ( )۲هعًظؽ اقت کَ ثَػٌْاى
تبثغ تمبضبی کل ضغی ثؽای تكِیالت ّام ثَغیؽاؾ ثبًکُب تؼؽیف هینْظ ّ ثَيْؼت ؾیؽ
اقت:
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ثَعْؼیکَ:

۵۲۴

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

)

() ۶

(

۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

۲

۸

۳

ًؽش ّام ّ تكِیالت ظؼ

کَ ظؼ آى  LOANSاؼؾل ّالؼی کل ّام ّ تكِیالت،
هتغیؽُبی ثیؽًّی هؤثؽ ثؽ تمبضبی ّام ّ تكِیالت اقت ،کَ ثؽ ُؿیٌَُبی
ثبؾاؼ ّ

کؽظى قؽهبیَگػاؼی (یؼٌی ًؽش ثبؾاؼ پْل ّ ًؽش اّؼاق لؽضَ ظّلتی) ّ  εهیؿاى ضغبقت.
هؼبظلَ ُ ۶وچٌیي نبهل یک یب چٌع هتغیؽ هتمبثل ثیي ًؽش ّام ّ تكِیالت ّ زعالل یکی
اؾ هتغیؽُبی ثیؽًّی تؼییي تمبضب ثؽای ّام ّ تكِیالت اقتُ .وچٌیي تبثغ ُؿیٌَ ًِبیی
ظؼ هؼبظلَ  ۱ثَيْؼت ؾیؽ تؼؽیف هینْظ:
(
ثؽای ثبًک )
()۵

۲

کَ ظؼ آى

۸

۳

هتغیؽُبی ثیؽًّی هؤثؽ ثؽ ػؽضَ ّام ّ تكِیالت (ُؿیٌَُبیی اؾ ػْاهل

ّؼّظی ثؽای تْلیع قپؽظٍ اقت .ثؽای هثبل :ظقتوؿظ) ؼا ًهبى هیظُع .تٌظین ظّثبؼٍ تبثغ
تمبضبی کل ( )۶کَ ثبؾٍای اؾ تبثغ لیوت اقت ثَيْؼت ؾیؽ ًهبى ظاظٍنعٍ اقت:
۳

()۱

۸

۲

۳

۱

کَ ظؼآهع کل اؾ زبيلضؽة هؼبظلَ  ۱ظؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ثَيْؼت ؾیؽ ثَ ظقت
هیآیع:
۳

()۰

۲

۸

۱

۳

ّ ظؼآهع ًِبیی اؾ ههتك هؼبظلَ  ۰ثب تْخَ ثَ ّام ّ تكِیالت ثبًک  iثَ ظقت هیآیع:
()۳

+

۲

*

۸

۳
۱

۳

۳
۱

۳

۱

۳

ثؽای ؼقیعى ثَ تؼبظل ثبؾاؼ ثبیع ظؼآهع ًِبیی ؼا ثب ُؿیٌَ ًِبیی ثؽاثؽ لؽاؼ ظُین.
ثَعْؼیکَ ثؽای ُؽ ثبًک ظاؼین:
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زبنیَای هؤثؽ ًیكتٌع .هبًٌع ظؼآهع لبثلتًؽف ،تؼعاظ نؼت ثبًکی ّ ًؽش ثِؽٍ خبیگؿیي

۵۲۶

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

()۳۸

۲

۸

۳

۳

۱

هؼبظلَ تؼبظل لیوت ثبًک ثؽای ّام ّ تكِیالت یؼٌی ًؽش ّام ّ تكِیالت ،ثب گؽفتي
()۳۳
کَ

۲
۲

۲

ّ

۳

۸

۱

۳

ثَعْؼ ُوؿهبى ثؽ اقبـ هؼبظالت  ۳۳ ّ ۶تطویي

ؾظٍنعٍاًع تب ثتْاًین ظؼخَ ؼلبثت ثبًکی ظؼ ثبؾاؼُبی قپؽظٍ ؼا تؼییي کٌین( .کَ ثَيْؼت
پبؼاهتؽُبی  ۱ ّ ۳ظؼ ُؽ ظّ هؼبظلَ ههطىنعٍ اقت ).ثب تْخَ ثَ هجبًی ًظؽی هعل
ثؽقٌبى ػالهت هْؼظ اًتظبؼ ضؽایت هعل (هؼبظالت  ،)۳۳ ّ ۶ظؼ خعّل ً ۳هبى ظاظٍنعٍ
اقت.
خعّل ۳
ضرایب هْرد اًتظبر هتغیرُبی در هذل
زدن قپؽظٍُب

