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 چکیده

عملکرد بخش مالی اقتصاد در  علل ضعف تئوری سرکوب مالی، ابزار مناسبی را برای بررسی

ان یک اقتصاد در حال توسعه با اقتصاد ایران هم به عنو. کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است

از این رو، در پژوهش حاضر با استفاده از مبانی . یی در بازارهای مالی مواجه استها مشکالت و محدودیت

این امر با . ی بازارهای مالی در اقتصاد ایران، پرداخته شده استها نظری سرکوب مالی به بررسی محدودیت
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 مقدمه

مشکالت . ي دولت در اقتصاد همواره قابل توجه بوده استها در کشورهاي در حال توسعه دخالت

زياد آنها از بازار رقابتی، توجيهی  ي هو فاصل آنها ساختاري اين کشورها و همچنين کوچک بودن اقتصاد

عملکرد بخش مالی اقتصاد و بازارهاي  از اين رو. يشان در اقتصاد بوده استها ر دولتبراي دخالت بيشت

. در اين کشورها قرار گرفته است ها ي دولتها مالی در کشورهاي در حال توسعه همواره تحت تاثير دخالت

رار گرفته صورت مانعی بر سر راه عملکرد آزادانه ي بازارهاي مالی در اين کشورها قی که به يها دخالت

ي ها ند تمامی ظرفيتتوان نمی يی که به موجب آن بازارهاي مالی ها محدوديت اقتصاديدر ادبيات . است

 .شود میگفته  1سرکوب مالیخود را در اقتصاد به کار گيرند، به اصطالح  ي هلقواب

ارد که ي دولت، قوانين و ديگر اختالالت غير بازاري دها سرکوب مالی اشاره به سطحی از دخالت

ي ايجاد ها از جمله سياست. ي مالی نتوانند در حداکثر ظرفيت خود عمل کنندها واسطه شود میباعث 

به تخصيص اعتبارات به صورت دستوري و يا ايجاد محدوديت براي  توان می سرکوب مالی  ي هکنند

ي باالي ها ه، نرخي بهرها ي مالی، ايجاد سقف براي نرخها تخصيص اعتبارات، تحکم دولت بر روي واسطه

بر اين باورند که سرکوب مالی موجب  ها اقتصاددان. ذخاير قانونی و کنترل جريان سرمايه، اشاره کرد

به اين صورت که با سرکوب شدن بخش . ي مالی به صورت بهينه تخصيص پيدا نکنندها که دارايی شود می

آن پس انداز به  ي هکه در نتيج شود میيين تع ی پايين تر از نرخ بهره بازاريمالی اقتصاد، نرخ بهره در سطح

روبينی و مارتين، ) شود میصورت بهينه تبديل به سرمايه گذاري نشده و رشد اقتصادي با مشکل مواجه 

1992.) 
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اولين کسانی بودند که پديده سرکوب مالی را ( 1973) 2و ادوارد شاو( 1973) 1رونالد مک کينون

، يک اقتصاد با سيستم مالی کارآمد که قابليت تخصيص بهينه لحاظ آماري از نظر اين دو به. توضيح دادند

مک کينون و شاو اين نظر را به  .مناسب دست يابد ي هيک رشد و توسع د بهتوان می منابع مالی را دارا باشد 

ی با بررس ها آن. کشورهاي در حال توسعه، بررسی کردند ويژه صورت تاريخی براي بسياري از کشورها، به

ميزان رقابتی بودن بازارهاي مالی و ميزان مداخالت و قوانين دولتی در بازارهاي مالی به تحليل سرکوب 

که انگيزه براي پس انداز و  شود میسرکوب  اقتصاد بخش مالی بر اساس اين تحليل، زمانی. پرداختندمالی 

موجود کمتر از  ي هت که نرخ بهرتحقق اين شرايط به دليل اين اس. سرمايه گذاري در آن اقتصاد کم باشد

