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ديدگاه و نظرات ارائه شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.



كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.
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 .1مقدمه
منحني فيليپس به عنوان يکي از اركان مهم در بررسي اثرات سياستهاي پولي و همچنين تعيين سياست پولي
بهينه در اقتصاد مورد توجه اكثر اقتصاددانان است .مطالعات انجام گرفته در اقتصاد ايران در خصوص برآورد تجربي
منحني فيليپس عمدتا به بررسي انطباق يکي از تصريحهاي فيليپس (اغلب فيليپس كينزين جديد) با واقعيات آشکار
شده محدود مي شود و صرفا بحث بر سر ميزان ضريب شکاف توليد (يا نرخ بيکاري) در تصريح مذكور است .به عبارت
ديگر در اين مطالعات تجربي ،با مفروض گرفتن تصريح خاصي از منحني فيليپس سعي بر اين است كه رابطه
كوتاهمدت ميان تورم و شکاف توليد (از حيث عالمت و معناداري) تعيين شود ،فارغ از اينكه نوع تصريح (و باالخص
نوع و چگونگي شکلگيري انتظارت) مي تواند رابطه بده بستان اين دو متغير كليدي را به طور كلي دگرگون نمايد .در
سالهاي اخير با بسط ادبيات مربوط به چسبندگيهاي اسمي3در الگوهاي كينزيني جديد ،رابطه بده بستان تورم و
شکاف توليد نيز دستخوش تغييرات گستردهاي گشته و دامنه وسيعي از تصريحهاي مختلف براي منحني فيليپس
پيشنهاد شده است .لذا بررسي ميزان انطباق و سازگاري تصريحهاي مختلف منحني فيليپس در اقتصاد ايران از
اهميت بااليي برخوردار است.
به منظور شناخت و درك مناسبي از رابطه تورم و شکاف توليد ،در اين يادداشت سعي بر آن است تا با بررسي تجربي
تصريحهاي مختلف منحني فيليپس براي اقتصاد ايران در قالب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي ،مقايسه
تطبيقي بين نتايج حاصل از برآورد الگو و دادههاي تاريخي اقتصاد ايران انجام شود.
نگاهي به پايه هاي خرد استخراج منحني فيليپس بيانگر اين است كه با لحاظ هر يک از فروض مربوط به
چسبندگي هاي اسمي (چسندگي قيمت ،اطالعات يا هر دو) ،قيمت بهينه بنگاه و نوع رفتار قيمتگذاري آن دستخوش
تغيير ميشود و در نتيجه رابطه ميان تورم و شکاف توليد متفاوت خواهد شد .براي مثال اگر فرض بر اين باشد كه
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اين يادداشت برگرفته از مقاله ارائه شده در بيست و هفتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي با عنوان «داللتهای سیاستگذاری پولی تصریحهای
مختلف منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران» است .در اين يادداشت به منظور تمركز بر نتايج و توصيه هاي سياستي ،از بيان مباحث تکنيکي و محاسباتي

صرفنظر شده است .خواننده براي اطالع بيشتر از چگونگي انجام محاسبات ميتواند به مقاله مذكور مراجعه نمايد.
 2پژوهشگر پژوهشکده پولي و بانکي
3

