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  چكيده

از   يكيته استالت سيستم بانكي كه در اختيار بخش خصوصي قرار گرف اعتبارات و تسهي،در ادبيات اقتصادي

 حجم نقدينگي بخش خصوصي يك متغير عمده. شودعوامل مؤثر افزايش حجم نقدينگي بخش خصوصي قلمداد مي

 مطالعات تاكنون گرچه. شودب ميهاي كنترل تقاضاي كل محسواقتصاد كالن و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياست

ها توجه چنداني به  از آنكدامام شده است، ليكن در هيچانجهاي تورم در اقتصاد ايران بسياري در رابطه با ريشه

همين منظور، هدف اين مقاله بررسي تورم به. بانكي به بخش خصوصي نشده استاثر اعتبارات و تسهيالت سيستم 

  .  است1360-1385كيد بر اثر اين نوع  اعتبارات و تسهيالت سيستم بانكي طي دوره أدر اقتصاد ايران با ت

 ستا، بر مبناي الگوي مكتب پولي، اين فرضيه كه اعتبارات و تسهيالت اعطايي سيستم بانكي به بخشدر اين را

قرار  بوده است، مورد ارزيابي و آزمون هاي اين دورهثر بر تورم در اقتصاد ايران، طي سالؤخصوصي يكي از عوامل م

 گونهكي به بخش خصوصي مشخص و اثر اين شده است سازوكار انتقال اثر اعتبارات و تسهيالت بانكوششگرفته و 

 آنكه متغيرهاي اقتصادي داراي رابطه متقابل با يكديگرسبب بهاز . اعتبارات بر تورم و توليد به تفكيك نشان داده شود

زمان استفاده تر الگو از يك سيستم معادالت هماطالعات براي پردازش درستهستند، و براي در نظر گرفتن تمام 

به افزايشي است كه افزايش حجم اعتبارات به بخش خصوصي و با توجه بوده نتيجه مورد انتظار اين . شده است

مين شده است، از أمحل استقراض از بانك مركزي تكه از اسالمي خصوص بعد از انقالب بودن كسري بودجه دولت به

  .استبوده ها قيمت و در نتيجه سطح عمومي اين بخشنقدينگي ثر بر افزايش حجم ؤعوامل مهم و م

  .زمان تورم، نقدينگي، اعتبارات و تسهيالت، معادالت هم:كلمات كليدي

                                                
  استاديار دانشكدة اقتصاد دانشگاه اصفهان  1
  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي  2
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  مقدمه

و زمان پيدايش آن به دوران ابتدايي زندگي توان گفت بانك در اصل ريشه ديني دارد مي

بانك صورت اوليه مرسوم شد، بها بهدر واقع، از همان هنگام كه پول فلزي گران. گرددبرميبشر 

  ). 298، 1375توتونچيان، (اي الزم رخ نمود عنوان پديدهنيز به مفهوم ابتدايي آن به

 همچون اشتغال اقتصادي، بر مواردي -سياست كالنهاي  از نظر هدفنكلي، اقتصادداناطوربه

 .اندداشتهأكيد ، توزيع عادالنه درآمدها و رشد مداوم اقتصادي ت)كنترل تورم(ها كامل، ثبات قيمت

  موردواره مخرب همآثاردليل هاي سياست كالن اقتصادي، بهعنوان يكي از هدفترل تورم، بهكن

 صاحبان سودتوان به توزيع مجدد درآمد به از آثار مخرب تورم مي.  بوده استتوجه اقتصاددانان

ي گيرتر شدن افق تصميمايش نااطميناني و در نتيجه كوتاهدارايي و به زيان حقوق بگيران، افز

   ).1383عباسي نژاد و تشكيني، ( دكر ديگر اشاره شماربيمدت و موارد گذاري بلندو كاهش سرمايه

خصوص علل  مختلف درهايتبت كه اقتصاددانان مكسا تورم آنباره توجه دردرخورنكته 

دانند كه رشد  پولي، تورم را يك پديده پولي ميطرفداران نظريه. ايجاد تورم توافق نظر ندارند

 )مكتب پوليون(ها  آنگمانبي. شودتصاد منجر به ايجاد تورم باال ميستمر و باالي حجم پول در اقم

  مدت خنثي نيستكنند كه پول در كوتاه مياستفادهود از نظريه مقداري پول در تفسير جديد خ

ول را ها مبني بر خنثايي پ در بلندمدت نظريه كالسيكليكن .ثير داردأو بر متغيرهاي حقيقي ت

ثر بر توليد ؤاقتصاددانان مكتب كينزي معتقدند كه علت اصلي تورم، فزوني تقاضاي م. پذيرندمي

 هايهاي تحديد تقاضا يا سياستدر اشتغال كامل است و تنها راه كنترل تورم را توسل به سياست

  ).  1384،هعماد زاد(دانند تنظيم تقاضا مي

 .    كندها معرفي ميد را عامل اصلي افزايش قيمت تولينظريه فشار هزينه، افزايش هزينه

 عموم كشورهاي 1970 پديده ركود تورمي كه در دهه ،صادينظران اقتبه عقيده بسياري از صاحب

بر  نظريه پردازان اين مكتب. استبوده دند، از نوع تورم ناشي از فشار هزينه شرو هصنعتي با آن روب

هاي هاي بهره، دستمزد، قيمت مانند نرخ،هانه تمام شده بنگاهؤثر بر هزي كه عوامل ماين باورند

هاي قبلي نظريه). 1382نصر اصفهاني و ياوري،  (دتواند عامل تورم باشمي... حامل انرژي و 

هاي پولي و اده است و بنابراين ناتواني نگرشبيشتر براي توصيف كشورهاي صنعتي قابل استف

 .ه استينده به عوامل ساختاري در كشورهاي در حال توسعه شدآزمالي در مهار تورم باعث توجه ف

 كندجست و جو ميدر ساختار اقتصاد را هاي بنياني تورم  ريشهريه تورم ساختاري،بر اين اساس نظ

  ). 28-1384دفتر مطالعات اقتصادي، (
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ين هاي تورم در نظريات مختلف اقتصادي در ابا توجه به مطالب ارائه شده درخصوص ريشه

 منظوردر همين راستا و به.  استوار است تمركز اصلي بر نظريات اقتصاددانان مكتب پولي،مطالعه

