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رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮأﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
)دورﻫﺎم .(۱۹۷۶ ،۱دﻟﯿﻞ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی دﻻﯾﻞ و
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰیﻫﺎ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﻣﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ( ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻮلﮔﺮاﯾﺎن و ﮐﯿﻨﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎ ﻋﺪمﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری
ﻧﯿﺮویﮐﺎر را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ۲را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ) ۳ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺗﺮﺟﯿﺢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮل زﻣﺎن( ﻣﯽﺷﻮد ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺗﺮﯾﺸﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل دروﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﯿﻠﯽﻋﺮاﻗﯽ و ﺳﻮری.(۱۳۸۳ ،
٥
٤
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﻮ و ﺳﺎچ ) ،(۱۹۸۵روﮔﺮ
) (۲۰۰۵و ﮐﯿﻠﯿﺎن (۲۰۰۹) ٦ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ
۷
ﻧﻔﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻔﮑﺮات ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰی اﺳﺖ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺳﮑﯽ و ﮐﯿﻠﯿﺎن
) (۱۹۹۱و ﻫﺎﻧﺖ (۲۰۰۵) ۸اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰی و
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۳۶۳

 ۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
 ۱.۲ﺗﻮرم رﮐﻮدی از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ) (GDPو روی ﻣﺤﻮر
ﻋﻤﻮدی ﻗﯿﻤﺖ ) (Priceﻗﺮار دارد .ﺗﻌﺎدل اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) A(P,Yاﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )'(P
در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ) (ADﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻞ ) (ASﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﯾﺪ ) B(P', Y′ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻻﯾﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۱دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰیﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ) ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﻏﯿﺮه( از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و
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ﮐﯿﻨﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺧﺼﻮص رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺟﻤﺎع
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎر ﺧﺎص آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،روشﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﺧﻠﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮویﮐﺎر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه از رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻼن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم و ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺧﺎص درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ  ۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد و در ﺑﺨﺶ  ۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﺎﻟﯿﺎت( ،ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی از ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
PRICE
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ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻮرم رﮐﻮدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ

ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎ از دو زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (۱ :از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺪمﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و  (۲از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر .روﯾﮑﺮد ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ درﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﮑﺘﺐ اﺗﺮﯾﺸﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ درﺻﺪد ﺗﻮﺟﯿﻪ زﻣﺎن و ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر رﮐﻮد
در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی را در اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل دروﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ رﺷﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد )ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ و
ﺳﻮری ،۱۳۸۳ ،ﺻﺺ.(۳۴۰-۳۳۰ .
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ) (۱۹۶۹ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﮑﺘﺐ ﭘﻮلﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻄﺮحﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﭘﻮل و اراﺋﻪ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم آﺗﯽ،
اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد -را درﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻨﻈﺮ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

۳۶۵

ﮐﯿﻨﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﺟﻮد ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻤﺮ ۱ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز
ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی

ﻧﺌﻮ ﮐﯿﻨﺰی

ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﻣﯽ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد
ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ
رﺷﺪ ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎزاد ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص و ﭘﺮﻧﻔﻮذ

ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ
ﮐﯿﻨﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﻮلﮔﺮاﯾﺎن
ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺗﺮﯾﺸﯽ
۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪ روی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻮﮐﺎس ۳در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻘﻼﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﯿﺪﻟﻨﺪ و
ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﮏ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدد .ﮐﯿﺪﻟﻨﺪ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ۱۹۷۷) ٤و  (۱۹۸۲ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دوﻟﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ در اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی
٥
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

1

persistent inflation
differential accumulation
3
Lucas
4
Kydland & Presscot
 ٥ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮی در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﯿﺪﻟﻨﺪ و ﭘﺮﺳﮑﺎت ) (۱۹۷۷و
) Bastanifar, Barzani Vaez, Isfahani Dallali & Dastjerdi Bakhshi (2012ﻧﮕﺎه ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﻮرد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﻓﺮ ) (۱۳۹۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
2
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ﺟﺪول ۱
دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻗﺘﺼﺎدی

۳۶۶
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۲.۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﻘﻮی ) (۱۳۸۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد از دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و ﯾﺎ رﮐﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم
ﺑﮑﺎﻫﺪ.
ﺷﺎﮐﺮی ) (۱۳۹۲ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺪاوم ﺗﻮرم دورﻗﻤﯽ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﮐﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻻً ،ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺮازﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ،ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ارز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .راﺑﻌﺎً ،درﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
و دارو و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪ،
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.
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در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۹۰دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺘﺰان (۱۹۹۸) ۱در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎد دارد وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺳﻮد ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ از ﻃﺮﯾﻖ دردﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻈﺎرت و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار و درﻫﻢﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﮑﺎﻫﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ
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ﺧﺎﻧﯽﻗﺮﯾﻪﮔﭙﯽ ،ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻋﺰﯾﺰی و ﺻﺒﺎغ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۲ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻻﯾﻞ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی ﺧﻮدﺑﺮازشﮐﻨﻨﺪه آﺳﺘﺎﻧﻪای ۱و اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۲ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ ۲و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﻧﻪای ،اﺛﺮات ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد
ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺎﮐﺴﻠﯽ (۱۹۸۰) ۳ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮزﯾﻞ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۹۶۴ﺗﺎ
 (۱۹۶۸و ﺷﯿﻠﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۹۷۳ﺗﺎ  (۱۹۷۸ﺑﺎ روش ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ )ﺣﺠﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ( ﺑﺮای ﯾﮏ دوره
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه )ﻋﻤﻠﮑﺮدی( آزﻣﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎداری اﻧﺤﺮاف ﻣﻘﺎدﯾﺮ
رﺷﺪ ﮔﻮﯾﺎی وﺟﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﯾﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ،رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی در دو ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺮوج از ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ و ﺷﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺨﻪ واﺣﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮرﮐﺮدن ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر
اﻫﺪاف و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
روﮔﺮ (۱۹۸۱) ٤ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻋﻤﺎلﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوران رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ )دﻫﻪ
 (۱۹۷۰ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ درﻣﻮرد درﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮرم رﮐﻮدی دو
دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه
ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻃﯿﻒ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻤﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
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Roy
Devine

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 12:13 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ﻧﯿﺮویﮐﺎر )ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮوی اﻗﺘﺼﺎد( ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺮﻓﺪاران دﯾﺪﮔﺎه دوم ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر درﻣﺎن را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﻀﺒﺎط ﭘﻮﻟﯽ
و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ را از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺧﺎرج
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮأﻣﺎن ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﯾﮏﺳﻮ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ و ﻫﺪفﻣﺤﻮر،
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮرم رﮐﻮدی دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ری (۱۹۸۱) ۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی در آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ واﺣﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﻧﻤﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ در ژاﭘﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﮑﻞ رﮐﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺬب ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
دوﯾﻦ (۲۰۰۰) ۲ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۹۸و ﺗﺨﻤﯿﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﯽﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی )دﻫﻪ  ۱۹۷۰و ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ دﻫﻪ (۱۹۹۰
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رواج ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎرب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻮرم
رﮐﻮدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

۳۶۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

 ۳.۲روش ﭘﮋوﻫﺶ

 ۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
 ۱.۳ﺑﺮآورد ﺳﺎلﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴در اﺑﺘﺪا ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪ  ۱روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
)(۱

])) ( ( , ) = [ − ( ))( −

اﮔﺮ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ ) ( و ) ( اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺟﺎی و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ
ﯽ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان )دوران ﺟﻨﮓ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻃﻮل دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ِ
ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

Denhaan & Sumner
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ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ از اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ و ﮔﺮاﻧﺪﻟﺮ ) (۲۰۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دﭼﺎر ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﻮده ﻋﺪد ﯾﮏ و
ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺪد ﺻﻔﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
اﻟﮕﻮی دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ (۲۰۰۴) ۱اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) ،(۲۰۰۴از ارﺗﺒﺎط ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ واﻗﻌﯽ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ واﻗﻊﺷﺪه از ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ واﻗﻌﯽ دارای ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن
ﺳﺎل رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖﺑﻮدن ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ،رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۲ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۳۷۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۲
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل و ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻬﺎ
*

S

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی

P

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ۱۳۷۶
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻻر
ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ۱۳۷۶
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺑﺎ
وﻗﻔﻪ ﯾﮏدورهای

