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 1 اقتصاد ایران سازگار بامنحنی فیلیپس  شناسایی

 2ريم همتيم

 

 مقدمه. 1 

هاي پولي و همچنين تعيين سياست پولي منحني فيليپس به عنوان يکي از اركان مهم در بررسي اثرات سياست

بهينه در اقتصاد مورد توجه اكثر اقتصاددانان است. مطالعات انجام گرفته در اقتصاد ايران در خصوص برآورد تجربي 

پس )اغلب فيليپس كينزين جديد( با واقعيات آشکار هاي فيليمنحني فيليپس عمدتا به بررسي انطباق يکي از تصريح

شود و صرفا بحث بر سر ميزان ضريب شکاف توليد )يا نرخ بيکاري( در تصريح مذكور است. به عبارت ميمحدود شده 

ديگر در اين مطالعات تجربي، با مفروض گرفتن تصريح خاصي از منحني فيليپس سعي بر اين است كه رابطه 

كه نوع تصريح )و باالخص تورم و شکاف توليد )از حيث عالمت و معناداري( تعيين شود، فارغ از اينمدت ميان كوتاه

تواند رابطه بده بستان اين دو متغير كليدي را به طور كلي دگرگون نمايد. در گيري انتظارت( مينوع و چگونگي شکل

وهاي كينزيني جديد، رابطه بده بستان تورم و در الگ 3هاي اسميهاي اخير با بسط ادبيات مربوط به چسبندگيسال

هاي مختلف براي منحني فيليپس اي گشته و دامنه وسيعي از تصريحشکاف توليد نيز دستخوش تغييرات گسترده

هاي مختلف منحني فيليپس در اقتصاد ايران از پيشنهاد شده است. لذا بررسي ميزان انطباق و سازگاري تصريح

 ر است.اهميت بااليي برخوردا

 ررسي تجربيبا ب به منظور شناخت و درك مناسبي از رابطه تورم و شکاف توليد، در اين يادداشت سعي بر آن است تا

فيليپس براي اقتصاد ايران در قالب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي، مقايسه  هاي مختلف منحنيتصريح

 تاريخي اقتصاد ايران انجام شود.هاي تطبيقي بين نتايج حاصل از برآورد الگو و داده

هاي خرد استخراج منحني فيليپس بيانگر اين است كه با لحاظ هر يک از فروض مربوط به نگاهي به پايه

گذاري آن دستخوش هاي اسمي )چسندگي قيمت، اطالعات يا هر دو(، قيمت بهينه بنگاه و نوع رفتار قيمتچسبندگي

 ين باشد كه هد شد. براي مثال اگر فرض بر ان تورم و شکاف توليد متفاوت خواشود و در نتيجه رابطه مياتغيير مي

                                                           
های های سیاستگذاری پولی تصریحداللت»هاي پولي و ارزي با عنوان اين يادداشت برگرفته از مقاله ارائه شده در بيست و هفتمين همايش سياست 1

هاي سياستي، از بيان مباحث تکنيکي و محاسباتي در اين يادداشت به منظور تمركز بر نتايج و توصيه است.« مختلف منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران

 مراجعه نمايد. مذكورتواند به مقاله اطالع بيشتر از چگونگي انجام محاسبات مينظر شده است. خواننده براي صرف
 پژوهشگر پژوهشکده پولي و بانکي 2

3 Nominal rigidity 
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( روبروست آنگاه بنگاه قادر نيست تا در هر دوره قيمت كاالي خود 1983) 1بنگاه با چسبندگي قيمت از نوع مدل كالوو

است كه در هر دوره زماني  را بسته به وضعيت اقتصاد كالن و وضعيت خاص صنعت خود تعديل نمايد زيرا فرض بر اين

كنند و سايرين با همان قيمت دوره قبل ادامه ها فرصت تعديل قيمت كاالي خود را پيدا ميتنها كسري از بنگاه

شود همان يابي رفتار بنگاه استخراج ميدهند. تحت اين فرض، نوع تصريحي كه براي منحني فيليپس از بهينهمي

هاي آتي و شکاف توليد در دوره جاري دوره جاري به انتظارات ما از تورم در دورهفيليپس كينزي جديد است كه تورم 

 هاي تاريخي تورم در اقتصاد ايران سازگاري ندارد.هاي تورم با دادهبستگي دارد. اتخاذ اين رويکرد جلونگر براي پويايي

هاي سياست پولي با وقفه ( تکانه1اين دارد كه هاي تورم در اقتصاد ايران داللت بر حقايق آشکارشده در رابطه با پويايي

طهرانچيان و همکاران بااليي دارد ) 3ماندگاري( تورم درجه 2(. 2(1390زمان زاده )) گذارندبر روي نرخ تورم تأثير مي