ًؽش قْظ قپؽظٍ

زدن ّامُب

ًؽش قْظ ّامُب

هتغیؽ ّاثكتَ ثب ّلفَ
ًؽش قْظ قپؽظٍ
لعؼت ثبؾاؼی λ

هثجت
هثجت
-

هثجت
هٌفی

هثجت
-

هثجت
هثجت
هٌفی

زدن قپؽظٍ
ًیؽّی کبؼ
تؼعاظ نؼت

-

هٌفی
هٌفی

-

هثجت

هٌفی

-

هثجت

ُؿیٌَ
یبظظانت .هٌجغ :هسبقجبت ًْیكٌعگبى.

تأثیؽ هتغیؽ ًؽش قْظ ّام ّ تكِیالت اػغبیی ظؼ هؼبظلَ  ۶ثؽ هتغیؽ ّاثكتَ زدن ّام ّ
تكِیالت اػغبیی اًتظبؼ هیؼّظ هثجت ثبنع کَ ثعیييْؼت هیتْاى آى ؼا تْضیر ظاظ ظؼ
يْؼت هْاخَنعى ثبًکُب ثب ثبؾظُی ثیهتؽ ظؼاؾا ی اػغبیی ّام ّ تكِیالت ،ثبًکُب توبیل
ثَ اػغبی تكِیالت ثیهتؽی ظاؼًع .ایي تأثیؽ هثجت ظؼ زبلتی کَ زدن ّام ّ تكِیالت
اػغبیی ظؼ هؼبظلَ  ۳۳ثَػٌْاى هتغیؽ هكتملُ ،وچٌیي لبثلاًتظبؼ اقت .ثؽای ضؽایت
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هیبًگیي ثَ نؽذ ؾیؽ اقت:

۵۲۵

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

ًیؽّی کبؼ ّ ُؿیٌَُب ػالهت هثجت ضْاٌُع ظانت ؾیؽا یک لیوت ًِبظٍ ثبالتؽ ُؿیٌَ ّام
(ًؽش قْظ ّام ّ تكِیالت اػغبیی) ثیهتؽی ؼا ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ.

 4داديٌا َ تخمیه مذل
ایي تسمیك اؾ اعالػبت آهبؼی ُیدعٍ ثبًک فؼبل ظؼ ثبؾاؼ هتهکل پْلی اقتفبظٍنعٍ اقت ّ ۳
ظاظٍُبی آى اؾ گؿاؼل ػولکؽظ ثبًکعاؼی ایؽاى ظؼ قبلُبی  ۳۱۳۲ ّ ۳۱۰۴اقتطؽاجنعٍ
اقت .هتغیؽُبی ایي تسمیك ػجبؼتاًع اؾ:
 :LOANSهتغیؽ زدنّ ،امُب ّ تكِیالت ثبًکی کَ نبهل ّامُبی کْتبٍهعت ّ
هعتظاؼ ثبًکُب ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی هْؼظثؽؼقی هیثبنع.
 :Rlendقْظ ظؼیبفتی اؾ ّامُب ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ثبؾاؼ هتهکل پْلی ایؽاى اقت .کَ ظؼ
ایي پژُّم اؾ ظاظٍُب ی ظؼآهع ،زبيل اؾ ّامُب ی پؽظاضتی ثبًکُب اقتفبظٍنعٍ اقت.
 :Nثؽای ایي هتغیؽ ظؼ هعل اؾ تؼعاظ نؼت ثبًکُب اقتفبظٍنعٍ اقت ،کَ تؼعاظ نؼت
فؼبل ظؼ ثبؾاؼ هتهکل ایؽاى ثَ تفکیک ُدعٍ ثبًک هْؼظهغبلؼَ اقتفبظٍنعٍ اقت
ً :Lیؽّی کبؼ فؼبل ظؼ ثبًکُب ثؽای ایي هتغیؽ اقتفبظٍنعٍ اقت.
 :Costظؼ ایي پژُّم اؾ ظاظٍُبی ُؿیٌَ کل ثؽای ُیدعٍ ثبًک هْؼظثؽؼقی ظؼ يٌؼت
ثبًکعاؼی اقتفبظٍنعٍ اقت.
 :LOANS1ثؽای ایي هتغیؽ اؾ ضؽایت ؼگؽقیْى ضغی ثؽای
ثَعْؼیکَ هتغیؽ هػکْؼ اؾ کكؽ ؾیؽ زبيلنعٍ اقت )