ي مالی ها در چنين شرايطی واسطه. شود میاست که توسط سازوکار بازار رقابتی تعيين  اي هنرخ بهر

ند در حداکثر ظرفيت خود عمل کنند و قادر نخواهند بود که پس انداز را به صورت بهينه به سرمايه توان نمی 

 .شود میاقتصادي با مشکل مواجه  ي هتوسع به همين دليل،. ي تبديل نمايندگذار

عملکرد بهتر عوامل کالن  ي هپايين فقط با انگيز ي هي بهرها امروزه ايجاد فضاي اقتصادي با نرخ

دولت در بازارهاي مالی براي ايجاد چنين فضايی با  ي هي مداخله جويانها اقتصادي نيست، بلکه سياست

اين . گيرد می، صورت باشد میمالی بودجه  تأمينآسان براي آن کسب درآمد  ي هي ديگري، که عمدها انگيزه

. شود میعملکرد بازارهاي مالی و سرکوب شدن بخش مالی اقتصاد  يجاد محدوديت برباعث ا ها دخالت

اقتصادي و مبارزه با سفته بازي  ي هي ديگري مانند ايجاد ثبات در بازارهاي مالی، حفظ روحيها البته انگيزه

اما آن چيز که . مداخله در بازارهاي مالی وجود دارد ت قيمتی، براي مقامات پولی به منظورناحاصل از نوسا

 ها اعمال اين سياست ي هنتيج باشد میبخش مالی  ي هي محدود کنندها ي اجراي سياستها مهم تر از انگيزه

وجود کسري . در کشورهاي در حال توسعه بيشتر به چشم می خورد ها اين گونه سياست. در اقتصاد است

ي مالياتی با ها ی دولت، کوچک بودن بازارهاي مالی در اين کشورها، کارايی پايين سيستمدائمبودجه 
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ي فشار در کشورهاي در حال توسعه تمايل ها باالي اخذ ماليات و وجود گروه ي هدرآمدزايی کم و هزين

گفت که  توان نمی البته . دهد میبخش مالی را افزايش  ي هي سرکوب کنندها دولت براي اجراي سياست

يی در ها سرکوب مالی فقط در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد بلکه ممکن است چنين سياست

 .ي مختلفی اجرا شودها افته نيز با انگيزهي هکشورهاي توسع

 باشد میمل اين امر قابل تأ. قابل مشاهده استضعف در عملکرد بازارهاي مالی در اقتصاد ايران نيز 

ي دولت و اجراي ها که تا چه حدي اين ضعف در عملکرد بازارهاي مالی اقتصاد ايران ناشی از دخالت

تري را در  راهکارهاي مناسب توان می با دانستن اين موضوع  .بخش مالی است ي هي سرکوب کنندها سياست

 .جهت تقويت بازارهاي مالی اتخاذ نمود

بخش مالی  ي هل عمومی محاسبه پذير که دربر دارنددر اين پژوهش با استفاده از يک مدل تعاد

. شود میي اقتصادي پرداخته ها اقتصاد نيز هست، به تحليل تعامالت بازارهاي مالی ايران با ديگر بخش

يابی سرکوب  نظور بررسی موجوديت و همچنين علتبررسی و تحليل بازارهاي مالی در مطالعه حاضر به م

 .در اقتصاد ايران است ،مالی

هاي  ابی محدوديتي هيک تحليل مناسب و جامع از سرکوب مالی و بررسی و ريش ي هبه منظور ارائ

در فصل اول به بيان مقدماتی از موضوع مورد بررسی  د ايران، در اين پژوهشبازارهاي مالی براي اقتصا

ب مالی در هاي مالی و سرکو محدوديت ي هبيان مسائل ايجاد شده به واسط. پژوهش پرداخته شده است

اقتصاد، ضرورت پرداختن به اين مسائل، سؤاالتی که از پس ضرورت موضوع براي اقتصاد ايران پيش آمده 

. و به موجب آن اهداف پژوهش شکل گرفته، از جمله موضوعاتی است که در اين فصل آورده شده است