Nominal rigidity

2

بنگاه با چسبندگي قيمت از نوع مدل كالوو ) 1983(1روبروست آنگاه بنگاه قادر نيست تا در هر دوره قيمت كاالي خود
را بسته به وضعيت اقتصاد كالن و وضعيت خاص صنعت خود تعديل نمايد زيرا فرض بر اين است كه در هر دوره زماني
تنها كسري از بنگاهها فرصت تعديل قيمت كاالي خود را پيدا ميكنند و سايرين با همان قيمت دوره قبل ادامه
ميدهند .تحت اين فرض ،نوع تصريحي كه براي منحني فيليپس از بهينهيابي رفتار بنگاه استخراج ميشود همان
فيليپس كينزي جديد است كه تورم دوره جاري به انتظارات ما از تورم در دورههاي آتي و شکاف توليد در دوره جاري
بستگي دارد .اتخاذ اين رويکرد جلونگر براي پوياييهاي تورم با دادههاي تاريخي تورم در اقتصاد ايران سازگاري ندارد.
حقايق آشکارشده در رابطه با پوياييهاي تورم در اقتصاد ايران داللت بر اين دارد كه  )1تکانههاي سياست پولي با وقفه
بر روي نرخ تورم تأثير ميگذارند (زمان زاده ( )2 .)2)1390تورم درجه ماندگاري 3بااليي دارد (طهرانچيان و همکاران
( ،)1392الهي و همکاران ( .))1393اين در حالي است كه بررسي مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران با استفاده از
رهيافت مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نشان ميدهد كه با فرض مدل قيمتگذاري كالوو ،اثر تکانه پولي بر نرخ
تورم پس از گذشت تنها  2فصل ميرا ميشود (براي نمونه رجوع كنيد به كميجاني و توكليان (.))1391
بنابراين در تحليل پوياييهاي تورم در اقتصاد ،چگونگي شکلگيري انتظارات تورمي از اهميت بااليي برخوردار است.
انتظارت تورمي ميتواند ميزان تورم و توليد را در دورههاي آتي تحت تاثير قرار دهد ،بنابراين بانک مركزي بايد درك
درستي از انتظارت داشته باشد تا بتواند از شکل گيري چرخه معيوب افزايش انتظارت تورمي و تورم ممانعت به عمل
آورد .به بيان دقيقتر اينكه انتظارت تورمي آيندهنگر هستند يا مبتني بر اطالعات گذشته ميتواند تا حد قابل توجهي
پويايي تورم را متاثر نمايد و داللتهاي سياستگذاري پولي متفاوتي را به دنبال داشته باشد .اگر خانوارها و بنگاهها
انتظارت تورمي آيندهنگر داشته باشند آنگاه در تصميمگيري هاي اقتصادي خود توجه كمتري به تحوالت گذشته تورم و
همچنين مقادير جاري تورم دارند .به اين ترتيب ،ماهيت انتظارت عامل مهمي در تعيين نتايج و آثار سياستگذاريهاي
پولي است .از سويي ديگر ،هرقدر انتظارات گذشتهنگر باشند تورم ماندگاري باالتري دارد و لذا سياستگذار پولي براي
كاهش نرخ تورم مسير دشوارتري را پيشرو دارد.
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زمان زاده ( ) ۱۳۹۰با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون زا ( )VECMXدر دوره زمانی فصل اول  ۱۳۶۷تا فصل دوم  ۱۳۸۷به بررسی اثرات

شوک های پولی بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن از جمله نرخ تورم پرداخت .نتایج مطالعه حاکی از آن است که تقریبا  ۸فصل طول میکشد تا اثر تکانه پولی به طور
کامل بر نرخ تورم تخلیه شود .مطالعات دیگر هم موید این حقیقت است.
3

Persistence

3

همانطور كه در فوق آورده شد ،تحت هر يک از مدلهاي قيمتگذاري ،نوع تصريح منحني فيليپس و رابطه بده بستان
تورم و شکاف توليد متفاوت خواهد بود .لذا در اين يادداشت ضمن تصريح يک مدل مبنا ،قصد داريم تا با جايگذاري
طيفي از مدلهاي قيمتگذاري مختلف (شامل كالوو ،كالوو با شاخصبندي 1،چسبندگي اطالعات ،چسبندگي همزمان
قيمت و اطالعات (چسبندگي دوگانه)) ،عملکرد اين مدلها را از حيث شبيهسازي پوياييهاي تورم در اقتصاد ايران
مقايسه و ارزيابي نماييم تا نوعي از چسبندگي اسمي كه هم از بعد نظري و هم از بعد تجربي بيشترين سازگاري را با
واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران دارد ،انتخاب گردد .در نظر گرفتن مدلهاي قيمتگذاري مختلف در يک مدل
تعادل عمومي پوياي تصادفي اين امکان را فراهم ميكند تا بتوانيم اثر شوكهاي سياست پولي را بر متغيرهاي كليدي
اقتصاد مورد بررسي قرار دهيم .به عبارت ديگر به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا سياستهاي پولي تحت فروض مختلف
راجع به چسبندگيهاي اسمي ،اثرات متفاوتي بر متغيرهاي كالن خواهند داشت.