M2
O
L
)S(-1

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﮔﺰارش ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ) (۱۳۸۹ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
**
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮی دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴ﺑﺎ ﯾﮏ دوره وﻗﻔﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان دادهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  ،۱۳۹۲ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۲از ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎ )ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ واﻗﻌﯽ داﺧﻠﯽ( ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﻮده ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ،(۱۳۸۹ﺑﺮآوردﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
** در اﯾﻦ ﮔﺰارش دادهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۷ﺗﺎ  ۱۳۸۶ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ دادهﻫﺎ در ﻣﺪل،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر  ۲درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻬﺮهوری در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۷
ﺗﺎ  ۱۳۸۹و  ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۶۷ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهوری ﮐﻞ ﻧﯿﺮویﮐﺎر)دو درﺻﺪ( ﺑﺮآورد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻔﯽﺷﺪن ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و ﻣﺜﺒﺖﺑﻮدن آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪمرﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
در دوره زﻣﺎﻧﯽ دارد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ،اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﻮرم در ﯾﮏ دوره اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﺒﺎرت ) (  −ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺛﺒﺎت
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ) (  −ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺮط ﻣﻨﻔﯽﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪارِ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ واﻗﻌﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎی دوره از ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻃﯽ دوره
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻔﯽﺑﻮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮرم در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﯾﮏ دوره
ﻼ دوره  ۱۳۹۰ﺗﺎ  (۱۳۹۲و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی وﺟﻮد
)ﻣﺜ ً

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 12:13 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ﻧﻤﺎد

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﻨﺒﻊ داده

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮی دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴ﮐﻪ دادهﻫﺎی آن
)رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۷۶و ﺗﻮرم
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺳﺎل  (۱۳۷۶ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

۳۷۱

 ۱ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ روش در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ۳۰ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۹درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮرم و  ۱درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن اﻗﺘﺼﺎد  ۱۵درﺻﺪ ﺗﻮرم و  ۱۵درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری را
ﺗﻮأﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روش دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎتﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ و ادﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ و ﮔﺮوﻧﺪﻟﺮ ) ،۲۰۱۲ﺻﺺ (۸-۳ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
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رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮأﻣﺎن ﺗﻮرم در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻼ در دوره ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۷ﺗﺎ  ۱۳۷۳ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺜ ً
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ  ۴٫۶۶و ﻧﺮخ ﺗﻮرم  ۲۰٫۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۷۰رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺎلﻫﺎی اﯾﻦ دوره ) ۱۳۶۷و  ۱۳۷۱ﺗﺎ  (۱۳۷۳رﺷﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯿﺎن ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ
واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در آن دوره اﺳﺖ ،ﻣﻨﻔﯽ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ دارد.
درواﻗﻊ در اﯾﻦ روش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮأﻣﺎن ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
آن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮﺳﺎندار
در ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺤﺮاف از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دوره ﺑﺮ
ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﺟﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی ﯾﮏ
دوره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۸دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل دوره
۱
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪول  ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﺳﺎلﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش دیﻫﺎن و
ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۸۴ ،۱۳۷۳ﺗﺎ  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۲دارای رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ و در
ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۳۷۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۳
ﺑﺮآورد ﺳﺎلﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 ۱۳۵۸ﺗﺎ ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷ﺗﺎ ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴ﺗﺎ ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹ﺗﺎ ۱۳۸۳
۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰ﺗﺎ ۱۳۹۲

-۲۰٫۳
-۳۷٫۸
۰٫۲۷
۳٫۱۷
-۷٫۴۲
-۱۴٫۶

آری
آری
ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ
آری
آری

ﯾﺎدداﺷﺖ .روشﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دیﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻨﺮ ) (۲۰۰۴ﻗﺮار دارد.

 ۲.۳ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
ﺟﺪول  ۴ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی داده ﺷﻤﺎرﺷﯽ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر داده ،ﺗﻮﺑﯿﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
۱
ﺟﺪول  ۵ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ-ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ
ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﻮح  ۱ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ  ، ۰ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎﯾﯽ دارد ،رد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪول  ۴در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪی زﻣﺎﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺪﯾﻞ در رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
دوره وﻗﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
در اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﺑﺮوز و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم رﮐﻮدی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ روشﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ در ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﺳﻮال در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.

Dickey-Fuller
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ﺳﺎل

ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم

رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ

۳۷۳

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

ﺟﺪول ۴
ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﺗﺨﻤﯿﻦ
ML/QML : Poisson
Count
ML: Negative
Binomial Count
QML : Normal Count
QML : Negative
Binomial Count
ML : Censored
Normal
OLS

-۴٫۳۵
)(-۱٫۱۱
-۴٫۳۵
)(-۱٫۱۱
-۲٫۲۲
)(-۱٫۸۰
-۵٫۷۷
)(-۱٫۱۱
-۲٫۹۸
)(-۴٫۳۰
-۲٫۱۸
)(-۴٫۳۶

-۰٫۷۵
)(-۰٫۵۶
-۰٫۷۵
)(-۰٫۵۶
-٫۰۳۸
)(-۱٫۵۰
-۱٫۰۱
)(-۰٫۵۷
-۰٫۴۸
)(-۱٫۸۶
-۰٫۳۰
)(-۱٫۵۶

