ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
ﺻﻔﺤﺎت ۳۹۹-۳۷۹

*

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻬﺮآرا
ﻣﻬﺪی ﺧﻨﺪان ﺳﻮﯾﺮی

‡

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ :

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵/۰۴/۱۳ :

ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر را در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ
از اﺟﺮا ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ۶۱
ﻣﻮرد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ۴۸ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۸۰-۲۰۱۲ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۸ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ،اﺛﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻮرم ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ،
ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزاری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ،ﺗﻮرم ،اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E50 ،E31 ،B31 :JEL

* اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان؛ mmehrara@ut.ac.ir
† ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان؛ ealinejad@ut.ac.ir
‡ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ ) m.khandan@cbi.irﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
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۳۸۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
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اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮرم دو رﻗﻤﯽ
روﺑﻪرو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮرم ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان در اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی را ﺑﻪﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ
در دو ﺳﺎل )ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۴و  ،(۱۳۶۹ﻫﻤﻮاره دو رﻗﻤﯽ ﺑﻮده و روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﯾﺮان در ﺳﺎل  (۲۰۰۸) ۱۳۸۷رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.۱
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران در ﻣﻬﺎر آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را در ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﻣﻦ
زده اﺳﺖ .ﻃﺮح اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ.
ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﯾﺎل اﯾﺮان در زﻣﺮه ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺻﻼح
ﻧﻈﺎم ارزشﮔﺬاری ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﺎزار در
اداﻣﻪ ﻃﺮح اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ
ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻬﺎر
ﺗﻮرم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺤﻮز و
ﮐﻮﮔﻠﺮ .(۲۰۰۶ ،۲در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرمﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (۱ﭼﻪ ﻧﻮع اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
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۳۸۱

 ۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺿﻮع
 ۱.۲ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻼح ﯾﺎ رﻓﺮم واﺣﺪ ﭘﻮل
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪی در ارزش واﺣﺪ ﭘﻮل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮی آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزد ،اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ۲و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی واﺣﺪ ﭘﻮل ۳ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﯾﺎ ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد )ﻣﻬﺮآرا و ﺧﻨﺪان.(۱۳۹۳ ،

 ۲.۲ﺗﻮرم و ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

٤

ﺗﻮرم و اﺳﺘﻤﺮار آن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ )ﻣﻮﺳﻠﯽ ،
 .(۲۰۰۵اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺗﻮرم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر آن
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 (۲ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روی ﺗﻮرم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻼح
واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی  -۲ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ  -۳وﺟﻮد ﯾﮏ رژﯾﻢ ارزی ﺛﺎﺑﺖ  -۴ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز اﺳﻤﯽ -۵
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ  -۶ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﺎپ ﭘﻮل )ﺣﻖاﻟﻀﺮب( ﯾﺎ ﻗﺮض از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ  -۸اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آزادی اﻗﺘﺼﺎدی.
اﺛﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ۱ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت
ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،اﻟﮕﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت روزﻣﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی درﺷﺖﺗﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮ
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪد ﺻﻔﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﯾﺎووزﮐﺮ .(۲۰۰۷ ،۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺷﺪﯾﺪ ،اﻧﺪازه
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ۲را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺘﯽ ۳را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ارزش ،واﺣﺪ
ﺷﻤﺎرش و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ٤از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺳﻮق داده و ﯾﺎ دﻻرﯾﺰه ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺗﻮرم ﻧﺮﺳﯿﺪ و
ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮدهﮔﺬاریﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و داراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎری داﺧﻠﯽ )ﭘﺲاﻧﺪازی
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد( ٥ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز
ﺗﻮرم ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
دﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ٦و ﻓﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺎﻟﯽ ۷ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮرم،
ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ )رﯾﻨﻬﺎرت و ﺳﺎواﺳﺘﺎﻧﻮ .(۲۰۰۳ ،۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای اﺣﯿﺎی
وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭘﻮل ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف
ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل راﯾﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺬف ﺻﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺻﻼﺣﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻮﺳﻠﯽ .(۲۰۰۵ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺗﻮرم
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮرم ﻫﻤﻮاره
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﺗﻮرم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﻮرم را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﻮرم ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﺬف
ﺻﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮرم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را
در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در ﮐﻨﺎر اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺻﻮرت وﺳﯿﻊ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی )ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ( ،ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد )آﻟﮕﺰ .(۲۰۰۶ ،۱ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ۱۸ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وام از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل اﺧﺬ و آن را در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و
ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .در واﻗﻊ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺑﺘﺪا زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد

۳۸۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺗﻮرم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
وﻇﺎﯾﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل
و ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮده و »در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ« )درﮔﺎﻫﯽ و آﺗﺸﮏ.(۱۳۸۱ ،
Gresham
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و ﺳﭙﺲ ﻃﺮح ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺠﺪد ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم( اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎور و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎدﻻت و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﻣﺼﺎرف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﺷﺎم ۱اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﺷﺎم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﻮل ﺑﺪ ،ﭘﻮل ﺧﻮب را از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﮔﺮ ارزش
اﺳﻤﯽ ﭘﻮلﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﻣﺎ ارزش رﺳﻤﯽ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ارزش
رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮل ﺑﺪ )ﭘﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ( ،ﭘﻮل ﺧﻮب
)ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ( را از دور ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان )ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺗﯿﮑﺖ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﻗﺎم اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮد ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
)آﻟﮕﺰ.(۲۰۰۶ ،
در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم را ﺑﺎ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

۳۸۵
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از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل در ﺣﯿﻄﻪی وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل و ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻓﺮﺟﯽ.(۱۳۸۲ ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺘﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ( ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.
دو دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )ﮔﻮﺗﯿﺮز.(۲۰۰۳ ،۱
در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ اول ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را در ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﻖاﻟﻀﺮب ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻫﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد ﻣﻮﻗﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﭘﻮل ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ.
دوم آنﮐﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮی دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و آن
را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل درونزا ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻃﺮﯾﻖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ )ﺑﺎرو و ﮔﻮردن.(۱۹۸۳ ،۲

۳۸۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮرم
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و وزن اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮرم ،ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻮرم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﮕﺎه
ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارزﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻣﺎرﺷﺎل
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﺗﻮرم
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .از
اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ و راهآﻫﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﻬﺮهوری و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
)رﺳﺘﻤﯽ.(۱۳۸۴،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ،
ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )ﺗﻮرم( را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش واﻗﻌﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در دوره ﺑﻌﺪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ را ﻧﺎﭼﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج اﺳﻤﯽ دوره ﺑﻌﺪ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوره ﺑﻌﺪ ،دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﮑﺮار
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ )ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ( و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )ﭘﺎﯾﻮﻧﮑﯿﻮﺳﮑﯽ.(۲۰۰۱ ،۱

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

۳۸۷

ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم
ﻫﺮ ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﯾﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺠﺎل را ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد
ﺗﻮرم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ
 1ﺷﺮط ﻣﺎرﺷﺎل ﻟﺮﻧﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ارز ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزار ارز از ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺮی ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﺟﺎری را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺷﺮط ﻣﺎرﺷﺎل ﻟﺮﻧﺮ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
2
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ﻟﺮﻧﺮ ،۱ﻣﺎزاد ارزی ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد
)ردرﯾﮕﺰ .(۱۹۹۸ ،۲ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ارزی و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮرم را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخﻫﺎی ارز و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﺮخﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺮخﻫﺎی
ﺷﻨﺎور اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮرﻣﯽ دارد.
در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ذﺧﺎﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از اﻓﺰاﯾﺶ
ارزش ﭘﻮل در ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻮرم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و اﺳﺎﺳ ًﺎ اﺛﺮ ﺗﻮرﻣﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﻮل در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد دوم ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل دﻻر در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﻮرم و ﭘﺮش ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺲ ﺗﯿﻠﻮر ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﮑﺎﻓﻪ و ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ارز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز و ﮐﻤﺒﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻋﺪهای ﻫﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و وﺟﻮد ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ارز
آزاد و ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻧﺮخﻫﺎی ارز اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرم( ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ،وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻣﺎری و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮد.