ي انجام شده در ها وهشاين فصل پژ ي هدر ادام. سرکوب مالی بيان شده است در فصل دوم مبانی نظري

در فصل سوم، با يک نگاه اجمالی، به . شود میايران و ساير کشورها، متناسب با موضوع پژوهش، مرور 

بررسی تاريخی اقتصاد ايران متناسب با موضوع مورد مطالعه در پژوهش و مبانی نظري به کارگرفته شده در 
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وضيح روش و مدل به کارگرفته شده در پژوهش در فصل چهارم به ت. حاضر، پرداخته شده است ي همطالع

در فصل پنجم آورده شده  ها ارائه سناريوها و تحليل نتايج به دست آمده از اعمال آن. پرداخته شده است

ي سياستی، با توجه به نتايج ها در فصل ششم نتيجه گيري نهايی از پژوهش و پيشنهادات و توصيه. است

 .حاصل، بيان شده است

 

 مسأله تعریف-3-3

 و ها به وسيله قوانين و مقررات و همچنين با دخالت ها ، دولتدر کشورهاي در حال توسعه

بازارهاي  .شود میکه به آن سرکوب مالی گفته  کنند می ي مسقيم، عملکرد بازارهاي مالی را محدودها لکنتر

درآمدزايی کم، . دنو از انسجام کافی برخوردار نيست در کشورهاي در حال توسعه کوچک هستندمالی 

کوچک بودن نرخ سودآوري و بازدهی و عدم وجود فضاي رقابتی در بازارهاي مالی کشورهاي در حال 

مک کينون، )زياد کرده است  حصار در اين بازارها رابراي ايجاد ان ي مالیها انگيزه و قدرت واسطه توسعه،

ن به وضعيت بازارهاي مالی، در عملکرد در اين کشورها با توجيه سامان داد ها بنابراين دولت (.1941

ي دولت در بازارهاي مالی، منجر به عدم ها در غالب موارد، نتيجه دخالت. کنند میبازارهاي مالی دخالت 

ي بهره يک سياست مستقيم ها گفت که پايين نگه داشتن نرخ توان می البته . شود میي بهره ها انعطاف در نرخ

در (. 1991، و دات بارکت)ي مالی در بازارهاي مالی است ها ر توسط واسطهبراي جلوگيري از ايجاد انحصا

 تأميني مالی در تخصيص بهينه پس انداز براي ها عدم توانايی واسطه ها هر صورت نتيجه اين گونه دخالت

 .سرمايه گذاري است يها مالی پروژه

بخش مالی نيست بلکه  ي هب کنندي سرکوها منابع مالی تنها اثر سياست ي هعدم تخصيص بهين 

ي بهره در بازارهاي داخلی به ها وقتی نرخ. کاهش منابع مالی را نيز در پی دارد ها اجراي اين گونه سياست



٦ 
 

در . دياب مینيز کاهش  ها صورت دستوري کاهش يابند انگيزه پس انداز کنندگان براي سپرده گذاري در بانک

و با کاهش اين منابع سرمايه گذاري کاهش خواهد  شود میي مالی کم ها نتيجه منابع مالی در اختيار واسطه

همچنين از طرفی، با . آيد میبا کاهش منابع مالی در اقتصاد مازاد تقاضا براي اين منابع به وجود . يافت

کاهش دستوري نرخ بهره، به دليل کاهش هزينه استقراض براي متقاضيان منابع مالی، تقاضا براي اين منابع 

. شوند مید شده براي منابع مالی، اين منابع در اقتصاد جيره بندي ادر پی مازاد تقاضاي ايج. دياب میافزايش 

در نهايت . کند میي مالی دخالت ها در نتيجه دولت براي تخصيص منابع جيره بندي شده در عملکرد واسطه

تخصيص اين منابع به نفع خود،  و همچنين تمايل دولت به 1ي فشارها ي دولت و وجود گروهها با دخالت