 .2اطالعات چسبنده ،فرآیند شکلگیری انتظارات و لختی تورم
فرض وجود چسبندگيهاي اسمي باعث ميشود تا محققان بتوانند اثرات حقيقي سياستهاي پولي و اثر اين سياستها
بر چرخههاي تجاري را مورد بررسي و تحليل قرار دهند .چسبندگي اسمي يا همان واكنش كند قيمتها و دستمزدها به
تغييرات در وضعيت اقتصادي باعث ميشود تا تعديل قيمتها و دستمزدها به سرعت در واكنش به يک شوك سياست
پولي اتفاق نيفتد و در نتيجه سياست پولي در كوتاهمدت غيرخنثي باشد .روشهاي مختلفي در ادبيات اقتصادي براي
مدلسازي چسبندگيهاي اسمي پيشنهاد شده است .از اين ميان ،فرض وجود چسبندگي قيمت در قالب مدل كالوو كه
در مقدمه بيان شد در مطالعات تجربي متداولتر است .با اين وجود ،مطالعات تجربي در زمينه برآورد درجه چسبندگي
قيمت در ايران داللت بر اين دارد كه تواتر تغيير قيمت در اقتصاد باالست 2يا به بيان ديگر قيمتها ماندگاري بسيار
پاييني دارند و در اثر اصابت تکانه پولي به سرعت تغيير مي كنند .اين در حالي است كه مطالعات تجربي داللت بر اين
دارند كه تکانه پولي در اقتصاد ايران با تاخير بر نرخ تورم تاثير ميگذارد .علت بروز اين تناقض ميتواند وجود چسبندگي
اطالعات در اقتصاد ايران باشد.
در طول دو دهه گذشته ،ادبياتي حول اهميت چسبندگي اطالعات و نقش آن در شکلدهي به انتظارات كارگزاران
اقتصادي پديد آمده است .تصميمات كارگزاران اقتصادي در رابطه با مصرف يا پسانداز ،قيمتگذاري كاال يا خدمت،
استخدام يا اخراج نيروي كار همگي مثال هايي از تصميمات بنياديني است كه پويايي اقتصاد كالن را متاثر ميسازند و
Indexation
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ایده اصلی این مدل این است که بهینهیابی و تصمیم گیری در خصوص قیمت کاال همانند چاپ مجدد فهرست برای بنگاه هزینه دارد و بنابراین در هر دوره تنها کسری
از بنگاهها در تعیین قیمت کاالی خود بهینهیابی مجدد انجام میدهند .سایر بنگاه ها یا قیمت کاالی خود را به طور کامل با تورم دوره قبل تعدیل میکنند (شاخصبندی
کامل) و یا درصدی از تورم دوره قبل را در تعیین قیمت کاالی خود لحاظ میکنند (شاخصبندی جزئی).
 2همتي و بيات ()2013
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به انتظارات كارگزاران اقتصادي از آينده بستگي دارد .بهترين روش براي مدلسازي فرآيند شکلگيري انتظارات هنوز در
ادبيات اقتصادي محل بحث است .طيف گستردهاي از الگوها (از فرآيند ساده انتظارات تطبيقي تا مدلهاي پيشرفته
انتظارات عقاليي با لحاظ اطالعات كامل) 1به منظور مدلسازي فرآيند شکلگيري انتظارات در ادبيات مطرح شده كه
نتايج متفاوتي را براي تحليل پوياييهاي اقتصاد كالن و سياستهاي اقتصادي دربر دارند.
مطالعات اخير بر روي ا لگوهاي انتظارات عقاليي با فرض چسبندگي اطالعات مانند الگوي منکيو و ريس )2002(2نشان
دادند كه به چه نحو چسبندگي اطالعات ميتواند داللتهاي سياستگذاري متفاوتي را در مقايسه با الگوهاي تحت
اطالعات كامل به همراه داشته باشد .الگوي اطالعات چسبنده -كه در آن در هر دوره تنها كسري از بنگاهها مجموعه
اطالعات مورد استفاده در تعيين قيمت بهينه كاالي خود را به روز ميكنند -داللت بر اين دارد كه اساسا پيشبيني
شرايط جاري مبتني بر اطالعات گذشته (انتظارات گذشته) نقش مهمي در توضيح پوياييهاي تورم دارد .تا قبل از
