السامات کنترل تٌرم ً ثبات مالی در سال ۱۴۴۱
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
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چکیده

اگش چَ تْسم هٌزش ثَ تْصیِ ًبهتْاصى دسآهذ هیؽْد ،اهب آحبس ّ تجْبت گغتشدٍ تْسم ثش تْلیذ ،فمش ،هغبئل ارتوبّی ّ صتی هغبئل عیبعی
داسای اثْبد پیچیذٍتش ّ هِنتشی ثْدٍ ّ هیتْاًذ احشات ثلٌذهذت ّ عبختبسی ثش التقبد ّ فشٌُگ یک کؾْس داؽتَ ثبؽذ .ثَ ُویي دالیل
تْسم یکی اص هِنتشیي هتغیشُبی کالى التقبدی اص ًگبٍ هغئْلیي ّ هشدم ثْدٍ ّ لزا کٌتشل آى تْعو دّلتُبیی کَ سّیکشدُبی هختلف
التقبدی ّ عیبعی ُن داسًذ ،هْسد تْرَ رذی لشاس گشفتَ اعت .اص دَُ ُ 131:زشی ؽوغی ،التقبد ایشاى دس هْاسد هتْذدی دسگیش
تْسمُبی دّ سلوی ثْدٍ ّ ایي ّمْیت ُوچٌبى اداهَ داسد .ثٌبثشایي ،سیؾَیبثی ّلل تْسم ّالٍّ ثش تْرَ ثَ تضمیمبت اًزبم ؽذٍ دس
گزؽتًَ ،یبصهٌذ یک ًگبٍ ًْ ّ کبسثشدی هیثبؽذ .لزا دس ایي همبلَ موي ثشسعی ّلل ّ آحبس تْسم اص یک صاّیَ رذیذ ،عیبعتُبی کلی مذ
تْسهی ثَ فْست ربهع ّ ثب دس ًَش گشفتي ُوَ ّْاهل افلی هْرذ تْسم ثشای ُوَ ًِبدُبی هشتجو ،تذّیي هیگشدد .ایي عیبعتُب ّوذتب
صْل الذاهبت پیؾگیشی اص تْسم ثب هضْسیت :پْلی ًؾذى کغشی ثْدرَ ،کٌتشل ُضیٌَُبی ربسی دّلت ،کٌتشل هخبسد عشهبیَای ّ
تخقیـ ثِیٌَ هٌبثِ ثْدرَ دّلت ،کٌتشل ّ ُذایت سؽذ ًمذیٌگی ،ثبصًگشی دس عیبعت ًشط اسص تشریضی ،اتخبر عیبعتُبی رجشاًی،
کبُؼ ُضیٌَُبی تْلیذ ّ اتخبر عیبعت استجبىی هؤحش ثبًک هشکضی ثشای ؽکلدُی اًتَبسات تْسهی ربهَْ ،هیثبؽذ.
ًاژهىای کلیدی :تْسم ،احشات تْسمّْ ،اهل تْسم ،حجبت هبلی ،کٌتشل تْسم
طبقوبندی H6 ،G28 ،E5 ،E31 :JEL
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 ۱مقدمو
دس یک ًگبٍ ،کٌتشل تْسم دس عيْس پبییي ّ ثبحجبت سا هیتْاى ثَ هخبثَ ایزبد ّ صفٌ تْبدل دس ُوَ ثخؼُبی التقبدی
(اّن اص ثخؼُبی ّالْی ّ هبلی ،کَ هؾتول ثش ثخؼُبی دّلت ،خبًْاسُب ،ثٌگبٍُبی التقبدی ،هؤعغبت هبلی اص رولَ
ثبًک هشکضی) داًغت؛ ثَگًَْای کَ دس ؽشایو کٌتشل تْسم ،ایي ثخؼُب ّولکشد فضیضی سا ًؾبى هیدٌُذ .دس ؽشایو
تْسم ثبال ّ ًبپبیذاسًَ ،بم التقبدی داسای ّولکشد فضیضی ًویثبؽذ.
تْسم یکی اص آؽٌبتشیي ّاژٍُب دس ّلن التقبد اعت .تْسم ثبال ّ ًبپبیذاس ثبّج هیؽْد کؾْسُب ثَ دّسٍُبی ىْالًی
ثیحجبتی گشفتبس ؽًْذ .دس توبم کؾْسُب ُضیٌَ تْسم ثش سفبٍ خبًْاس ثغیبس صیبد هیثبؽذ .ثشای ایيکَ تْسم توبهی الؾبس ربهَْ
سا تضت تأحیش لشاس دادٍ ّ دس عيح ّوْهی ایزبد ًبسمبیتی هیکٌذ .ثَ ایي تشتیت ،عیبعتگزاساى توبیل داسًذ کَ ّْاهل ثَ
ّرْد آّسًذٍ تْسم ّ احشات آى سا ؽٌبعبیی ّ عپظ ثب اعتفبدٍ اص ساُکبسُبی ّولی تْسم سا کبُؼ دٌُذ (صبری غالم
عشیضدی .)139: ،تْسم هْنل التقبدی هِوی دس کؾْسُبی دسصبلتْعَْ چْى ایشاى اعت .هشدم ثَ خْثی تأحیش هٌفی
تْسم سا ثش سفبٍ التقبدی ّ کبُؼ لذست خشیذ خْد لوظ هیکٌٌذ ّ خْاعتبس هِبس لیوتُب ّ حجبت دسآهذ ّالْی خْد
ُغتٌذ (هْغلی ّ ُوکبساى.)1398 ،
ًکتَ هِن دس استجبه ثب تْسم ایي اعت کَ اگشچَ ّوذتب احشات تْسم دس صْصٍ تْلیذ ،تْصیِ ّ ًباىویٌبًی صبفل اص تْسم،
ثضج ّ ثشسعی ؽذٍ اعت ،اهب احشات تْسم صذالل ثَ ُوبى اًذاصٍ دس صْصٍُبی دیگش ًیض گغتشدٍ ّ لبثل تْرَ هیثبؽذ .ثَ
ّجبست دیگش تْسم دس یک ًَبم التقبدی دس ُوَ ثبصاسُب ایزبد ّذم تْبدل کشدٍ ّ ًتبیذ آى دس ًِبیت سفبٍ ارتوبّی سا
کبُؼ دادٍ ّ هٌزش ثَ ایزبد ًبسمبیتی دس ربهَْ ؽذٍ ّ داسای احشات ّویمی ثش فمش ،هغبئل ّ هْنالت ارتوبّی ّ فشٌُگی
ّ صتی هغبئل عیبعی یک کؾْس هیثبؽذ.
دس ایشاىً ،کتَ هِن دیگش دس استجبه ثب تْسم ایي اعت کَ اگشچَ اص افضایؼ چؾوگیش آى اص دَُ ُ ،135:نصهبى ثب افضایؼ
ًمؼ دسآهذُبی ًفتی دس ثْدرَ دّلت ،ثَ ایي عْ عخي ثَ هیبى هیآیذ ،اهب ایي هْنل ثب یک عبثمَ صذّد  8:عبل دس
ایشاى ّرْد داؽتَ ّ ُوچٌبى ثَ فْست یک هْنل صل ًؾذٍ ثبلی هبًذٍ اعت (ًوْداس ؽوبسٍ  .)1لزا ثَ ًَش هیسعذ ثبیذ
ایي هْنل سا ثَ ٌّْاى یک هْنل عبختبسی دس ًَش گشفت کَ ّلیسغن تالػ ُوَ دّلتُب ثشای هِبس آىُ ،وچٌبى پبثشرب
ثْدٍ ّ دس چٌذ عبل اخیش صتی اثْبد ثضسگتشی ًیض پیذا کشدٍ اعت.
ثش ایي اعبط ،دس ایي همبلَ ،هْنل تْسم ثَ فْست کلی سیؾَیبثی ؽذٍ ّ ثش اعبط ًمؼ ُوَ ثبصیگشاًی کَ ثَ ًضْی دس
ایزبد ّ هبًذگبسی تْسم ًمؼ داسًذ ،هْسد تضلیل ّ ثشسعی لشاس هیگیشدّ .الٍّ ثش ایيً ،مؼ ثخؼُبی دّلتی ثَ تفکیک
ثشسعی ؽذٍ ّ تْفیَُبی عیبعتی ثشای آًِب اسائَ هیگشدد .لزا ،موي ثشسعی احشات هِن تْسمّ ،لل ّ ّْاهل آى ،ثب توشکض
ثش ًمؼ عیبعتگزاسی ّ تقوینُبی اداسی هؤحش دس تْسم ،دس ًِبیت دس یک ًمؾَ ربهع ،تْفیَُبی عیبعتی ثَ تفکیک
ثخؼُبی هختلف اسائَ هیگشدد.
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ًوْدار ّ .۱مْیت تْسم عبالًَ ایشاى دس  8دَُ اخیش

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،آهبس عشیُبی صهبًی عبالًَ ،هضبعجبت گضاسػ.

 ۲اىمیت تٌرم

ثَىْسکلی التقبدداًبى اص ُوَ هکبتت فکشی اص ًَش ُذفُبی عیبعت کالى التقبدی ،ثش هْاسدی ُوچْى اؽتغبل کبهل،
حجبت لیوتُب (ًشط تْسم پبییي ّ پبیذاس) ،تْصیِ ّبدالًَ دسآهذ ّ سؽذ هذاّم التقبدی تأکیذ داسًذ .کٌتشل تْسم ثٌَّْاى
یکی اص ُذفُبی عیبعت کالى التقبدی ثَ دلیل احشات هخشثؼ ُویؾَ هْسد تْرَ التقبدداًبى ثْدٍ اعت (هِشآسا ّ
لجبدصادٍ .)1395 ،لزا اص صیج تکشاس دس لْاًیي کؾْسُبی هختلف یب اّلْیتثٌذی اُذاف تْییي ؽذٍ ،صفٌ حجبت لیوتُب
یب اسصػ پْل هلی ،هِنتشیي ُذف ثبًکُبی هشکضی اعت .دس هتي لبًْى ثغیبسی اص کؾْسُب اُذاف ثبًک هشکضی
اّلْیت ثٌذی ؽذٍ ّ یب تقشیش ؽذٍ اعت کَ دس فْستی کَ تْبسمی ثیي حجبت لیوتی ّ عبیش اُذاف ثبًک هشکضی اص لجیل
اؽتغبل ّ سؽذ التقبدی ّرْد ًذاؽتَ ثبؽذ ،ثبًک هشکضی هٍْف اعت آًِب سا ُن دس ًَش ثگیشد (خغشّی ّ روْس،
.)14:1
1
الجتَ ثبیذ تْرَ داؽت کَ افضایؼ هغتوش ّ هذاّم دس عيح لیوتُب ثب هغئلَ تکبًَ لیوتیی هتفیبّت اعیت .ثیَ ّجیبست
دیگش ،تْسم ًیبصهٌذ ّْاهلی اعت کَ هشتت ّ دس ىْل صهبى هْرت افضایؼ عيح ّوْهی لیوتُب هیؽًْذ .تْسم ثَ ٌّیْاى
اعبعیتشیي هْنل التقبدی دس ىْل صیبت التقبدی ُش کؾْس ؽٌبختَ هیؽیْد .تیْسم ،افیضایؼ هیذاّم دس عیيح ّویْهی
لیوتُب یب کبُؼ هغتوش دس لذست خشیذ پْل یک کؾْس هیثبؽذ کَ ُضیٌَُبی رذی ثش ربهَْ تضوییل هیکٌیذ (پژّییبى ّ
خغییشّی .)1391 ،دس کلیتییشیي ثییبى ،تییْسم ّجییبست اعییت اص افییضایؼ هییذاّم عییيح ّوییْهی لیوییتُییب دس ییک دّسٍ صهییبًی

 1تکبًَ لیوتی کبالُب ( ،)Price shockصهبًی اعت کَ لیوت کبالُب دس یک ثبصٍ صهبًی کْتبٍ ثَ ؽذت افضایؼ یب کبُؼ هییبثذ.
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هؾخـ؛ ثٌبثشایيّ ،یژگی افلی تْسم ،تذاّم افضایؼ لیوتُبعت .لزا افضایؼ دفَْای لیوتُب ّ ُوچٌیي افیضایؼ لیویت
یک یب چٌذ کبالی خبؿ ،تْسم ثَ ؽوبس ًویسّد (صبری غالم عشیضدی.)139: ،
ُوچٌیي حجبت عیغتن هبلی سا هیتْاى ثَ اًغبى عبلوی تؾجیَ کشد کَ کل عیغتن ثذى اّ اص ُوَ ًَش عبلن ّ ایذٍآل
اعت ّ ُیچ ثیوبسی اّ سا تِذیذ ًویکٌذ .حجبت هبلی ثب رٌجَُبی هختلف عیغتن هبلی دس استجبه اعت ،دس عيح خشد،
عبختبس ثبصاس (دسرَ ثبالیی اص ّاثغتگی ،عشایتپزیشی سیغک اص ثبًکی ثَ ثبًک دیگش سا افضایؼ هیدُذ) ّ هؤعغبت هبلی
(ثبتْرَ ثَ الگْی تزبسی ّ هیضاى سیغکپزیشی آىُب) تأحیش هٌفی ثش حجبت هبلی خْاٌُذ داؽت .دس عيح کالى ،حجبت پْلی
ّ ّولکشد سّاى ّ کن ُضیٌَ ًَبم پشداختُب اص هِنتشیي رٌجَُبی حجبت هبلی ُغتٌذ (آلبیی ّ ُوکبساى .)1397 ،دس ایي
ثخؼ ثب تْرَ ثَ اُویت تْسم ،احشات ایي هتغیش ثش چٌذ هتغیش افلی التقبدی ثَ ىْس هختقش ثیبى هیگشدد.