اين گونه استدالل کرد که با وجود  توان می . شود میي سرمايه گذاري با مشکل روبرو ها مالی پروژه تأمين

ي موجود سرمايه ها مالی پروژه تأمينجيره بندي منابع مالی و دخالت دولت در تخصيص آن، ديگر اولويت 

تيجه باز هم اقتصاد شاهد کاهش سرمايه گذاري به موجب کمبود در ن. نيست ها گذاري بر اساس بازدهی آن

الزم به يادآوري است که حتا،  نکته البته اين. خواهد شد ،منابع مالی و عدم تخصيص بهينه اين منابع کمياب

خيرخواه باشد و منابع مالی را بر اساس بازدهی باالتر اولويت بندي کند بينانه، اگر دولت  با يک نگاه خوش

باز هم سرمايه گذاري در اثر کاهش انگيزه پس انداز  ،ي فشار وجود نداشته باشدها همچنين اثري از گروهو 

که توسط بازار  اي هي بهره و کمتر شدن آن نسبت به نرخ بهرها و کاهش منابع مالی، در پی کاهش نرخ

 .دياب می، کاهش شود میتعيين 

به طور کلی . ندسرکوب مالی را معرفی کرد ي هپديد 1973در سال  و شاو براي اولين بار مک کينون 

به دليل اختالالت ايجاد شده در  ها مک کينون و شاو سرکوب مالی را به موقعيتی گفتند که در آن قيمت

به طور دقيق تر موقعيتی که در آن نرخ بهره در جايی . سازوکار بازار، از سطح تعادلی بازار منحرف شده اند

از سرکوب مالی، تحصيص غير بهينه منابع مالی  از نظر  اين دو نتيجه حاصل. شود میين جداي از بازار تعي

                                                             
1Pressure Groups 
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ي مورد حمايت دولت بوده که در نهايت باعث کاهش سرمايه گذاري و کاهش رشد ها گاهبه نفع دولت و بن

ررات، ، قوانين و مقها از سياست اي هسرکوب مالی مجموع 2و مارتين 1از ديد روبينی. شود میاقتصادي 

ي مالی ها ي اعمال شده از طرف دولت است که به واسطهها ي کمی و کيفی و کنترلها ، محدوديتها ماليات

تا کنون تعاريف متعددي از سرکوب مالی ارائه . اجازه نميدهند تا در حداکثر ظرفيت فنی خود عمل کنند

بودن نرخ بهره ( حتا منفی) قانونی، پايين باال بودن نرخ ذخاير توان می ، به طور کلی ها شده که با توجه به آن

ي ها ي مالی را به عنوان شاخصها واسطه مالی منابع حقيقی، کنترل جريان سرمايه و تخصيص دستوري

که نرخ بهره کمتر از نرخ بهره  شود میي سرکوب مالی باعث ها سياست .سرکوب مالی در نظر گرفت

 .بهينه به سرمايه گذاري تبديل نشود حاصل از تعادل بازار شود و پس انداز به صورت

در . ي مالی در اقتصاد غير قابل چشم پوشی استها نقش مهم بازارهاي مالی و به تبع آن واسطه 

و  مالی بازارهاي ي مختلفی را برها و کنترل ها يت، محدودها قوانين، مقررات، ماليات ها طول زمان دولت

ين گونه اقدامات مانعی بر سر راه توسعه بازارهاي مالی و شکل ا. نده اي مالی ايجاد کردها عملکرد واسطه

اقتصاددانان زيادي از اجراي  1971 ي هتا پيش از ده. گيري بازارها و سازوکارهاي جديد مالی بوده است

اين اقتصاددانان داليل . يی که موجب سرکوب شدن بخش مالی اقتصاد می شد حمايت می کردندها سياست

اول اينکه براي جلوگيري از ربا خواري، دولت . ذکر می نمودند ها اجراي اين سياستمختلفی را براي 

دوم، براي کنترل . ي بهره حقيقی را به سمت صفر کاهش دهدها بايستی قوانين ضد ربا را وضع کرده و نرخ