معرفي اين الگو ،يکي از روشهاي مرسوم در ادبيات براي نشان دادن ماندگاري تورم ،در نظر گرفتن شاخصبندي3بود
كه باعث مي شد وقفه اول نرخ تورم در منحني فيليپس ظاهر شود و در نتيجه تورم اينرسي يا ماندگاري داشته باشد.
شاخصبندي به اين معنا است كه بنگاهها درصدي از تورم دوره قبل را در قيمتگذاري كاالي خود در دوره جاري لحاظ
ميكنند .البته اين فرض شاخصبندي به دليل نداشتن پايه هاي خرد بسيار مورد انتقاد قرار گرفت و در نتيجه
تصريحهاي جديدي براي منحني فيليپس در ادبيات معرفي شدند كه از جمله آنها ميتوان به الگوي اطالعات چسبنده و
همچنين الگوي چسبندگي دوگانه (چسبندگي همزمان قيمت و اطالعات) اشاره كرد.
 .2-1نقش اطالعات چسبنده در پویاییهای تورم در اقتصاد ایران
داشتن درك درستي از وجود و ميزان چسبندگي اطالعات در هر اقتصاد از اهميت برخوردار است .همتي و همکاران
( )1395به پيروي از رويکرد پيشنهاد شده توسط خان و چو )200۶( 4و كوبيون )2010( 5پارامتر كليدي منحني
فيليپس تحت اطالعات چسبنده كه همان درجه چسبندگي اطالعات است را تخمين زدند .بر اساس نتايج اين مطالعه،
فرضيه صفر مبني بر عدم وجود چسبندگي اطالعات رد شد .بنابراين وجود چسبندگي اطالعات در فرآيند قيمتگذاري
بنگاهها با استفاده از دادههاي اقتصاد ايران تاييد ميشود .برآوردها نشان ميدهد به طور متوسط  2فصل طول ميكشد
تا بنگاه مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعيين قيمت كاالي خود را بهروز نمايد .در نتيجه ،با توجه به تاييد وجود
چسبندگي اطالعات در اقتصاد ايران الزم است در الگوهاي تعادل عمومي به منظور تحليل دقيقتر اثرات سياست پولي
الگوي انتظارات عقاليي تحت اطالعات چسبنده جايگزين اطالعات كامل گردد.
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 .2-2تجربیات جهانی در خصوص میزان چسبندگی اطالعات
بررسيها مويد اين هستند كه درجه چسبندگي اطالعات در ميان كشورها بسته به شرايط و ساختارهاي اقتصادي آنها
متفاوت خواهد بود (جدول  .)1البته با توجه به اين كه روشها و دادههاي متفاوتي براي محاسبه درجه چسبندگي
اطالعات در ادبيات اقتصادي وجود دارد ،شيوه محاسبه هم مي تواند تا حدي در ميزان اين نوع از چسبندگي موثر باشد.
اما آنچه از اهميت برخوردار بوده اين است كه ميزان درجه چسبندگي اطالعات به عوامل مختلفي بستگي دارد كه
عبارتند از :چرخه هاي تجاري ،نوسانات بازارهاي مالي ،ميزان ناطميناني در اقتصاد و نوع سياست ارتباطي بانک مركزي.
در دورههاي ركود و دورههايي كه در آنها شرايط اقتصادي بسيار پرنوسان است ،عموماً كارگزاران اقتصادي باالخص
بنگاههاي اقتصادي كمتر نسبت به انتشار اطالعات بيتفاوت هستند و در فواصل زماني كوتاهتري اطالعاتشان را بهروز
ميكنند .به بيان دقيقتر ،مي توان گفت درجه چسبندگي اطالعات وابسته به وضعيت 1است ،و با چرخههاي تجاري
(رونق و ركود) رابطه معنادار دارد .دليل اين امر نيز آن است كه در دورههاي ركود ،ميزان ناطميناني بيشتر و شرايط
اقتصادي بيثبات تر است و لذا درجه چسبندگي اطالعات كارگزاران كمتر خواهد بود .همچنين در دورههايي كه بازار
مالي پرتالطم است و ميزان ناطميناني در اقتصاد بيشتر است ،انتظار بر اين است كه كارگزاران اقتصادي نسبت به
اطالعات منتشر شده و استفاده از آخرين اطالعات در فرآيند تصميمگيريشان حساستر باشند.
جدول  -1مروری بر ادبیات تجربی مربوط به برآورد درجه چسبندگی اطالعات
مطالعه