(
۱

۳

ّ

اقتفبظٍنعٍ

۳

ثؽ اقبـ یبفتَُبی تسمیمبت اًدبمنعٍ ،ثب کبُم توؽکؿ ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی ّ افؿایم ؼلبثت،
ثبًکُب خِت افؿایم قِن ضْظ ظؼ ثبؾاؼ العام ثَ افؿایم قْظ پؽظاضتی ثَ قپؽظٍُب هیکٌٌع
کَ هْخت کبُم قْظظُی ثبًکُب هینْظ .هسبقجَ نبضىُبی توؽکؿ هكتلؿم هسبقجَ
قِن ثبؾاؼی ثبًکُبی هطتلف هیثبنع  .ظؼ ایي هغبلؼَ قِن ثبؾاؼی ثبًکُب ثؽ اقبـ هیؿاى
ّامُب ّ تكِیالت اػغبیی نعٍ تْقظ ُؽ ثبًک ثَ ثطم ضًْيی اًعاؾٍگیؽی نعٍ اقت ّ
ًتبیح ثَ تؽتیت گؿاؼلنعٍاًع .خعّل  ۲قِن ثبؾاؼی ثبًکُبی ثؽؼقینعٍ ؼا ثؽ اقبـ
هیؿاى ّامُب ّ تكِیالت تْقظ ُؽ ثبًک ًوبیم ظاظٍ اقت.

 ۳قبیؽ ثبًکُب ثَ ظلیل ًْظِْؼ ثْظى ّ ػعم ظقتؽقی ثَ ظاظٍُبی آىُب ،ظؼ هعل گٌدبًعٍ ًهعٍاًع.
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ظؼ ایي ثطم هعل تدؽثی ثؽقٌبى ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ایؽاى ثؽؼقی هینْظ .ظؼ

۵۲۱

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

خعّل ۲
سِن ببزاری ببًکُبی ایراى بر اسبش هیساى ّام ّ تسِیالت اعطبیی
هلی
قپَ

۸٫۳۱
۸٫۸۱

۸٫۳۲
۸٫۸۰

۸٫۳۳
۸٫۳

۸٫۳۳
۸٫۸۰

۸٫۳۰
۸٫۸۵

۸٫۳۵
۸٫۸۶

۸٫۳۴
۸٫۸۶

۸٫۳۱
۸٫۸۴

يبظؼات
تدبؼت
هلّت

۸٫۳۸
۸٫۸۰
۸٫۳۲

۸٫۸۳
۸٫۸۱
۸٫۳۲

۸٫۸۳
۸٫۸۰
۸٫۳۶

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۳۴

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۳۴

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۳۵

۸٫۸۰
۸٫۸۳
۸٫۳۶

۸٫۸۱
۸٫۸۰
۸٫۳۴

۸٫۸۱
۸٫۸۰۲
۸٫۳۳

ؼفبٍ
پكت ثبًک
کهبّؼؾی

۸٫۸۱

۸٫۸۲

۸٫۸۱

۸٫۸۶

۸٫۸۲
۸٫۸۸۲
۸٫۸۱

۸٫۸۲
۸٫۸۸۲
۸٫۸۱

۸٫۸۳
۸٫۸۸۱
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۸۱
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۸۴
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۸۴
۸٫۸۵

۸٫۸۳۶
۸٫۸۸
۸٫۸۶

هكکي
تْقؼَ يبظؼات
يٌؼت ّ هؼعى

۸٫۲۵
۸٫۸۸۱
-

۸٫۱۳
۸٫۸۸۳
-

۸٫۸۰
۸٫۸۸۱
۸٫۸۲

۸٫۸۳
۸٫۸۸۴
۸٫۸۲

۸٫۳۸
۸٫۸۸۶
۸٫۸۲

۸٫۳۳
۸٫۸۸۴
۸٫۸۲

۸٫۳۶
۸٫۸۳
۸٫۸۲

۸٫۳۶
۸٫۸۳
۸٫۸۲

۸٫۸۳۴
۸٫۸۳
۸٫۸۳۵

کبؼآفؽیي
قبهبى
پبؼقیبى

۸٫۸۸۱
۸٫۸۸۳
۸٫۸۶

۸٫۸۳
۸٫۸۸۳
۸٫۸۶

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۸۱

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۳
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۲
۸٫۸۵