۳٫۱۱
)(۱٫۰۴
۳٫۱۱
)(۱٫۰۴
۱٫۵۸
)(۱٫۸۱
۴٫۱۵
)(۱٫۰۴
۲٫۱۲
)(۳٫۸۹
۱٫۵۱
)(۳٫۹۱

۵٫۰۵
)(۰٫۷۱
۵٫۰۵
)(۰٫۷۱
۲٫۵۷
)(۱٫۵۵
۶٫۵۲
)(۰٫۶۸
۳٫۵۵
)(۲٫۵۱
۲٫۷۹
)(۲٫۴۹

۱٫۴۶
)(۱٫۱۰
۱٫۴۶
)(۱٫۱۰
۱٫۵۱
)(۱٫۳۹
۱٫۳۵
)(۰٫۸۹
۰٫۵۵
)(۲٫۹۰
۰٫۳۹
)(۲٫۷۰

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻧﻮع ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﭼﻬﺎر روش اول داده ﺷﻤﺎرﺷﯽ ،در روش ﭘﻨﺞ ﺗﻮﺑﯿﺖ و در روش آﺧﺮ  OLSاﺳﺖ .ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۷۹٫۹ ،۵۵٫۵ ،۷۵٫۳ ،۶۷٫۰ ،۶۸٫۴و
 ۸۳٫۷درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎره  zاﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ در اﻧﺘﺨﺎب وﻗﻔﻪﻫﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ از آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ و آﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ۵
ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺟﺪول  ۳ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎره دﯾﮑﯽ-ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ML/QML :
Poisson
Count

ML:
Negative
Binomial
Count

QML :
Normal
Count

QML :
Negative
Binomial
Count

ML :
Censored
Normal

OLS

-۳٫۸۲

-۳٫۸۲

-۵٫۵۶

-۳٫۸۷

-۳٫۸۶

-۳٫۸۴

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺳﻄﻮح ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ  ۵ ،۱و  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -۲٫۹۷ ،-۳٫۶۹و  -۲٫۶۲اﺳﺖ.

 ۳.۳ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺦ
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C
-۳۹٫۶۹
)(-۱٫۰۶
-۳۹٫۶۹
)(-۱٫۰۶
-۲۰٫۹
)(-۱٫۹۷
-۵۱٫۴
)(-۱٫۰۳
-۲۶٫۱
)(-۳٫۷۵
-۱۹٫۴۸
)(-۳٫۶۶

P

)M2(-1

)O(-1

)L(-1

)S(-1

۳۷۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات
ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﺧﺎرج و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ارزی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 ۲ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ درﺧﺼﻮص ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  ۲۷٫۶درﺻﺪی اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۱٫۴ ،۱۳۹۰درﺻﺪ

←
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ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای دارد .ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺗﺮﯾﺸﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ اﺗﺮﯾﺸﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل و روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ
۱
ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول  ۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۷۳در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻗﺮار ﺑﻮده رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸٫۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ
 ۲۳٫۸درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺑﻪ  ۳٫۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺪار
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﯾﺎ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۴ﺗﺎ  ۱۳۸۹ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎﺳﺖ؟
ﺟﺪول  ۶رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را در دورهﻫﺎی وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و ﻧﺒﻮد آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .رﺷﺪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی ﻧﺒﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ از  ۱۳۷۴ﺗﺎ  ۲۷ ،۱۳۸۳درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دﭼﺎر رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ  ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۷۳و
 ۱۳۸۴ﺗﺎ  .(۱۳۸۹در ﺳﺎلﻫﺎی وﺟﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ۲۴ ،درﺻﺪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻮرم رﮐﻮدی ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۲روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺷﺪ را در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۸۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی
دورهی اول رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ) ۱۳۵۸ﺗﺎ  (۱۳۷۳ﻫﻢ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺸﯽ در
ﺣﺠﻢ ﭘﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮای دوره رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ )۱۳۸۴ﺗﺎ  (۱۳۸۹ﻧﯿﺰ
ﻣﺼﺪاق دارد .درواﻗﻊ ،ﻋﻠﺖ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
۲
اﺳﺖ.