كشور

مدت زمان چسبندگي اطالعات(2فصل)

كارول ()2003

اياالت متحده آمريکا

 4فصل

دوپکه و همکاران ()2008

آلمان ،فرانسه ،انگليس و ايتاليا

در آلمان ،فرانسه ،انگليس  4فصل و در ايتاليا  2فصل

كويبيون ()2010

اياالت متحده آمريکا

 2فصل

كاريرا ()2012

پرو

 2فصل

كاريرا و راميرز-روندان ()2014

 12كشور عضو OECD

در رژيم تورم باال 2 :و در رژيم تورم پايين3 :

همانطور كه ذكر شد ،درجه چسبندگي اطالعات بسته به وضعيت اقتصاد متفاوت خواهد بود .براي مثال در دو رژيم «تورم باال» و
«تورم پايين» تواتر بهروزرساني اطالعات توسط بنگاههاي اقتصادي متفاوت است .در شرايط ثبات اقتصاد كالن و در نتيجه نرخ تورم

State dependant

1

2

Durations of information stickiness
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پايين ،بنگاههاي اقتصادي انگيزه كمتري براي به روز رساني اطالعات خود در رابطه با وضعيت اقتصاد كالن دارند و در نتيجه درجه
چسبندگي اطالعات در اين دوره متفاوت از دورههايي است كه نرخ تورم باال است .به بيان ديگر ،درجه چسبندگي اطالعات در محيطي
با تورم پايين ،باالتر است و در شرايط تورمي ،بنگاهها اطالعات خود را با سرعت بيشتري بهروز ميكنند (جدول .)1

 .2-3اثر سیاست ارتباطی بانک مرکزی بر میزان چسبندگی اطالعات
به دليل اينكه سياست پولي قادر است نرخ تورم و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد ،بررسي اثرات اين سياست بر
ميزان چسبندگي اطالعات از اهميت برخوردار است .به اين منظور الزم است تا نحوه تعامل و سياست ارتباطي بانک
مركزي و ارتباط آن با ميزان چسبندگي اطالعات مورد بررسي قرار گيرد .انتظار ميرود هر قدر سياست ارتباطي بانک
مركزي از درجه اعتبار بااليي برخوردار باشد و تواتر اطالعرساني به آحاد اقتصادي و فعاالن بازار بيشتر باشد ،آنگاه ميزان
چسبندگي اطالعات در تصميمگيري بنگاههاي اقتصادي و همچنين پيشبيني خبرگان اقتصادي از متغيرهاي كليدي
اقتصادي كمتر شود .به بيان ديگر ،هر قدر اطالعاتي كه توسط بانک مركزي ارائه ميشود موثق و قابل اعتماد باشد باعث
ميشود تا كارگزاران اقتصادي از اين اطالعات بيشتر در تصميمگيريهاي خود استفاده نمايند زيرا اين اطالعات قابل
اطمينان است .عالوه بر كميت ،افزايش كيفيت اطالعات نيز نقش بسزايي در شکستن درجه چسبندگي اطالعات در
اقتصاد دارد ،زيرا دريافت اطالعات نادرست و به كار بردن آنها در تصميمگيري دقيقا اثر عدم استفاده از اطالعات
بههنگام يا همان چسبندگي اطالعات را دارد .از سويي ديگر ،افزايش دسترسي به اطالعات ،هزينه بهروزرساني اطالعات
را براي كارگزاران اقتصادي كاهش ميدهد و در نتيجه ميزان چسبندگي اطالعات كاهش مييابد .وجود رابطه منفي
ميان شفافيت بانک مركزي و چسبندگي اطالعات داللت بر اين دارد كه هر قدر بانک مركزي در تنظيم استراتژيهاي
ارتباطي خود فعالتر عمل نمايد ،ميزان بيتفاوتي آحاد نسبت به اطالعات اقتصادي كاهش مييابد و يا به عبارت ديگر،
تواتر بهروزرساني اطالعات در تصميمگيري آحاد اقتصادي بيشتر خواهد بود.
 .3شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
همانطور كه در مقدمه بيان شد ،در اين يادداشت قصد داريم تا از بين تصريحهاي مختلف منحني فيليپس (شامل
فيليپس نوكينزي ،هايبريد ،اطالعات چسبنده و چسبندگي دوگانه (چسبندگي همزمان قيمت و اطالعات)) تصريحي كه
بيشترين انطباق را با واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران در خصوص پوياييهاي تورم دارد را شناسايي نماييم .تحت هر
يک از تصريحهاي مذكور ،رابطه تورم و شکاف توليد و همچنين نحوه شکلگيري انتظارات تورمي متفاوت است 1.در
ادامه دو معيار ماندگاري تورم و توابع عکسالعمل آني براي بررسي ميزان سازگاري تصريحهاي مختلف منحني فيليپس
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1