 ۱.۲اثر تٌرم بر تٌلید
ثغیبسی اص هيبلْبت ،هْتمذ ثَ ُوجغتگی هٌفی هٌْیداسی ثیي تْسم ّ ّولکشد ثخؼ ّالْی ُغتٌذ .الجتَ دس ایي
خقْؿ ،دیذگبٍُبی هتفبّتی ّرْد داسد؛ ثشخی هْتمذًذ ثیي ًشط تْسم ّ ّولکشد ثخؼ ّالْی التقبد ،اص رولَ سؽذ،
ساثيَ هٌفی ّرْد داسد .ثشخی ًیض اّتمبد داسًذ کَ ثیي ًشط تْسم ثب ًشط سؽذ التقبدی ،استجبه هخجت ّرْد داسدّ .ذٍای ًیض
هْتمذًذ کَ یک صذ آعتبًَای ثشای ًشط تْسم ّرْد داسد؛ ثَ ایي فْست کَ دس ًشطُبی پبییيتش اص صذ آعتبًَای ساثيَ ًشط
تْسم ثب ّولکشد فْبلیتُبی التقبدی هخجت ّ ،دس ًشطُبی ثبالتش اص صذ آعتبًَای ،ساثيَ ایي دّ هتغیش هٌفی اعت .اهب ثَ
ُش فْست ؽکی ًیغت کَ صذالل دس ًشطُبی تْسم ثبال ،ساثيَ ثیي تْسم ّ ّولکشد فْبلیتُبی ّالْی التقبدی هٌفی اعت
(خبًضادی ّ ُوکبساى.)1397 ،
تْسم دس عيْس پبییي خْد اص ًَش تغییش تْصیِ دسآهذ ثَ ًفع فبصجبى عْد ّ اص کبًبل ایزبد پظاًذاص ،ؽشایو هغبّذی سا
ثشای عشهبیَگزاسی فشاُن هیکٌذ .ایي پذیذٍ دس عيْس ثبالّ ،الٍّ ثش آًکَ ًَبم لیوتُب سا هختل هییکٌیذ ،ثبّیج کیبُؼ
ضٍُبی عشهبیَگزاسی ،فشاس عشهبیَ اص ثخؼ دّلتی ثَ عوت فْبلییتُیبی عیفتَثیبصی ّ داللیی
پظاًذاصُب ،اص ثیي سفتي اًگی 
گشدیذٍ ّ سیغک فْبلیتُبی التقبدی سا افضایؼ هیدُذ .تْسم ،اسصػ فْلی عشهبیَگزاسیُبیی کَ ثیب چٌیذ دّسٍ تیأخیش ثیَ
ثبصدُی هیسعٌذ ،سا کبُؼ هیدُذ ّ ثبّج مشس ّ صیبى ثَ عشهبیَگزاسیُبی دیشثبصدٍ هیؽیْدً .یشط تیْسم ثیبال ّ تغیییشات
صیبد آى هْرت ّذم اىویٌبى ّ دس ًتیزَ علت اًگیضٍ ّ تأخیش دس تقیوینگییشی ثیشای عیشهبیَگیزاسی هییؽیْد ّ تخقییـ
هٌبثِ سا دچبس اخالل هیکٌذ (پژّیبى ّ خغشّی.)1391 ،
یکی اص ّْاهل ثغیبس هِوی کَ دس تقوین ثشای عشهبیَگزاسی ،چَ دس عشهبیَگزاسی داخلی ّ چَ دس عشهبیَگزاسی
خبسری هؤحش اعتّ ،رْد فنبی اهي ّ هضیو عشهبیَگزاسی هٌبعت اعتّ .الٍّ ثش ایي ،یکی اص هتغیشُبیی کَ تأحیشگزاسی
هٌفی ثش عشهبیَگزاسی خبسری داسدً ،شط تْسم هیثبؽذ کَ اص ىشیك تأحیشگزاسی ثش سیغک عشهبیَگزاسی ّ هتْعو عشسعیذ
ّامُبی تزبسی هیتْاًذ عشهبیَگزاسی هغتمین خبسری سا تضت تأحیش لشاس دُذ (رْفشی فؾبسکی ّ ُوکبساى.)1399 ،
دس ًَشیَُبی التقبدی ّ ًتبیذ هيبلْبت تزشثی فْست گشفتَ دس کؾْسُبی هختلف ،دس ساثيَ ثب چگًْگی تأحیشپزیشی
سؽذ اص تْسم اتفبق ًَش کلی ّرْد ًذاؽتَ ّ ثَ ًتبیذ هتٌبلنی (ساثيَ خيی هخجت /هٌفی یب ساثيَ غیشخيی ثب یک یب دّ
آعتبًَ) دعت یبفتَاًذ .ثشای هخبل یک هيبلَْ موي تأییذ ّرْد احشات آعتبًَای ،هبُیت غیشخيی ساثيَ سؽذ ّ تْسم دس
التقبد ایشاى سا تأییذ کشدٍ اعت ،ثَىْسی کَ احش تْسم ثش سؽذ دس ًشطُبی تْسم پبییيتش اص  9/8دسفذ ،هخجت ،دس ًشطُبی
تْسم ثیي  27/3 ّ 9/8دسفذ ،هٌفی ّ دس ًشطُبی تْسم ثبالتش اص  27/3دسفذ ًَ تٌِب احش تْسم ثش سؽذ هٌفی اعت ،ثلکَ
ُضیٌَ ًِبیی تْسم ثش تْلیذ ًیض فضایٌذٍ اعت (ًَشی ّ ثشصگشدّیيً .)1393 ،تیزَای کَ اص ثشسعی ادثیبت هْمُْ هیتْاى
گشفت ایي اعت کَ اهشّصٍ ثبّس اکخشیت ثش ایي اعت کَ تْسم احشی هٌفی ثش سؽذ هیبىهذت ّ ثلٌذهذت التقبدی داسد
(ًَشی ّ ثشصگشدّیي.)1393 ،