پاسخگويي به اين فرضيه كه اعتبارات و تسهيالت اعطايي سيستم بانكي به بخش خصوصي 

سنجي طي دوره زماني هاي اقتصادزمان و روش همتال عوامل تورم است از سيستم معاديكي از

 به مباني نظري تورم اول ابتدا در بخش  همين منظور،به .ده استش استفاده 1385-1360

  روش تحقيقم بهسوبخش . پردازيموم به پيشينه تحقيق در ايران ميددر بخش . شودپرداخته مي

    . يابد خاتمه ميهاي پيشنهاديسياستگيري و م با نتيجه در بخش چهارسرانجاماختصاص دارد و 

         

  مباني نظري تورم  - 1

خصوص تورم، ديدگاه واحدي در مورد ود يك تعريف مشخص و قابل قبول دررغم وجبه

برخي اقتصاددانان افزايش تقاضا، برخي فشار هزينه و گروهي . داليل ايجادكننده آن وجود ندارد

يفي از  تعردر اين قسمت پس از ارائه. اندري را دليل بروز تورم معرفي كردهديگر عوامل ساختا

 آثار و در ادامه پردازيمميهاي مختلف ارائه شده در رابطه با علل تورم تورم، به بررسي نظريه

  .دهيم بررسي قرار ميمخرب اين پديده اقتصادي را مورد

  

  تعريف تورم و انواع آن - 1- 1

 .يابدمان افزايش ميطور مداوم و به مرور زها، به سطح عمومي قيمت در آنرم وضعيتي است كهتو

تنها ها است و  عنصر زمان و تداوم افزايش سطح عمومي قيمت،ز اهميت در تعريف تورمينكته حا

 افزايش  طي زمانمصورت مداوها بهتوان گفت تورم رخ داده است كه سطح عمومي قيمتزماني مي

عوامل ، يا تاين افزايش ممكن است از افزايش حجم پول و اعتبارا). 1376تفضلي، (داشته باشد 

ها در خارج از كشور و عواملي مانند هاي توليد، باال رفتن قيمتچون افزايش هزينهديگري هم

 براي تشريح بيشتر مفهوم تورم ).1367كتابي، (ت گرفته باشد أنش... بروز سيل، خشكسالي و 

ر سطح پايدار و مستم كه تورم را افزايش 1 ارائه شده توسط ميلتون فريدمنهايريفتوان به تعمي

 كاهش ارزش پول ها وتورم را فرآيند مستمر افزايش قيمت كه 2ها و ليدلر و پاركينعمومي قيمت

  :شودرجه شدت آن، به سه دسته تقسيم ميمبناي د برتورم. اند، اشاره كردتعريف كرده

                                                
1 Fridman(1963) 
2 Laidler and Parkin(1975) 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 312

 

 

  تورم خفيف -اول

ها م و كند قيمتبه افزايش مالي) شوده هم ياد ميكه از آن به نام تورم خزند(اين نوع تورم 

 افزايش و رشد يك رقمي سطح عمومي شود، اين نوع تورم معموالًدر طول زمان اطالق مي

  ).    1991ويليام و بليندر، ( داردها را در برقيمت

   تورم شديد- دوم

 .استها شديد آهنگ رشد قيمت) شود از آن به نام تورم خزنده ياد ميكه(در اين نوع تورم 

ي رشد قيمت بيش از هاليكن نرخ نوع تورم وجود ندارد، صي براي تعيين اينهرچند ضابطه خا

  ).1991ويليام و بليندر، ( عنوان تورم شديد تلقي كردتوان به درصد را مي10

   تورم بسيار شديد-سوم

اين نوع تورم  ويژگي عمده .ها بسيار سريع و لجام گسيخته استدر اين تورم، رشد قيمت

 ها درعنوان يك معيار كمي، رشد قيمتبه. ل نسبت به پول رايج كشور استكاماعتمادي بروز بي

ويليام (اند كردهگذاري عنوان تورم بسيار شديد يا ابر تورم نام درصد به باال در ماه را به50ود حد

  ).1991و بليندر، 

  

  خصوص علل تورمهاي اقتصادي در  نظريه- 2-1

ند كه معتقد بود) با استناد به نظريه مقداري پول(لب  ميالدي اقتصاددانان اغ1940 تا دهه

شود كه در شرايط اشتغال كامل باشد و توليد قادر به پاسخگويي اقتصاد زماني دچار تورم مي

 ديگر از شماريبا گذشت زمان . نباشد) جم پولاز طريق رشد ح(تقاضاي اضافي ايجاد شده 

دهد كه  و عنوان كردند تورم زماني رخ ميط دادندهاي ارائه شده قبلي را بسنظريه ،اقتصاددانان

ناشي از رشد حجم پول، (گونه اضافه تقاضا ايط اشتغال كامل باشد و در آن هراقتصاد در شر

  . نباشد طريق افزايش توليد قابل پاسخاز...) افزايش مستقل مصرف بخش خصوصي و 

ريه قبلي قادر به توضيح  ميالدي، نظ1970أم با بيكاري در دههبا وقوع پديده تورم تو

ه به اين ترتيب نظريه جديدي براي تشريح اين وضعيت ارائه شد، ك. وجود آمده نبودوضعيت به

ي اقتصاد توسعه، نظريه گيربا شكل. هاي توليد عنوان كردعلت بروز تورم را افزايش هزينه

ائه شده است كه ار) خصوص براي كشورهاي در حال توسعهبه (ديگري براي تشريح داليل تورم

 بنابراين با گذشت. كند عرضه را از داليل تورم معرفي ميمشكالت ساختاري و تنگناهاي طرف

اين . هاي مختلفي براي توضيح داليل تورم ارائه شده استزمان و بروز وقايع مختلف، نظريه
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ورم ناشي از  تورم ناشي از افزايش تقاضا، ت:توان در قالب سه گروه اصلي يعنيها را مينظريه

  .فشار هزينه و تورم ساختاري تقسيم بندي كرد

  

   تورم ناشي از افزايش تقاضا-1-2-1

از اضافه تقاضا ست، در نتيجه فشارهاي ناشي گونه كه از عنوان آن پيدااين نوع تورم همان

 بار توسط اقتصاددانان مكتب كالسيك و سپس توسطيننخستاين تورم كه . آيددر بازار پديد مي