۸٫۸۳
۸٫۸۲
۸٫۸۵

۸٫۸۸۳
۸٫۸۳۶
۸٫۸۶۵

التًبظًْیي
پبقبؼگبظ
قؽهبیَ

۸٫۸۳
۸٫۸۸۳
-

۸٫۸۲
۸٫۸۸۱
-

۸٫۸۱
۸٫۸۲
۸٫۸۸۴

۸٫۸۱
۸٫۸۱
۸٫۸۸۱

۸٫۸۱
۸٫۸۱
۸٫۸۸۵

۸٫۸۱
۸٫۸۱
۸٫۸۳

۸٫۸۱
۸٫۸۴
۸٫۸۳

۸٫۸۱
۸٫۸۴
۸٫۸۳

۸٫۸۲۳
۸٫۸۱
۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۳

۸٫۸۸۳

۸٫۸۲
قیٌب
یبظظانت .هٌجغ :ثبًک هؽکؿی

عجك خعّل ظؼ عْل قبلُبی هْؼظ ثؽؼقی ثبًک هكکي ثیهتؽیي قِن ثبؾاؼی ّام ّ
تكِیالت اػغبیی ؼا ظؼ اضتیبؼ ظانتَ اقت .ثؽ اقبـ ایي خعّل ظؼ عْل قبلُبی
هْؼظثؽؼقی ظؼ ثطم ّامُب ّ تكِیالت ًیؿ ثبًک هكکي ظؼ همبیكَ ثب ؼلجبیم ثیهتؽیي
قِن ثبؾاؼی ؼا ظؼ اضتی بؼ ظانتَ اقت کَ اگؽچَ ؼًّع افؿایهی ّ قپف کبُهی ؼا ظانتَ ّلی
ٌُْؾ اضتالف لبثلتْخِی ثب قبیؽیي ظاؼظُ .ؽچٌع ظؼ اؼتجبط ثب قِن ّ خبیگبٍ ثبًک هكکي
ظؼ هسبقجبت خعّل  ۲الؾم اقت ثَ عؽذُبی هكکي هِؽ کَ ظؼ عی قبلُبی هْؼظهغبلؼَ
اخؽای نعٍ اقت ّ تأثیؽ ثكؿایی ظؼ قِن ّ خبیگبٍ ثبًک هكکي ظاؼظ انبؼٍ نْظ .ثؼع اؾ
ثبًک هكکي ،هلی ّ هلت ثبًک هكلظ ثْظٍاًع کَ الجتَ قِن ثبًک هلی ظؼ عْل ایي قبلُب
ؼًّع ههبثَ ثب ثبًک هكکي ؼا ظانتَ اقت ،ثَعْؼیکَ ثبًک هلت اؾ ثبًکُبی هكکي ّ هلی
ؼًّع ثبثجبتتؽ ی ظانتَ اقت ثبًک يبظؼات ثؼع اؾ قَ ثبًک هكکي ،هلی ّ هلت لؽاؼ ظاؼظ ّ
چِبؼهیي ثبًک هكلظ ظؼ ایي پژُّم نٌبضتَنعٍ اقت.
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ثبًک

۳۱۰۴

۳۱۰۶

۳۱۰۵

۳۱۰۱

۳۱۰۰

۳۱۰۳

۳۱۳۸

۳۱۳۳

۳۱۳۲
۸٫۳۲۳
۸٫۸۸۴

۵۲۰

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

ظؼ ایي پژُّمُ ،وچٌیي ظؼخَ توؽکؿ اؾ ظّ نبضى ُیؽنوي ُ-ؽفیٌعال ّ نبضى k
ثبًک ثؽتؽ هسبقجَنعٍ اقت ثٌبثؽایي نبضى  kثبًک ثؽتؽ ثؽای ایي  ۴ثبًک هسبقجَنعٍ
اقتً .تبیح هسبقجَ ایي ظّ ؼّل ظؼ خعّل ً ۱وبیم ظاظٍنعٍ اقت.

ًتبیج ضبخصُبی تورکس بر اسبش ّام ّ تسِیالت اعطبیی
قبل

ُیؽنوي ُ -ؽفیٌعال

۳۱۰۴

۸٫۳۲۴۱

۸٫۵۳

۳۱۰۶
۳۱۰۵
۳۱۰۱

۸٫۳۱۳۱
۸٫۳۶۵۲
۸٫۳۳۸۶

۸٫۵۱
۸٫۵۶
۸٫۶۰

۳۱۰۰
۳۱۰۳
۳۱۳۸

۸٫۳۸۱۰
۸٫۳۸۴۶
۸٫۳۸۲۵

۸٫۶۶
۸٫۶۵
۸٫۶۶

۸٫۳۸۳۴
۳۱۳۳
۸٫۳۸۳۳
۳۱۳۲
یبدداضت .هٌجغ :هسبقجبت ًْیكٌعگبى.