بررسي مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران با استفاده از اين در حالي است كه  (.(1393(، الهي و همکاران )1392)

نرخ اثر تکانه پولي بر گذاري كالوو، دهد كه با فرض مدل قيمتهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نشان ميرهيافت مدل

 ((. 1391كميجاني و توكليان )براي نمونه رجوع كنيد به ) شودفصل ميرا مي 2تورم پس از گذشت تنها 

. برخوردار است بااليي گيري انتظارات تورمي از اهميتهاي تورم در اقتصاد، چگونگي شکلدر تحليل پوياييبراين بنا

يد درك هاي آتي تحت تاثير قرار دهد، بنابراين بانک مركزي باتواند ميزان تورم و توليد را در دورهانتظارت تورمي مي

عت به عمل گيري چرخه معيوب افزايش انتظارت تورمي و تورم ممانلدرستي از انتظارت داشته باشد تا بتواند از شک

تواند تا حد قابل توجهي نگر هستند يا مبتني بر اطالعات گذشته ميكه انتظارت تورمي آيندهتر اينآورد. به بيان دقيق

ها نگاهوارها و ب. اگر خانهاي سياستگذاري پولي متفاوتي را به دنبال داشته باشدپويايي تورم را متاثر نمايد و داللت

هاي اقتصادي خود توجه كمتري به تحوالت گذشته تورم و گيرينگر داشته باشند آنگاه در تصميمانتظارت تورمي آينده

هاي استگذاريثار سيهمچنين مقادير جاري تورم دارند. به اين ترتيب، ماهيت انتظارت عامل مهمي در تعيين نتايج و آ

راي ذار پولي بنگر باشند تورم ماندگاري باالتري دارد و لذا سياستگديگر، هرقدر انتظارات گذشتهپولي است. از سويي 

 رو دارد.كاهش نرخ تورم مسير دشوارتري را پيش

 

                                                           
1 Calvo 

به بررسی اثرات  ۱۳۸۷تا فصل دوم  ۱۳۶۷در دوره زمانی فصل اول ( VECMX( با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون زا )۱۳۹۰زمان زاده )  2

کشد تا اثر تکانه پولی به طور طول میفصل  ۸تقریبا های پولی بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن از جمله نرخ تورم پرداخت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شوک

 مطالعات دیگر هم موید این حقیقت است. کامل بر نرخ تورم تخلیه شود.
3 Persistence 



 
 

4 

 

گذاري، نوع تصريح منحني فيليپس و رابطه بده بستان هاي قيمتطور كه در فوق آورده شد، تحت هر يک از مدلهمان

ضمن تصريح يک مدل مبنا، قصد داريم تا با جايگذاري  يادداشتت خواهد بود. لذا در اين ومتفاوليد تتورم و شکاف 

، چسبندگي اطالعات، چسبندگي همزمان 1بندي)شامل كالوو، كالوو با شاخص گذاري مختلفهاي قيمتطيفي از مدل

هاي تورم در اقتصاد ايران پوياييسازي ها را از حيث شبيه، عملکرد اين مدلقيمت و اطالعات )چسبندگي دوگانه((

مقايسه و ارزيابي نماييم تا نوعي از چسبندگي اسمي كه هم از بعد نظري و هم از بعد تجربي بيشترين سازگاري را با 

گذاري مختلف در يک مدل هاي قيمتدر نظر گرفتن مدل واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران دارد، انتخاب گردد.

هاي سياست پولي را بر متغيرهاي كليدي كند تا بتوانيم اثر شوكاين امکان را فراهم ميتصادفي  تعادل عمومي پوياي

هاي پولي تحت فروض مختلف اقتصاد مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا سياست

 اشت.هاي اسمي، اثرات متفاوتي بر متغيرهاي كالن خواهند دراجع به چسبندگي

 

 و لختی تورم گیری انتظاراتفرآیند شکل ،اطالعات چسبنده. 2

ها هاي پولي و اثر اين سياستشود تا محققان بتوانند اثرات حقيقي سياستهاي اسمي باعث ميفرض وجود چسبندگي

دستمزدها به ها و هاي تجاري را مورد بررسي و تحليل قرار دهند. چسبندگي اسمي يا همان واكنش كند قيمتبر چرخه

ها و دستمزدها به سرعت در واكنش به يک شوك سياست شود تا تعديل قيمتتغييرات در وضعيت اقتصادي باعث مي

هاي مختلفي در ادبيات اقتصادي براي مدت غيرخنثي باشد. روشپولي اتفاق نيفتد و در نتيجه سياست پولي در كوتاه

