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 چکیده

ٍ هشکالت اقتصبدی، هبًٌد افسایش داهٌِ ًَسبًبت اقتصبدی، افسایش بیکبری ٍ تَرم  ّب بحراىبرخی از اقتصبدداًبى هؼتقدًد ٍقَع 

دستَری آى است. در  ّبی سیبستافسایش زیبى )کبّش رفبُ( اجتوبػی، بِ جْت هداخلِ اقتصبدی دٍلت ٍ اجرای  درًْبیتٍ 

 دستَری دٍلت تَسظ ببًک هرکسی ٍ در ٍاقغ استقالل آى، ّوچٌبى هَضَػی هغرح است. ّبی سیبستایي ارتببط، ػدم اجرای 

هفبّین کبربردی ٍ  گیری شکلٍ چگًَگی  ّب ببزیرسی هفَْم ًظریِ . در ابتدا بِ برشَد هیدر ایي هقبلِ چٌدیي ّدف دًببل 

. بب بررسی چگًَگی ٍرٍد ًظریِ گیرد هیًظریِ ببزی هدرى شد، هَرد بررسی قرار  گیری شکلشدُ است.  بٌیبدی آى پرداختِ

دیَى کبر کیدلٌد ٍ ه تَاى هی؛ ایي دستبٍردّب را شَین هیهدرى، هتَجِ دستبٍردّبی ػظیوی  کالىببزی در فضبی اقتصبد 

کِ سرػت  دّد هی. ًتبیج ًشبى شَد هیی دیفراًسیلی برای هب رٍشي ّب ببزیپرسکبت داًست. در ایي بررسی، دلیل اّویت 

بت حلقِ ببز بیش از ببزی بب اعالػبت ببزخَرد است ٍ ّوچٌیي سغح بدّی تؼبدلی در الػّوگرایی بِ سوت تؼبدل در ببزی بب اع

ب اعالػبت ببزخَرد کوتر از ببزی بب اعالػبت حلقِ ببز است. ّوچٌیي ًتبیج حبصل از ایي هدل ًشبى ٍضؼیت پبیب در ببزی ب

سغح بدّی را بِ سغح ّدف ٍ هغلَة آى ًسدیک کرد ٍ  تَاى هیکِ در ببزی رّبر پیرٍ بیي دٍلت ٍ ببًک هرکسی،  دّد هی

 .اًتشبر پَل بیش از اًدازُ تَسظ ببًک هرکسی شَدد بب استفبدُ بْیٌِ از درآهدّبی ًفتی، هبًغ از تَاً هیحتی دٍلت 
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