۳۷۵

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

ﺟﺪول ۷
ﺑﺮآورد ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوران وﺟﻮد و ﻧﺒﻮد رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۱
۲
۳
۴
۵

 ۱۳۵۸ﺗﺎ ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴ﺗﺎ ۱۳۸۳
۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۸۹
۱۳۵۸ﺗﺎ ۱۳۸۹
دوران رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ

۲۲
۲۷
۲۸
۲۵
۲۴

-۸٫۲
 ۹٫۵و ۱۶٫۱
۲۰
-

آری
ﺧﯿﺮ
آری
-

ﯾﺎدداﺷﺖ .دوران رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ از  ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۷۳و  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۹ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در
ﻣﻮرد اول ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۷۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد دوم ،ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۷۴ﺗﺎ  ۱۳۷۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹٫۵درﺻﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۶٫۱درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮم ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوران رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎزه  ۱۳۵۸ﺗﺎ  ۱۳۷۳و  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۹اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۲روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۸ﺗﺎ ۱۳۸۹

ﺷﮑﻞ  ۳ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری  VARﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
→
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۶۲٫۹ ،۱۳۹۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روش ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻮرد

دوره زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه )درﺻﺪ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )درﺻﺪ(

وﺟﻮد ﺗﻮرم
رﮐﻮدی

۳۷۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

Response of STAG to One S.D. LIQUID Innovation

٠٫٠۵۶
٠٫٠۵٢
٠٫٠۴٨
٠٫٠۴۴
٠٫٠۴٠

١٠

٩

٨

٧

۶

۵

۴

٣

٢

١

٠٫٠٣۶

ﺷﮑﻞ  .۳اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﭘﻮل در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۸دارای ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۶ ،۲۸ ،۳۹ ،۳۴ ،و  ۲۴درﺻﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻋﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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ﺑﻪ دوران رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ )ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ( اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﻮﺳﺎت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ( ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزه ده ﺳﺎﻟﻪ ،در دو ﺳﺎل اول ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ،
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﮐﻮد
ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در رﺷﺪ ﺣﺠﻢ
ﭘﻮل )ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ( اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  ،۷ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل را ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۰درﺻﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد وﻟﯽ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل
ﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه در اﯾﻦ دوره  ۲۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧ ِ
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ  ۲۰درﺻﺪی اﺳﺖ ،وﻟﯽ
آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،رﺷﺪ  ۲۸درﺻﺪی در
ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ

۳۷۷

 ۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ازﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

1

rule
delegation
3
reputation
 ٤ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ روشﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه )روﻣﺮ،
 ( ۲۰۱۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 ٥ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت Collier, Hegre,
) Hoeffler & Sambanis (2003و ) Verwimp & Bruck (2009ﻧﮕﺎه ﺷﻮد.
2

Aghion & Tirole
Ludema & Olofsgård

6
7
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ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ و ﮐﺎذب ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﻮقﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در رﮐﻮد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ و ﮐﺎذب ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در
ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
۱
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪه ،
وﮐﺎﻟﺖ ۲و ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ ۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )روﻣﺮ ،۲۰۱۲ ،ﺻﺺ ۵۵۹ .ﺗﺎ  ،٤ (۵۶۳اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ٥و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮرث ) ،(۱۹۹۴ ،۱۹۹۰ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻗﯿﻮن و ﺗﯿﺮول (۱۹۹۷) ٦و
ﻟﻮدﻣﺎ و اوﻟﻔﮕﺮد ،(۲۰۰۶) ۷ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻫﯿﺎﻓﺖ وﮐﺎﻟﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۳۷۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ،م ،.و ﺳﻮری ،ع.(۱۳۸۳) .راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن )ﺗﺮﺟﻤﻪ( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﺮادران.
ﺗﻘﻮی،م ،.ﻏﺮوی ﻧﺨﺠﻮان ،س .ا .(۱۳۸۲) .ﺗﻮرم رﮐﻮدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان،
.۷۰-۱۳،۹
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﻓﺮ ،ا .(۱۳۹۳) .آزﻣﻮن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﭘﮋوﻫﺸﺎت اﻗﺘﺼﺎدی-۷۲۷ ،(۴)۴۹ ،
.۷۹۹
ﺷﺎﮐﺮی ،ع .(۱۳۹۲) .ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
)ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ ش .(۱۳۴۷۹ .دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ.
ﺧﺎﻧﯽﻗﺮﯾﻪﮔﭙﯽ ،ن ،.ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ن ،.ﻋﺰﯾﺰی ،ف ،.و ﺻﺒﺎغ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،م .(۱۳۹۲) .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﮐﻮد
ﺗﻮرﻣﯽ دراﯾﺮان :روش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ای .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻣﺪل ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی.۳۵-۱۹ ،(۴)۷ ،
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ﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧ ِ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳﯽ در روشﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن دوﻟﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ،دﻻﯾﻞ و
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮوز و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺧﺼﻮص ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻮﻟﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﻨﯽﺗﺮ ،ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪه ،وﮐﺎﻟﺖ و ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان از ﺑﺮوز ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
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