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چکیذُ
ّسف ایي همبلِ قٌبؾبیی ػَاهل تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی ثِ ػٌَاى یىی اظ هْنتطیي
ثرفّبی التهبز والى اؾت .ثسیي هٌظَض ،ػَاهل تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی ثب
اؾتفبزُ اظ هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی ٍ ثْطُگیطی اظ ًؿجتّبی ثلٌسهست التهبز والى زض زٍضُ
ظهبًی  1389-1370ثطضؾی قسً .تبیح ًكبى زاز ثب ثطٍظ یه قَن هثجت ًطخ ثْطُ ،ثِ ػلت وبّف
تمبضب ثطای ٍامً ،طخ ٍامزّی ٍ زض ًتیدِ ،ؾَز ثبًهّب وبّف هییبثس ٍ ثط اثط قَن هثجت ًفتی ،حدن
ًمسیٌگی ،افعایفً ،طخ ٍامزّی وبّف ٍ هیعاى ؾطهبیِگصاضی افعایف هییبثس ٍ توبیل ذبًَاض ثِ
پؽاًساظ وبّف هییبثس وِ ًتیدِ آى ،وبّف ؾَززّی ثبًهّب ذَاّس ثَز .ثط اؾبؼ ًتبیح ،ضوي تَخِ
ثِ اّویت ًمف ػَاهل هبلی زض هىبًیؿن اًتمبل ٍ قست اثطگصاضی ؾیبؾت پَلی تَؾظ ؾیبؾتگصاض،
اتربش توْیساتی خْت تؼسیل اثطات قَنّبی التهبزی پیكٌْبز هیقَز.
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ٍاصگبى کلیذی :ؾیؿتن ثبًىی ،ؾیبؾتّبی پَلی ،هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی (.)DSGE
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 .1هقذهِ
یىی اظ هْنتطیي چبلفّبی ؾیؿتن ثبًىی زض ّط التهبزٍ ،اوٌكی اؾت وِ زض ثطاثط قَنّب یب
ًَؾبًبت التهبزی ذَاّس زاقتّ .ط پسیسُ غیطهٌتظطُای وِ تبثیط غیطلبثل پیفثیٌی ثط
1

هتغیطّبی التهبزی هیگصاضز« ،قَن» تلمی هیقَز وِ زض عجمِثٌسی آًْب هیتَاى ثِ
قَنّبی هحیغی ،ذبضخی ،زاذلی یب قَنّبی ػطضِ ٍ تمبضب اقبضُ وطز .اتربش ؾیبؾتّبی
پَلی ػجبضت اؾت اظ فطایٌسی وِ ثبًه هطوعی ٍ یب همبم پَلی وكَض ثِ وٌتطل ػطضِ پَل ٍ یب
ؾبیط هتغیطّبی پَلی هیپطزاظز ،ثِ ػٌَاى یىی اظ اًَاع ؾیبؾتّبی التهبزیًَ ،ؾبًبتی ضا ثِ
التهبز تحویل هیًوبیس.
ایي ؾیبؾت هؼوَالً ثطای زؾتیبثی ثِ هدوَػِای اظ اّساف هتوطوع ثط ضقس ٍ ثجبت
التهبزی وِ قبهل هَاضزی چَى تؿطیغ زض ضقس التهبزی ،ایدبز اقتغبل وبهل ،تثجیت ؾغح
ػوَهی لیوتّب ٍ ...هیثبقس ،ثِ وبض گطفتِ هیقَز (هبخسی ٍ گلطیع.)1377 ،
همبهبت پَلی ثبیس تهوین ثگیطًس چِ اّساف ذبنی ضا ّسفگصاضی وطزُ ٍ چِ اثعاضّبی
ؾیبؾتی ضا ثِ وبض گیطًس .اثعاضّب ،هتغیطّب یب فؼبلیتّبیی ّؿتٌس وِ هؿتمیوبً تَؾظ همبهبت
هطثَعِ ثطای اثطگصاضی ثط هتغیطّبی ّسف ثِ وبض گطفتِ قسُ ٍ لبثل وٌتطل ّؿتٌس .اثعاضّبی
ؾیبؾت پَلی ثِ زٍ ثرف ػوسُ اثعاضّبی هؿتمین ٍ 2اثعاضّبی غیطهؿتمین 3تمؿین هیقًَس
(ثْطاهی ٍ لطیكی.)1390 ،
زض التهـبز ایـطاى ،ػوستبً ؾیبؾت پَلی اظ عطیك اثعاضّبی هؿتمین وٌتطل ؾَز ثبًىی ٍ
تؼییي ؾـمف اػتجـبضی ٍ ًیـع اثعاضّبی غیطهؿتمینً ،ؿجت ؾپطزُ لبًًَی ،اٍضاق هكبضوت ثبًه
هطوعی ٍ ؾپطزُ ٍیـػُ ثبًهّـب ًـعز ثبًه هطوعی اػوبل هیقَز.
ؾیبؾت پَلی ثط زٍ ًَع اؾت« :ؾیبؾت پَلی اًجؿبعی» ٍ «ؾیبؾت پَلی اًمجبضی» وِ اظ
عطیك وبًبلّبی هرتلفی ،التهبز وكَض ضا تحت تبثیط لطاض هیزٌّس .هْنتطیي ایي وبًبلّب
ػجبضتٌس اظ :وبًبل ًطخ ثْطُ ،وبًبل ًطخ اضظ ٍ وبًبل اػتجبضی .ؾیبؾت پَلی لبزض اؾت اظ ضاُّبی
هرتلف ،ضٍی تطاظًبهِ ثبًهّب هؤثط ثبقس (حؿیي ٍ چَزضی.)1382 ،
1
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تسٍیي یه ضاّجطز پَلی ،هتٌبؾت ثب فضبی التهبزی زض وكَضّبیی ًظیط ایطاى وِ زض هؼطو
قَن ّبی هرتلفی لطاض زاضًس ،اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت ٍ وبضثطز ؾیبؾتّبی پَلی ثِ
هٌظَض ایدبز ثجبت زض ؾغَح والى التهبزی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هبًٌس ایطاى ثب
چبلفّبی هتؼسزی هَاخِ اؾت وِ زض ازثیبت هطثَط ثِ ؾیبؾت پَلی زض وكَضّبی نٌؼتی
تحلیل ًكسُ اؾتّ .سایت ؾیبؾت پَلی زض ایطاى ٍ اوثط وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،ثِ خبی
ًطخ ثْطُ ،ػوستبً ثط ػطضِ ٍ تمبضبی پَل ٍ پبیِ پَلی هتوطوع اؾتّ .وچٌیي ،هطٍضی ثط
ؾیبؾتّبی پَلی ٍ اضظی ایطاى زض زِّّبی گصقتِ هجیّي آى اؾت وِ ثبًه هطوعی زض هَاضز
هتؼسزی ثطای ّسایت ؾیبؾت پَلی اظ اثعاض ًطخ اضظ اؾتفبزُ وطزُ اؾت.
ٍخِ توبیع ایي همبلِ ثب هغبلؼبت پیكیي ،زض ظهیٌِ ثطضؾی ًمف ٍ تبثیط یه ؾیبؾت پَلی زض
ًتیدِ ثطٍظ یه قَن ثیطًٍی (قَن ًفتی) ثط ثرف حمیمی التهبز ٍ ؾیؿتن ثبًىی اؾت .ثِ
ػجبضت زیگط ،زض ضاؾتبی وبّف اثطات ًبقی اظ ثطٍظ یه قَن ثیطًٍی ،ایي همبلِ ثِ ثطضؾی
ایي هَضَع هیپطزاظز وِ ؾیبؾتگصاض ثب اؾتفبزُ اظ ؾیبؾت پَلی ٍ اّویت قجىِ ثبًىی تب چِ
حس هیتَاًس ًؿجت ثِ آى ٍاوٌف هٌبؾت ًكبى زّس .زض ایي ضاؾتب ،ایي همبلِ ٍضؼیت
ؾَزآٍضی قجىِ ثبًىی ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ هتغیطّبی ّسف زض ًتیدِ قَنّبی التهبزی وِ زض
هغبلؼبت اًسوی ثطضؾی قسُ اؾت ،هَضز تَخِ لطاض هیزّس.
1