۸٫۶۶
۸٫۶۱

۴

ُوبىعْؼ کَ ههبُعٍ هینْظ ،ظؼخَ توؽکؿ اؾ  ۵۳ظؼيع ظؼ قبل  ۳۱۰۴ثَ  ۶۶ظؼيع ظؼ
قبل  ۳۳کبُم یبفتَ اقتّ ،لی ُوچٌبى نعت توؽکؿ ثبالقت .ثٌبثؽایي ههبُعٍ هینْظ کَ
ظؼ عی قبلُبی  ۳۱۰۴تب  ۳۱۳۳نبضىُب ی قبضتبؼی ثؽؼقینعٍ ظچبؼ تغییؽ نعٍاًع.
کبُم توؽکؿ گؽچَ ؾیبظ ًیكت ّلی تمؽیجبً ؼًّع کبُهی ثبثتی ؼا ظانتَ اقت کَ ًهبىظٌُعٍ
افؿایم ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ هتهکل پْلی ایؽاى اقت.
نبیبىغکؽ اقت کَ قبضتبؼ ظاظٍُب ظؼ ایي تسمیك پبًل ثْظٍ ّ ثَ ظلیل پْیب ثْظى قبضتبؼ

هعل ثؽقٌبى اؾ ؼّل گهتبّؼُبی تؼوینیبفتَ  )GMM( ۳ثؽای قٌدم کهم تغییؽات

زعقی اقتفبظٍنعٍ اقتً ۲ .تبیح ثؽآّؼظ هؼبظالت ثؽقٌبى ثؽای ثبؾاؼ قپؽظٍ ظؼ  ۳۰ثبًک ظؼ
خعّل  ۴اؼائَنعٍ اقت.
1

Generalized Method of Moments
 ۲یک هكئلَ اقبقی ظؼ اقتفبظٍ اؾ ؼّلُبی ثؽآّؼظ یبثی هؼوْل هبًٌع ؼّل زعالل هؽثؼبت ضغب ّ زعاکثؽ
ظؼقتٌوبیی آى اقت کَ ایي ثؽآّؼظگؽُب ظؼ زبلت تؼعاظ ههبُعات ؾیبظ ّ ظّؼٍ ؾهبًی کن ثؽای پبؼاهتؽُبی هعل
پٌلی پْیب ًبقبؾگبؼًعُ .وچٌیي هوکي اقت ثؼضی اؾ فؽٌُبی هؼوْل ظؼ هعل ؼگؽقیْى هبًٌع ًب ُوجكتگی

←
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خعّل ۱

۵۲۳

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

خعّل ۴
ًتبیج تخویي حجن ّام ّ تسِیالت ُوراٍ بب ًرخ ّام ّ تسِیالت ببًکُب
ًتبیح تطویي زدن ّام ّ تكِیالت ثبًکُب

Rlend
N
L

۱٫۲۱
- ۱۸۶٫۰
۸٫۳۳۳۱

۳۸۰
- ۳۳٫۰
۴٫۰
P – Value=۸٫۵۲۰

اهبؼٍ قبؼگبى

ًتبیح تطویي ًؽش ّام ّ تكِیالت ثبًکُب
هتغیؽُبی تْضیسی
)Rlend (-۳
LOANS
LOANS۳
Cost

اهبؼٍ قبؼگبى
یبظظانت .هٌجغ :هسبقجبت ًْیكٌعگبى.

ضؽایت آؾهْى
۸٫۱۲۳۱

آهبؼُبی آؾهْى
۰۶٫۳۳

۸٫۸۰۳۱
- ۸٫۱۳۸۳
۸٫۱۱۳

۲۲
- ۳۲
۳۳۲
P – Value=۸٫۶۳۲

خعّل  ۴ثؽآّؼظُبی هؼبظلَ ًؽش ّام ّ تكِیالت ؼا ثؽای  ۳۰ثبًک فؼبل ظؼ يٌؼت
ثبًکعاؼی ایؽاى ؼا اؼائَ هی ظُع .هتغیؽ تْضیسی هِنُ ،ؿیٌَ کلً ،یؽّی کبؼ ،تؼعاظ نؼت
ثبًکُب ثب ضؽیت هؼٌیظاؼی ثؽآّؼظ نعٍ کَ ایي یک ًتیدَ لبثللجْل اقت .اؾ هِنتؽیي
هتغیؽُبی ایي تسمیك ضؽیت  λاقت ظؼ هؼبظلَ  ۳۳هیثبنع کَ ظؼ زعّظ  - ۸٫۱۳۸۳ثؽآّؼظ
نعٍ اقت ّ ًهبى ظٌُعٍ هیؿاى لعؼت ثبؾاؼی ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت اقت .ثؽ اقبـ
نبضى کهم تغییؽات زعقی هسبقجَنعٍ هیتْاى اظػب ًوْظ کَ ثبؾاؼُبی ّام ّ تكِیالت