از اين ميان، فرض وجود چسبندگي قيمت در قالب مدل كالوو كه  هاي اسمي پيشنهاد شده است.سبندگيسازي چمدل

 مطالعات تجربي در زمينه برآورد درجه چسبندگيتر است. با اين وجود، در مقدمه بيان شد در مطالعات تجربي متداول

ها ماندگاري بسيار يا به بيان ديگر قيمت 2د كه تواتر تغيير قيمت در اقتصاد باالستقيمت در ايران داللت بر اين دار

كنند. اين در حالي است كه مطالعات تجربي داللت بر اين پاييني دارند و در اثر اصابت تکانه پولي به سرعت تغيير مي

سبندگي تواند وجود چگذارد. علت بروز اين تناقض ميدارند كه تکانه پولي در اقتصاد ايران با تاخير بر نرخ تورم تاثير مي

 اطالعات در اقتصاد ايران باشد. 

دهي به انتظارات كارگزاران در طول دو دهه گذشته، ادبياتي حول اهميت چسبندگي اطالعات و نقش آن در شکل

گذاري كاال يا خدمت، انداز، قيمتاقتصادي پديد آمده است. تصميمات كارگزاران اقتصادي در رابطه با مصرف يا پس

سازند و هايي از تصميمات بنياديني است كه پويايي اقتصاد كالن را متاثر مينيروي كار همگي مثالاستخدام يا اخراج 

                                                           
1 Indexation 

هر دوره تنها کسری  گیری در خصوص قیمت کاال همانند چاپ مجدد فهرست برای بنگاه هزینه دارد و بنابراین دریابی و تصمیماین است که بهینه ایده اصلی این مدل

بندی کنند )شاخصها یا قیمت کاالی خود را به طور کامل با تورم دوره قبل تعدیل میدهند. سایر بنگاهیابی مجدد انجام میها در تعیین قیمت کاالی خود بهینهاز بنگاه

 ندی جزئی(.بکنند )شاخصکامل( و یا درصدی از تورم دوره قبل را در تعیین قیمت کاالی خود لحاظ می
 (2013همتي و بيات ) 2
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گيري انتظارات هنوز در سازي فرآيند شکلبه انتظارات كارگزاران اقتصادي از آينده بستگي دارد. بهترين روش براي مدل

هاي پيشرفته فرآيند ساده انتظارات تطبيقي تا مدلاي از الگوها )از ادبيات اقتصادي محل بحث است. طيف گسترده

گيري انتظارات در ادبيات مطرح شده كه سازي فرآيند شکل( به منظور مدل1انتظارات عقاليي با لحاظ اطالعات كامل

 هاي اقتصادي دربر دارند. هاي اقتصاد كالن و سياستنتايج متفاوتي را براي تحليل پويايي

( نشان 2002) 2لگوهاي انتظارات عقاليي با فرض چسبندگي اطالعات مانند الگوي منکيو و ريسمطالعات اخير بر روي ا

هاي سياستگذاري متفاوتي را در مقايسه با الگوهاي تحت تواند داللتدادند كه به چه نحو چسبندگي اطالعات مي

ها مجموعه وره تنها كسري از بنگاهكه در آن در هر د-اطالعات كامل به همراه داشته باشد. الگوي اطالعات چسبنده 

بيني داللت بر اين دارد كه اساسا پيش -كننداطالعات مورد استفاده در تعيين قيمت بهينه كاالي خود را به روز مي

تا قبل از هاي تورم دارد. شرايط جاري مبتني بر اطالعات گذشته )انتظارات گذشته( نقش مهمي در توضيح پويايي

بود  3بندينشان دادن ماندگاري تورم، در نظر گرفتن شاخص هاي مرسوم در ادبيات براييکي از روشمعرفي اين الگو، 

شد وقفه اول نرخ تورم در منحني فيليپس ظاهر شود و در نتيجه تورم اينرسي يا ماندگاري داشته باشد. كه باعث مي

گذاري كاالي خود در دوره جاري لحاظ ها درصدي از تورم دوره قبل را در قيمتبندي به اين معنا است كه بنگاهشاخص

هاي خرد بسيار مورد انتقاد قرار گرفت و در نتيجه نداشتن پايهبندي به دليل كنند. البته اين فرض شاخصمي

توان به الگوي اطالعات چسبنده و هاي جديدي براي منحني فيليپس در ادبيات معرفي شدند كه از جمله آنها ميتصريح

 همچنين الگوي چسبندگي دوگانه )چسبندگي همزمان قيمت و اطالعات( اشاره كرد. 