زض ایي هغبلؼِ ؾؼی هیقَز ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی (ٍ )DSGE
زض ًظط گطفتي پٌح لؿوت انلی ذبًَاض ،وبضآفطیي ،ثبًه ٍاؾظ ،تَظیغوٌٌسُ ،زٍلت/ثبًه هطوعی
زض هسل ضوي ثْطُگیطی اظ ًؿجتّبی ثلٌسهست التهبز والى زض زٍضُ ظهبًی ٍ 1389-1370
هغبلؼبت زیگطاى ،ػالٍُ ثط ثطضؾی ًمف ثبًهّب زض هىبًیؿن اًتمبل پَل ثط ًَؾبًبت التهبزی
ؾَال انلی هغبلؼِ ،ػَاهل تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی قٌبؾبیی گطزز.
ثطای زؾتیبثی ثِ ّسف ،همبلِ ثسیي قىل ؾبظهبىزّی قسُ اؾت :پؽ اظ همسهِ ،زض ثرف
زٍم ،ازثیبت پػٍّف هطٍض هیقَز؛ ثرف ؾَم ،ثِ ضٍـ تحمیك هیپطزاظز؛ زض ثرف چْبضم،
زض ٍّلِ اٍل ،عطاحی هسل ٍ ثِ هٌظَض حل ٍ تمطیت ًیع قطایظ هطتجِ اٍل ،همساضزّی پبضاهتطّب
ٍ اضظیبثی ثطاظـ هسل ثطضؾی هیقَز؛ زض پبیبى ًیع ًتیدِگیطی ٍ پیكٌْبزّب اضائِ قسُ اؾت.

Dynamic Stochastic General Equilibrium
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 .2هزٍری بز ادبیبت
هکبًیسن اثزگذاری سیبست پَلی

هفَْم ؾیبؾت پَلی ،اتربش تساثیطی ثِ هٌظَض وٌتطل ٍ تٌظین حدن پَل زض گطزـ اؾت .ثبًه
هطوعی ثب اؾتفبزُ اظ اثعاضّبیی وِ زض زؾت زاضز ،ثِ ایي اهط السام هیوٌس .اهب ًىتِ هْن ایي
اؾت وِ ؾیبؾت پَلی اتربش قسُ ،ثب اؾتفبزُ اظ چِ هىبًیؿوی ثرف حمیمی التهبز ضا تحت
تبثیط لطاض هیزّس .زض ازاهِ ثِ ثطضؾی هىبًیؿنّبی اًتمبل ؾیبؾت پَلی اظ عطیك وبًبلّبی ًطخ
ثْطًُ ،طخ اضظ ٍ اػتجبضی پطزاذتِ ذَاّس قس (هْطگبى ٍ زلیطی.)1392 ،
کبًبل ًزخ بْزُ

1

اثط «ًطخ ثْطُ» قیَُ اؾبؾی زض هىبًیعم اًتمبل ؾیبؾت پَلی اظ زیسگبُ ویٌعیيّبؾت .زض ًظطیِ
ؾٌتی ویٌع ،چگًَگی اثطگصاضی ؾیبؾت پَلی ثط هتغیطّبی حمیمی التهبز ثِ گًَِای اؾت وِ
زض نَضت اخطای ؾیبؾت پَلی اًمجبضی ٍ وبّف زض همساض حدن پَل زض خبهؼًِ ،طخ ثْطُ
ٍالؼی افعایف یبفتِ ٍ ثب افعایف ًطخ ثْطُّ ،عیٌِ ؾطهبیِ ًیع افعایف ذَاّس یبفت .افعایف
ّعیٌِ ؾطهبیِ ،همساض هربضج ؾطهبیِگصاضی ضا زض وكَض وبّف هیزّس؛ اظ ایيضٍ ،هیعاى ؾتبزُ
ول التهبز وبّف هییبثس (هیكىیي.)1995 ،2
کبًبل ًزخ ارس

3

ایي وبًبل ثِ نَضت ضوٌی قبهل اثط ًطخ ثْطُ ًیع هیثبقس؛ ظیطا ظهبًی وِ ًطخ ثْطُ ٍالؼی زض
زاذل وكَض افعایف هییبثس ،ؾپطزُّبی زالضی (ثب پَل زاذلی) اظ ؾپطزُّبی نَضت گطفتِ ثب
پَلّبی ذبضخی (ؾپطزُّبی اضظی) خصاةتط هیقَز ٍ اظ ایي عطیك ،اضظـ ؾپطزُّبی
زالضیً ،ؿجت ثِ ؾبیط ؾپطزُّبی هبلی افعایف هییبثس .افعایف ؾپطزُّبی زالضی ،ؾجت افعایف
ثْبی زالض ذَاّس قس .افعایف اضظـ پَل زاذلی ؾجت هیقَز وبالّبی زاذلی گطاىتط اظ
وبالّبی ذبضخی قَز ٍ اظ ایي عطیك ،ذبلم نبزضات وبّف ٍ ؾتبزُ ول ًیع ثِ تجغ آى وبّف
هییبثس (هیكىیي.)1995 ،