→
هتغیؽ تْضیسی ّ هؤلفَُبی ضغب ،ثؽلؽاؼ ًجبنع .پف ؼّلُبی ظیگؽی هبًٌع هتغیؽُبی اثؿاؼی کَ ػوْهبً ثؽ
اقبـ تفبضلُب ػول هیکٌع پیهٌِبظ نعٍ اقت .چْى ،ثَ عْؼ کلی ،ظؼ یک هعل تؼعاظ ثؽآّؼظگؽُبی ثعقت
آهعٍ ثؽ اقبـ ایي هتغیؽُب ثؽای یک پبؼاهتؽ ثَ ضًْو ؾیبظ ثْظٍ ،لػا ؼّل گهتبّؼی تؼوین یبفتَ ( ) GMMثَ
ػٌْاى یک ؼّل خبیگؿیي ثؽای ثؽآّؼظ یبثی هعلُبی ؼگؽقیْى ضغی پْیبی پٌلی اؼائَ هیگؽظظ .ظؼ ایي ؼّل
هتغیؽ ّاثكتَ ثب یک ظّؼٍ تأضیؽی ثَ ػٌْاى هتغیؽ تْضیسی ظؼ هعل ّاؼظ هینْظ ( .ظیؿیدی ،پٌبُی ّ تمی
ؾاظٍ.) ۳۱۰۳ ،
ظؼ اظاهَ ًتبیح تطویي هؼبظلَ
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هتغیؽُبی تْضیسی
)LOANS (-۳

ضؽایت آؾهْى
۸٫۳۸۱

آهبؼٍُبی آؾهْى
۱۸٫۱۱

۵۱۸

قبل ُفتن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكتبى ۳۱۳۱

پژُّمُبی پْلی -ثبًکی

ایؽاى ثب ظؼخَ ثبالیی اؾ ؼلبثت ؼّثَؼّ ًیكت .ثَػجبؼتظیگؽ ثؽ اقبـ خعّل  ۶هب ؼلبثت کبهل
ؼا ًویپػ یؽین اهب ظؼ ًظؽ گؽفتي ؼلبثت ًبلى ّ ًْػی اؾ اًسًبؼ چٌعخبًجَ ثب ؼلبثت ثبال
(اؾخولَ تؼبظل کْؼًْ) لبثلتًْؼ اقت ظؼ اظاهَ ضؽایت هؼبظلَ  ۳۳همبظیؽ تطویي هتغیؽ

هتغیؽ ّاثكتَ ثب ّلفَ  ،۸٫۳۸۱ظؼ کٌبؼ همعاؼ آهبؼٍ  ۱۸٫۱۱لبثللجْل هیثبنع .تطویيُبی
ًؽش ّام ّ تكِیالت  ۱٫۲۱کَ آهبؼٍ  ۳۸۰تأییعی ثؽ هؼٌیظاؼ ثْظى ایي هتغیؽ ظؼ هعل ؼا
ًهبى هیظُع ًکتَ هِن ظؼ هؼبظلَ  ۶آهبؼٍ قبؼگبى هیثبنع کَ ثَ هیؿاى  ۸٫۵۲۰هؼٌیظاؼ
ثْظى هؼبظلَ  ۶ؼا تأییع هیکٌع.
خعّل ۶
تفسیر  ّ λسبختبر ببزار در هذل برسٌبى ّ لئْ



هسعّظ تغییؽات

۳

الگْی ؼفتبؼی

نؽط تؼبظل

قبضتبؼ ثبؾاؼ

۸

λ

ثؽتؽاًع ً -بل

ثبؾاؼ ؼلبثتی

۳

λ

کبهالً تجبًی

ثبؾاؼ اًسًبؼی

_

ظؼخبت هتغیؽی اؾ لعؼت ثبؾاؼی
(ثبؾاؼ اًسًبؼ چٌع خبًجَ)

λ

۸

یبظظانت .هٌجغ :هسبقجبت ًْیكٌعگبى.