اد كينز در دو قالب متفاوت مطرح شد، دليل اصلي تورم را فشار وارده از طرف تقاضاي اقتص

متشكل  با توجه به اينكه طرف تقاضاي اقتصاد گمانبي. داندمي) و فزوني آن نسبت به عرضه(

أ تغيير منش) از طريق حجم پول(ها تنها بازار پول را ، كالسيكاست دو بازار پول و كاال از

ا دليل تغيير تقاضاي ر) پول و كاال( كينز تحوالت هر دو بازار ليكنكنند، ي كل معرفي ميتقاضا

ر اجمالي در مورد هر طوشود كه بهن نظريه خود به دو دسته تقسيم مياي. كندكل معرفي مي

  : كنيمكدام بحث مي

  

  هاثيرحجم پول بر سطح عمومي قيمتأ تسازوكار نظريه مقداري پول و -1- 1-1-2

 هاي اقتصاد پولي است كه ادعا شده استترين و مشهورترين نظريهنظريه مقداري پول از قديمي

 ها قيمتهايقدرت استداللي آن در بيان نوسانميالدي  20 و اوايل قرن 19سلطه آن در سراسر قرن 

 نظريه مقداري پول اي چون الك و هيوم به تشريح و تدقيقمتفكران برجسته. نشان داده است

عنوان يكي از اركان اقتصاد سياسي همان شكلي درآوردند كه بهرا كم و بيش بهپرداختند و آن

نحوي كه تا اوايل قرن  به.اين مكتب، اعتبار فراوان يافتكالسيك يعني، نظريه پولي پيروان 

 هاي ويكسل اقتصاددانز نظريه اپيشرفت و تا شمار ميهبيستم نظريه غالب و رايج در اروپا ب

 ).153، 1375 توتونچيان،(  اين نظريه ترديد نداشتنددرستيسوئدي و كينز، اقتصادانان قبلي در 

توان با استفاده از نظريه مقداري پول اثر حجم صاددانان كالسيك و بعد از آن، مياز ديدگاه اقت

 دهد كه ارزش پول يعني،ينظريه مقداري پول نشان م. دكرها را بررسي پول بر سطح قيمت

1/p كه در آن pپيش. دشووسيله تقاضا و عرضه پول تعيين مي بهاست،ها  سطح عمومي قيمت 

  .شده است كه نظريه مقداري پول به دو صورت بيان فزوداز توضيح مطلب بايد ا

وسيله اقتصاددانان جريان بودن پول است و دوم، كه به جنبه كيد ايرونگ فيشر برأاول، ت

. داشتندكيد أصورت انباره ترشال، پيگو و كينز به نقش پول به مايعني) انگلستان(كمبريج 
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  در آن سطحي است كه براي برقراري معادله زير)p(ها اساس نقش جريان پول، سطح قيمتبر

  :شود، ضروري استكه بعضاً معادله فيشر ناميده مي

1                                                               (              M.V=P.T                                          

واحدهاي پولي هر دوره را نشان ، عرضه جريان پول است كه تعداد )1(سمت چپ معادله 

واحدهاي پولي هر  ددهد و سمت راست معادله، تقاضاي جريان پول است كه آن نيز تعدامي

گيرد كه ها در سطحي قرار ميسطح قيمت) 1(اساس معادله بنابراين بر. دهددوره را نشان مي

 بر اين، هر زمان مازاد عرضه جريان پولي افزون. عرضه و تقاضاي پول با يكديگر برابر باشند

ها افزايش يافته و هر زمان مازاد تقاضاي جريان پولي وجود  سطح قيمت،وجود داشته باشد

كه تقاضا و عرضه جريان پول مانيكه، ز آنسرانجاميابد و ها كاهش مي، سطح قيمتباشد داشته

در معادله كمبريج كه نوع دوم معادله مبادله . ها ثابت خواهد ماندبرابر صفر باشد، سطح قيمت

  :صورت زير استكند، بهأكيد مياست و بر جنبه انباره ت

  2(                                                           M=k.P.T  

اساس معادله كمبريج، بر. ، عكس سرعت گردش پول استk در نتيجه و k=1/Vكه در آن 

يا   (k.P.Tاي پول يعني، د تقاضاي انبارهشوها در حدي خواهد بود كه موجب ميسطح قيمت

يا تعدا واحدهاي پولي در  (Mاي پول يعني، با عرضه انباره) پولي در هر دورهتعداد واحدهاي 

  : نويسندصورت زير ميعادله كمبريج را بهمعموالً م. شدبرابر با) هر دوره

3(                                                 M/P=k.T  

  M/P = حقيقي هموازن= موازنه اسمي/ ها سطح قيمت  

با تقاضا براي موازنه ) سمت چپ معادله(كند كه عرضه موازنه حقيقي بيان مي) 3(معادله 

 واحد كاال و دعرضه موازنه حقيقي، تعدامنظور از . برابر است) سمت راست معادله(حقيقي 

 توانايي خريد آن را دارد و اين مقدار با تقسيم موازنه )M(خدماتي است كه انباره اسمي پول 

  متغير است كه موجبيهانتيجه آنكه، سطح قيمت. آيددست ميهها باسمي پول بر سطح قيمت

 بر اين، سطح عمومي افزون. اشد با تقاضاي آن برابر ب)M/P(د عرضه موازنه حقيقي شومي

 مازاد هگايابد و هردليل مازاد تقاضا كاهش مييل مازاد عرضه حقيقي افزايش و بهدلها بهقيمت

  ).176- 1375توتونچيان،( ماندها ثابت باقي ميعرضه و تقاضا برابر صفر باشد، سطح قيمت
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  )پوليون( نظريه جديد مقداري پول -2-1- 1- 2

هاي سب نحوه نگرش نسبت به چگونگي اثرگذاري سياستحبر(تب پولي را اقتصاددانان مك

 يعني اقتصاددانان مكتب پولي شماره يك و اقتصاددانان مكتب ،گروه عمده توان به دومي) پولي

 انتظارات تطبيقي، معتقدند پيروان مكتب شماره يك با اعتقاد به.  كرده دو تقسيمپولي شمار

 در ليكن ،گذارد ميتوليد و ساير متغيرهاي حقيقي اثرمدت بر سطح هاي پولي در كوتاهسياست