1
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کبًبل اعتببری

1

ایي وبًبل ،ظیطهدوَػِای اظ ًگطـّبی غیطًئَوالؾیىی ثِ هىبًیعم اًتمبل اؾت .زض ایي هسلّب
فطو هیقَز وِ اٍضاق لطضِ ٍ اػتجبضات ثبًىی خبًكیي ًبلم یىسیگطًس .ثب ایي فطو ،زٍ
ضاّىبض ػوسُ ثطای اثطگصاضی ؾیبؾت پَلی ثط التهبز هؼطفی هیقَز .وبًبل ٍامزّی ثبًهّبٍ 2
وبًبل تطاظًبهِای  .3ثط اؾبؼ وبًبل ٍامزّی اظ آًدب وِ ثبًهّب توبیل زاضًس ثب لطوگیطًسگبًی
هغوئي ٍ ثسٍى ضیؿه هَاخِ قًَس؛ ثٌبثطایي ،لبزضًس تب حس ظیبزی ،هؿئلِ اعالػبت ًبهتمبضى زض
ثبظاض اػتجبضات ضا حل وٌٌس .ثط اؾبؼ چبضچَة وبًبل اػتجبضی ،زض اثط اػوبل یه ؾیبؾت پَلی
اًمجبضی زؾتطؾی ثِ هٌبثغ ثبًىی زقَاضتط هیقَز ٍ ّعیٌِ تأهیي ؾطهبیِ ثٌگبُّبی وَچه
افعایف هییبثس .زض همبثل ،ثٌگبُّبی ثعضيتط وِ زؾتطؾی ثیفتطی ثِ ؾبیط ثبظاضّب زاضًس ،ونتط
تحت تأثیط پیبهسّبی ًبقی اظ ؾیبؾت پَلی لطاض ذَاٌّس گطفت (هیكىیي.)1995 ،
زض ازاهِ هغبلؼبت پیكیي ثطضؾی هیقَز .هیلتَى )2003( 4زض هغبلؼِ ذَزٍ ،اوٌف ثِ یه
قَن ثْطٍُضی هثجت ضا عی ثبظُ ظهبًی ( )1867-1960زض التهبز آهطیىب هَضز ثطضؾی لطاض
زازً .تبیح ًكبى زاز ثٌگبُّب تمبضبی ذَز ثطای ًیطٍی وبض ضا افعایف هیزٌّس ٍ هتؼبلت آى،
ًیبظهٌسی آىّب ثطای تبهیي هبلی ؾطهبیِ زض گطزـ افعایف ٍ ثسیي تطتیت ،حدن ول اٍضاق
ثْبزاض تؿَیِ ًكسُ گؿتطـ هییبثس.
هیط ٍ هَلط )2008( 5زض تحمیك ذَز ،ثِ همبیؿِ هسلّبیی ثب قتبةزٌّسُ هبلی ٍ هسلی ثب
افعایف ّعیٌِّبی تؼسیل ؾطهبیِ پطزاذتٌس ٍ ٍاوٌف هتغیطّب ثِ یه قَن ؾیبؾت پَلی ضا زض
ثبظُّبی ظهبًی ( )1957-1979( ٍ )1983-2004هَضز ثطضؾی لطاض زازًس .یبفتِّب ًكبى زازّ ،ط
زٍ هسل لبزض ثِ اًؼىبؼ هكرهِّبی زازُّبی هكبّسُ قسُ زض ظهیٌِ ؾطهبیِگصاضی ثطای
آهطیىب ّؿتٌس.
6

گَزفطًس ٍ هه وبلَم ( )2007زض پػٍّف ذَز ،زٍ ًَع قَن ثْطٍُضی ثبًىساضی یب
قَن ثْطٍُضی تؿْیالت ًؿجت زازًس ٍ ًتیدِ ًكبى زاز ّطگًَِ قَن اظ خولِ قَن هٌفی
1

Credit Channel
Bank Lending Channel
3
Balance-Sheet Channel
4
Milton
5
Meier & Muller
6
Goodfriend & Mc Callum
2
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انغىبن هبلی وِ ثبػث وبّف لیوت ؾطهبیِ قَز ،هَخت هیقَز ٍخَُ ثِ ؾوت ذبًَاضّب
ؾطاظیط قَز ٍ اظ آًدب وِ ذبًَاضّب هسیطیت نحیح ؾطهبیِ ضا ًویزاًٌس ،تبثیط هٌفی هضبػفی
ثط التهبز ذَاّس زاقت.
زیت  )2010( 1زض پػٍّف ذَز ،ثِ هسلؾبظی ثبظاض ثیي ثبًىی ثب فطو تؼبهل ثبًهّبی
وبًبزا پطزاذتِ اؾت؛ ثِ عَضی وِ زض هسل ،تبهیي هبلی ثبًهّب اظ عطیك اؾتمطاو اظ ثبظاض ثیي
ثبًىی ٍ یب افعایف ؾطهبیِ نَضت هیگیطز .ثبًهّب لسضت اًحهبضی زض تؼییي ًطخّبی ؾَز
ؾپطزُ ٍ تؿْیالت ضا ًیع زاضًسّ .وچٌیي ،احتوبل ًىَل ثبًهّب زض ثبظاض ثیي ثبًىی ًیع زض
فطٍو هسل لطاض زاضز؛ افعٍى ثط قَنّبی ًبقی اظ ًىَل زض ؾیؿتن هٌدط ثِ قَنّبی پَلی
زض ؾغح التهبز هیقَزً .تیدِ ًكبى زاز ًىَل زض ثبظاض ثیي ثبًىی ٍ وبّف ؾطهبیِ ثبًهّب
تبثیط هٌفی ثط تَلیس ٍ ضقس التهبزی زاضز.
زض ایطاى ًیع هغبلؼبتی اًدبم قسُ اؾت وِ ثِ ثطذی اظ اّنّ ایي پػٍّفّب اقبضُ هیقَز.
اضثبثی ٍ قْطؾتبًی ( )1388زض پػٍّف ذَز ثب اؾتفبزُ اظ هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی
تهبزفی ،ذهَنیبت ازٍاض تدبضی التهبز ایطاى ضا هَضز ثطضؾی زازُاًس .یبفتِّب ًكبى زاز ثب
یه قَن هثجت لیوت ًفت ،ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ٍ تَلیس افعایف هییبثٌس .قَنّبی ًطخ
ثْطُ حمیمی خْبًی اثط اًسن ٍ ًبچیعی ثط تَلیس ،ههطف ٍ ؾطهبیِگصاضی زاضًس .تَلیس ٍ تطاظ
تدبضی حبنل اظ الگَ ثب تغییطات هكبّسُ قسُ التهبز ایطاى تفبٍت اًسوی زاضزّ .وچٌیي،
ّنثؿتگی ٍ ّنحطوتی ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ٍ ٍاضزات ثب ؾیىلّبی تدبضی زض الگَ ّوبًٌس
هكبّسات ٍالؼی زیسُ هیقَز.
قبّوطازی ٍ اثطاّیوی ( )1389زض هغبلؼِ ذَز ،تبثیط تىبًِّبی پَلی ٍ غیطپَلی هبًٌس
ثْطٍُضی ثرف وكبٍضظی ،لیوت ًفت ٍ ؾیبؾت پَلی ثط ثرف وكبٍضظی ضا هَضز ثطضؾی
زازُاًس .ثطای ایي هٌظَض ،ضطایت هسل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثیعی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی زٍضُ
 1350-91ثطآٍضز قس ٍ ًتبیح ًكبى زاز زض ثیي تىبًِّبی هرتلف هَضز ثطضؾی تىبًِ ثْطٍُضی
(تىٌَلَغی) تبثیط هثجت ثیفتطی ثط ثرف وكبٍضظی ذَاّس گصاقت.