 5وتیجًگیری
ثب اقتفبظٍ اؾ هعل لعؼت ثبؾاؼی ثؽقٌبى ههطى نع ظؼخَ ثبالیی اؾ ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ
تكِیالت ثؽای  ۳۰ثبًک فؼبل ظؼ يٌؼت ثبًکعاؼی ّخْظ ًعاؼظّ .خْظ ؼلبثت کبهل (کَ ُیچ
ًؽش ثِؽٍ ّ ًؽش قپؽظٍ تکلیفی ًعانتَ ثبنین) ّ اًسًبؼ کبهل ؼا هیتْاى ثؽای کل ثبًکُب ؼظ
کؽظ ّ ظّثبؼٍ ثَ ایي پؽقم هی ؼقین کَ آیب ایي ثبؾاؼ ثَ ؼلبثت کبهل یب ؼلبثت ًكجتبً ًؿظیک ثَ
اًسًبؼ هْاخَ اقت .الجتَ ظؼ ایي همبلَ ،فمظ ثبؾاؼُبی ّام ّ تكِیالت ظؼ ًظؽ گؽفتَنعٍ،
ثَعْؼیکَ هوکي اقت ظیگؽ ثبؾاؼُبی فؽػی نؽایظ ؼلبثتی ثب هغلْثیت کوتؽ ظانتَ ثبنٌع.
ػالٍّ ثؽ ایي ،تسلیل هْخْظ هوکي اقت ًكجت ثَ ّالؼیت اًسؽاف ظانتَ ثبنع ،ؾیؽا ظؼ ایي
تسمیك هب ثَ ظلیل ػعم ظقتؽقی ثَ اعالػبت ثبؾاؼ غیؽ هتهکل ،ثَ ثؽؼقی ًمم
هْقكَُبی هبلی اػتجبؼی ّ تؼبًّیُب اػتجبؼ ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ًپؽظاضتَاین .اؾ خولَ
ػْاهلی کَ هیتْاًع ثبػث کبُم ظؼخَی توؽکؿ ثبؾاؼ نْظ ،ایدبظ ؼلبثت هیبى ثبًکُب اقت.
افؿایم ؼلبثت هیتْاًع اؾ عؽیك ضًْيیقبؾی تعؼی دی ثبًکُبی ظّلتی ،تكِیل نؽایظ
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زدن ّام ّ تكِیالت  ۸٫۸۰۳۱ثب آهبؼٍ  ۲۲لبثلههبُعٍ اقت هؼٌیظاؼی هؼبظلَ هػکْؼ ثب
همبظیؽ  ۸٫۶۳۲آهبؼٍ قبؼگبى تأییع هینْظ .ضؽایت هؼبظلَ  ۶ظؼ خعّل ،همبظیؽ تطویي ثؽای

قٌدم ضؽیت لعؼت اًسًبؼی ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ثبًکی ظؼ ایؽاى

۵۱۳

ّؼّظ ثَ فؼبلیتُبی ثبًکی ،همؽؼات ؾظایی اؾ هؤقكبت هبلی ظاضلی ،تكِیل فؼبلیت
ثبًکُبی ضبؼخی ّ ّضع همؽؼات ؼلبثتی ثؽای نجکَی ثبًکی ایدبظ نْظ .پف ثب تْخَ ثَ
اُویت قبضتبؼ ؼلبثت هْخْظ ظؼ ثبؾاؼ ثؽ هیؿاى کبؼایی ظّلت هیثبیكت ثَ ظًجبل افؿایم