4

 ۲.۲اثر تٌرم بر تٌزیع درآمد
ًبثشاثشی دسآهذ اص رولَ هؾکالتی اعت کَ اکخش کؾْسُبی دسصبلتْعَْ ثب آى هْارَ ُغتٌذ .دس ادثیبت التقبدی ،تْسم سا
اص رولَ هِنتشیي ّْاهل احشگزاس ثش ًبثشاثشی دسآهذ هیداًٌذ (سفْت ّ صوذی .)1393 ،اغلت التقبدداًبى ثَ ّرْد ساثيَ
هْکْط ثیي ًشط تْسم ّ تْصیِ دسآهذ هْتمذًذ ،ثیَ گًْیَایکیَ افضایؼ ًشط تْسم هْرت کبُؼ لذست خشیذ دسآهذُب ّ
هتنشس ؽذى توبم افشادی هیؽْد کَ ًوی تْاًٌذ دسآهذُبی خْد سا هتٌبعت ثب ًشط تْسم تغییش دٌُیذ .دس ّالیع ،اییي اهیش
ًیّْی اًتمیبل داسایی اص افشادی کَ داسای دعتوضد حبثتی هیثبؽٌذ ثَ افشادی کَ داسای عیشهبیَ فیضیکیی ُیغتٌذ ،ثَ ؽوبس
هیسّد .دس ًتیزَ تْسم هیتْاًذ ثَ افضایؼ ؽکبف دسآهذی ّ ثذتش ؽذى تْصیِ دسآهذ ّ افضایؼ فمش هٌزش گشدد (کویزبًی ّ
هضوذصادٍ.)1393 ،
ُوچٌیي ،تْسم ثَ دًجبل عیبعت پْلی اًجغبىی ،هیتْاًذ اص ىشیك کبُؼ اسصػ ّالْی دعتوضدُب ّ پشداختُبی
اًتمبلی هٌزش ثَ ثذتش ؽذى تْصیِ دسآهذ ؽذٍ ّ ًِبیتب ثَ صیبى افشاد فمیش هٌتِی گشدد .تذاّم تْسم دس هضیو کالى التقبدی
هیتْاًذ گشٍُّبی کن دسآهذ سا ثیؾتش اص عبیش گشٍُّب هتأحش عبصد .صیشا ،تْسم اًتَبسی هٌزش ثَ اًتمبل هٌبثِ ثَ ثخؼُبی
صّدثبصدٍ ّ غیشتْلیذی هیؽْد .ثَ ایي تشتیت عشهبیَگزاسیُبی ثلٌذهذت ثیؾتش اص هْاسد دیگش تضت تأحیش لشاس هیگیشًذ
(رْفشی ّ ُوکبساى.)14:: ،
دس کؾْسُبیی هبًٌذ ایشاى کَ دّلت ًمؼ هِوی دس التقبد داسد ،دگشگیًْیُیبی ثیضسگ دس صزن ًمذیٌگی ثَ دعت
دّلت پذیذ هیآیذ .دّلت ثب افضایؼ صزن ًمذیٌگی ّ ایزبد تْسم ،اص ؽِشًّذاى اص ىشیك افضایؼ لیوتُب ،هبلیبت هیگیشد ّ
گًَْای اص رشیبى اًتمبل حشّت اص کغبًی کَ دسآهذُبی حبثت داسًذ ثَ عْی کغبًی کَ افضایؼ صزن ًمذیٌگی ثَ آًِب تْلك
هیگیشد ،پذیذ هیآیذ.
پشداختیُیبی اًتمیبلی سا هیتْاى دس رِت صوبیت اص هقشفکٌٌذگبى یب صوبیت اص تْلیذکٌٌذگبى داًغت ،کیَ ُیش ییک آحبس
التقبدی هتفبّتی داسًذ .یبساًَ دس رِت صوبیت اص هقشفکٌٌذٍ رٌجَ تْصیِ هزذد دسآهذ داؽتَ ّ فشفًَش اص دالیل خبؿ
عیبعی اص لضبً التیقبدی ثیٌَّیْاى ّبهیل هِویی دس تْیذیل دسآهذ ربهَْ ًمؼ داسد ّ هیتْاى اص آى دس رِت کبُؼ
فبفیلَ ىجمیبتی دس رْاهیع ؽیِشی ّ سّعتبیی اعتفبدٍ ًوْد (کویزبًی ّ هضوذصادٍ .)1393 ،ثبیذ تْرَ داؽت کَ ًشط
تْسم ثب مشیت ریٌی ساثيَ هخجت داسد .ثَ ّجبست دیگش ،تْسم عجت افضایؼ لیوت کبالُبی اعبعی ؽذٍ ّ هْرت عمْه
دُکُبی دسآهذی ثیؾتشی ثَ صیش خو فمش هیؽْد (رْفشی ّ ُوکبساى .)14:: ،تْسم لذست خشیذ افشاد ثب دسآهذ حبثت سا
ثَ افشادی کَ دسآهذؽبى سؽذ ثیؼتشی اص ًشط تْسم داسد اًتمبل هیدُذ .ثَ ّجبست دیگش ،تفبّت ّمْیت صمْقثگیشاى ّ
فبصجبى هؾبغل ثب دسآهذُبی حبثت ،ثب افشادی کَ هتٌبعت ثب افضایؼ تْسم ،دسآهذ ّ داساییُبیؾبى افضایؼ هییبثذ ،فبفلَ ّ
اختالف ىجمبتی سا هْرت هیؽْدُ .وچٌیي تْسم هْرت اًتمبل حشّت اص ثغتبًکبساى ثَ ثذُکبساى خْاُذ ؽذ ّ اص ایي سّ ثَ
ًبثشاثشیُبی التقبدی داهي هیصًذ (صبری غالم عشیضدی.)139: ،
دس سّیکشد پْلیّ ،لتی پْل رذیذ خلك هیؽْد دس ُّلَ اّل ،اّلیي داسًذٍ آى یٌْی خلكکٌٌذٍ آى پْل هٌتفع هیؽْد.
چشا کَ دس ُّلَ اّل آى افشاد ثب ایي پْلُب کبالُب سا ثذّى تغییش لیوت خشیذاسی هیکٌٌذ .ثب تْصیِ ایي پْل ثَ آساهی دس
التقبد ،لیوتُب افضایؼ هی یبثذ .لزا دّ رشیبى دس التقبد ّرْد داسد؛ رشیبى اّل ،پْل رذیذ خلك ؽذٍ ّ رشیبى دّم،
تْسم صبفل اص ایي پْل .دس هشاتت اّلی ،اّلیي دسیبفتکٌٌذگبى پْل ،هٌفْت ثیؾتشی اص پْل هیثشًذ ّ آخشیي
دسیبفتکٌٌذگبى پْلً ،غجتب فمیشتش هیؽًْذ .دس هْسد آخشیي دسیبفتکٌٌذگبى پْل (ثشّکظ اّلیي دسیبفتکٌٌذگبى پْل)،
عشّت افضایؼ دسآهذؽبى اص عشّت افضایؼ لیوتُب کٌذتش اعت ّ آًِب دس ًِبیت مشس هیکٌٌذ (ثبگْط ّ هبسکْست:14:: ،
 .)1:5ثٌبثشایي ،خلك پْل «دسآهذ صمیمی سا اص داسًذگبى ثْذی ثَ عوت داسًذگبى لجلی آى ثبصتْصیِ هیکٌذ» .ثَ ّجبست
دیگش افضایؼ ّشمَ پْل ثَهخبثَ هبلیبتی اعت کَ کغبًی کَ پْل دس آخش ثَ دعت آىُب هیسعذ سا رشیوَ هیکٌذ.
خلك پْل اص چٌذ رٌجَ ،عبصّکبسی رِت اًتمبل هٌبفع ثیي گشٍُّب ّ دُکُب اعت :اّالا ،اًتمبل «اص فمشا ثَ
حشّتوٌذاى»؛ صیشا افشاد داسای دسآهذ هتْعو ثَ پبییي ،افشادی ُغتٌذ کَ صًزیشٍ ثذُی ثَ آىُب ختن هیؽْد ّ دس ّول
آىُب ثِشٍ سا هیپشداصًذ .حبًیب« ،اص ثخؼ صمیمی ثَ ثخؼ هبلی»؛ چْى ثخؼ هبلی ثَ رِت ًیبص ثخؼ صمیمی ثَ اّتجبس،
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لغوتی اص ّبیذی صمیمی ایزبدؽذٍ تْعو آىُب سا اص آى خْد هیکٌذ .حبلخب «اص ؽِشُبی کْچک ّ سّعتبُب ثَ
کالىؽِشُب» :صیشا ثِشٍ پشداختی تْعو توبهی فْبالى التقبدی ثَ ثخؼ ثبًکی ،دسًِبیت ًقیت فْبالى ثخؼ هبلی
هیؽْد کَ دس کالىؽِشُب توشکض داسًذ 1.ثش اعبط هجبًی ًَشی ّ تزشثی ،ثیي هیضاى هٌبعجبت سّعتب ثب ؽِش ّ عيح
تْعَْیبفتگی آى ساثيَ هخجت ّرْد داسدُ .وچٌیي ،سّعتبُبیی کَ هغبفت آىُب ثب ؽِش کوتش اعت هٌبعجبت آًِب ثب ؽِش
ثیؾتش ّ ُوچٌیي عيح تْعَْیبفتگی آًِب ثیؾتش اعت (عْیذفش ّ اکجشی.)1386 ،
تْسم ،اص هِنتشیي ّْاهلی اعت کَ ثش ًشط فمش ّ ّمْیت هْیؾت گشٍُّبی هختلف دسآهذی احشگزاس اعتً .شط تْسم دس
ىْل یییک عییبل ،دسصبلیکییَ دسآهذُب حبثت اعییت ،ثَ ىْس هکشس اص لییذست خشیذ خبًْاس هیکبُذ ّ ثبّج هیؽییْد تب
خبًییْاس ثب دسآهذُبی لجلی ،سفبٍ کوتشی سا ثَ دعییت آّسد .دس ًتیزَ ،عبلثَعبل اص لییذست خشیییذ ّ سفییبٍ گشٍُّییبی
دسآهذی پبییییي کبعییتَ هیؽییْد (ؽِیذی ّ کبّیبًی.)14:: ،
دس یک روعثٌذی ثبیذ ثیبى ًوْد کَ احش هٌفی تْسم ثش تْصیِ دسآهذ اص ًگبٍ اغلت التقبدداًبى هْسد تأییذ هیثبؽذ .فشایٌذ
احشگزاسی تْسم ثش تْصیِ دسآهذ ّوذتب اص ساٍ احشگزاسی هتفبّت تْسم ثش دسآهذ گشٍُّبی داسای دسآهذ حبثت ،کبُؼ اسصػ
صمیمی دعتوضدُب (لذست خشیذ) دس گشٍُّبی دسآهذی هختلف؛ کبُؼ اسصػ صمیمی پشداختُبی اًتمبلی دّلت ،چگًْگی
ّ عيح دعتشعی افشاد ربهَْ ثَ تْصیِ خلك پْل رذیذ تْعو هؤعغبت اّتجبسی (ّامُب ّ تغِیالت ثبًکی) ّ ثَ ىْس کلی،
تْسم ثبّج تغییش تْصیِ دسآهذ ّ حشّت ثَ ًفع ثذُکبساى ّ فبصجبى داساییُبی صمیمی ّ هبلی ،هیؽْد.

 ۳.۲اثرات اجتماعی تٌرم
تْسم ثَ ٌّْاى یکی اص پذیذٍُبی التقبدی هْرت پیبهذُبی هٌفی ارتوبّی ّ فشٌُگی هتْذدی ُوچْى فمش ،تْصیِ
ًبهتٌبعت دسآهذ ّ گغتشػ هفبعذ هبلی هیؽْد کَ ُشکذام ثَ ًْثَ خْد ُضیٌَُبی لبثل تْرِی سا ثش التقبد تضویل
هیکٌذ (اکجشیفشد ّ ُوکبساى .)1396 ،روعکشدى ثیي خبًْادٍ ّ ؽغلُ ّ ،وچٌیي فؾبس کبسیُ ،ش سّص عختتش هیؽْد ّ
خبًْادٍ ًیض اغلت دچبس تغییشاتی هیؽْد .آهبس ىالق ُش سّص افضایؼ هییبثذ ّ هبدساى هزشد دس ربهَْ افضایؼ هییبثذ.
اگشچَ تْزت آّس اعت اهب ثغیبسی اص ایي هؾکالت ثَ ًَبم پْلی هشتجو هیگشدد (ثبگْط ّ هبسکْست .)141 :14:: ،تْسم
ثبّج هیؽْد لذست خشیذ کبُؼ ّ اختالف ىجمبتی افضایؼ یبثذ ّ دس ًتیزَ تأهیي ُضیٌَُبی صًذگی ُش عبل ثیؼ اص
گزؽتَ ثشای دُکُبی پبییي ارتوبُ عخت ؽْد .دس ّالع ُضیٌَ صًذگی ثبؽشافت ّ عبلن هخقْفب ثشای کغبًی کَ دسآهذ
حبثت داسًذ (کبسهٌذاى ّ کبسگشاى) هشتت ثبال هیسّد .کَ ایي ثبّج هیؽْد ایي افشاد اًگیضٍ کبفی ثشای کبس ّ تالػ ًذاؽتَ
ثبؽٌذ ّ کبسایی ثغیبس پبییٌی دس هیبى آىُب ّرْد داؽتَ ثبؽذ .ثٌبثشایي ،تْسم ثبال ّ هغتوش دس ىْل دَُُبی هتْالی ،هخالا
دس صْصٍ آهْصػّپشّسػ ،عشاًزبم هٌزش ثَ کبُؼ کیفیت ًَبم آهْصؽی ّ ًیشُّبی رْاى خشّری آى هیؽْد .ثب کبُؼ
کیفیت آهْصػ ،افضایؼ هفبعذ ّ رشائن ّ ُوچٌیي ثیتْرِی آصبد هشدم ثَ یکذیگش ّ ،تنْیف ٌُزبسُب ّ ًشمُبی اسصؽی
ّ دس ًِبیت تضلضل اسکبى ربهَْ ّ عغت ؽذى ًَبم فشٌُگی – ارتوبّی هیؽْد (صبری غالم عشیضدی.)139: ،
ثب افضایؼ ًشط تْسم ،ؽبخـ ًبآساهی ارتوبّی ثَ لضبً ّذدی کبُؼ پیذا هیکٌذ ،کَ ثَ هٌْی افضایؼ ًبآساهی
ارتوبّی دس احش افضایؼ ًشط تْسم هیثبؽذً .شط تْسم ،تأحیش هٌفی ثش لذست خشیذ ّ فؾبس التقبدی داؽتَ ّ ُوچٌیي ثبّج
ًبّبدالًَتش ؽذى تْصیِ دسآهذ ّ ،ثٌبثشایي تأحیش هغتمین ثش ًبآساهیُبی ارتوبّی ّ اّتشامبت ّ خؾًْتُب خْاُذ داؽت
(سثیْی .)14:1 ،تْسم ّ کبُؼ لذست خشیذ ّ اختالف ىجمبتی ثبّج هیؽْد دسآهذ سّعتبئیبى پبییي ثبؽذ ّ هْوْالا دس فمش
لشاس داؽتَ ثبؽٌذ .ثَ ّجبست دیگش یکی اص اًْاُ اختالف ىجمبتی ؽکبف ثیي عيح سفبٍ سّعتبُب ثب ؽِشُب هیثبؽذ .اص ایي سّ
آًِب ثشای کغت دسآهذ ثیؾتش ثَ ؽِشُبی ثضسگ هِبرشت هیکٌٌذ ّ هْوْالا ثَ دلیل ُضیٌَ کوتش دس صبؽیَ ؽِشُب عبکي
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هیؽًْذ .صبؽیَ ؽِش ّوْهب کبًْى ًبٌُزبسیُبی ارتوبّی ،فشٌُگی ّ هغبئل مذ اهٌیتی هیثبؽذ (صبری غالم
عشیضدی.)139: ،
دس یک روعثٌذی هیتْاى گفت کَ تْسم ثَ ٌّْاى یکی اص پذیذٍُبی التقبدی هْرت پیبهذُبی هٌفی ارتوبّی ّ
فشٌُگی هیگشدد .تْسم ّوذتب هْرت فؾبس ثَ دُکُبی دسآهذی پبییيتش گشدیذٍ ّ هْرت تالػ ّ صهبى ثیؾتش ایي فْبالى
التقبدی ثشای اهشاسهْبػ ّ دس ًِبیت ّذم تْرَ ثَ خبًْادٍ ،تنْیف خبًْادٍ ّ دس ًِبیت هؾکالت ارتوبّی هیؽْد .تْسم
ثبّج هیؽْد لذست خشیذ ایي دُکُب کبُؼ ّ اختالف ىجمبتی دس ربهَْ افضایؼ یبثذ کَ ثَ ًْثَ خْد هْرت افضایؼ
ًبسمبیتی ارتوبّی هیگشدد .اص ىشف دیگش ،تْسم هْرت ًبسمبیتی هتْلیبى فشٌُگی کؾْس ،هخالا هْلوبى ،گشدیذٍ ّ هْرت
هیگشدد کبسایی ّولکشد ایي هتْلیبى فشٌُگی کبُؼ یبثذّ .الٍّ ثش ایي ،تْسم ثَ ّلت ایزبد اختالف ىجمبتی ّ ؽکبف ثیي
عيح سفبٍ سّعتبُب ثب ؽِشُب ،هٌزش ثَ هِبرشت سّعتبئیبى ثَ ؽِشُبی ثضسگ ّ ثٌبثشایي هؾکالت ّوذٍ صبؽیًَؾیٌی ّ
دیگش هؾکالت ارتوبّی ًبؽی اص هِبرشت هیگشدد.