Dib
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هْطگبى ٍ زلیطی ( )1392زض هغبلؼِ ذَز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی
ٍ ثْطُگیطی اظ زازُّبی فهلی التهبز ایطاى زض زٍضُ ( )1367-1387ثِ ثطضؾی ٍاوٌف ثبًهّب
زض نَضت ثطٍظ قَنّبی پَلی پطزاذتٌسً .تبیح ًكبى زاز ثبًهّب ثِ زلیل ػسم تَاًبیی زض
تؼسیل ًطخ ثْطُ پؽ اظ ثطٍظ قَن پَلیً ،ویتَاًٌس ثِ هىبًیعم اًتمبل ووه چٌساًی وٌٌس ٍ
قَن پَلی ثبػث وبّف ؾپطزُ گصاضی زض ثبًه ٍ افعایف تمبضب ثطای ٍام ذَاّس قس .ایي
ضذساز ؾجت ثطٍظ قَن زض ثرف وبالّبی ثبزاٍام ّوچَى هؿىي قسُ ٍ لیوت ٍالؼی هؿىي
ضا ًیع افعایف هیزّس.
خؼفطی نویوی ،عْطاًچیبى ،اثطاّیوی ٍ ثبلًَػاز ًَضی ( )1393زض هغبلؼِ ذَز زضخِ ػجَض
ًبلم ًطخ اضظ اظ عطیك ٍخَز چؿجٌسگی اؾوی زض هَضز لیوتّبی ٍاضزاتی ٍ هسلؾبظی هؿیط
اثطگصاضی تغییطات ًطخ اضظ ضا ثط یه التهبز ثبظ ثطضؾی وطزُاًس .ثسیي هٌظَض ،ضطایت الگَی
هَضزًظط ثِ ضٍـ ثیعیي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی هٌتكط قسُ ثبًه هطوعی زض زٍضُ ظهبًی
 1393 - 1369ترویي ظزُ قسً .تبیح ًكبى زاز اثط اٍلیِ قَن ٍاضزُ ثِ ًطخ اضظ ثط توبهی
هتغیطّب عجك ّط زٍ ؾٌبضیَ تمطیجبً یىؿبى اؾت؛ ٍلی زض حبلت نالحسیس ثبظگكت ثِ هؿیط
ثلٌسهست ًیبظهٌس ظهبى ثیفتطی اؾت.
قبُحؿیٌی ٍ ثْطاهی ( )1395زض پػٍّف ذَز یه هسل اؾتبًساضز تؼبزل ػوَهی پَیبی
تهبزفی ًیَویٌعیٌی ضا ثب زض ًظط گطفتي ثرف ثبًىی ثِ ػٌَاى ٍاؾغِ هبلی ثطای التهبز ایطاى
عطاحی ًوَزُاًسً .تبیح ًكبى زاز ٍاضز وطزى ثرف ثبًىی زض هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی
ٍ اضظیبثی تدطثی آى زض ایي تحمیك ،لبثلیت تجییي ًَؾبًبت ازٍاض تدبضی ایطاى ضا زاضز.
هحجی ٍ قْطؾتبًی ( )1396زض هغبلؼِ ذَز ثب اؾتفبزُ اظ یه هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی
تهبزفی ٍ زض ًظط گطفتي ثبظاض ثیي ثبًىی ٍ احتوبل ًىَل زضٍىظا ثطای ثٌگبُّب ٍ ثرف ثبًىی
ثِ ثطضؾی ًمف ؾیؿتن ثبًىی زض اًتمبل قَنّب زض ؾغح خبهؼِ پطزاذتِاًسً .تبیح ًكبى زاز
ثرف ثبًىی ًمكی اؾبؾی ٍ پطاّویت زض اًتمبل قَنّب زض التهبز ایطاى زاضز ٍ ثبًه هطوعی
اظ عطیك تعضیك ًمسیٌگی زض ثبظاض ثیي ثبًىی زض وَتبُهست هیتَاًس ًمكی هفیس زض تؼسیل
قَنّب زاقتِ ثبقس.
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 .3رٍش تحقیق
ثطای قٌبؾبیی ػَاهل تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تؼبزل
ػوَهی پَیبی تهبزفی پٌح لؿوت انلی ذبًَاض ،وبضآفطیي ،ثبًه ٍاؾظ ،تَظیغوٌٌسُ،
زٍلت/ثبًه هطوعی ثب ضٍاثظ ظیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
 .1-3هسئلِ خبًَار ٍ تصزیح تببع هطلَبیت

زض التهبز تؼساز ظیبزی ذبًَاض ٍخَز زاضًس وِ زضنسز حساوثط ًوَزى تبثغ هغلَثیت ذَز ثب
تَخِ ثِ لیس ثَزخِای وِ ثب آى هَاخِ ّؿتٌس ،هیثبقٌس.
ذبًَاض ًوًَِ زض تؼبزل ثب اًتربة هیعاى ههطف
ؾطهبیِگصاضی

 ،هیعاى لطو

1

 ،هیعاى ػطضِ ًیطٍی وبض

 ،هیعاى

ٍ هیعاى ظهیٌی وِ زض ّط زٍضُ ػطضِ یب تمبضب هیوٌس،

هغلَثیت عَل ػوط ذَز ضا ثیكیٌِ هیوٌس .ثٌبثطایي ،هیتَاى تبثغ اضظـ ذبًَاض ضا ثِ نَضت
هؼبزلِ (ًَ )1قت.
)

(

)

(

ϑ
)

()1

∑

∫

)

(

(
(

( )
)

)

(

(

زض ٍالغ ،ذبًَاض هبله ثٌگبُ ٍاؾغِگط ٍ ثبًه ٍاؾظ اؾت ٍ ؾطهبیِ هَضز ًیبظ وبضآفطیي ضا
ثِ ٍی زض ّط زٍضُ اخبضُ هیزّس .زض ازاهِ ،زض ایي همبلِ فطو قسُ اؾت وِ ذبًَاض اظ زاقتي
ظهیي ًیع هغلَثیت خساگبًِای وؿت هیوٌس ٍ زٍلت اظ زضآهس حبنل اظ اخبضُ ؾطهبیِ ٍ
زؾتوعز هبلیبت هیگیطز.
ثب ثِ زؾت آٍضزى قطایظ هطتجِ اٍل ثطای ههطف ،ؾطهبیِ ،ػطضِ ًیطٍی وبض ،تمبضبی ظهیي
ٍ اٍضاق لطضِ ٍ هتغیطّبی حبلت ٍ ّوچٌیي ،تطویت هؼبزالت ،هؼبزالت ظیط اؾترطاج هیقَز.

1

ثطای اعالػبت ثیف تط ضخَع قَز ثِ :ذلیلی ػطالی ،هٌهَض ٍ گَزضظی فطاّبًی ،یعزاى ( .)1395پبیساضی تَضم زض ایطاى ثب
ضٍیىطز ًبّوگٌی وبضگعاضاى التهبزی زض هسلّبی تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی ،فهلٌبهِ هسلؿبظی التهبزی.1-23 :36 ،
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))

(( )2هؼبزلِ اٍلط)

(

((

)

(
)

(ً( )3یطٍی وبض)

(

)

(( )4اٍضاق لطضِ)

( β

)

(( )5ظهیي)

(

)
)

(( )6لیس ثَزخِ)

(

(

(

)

(

∑

∫
)