هاي بار فريدمن با اين فرض كه عاملنخستينبراي . كنندمدت پول را خنثي معرفي ميبلند

طور  گذشته خود بههايبا توجه به اشتباهاز متغيرهاي اقتصادي را اقتصادي انتظارات خود 

ورود اين . زا وارد مدل كردعنوان يك متغير درونتظارات را بهكنند، عامل انتدريجي تعديل مي

مدت مربوط به آثار هاي كوتاهازه داد تا بتواند تجزيه و تحليلمتغير جديد به فريدمن اج

قتصادي هاي اجاكه عامل فريدمن از آنبراساس بررسي. هاي پولي را از هم تفكيك كندسياست

مدت امكان كنند، در كوتاهي و نه كامل تعديل ميصورت جزيمدت بهانتظارات خود را در كوتاه

تواند  چنين وضعيتي در بلندمدت نميليكند دارد، هاي پولي در اقتصاد وجواثرگذاري سياست

مدت و به خنثايي هاي پولي در كوتاهأثيرگذاري سياستبه بيان ديگر وي به ت. ادامه داشته باشد

  .مدت اعتقاد داردآن در بلند

 هاي نظري مشخصتوان داراي چارچوبهاي متفاوت، اين مكتب را ميغم وجود نگرشربه

  : زير دانست

  .هاي اقتصادي نيست دولت در فعاليت نيازي به دخالتكند و بخش خصوصي كارا عمل مي-اول

 حقيقي ليكن آثاركند، أثر ميهر افزايشي در حجم پول ابتدا سطح توليد و اشتغال را مت - دوم

 .يابدها افزايش مي و تنها سطح عمومي قيمتشودميمدت ناپديد ددر بلن

 مدت كاربرد قواعد بلندطرفدار مالي و هاي پولي واين اقتصاددانان مخالف كاربرد فعال سياست -سوم

 . ندهستهاي پولي و يا اهداف از پيش تعيين شده در تنظيم سياست

ها با اعتقاد پذيرند و آن، قضيه دوم را نمين سه قضيه باال بيازاقتصاددانان پولي شماره دو 

 مدت بلكه در كوتاه،هاي پولي نه تنها در بلندمدت سياست،گيري انتظارات عقاليي معتقدندبه شكل

  ).  24و23دفتر مطالعات اقتصادي، ص( گذار نيستنيز بر متغيرهاي حقيقي اثر

  

   تورم ناشي از فشار هزينه-2-2-1

 به اين .داندهاي بخش عرضه اقتصادي ميم را ناشي از عدم تعادل تور،هزينهنظريه فشار 

 و قيمت ساير عوامل اهكنند با افزايش دستمزد كارگران و صاحبان صنايع تالش ميصورت كه
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 شودميقيمت  - اين امر سبب بروز مارپيچ دستمزد.توليد، سهم خود را از درآمد ملي افزايش دهند

را راهكار هاي درآمدي طرفداران اين نظريه انواع سياست. دكنو فشارهاي تورمي ايجاد مي

  ).1384 عمادزاده،( دانندكاهش فشارهاي تورمي مي

  

   الگوي تورم از ديدگاه ساختارگرايان-3-2-1

 تار اقتصادي جامعههاي بنياني تورم در ساخههاي ساختاري تورم معتقدند ريشنظريهطرفداران 

  حال گفت عصاره مطلب ساختارگرايان اين است كه در كشورهاي درتوانطوركلي ميبه. نهفته است

 هاي كليدي اقتصادناپذيري عرضه در بخشهاي ساختاري و كشش تورم معلول عدم توازن،توسعه

ي و توزيع درآمد  تغيير در سيستم توليد، ساختار اقتصاد، و اينكه براي درمان اصولي تورماست

عنوان يك واكنش مقطعي نسبت به هاي ضد تورمي نبايد بهكه سياستمعنابدين. ضروري است

  ).1384 مسعودي و تشكيني،(  توسعه باشدراهبردي از ي بلكه بايد جز،شرايط بحراني تلقي شود

  

   تحقيق در ايرانهپيشين-3

 رويه رشد بيتبرخي از مطالعا. ده استشخصوص تورم مطالعات متعددي در ايران به انجام در

ورم در اقتصاد ايران  بروز تأرا منش... فشار هزينه و برخي عوامل ساختاري ونقدينگي، برخي 

  .شودها پرداخته ميدر اين قسمت به برخي از آن. انددهكرمعرفي 

 مدت، ايران را از سه بعد زماني كوتاهيند تورمي درآدر بررسي خويش شناسايي فر) 1376( داودي

شد باالي دهد نرخ رنتايج حاصله نشان مي. ده استر دامدت مورد بررسي قراميان مدت و بلند

كننده تورم در ايران ترين عوامل ايجاد مهم،هاي نرخ ارز در بازار ارزنقدينگي و افزايش نوسان

 95 باعث ايجاد تورم به ميزان ، يك درصد تغيير در حجم نقدينگيكهطوريبه، شوندمحسوب مي

  .ورم در اقتصاد ايران است و اين حاكي از پولي بودن تشودميدرصد 

مدت بين نرخ تورم اي به بررسي ارتباط بلند در مطالعه1384 و تشكيني در سال مسعودي

 برداري با استفاده از روش اقتصادسنجي خود توضيح1338-81 بر آن براي دوره زماني رثؤو عوامل م

ص قيمت كاالهاي د توليد، شاخدهنتايج مطالعه نشان مي. ندداختهاي گسترده پر وقفهبا

   .است بر نرخ تورم در اقتصاد ايران گذاردينگي و نرخ ارز از متغيرهاي اثراتي، حجم نقوارد

اي بر أثير فشارهاي هزينهزايي عرضه پول و تبه مطالعه درون) 1379 (فرزين وش و رحماني

 عرضه پول زايي دروندربارهاددانان بعد كينزين اقتصاد ايران با تكيه بر ديدگاه اقتص آن در
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تصادي و چه بر اثر فشارهاي هاي اقدر ديدگاه بعد كينزين چه بر اثر رشد فعاليت. ندپرداخت

كه طوري به.يابدمي از درآمدها، نياز به اعتبار بانكي گسترش پيشها دليل وقوع هزينهاي، و بههزينه

 توسط ،امل توليدي صاحبان عوبا اعطاي اعتبار توسط نظام بانكي و تبديل آن به درآمد برا