 ۳تحلیل عٌامل تٌرم در ایران
ًتبیذ پژُّؼُبی ًَشی ّ تزشثی پذیذٍ تْسم ثیبىکٌٌذٍ آى اعت کَ هتغیشُبیی اص لجیل ًشط تْسم اًتَبسیً ،شط سؽذ
صزن ًمذیٌگیً ،شط تْسم ّاسداتیًْ ،عبًبت ًشط اسص ّ ّذم تْبدل التقبدی ،اص ّْاهل اعبعی تأحیشگزاس ثش ًشط تْسم ثبال دس
ایشاى ثَ ؽوبس هیسًّذ (عِیلی ّ ُوکبساى .)1391 ،اص ًگبٍ دیگشّْ ،اهل تْسم دس ایشاى سا هیتْاى دس پٌج دعتَ ىجمَثٌذی
ًوْد .ایي ّْاهل ّجبستٌذ اص :تْسم ثخؼ ّشمَ  ،تْسم ثخؼ تمبمب ،تْسم عبختبسی ،اًتَبسات تْسهی ّ ،تْسم ّاسداتی .دس
اداهَ ،ایي ّْاهل ثب تْرَ ثَ ؽشایو التقبد ایشاى هْسد ثشسعی لشاس هیگیشد.

 ۱.۳تٌرم سمت تقاضا
اص ًگبٍ کیٌض ،اگش تمبمب ثشای کبالُبی هقشفی ثیؼ اص ّشمَ آىُب ثبؽذ ،ایي امبفَ تمبمب ؽکبف تْسهی ایزبد کشدٍ ّ
لیوتُب آىلذس افضایؼ هییبثٌذ تب ایي ؽکبف پش ؽْدً .کتَ لبثل تْرِی کَ التقبدداًبى کالعیکی (ىشفذاساى ًَشیَ
همذاسی پْل) سا اص کیٌضیيُب رذا هیکٌذ ،آى اعت کَ التقبدداًبى هکتت کالعیک هْتمذًذ تغییشات ثخؼ پْلی سّی
هتغیشُبی صمیمی التقبد ُیچ تأحیشی ًذاسد ،اهب دس الگْی کیٌض ،پْل ًیض هیتْاًذ تْلیذ سا هتأحش عبصد .اص ىشفی ّرَ
ؽجبُت الگْی کیٌض ّ کالعیکُب دس ایي ًکتَ اعت کَ ُش دّ هٌؾأ افلی تْسم سا ّْاهل هؤحش ثش ىشف تمبمبی التقبد
هیداًٌذ (فضًّی تمبمب ًغجت ثَ ّشمَ) ،ثب ایي تفبّت کَ کالعیکُب ثش اعبط ًَشیَ همذاسی پْل هْتمذًذ امبفَ تمبمب دس
ثبصاس کبال ،اص امبفَ ّشمَ دس ثبصاس پْل ًبؽی هیؽْد ،صبل آًکَ دس ًَشیَ کیٌض امبفَ تمبمب دس ثبصاس کبال اص کوجْد ّشمَ دس
ثخؼُبی صمیمی التقبد ًؾأت هیگیشد (کشیوی ّ ُوکبساى.)1393 ،
دس التقبد ایشاىّ ،وذٍ هيبلْبت صبکی اص آى اعت کَ ًمذیٌگی ّبهل فضًّی تمبمب اعت ّ ليْب دس ایزبد ّ هبًذگبسی
تْسم هؤحش اعت .ثشای هخبل دس تشاصًبهَ ثبًک هشکضی ،عِن افضایؼ داساییُبی خبسری ثبًک هشکضی ثَ ّلت دسیبفت
دالسُبی ًفتی دّلتی ثبال اعت ّ هْرت افضایؼ پبیَ پْلی ّ تمبمب هیگشدد .ثٌبثشایي ،ثخؾی اص تمبمب ّرْد داسد کَ ّبهل
افلی آىً ،بتشاصی ثْدرَُبی عبالًَ دّلت اعت .یکی اص دالیل ّوذٍ ایي اهش ایي اعت کَ دّلتُب ثش التقبد تغلو داؽتَ
ّ ربیگضیي ثخؼ خقْفی ؽذٍاًذ؛ ثَ ّجبست دیگش دّلتُب ثضسگ ثْدٍ ّ ثخؼ خقْفی کْچک اعتً .بتشاصی ثْدرَ
دّلت ّ ؽشکتُبی دّلتی ،چَ ثَ فْست هغتمین ّ چَ غیشهغتمین ،دس ًِبیت دس تشاصًبهَ ثبًک هشکضی ّ ؽجکَ ثبًکی
هٌْکظ گشدیذٍ ّ هْرت افضایؼ پبیَ پْلی ّ ًمذیٌگی هیؽْدُ .ش همذاس فؾبس سّی ًَبم ثبًکی اص عْی ثخؼ دّلتی،
تضت ٌّْاى تغِیالت تکلیفی یب تغِیالت تجقشٍای ،هٌزش ثَ ّذم تْبدل تشاصًبهَ ثبًکُب ّ افضایؼ پبیَ پْلی اص ىشیك
امبفَ ثشداؽتُب ّ یب ًیبص ثَ خيْه اّتجبسی هیگشدد.
دس رذّل ( ،)1عِن اص سؽذ ُش یک اص ارضای پبیَ پْلی ،ثَ ىْس هتْعو ىی دّسٍ  138:تب ً ،14::ؾبى دادٍ ؽذٍ
اعتُ .وبىگًَْ کَ هؾخـ اعت عِن خبلـ داساییُبی خبسری ثبًک هشکضی ّ ثذُی ثبًکُب ثَ ثبًک هشکضی اص سؽذ
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پبیَ پْلی ،دّ دلیل افلی سؽذ پبیَ پْلی دس ایي دّسٍ ثْدٍ اعتً .کتَ دیگش دس رذّل ( ،)1دس خقْؿ ًمؼ دّلت دس سؽذ
پبیَ پْلی اعتً .مؼ دّلت اص ساٍ خبلـ داساییُب ّ ثذُیُبی دّلت ًضد ثبًک هشکضی ًؾبى دادٍ هیؽْد .ثَ ّجبست دیگش،
دّلت داسای عپشدٍ ّ ثذُی ًضد ثبًک هشکضی اعت .دّلت دس ثیغت عبل گزؽتَُ ،ش عبلَ ثَ ىْس هتْعو عِوی ثَ اًذاصٍ
هٌفی ّ 1<6اصذ دسفذ دس سؽذ پبیَ پْلی ًمؼ داؽتَ اعت .افضایؼ عپشدٍُبی دّلت ًضد ثبًک هشکضی ثَ دلیل اًتمبل
صغبةُبی دّلتی ثَ ایي ثبًک ىی عبلُبی ثشًبهَ پٌج عبلَ ؽؾن تْعَْ ،یکی اص دالیل ایي اهش دس عبلُبی اخیش ثْدٍ
اعت.
ىی دّسٍ هْسد ثشسعی ،ثذُی ثبًکُب ثَ ثبًک هشکضی عبالًَ ثَ ىْس هتْعو ثَ هیضاى ّ 8/1اصذ دسفذ دس سؽذ پبیَ
پْلی عِین ثْدٍ اعت .ایي هغئلَ ّوذتب ًبؽی اص ثیاًنجبىی ّ ًبتشاصی دس رشیبى هٌبثِ ّ هقبسف ثبًکُب اعت .الجتَ
تغِیالت تکلیفی ّ هْاسد هؾبثَ دیگش ًیض هْرت ثذُی ثبًکُب ثَ ثبًک هشکضی هیؽْد .ثَ ّجبست دیگشً ،بتشاصیُبی
ثْدرَ ثخؼ دّلتی ثَ ىشق هختلف ثَ ثبًکُب عشایت کشدٍ ّ هْرت امبفَ ثشداؽت ّ ثذُی ثبًکُب ثَ ثبًک هشکضی
هیگشدد .الجتَ ثبیذ ُوْاسٍ ایي هغئلَ سا هذ ًَش داؽت کَ تکبلیف هشتجو ثب هغئْلیتُبی ارتوبّی ثبًکُب ًیض دس ُوَ
دًیب ّرْد داسد .دس لْاًیي ثْدرَ عٌْاتی تکبلیف گًْبگًْی ثشای ثبًکُب تْییي هیؽْد ،هبًٌذ فشصًذآّسی ،اصدّاد ،کوک
ثیوبساى ّ  ،...کَ دس ثشخی اص عبلُبی اخیش ثیؾتش اص تْاى تغِیالتدُی ثبًکُب ثْدٍ اعت .لزا دس ًِبیت ثبیذ ایي اهْس
داسای تْبدل هشثْه ثَ خْد ثبؽذ.
رذّل 1
سِن هٌابع پایَ پْلی از رشذ آى (درصذ) ،هتْسط ساالًَ ()۱۴۱۱ – ۱۳۳۱
23<:
27<3
-1<6
8<1
-1:<8

پبیَ پْلی
خبلـ داساییُبی خبسری
خبلـ ثذُی دّلت
ثذُی ثبًکُب
خبلـ عبیش
هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،آهبس عشیُبی صهبًی عبالًَ ،هضبعجبت گضاسػ.