ي مالی اه بهتر و تنظيم دقيق تر عرضه پول توسط مقامات پولی، دولت بايستی با وضع مقررات براي واسطه

بهتر از بازار و  ها دليل سوم بر اساس اين تفکر بود که دولت. کنترل مستقيم بر عملکرد آنها داشته باشد

. ندستي سرمايه گذاري هها وژهمالی پر تأمينپس انداز براي  ي هي خصوصی قادر به تخصيص بهينها بانک

. گيردر بازار ممکن است انحصار صورت د و همچنين گيرند میبهينه اجتماعی را در نظر  ها زيرا که دولت
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ي سرکوب ها با اجراي سياست. جلوگيري از عواقب ناشی از کسري بودجه دولت بود ي هبر پايدليل چهارم 

و به اين صورت  گيرد می، قرار شود میکه توسط سازوکار بازار تعيين  اي همالی نرخ بهره پايين تر از نرخ بهر

 .دياب میولت کاهش ي دها ي ناشی از بدهیها هزينه

ي ها بيشترين انگيزه براي ايجاد محدوديت بر بازارهاي مالی و اجراي سياست که گفت توان می 

ي بهره ها وقتی نرخ. سرکوب مالی در کشورهاي در حال توسعه، کسب درآمد آسان براي دولت است

ي دولتی ها ي مالی به نفع بنگاهاه حقيقی پايين يا منفی باشد و نرخ ذخاير قانونی باال باشد و منابع واسطه

نداشتن . دياب میتخصيص يابد، دولت به يک منبع مالی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار دست 

ي ها براي استفاده از سياست ها دولتتمايل  ،مد و وجود کسري بودجه دائمیساختارهاي مالياتی کارآ

 .دهد میسرکوب مالی را افزايش 

حقيقی و باال بودن نرخ  ي هي منفی بهرها ر پی آن کمبود سرمايه گذاري، نرخکمبود پس انداز و د

برخی از . ي موجود در بازارهاي مالی اقتصاد ايران استها ذخيره قانونی از جمله مشکالت و محدوديت

ي مستقيم دولت و برخی ديگر ناشی از ساختار اقتصاد و بازارهاي مالی ها ناشی از دخالت ها اين محدوديت

در اقتصاد ايران از طريق تعيين سقف نرخ سود براي  در بازارهاي مالی مداخله دولت .در ايران است

ي بانکی، نرخ باالي ذخاير قانونی، دخالت در نحوه توزيع اعتبارات بانکی، وضع قوانين و مقررات ها سپرده

کی به سطحی کمتر از محدود کننده براي حساب جاري و حساب سرمايه، باعث پايين آمدن نرخ سود بان

در بازارهاي مالی باعث کاهش ظرفيت بازارهاي مالی و  ها ي دولتها اين گونه دخالت. نرخ تورم شده است

ي سرکوب ها ي مالی و سياستها ايجاد محدوديت .به اصطالح سرکوب مالی در اقتصاد ايران شده است

 ها اما اثرات ثانويه اين گونه سياست را محقق سازد ها مالی اگرچه ممکن است اهداف کوتاه مدت دولت

و آزادسازي مالی به جاي سرکوب  ها از اين رو برداشتن محدوديت. اقتصاد را با مشکالتی مواجه می سازد

 .رسد میمالی مناسب تر به نظر 
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سرکوب . به طور کلی وجود سرکوب مالی از جمله مسائلی است که اقتصاد ايران با آن مواجه است

 گيرند می د باشد که در اين پژوهش مورد بررسی قرارتوان می اد ايران ناشی از عوامل گوناگونی مالی در اقتص

شکل گيري محدوديت در بازارهاي مالی، در رفع و يا تعديل اين عوامل  که با دانستن منشأ از اين رو

 .نظر مناسب تري ارائه نمود توان می 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش-3-2