نتايج اين تحقيق . شودته و به اين ترتيب عرضه پول درونزا ميهاي بانكي نيز افزايش يافسپرده

رغم دولتي بودن نظام بانكي در بخش به(اي دهد كه در اقتصاد ايران فشارهاي هزينهنشان مي

ن جهت عرضه پول  و بدياستدر به توضيح تغييرات عرضه پول قا) زيادي از دوره مورد مطالعه

  .شوددرونزا مي

در اقتصاد ايران به بررسي اي با عنوان تورم ركودي در مطالعه) 1382(تقوي و نخجواني 

 .انداين مشكل اقتصادي پرداختهلي بر هاي متسگذاري سياأثيرهاي تداليل بروز آن و شناسايي شيوه

 هاي مالي زائيده ناكارآمدي سياست وجود تورم ركودي تنهانتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه

 بايد تحوالتمي از حلقه فرو بسته اقتصاد ايران است و يدولت نيست، بلكه اين موضوع تنها بخش

 كه توسعه نيروي انساني و گسترش عقالنيت در جامعه، ،ديگري نيز در اقتصاد ايران رخ دهد

 ها و تشديد انباشت سرمايهريوĤفراهم آوردن بستر مناسب اقتصادي، ارتقاي سطح تخصص و فن

 . در كشور از آن جمله است

به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته، سپس راهكارهاي اسالمي در ) 1385(سر آباداني 

. ر ايران، ساختاري استدهد عامل اصلي تورم دنتايج نشان مي. آن ارائه شده استجهت رفع 

. ي و تجاري شده استبراي محصوالت غذاينشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا گسترش شهر

هاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند وجود محدوديت

 هدر مرحل.  افزايش يافته استاهپاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آن

 نفتي و نقدينگي  است و افزايش درآمدهايههاي ديگر سرايت كردبعد افزايش قيمت به بخش

در . كندها را تشديد مي روند افزايش قيمت،در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيالت بانكي

در دو بخش (هاي فرهنگ كار، توليد ا ارائه الگوهاي اسالمي در زمينهقسمت پاياني محقق ب

) هاهاي پولي، مالياتي و هزينهسياست(هاي دولت ، تعاون و سياست)كشاورزي و صنعت

منظور مهار تورم در اقتصاد ايران جاد تحول در بخش توليد و عرضه به ايبرايراهكارهايي 

  .پيشنهاد كرده است
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  روش تحقيق - 4

 ثير تسهيالت و اعتبارات سيستم بانكي به بخش خصوصي بر تورمأاين قسمت به بررسي تجربي ت

  .نه اختصاص داردصورت ساال به1360-1385 اطالعات دوره زماني ايران با استفاده ازددر اقتصا

  

  معادله قيمت- 4- 1

 تقاضاي پول كه  موردها از نظريه فريدمن در دستيابي به معادله سطح عمومي قيمتبراي

 هكننده و نظريد خرد در زمينه نظريه رفتار مصرفاساس آن پول در چارچوب مباحث اقتصابر

فريدمن عقيده دارد كه يك . شود مياضا براي عوامل توليد استفادهكننده در تقرفتار توليد

 دارد، آن را اهدر ايجاد كارايي بيشتر در پرداخت مطلوبيتي كه پول سببكننده به مصرف

مكرر  تبديل اوراق قرضه به پول برايصورت الزم است كه او زيرا در غير اين. كندنگهداري مي

يهي است كه بد. مت را بپذيردده و ريسك ناشي از كاهش قيبه كارگزار ورقه قراضه مراجعه كن

ليكن اي را در بر دارد؛ ها و ريسك، افزايش غيرمنتظرهدليل همين هزينهنگهداري ورقه قرضه به

. دبر نداردر ) عنوان بهرهبه(گونه بازدهي  هيچ،دليل عدم ريسكدر مقابل نگهداري پول نقد به

 اين تقاضا د حقيقي دارد، همچنانكهفريدمن عقيده دارد كه تقاضا براي پول بستگي به سطح درآم

قرضه  اوراق  مانند.توان دارايي را نگهداري كرد است كه ميهاييروشز بازدهي از ساير تابعي ا

 و اهپرداختصورت دارايي مولد كه جريان نظر وي، توليدكنندگان پول را بهبه. يا كاالي بادوام

ها براي خدمات حقيقي  نحو كه تقاضاي آنهمانبه. دارندكند نگه ميها را تسهيل ميهزينه

وازنه  بستگي به سطح توليد حقيقي و قيمت نسبي سرمايه دارد، تقاضاي ايشان براي م،سرمايه

  .است نگهداري ثروت هايروشهاي نسبي و بازدهي) يا درآمد(حقيقي 

)r,...,r,...,r,rm(y,m
P

M
tj21==      4(                                                                  

 تواننداست كه ميه نرخ بازدهي ساير داراييjrها و سطح عمومي قيمتP تقاضاي پول، M كه

كه وي عقيده دارد كه كشش پول نسبت به تغييرات درآمد واقعي جااز آن. جانشين پول شوند

Y صورت زير نمايش دادرا به) 4(توان رابطه ، مياست تقريباً برابر يك.  

5  (                                                     )Yr,...,r,...,r,k(r
P

M
tj21=  
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 يابد، تقاضا براي پول كاهش مي،ايش يابد گفته شد، اگر نرخ بازدهي اوراق قرضه افزطوركههمان

 طوربه. داشته باشدبازي فرقي وجود ت و سفتهكه بين تقاضاي پول براي مبادالتوجه به اينبدون 

تقاضا براي اوراق قرضه شود كه هرگاه انتظار بازدهي اوراق قرضه افزايش يابد، آور ميخالصه ياد

  .يابدافزايش مي

ها ان داراييعنونيز به) چه مصرفي و چه توليدي(م فريدمن عقيده دارد كه كاالي بادوا

ها ارزش زيرا با افزايش سطح عمومي قيمت. توانند مورد استفاده قرار گيرندجانشين پول مي

كه قدرت خريد  در حالي،ماندتقريباً ثابت مي) هاعبارت ديگر قدرت خريد آنيا به(اين كاالها 

بايستي موجب ي مدر اصل ، افزايش در نرخ تورم انتظاريگونهدر نتيجه هر. يابدپول كاهش مي