 یراناهای تورم در اقتصاد بنده در پویایینقش اطالعات چس. 2-1

همتي و همکاران در هر اقتصاد از اهميت برخوردار است.  اطالعات داشتن درك درستي از وجود و ميزان چسبندگي

( پارامتر كليدي منحني 2010) 5( و كوبيون200۶) 4به پيروي از رويکرد پيشنهاد شده توسط خان و چو( 1395)

، اين مطالعه. بر اساس نتايج زدندتخمين را سبنده كه همان درجه چسبندگي اطالعات است فيليپس تحت اطالعات چ

گذاري . بنابراين وجود چسبندگي اطالعات در فرآيند قيمتشدفرضيه صفر مبني بر عدم وجود چسبندگي اطالعات رد 

كشد فصل طول مي 2دهد به طور متوسط ميشود. برآوردها نشان هاي اقتصاد ايران تاييد ميها با استفاده از دادهبنگاه

، با توجه به تاييد وجود نتيجهدر  روز نمايد.تا بنگاه مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعيين قيمت كاالي خود را به

تر اثرات سياست پولي چسبندگي اطالعات در اقتصاد ايران الزم است در الگوهاي تعادل عمومي به منظور تحليل دقيق

  انتظارات عقاليي تحت اطالعات چسبنده جايگزين اطالعات كامل گردد. الگوي

                                                           
1 Full-information Rational Expectations Models 
2 Mankiw and Reis 
3 Indexation 
4 Khan and Zhu 
5 Coibion 



 
 

6 

 

 

 تجربیات جهانی در خصوص میزان چسبندگی اطالعات. 2-2

 هادر ميان كشورها بسته به شرايط و ساختارهاي اقتصادي آناطالعات ها مويد اين هستند كه درجه چسبندگي بررسي

هاي متفاوتي براي محاسبه درجه چسبندگي ها و دادهبه اين كه روش (. البته با توجه1متفاوت خواهد بود )جدول 

تواند تا حدي در ميزان اين نوع از چسبندگي موثر باشد. در ادبيات اقتصادي وجود دارد، شيوه محاسبه هم مياطالعات 

به عوامل مختلفي بستگي دارد كه  اطالعات اين است كه ميزان درجه چسبندگي بودهاما آنچه از اهميت برخوردار 

 هاي تجاري، نوسانات بازارهاي مالي، ميزان ناطميناني در اقتصاد و نوع سياست ارتباطي بانک مركزي.چرخه :عبارتند از

بسيار پرنوسان است، عموماً كارگزاران اقتصادي باالخص هايي كه در آنها شرايط اقتصادي هاي ركود و دورهدر دوره

روز تري اطالعاتشان را بهتفاوت هستند و در فواصل زماني كوتاهقتصادي كمتر نسبت به انتشار اطالعات بيهاي ابنگاه

هاي تجاري چرخه، و با است 1توان گفت درجه چسبندگي اطالعات وابسته به وضعيتمي تر،دقيقكنند. به بيان مي

هاي ركود، ميزان ناطميناني بيشتر و شرايط كه در دوره دليل اين امر نيز آن است رابطه معنادار دارد.)رونق و ركود( 

هايي كه بازار تر است و لذا درجه چسبندگي اطالعات كارگزاران كمتر خواهد بود. همچنين در دورهثباتاقتصادي بي

به  مالي پرتالطم است و ميزان ناطميناني در اقتصاد بيشتر است، انتظار بر اين است كه كارگزاران اقتصادي نسبت

 تر باشند.گيريشان حساساطالعات منتشر شده و استفاده از آخرين اطالعات در فرآيند تصميم

روری بر ادبیات تجربی مربوط به برآورد درجه چسبندگی اطالعاتم -1جدول   

 مطالعه كشور )فصل( 2چسبندگي اطالعاتمدت زمان 

 (2003كارول ) اياالت متحده آمريکا فصل 4

 (2008دوپکه و همکاران ) آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا صلف 2و در ايتاليا  فصل 4در آلمان، فرانسه، انگليس 

 (2010كويبيون ) اياالت متحده آمريکا فصل 2

 (2012كاريرا ) پرو فصل 2

 (2014وندان )ر-راميرزكاريرا و  OECDكشور عضو  12  3در رژيم تورم پايين: و  2در رژيم تورم باال: 

 

و « تورم باال»دو رژيم درجه چسبندگي اطالعات بسته به وضعيت اقتصاد متفاوت خواهد بود. براي مثال در طور كه ذكر شد، همان

متفاوت است. در شرايط ثبات اقتصاد كالن و در نتيجه نرخ تورم هاي اقتصادي رساني اطالعات توسط بنگاهروزتواتر به« تورم پايين»