 ۲.۳تٌرم سمت عرضو
اًذیؾَ تْسم فؾبس ُضیٌَ ،هضقْل ّلُْ ُوضهبى تْسم ّ ثیکبسی اعتًَ .شیَُبی فؾبس ُضیٌَ لبدس ثَ تجییي تْسم تْأم ثب
ثیکبسی ،کَ اص اثتذای دَُ  197:گشیجبًگیش کؾْسُبی پیؾشفتَ ثْدٍ اعتُ ،غتٌذًَ .شیَپشداصاى ایي هکتت هْتمذًذ کَ
دًیبی اهشّص تضت تغلو اًضقبسُبی ثضسگ اّن اص اتضبدیَُبی ًیشّهٌذ کبسگشی ّ هؤعغَُبی ثضسگ اًضقبسی اعت کَ
عيح هضدُب ّ لیوتُب سا دیکتَ هیکٌٌذ .افضایؼ ُضیٌَُبی تْلیذ ّ اًْکبط آى دس لیوت ًِبیی کبالُب ثبّج افضایؼ
لیوتُب هیگشددّْ .اهل هؤحش ثش ُضیٌَ توبم ؽذٍ ثٌگبٍُب هبًٌذ ًشطُبی ثِشٍ ،دعتوضد ّ لیوت صبهلُبی اًشژی اص ایي
ىشیك هیتْاًٌذ ّبهل ایزبد تْسم ثبؽٌذ (هِشآسا ّ لجبدصادٍ.)1395 ،
اگش تْسم ًبؽی اص فؾبس ُضیٌَ ثبؽذ ،ثبّج کبُؼ عشهبیَگزاسی هیگشدد .تْسم ًبؽی اص فؾبس ُضیٌَ هوکي اعت ثَ دلیل
افضایؼ دعتوضدُب ،افضایؼ لیوت هْاد اّلیَ یب افضایؼ لذست اًضقبسی تْلیذکٌٌذگبى ایزبد گشدیذٍ ثبؽذ (پژّیبى ّ
خغشّی .)1391 ،ثخؼ ّالْی ّ ّشمَ دس ایشاى داسای هؾکالت صیبد ّ عبختبسی اعت .اًْاُ تکبًَُبی ىشف ّشمَ ،ثَ
ٌّْاى هخبل اص ساٍ تغییشات هکشس لْاًیي ّ همشسات ،دس لیوت ّْاهل تْلیذ ،ایزبد هیگشدد .افضایؼ لیوت ّْاهل تْلیذ،
ُضیٌَ ًِبیی کبالُب سا دس ًِبیت ثبال هیثشد .دس کؾْس هبّ ،وذتب لیوتگزاسی ًیشّی کبس (دعتوضدُب) ّ دیگش ّْاهل تْلیذ،
ثَ فْست دعتْسی ّ ًبکبسا تْییي هیگشدد .ایي دس صبلی اعت کَ ًَبم لیوتگزاسی دس دیگش ثبصاسُب ًیض اص رولَ :ثبصاس اسص،
ثبصاس کبال ّ خذهبت ،ثبصاس پْل (ًشط عْد) ّوذتب ثَ فْست دعتْسی ّ کٌتشلی اعتًَ .بم لیوتگزاسی دعتْسی دس استجبه
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ثب ّْاهل تْلیذ ،هْرت هیگشدد ثخؼ ّشمَ ثَ ىْس فضیش ّول ًکشدٍ ّ ثیي ّشمَ ّ تمبمبی کبال ًبُوغبًی ایزبد ؽذٍ
ّ دس ًِبیت تْسم ایزبد گشدد.
ُوچٌیي ،دس ؽشایيی کَ کؾْس ثذّى ساُجشد تْعَْ فٌْتی ّ التقبدی اعت ،ثب ّرْد تکبًَُب ّ ًباىویٌبًیُبی
گًْبگْى ،هٌبثِ تْلیذ ثَ عوت فْبلیتُبی تْلیذی صشکت ًکشدٍ ّ ثب ّسّد ثَ ثبصاسُبی غیشتْلیذی ،هٌزش ثَ ؽکلگیشی
هٌضٌی ّشمَ ّوْدی ّ یب یک هٌضٌی ّشمَ ثب ؽیت ثبال دس التقبد کؾْس هیگشدد .دس ایي ؽشایو ،تکبًَُبی تمبمب هٌزش
ثَ افضایؼ ّشمَ ًخْاُذ ؽذ .ایي صمیمت دس رذاّل ؽوبسٍ  3 ّ 2ثَ خْثی لبثل هؾبُذٍ هیثبؽذ.
رذّل 2
هتْسط ًرخُای رشذ بلٌذهذت بیست سالَ (( ،)۱۳۳۱-۱۴۱۱درصذ)
23<:

پبیَ پْلی

ًمذیٌگی

28<7

مشیت فضایٌذٍ ًمذیٌگی

5<2

ًشط سؽذ عشّت گشدػ ًمذیٌگی

-4<5

تْلیذ ًبخبلـ داخلی صمیمی

2<9
21<2

تْسم (ؽبخـ لیوت هقشفکٌٌذٍ)
هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،آهبس عشیُبی صهبًی عبالًَ ،هضبعجبت گضاسػ.

رذّل 3
تْرم ّ رشذ تْلیذ در چٌذ سال اخیر

۴۲.۶

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،آهبس عشیُبی صهبًی عبالًَ ،هضبعجبت گضاسػ.

 ۳.۳تٌرم ساختاری
تْسم عبختبسی ثَ دلیل مْف صیشعبختُبی التقبدی ّ ًِبدی کؾْس ثشای تأهیي ًِبدٍُبی هْسد ًیبص تْلیذ ّ هِبس تمبمب،
ایزبد ؽذٍ ّ تذاّم هییبثذ .تْسم عبختبسی ّوْهب خبؿ کؾْسُبی تْعًَْیبفتَ ّ دسصبلتْعَْ اعت .ایي ًُْ تْسم ثَ
ّْاهلی اص لجیل کوجْد صیشثٌبُب ّ صیشعبختُبی التقبدی ،گغتشدٍ ثْدى ثخؼ دّلتی ّ تنْیف ثخؼ خقْفیّ ،رْد
لْاًیي ّ همشسات ثبصداسًذٍ فْبلیتُبی تْلیذی ثخؼ خقْفی ،گغتشدگی ثخؼ خذهبت ًبهتٌبعت ثب ًیبص کؾْس،
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گغتشػ ثیسّیَ ّ ؽذیذ ؽِشًؾیٌی ،سؽذ عشیِ روْیت ،کغشی ثْدرَ هذاّم ّ دس صبل گغتشػ دّلتی ،ایزبد
عبصهبىُب ّ اداسات غیشمشّسی ،کَ ُیچ گًَْ ًمؾی دس تْلیذ ایفب ًویکٌٌذ ،هشثْه هیؽْد (پژّیبى ّ خغشّی.)1391 ،
ًَشیَُبی عبختبسی تْسم کَ ثیؾتش ثشای تْفیف تْسم دس کؾْسُبی دسصبلتْعَْ هٌبعت اعت ،هْتمذًذ کَ
سیؾَُبی ثٌیبًی تْسم دس عبختبس التقبدی ربهَْ ًِفتَ اعت .دس التقبد ایشاىّْ ،اهل عبختبسی صیبدی سا هیتْاى ثشؽوشد
کَ دس ثشّص تْسم هؤحشًذ .اص رولَ ایي ّْاهل هیتْاى ثَ سؽذ ًبهتْاصى ثخؼُبی التقبدی ،مْف صیشعبختُبی تْلیذی،
ّاثغتگی دسآهذُبی دّلت ثَ دسآهذُبی صبفل اص فشّػ ًفت ّ گبص ّ ّاثغتگی تْلیذات داخلی ثَ هْاد اّلیَ ّ کبالُبی
ّاعيَای خبسری ،اؽبسٍ ًوْد .افضایؼ ثیؼ اص صذ عِن ثخؼ خذهبت دس دسآهذ هلی ،ثذاى رِت کَ ثیؾتش تمبمب ایزبد
هیًوبیذ ّ کوتش ثش ّشمَ کبال هیافضایذ ،یکی اص دالیل عبختبسی تْسم دس التقبد ایشاى اعت .اسصػافضّدٍ ثخؼ خذهبت ّ
عِن آى دس تْلیذ ،اص عبل  1354ثذیي عْی ،ثیؾتشیي عِن سا دس تْلیذ ًبخبلـ داخلی کؾْس داؽتَ اعت (کشیوی ّ
ُوکبساى.)1393 ،
یکی دیگش اص دالیل تْسم عبختبسی دس التقبد ایشاىً ،جْد ثبصاسُبی ّویك ّ تْعَْیبفتَ هبلی ،ؽبهل ثبصاسُبی پْل،
عشهبیَ ّ ثیوَ اعت .کبعتیُبی صیشعبختی دس ایي ثبصاسُب ،اص رولَ کوجْد لْاًیي ّ همشسات ،تٌُْ هؤعغبت ّ اثضاسُبی
هبلی ،هْرت هضذّدیت فشفتُبی پظاًذاص ّ عشهبیَگزاسی خبًْاسُب ّ تٌگٌبی هبلی ثٌگبٍُبی تْلیذی ؽذٍ اعت .تْییي
دعتْسی ًشطُبی عْد عپشدٍ ّ تغِیالت ثبًکی ّ تخقیـ ّوذتب اداسی ّ ساًتی هٌبثِ دس اختیبس ثبًکُب ،ثَ فْست ًبکبسا
ّ ثَگًَْای اعت کَ دس ًِبیت هٌزش ثَ تْلیذ ًویؽْد ّ یب ثخؼ ثغیبس کوی اص تغِیالت دس ًِبیت ثَ تأهیي عشهبیَ هْسد
ًیبص ثشای تؾکیل عشهبیَ دس ثخؼُبی تْلیذی تخقیـ پیذا هیکٌذ.
دس رذّل ؽوبسٍ ً ،4ضٍْ تخقیـ اًْاُ تغِیالت دس عبل  ،14::اص صیج ُذف اص دسیبفت ،هؾخـ اعت .هيبثك ثب
ایي رذّلّ ،وذٍ تغِیالت ثشای تأهیي عشهبیَ دس گشدػ ،یب صفٌ ّمْیت هْرْد ثْدٍ اعت ّ تٌِب دس صذّد  2:دسفذ
تغِیالت ،ثب ُذف ایزبد ّ تْعَْ (تؾکیل عشهبیَ) دسیبفت ؽذٍاًذ .الجتَ ،دس چٌذ عبل اخیش ،ثَ دلیل سکْد تْسهی صبکن
ثش التقبد ایشاى ،لْاًیي ّ همشسات ًیض ثش اّلْیت تأهیي عشهبیَ دس گشدػ ثٌگبٍُبی تْلیذی فْبل ،ثشای صفٌ ٍشفیتُبی
تْلیذی ّ اؽتغبل هْرْد ،تأکیذ داؽتَاًذ.

1:

رذّل 4
سِن بخشُای اقتصادی از تسِیالت پرداختی هؤسسات اعتباری در سال ۱۴۱۱

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،گضاسػُبی آهبسی عبل  ،14::هضبعجبت گضاسػ.