ي سرکوب ها شورهاي در حال توسعه از جمله ايران مشهود است که نظريهضعف بخش مالی در ک

عملکرد بازارهاي مالی در . ارائه دهد ،د توضيح مناسبی براي علل وجود اين ضعف در عملکردتوان می مالی 

از اين رو مطالعه بازارهاي مالی ايران و . اقتصاد هر کشور اثر قابل مالحظه اي بر اقتصاد آن کشور دارد

د باعث توان می ي مالی ها از ميان برداشتن محدوديت. ي موجود در آن حائز اهميت استها محدوديت

 ها علل شکل گيري آن نياز به دانستن ها ين محدوديتعملکرد بهتر اقتصاد شود و براي از ميان برداشتن ا

شکل گيري سرکوب محدوديت بر بازارهاي مالی و عوامل  ي هبنابراين بررسی عوامل ايجاد کنند. است

 .کند میمالی، ضرورت پيدا 

يک تحليل  ي هي اقتصاد دارد براي ارائها از آنجايی که بازارهاي مالی تعامل زيادي با ديگر بخش

ي اقتصادي ها تمامی بخش ي هعملکرد اين بازارها نياز به يک مدلی است که دربرگيرند ي هجامع از نحو

يک مدل تعادل عمومی محاسبه پذيرکه در آن بخش مالی اقتصاد هم به همين دليل در اين پژوهش از . باشد

که با  کند میي تعادل عمومی محاسبه پذير اين امکان را فراهم ها مدل. شود میوارد شده است استفاده 

به اين . ي مختلف به علت يابی وجود سرکوب مالی در اقتصاد ايران پرداخته شودها استفاده از سناريو
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شده  ارائهنتايج  ولصبلکه سازوکار ح دهد میا را نشان ها نتايج حاصل از اجراي سناريوهصورت که نه تن

 .کند میدر مدل را به خوبی مشخص 

 

 اهداف پژوهش-3-1

هدف از ارائه اين پژوهش به طور کلی مدل سازي سرکوب مالی و تحليل عملکرد بخش مالی 

در اين بررسی پس از . است در اقتصاد ايران اين بخش ي هندي سرکوب کنها اقتصاد براي بررسی سياست

ن و تبيين توابع رفتاري و ايرا اقتصاد ، با ارائه مدل مناسب برايوري بر ادبيات موجود در اين حوزهمر

پرداخته سرکوب مالی در اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومی محاسبه پذير، سياستی، به تحليل 

. شود میاز سناريوهاي مختلف علل ايجاد سرکوب مالی در اقتصاد ايران بررسی  سپس با استفاده .شود می

 :کردبه صورت زير دسته بندي  توان می اهداف اين پژوهش را 

 ارائه يک مدل تعادل عمومی محاسبه پذير براي نشان دادن سرکوب مالی  –الف 

عاريف با استفاده از مدل ارائه بررسی تعاريف ارائه شده از سرکوب مالی و تحليل تجربی اين ت –ب 

 پژوهش، براي اقتصاد ايراناين شده در 

 .در اقتصاد ايران ي  سرکوب مالیها سياستبررسی و تحليل  -ج 

 

 های پژوهش سؤال-3-9

از طريق سناريوسازي به ارزيابی برخی از  ي تعادل عمومی محاسبه پذيرها مدل با توجه به اينکه

لذا  (به تکرار نتايج سال پايه می گرددکه در اجراي مدل منجر )د نی پردازمي مختلف ها و شوک ها سياست
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اين امر حاکی از تفسير مدل سازي تعادل عمومی محاسبه پذير به  .باشند میفاقد جمالت خطا  ها اين مدل

ي حاصل از ها به طور دقيق تر فرضيه. باشد میاقتصاد سنجی  و متفاوت از غير تصادفی اي هعنوان شيو

ي ها سؤالبراي  ها در اين مدل. شوند نمی تأييدي آماري رد ويا ها آزمون ي هوهش به وسيلي پژها السؤ