جا در اين. كاهش تقاضا براي پول و اوراق قرضه و افزايش تقاضا براي انواع كاالهاي بادوام شود

ها باعث  افزايش يكباره سطح عمومي قيمتروكه از يك است نكته ظريفي وجود دارد و آن اين

فزايش نرخ ، ا ديگرسوي بدون تغيير بماند و از M/Pافزايش تقاضاي اسمي پول خواهد شد كه 

مطالب فوق را . حقيقي خواهد شديابد و باعث كاهش تقاضا براي پول تورم انتظاري ادامه مي

  :صورت معادله زير نوشتتوان بهمي

6      (                                             )Pr,m(Y,m
P

M
M e

d === 

                                                                                   

  .باشد درآمد حقيقي ميYنرخ بهره و  r نرخ تورم انتظاري، ePكه

   .يابد تقاضاي پول كاهش ميePنرخ بهره r با افزايش. يابدتقاضاي پول افزايش ميY با افزايش

0                                                                 :   يعني
δY

δm
0,

δr

δM
0,

δp

δm
fpp     

چنين نرخ عبارت ديگر، تقاضاي پول با سطح درآمد رابطه مستقيم و با نرخ بهره و همبه

  :شكل زير استبنابراين معادله نهايي تقاضاي پول در اين مطالعه به. ردتورم انتظاري رابطه عكس دا

7   (                                                   urαPαLYαα
P

M
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e
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صورت را به) 7(ها است رابطه كه هدف دستيابي به معادله سطح عمومي قيمتدليل اينبه      

  : نويسمها ميزير براي سطح عمومي قيمت
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tP فوق،هدر رابط
•

توليد ناخالص داخلي، Yها،  سطح عمومي قيمت
e

P
•

 نرخ تورم انتظاري 

 )معناي وسيع پولبه (حجم نقدينگي بخش خصوصي M، )شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي(

در اين معادله از شاخص . استمدت گذاري كوتاهاي سرمايههالحساب سپرده نرخ سود علي rو

 دليل به،ها استفاده شده استمي قيمتوعنوان متغير سطح عم به،كننده توليد ناخالص داخليتعديل

 در چارچوب آن شودضافي توليد ناخالص داخلي وارد مياينكه تمام كاالها و خدماتي كه در ارزش ا

  ). 448- 1375توتونچيان، ( گيردقرار مي

  

   معادله عرضه پول- 2-4

 بر افزون. ثير قرار دهدأ تحت تچشمگيريها را به نحو تواند قيمتعرضه پول در جامعه مي

بدين لحاظ است كه .  ديگر عوامل اقتصادي اعمال كند توجهي را بردرخوراين قادر است آثار 

هاي گوناگون و متعددي آيد و سياستحساب ميهاي كالن مهم بهعرضه پول از جمله شاخص

نحوي مطلوب جهت عنوان دو متغير عمده اقتصادي بهشود تا عرضه پول و نقدينگي بهاتخاذ مي

  . داده شوند

 بيان  m  در ضريب فزاينده پوليH پايه پولي بضرصورت حاصلتوان به را ميMعرضه پول 

  : كه فرم رياضي آن به شكل زير استكرده
9    (                     M=m.H                 

 و نقدينگي عالمت ضريب فزاينده عرضه پوليه پولي و عرضه پول و نقدينگي بهرابطه بين پا

اي مستقيم با عرضه پول و زبور مثبت باشد، پايه پولي رابطهكه ضريب مدر صورتي. بستگي دارد

 ه پولي و ضريببنابراين تمام متغيرهايي كه پاي). 102-1375توتونچيان،(نقدينگي خواهد داشت 

  . باشدؤثر ميدهند بر عرضه پول نيز م ميرتكاثر پولي را تغيي

 هايخالص دارايي: اساس اقالم سمت دارايي ترازنامه بانك مركزي عبارتند ازاجزاي پايه پولي بر

ها به بانك مركزي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، بدهي بانك

هاي جاري دولت به  افزايش هزينه اسالميهاي پس از انقالب در سالها،اييو خالص ساير دار

هاي جديد، بروز ها و سازمانهاي دولت در امور اقتصادي، ايجاد ارگانواسطه گسترش فعاليت

تر و هاي بودجه دولت عميقها و دريافتد فاصله شكاف پرداختشموجب ... جنگ تحميلي و 

هاي دولت در اين دوره با ترتيب روند كسري بودجهر شود و بدينتساختار بودجه نامتعادل

مين كسري بودجه، استقراض أت  در اسالميرويه دولت پس از انقالب. شدت بيشتري ادامه يابد
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بر اين اساس، جبران كسري از طريق استقراض از .  بانك مركزي بوده استويژهبانكي بهاز نظام 

پولي كه از اين است  گفتني. ل اضافي در اقتصاد كشور استريق پو در حقيقت تز،بانك مركزي

 يك افزايش در حجم پول بيروني به منزله  ود به پول بيروني موسوم استشوطريق خلق مي

اساس مطالب فوق، كسري بودجه ترتيب و بربدين. هاي مردم استافزايش در خالص دارايي

 آن حجم پول در پيده افزايش پايه پولي و از علل عم اسالمي هاي بعد از انقالبدولت در سال

  ).  1379اكبري و ديناني، (بوده است 

زايي عرضه هاي اقتصاد كالن، فرض برونها و مدل بنياني بسياري از تحليلهايضيكي از فر

، درونزايي عرضه پول توسط 1960از اوايل دهه. ير سياستگذاري استعنوان يك متغپول به

 شودزا ميها نه تنها ضريب تكاثر خلق پول دروندر تحليل آن. ه قرار گرفتها مورد توجنئوكينزين

در . مد وضعيت اعتباري استآ پي، تغييرات عرضه پولاصوالً. زا استه پولي نيز درونبلكه پاي

به اعتبار هاي مواد اوليه، نياز هاي دستمزد و هزينهقتصاددانان هم بر اثر فشار هزينهديدگاه اين ا

ها اقدام به اعطاي اعتبار با افزايش تقاضاي اعتبار، بانك. يابدها افزايش مي اعتبار بنگاهو تقاضاي

رآمد براي صاحبان ها خرج شده و تبديل به دگاه اعتبار اعطا شده، توسط بنگاهآن. كنندمي