 .2-3بخص تَلیذ

ایي ثرف اظ زٍ لؿوت «وبضآفطیي» ٍ «تَظیغوٌٌسُ» تكىیل قسُ اؾت.
 .1-2-3کبرآفزیي

«وبضآفطیي» فطزی اؾت وِ ّط وبضی اًدبم هیزّس تب تَلیس ذَز ضا ظیبز وٌس .فطو هیقَز
تَلیسوٌٌسُ زض ثبظاض ضلبثتی فؼبلیت زاضز .لؿوت تَظیغوٌٌسُ ،هحهَالت تَلیس قسُ تَؾظ
وبضآفطیي ضا ثیي ذبًَاضّب تَظیغ هیوٌس .اظ عطف زیگط ،هیعاى ٍاهی وِ وبضآفطیي هیتَاًس اظ
ثبًه زضیبفت وٌس ،ثؿتِ ثِ اضظـ هلىی اؾت وِ ثطای ٍثیمِ زض ًعز ثبًه لطاض هیزّس .ثط ایي
اؾبؼ ،هؿئلِ ثْیٌِیبثی وبضآفطیي ثِ قىل هؼبزلِ ( )7ذَاّس ثَز.
))

()7

(

)

((
)

(

)
(
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زض هؼبزلِ فَق،

ًطخ ثْطُای اؾت وِ وبضآفطیي ثبثت ٍام زضیبفتی پطزاذت هیوٌس ٍ

 1/لیوت وبالی فطٍذتِ قسُ تَؾظ وبضآفطیي ثِ ٍاؾغِگط اؾت .ثب تَخِ ثِ ٍخَز زٍ لیس ٍ
زض ًظط گطفتي ضطیت الگطاًػ زض لیس اٍل ثطاثط

ٍ ثطای لیس زٍم ثطاثط ٍ قطایظ هطتجِ اٍل

ثطای ههطف ،ظهیي ،تمبضبی وبض ،همساض ٍام ثْیٌِ ٍ تمبضبی ظهیي ٍ تمبضبی پَل ٍ لضیِ
پَـ ،1هؼبزلِ تمبضبی ًیطٍی وبض ،هؼبزلِ تمبضبی ؾطهبیِ ،هؼبزلِ تمبضبی ظهیي ،هیعاى ههطف،
هیعاى تمبضبی ٍام ٍ هیعاى تَلیس اؾترطاج هیقَز.
)

()8

)

)

(

(

(
)

()9

(
μ

()10
)

()11
()12

(

)
)

(
) ( )

(

(

()13
()14
ٍ .2-2-3اسطِگز

اظ آًدب وِ زض ایي همبلِ تبئیط قَن ؾیبؾت پَلی ثط ػولىطز ثبًهّب هسلؾبظی هیقَز؛
ثٌبثطایي ،اٍلیي گبهی وِ ثطای حل هؿئلِ ٍاؾغِگط ثبیس اًدبم قَز ،ثِ زؾت آٍضزى تبثغ
تمبضبی ههطفوٌٌسُ اؾت.
ثطای ثِ زؾت آٍضزى تبثغ تمبضبی ههطفوٌٌسُ ،ثطای ؾبزگی تٌْب ثرف هطثَط ثِ اضتجبط
ٍاؾغِگط ٍ ذبًَاض آٍضزُ هیقَز وِ زض ایي نَضت:
Therorem

1
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∫ St:

()15
]

( ∫[

)

زض لیس ثَزخِ یبز قسُ ،اٍضاق ّوبًٌس اٍضاق ذعاًِ اؾت وِ ثب لیوت ونتط اظ لیوت اؾوی
ذطیساضی هیقَز (لیوت  ٍ )Qثِ لیوت اؾوی فطٍذتِ هیقَز .ثب اضبفِ وطزى ایي خعء ثِ
هسل ،هیتَاى هسل ضا ثِ نَضت ثیي زٍضُای حل وطز ٍ لیوت  Qضا وِ لیوت ذطیس اٍضاق
اؾت ،ثِ زؾت آٍضز .اظ حل هؼبزلِ ( )15تبثغ تمبضب ثطاثط ذَاّس ثَز ثب:
()16

)
]

()17

(
∫[

 Ptزض ٍالغ ّوبى قبذم لیوت اؾت وِ ثبًه هطوعی هغطح هیوٌس .اظ عطف زیگط ،اگط
هؼبزلِ اٍلط ضا ثِ زؾت آٍضین ،ذَاّین زاقت:
}

()18

{

ثطای ٍاضز قسى ثِ چبضچَة ًئَویٌعی ثبیس چؿجٌسگی ًیع ٍاضز هسل قَز .ثطای ایي هٌظَض
اظ هسل وبلٍَ )1983(1اؾتفبزُ هیقَز .زض هسل ولٍَ فطو هیقَز ،ثٌگبُّب زض ّط زٍضُ ،ثِ
احتوبل  өثٌگبُ ،لیوتف ضا تغییط ًویزّس ٍ ثب احتوبل ( )1-өلیوت ضا تغییط هیزّس وِ ثب

̃

ًوبیف زازُ هیقَز .حبل ،اگط ثرَاّین لیوت زض ؾغح والى هحبؾجِ قَز ،ذَاّین زاقت:
()19

]
]

̃)

(

̃)

(
)

(

∫[

( [

ثٌبثطایي ،لیوت زض ؾغح ول اؾترطاج گطزیس .زض ازاهِ ثِ هحبؾجِ ̃ پطزاذتِ هیقَز .پؽ
اظ اؾترطاج لیوت ،ظهبًی وِ ٍاؾغِگط هیذَاّس لیوت ذَز ضا تغییط زّس ،تمبضبی
Calvo

1
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ههطفوٌٌسُ ثطای وبالی ٍی وبّف هییبثس؛ ثٌبثطایي لیوت ثْیٌِ ثطای ٍاؾغِگط اظ حل هؼبزلِ
( )20ثِ زؾت هیآیس:
)

̃(

(

()20

*
)

∑
̃

(

̃

St:

وِ زض هؼبزلِ فَق Q ،تٌعیلوٌٌسُ ثِ زٍضُ  tثَزُ ٍ همساض آى ثب ووه ضاثغِ ثِ زؾت آهسُ
ثطای اٍضاق لطضِ زض لؿوت ذبًَاض ثطاثط اؾت ثب:
()21

∏

+

*

ثب زض ًظط گطفتي قطط هطتجِ اٍل هؿئلِ فَق ٍ ؾبزُؾبظی هؼبزالت ،هؼبزالت ایي ثرف ثِ
نَضت ذالنِ ػجبضتٌس اظ:
()22

̃

()23

]

[

()24

]

[
) (

()25
()26

(

̃)

̃

 .3-3ببًکّبی ٍاسطِ

ٍظیفِ انلی ثبًه ثِ ػٌَاى یه ٍاؾغِگط هبلی ،زضیبفت ؾپطزُ اظ ذبًَاض ٍ ٍامزّی آى ثِ
وبضآفطیٌبى اؾت .هؿئَلیي ثبًهّبی تدبضیّ ،سفقبى ایي اؾت وِ اضظـ حبل قسُ ول ؾَز
زٍضاى آتی ضا هبوعیون وٌٌس؛ ثٌبثطایي ،ذَاّین زاقت:
()27

∑
St:
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ثب تَخِ ثِ آًىِ ثٌب ثِ فطو

 ،ثٌبثطایي قطط ثْیٌِ ثطای هؿئلِ یبز قسُ ثطای ًطخ

ٍامزّی ػجبضت اؾت اظ:
()28
وِ ثب ؾبزُؾبظی ضاثغِ ( )28ذَاّین زاقت:
()29
ول تمبضبی ٍام وِ ثبًه  iثب آى هَاخِ اؾت؛ ثطاثط اؾت ثب هیعاى تمبضبی هتَؾظ ّط
وبضآفطیي اظ ثبًه i؛ یؼٌی Bi,e ،ضطثسض تؼساز وبضآفطیيّبیی وِ اظ ثبًه ٍ iام هیگیطًس؛ یؼٌی،
bi؛ ثٌبثطایي ،ذَاّین زاقت:

̃

 .اگط ضاثغِ اذیط زض ضاثغِ ( )28خبیگصاضی قَز،

ذَاّین زاقت:
()30

̃
̃

ثٌبثطایي ،هبظاز ًطخ ثْطُ گطفتِ قسُ تَؾظ ّط ثبًه ،ثؿتگی ثِ قجِ وكف هیعاى ٍامگیطی
ّط فطز ًؿجت ثِ ًطخ ٍامزّی ٍ قجِ وكف تؼساز ٍامگیطًسگبى ًؿجت ثِ ًطخ ٍامزّی زض ّط
زٍضُ زاضز .ثب خبیگصاضی فطهَلّبی هحبؾجِ قسُ ،ثِ عَض ذالنِ ،هؼبزالت حبنل زض ایي
ثرف ػجبضتٌس اظ:
()31
]

[

()32

 .4-3دٍلت

ثط اؾبؼ آهبضّبی هَخَز ،هربضج زٍلت زاضای یه ضًٍس ثلٌسهست ثَزُ ٍ ضاثغِ ( )33ضا
هیتَاى ثطای آى زضًظط گطفت.
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̅̅̅̅̅
) ()

()33

(

ثسیي نَضت وِ هربضج زٍلت ػجبضت اؾت اظ تطویت ٍظًی اظ یه ضًٍس ثلٌسهست ٍ
هربضج زٍضُ لجل ،افعٍى ثط یه خعء اذالل وِ اظ یه ضًٍس ذَزّوجؿتگی هطتجِ اٍل تجؼیت
هیوٌس وِ ثِ نَضت ظیط تؼطیف هیقَز؛
()34
اظ عطف زیگط ،فطو قس تبهیي هبلی ایي هربضج تَؾظ زٍ هحل هبلیبت ٍ لطوگیطی اظ
ثبًه هطوعی نَضت هیگیطز؛ ثٌبثطایي:
()35
ّوچٌیي ،اظ آًدب وِ تٌْب زٍ هبلیبت ثط زضآهس ٍ هبلیبت ثط ؾطهبیِ اثطات اذتاللظا زاضًس؛
ثٌبثطایي ،تٌْب ایي زٍ هبلیبت زض هسل لحبػ قسُّ ،وچٌیي زٍلت هجلغ ؾَثؿیس ( )suضا ثِ
وبضآفطیي پطزاذت هیوٌس.
ثبیس تَخِ زاقت وِ اظ آًدب وِ زض ایي هسل ثرف ذبضخی لحبػ ًكسُ؛ ثٌبثطایيً ،طخ اضظ
ضا ًویتَاى وكف ًوَز؛ ثط ایي اؾبؼ ،زضآهس ًفتی ثِ نَضت ضیبلی لحبػ قسُ اؾتّ .وچٌیي
اظ آًدب وِ اثطات قَن ًفتی ثطضؾی هیقَز ٍ اظ عطف زیگط ،زض ایطاى ،ؾیبؾت ًطخ اضظ قٌبٍض
هسیطیت قسُ حبون اؾت؛ لصا ،فطو هیقَز ،قَن ًفتی تَؾظ ثبًه هطوعی تبهیي هبلی
هیقَز وِ زض ثرف ثبًه هطوعی ثطضؾی ذَاّس قس.
ثط اؾبؼ ؾِ ّسف ثبًه هطوعی (ضیبلی وطزى زضآهس حبنل اظ ًفت ٍ پطزاذت آى ثِ
زٍلت ،تبهیي وؿطی ثَزخِ زٍلت ٍ تؼییي ًطخ پؽاًساظ) هؼبزالت ایي ثرف ضا هیتَاى ثِ
نَضت ظیط ًَقت:

̅̅̅̅̅
) ()

()36
()37
()38
()39
()40

))

(

()

(

(
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تسَیِ ببسار :1زض ایي ثرف تؿَیِ توبهی ثبظاضّب اًدبم هیقَز؛ ثبظاض وبال ،ثبظاض ظهیي ،ثبظاض
ؾطهبیِ ،ثبظاض ًیطٍی وبض ،تؿَیِ پؽاًساظّب ٍ تؿَیِ ٍامّب.
حل تعبدل پبیذار

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همبزیط هتغیطّبی والى زض تؼبزل پبیساض ثب ّوبى ًوبزّب ثسٍى اًسیؽ ظهبى
ًوبیف زازُ هیقَز .ثسیي هٌظَض ،توبم هؼبزالت هطتجِ اٍل ٍ لیس هٌبثغ ٍ تؿَیِ ثبظاضّب ثط
حؿت هتغیطّبی ثسٍى اًسیؽ ظهبى لحبػ هیقَز؛ ؾپؽ ثب ؾبزُؾبظی ٍ خبیگصاضی
هؼبزالت ،ضاثغِای تٌْب ثط حؿت  Heذَاّین زاقت وِ ثب ثِ زؾت آٍضزى آى ثِ نَضت ػسزی،
ثمیِ هتغیطّب ًیع هحبؾجِ ذَاّس قس ٍ هیتَاى وس زایٌبض ضا ثطًبهِضیعی ًوَز.
کبلیبزاسیَى

زض ایي هطحلِ ثب ووه تؼبزل ثلٌسهستً ،ؿجتّبی ثلٌسهستی ثِ زؾت هیآیس وِ زض التهبز
ثبثت ّؿتٌس ٍ ثب ووه ًؿجتّبی ثلٌسهست التهبز والى زض زٍضُ ظهبًی ٍ 1389-1370
هغبلؼبت زیگط هحممبى ثِ قطح خساٍل ( )2 ٍ 1پبضاهتطّبی ػویك هسل ،همساضزّی هیقَز.
جذٍل  .1پبراهتزّبی استفبدُ ضذُ اس اطالعبت ببًک هزکشی
ؾْن ّعیٌِ ًیطٍی وبض اظ تَلیس غیطًفتی(

0/34

)

ًؿجت اًجبقت ؾطهبیِ ؾبذتوبى ثِ تَلیس ( )

0/045370

ًؿجت اًجبقت ؾطهبیِ ثِ غیط اظ ؾبذتوبى ثِ تَلیس( )

4/8374

ّعیٌِ اؾتطاحت ثِ ههطف ول(

(

)

2 /4

)

 7/1زضنس

زضآهس هبلیبتی ثِ تَلیس غیطًفتی( )
هبلیبت زضآهس ثِ ول هبلیبت(

τ

0/17

)

هبلیبت اقربل حمَق  rثِ ول هبلیبت(

τ

)

حدن پَل زض اثتسای زٍضُ ثِ ههطف اؾوی عَل زٍضُ(
تَضم ) (

0 /4
)

()

( 0/54ؾبل)
 20زضنس (ؾبل)

هٌجغ :ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى
Market Clearing
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جذٍل  .2پبراهتزّبی استفبدُ ضذُ اس هطبلعبت دیگزاى
𝛆; 4/33