. شود میي پژوهش پاسخ داده ها سؤالو به طور جامع به  شود نمیدر نظر گرفته  اي همطرح شده فرضي

از . وجود دارد اقدام کردبه آزمون فرضيه به صورتی که در ادبيات آماري  توان نمی  ها بنابراين در اين مدل

ارائه  ،شده ي طرحها سؤالدر راستاي پاسخ به  ها ي تعادل عمومی محاسبه پذير، فرضيهها اين رو در مدل

 .شوند می

بخش مالی اقتصاد باشد  ي هيک مدل تعادل عمومی محاسبه پذير که دربردارند توان می چگونه  -الف 

 براي نشان دادن سرکوب مالی طراحی کرد؟

 ؟شود میچه عواملی باعث به وجود آمدن سرکوب مالی در اقتصاد ايران  -ب

 ي سرکوب مالی در اقتصاد ايران به چه صورت است؟ها اثرگذاري سياست ي هنحو -ج

 

 روش انجام پژوهش-3-5

در اين پژوهش هم به صورت . توصيفی است-روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع تحليلی

ي بازارهاي مالی براي اقتصاد ايران، ها ربی به تحليل سرکوب مالی و محدوديتنظري و هم به صورت تج

مدل  یبه اين صورت که ابتدا سرکوب مال. تحت يک مدل تعادل عمومی محاسبه پذير، پرداخته شده است

ل ي مختلف به تحليها مدل براي اقتصاد ايران، با استفاده از سناريو 1و سپس با کاليبره سازي شود میسازي 

يک مدل تعادل  مدل به کار گرفته شده در اين پژوهش. شود میتجربی مدل براي اقتصاد ايران پرداخته 
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ي تعادل ها مدل .اقتصاد است مالیشامل بخش حقيقی و بخش  که باشد میدوگانه  محاسبه پذير عمومی

مدل  1ان بستارهايکه تحت عنو شود میعمومی محاسبه پذير از يکسري متغيرهاي درونزا و برونزا تشکيل 

با توجه به موضوع پژوهش، بخش . بستارهاي مدل تعيين کنندگی مدل را بوجود می آورند. شوند میمعرفی 

اثرات مالی را از  توان می با اضافه کردن بخش مالی اقتصاد به مدل، . مالی اقتصاد به مدل اضافه شده است

بخش از يکديگر است که قابليت تحليل اثرات  با تفکيک اين دو .تفکيک کرد حقيقی اقتصاد اثرات بخش

معادله  ي هارتباط  بخش حقيقی و مالی به وسيل .شود میي مختلف بر بخش مالی قابل حصول ها سياست

پول و مقدار توليد در  ي هيک رابطه بين عرض ي همقداري ارائه دهند ي همعادل .مقداري برقرار شده است

 .کنند میالی و حقيقی با يکديگر ارتباط پيدا اقتصاد است که از اين دريچه بخش م

. مقادير اوليه متغيرها و پارامترها، مدل براي اقتصاد ايران کاليبره سازي شده است ي هبراي محاسب

ي ها آن پارامترهاي ثابت مدل و مقادير متغيرها با استفاده از داده ي هکاليبره سازي فرايندي است که به وسيل

به منظور  .شود میتعيين  (مدل براي تعيين به عنوان سال مبنا)اجتماعی يک سال ي حسابداريها ماتريس

و آمارهاي  1345سال  ماتريس حسابداري اجتماعیاز  در اين پژوهش کاليبره سازي مدل براي اقتصاد ايران

 .ملی ساالنه در اين سال استفاده شده است

که قابليت حل معادالت جبري  شود میستفاده از نرم افزارهاي رياضی ا ها براي تجزيه و تحليل داده

استفاده      براي انجام محاسبات جبري مدل در پژوهش حاضر از نرم افزار . همزمان را داشته باشد

عنوان خروجی مدل در قالب تعيين  نتيجه اصلی را به که قابليت اين را دارد     برنامه . شده است

 .متغيرهاي درونزا ارائه کند

.
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