براي اطالع بيشتر در خصوص معادالت فيليپس و همچنين نحوهي مقايسه آنها به مقاله «داللتهاي سياستگذاري پولي تصريحهاي مختلف منحني فيليپس

براي اقتصاد ايران» مراجعه نماييد.
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 .3-1ماندگاری تورم
در ادبيات در حمايت از دو مدل چسبندگي اطالعات و چسبندگي دوگانه بيان ميشود كه اين مدلها به دليل نوع
تصريحي كه دارند ،قادر هستند تا ماندگاري تورم را بدون در نظر گرفتن شاخصبندي و يا درجه باالي چسبندگي نشان
دهند .بنابراين يک روش مرسوم در ادبيات براي مقايسه عملکرد مدلهاي قيمتگذاري مختلف ،بررسي توانايي آنها در
شبيهسازي ماندگاري تورم است.
بر اساس نتايج اين مطالعه ،از ميان مدلهاي مختلف ،ضرايب خودرگرسيوني در مدل چسبندگي دوگانه بيشترين
همبستگي را با ضرايب خودرگرسيوني دادههاي واقعي تورم دارد .اين در حالي است كه مدل هايبريد ماندگاري تورم را
در بيشتر وقفهها بيش از حد برآورد مي كند .اين شواهد داللت بر اين دارد كه مدل چسبندگي دوگانه توانسته است
ماندگاري تورم را به صورت درونزا و از طريق نوع تصريح الگو و نه لحاظ شاخصبندي شبيهسازي كند .به عبارت ديگر،
علت عملکرد بهتر منحني فيليپس تحت چسبندگي دوگانه در نوع تصريح آن است .در مدل چسبندگي دوگانه ،نرخ
تورم در دوره جاري به نرخ تورم در دوره گذشته ،نرخ تورم انتظاري و همچنين انتظارت گذشته از نرخ تورم بستگي
دارد.
 .3-2بررسی اثرات شوکهای پولی
توانايي مدلهاي قيمتگذاري مختلف در نشان دادن واكنش كند نرخ تورم به شوك سياست پولي ،معيار مهم ديگري
است كه در بررسي ميزان انطباق هر يک از مدلها با واقعيات آشکارشده در اقتصاد ايران به كار ميرود .به عبارت ديگر
بررسي ميشود كه آيا نحوه واكنش تورم به تکانه پولي را ميتوان با نمودار كوهاني شکل نشان داد؟ آيا مدت زماني طول
خواهد كشيد تا اثر يک تکانه پولي به طور كامل بر متغير تورم تخليه شود يا در همان لحظه وقوع تکانه ،شاهد بيشترين
واكنش تورم خواهيم بود؟
بر اساس تصريح منحني فيليپس تحت اطالعات چسبنده و چسبندگي دوگانه انتظار بر اين است كه اين دو مدل بتوانند
به خوبي اينرسي تورم و واكنش كند قيمتها به شوك پولي را شبيه سازي نمايند .برخالف انتظار در مدل اطالعات
چسبنده ،واكنش همراه با تاخير تورم مشاهده نميشود و نرخ تورم در همان لحظه وقوع شوك پولي بيشترين واكنش را
نشان ميدهد .در دوره دوم ميزان واكنش قيمت ها با كاهش ناچيزي حول ميزان واكنش دوره اول (وقوع شوك) باقي
ميماند و در دورههاي بعدي روند نزولي به خود ميگيرد و اثر شوك پولي پس از  9دوره از بين ميرود .اين در حالي
است كه در مدل چسبندگي دوگانه تابع واكنش آني تورم به شوك پولي كوهاني شکل است .به بيان ديگر ،شوك پولي
بيشترين تاثير خود را بر تورم در چند دوره بعد به جاي مي گذارد كه بيانگر لختي تورم است .همانند مدل چسبندگي
اطالعات ،تاثير شوك پولي پس از گذشت  9فصل از بين ميرود.
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از سويي ديگر ،بررسي تابع واكنش شکاف توليد به شوك پولي در مدل چسبندگي دوگانه نيز بيانگر كوهاني بودن اين
تابع است .به عبارت ديگر حداكثر واكنش شکاف توليد به شوك پولي با يک وقفه همراه خواهد بود كه نشاندهنده آثار
باوقفه سياست پولي بر توليد در اين مدل است .به عبارت ديگر ،اثر شوك انبساطي پولي بر توليد ابتدا به صورت
افزايشي است زيرا تقاضا در طول زمان رشد ميكند و سرانجام كاهش مييابد زيرا در نتيجه آن قيمتها تعديل ميشود.
وقفه زماني ميان اعمال سياست پولي و اثر آن بر توليد و تورم توسط بسياري از مطالعات تجربي مورد تاييد قرار گرفته
است (والش .)20101،بنابراين مي توان گفت الگوي چسبندگي دوگانه در نشان دادن آثار سياست پولي نسبت به ساير
الگوها قرابت بيشتري با واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران دارد.
 .3-3رجحان منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه قیمت و اطالعات
بر اساس نتايج اين مطالعه ،منحني فيليپس تحت چسبندگي دوگانه (چسبندگي همزمان قيمت و اطالعات) نسبت به
ساير تصريح هاي فيليپس با واقعيات آشکارشده در اقتصاد ايران سازگاري و انطباق بيشتري دارد .در تصريح منحني
فيليپس تحت چسبندگي دوگانه عالوه بر جزء تورم انتظاري و انتظارات گذشته از تورم (پيشبيني تورم با استفاده از
اطالعات قديمي) جزء با وقفه تورم نيز به صورت درونزا و به دليل فرض همزمان دو نوع چسبندگي قيمت و اطالعات
ظاهر ميشود .چسبندگي قيمت باعث ميشود تا تنها بخشي از بنگاه ها بتوانند قيمت كاالي خود را تغيير دهند و از
سويي ديگر چسبندگي اطالعات باعث ميشود تا بخشي از بنگاههايي هم كه فرصت تغيير قيمت مييابند مانند
بنگاههاي دوره گذشته قيمت گذاري انجام دهند (زيرا اطالعاتي كه بر اساس آن تصميمگيري ميكنند قديمي است).
اين فروض باعث ميشود تا قيمتها به وقفه خود همبسته باشند .بنابراين جزء باوقفه تورم به دليل تعامل اين دو نوع
چسبندگي ظاهر ميشود .مدل چسبندگي دوگانه نسبت به مدل هايبريد ،پايه خرد قابل قبولتري براي اينرسي تورم
ارائه ميدهد .در مدل هايبريد بنگاهها گذشتهنگر فرض ميشوند و جزء باوقفه تورم به صورت برونزا در مدل لحاظ
ميگردد.