هاي صورت سپردهخود را بهصاحبان عوامل توليد نيز بخشي از درآمد . شودعوامل توليد مي

. يابد اعتبار، عرضه پول نيز افزايش ميدنبال افزايشكنند و به اين ترتيب بهنكي نگهداري ميبا

 با توجه به رواز اين. ها و عرضه پول استسوي سپرده از تقاضاي اعتبار به،پس جهت عليت

  :صورت زير در نظر گرفتتوان بهشده معادله نهايي عرضه پول را ميمطالب ياد 

10 (                                                          UBDβLCSββLM 210 +++=    

مانده اعتبارات و تسهيالت اعطايي سيستم بانكي به بخش خصوصي،  CS در معادله فوق

BD  صورت ، بهاستكه كسري بودجه دولت منفي دليل اينرابطه فوق به. استكسري بودجه دولت

  . استنيمه لگاريتمي نوشته شده 

 
  گذاري بخش خصوصي معادله سرمايه- 4- 3

عنوان يك متغير پولي و ين تسهيالت اعطايي شبكه بانكي بههاي مختلفي بر ارتباط بنظريه

أمين وجوه مستقيم و از طريق تغيرصورت عنوان يك متغير واقعي اقتصاد بهگذاري بهسرمايه

گذاري بر رشد اقتصادي أثير سرمايهيز بر تها ن تمامي اين نظريه.ورزندأكيد ميگذاري تسرمايه

 مانند بسياريهاي چنين در اين رابطه پژوهشهم). 1381سليمي فر و قوي، ( كنندكيد ميأت

طالبي، (، )1370كالهي،(، )1376خليلي عراقي،( ،)1990كارشناس،(، )1381فر و قوي،سليمي(
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 بر م اعتبارات شبكه بانكيها حجاساس آنانجام شده است كه بر) 1377انوسي،ب(و ) 1378

  .  داشته استدرخور توجهيأثير گذاري خصوصي ايران تسرمايه

 گذاريلتي اثر مثبت و تشويقي بر سرمايهگذاري دو از پژوهشگران معتقدند كه سرمايهجمع كثيري

 نيز وجود دارد ، اين امكانليكن. خصوصي دارد و ابزار قدرتمندي براي سياست اقتصادي است

 در پيگذاري بخش خصوصي را تي، كاهش فعاليت توليدي و سرمايهگذاري دوليش سرمايهكه افزا

گذاري خش دولتي داراي دو اثر بر سرمايهي برگذاتوان گفت سرمايه، ميرواز اين. داشته باشد

ل كامل نباشند، افزايش در اگر منابع در سطح اشتغا. خصوصي است، اثر مكمل و اثر جانشيني

اعث مستقيم و از طريق ضريب فزاينده، بطور مستقيم و چه غيري دولتي، چه بهگذارسرمايه

  ).  1381سليمي فر و قوي، ( شودگذاري بخش خصوصي ميافزايش درآمد و تشويق سرمايه

 گرگذارد، نرخ تورم است كه بيانأثير ميگذاري بخش خصوصي ته بر سرمايهاز ديگر عواملي ك

اقتصادي، وجود منظور از وضعيت . رو استهمدت با آن روبندوضعيتي است كه اقتصاد در بل

 بردكه اقتصاد در وضعيتي به سر ميصادي است، به اين مفهوم كه زماني اقتهايثبات و يا  نوسان

 به گذارتر سرمايه سريعواكنشكند، افزايش تقاضا، ليدي استفاده نميهاي توكه از تمام ظرفيت

واقعي كه توليد ، زمانيليكن. همراه خواهد داشتقعي و مطلوب را بهگذاري واتفاوت بين سرمايه

فر و سليمي (گذار با كندي بيشتري همراه خواهد بود سرمايهواكنشباالتر از ظرفيت باشد، 

صورت زير در نظر گذاري بخش خصوصي بهتوجه به مطالب فوق معادله سرمايهبا ). 1381قوي، 

  .گرفته شده است

11 (                                 ULCPδLIGδLCSδδLIP 3210 ++++=           

 IG مانده اعتبارات و تسهيالت اعطايي سيستم بانكي به بخش خصوصي، CS در اين معادله،

  .ها استسطح عمومي قيمت CPگذاري بخش دولتي و سرمايه

  :صورت زير استدل پيشنهادي ما در اين مطالعه بهبا توجه به معادالت ارائه شده م

ULMαLrαPLαLYααPL 43

e

210t ++++−−=
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                                  ) الف
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 الت الگوي ارائه شده همگي در وضعيت بيش از حد مشخصدليل اينكه معاد ذكر است بهشايان

 جهت Stata با استفاده از نرم افزا )3sls(اي د، از روش حداقل مربعات سه مرحلهقرار دارن
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اطالعاتي  ها و اطالعات مورد استفاده در اين تحقيق از پايگاهداده.  شده استها استفادهتخمين آن

  .ذ شده استبانك مركزي و مركز آمار ايران اخ

 
   تجزيه و تحليل نتايج- 4- 4

 يعني يك درصد تغيير در توليد . درصد است06/0ها كشش درآمدي سطح عمومي قيمت

 در جهت مخالف تغيير 06/0ها را به ميزان ناخالص داخلي به قيمت ثابت، سطح عمومي قيمت

 انتظارات تورمي توان گفتبنابراين مي.  درصد است66/0 ورميضريب انتظارات ت. خواهد داد

 معادله اول در. ي استها طي دوره مورد بررسثر بر سطح عمومي قيميتؤيكي ديگر از عوامل م

 كه به ازايطوري به،ها وجود داردداري و مثبت بين نرخ سود بانكي و سطح عمومي قيمترابطه معنا

 .شودميايجاد ها ي قيمت درصد تغيير در سطح عموم56/0يك درصد تغيير در نرخ سود بانكي منجر به 

 ،هادار حجم نقدينگي بخش خصوصي بر رشد سطح عمومي قيمتچنين با توجه به اثر مثبت و معناهم

 طي دوره مورد بررسي با ضريب ثر بر تورمؤشود كه يكي از عوامل مچنين نتيجه گرفته مي

  ). 1  شمارهجدول(  درصد بوده است36/0

   

  3slsبه روش ) قيمت(معادله اولنتايج برآوردي  :1 شماره جدول

z ZPآماره   ضرايب  متغير توضيحي f  

Ly ) 007/0  -7/2  06/0  )توليد ناخالص داخليلگاريتم  

Lcp) 000/0  99/7  66/0  )لگاريتم شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي  