(ثط اؾبؼ هغبلؼِ قبّوطازی ٍ اثطاّیوی)1389 ،

= 4/2درصذ

( ثط اؾبؼ هغبلؼِ قبّوطازی ٍ اثطاّیوی)1389 ،

0/96; β

( ثط اؾبؼ هغبلؼِ تَولیبى)1391 ،

𝛕 ;  4/3درصذ

( ثط اؾبؼ هغبلؼِ اثطاّیویبى ٍ هسًیظازُ)1396 ،

𝛕 ;  5/5درصذ

( ثط اؾبؼ هغبلؼِ اثطاّیویبى ٍ هسًیظازُ)1396 ،

=0/ 5

( ثط اؾبؼ هغبلؼِ تَولیبى)1391 ،

هٌجغ :گطزآٍضی هحمك

ارسیببی بزاسش هذل

ثطای اضظیبثی ذَثی ثطاظـ هسل وبلیجطُ قسُ زض ایي همبلِ ،گكتبٍضّبی تَلیس قسُ اظ هسل (همساض
هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ههطف ،تَضمً ،طخ ضقس حدن پَل ٍ زؾتوعز) ثب گكتبٍضّبی زًیبی
ٍالؼی ّوچٌیي ضطایت ذَزّوجؿتگی ثبٍلفِ هتغیطّبی قجیِؾبظی قسُ هسل ٍ ضطایت
ذَزّوجؿتگی ثبٍلفِ زازُّبی ٍالؼی ّوبى هتغیطّب هغبثك خساٍل ( )2 ٍ 1ثطضؾی ٍ همبیؿِ
قسًس وِ ثط اؾبؼ ًتبیح ،همبیؿِ گكتبٍضّبی حبنل اظ هسل ثب گكتبٍضّبی زازُّبی ٍالؼی ثیبًگط
هَفمیت ًؿجی هسل ایي همبلِ زض قجیِؾبظی التهبز ایطاى هیثبقس ٍ همبزیط ضطایت ذَزّوجؿتگی
همبزیط ٍالؼی ٍ همبزیط قجیِؾبظی قسُ حبنل اظ ًتبیح هسل ثِ یىسیگط ًعزیه ّؿتٌس.
جذٍل  .3هقبیسِ گطتبٍرّبی هزتبِ اٍل ٍ دٍم هقبدیز ٍاقعی ٍ ضبیِسبسی ضذُ
ًبم هتغیز

هیبًگیي

اًحزاف هعیبر (ًَسبًبت ًسبی)

هذل

دادُّبی ٍاقعی

هذل

دادُّبی ٍاقعی

ههطف

0/399

0/41

0/019

0/012

تَضم

0/17

0/09

0/016

0/008

ًطخ ضقس حدن پَل

0/852

1/55

0/061

0/195

زؾتوعز

2/510

2/881

0/080

0/027

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك
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جذٍل  .4هقبیسِ ضزایب خَدّوبستگی هقبدیز ٍاقعی ٍ ضبیِسبسی ضذُ
ضزایب خَدّوبستگی

ضزایب خَد ّوبستگی

هقبدیز ٍاقعی

هقبدیز ضبیِسبسی ضذُ

ًبم هتغیز

ٍقفِ اٍل

ٍقفِ دٍم

ٍقفِ اٍل

ٍقفِ دٍم

ههطف

0/989

0/971

0/928

0/948

تَضم

0/26

0/14

0/16

0/08

ًطخ ضقس حدن پَل

0/968

0/936

0/892

0/850

زؾتوعز

0/986

0/912

0/910

0/877

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

اظ آًدب وِ تبثیط قَن ًفتی ٍ ًطخ ثْطُ ثط ًطخ ؾَز تؿْیالت ٍ هیعاى ؾپطزُّبی ثبًىی ثِ
ػٌَاى هتغیطّبی ّسف ثطضؾی قسُ اؾت؛ ثٌبثطایي ،ضًٍس ًطخ ؾَز تؿْیالت ٍ هیعاى
ؾپطزُّبی ثبًىی اظ ؾبل  1370تب ؾبل  1395ثط اؾبؼ ًوَزاضّبی ( )2 ٍ 1تطؾین ٍ هیبًگیي،
ٍاضیبًؽ ٍ اًحطاف هؼیبض آًْب زض خساٍل ( )6 ٍ 5هحبؾجِ قسُ اؾت.
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394

ًوَدار  .1رًٍذ هیبًگیي ًزخ سَد تسْیالت اس سبل 1395 - 1370
هٌجغ :ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ؾطی ظهبًی ؾبلّبی هرتلف
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جذٍل  .5هیبًگیيٍ ،اریبًس ٍ اًحزاف هعیبر ًزخ سَد تسْیالت ببًکی در بخصّبی هختلف
اقتصبدی طی سبلّبی 1395 - 1370
ببسرگبًی،

هسکي ٍ

صٌعت ٍ

خذهبت ٍ هتفزقِ

سبختوبى

هعذى

هیبًگیي

16/8

19/7

17/1

16/7

15/1

ٍاضیبًؽ

6/1

20/5

5/2

8/3

8/9

اًحطاف اظ هؼیبض

2/5

4/5

2/3

2/9

3

صبدرات

کطبٍرسی

هٌجغ :ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ؾطی ظهبًی ؾبلّبی هرتلف

ّوبى عَض وِ اظ ًوَزاض ( )1هكبّسُ هیقَز؛ ًطخ ؾَز تؿْیالت اػغبیی ؾیؿتن ثبًىی عی
ؾبلّبی  1388 ٍ 1387زاضای ونتطیي ًطخ ٍ زض ؾبلّبی  1395 - 1393ثِ ثبالتطیي هیعاى
ذَز عی زٍضُ هَضز ثطضؾی ضؾیسُ اؾت.
ًطخ ؾَز تؿْیالت ثبًىی زض التهبز ایطاى زض ثؿیبضی اظ ؾبلّب ونتط اظ ًطخ تَضم ثَزُ ٍ
ثِ تجغ آى ّویكِ تمبضبی اضبفی ثطای زضیبفت تؿْیالت ٍخَز زاضز.
15000
10000
5000
0
1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394

ًوَدار  .2رًٍذ سپزدُّبی سیستن ببًکی اس سبل 1395 - 1370
هٌجغ :ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ؾطی ظهبًی ؾبلّبی هرتلف
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جذٍل  .6هیبًگیيٍ ،اریبًس ٍ اًحزاف هعیبر سپزدُّبی ببًکی طی سبلّبی 1395 - 1370
سپزدُّبی ببًکی
هیبًگیي

2160/9

ٍاضیبًؽ

10580947

اًحطاف اظ هؼیبض

3252

هٌجغً :تبیح تحمیك

آهبض هبًسُ ؾپطزُّب زض ؾیؿتن ثبًىیً ،كبًگط آى اؾت وِ هیبًگیي ضقس ؾپطزُّب زض ّط ؾبل
عی ؾبلّبی  1395 - 1370حسٍز  26زضنس ثَزُ ٍ ثیفتطیي زضنس ضقس هطثَط ثِ ؾبلّبی
 1392 ٍ 1385هیثبقس .اظ خولِ زالیل انلی افعایف زضنس ضقس زض ایي ؾبلّب ،ثبال ثَزى
ًطخ ؾَز ؾپطزُّب ٍ ثبظزّی پبییي ؾبیط ثبظاضّبی غیطهتكىل پَلی هیثبقس.
 .4یبفتِّبی تحقیق
اوٌَى ؾیؿتن ثب ٍاضز قسى قَنّبی هثجت ًطخ ثْطُ ٍ ًفتی هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز.
 .1-4ضَک هثبت ًزخ سَد