یبفتَ ُبی تسمیك ثیبًگؽ آى اقت کَ ظؼ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت ایؽاى ضؽیت ؼلبثت ثكیبؼ
ثبال ًجْظٍ اقت .ایي هكئلَ ثیبًگؽ ایي ًکتَ اقت کَ ػلیؼغن تْقؼَ ًظبم ثبًکی ظؼ زْؾٍ
ثبؾاؼ هتهکل پْلی ،کوبکبى ثبؾاؼ ثَ قوت ؼلبثت هؼٌبظاؼ ظؼ ػؽيَ ثبؾاؼ ّام ّ تكِیالت قْق
ًیبفتَ اقت .ثطهی اؾ ایي هكئلَ هیتْاًع ثَ ظلیل تْقؼَ گكتؽظٍ ثبؾاؼ غیؽهتهکل پْلی
ثَػٌْاى یک ثبؾاؼ قبیَ ظؼ ثبؾاؼ پْل ایؽاى ثبنع .ثَگًَْا ی کَ ثبؾیگؽاى فؼبل ظؼ ایي ثبؾاؼ
هْفمیت ثیهتؽی ظؼ خػة قپؽظٍ ظانتَاًع .اؾایيؼّ پیهٌِبظ هینْظ کَ اّالً اًعاؾٍ ثبؾاؼ
قبیَ ( ثبؾاؼ غیؽهتهکل پْلی) ظؼ ایؽاى کٌتؽل نْظ .ؾیؽا تْقؼَ ثبؾاؼ غیؽهتهکل ػالٍّ ثؽ
گكتؽل ثیاًظجبعی پْلی ،ثَ ظلیل آًکَ لْاػع ثبؾی ثؽای ثبؾیگؽاى فؼبل ظؼ ثبؾاؼ هتهکل
پْلی ّ ثبؾیگؽاى فؼبل ظؼ ثبؾاؼ غیؽهتهکل یکكبى ًویثبنع هٌدؽ ثَ تعاّم ؼفتبؼُبی
غیؽؼلبثتی ظؼ ثبؾاؼ پْل هینْظ .ثبًیبً ثؽای تْقؼَ ؼلبثت ظؼ ایي ثبؾاؼ هیثبیع ًؽش قْظ ثبًکی
ثَيْؼت نٌبّؼ تؼییي نْظ .ثَػجبؼتظ یگؽ کٌتؽل ظقتْؼی ًؽش قْظ ثبًکی ثَ هؼٌی زػف
یک اثؿاؼ هِن ؼلبثتی ظؼ ثبؾاؼ پْل اقت.

فٍرست مىابع

اهیعی ًژاظ ،هسوع (  .)۳۱۰۰گؿاؼل ػولکؽظ ًظبم ثبًکی کهْؼ ،هْقكَ ػبلی آهْؾل ثبًکعاؼی
ایؽاى.
ضعاظاظ کبنی ،فؽُبظ ،.خؼفؽی لیالة ،پؽی ( .)۳۱۳۳ثؽؼقی قبضتبؼ ثبؾاؼ ظؼ يٌؼت ثبًکعاؼی ایؽاى،
هجلَ بررسیُبی ببزرگبًی ،ل .۶۲
ضعاظ کبنی ،فؽُبظ ّ نِیکی تبل ،هسوعًجی (  .)۳۱۳۳فصلٌبهَ پژُّصُبی اقتصبد ایراى ،قبل ،۱
نوبؼٍ  ،۶۳يفسبت .۲۳- ۴۲
ظیؿیدی ،پٌبُی ّ تمی ؾاظٍ ،زدت (  .)۳۱۰۰اثؽ ُؿیٌَُبی ًظبهی ثؽ ثعُیُبی ضبؼخی ،فصلٌبهَ
هذلسبزی اقتصبدی ،قبل  ،۱نوبؼٍ  ۳پیبپی .۲۴
ػجعی ،یؼمْة (  .)۳۱۳۲قٌدم اًعاؾٍ ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ هتهکل پْلی ایؽاى ،پبیبىًبهَ کبؼنٌبقی
اؼنع.
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قغح ؼلبثت ظؼ ًظبم ثبؾاؼ کهْؼ ثبنٌع کَ ثَ ظًجبل آى افؿایم هیؿاى کبؼایی ّ ثِؽٍّؼی ثَ
ّیژٍ ظؼ هؤقكبت هبلی ّ اػتجبؼی ثَ ضًْو ًظبم ثبًکی ؼا ظؼ پی ظاؼظ.
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ثبًکی- پژُّمُبی پْلی

۳۱۳۱  ؾهكتبى/۲۲ ٍ نوبؼ/قبل ُفتن

۵۱۲

 تأثیؽ تكِیالت ثبًکی ثؽ انتغبلؾایی.)۳۱۰۳ (  پؽیكب، هِكب ّ يویوی، قبعؼی، قیع کویل،عیجی
 تبثكتبى،۴ ٍ نوبؼ،) فصلٌبهَ پْل ّ اقتصبد (پژّشُبی پْلی ّ ببًکی،ثطمُبی التًبظ ایؽاى
۳۱۰۳
،۳۱۳۲  گؿاؼل ػولکؽظ ًظبم ثبًکی کهْؼ ظؼ قبل.)۳۱۳۲ ( هْقكَ ػبلی آهْؾل ثبًکعاؼی ایؽاى
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