Lr) 000/0  01/5  56/0  )لگاريتم نرخ سود بانكي  

Lm) 000/0  76/5  37/0  )ي بخش خصوصيلگاريتم حجم نقدينگ  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

مين أدهد كسري بودجه دولت كه از محل استقراض از نظام بانكي تمعادله دوم نشان مي

ي بر حجم نقدينگي بخش خصوصي و در نتيجه بر دار است، داراي اثر مثبت و معناشدهمي

 اعتبارات و تسهيالت اعطايي سيستم بانكي بر اين، مانده افزون. ها بوده استسطح عمومي قيمت

داري بر حجم نقدينگي بخش خصوصي و در ، داراي اثر مثبت و قوياً معنابخش خصوصيبه 

كه با تغيير يك درصد در مانده اعتبارات و تسهيالت طوريبه. ها داردنتيجه سطح عمومي قيمت

 حجم نقدينگي بخش ي درصد94/0اعطايي سيستم بانكي به بخش خصوصي منجر به تغيير 

  ). 2  شمارهجدول( شود درصد مي95خصوصي و نهايتاً تورم در سطح اطمينان 
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  3slsروش  به) عرضه پول(نتايج برآوردي معادله دوم: 2 شماره جدول

z ZPآماره   ضرايب  متغير توضيحي f  

Lcs) 000/0  66/52  94/0  )لگاريتم مانده اعتبارات و تسهيالت بانكي به بخش خصوصي  

B) 06  )كسري بودجه دولت- E 09/2  08/2  038/0  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

ناچيز و  گذاري بخش دولتيگذاري بخش خصوصي به سرمايهدر معادله سوم حساسيت سرمايه

چنداني بر  أثيرگذاري بخش دولتي تست كه سرمايهاين مبين آن ا. درصد است03/0در حدود 

 و تسهيالت كه مانده اعتباراتدر حالي.  طي دوره مورد بررسي نداردي بخش خصوصيگذارسرمايه

 بخش خصوصي گذارياي بر سرمايهكي به بخش خصوصي اثر قابل مالحظهاعطايي سيستم بان

توسعه كشورهاي  به اين مفهوم كه در .ثر از شرايط ساختاري ايران باشدأتواند متمي ، كهدارد

 فراواني ذاريگ سرمايههايرده و بازار بورس پيشرفته و شركتگست) پول و سرمايه (يافته بازارهاي مالي

ها را در بازار پول و بانككنند و نقش أمين مالي ميگذاري را تهاي سرمايهوجود دارد كه پروژه

ر عنوان يك متغي بهتوانندها و اعتبارات بانكي نميكه وامطوريسازند، بهميتر اين امر، كمرنگ

، با توجه به كمبود بازار سرمايه و ليكن. گذاري بخش خصوصي مطرح باشدأثيرگذار بر سرمايهت

أمين منابع سسات اقتصادي در كشور، امكان تؤها و منيز گسترش نيافتن بازار سهام شركت

طور اوراق مشاركت بهز انتشار سهام و سسات اقتصادي از بازار سرمايه و نيؤي براي مرگذاسرمايه

نيز منابع الزم  ترسسات كوچكؤ بلكه م،سسات بزرگؤ نه تنها مرواز اين. قابل قبولي وجود ندارد

 در اين معادله همچنين. آورنددست ميق بازار پول و اعتبارات بانكي بهگذاري را از طريبراي سرمايه

  با افزايش هرطوري كهبه. گذاري بخش خصوصي دارد توجه بر سرمايهدرخور منفي و نرخ تورم اثر

  ).3  شمارهجدول( يابدگذاري در بخش خصوصي كاهش مي درصد سرمايه74/0 درصد نرخ تورم يك
  

  3slsبه روش ) گذاري بخش خصوصيسرمايه ( نتايج برآوردي معادله سوم:3 شماره جدول

Z ZPآماره   ضرايب  متغير توضيحي f  

Lcs) 000/0  45/4  73/0  )سهيالت بانكي به بخش خصوصيلگاريتم مانده اعتبارات و ت  

Lig) 863/0  17/0  03/0  )لگاريتم سرمايه گذاري بخش دولتي  

Lcp) 000/0  -9/3  -74/0  )لگاريتم شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي  

  هاي تحقيقيافته :مأخذ
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 هاي پيشنهاديسياستگيري و نتيجه
  گذشته، پديده تورم بوده است سالطي چندكه يكي از مشكالت عمده اقتصادي كشور جااز آن

 هاي اقتصادي كشور به بررسي، حجم زيادي از پژوهششته استو اين معضل همچنان استمرار دا

 و عمل آمده در سياستگذاريهاي به استفاده از نتايج پژوهشگمانبي. داشته استاين پديده اختصاص 

  .مشي اقتصاي كشور اهميت دو چندان داردتدوين خط

 رشد عرضه پول نيز عمدتاً. وده است رشد فزاينده عرضه پول ب يكي از داليل تورم در ايران،

خور توجهي از هاي اخير انباشت درويژه اينكه در سال به. استطريق رابطه پايه پولي رخ دادهاز 

  م،  رفع توربراي اساسي هايدامبنابراين، يكي از اق. نقدينگي در كشور به وقوع پيوسته است

  . آيدشمار ميهاي انقباضي پولي بهكارگيري سياستبه

 هاي توليدي و مولد پيشنهادتر از اعتبارات شبكه بانكي كشور در فعاليتبراي استفاده مطلوب

گذاران از طريق گسترش بازارهاي مالي و سهام و أمين منابع مالي مورد نياز سرمايهشود با تمي

 ها را كاهشگذاران به منابع مالي بانكگذاري فعال، اتكاء سرمايههاي سرمايهنيز گسترش شركت

  ديگر،هاي مين كسري بودجه خود از راهأدولت نيز، با كاهش اتكاء خود به منابع بانكي و ت. داد

گسترده، رقابت بيشتر اين  هاي مالي و پولي شفاف و، ايجاد بازارترديدبي. به اين امركمك كند

همراه خواهد داشت و نتيجه آن نيز، تخصيص بهينه منابع كمياب و در ا بهها رسسات و بانكؤم

  .  كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور خواهد بود نتيجه،
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