                                                           
1 State dependant 
2 Durations of information stickiness 
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روز رساني اطالعات خود در رابطه با وضعيت اقتصاد كالن دارند و در نتيجه درجه هاي اقتصادي انگيزه كمتري براي بهپايين، بنگاه

حيطي درجه چسبندگي اطالعات در ميان ديگر، به بهايي است كه نرخ تورم باال است. چسبندگي اطالعات در اين دوره متفاوت از دوره

 (.1)جدول  كنندروز ميها اطالعات خود را با سرعت بيشتري بهدر شرايط تورمي، بنگاهو  با تورم پايين، باالتر است

 

 مرکزی بر میزان چسبندگی اطالعات اثر سیاست ارتباطی بانک. 2-3

ر ين سياست بادي را تحت تاثير قرار دهد، بررسي اثرات ارشد اقتصكه سياست پولي قادر است نرخ تورم و به دليل اين

اطي بانک ت ارتببه اين منظور الزم است تا نحوه تعامل و سياس ميزان چسبندگي اطالعات از اهميت برخوردار است.

ک تباطي باناست اررود هر قدر سيمركزي و ارتباط آن با ميزان چسبندگي اطالعات مورد بررسي قرار گيرد. انتظار مي

 آنگاه ميزان يشتر باشد،برساني به آحاد اقتصادي و فعاالن بازار مركزي از درجه اعتبار بااليي برخوردار باشد و تواتر اطالع

بيني خبرگان اقتصادي از متغيرهاي كليدي هاي اقتصادي و همچنين پيشگيري بنگاهچسبندگي اطالعات در تصميم

اعث بماد باشد ابل اعتشود موثق و قر، هر قدر اطالعاتي كه توسط بانک مركزي ارائه مي. به بيان ديگشوداقتصادي كمتر 

بل طالعات قااين ا هاي خود استفاده نمايند زيراگيريشود تا كارگزاران اقتصادي از اين اطالعات بيشتر در تصميممي

در  طالعاتکستن درجه چسبندگي ااطمينان است. عالوه بر كميت، افزايش كيفيت اطالعات نيز نقش بسزايي در ش

ز اطالعات گيري دقيقا اثر عدم استفاده اآنها در تصميم نبرد كاربه اقتصاد دارد، زيرا دريافت اطالعات نادرست و 

عات روزرساني اطالبه اطالعات، هزينه به يگر، افزايش دسترسيداز سويي  هنگام يا همان چسبندگي اطالعات را دارد.به

منفي  يابد. وجود رابطهدهد و در نتيجه ميزان چسبندگي اطالعات كاهش مين اقتصادي كاهش ميراكارگزارا براي 

هاي اتژيم استرميان شفافيت بانک مركزي و چسبندگي اطالعات داللت بر اين دارد كه هر قدر بانک مركزي در تنظي

يگر، يابد و يا به عبارت دطالعات اقتصادي كاهش ميتفاوتي آحاد نسبت به اتر عمل نمايد، ميزان بيارتباطي خود فعال

 واهد بود.خگيري آحاد اقتصادي بيشتر ر تصميمروزرساني اطالعات دتواتر به

 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران. 3

س )شامل هاي مختلف منحني فيليپهمانطور كه در مقدمه بيان شد، در اين يادداشت قصد داريم تا از بين تصريح

چسبندگي دوگانه )چسبندگي همزمان قيمت و اطالعات(( تصريحي كه  وكينزي، هايبريد، اطالعات چسبنده وفيليپس ن

هاي تورم دارد را شناسايي نماييم. تحت هر بيشترين انطباق را با واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران در خصوص پويايي

در  1گيري انتظارات تورمي متفاوت است.اف توليد و همچنين نحوه شکلهاي مذكور، رابطه تورم و شکيک از تصريح

هاي مختلف منحني فيليپس العمل آني براي بررسي ميزان سازگاري تصريحادامه دو معيار ماندگاري تورم و توابع عکس

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

                                                           
منحني فيليپس  هاي مختلفهاي سياستگذاري پولي تصريحداللت»ي مقايسه آنها به مقاله چنين نحوهبراي اطالع بيشتر در خصوص معادالت فيليپس و هم 1

 مراجعه نماييد.« براي اقتصاد ايران
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 . ماندگاری تورم3-1

ها به دليل نوع شود كه اين مدلدر ادبيات در حمايت از دو مدل چسبندگي اطالعات و چسبندگي دوگانه بيان مي

ن سبندگي نشابندي و يا درجه باالي چتصريحي كه دارند، قادر هستند تا ماندگاري تورم را بدون در نظر گرفتن شاخص