 ۴.۳تٌرم انتظاری
التقبدداًبى هْتمذًذ کَ ًتبیذ التقبدی صبفل تقوینگیشیُبی روْی هشدم ُغتٌذ ّ ایي تقویوبت ثَ آًچَ کَ هشدم اص
آیٌذٍ اًتَبس داسًذ ثغتگی داسًذ .ایي اهش تأحیش لبثل تْرِی ثش ًتبیذ التقبدی فْلی ّ تأحیشات آیٌذٍ عیبعتُبی پْلی ثش
هتغیشُبی افلی التقبدی هیگزاسد .ثَىْس خبؿ ،تْسم اًتَبسی سّی تْافمبت ثش دعتوضد فْلی ،تٌَین لیوت ّ ّمذ
لشاسدادُبی هبلی ثشای عشهبیَگزاسی ،تأحیش هیگزاسد ّ ُوچٌیي یکی اص ّْاهل افلی تؾذیذ ّ تذاّم تْسم اعت (ًزفی،
 .)1396ثش اعبط ایي سّیکشد ،تْسم ًتیزَ اًتَبس هشدم اص افضایؼ لیوتُب دس آیٌذٍ اعت ،کَ ثَ آى تْسم اًتَبسی گفتَ
هیؽْد .پژُّؼُبی هختلف ًؾبى دادٍاًذ کَ هقشفکٌٌذگبى ثشای پیؼثیٌی لیوتُب ،سًّذُبی گزؽتَ ّ آیٌذٍ سا هذًَش
لشاس هیدٌُذ (کشیوی ّ ُوکبساى.)1393 ،
دس یک ثشسعی اص هتغیشُبی تْییيکٌٌذٍ ًشط تْسم ،هؾخـ ؽذ کَ هتغیشُبی ًشط تْسم هْسد اًتَبسً ،شط سؽذ صزن
ًمذیٌگیً ،شط تْسم ّاسداتی ّ ؽکبف تْلیذ ،ثَ تشتیت ثیؾتشیي تأحیش سا ثش سّی ًشط تْسم داسًذ .عِن ایي هتغیشُب دس ثشّص
تْسم ثَ تشتیت هْبدل  6 ّ 21 ،29 ،44دسفذ اعت (عِیلی ّ ُوکبساى .)1391 ،ثٌبثشایي ،یک ّبهل هِن تْسم ،دس
کؾْسُبیی هخل ایشاى کَ ُوضهبى تضت تأحیش هضذّدیتُبیی ًَیش رٌگ ّ تضشین ُغتٌذ ّ اص ًَش ؽشایو داخلی ُن تضت
تأحیش تضْالت التقبد عیبعی لشاس داسًذّ ،بهل اًتَبسات تْسهی اعت .دس ایي گًَْ التقبدُب ،ثَ ّلت ّولکشدُبی گزؽتَ
ّ ًباىویٌبًی ًغجت ثَ آیٌذٍ ،اًتَبسات تْسهی ثب عشّت ؽکل هیگیشد ّ ثب تأخیش ثبصگؾت هیکٌذ .لزا اًتَبسات تْسهی،
ًمؼ هِوی دس تضمك تْسم ّالْی داسد .اًتَبسات تْسهی سا دس کْتبٍهذت ّ ثَ ساصتی ًویتْاى کٌتشل کشد .ثشای هخبل ،دس
ىشس هشدهی کشدى یبساًَُب ،اًتَبسات تْسهی ًمؼ ثبالیی دس تضمك آحبس تْسهی ایي عیبعت خْاُذ داؽت .اىالُسعبًی
دسعت ّ ثَ ٌُگبم اص ىشیك سعبًَُبی روْیً ،مؼ لبثل تْرِی دس ؽکلگیشی اًتَبست تْسهی ربهَْ ّ تْفیك ایي
عیبعت دس دعتیبثی ثَ اُذاف هْسد ًَش عیبعتگزاس داسد.
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 ۵.۳تٌرم ًارداتی
سیؾَ ثشخی اص دالیل تْسم دس دسّى التقبد ًیغت ،ثلکَ اص ثیشّى کؾْس اعت .ایي ًُْ تْسم اص ىشیك لیوت ًِبدٍُبی
تْلیذی ،هخالا ًِبدٍُبی ّاسداتی کبالُبی کؾبّسصی ،خْد سا ًؾبى هیدُذ .اص خقْفیبت ایي ًُْ تْسم ایي اعت کَ ثَ
ىْس کبهل دس کٌتشل همبم پْلی آى کؾْس ًویثبؽذ .الجتَ ،هضذّدیت ّاسدات ،ثَ ّیژٍ ّاسدات غیشمشّسی ،سا هیتْاى یکی
اص اثضاسُبی کٌتشل ایي ًُْ تْسم داًغت؛ یب ثشای هخبل ،تغییش دس ّْاسك گوشکی کؾْس ىشف تزبسیً ،یض هیتْاًذ هغتمیوب
ثش لیوتُبی داخلی هؤحش ثبؽذ.
اص ًیوَ دّم لشى ثیغتن ،التقبد رِبًی ثَ ىْس فضایٌذٍای ثَ عوت افضایؼ ّاثغتگیُبی هتمبثلِ ثخؼُبی ّالْی ّ
هبلی کؾْسُب صشکت کشدٍ اعت .اهب ُوشاٍ ثب هٌبفع صبفل اص ادغبم ثبصاسُب ّ التقبدُب ،دسرَ آعیتپزیشی کؾْسُب اص
تکبًَُبی خبسری ًیض افضایؼ هییبثذ ،ثَ ىْسی کَ یکی اص هِنتشیي چبلؼُبی پیؼ سّی کؾْسُب ،تالػ ثشای کبُؼ
آعیتپزیشی ؽبخـُبی کالى هلی دس هْارَ ثب تکبًَُبی خبسری اعت.
دس دّ دَُ اخیش ،تِذیذات التقبدی صبفل اص تکبًَُبی لیوت کبالُبی رِبًی ،اُویت ثیؾتشی یبفتَ ّ هکشسا دس هْسد
آىُب ُؾذاس دادٍ ؽذٍ اعت .هزوع رِبًی التقبد اص عبل  ،2::5گضاسػ عبالًَای هٌتؾش هیکٌذ کَ دس آى هِنتشیي
هخبىشات ّ تِذیذات رِبى دس صْصٍُبی التقبدی ،رغشافیبی عیبعی ،صیغت هضیيی ،ارتوبّی ّ فٌبّسی ثش اعبط
اصتوبلِ ّلُْ ّ ؽذت تأحیشگزاسی ،تزضیَّتضلیل هیؽًْذ .ثش اعبط ایي گضاسػ ،تکبًَُبی لیوتی کبالُبی اعبعی ُوْاسٍ
رضء دٍ هخبىشٍ التقبدی عبلُبی آتی پیؼثیٌی ؽذٍاًذ (صبد اهیٌی.)1397 ،
دس ؽشایو کًٌْی ،کَ التقبد رِبًی دّساى سکْد ًبؽی اص ُوَگیشی ّیشّط کّْیذ  ّ 19عیبعیتُبی هضیش همبثلیَ ثیب
آى ّ سّیذاد رٌیگ سّعییَ ّ اکیشایي سا اص عیش هیگزساًیذ ،هیذیشاى پبًقیذ ؽیشکت ثیضسگ ثیبصاس عیِبم آهشیکیب دس کٌیبس اًتؾیبس
گضاسػُبی هبلی فقل ًخغت عبل ً ،2:22گشاًیُبی خْد سا دس ایي صهیٌَ ثَ فْست صیش دعتَثٌذی هیکٌٌذ:1
 سؽذ افغبسگغیختَ تْسم ،ؽشکتُب سا ثَ تالػ ثشای صفٌ صبؽیَ عْد ّاداؽتَ اعتّ .وذٍ ؽشکتُب اًتَبس تذاّم
ًیشُّبی تْسهی ّ گشاى ؽذى ًِبدٍُبی تْلیذ سا داسًذ.
ً گشاًی اص اختالل دس صًزیشٍ تأهیيُ ،وچٌبى اداهَ داسد .هضذّدیت ؽشکتُب دس تأهیي هْاد اّلیَ ثب لیوت هٌبعت،
ًخغتیي دغذغَ ؽشکتُب اعت.
 افضایؼ سیغکُبی تأهیي ّ تٌؼُبی ژئْپْلتیک ،صبکی اص کٌذ ؽذى سًّذ رِبًیعبصی اعت .ؽشکتُب اص لقذ خْد
ثشای تأهیي داخلی هْاد اّلیَ ّ تزِیضات ّ خْدکفبیی دس تْلیذ ،فضجت هیکٌٌذ.
ثش ایي اعبط ،سیغکُبی ؽشکتُبی ثضسگ اص رِت تْسم رِبًی لبثل هالصََ اعت .دس ایي صهیٌَ ،اًتخبثی دّگبًَ
ثیي رِبًی ؽذى ّ خْدکفبیی ّرْد داسد .ثَ ّجبست دیگش ،دس ساُجشد تْعَْ ثٌگبٍُب ّ کؾْسُب ،هیضاى استجبه ّ کیفیت آى
ثب رِبى هؾخـ هیگشدد .دس رذّل ؽوبسٍ  ،5سًّذ افضایؼ لیوتُبی رِبًی دس عبل  14::ثَ خْثی لبثل هؾبُذٍ
هیثبؽذ .ایي هْاسد ًؾبى هیدُذ لیوتُبی رِبًی دس حجبت ًیغتٌذ ّ داسای سًّذ افضایؾی هذاّم هیثبؽذ .ایي تغییشات
احشات خْد سا ثش افضایؼ لیوتُب دس داخل کؾْس هیگزاسد.

Source: S&P 500, Beige Book, 17May, 2022gh
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رذّل 5
ّضعیت تغییر قیوتُای برخی اقالم عوذٍ در بازارُای جِاًی (دالر بَ ازای تي)
لیوت اثتذای
عبل

لیوت اًتِبی
عبل

دسفذ تغییشات
لیوت

کبتذ هظ

8871

1:117

;14

سّغي
آفتبثگشداى

ؽوؼ
آلْهیٌین

2273

3453

;51<9

سّغي پبلن

94:

ؽوؼ سّی

2786

386:

;38<5

ؽکش

342

413

ؽوؼ عشة

1977

2229

;12<7

رست

549

748

;36<2

سّغي عْیب

2:72

274:

;32<2

داًَ عْیب

521

613

;17<6

سّغي کلضا

1139

1865

کٌزبلَ عْیب

398

486

;22<1

ًبم کبال

;64

ًبم کبال

لیوت اثتذای
عبل

لیوت اًتِبی
عبل

دسفذ تغییشات
لیوت

89:

1379

;54<9

1475

;56<9
;2:<8

هأخز :پبیگبٍ اىالُسعبًی کبال خجش 28 ،اعفٌذ هبٍ .14::

 ۳نگاىی بو ًضعیت تٌرم ً کلىای پٌلی
ًگبُی ثَ ّمْیت تْسم ّ پبیَ پْلی ًؾبى هیدُذ کَ ّوالا کٌتشل تْسم دس چٌذ دَُ اخیش هْفك ًجْدٍ اعت .اص ًگبٍ کالى،
ثیاًنجبىی هبلی دّلت ،ثیاًنجبىی هبلی ثبًکُب ّ هؤعغبت اّتجبسی غیشثبًکی ّ ّذم اعتمالل عیبعتگزاس پْلی سا
هیتْاى اص دالیل افلی تْسم ّ ثیحجبتی هبلی دس دّ دَُ اخیش داًغت .الجتَ ،هذیشیت ًمذیٌگی داسای پیچیذگیُب ّ اثْبد
گًْبگًْی اعت؛ هبًٌذ صزن هٌبعت ًمذیٌگیً ،غجت ًمذیٌگی ثَ تْلیذ ًبخبلـ داخلی ،تشکیت ًمذیٌگیّ ،مْیت هيلْة
ّ هیضاى سؽذ هٌبعت آى ،چگًْگی پبعخگْیی ثَ ًمذیٌَخْاُی ثخؼ تْلیذ هتٌبعت ثب ًیبصُبی عيح تْلیذ ّ تْسم ،کَ ثب
تْرَ ثَ هیضاى مشیت فضایٌذٍ ًمذیٌگی ،عشّت گشدػ ًمذیٌگی ّ ًشط سؽذ آى ،اص رولَ هغبئل هِن ّ هشتجو دس ایي صهیٌَ
هیثبؽذ.

ًوْدار ً .۲شط سؽذ ؽبخـ ثِبی کبالُب ّ خذهبت هقشفی (تْسم) دس چٌذ هبٍ اخیش
هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،گضاسػُبی آهبسی عبل  ،14::هضبعجبت گضاسػ.
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ًوْدار  .۳تضْالت کلُبی پْلی دس عبل 14::

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،گضاسػُبی آهبسی عبل  ،14::هضبعجبت گضاسػ.

رذّل 6
آخریي ّضعیت کلُای پْلی در فرّردیيهاٍ ۱۴۱۱

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،گضاسػُبی آهبسی عبل  ،14:1هضبعجبت گضاسػ.

ُوبى گًَْ کَ دس رذّل ؽوبسٍ  7هؾبُذٍ هیؽْد ،یکی اص ارضای ثغیبس هِن هٌبثِ پبیَ پْلی ،خبلـ داساییُبی
خبسری ثبًک هشکضی اعت .تغییشات خبلـ داساییُبی خبسری ثبًک هشکضیّ ،وذتب هتأحش اص دسآهذُبی ًفتی اعت .دس
ؽشایيی کَ ثَ دلیل تضشینُبی ٍبلوبًَ ،اسصُبی ًبؽی اص فشّػ ًفت دس دعتشط ًجبؽذ ّ ،ثبًک هشکضی ًبگضیش اص دسد ایي
الالم دس تشاصًبهَ خْد ؽْد ّ هب ثَ اصای آى سا ثَ فْست سیبل ،ثَ دّلت تضْیل دُذ ،خبلـ داساییُبی خبسری ثبًک
هشکضی افضایؼ هییبثذ .ثٌبثشایيّ ،وذٍ دلیل افضایؼ ایي ثخؼً ،یبص ثْدرَ دّلت ثَ سیبل اعت .ایي فشایٌذ ،صبفل
14

ًبتشاصی ثْدرَ دّلت ّ عِن ثبالی ًفت دس ثْدرَ دّلت هیثبؽذ .لزاّ ،اثغتگی ثْدرَ دّلت ثَ دسآهذُبی ًفتی ّ اًذاصٍ
ثضسگ دّلت دس التقبد ایشاى سا هیتْاى اص ّلل پبیَای افضایؼ پبیَ پْلی ّ افضایؼُبی هذاّم خبلـ داساییُبی خبسری
ثبًک هشکضی داًغت.
رذّل 7
ّضعیت پایَ پْلی (بَ تفکیک اجساء) ّ ًقذیٌگی در  ۶سال اخیر

هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،آهبس عشیُبی صهبًی عبالًَ ،هضبعجبت گضاسػ.