 .4جمعبندی و توصیههای سیاستی
الگوهاي تعادل عمومي كه تاكنون براي تحليل اثرات سياست پولي در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته است به
دليل انتخاب مدل قيمتگذاري غيرمنطبق با واقعيات اقتصاد ايران اغلب نتوانستهاند به خوبي از عهده ارزيابي شوكهاي
پولي برآيند .همانطور كه قبال هم عنوان شد ،انتخاب مدل قيمتگذاري كالوو و در نتيجه استخراج منحني فيليپس
نوكينزي در تحليل آثار سياست پولي ما را به اين نتيجهگيري سوق مي دهد كه اثر شوك پولي بر تورم به سرعت (و
صرفاً بعد از دو فصل) خاتمه مييابد و لذا اين نتيجه سياستگذار پولي را دچار خطا در سياستگذاري خواهد كرد زيرا
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ماندگاري تورم كه داللت هاي مهمي براي سياستگذاري پولي دارد در اين تحليل ناديده گرفته ميشود .بنابراين در نظر
گرفتن يک مدل قيمت گذاري سازگار با شرايط اقتصاد ايران و در نتيجه شناسايي تصريح مناسب منحني فيليپس براي
تحليل دقيق ا ثرات سياست پولي در اقتصاد اهميتي كليدي دارد .به همين دليل در يادداشت حاضر ،به منظور پر كردن
اين شکاف ،طيفي از مدلهاي قيمتگذاري مورد بررسي تجربي قرار گرفت تا تصريحي از منحني فيليپس كه بيشترين
انطباق را با دنياي واقع دارد انتخاب شود.
با توجه به اين كه وجود چسبندگي اطالعات در كنار چسبندگي قيمت به عنوان منبعي ديگر براي اصطکاكهاي اسمي
در اقتصاد ايران مورد تاييد قرار گرفته ،ضروري است در تصريح منحني فيليپس و پوياييهاي تورم ،جزء انتظارت
گذشته تورم نيز به عنوان يک جزء مهم و تاثيرگذار در نظر گرفته شود .بر اين اساس و در شرايط وجود چسبندگي
اطالعات و شکل گيري انتظارت تورمي مبتني بر اطالعات گذشته ،تورم ماندگاري و لختي ذاتي خواهد داشت .در چنين
شرايطي ،كاهش انتظارت تورمي و نرخ تورم از طريق اعمال سياستهاي پولي معتبر زمانبر خواهد بود زيرا كارگزاران
اقتصادي بر اساس عملکرد گذشته بانک مركزي انتظارت خود را شکل ميدهند و در نتيجه تصميمات مربوط به
قيمت گذاري كاالها و خدمات و همچنين تصميمات مصرفي مبتني بر اطالعات گذشته اتخاذ ميشود .به همين دليل
تداوم سياستهاي پولي قاعدهمند و پايبندي به سياستهاي اعالمي است كه ميتواند مسير انتظارت را تغيير داده و
سياست هدفگذاري نرخ تورم را با موفقيت همراه سازد.
در شرايط اطالعات ناقص (يا وجود چسبندگي اطالعات) ،سياستهاي ارتباطي بانک مركزي اهميت زيادي دارد ،زيرا
بانک مركزي از قابليت تحت تاثير قرار دادن انتظارت و هدايت آنها برخوردار است .به عبارت ديگر ،سياست ارتباطي
فعال به عنوان ابزار دوم سياستگذاري پولي در شرايط چسبندگي اطالعات مطرح است .به عبارت دقيقتر ،اين كه
ثابت ميشود انتظارت مبتني بر اطالعات گذشته است و سهم بنگاههاي اقتصادي گذشتهنگر بر اساس نتايج اين مطالعه
باالست نشان دهنده اين است كه سياستگذار پولي راه سختي براي كاهش نرخ تورم در پيش دارد زيرا آحاد اقتصادي
بيشتر از آنکه سياست هاي اعالمي بانک مركزي براي هدفگذاري تورم را مدنظر قرار دهند عملکرد گذشته اين نهاد در
كنترل تورم را مبنا قرار ميدهند و در نتيجه تورم ماندگاري دارد  .شکستن اين ماندگاري مستلزم پايبندي بانک
مركزي به اهداف اعالم شده و بهبود عملکرد سياست پولي است .تنها از اين طريق است كه آحاد اقتصادي ،انتظارت
تورمي خود را تعديل خواهند كرد.
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1396