ثط اؾبؼ ًتبیح هسل ٍ ّوبىگًَِ وِ زض ًوَزاض ( )3هكبّسُ هیقَز؛ ثط اثط یه قَن هثجت
ًطخ ثْطُ ،اثتسا تَلیس افت ،اهب ثِ هطٍض ثب وبّف اثط ایي قَن ،هیعاى آى اًسوی افعایف ؾپؽ ثِ
حبلت تؼبزلی ذَز ثطهیگطزز .اظ عطف زیگط ،همساض پؽاًساظ ًیع ثب گصض ًطخ ٍامزّی اظ ًمغِ
اٍج ذَز قطٍع ثِ وبّف هیوٌس؛ اهب ،زض هَضز ًطخ ٍامزّیً ،وَزاضّب ًكبىزٌّسُ زضنس
وبّف اظ ضًٍس تؼبزل ّؿتٌس؛ ثٌبثطایي ،ثبًه پؽ اظ ثطعطف قسى قَن فَقًْ ،بیتبً ذَاّس
تَاًؿت ثِ ضًٍس لجلی ذَز وِ ذظ هؿتمین نفط اؾت ،ثطؾس .اظ آًدب وِ ثِ ػلت وبّف
تمبضبی ٍام ،هیعاى پَل ٍام زازُ قسُ وبّف هییبثس؛ ثٌبثطایي ،زض ػول ًطخ ٍامزّی وبّف
ذَاّس یبفت ٍ ایي ؾجت وبّف ؾَز ثبًهّب هیقَز.
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ًوَدار  .3تغییزات تَلیذ ،سپزدُّبی ببًکی ٍ ًزخ ٍامدّی بز اثز بزٍس ضَک ًزخ بْزُ
هٌجغً :تبیح تحمیك

 .2-4ضَک هثبت ًفتی

اظ آًدب وِ زض ایي هسل ،ثرف ذبضخی زیسُ ًكسُ ،اًتظبض هیضٍز ،ثط اثط قَن هثجت ًفتی
(افعایف حدن ًمسیٌگی) همساض تَضم ظیبز قَز؛ اهب ،ثِ زلیل چؿجٌسگی وِ زض هسل ٍخَز زاضز،
همساض ایي افعایف ونتط اظ پَل تعضیمی اظ ثبثت قَن ًفتی ثِ التهبز زض لحظِ اٍل ثَزُ ٍ اثط
آى هبًسگبضتط ثبقس وِ ثط اؾبؼ ًتبیح هسل ثِ قطح ًوَزاض ( )4ضوي تبئیس ایي هَضَع
هكرم گطزیس؛ ثب افعایف همساض حدن پَل ٍ هیعاى ؾطهبیِگصاضی ،توبیل ذبًَاض ثِ پؽاًساظ
ثِ ٍاؾغِ افعایف ًطخ اخبضُ ؾطهبیِ وبّف ٍ ثب وبّف هیعاى پؽاًساظ ذبًَاض ٍ وبّف ًطخ
ؾَز تؿْیالت ،ؾَز ثبًه وبّف هییبثس.
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ًوَدار  .4تغییزات ًزخ ٍامدّی ٍ هیشاى سزهبیِگذاری بز اثز بزٍس ضَک ًفتی
هٌجغً :تبیح تحمیك

ً .5تیجِگیزی ٍ پیطٌْبدّب
ّسف ایي همبلِ قٌبؾبیی آیتنّبی تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی ثَز وِ ثسیي
هٌظَض ػَاهل تبثیطگصاض ؾیبؾتّبی پَلی ثط ؾیؿتن ثبًىی ثب اؾتفبزُ اظ هسل تؼبزل ػوَهی
پَیبی تهبزفی ( ٍ )DSGEثْطُگیطی اظ ًؿجتّبی ثلٌسهست التهبز والى زض زٍضُ ظهبًی
 ٍ 1389-1370هغبلؼبت ؾبیط هحممبى (خسٍل  )2ثطضؾی قسً .تبیح ًكبى زاز ثط اثط ثطٍظ
قَن هثجت ًطخ ؾَز ،ثِ ػلت وبّف تمبضب ثطای ٍام ،هیعاى پَل ٍام زازُ قسُ وبّف هییبثس؛
ثٌبثطایي ،زض ػول ًطخ ٍامزّی وبّف ذَاّس یبفت ٍ ایي هٌدط ثِ وبّف ؾَز ثبًهّب هیقَز.
ثب ثطٍظ قَن هثجت ًفتی ،ثب تَخِ ثِ ػسم پیفثیٌی ثرف ذبضخی زض هسل ،ثط اثط قَن هثجت
ًفتی ،حدن ًمسیٌگی افعایفً ،طخ ٍامزّی وبّف ٍ هیعاى ؾطهبیِگصاضی افعایف هییبثس وِ
ایي هَضَع هٌدط ثِ افعایف ًطخ اخبضُ ؾطهبیِ تَؾظ ذبًَاض هیگطزز .ثب افعایف ًطخ اخبضُ
ؾطهبیِ ،توبیل ذبًَاض ثِ ًگْساضی پؽاًساظ وبّف یبفتِ ٍ ثِ ؾوت ؾطهبیِگصاضی زض ثبظاض
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هبلی حطوت هیوٌس وِ ثطایٌس وبّف ًطخ ٍامزّی ٍ وبّف ؾپطزُگصاضی هَخت وبّف
ؾَززّی ثبًهّب هیقَز.
ثط اؾبؼ ًتبیح ٍ ثِ هٌظَض وٌتطل آثبض ؾَی قَنّبی التهبزی ثط ػولىطز ثبًهّب پیكٌْبز
هیقَز؛ ؾیبؾتگصاض پَلی ثِ اّویت ًمف ثبظاضّب ٍ ػَاهل هبلی زض هىبًیؿن اًتمبل ٍ قست
اثطگصاضی ؾیبؾت پَلی تَخِ ًوبیس ٍ اظ آًدب وِ ثبًهّب زض ؾیؿتن التهبزی ایطاى زض ٍاوٌف
ثِ ثطٍظ قَنّبی پَلی ،لبزض ثِ ثْیٌِیبثی ٍ تؼسیل ًطخّبی ثْطُ ثطای ؾپطزُ ٍ ٍام ًجَزُ ٍ
ًبگعیطًس ًطخّبی هَخَز زض ؾیؿتن ضا ثپصیطًس ،ضوي اتربش توْیساتی ّوچَى عطاحی ٍ
تسٍیي «ًظبم هسیطیت تسٍام وؿت ٍ وبض»« ،انَل والى تسٍام وؿت ٍ وبض» هٌتكط قسُ تَؾظ
وویتِ ثبل ٍ اضائِ ذسهبت وبضهعزی ٍ غیطثْطُای ًؿجت ثِ تؼسیل اثطات قَنّبی التهبزی
السام ًوبیٌس.
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