ر گذاري مختلف، بررسي توانايي آنها دهاي قيمتملکرد مدلدهند. بنابراين يک روش مرسوم در ادبيات براي مقايسه ع

 سازي ماندگاري تورم است. شبيه

رين هاي مختلف، ضرايب خودرگرسيوني در مدل چسبندگي دوگانه بيشتبر اساس نتايج اين مطالعه، از ميان مدل

ا رگاري تورم ه مدل هايبريد مانداست ك ي. اين در حالهاي واقعي تورم داردهمبستگي را با ضرايب خودرگرسيوني داده

انسته است كند. اين شواهد داللت بر اين دارد كه مدل چسبندگي دوگانه توها بيش از حد برآورد ميهدر بيشتر وقف

ر، به عبارت ديگكند.  سازيشبيهبندي زا و از طريق نوع تصريح الگو و نه لحاظ شاخصماندگاري تورم را به صورت درون

خ انه، نر. در مدل چسبندگي دوگاستتر منحني فيليپس تحت چسبندگي دوگانه در نوع تصريح آن علت عملکرد به

 ورم بستگينرخ ت تورم در دوره جاري به نرخ تورم در دوره گذشته، نرخ تورم انتظاري و همچنين انتظارت گذشته از

 دارد. 

 های پولی. بررسی اثرات شوک3-2

ي گرمعيار مهم ديد نرخ تورم به شوك سياست پولي، در نشان دادن واكنش كنگذاري مختلف هاي قيمتتوانايي مدل

 يگر. به عبارت درودر ميبه كابا واقعيات آشکارشده در اقتصاد ايران  هاهر يک از مدلدر بررسي ميزان انطباق  است كه

ي طول ا مدت زمانکل نشان داد؟ آيتوان با نمودار كوهاني شآيا نحوه واكنش تورم به تکانه پولي را مي شود كهبررسي مي

يشترين ه، شاهد بع تکانخواهد كشيد تا اثر يک تکانه پولي به طور كامل بر متغير تورم تخليه شود يا در همان لحظه وقو

 واكنش تورم خواهيم بود؟ 

 ل بتوانندددو م بر اساس تصريح منحني فيليپس تحت اطالعات چسبنده و چسبندگي دوگانه انتظار بر اين است كه اين

سازي نمايند. برخالف انتظار در مدل اطالعات ها به شوك پولي را شبيهبه خوبي اينرسي تورم و واكنش كند قيمت

 ن واكنش راشود و نرخ تورم در همان لحظه وقوع شوك پولي بيشتريچسبنده، واكنش همراه با تاخير تورم مشاهده نمي

( باقي ها با كاهش ناچيزي حول ميزان واكنش دوره اول )وقوع شوكمتدهد. در دوره دوم ميزان واكنش قينشان مي

رود. اين در حالي دوره از بين مي 9گيرد و اثر شوك پولي پس از هاي بعدي روند نزولي به خود ميماند و در دورهمي

ك پولي ر، شويگاست كه در مدل چسبندگي دوگانه تابع واكنش آني تورم به شوك پولي كوهاني شکل است. به بيان د

 دل چسبندگيگذارد كه بيانگر لختي تورم است. همانند مبه جاي مي چند دوره بعدبيشترين تاثير خود را بر تورم در 

 رود.فصل از بين مي 9اطالعات، تاثير شوك پولي پس از گذشت 
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بررسي تابع واكنش شکاف توليد به شوك پولي در مدل چسبندگي دوگانه نيز بيانگر كوهاني بودن اين از سويي ديگر، 

دهنده آثار تابع است. به عبارت ديگر حداكثر واكنش شکاف توليد به شوك پولي با يک وقفه همراه خواهد بود كه نشان

شوك انبساطي پولي بر توليد ابتدا به صورت  باوقفه سياست پولي بر توليد در اين مدل است. به عبارت ديگر، اثر

شود. ها تعديل مييابد زيرا در نتيجه آن قيمتكند و سرانجام كاهش ميافزايشي است زيرا تقاضا در طول زمان رشد مي

ه وقفه زماني ميان اعمال سياست پولي و اثر آن بر توليد و تورم توسط بسياري از مطالعات تجربي مورد تاييد قرار گرفت

توان گفت الگوي چسبندگي دوگانه در نشان دادن آثار سياست پولي نسبت به ساير (. بنابراين مي1،2010است )والش

 الگوها قرابت بيشتري با واقعيات آشکار شده در اقتصاد ايران دارد.

 منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه قیمت و اطالعات رجحان .3-3

ت به ت( نسبفيليپس تحت چسبندگي دوگانه )چسبندگي همزمان قيمت و اطالعا بر اساس نتايج اين مطالعه، منحني

ريح منحني هاي فيليپس با واقعيات آشکارشده در اقتصاد ايران سازگاري و انطباق بيشتري دارد. در تصساير تصريح

ز ااستفاده  تورم با بينيفيليپس تحت چسبندگي دوگانه عالوه بر جزء تورم انتظاري و انتظارات گذشته از تورم )پيش

اطالعات  وزا و به دليل فرض همزمان دو نوع چسبندگي قيمت اطالعات قديمي( جزء با وقفه تورم نيز به صورت درون

ها بتوانند قيمت كاالي خود را تغيير دهند و از شود تا تنها بخشي از بنگاهشود. چسبندگي قيمت باعث ميظاهر مي

يابند مانند هايي هم كه فرصت تغيير قيمت ميشود تا بخشي از بنگاهعث ميسويي ديگر چسبندگي اطالعات با

كنند قديمي است(. گيري ميگذاري انجام دهند )زيرا اطالعاتي كه بر اساس آن تصميمهاي دوره گذشته قيمتبنگاه

نوع  ه دليل تعامل اين دوها به وقفه خود همبسته باشند. بنابراين جزء باوقفه تورم بشود تا قيمتاين فروض باعث مي

تري براي اينرسي تورم هايبريد، پايه خرد قابل قبولشود. مدل چسبندگي دوگانه نسبت به مدل چسبندگي ظاهر مي

زا در مدل لحاظ شوند و جزء باوقفه تورم به صورت بروننگر فرض ميها گذشتههايبريد بنگاه دهد. در مدلارائه مي

 گردد.مي

 

 های سیاستیتوصیه بندی وجمع. 4

الگوهاي تعادل عمومي كه تاكنون براي تحليل اثرات سياست پولي در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته است به 

هاي اند به خوبي از عهده ارزيابي شوكگذاري غيرمنطبق با واقعيات اقتصاد ايران اغلب نتوانستهدليل انتخاب مدل قيمت

گذاري كالوو و در نتيجه استخراج منحني فيليپس ه قبال هم عنوان شد، انتخاب مدل قيمتطور كپولي برآيند. همان

دهد كه اثر شوك پولي بر تورم به سرعت )و گيري سوق مينوكينزي در تحليل آثار سياست پولي ما را به اين نتيجه

خطا در سياستگذاري خواهد كرد زيرا  يابد و لذا اين نتيجه سياستگذار پولي را دچاربعد از دو فصل( خاتمه مي صرفاً

                                                           
1 Walsh 
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شود. بنابراين در نظر هاي مهمي براي سياستگذاري پولي دارد در اين تحليل ناديده گرفته ميماندگاري تورم كه داللت

گذاري سازگار با شرايط اقتصاد ايران و در نتيجه شناسايي تصريح مناسب منحني فيليپس براي گرفتن يک مدل قيمت

ثرات سياست پولي در اقتصاد اهميتي كليدي دارد. به همين دليل در يادداشت حاضر، به منظور پر كردن تحليل دقيق ا

تا تصريحي از منحني فيليپس كه بيشترين  گذاري مورد بررسي تجربي قرار گرفتهاي قيمتاين شکاف، طيفي از مدل

 .دنياي واقع دارد انتخاب شودبا انطباق را 

هاي اسمي کاكبراي اصطديگر به عنوان منبعي  در كنار چسبندگي قيمت چسبندگي اطالعات وجودبا توجه به اين كه 

انتظارت  هاي تورم، جزءه، ضروري است در تصريح منحني فيليپس و پوياييدر اقتصاد ايران مورد تاييد قرار گرفت

بندگي جود چسودر شرايط س و . بر اين اساگذشته تورم نيز به عنوان يک جزء مهم و تاثيرگذار در نظر گرفته شود

در چنين  خواهد داشت.گيري انتظارت تورمي مبتني بر اطالعات گذشته، تورم ماندگاري و لختي ذاتي اطالعات و شکل

 كارگزاران بر خواهد بود زيراهاي پولي معتبر زماناز طريق اعمال سياستشرايطي، كاهش انتظارت تورمي و نرخ تورم 

ه دهند و در نتيجه تصميمات مربوط بد گذشته بانک مركزي انتظارت خود را شکل مياقتصادي بر اساس عملکر

شود. به همين دليل گذاري كاالها و خدمات و همچنين تصميمات مصرفي مبتني بر اطالعات گذشته اتخاذ ميقيمت

نتظارت را تغيير داده و تواند مسير اهاي اعالمي است كه ميمند و پايبندي به سياستهاي پولي قاعدهتداوم سياست

 سياست هدفگذاري نرخ تورم را با موفقيت همراه سازد.