واکاوی ظرفیت تأمینمالی مغفول بهپشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی
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زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

MBRI-PN-96002

مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

MBRI-RP-96001
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سعید بیات
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زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

بروزرسانی جعبه ابزار پیشبینی تورم
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محمد حسین رضایی

طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
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اعظم احمدیان ،هادی حیدری

تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی
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وهاب قلیچ

آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران
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محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2015

MBRI-TR-95011

لیال محرابی

فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران
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واکاوی ابعاد حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

MBRI-PP-95008

زهرا خوشنود

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟
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کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری
کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری
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MBRI-PP-95002

احمد بدری

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

1394
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی
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حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی
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حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی
حیدری

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال
محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی
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عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی
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عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین
نادریان

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1393

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1393

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1393

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه
نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد،
حسین توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

1392
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1392-1391

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1390-1391

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1390-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ
رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1360-1390و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی

جهانی

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1390

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه
بانکداری اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی

MBRI-9206

حسین میثمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

MBRI-9201

حسین میثمی

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

اسالمی

1391
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9111

حسین میثمی

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی
وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1390
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1390

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1390

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1390

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1390

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1390

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1390

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1390

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1390

MBRI-9001

حسین قضاوی

1389
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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