یکی دیگش اص ّْاهل هِن افضایؼ هٌبثِ پبیَ پْلی ،دسیبفت خيْه اّتجبسی ّ امبفَ ثشداؽت ثبًکُب اص ثبًک هشکضی
اعت .ثبًکُب ّ هؤعغبت اّتجبسی غیش ثبًکی ،ثَ دلیل ّذم سّبیت اًنجبه هبلی ّ ًبتشاصی رشیبى هٌبثِ ّ هقبسف خْد،
ًیبصهٌذ ثَ ًمذیٌگی ّ ًبگضیش اص دسیبفت اّتجبس ّ امبفَ ثشداؽت اص ثبًک هشکضی هیؽًْذ .دس ًوْداس ؽوبسٍ  ،3رشیبىُبی
افلی ّسّدی ّ خشّری صغبة ربسی ثبًکُب ًضد ثبًک هشکضی ،دس عبلُبی اخیش سا ًؾبى هیدُذُ .وچٌیيً ،وْداس
ؽوبسٍ  ،4امبفَ ثشداؽت ثبًکُب دس دّ هبَُ اثتذای عبل  14:1سا اسائَ هیکٌذ.

ًوْدار  .۴رشیبىُبی ّسّدی ّ خشّری صغبة ربسی ثبًک ًضد ثبًک هشکضی
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ًوْدار  .۵امبفَ ثشداؽت ثبًکُب ّ هؤعغبت اّتجبسی غیش ثبًکی دس دّ هبٍ اثتذایی عبل 14:1
هأخز :ثبًک هشکضی د .ا .ایشاى ،گضاسػُبی آهبسی عبل .14:1

ثب تْرَ ثَ اُویت هتغیش امبفَ ثشداؽتُبی ثبًکُب اص صغبة ربسی خْد ًضد ثبًک هشکضی ،کٌتشل ّ هضذّد ًوْدى
ایي هتغیش ،هیتْاًذ تأحیش ثَ عضایی دس تمْیت هذیشیت ثبًک هشکضی دس کٌتشل تضْالت تشاصًبهَ خْد ّ کٌتشل سؽذ هٌبثِ
پبیَ پْلی داؽتَ ثبؽذ .اگشچَ ثَ دلیل ًبتشاصیُبی عبختبسی ثبًکُب ّ ُوضهبى ًمؼ ثیثذیل آىُب دس تأهیي هبلی
فْبلیتُبی التقبدی ،ارشای عیبعتُبی هْيْف ثَ کٌتشل امبفَ ثشداؽت آىُب ثب دؽْاسیُبیی هْارَ اعت ،دس ایي
صهیٌَ الذاهبت گًْبگًْی لبثل اًزبم اعت .ثشخی اص ایي الذاهبت ثَ تفکیک ،کْتبٍ ،هیبى ّ ثلٌذهذت ،دس دّ صیشثخؼ صیش
ثیبى گشدیذٍ اعت.
الف) راىکارىای کٌتاهمدت برای کنترل اضافو برداشت بانکىا ً مؤسسات اعتباری از بانک مرکسی
 تؾکیل ؽْسای حجبت هبلی ثب ّنْیت ثبًک هشکضیّ ،صاست اهْس التقبدی ّ داسایی ّ عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ دس رِت
تمْیت ُوبٌُگی ثبًک هشکضی ثب دّلت ثب هضْسیت ثبًک هشکضی
 تْویك ثبصاس ثذُی ّ افضایؼ اّساق هبلی لبثل اعتفبدٍ تْعو ثبًکُب دس ّولیبت ثبصاس ثبص ّ اّتجبسگیشی لبّذٍهٌذ اص
ثبًک هشکضی ثَ سّػُبیی هبًٌذ اعتفبدٍ اهبًی آًِب اص اّساق هبلی عبیش ًِبدُبی هبلی یب ثبًکُبی داسای هبصاد اّساق ثب
فشاُن عبختي ثغتش صمْلی ّ ؽشّی آى
 افالس سفتبس هبلی دّلت ّ تغییش سّیَ خضاًَداسی کل (کَ ثش ایي اعبط هْاسد صیش لبثل تْرَ اعت)؛
 ثب تْرَ ثَ ایٌکَ یکی اص اُذاف هتوشکض ؽذى صغبةُبی دّلتی ّ ّوْهی دس ثبًک هشکضی اّوبل هذیشیت ّاصذ
خضاًَ اعت ّ اص ىشفی صیشعبختُبی هْمُْ تْعو ثبًک هشکضی فشاُن ؽذٍ ،الذاهبت الصم ثشای ارشای هذیشیت
ّاصذ خضاًَ اًزبم ؽْد.
 تب صهبًی کَ ارشای هذیشیت ّاصذ خضاًَ ّولیبتی ؽْد ،دّلت اختیبس کلیَ صغبةُب اّن اص دسیبفت ّ پشداخت
(موي سّبیت صذاللُبی هْسد ًَش ُش دعتگبٍ کَ لبثل تْافك اعت) ثَ خضاًَداسی کل اّيب کٌذ .ثب تْرَ ثَ
ایٌکَ هخبسد دّلت ّ دعتگبٍُبی دّلتی یک هؤلفَ هِن دس کل التقبد هضغْة هیؽًْذ ّ سفتبس ُضیٌَای
دعتگبٍُبی دّلتی هیتْاًذ دس صشکت کلی التقبد هؤحش ثبؽذ ،دّلت هضتشم دس افكُبی عَ هبَُ ّ ؽؼ هبَُ ثش
ایي اهش ُذایتُبی الصم سا داؽتَ ثبؽذ.
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 ثب تْرَ ثَ ایٌکَ دسیبفتُب ّ پشداختُبی دّلت دس صذ کبفی لبثل پیؼثیٌی ّ ثشًبهَسیضی اعتُ ،ش دعتگبٍ ّ کل
خضاًَ کوبکبى ثشای افكُبی صذالل عَ هبَُ ّ ؽؼ هبَُ هٍْف ثَ تٌَین ثشًبهَ ثْدٍ ّ ثش ُوبى اعبط
تقوینگیشی ًوبیٌذ.
ب) راىکارىای میانمدت ً بلندمدت برای کنترل اضافو برداشت بانکىا ً مؤسسات اعتباری از بانک مرکسی
 کبُؼ تکبلیف ثْدرَای ّ ؽجَ ثْدرَای اص عْی دّلت ّ عبیش اسکبى صبکویت ثَ ؽجکَ ثبًکی
 ثبصپشداخت ثخؾی اص ثذُی دّلت ّ ؽشکتُبی دّلتی ثَ ثبًکُب دس لبلت لبًْى ثْدرَ
 ثِجْد ًغجت کفبیت عشهبیَ ثبًکُب ثب افضایؼ عشهبیَ ًمذی ثبًکُب
 ثِجْد ًغجتُبی ًمذیٌگی ثبًکُب
 تغْیَ ثخؾی اص ثذُی ثخؼ دّلتی ثَ ثبًکُب دس لبلت اّساق هبلی اعالهی ثَ هٌَْس ثشخْسداسی ثبًکُب اص اّساق هبلی
ثیؾتش ثشای ّولیبت ثبصاس ثبص ّ تغِیالت لبّذٍهٌذ
 تْعَْ اّتجبسعٌزی ّ ًَبستُبی لْی ّ چٌذ الیَ دسّى ثبًکُب ّ ًَبست ثیشًّی ثبًک هشکضی اص رولَ تمْیت هذیشیت
سیغکُبی ًمذیٌگی ّ اّتجبسی
 افالس لبًْى ثبًک هشکضی ّ ثبًکذاسی ثَ هٌَْس افالس ساثيَ دّلت ،ثبًکُب ّ ثبًک هشکضی دس رِت افضایؼ التذاس
ثبًک هشکضی ّ ًَبست لْی ثبًک هشکضی ثش ثبًکُب

 ۴بررسی راهکارىای کنترل تٌرم ً ایجاد ثبات مالی
عیبعتگزاسی ثشای کٌتشل تْسم دس عبل  ،14:1اص اّلْیتُبی افلی اّالم ؽذٍ دّلت ّ ثبًک هشکضی اعت .ثب تْرَ ثَ
صزف اسص تشریضی کبالُبی اعبعی (ثَ رض ًبى عٌتی ّ داسّ) اص اثتذای خشداد هبٍ عبل ربسی ( ،)14:1تْذیل ؽذیذ
دعتوضدُب ّ تغییش ًشط اسص هضبعجَ صمْق گوشکی ،کَ ُش عَ داسای هبُیت تکبًَ ّشمَ ُغتٌذً ،یبص ثَ کٌتشل پیآهذُبی
تْسهی عیبعتُبی هزکْس ثَ خْثی آؽکبس اعت.
ثش ایي اعبط ،عیبعتگزاس پْلی دس عبل  ،14:1ثب اتخبر سّیکشد فْبالًَ ،الذاهبت صیش سا دس دعتْسکبس خْد لشاس دادٍ
اعت:
 تؾکیل کویتَ پبیؼ پبیَ پْلی :اص ثِوي هبٍ عبل  ّ 14::تؾکیل رلغبت هٌَن ثشای ثشسعی ّ پبیؼ پبیَ پْلی ّ
تضْالت کالى ّ هْمُْ افلی آى ثشسعی ّ پبیؼ دلیك تضْالت پبیَ پْلی اعت.
 تؾکیل کویتَ هذیشیت ًمذیٌگی ،ثب صنْس اّنبیی اص ًِبد سیبعت روِْسیّ ،صاست اهْس التقبدی ّ داسایی ّ هشکض
پژُّؼُبی هزلظ ؽْسای اعالهی ،ثَ هٌَْس ایزبد ُوبٌُگی دس اتخبر تقوینُبی کالى عیبعتی ثب سیبعت
لبئنهمبم ثبًک هشکضی
 تؾکیل کویتَ سفذ هٌبثِ ّ هقبسف ثْدرَ ّوْهی دّلت ثشای تأهیي هبلی غیش تْسهی کغشی ثْدرَ
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ًوْدار ّْ .۶اهل هؤحش ثش تْسم ّ اًتَبست تْسهی دس عبل 14:1