رد، زيرا هاي ارتباطي بانک مركزي اهميت زيادي دادر شرايط اطالعات ناقص )يا وجود چسبندگي اطالعات(، سياست

اطي ياست ارتبگر، سبرخوردار است. به عبارت دي هابانک مركزي از قابليت تحت تاثير قرار دادن انتظارت و هدايت آن

اين كه تر، به عبارت دقيق ر شرايط چسبندگي اطالعات مطرح است.گذاري پولي دفعال به عنوان ابزار دوم سياست

نگر بر اساس نتايج اين مطالعه هاي اقتصادي گذشتهشود انتظارت مبتني بر اطالعات گذشته است و سهم بنگاهثابت مي

د اقتصادي دهنده اين است كه سياستگذار پولي راه سختي براي كاهش نرخ تورم در پيش دارد زيرا آحات نشانباالس

ر داين نهاد  هاي اعالمي بانک مركزي براي هدفگذاري تورم را مدنظر قرار دهند عملکرد گذشتهبيشتر از آنکه سياست

بندي بانک . شکستن اين ماندگاري مستلزم پايري دارددهند و در نتيجه تورم ماندگاكنترل تورم را مبنا قرار مي

 ، انتظارتتصاديمركزي به اهداف اعالم شده و بهبود عملکرد سياست پولي است. تنها از اين طريق است كه آحاد اق

 خود را تعديل خواهند كرد. تورمي
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، صص 3ريزي و بودجه، شماره ماندگاري تورم در ايران، فصلنامه برنامه(. ارزيابي 1393الهي، ن.، نجارزاده، ا.، و عسگري، م. )

۶8-47. 

مومي ع(. سياست گذاري پولي تحت سلطه مالي و تورم هدف ضمني در قالب يک مدل تعادل 1392توكليان، حسين )

 پويايي تصادفي براي اقتصاد ايران،  پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران.

هاي پولي و بانکي، (، پژوهشVECMXن ايران )هاي پولي و نفتي در اقتصاد كالسازي شوكمدل .(1390زاده، حميد )زمان

 .9شماره 

هاي اقتصادي، ها و سياستگذاري مناسب براي اقتصاد ايران، فصلنامه پژوهش(. انتخاب الگوي قيمت1393صارم، مهدي )

 .180-1۶1، صص1393، تابستان 70سال بيست و دوم، شماره 

ت هيبريد و (. بررسي ماندگاري و سکون تورم در ايران: مقايسه دو الگوي چسبندگي قيم1394مهر، س. )صمدي، ع. و اوجي

 .72-41، صص 94، بهار 19سازي اقتصادي، شماره چسبندگي اطالعات، فصلنامه تحقيقات مدل

دي از (: كاربر1351-1390دگاري تورم در ايران )(. آزمون مان1392، و بالونژاد نوري، ر. ).، جعفري صميمي، ا.طهرانچيان، ا

 11، فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، شماره ARFIMAالگوهاي 

بيني نرخ تورم در ايران، (. ارزيابي محتواي اطالعاتي متغيرهاي اقتصادي براي پيش1390فر، ح. و بركچيان، م. )عطريان

 41-1 ، صص1390، تابستان 8 هاي پولي و بانکي، سال سوم، شمارهپژوهش

هاي پولي و بانکي، سال گيري تورم هسته در ايران. پژوهشهاي اندازه(. ارزيابي و مقايسه روش1392كرمي، ه. و بيات، س. )

 103-83، صص 1392، پاييز 17ششم، شماره 

ک مدل تعادل يي در قالب سياست گذاري پولي تحت سلطه مالي و تورم هدف ضمن .(1391) .و توكليان، ح .كميجاني، ا

 .8سازي اقتصادي، شماره عمومي پويايي تصادفي براي اقتصاد ايران، فصلنامه تحقيقات مدل

اي اقتصاد كالن، گزارش فصلي متغيره (.1393راهيمي، س.، بيات، س.، عينيان، م.، كرمي، ه. و مجاب، ر. )زاده، ع.، ابمدني

 انکي.، پژوهشکده پولي و ب1393، زمستان 7شماره 

، پژوهشکده پولي و 1393، اسفند 8بيني تورم، شماره (. گزارش ماهانه پيش1393زاده، ع.، بيات، س. و كرمي، ه. )مدني

 بانکي.
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

1395 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانکچارچوب گزارشگری مالی بان

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران اسالمی تورمطراحی اوراق بهادار 

 ینیانمجید ع MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 ون ربانویس طرح قانون عملیات بانکی بدنقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسبهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 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
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

 حسین میثمی  MBRI-9201های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1390 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان ه ونزوئالهای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 نزاده ، اعظم احمدیاعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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