ثب تْرَ ثَ گغتشدگی ّْاهل تْسم (ًوْداس ؽوبسٍ  ،)6ثَ هٌَْس کٌتشل تْسم ّ حجبت هبلی دس التقبد ایشاى ،الصم اعت
ثشای توبم اسکبى دّلت ّ ًَ تٌِب ثبًک هشکضی ،عیبعتُبی مذ تْسهی تجییي ّ ارشا گشدد .ثشای هخبل ،اص الضاهبت کٌتشل
تْسم ّ حجبت هبلی ،ایزبد اًنجبه هبلی ّ کٌتشل هخبسد دّلت اعت .موي ایٌکَ هذیشیت ّ فْستُبی هبلی ثبًکُب ًیض
ثشای کٌتشل پبیَ پْلی ّ ًمذیٌگی ثبیذ افالس ؽْد.
اص رولَ الذاهبتی کَ ثَ هٌَْس ایزبد ّ تمْیت حجبت هبلی ثب اثتکبس ّول ثبًک هشکضی تب صذّدی اًزبم گشدیذٍ اعت،
ُوبٌُگی ثبًک هشکضی ّ دّلت دس عیبعتگزاسی پْلی ّ هبلی اعت کَ هٌزش ثَ تغْیَ ثذُی ًبؽی اص دسیبفت تٌخْاٍ دّلت
اص ثبًک هشکضی دس عبل گزؽتَ ّ هضذّد کشدى صیبد آى دس عبل ربسی اعتُ .ذف آى اعت کَ دس عبل ربسی عیبعت اخز
تٌخْاٍ تْعو دّلت ثب الذاهبت هٌبعت ،ثغیبس هضذّد ؽْد تب صتیالومذّس اص آحبس تْسهی لبثل تْرِی کَ تضسیك پْل
پشلذست داسد ،پیؾگیشی ؽْد.
اص دیگش الذاهبت دس ساعتبی افالس ّمْیت تْسهی هْرْد ،کٌتشل ثذُی دّلت ثَ ثبًک هشکضی اعت .ثذُیُبی دّلت
ثَ ایي ثبًک ثبیذ ثَ فْست تذسیزی ّ ثب اعتفبدٍ اص اثضاسُبی هبلی هختلف ،تغْیَ ثؾْد .چبسچْة کلی ایي عیبعتُب سا
هیتْاى دس هْاسد صیش روعثٌذی ًوْد:
 توبهی تقویوبت اتخبر ؽذٍ دس هزوَّْ دّلت ،کَ ّارذ آحبس پْلی ُغتٌذ ،ثبیذ دس چبسچْة اُذاف ثشًبهَ پْلی ّ
هذیشیت ًمذیٌگی دس ساعتبی کٌتشل تْسم ،تٌَین ّ ارشا ؽًْذ.
 ثشًبهَُب ثبیذ ثَ گًَْ ای ارشا ؽًْذ کَ سؽذ التقبدی ليوَ ًجیٌذ ّ ثب ُذایت اّتجبس موي ایزبد اؽتغبل پبیذاس،
ًمذیٌَخْاُی ثٌگبٍُب ّ فْالى التقبدی پبعخ دادٍ ؽْد.
 اتخبر ُش تقویوی کَ هٌزش ثَ ًمل اُذاف هضثْس ثبؽذ ،ثبیذ ثَ تقْیت عتبد التقبدی دّلت ثشعذ.
 افالس ًَبم ثبًکی ،ثَ ّیژٍ هؤعغبت اّتجبسی غیشثبًکی ّ ثبًکُبی داسای ًبتشاصی ثبال ،دس دعتْسکبس رذی ثبًک
هشکضی ثب ُوکبسی دّلت ّ عبیش دعتگبٍُب لشاس ثگیشد.
ثش ایي اعبط الذاهبت صیش ثبیذ تْعو توبهی اسکبى دّلت اًزبم گشدد:
 هتٌبعتعبصی عِن فٌذّق تْعَْ هلی ثَ هٌَْس تأهیي هبلی غیش تْسهی کغشی ثْدرَ دس عبل ربسی.
 کٌتشل افضایؼ لیوت خذهبت دّلتی ّ تْییي عمف افضایؼ آى
 کبُؼ تْشفَُبی گوشکی ّ صمْق ّسّدی ُوضهبى ثب افضایؼ ًشط اسص هجٌبی هضبعجبتی گوشکی (اسائَ ثشًبهَ رذیذ
تْعو ّصاست فوت)
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 هذیشیت ثبصاس اسص ثشای کٌتشل هتْعو ًشط اسص عبهبًَ ًیوب
 کٌتشل تْسم عوت تمبمب اص ساٍ هذیشیت ًمذیٌگی
 کٌتشل هخبسد دّلت ّ ثشًبهَسیضی ّ پبیؼ دلیك ُضیٌَُبی دّلت
ثش ایي اعبط هؾشّس هْاسد ثبال دس رذاّل صیش ثَ فْست هجغْه ثیبى ؽذٍ اعت .دس ایي هیبى ُش یک اص اسکبى دّلت،
داسای ًم ؼ هخقْؿ ثَ خْد ثْدٍ ّ ثَ هٌَْس ًیل ثَ یک ُذف تْسهی ثبیذ الذاهبت هشثْه ثَ خْد سا اًزبم دٌُذ .ایي
الذاهبت ثَ ؽشس ریل هیثبؽذ:
رذّل 8
اقذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت :پْلی ًشذى کسری بْدجَ ،کٌترل ُسیٌَُای خذهاتی ،هخارج دّلت ّ اًتظارات تْرهی
راىبرد

اقدامات

دستگاه متٌلی

هتٌبعتعبصی عِن فٌذّق تْعَْ هلی اص دسآهذُبی ًفتی

 .1پْلی ًؾذى کغشی ثْدرَ
ثشًبهَسیضی ًؾذٍ

ّذم اعتفبدٍ اص تٌخْاٍگشداى ثبًک هشکضی تْعو دّلت
(اعتفبدٍ اص هٌبثِ هبصاد ثَ ربی اعتفبدٍ اص تٌخْاٍگشداى ثبًک
هشکضی)
کبُؼ ُضیٌَُبی غیشمشّسی ّ اعتفبدٍ اص آى تضت ٌّْاى ّرٍْ
اداسٍ ؽذٍ (ثبثت تأهیي عشهبیَ دس گشدػ صزف اسص تشریضی ّ
ًَبیش آى)

 -1عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ  -2خضاًَداسی -3
ّصاست التقبد

اسائَ ثشًبهَ ربهع فشّػ اهْال هبصاد دّلتی
 .2کٌتشل لیوت خذهبت ّ تْییي
افضایؼ صذاکخش  1:دسفذی آى

الذاهبت الصم ثبیذ تْعو عتبد تٌَین ثبصاس ثَ ّول آیذ.

عتبد تٌَین ثبصاس

 .3کٌتشل هخبسد دّلت

ثشًبهَسیضی ثشای کٌتشل ّ پبیؼ هخبسد دّلت

 -1عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ ّ -2صاست اهْس
التقبدی ّ داسایی  -3عبیش دعتگبٍُبی
ارشایی

 .4کٌتشل اًتَبسات

ثشًبهَ ُوبٌُگ اىالُسعبًی دّلت ،سعبًَ هلی ّ سعبًَُب

 -1فذاّعیوب  -2هزلظ  -3دّلت -4
ًوبیٌذگبى ثخؼ خقْفی (اتضبدیَُب ّ
اتبقُبی ثبصسگبًی)  -5ثبًک هشکضی
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رذّل 9
اقذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت :کٌترل ًقذیٌگی
راىبرد

دستگاه متٌلی

اقدامات
ُذایت اّتجبس

دعتگبٍ هتْلی  -1ثبًک هشکضی ّ-2صاست اهْس
التقبدی ّ داسایی ّ -3صاست فوت ّ -4صاست
رِبد کؾبّسصی ّ -5صاست تْبّى ،سفبٍ ّ اهْس
ارتوبّی ّ -6صاست ساٍ ّ ؽِشعبصی

تمْیت ثبصاسگشداًی ثبصاس ثذُی دّلت (اّساق هبلی اعالهی)
افضایؼ عِن ثبصاس عشهبیَ دس تأهیي هبلی

ّ-1صاست التقبدی ّ داسائی
-2عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ

کٌتشل سؽذ تشاصًبهَ ثبًکُب
ارشای ثغتَ افالس ًَبم ثبًکی
تْییي عيح هٌبعت تغییش خبلـ داساییُبی خبسری

-5کٌتشل ًمذیٌگی

تْذیل ًغجت عپشدٍ لبًًْی
ثشًبهَسیضی ثبصپشداخت  2هیلیبسد دالس اص ثذُی دّلت ثَ ثبًک
هشکضی
کبُؼ خبلـ ثذُی دّلت ثَ ثبًک هشکضی اص ىشیك افضایؼ
هخبسد اص هضل عپشدٍُب ّ هٌبثِ ثخؼ دّلتی ًضد ثبًک هشکضی
فشّػ اهال

 -1ثبًک هشکضی ّ -2صاست اهْس التقبدی ّ
داسایی  -3عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ  -4ؽجکَ ثبًکی

هبصاد تْعو ثبًکُب

اسائَ ثشًبهَ کبُؼ ثذُی ثبًکُب ثَ ثبًک هشکضی اص عْی
ثبًکُب ثب تْرَ ثَ اّالم ُذف تْعو ثبًک هشکضی

رذّل 1:
اقذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت :ارز ترجیحی ،سیاستُای جبراى ّ کاُش ُسیٌَُای تْلیذ
راىبرد
 -6ارشای دلیك صهبىثٌذی افالس اسص تشریضی
ّ هشدهیعبصی یبساًَُب ّ عیبعتُبی رجشاًی
آى

اقدامات

دستگاه متٌلی

اتخبر عیبعتُبی رجشاًی دس کل صًزیشٍ
تْلیذ ،تْصیِ ّ هقشف

 -1هْبّى اّل سئیظروِْس  -2ثبًک هشکضی -3
ّصاست اهْس التقبدی ّ داسایی  -4عبصهبى
ثشًبهَّثْدرَ ّ -5صاست فوت ّ -6صاست رِبد
کؾبّسصی ّ -7صاست تْبّى ،سفبٍ ّ اهْس
ارتوبّی ّ -8صاست ثِذاؽت ،دسهبى ّ آهْصػ
پضؽکی

ثشًبهَسیضی ثشای تْلیذ ًِبدٍُبی کؾبّسصی ّ
داهی دس داخل کؾْس
ثبصثیٌی هٌبعت دس ًشط افضایؼ ّْاهل تْلیذ
اتخبر ساٍکبسُبی الصم رِت کبُؼ ُضیٌَُبی
هْاد اّلیَ ّ ّاعيَای

-7کبُؼ ُضیٌَُبی تْلیذ

کبُؼ ُضیٌَُبی تأهیي هبلی ثب تأکیذ ثش
اثضاسُبی صًزیشٍ تأهیي هبلی تْلیذ

 -1ثبًک هشکضی ّ -2صاست اهْس التقبدی ّ
داسایی  -3عبصهبى ثشًبهَّثْدرَ ّ -4صاست
فوت ّ -5صاست رِبد کؾبّسصی ّ -6صاست
تْبّى ،سفبٍ ّ اهْس ارتوبّی

تْذیل ُضیٌَُبی عشثبس ُوبًٌذ صولًّمل ّ
تْصیِ

 ۵جمعبندی ً تٌصیوىای سیاستی

اگش چَ هغئلَ تْسم هٌزش ثَ تْصیِ ًبهتْاصى دسآهذ هی ؽْد ،اهب آحبس ّ تجْبت تْسم ثش تْلیذ ،فمش ،هغبئل ارتوبّی ّ صتی
هغبئل عیبعی داسای اثْبد پیچیذٍتش ّ هِوتشی ثْدٍ ّ هیتْاًذ احشات عبختبسی ثش التقبد ّ فشٌُگ یک کؾْس داؽتَ
ثبؽذ .ثَ ّجبست دیگش تْسم دس یک ًَبم التقبدی دس ُوَ ثبصاسُب ایزبد ّذم تْبدل کشدٍ ّ ًتبیذ آى دس ًِبیت سفبٍ ارتوبّی
2:

سا کبُؼ دادٍ ّ هٌزش ثَ ایزبد ًبسمبیتی دس ربهَْ هیگشدد .اگشچَ تْسم دس ایشاى اص دَُ  133:ثَ فْست دّ سلوی ّرْد
داؽتَ اعت ،اهب پیذایؼ چؾوگیش آى اص دَُ  135:ثَ ایي عْ ثَ چؾن هیخْسد .صمیمت ایي اعت کَ ایي هْنل ثب یک
عبثمَ صذّد  8:عبل دس ایشاى ُوچٌبى ثَ فْست یک هْنل صل ًؾذٍ ثبلی هبًذٍ اعت .ثشای تذّیي ثشًبهَای ربهع ثشای
کبُؼ تذسیزی تْسم دس التقبد ایشاى ،الصم اعت هْنل تْسم ثَ فْست ربهع سیؾَیبثی ؽذٍ ّ ًمؼ ُوَ ثبصیگشاًی کَ ثَ
ًضْی دس تْسم فْلی التقبد ایشاى صنْس داسًذ ،تضلیل ّ ثشسعی ؽْد .ثش ایي اعبط ،سئْط کلی عیبعتُبی همبثلَ ثب تْسم
ّ ایزبد حجبت هبلی ىی یک دّسٍ پٌجعبلَ ،ؽبهل هْاسد صیش هیؽْد :پشُیض اص پْلی ؽذى کغشیُبی ثْدرَ دّلت ،کٌتشل
افضایؼ لیوت خذهبت دّلتی ،کبُؼ هخبسد ُضیٌَای ّ اًمجبك هخبسد دّلت ،کٌتشل سؽذ پبیَ پْلی ّ ًمذیٌگی اص ساٍ
کٌتشل ّْاهل هؤحش ثش افضایؼُبی ًبخْاعتَ آى ،صهبًجٌذی دلیك افالس ًشط اسص تشریضی ّ عیبعتُبی رجشاًی آى ،افالس
فْستُبی هبلی ّ تشاصًبهَ ثبًکُب ،اتخبر عیبعت استجبىی هؤحش ثبًک هشکضی ثشای کٌتشل اًتَبسات تْسهی ربهَْ ّ ثِجْد
فنبی کغتّکبس ثشای کبُؼ ُضیٌَُبی تْلیذ.
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