۳۸۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪاش ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺎز ،ﻣﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻧﮑﺎت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ای را در ﺧﺼﻮص اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوری و
اﻗﺪاﻣﺎت زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .از ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﺳﻪ رﻗﻤﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ،ﺗﺮﯾﻠﯿﺎرد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد درﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﺳﺎل ۱۹۸۱
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﺳﮑﻨﺎس ﺟﺪﯾﺪ درﺷﺖﺗﺮی ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ
دﻧﯿﺎ ) ۰۰۰.۰۰۰.۲۰ﻟﯿﺮ( در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮرم ﻣﺬﮐﻮر اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای روی اﻋﺘﺒﺎر ﻟﯿﺮه ﺗﺮک ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﺪاد دارای ﺻﻔﺮﻫﺎی زﯾﺎد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺛﺒﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل در ﻣﺒﺎدﻻت داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻼح واﺣﺪ
ﻟﯿﺮه ﺗﺮک ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﭘﻮل ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ )ﻣﻬﺮآرا و ﺧﻨﺪان،
:(۱۹۹۳
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل )(IMFﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ۶ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۵۰۰درﺻﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان،
ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﺗﻮرم ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﻮرم ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﮐﻨﺘﺮل و در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺷﺪ و اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﺎ
ﺣﺬف  ۶ﺻﻔﺮ از ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮرم
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آزادﺳﺎزی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۸۰آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ )آﻟﮕﺰ .(۲۰۰۶ ،ﺷﺎﻟﻮده زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ:
 (۱ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﺗﻮرم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
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 ۳ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ

۳۸۹

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

ﺟﺪول ۱
روﻧﺪ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻗﺒﻞ از ۲۰۰۵
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول - ۲۰۰۹
۲۰۰۵
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ۲۰۰۹

ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮل

اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ

ETL

اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی دوره اﻧﺘﻘﺎل

YTL

اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

TL

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی
۱۰۰۰۰۰۰ ETL
= ۱ YTL

= ۱ TL

۱ YTL

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺮﻧﻬﻮﻟﺰ و ﮐﻮﮔﻠﺮ ) (۲۰۰۶در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ :ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ از  ۳۴ﻣﻮرد ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ )اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ( ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۴ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۱ﻣﻮرد آن ﭘﺲ از دورهﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻮرﻣﯽ ۲و  ۳ﻣﻮرد آن ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺗﻮرﻣﯽ

 1ﯾﻨﯽ در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(yeniturkish lira) .
Hyperinflation

2
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ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و اﺳﺘﻤﺎع ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 (۲ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخ ارز ﺷﻨﺎور ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
 (۳اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی
ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺮم واﺣﺪ ﭘﻮل را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد:
۱
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن  ۵۰۸۳ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ) (YTLﺑﺎ
ﺣﺬف  ۶ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻗﺪﯾﻢ ) (ETLﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد .روش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  NEWﺑﻪ
اﺑﺘﺪای واﺣﺪ ﻗﺪﯾﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ در دوره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  NEWاز اﺑﺘﺪای ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﻮل ﺣﺬف ﺷﺪ.
)(YTL → TL

۳۹۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

ﺟﺪول ۲
ﻣﺮور ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ

ﺗﺮﮐﯿﻪ

آل ﺳﯿﻨﺎ و
۲
ﺳﺎﻣﺮز
)(۱۹۹۳

اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ
و
ﻣﺮﮐﺰی
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن

ﮐﺸﻮر
۱۲
ﻃﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
زﻣﺎﻧﯽ
دوره
 ۱۹۵۱ﺗﺎ ۱۹۸۸

اﺳﺘﺮی ۳و
ﻫﻤﮑﺎران
)(۲۰۰۲

رژﯾﻢﻫﺎی ارزی
اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﭼﻪ
ﺑﺮای رﺷﺪ و
ﺗﻮرم دارﻧﺪ؟

ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮری

ﮐﯽ وﯾﻠﯿﺴﻢ
)(۱۹۹۸

۱

اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺗﻘﯽ
ﭘﻮر و اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺳﻮی آزاد
ﮐﺴﺮاﯾﯽ
)(۱۳۸۳

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺗﻮرم در اﯾﺮان

دادهﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  ۵۶ﮐﺸﻮر در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ
دﻫﻪ ۹۰

ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و
اﺻﻠﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻮرم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﺴﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
وﺟﻮد ﻧﻈﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم و ﺗﻐﯿﯿﺮات
آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﭘﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﻄﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻧﺮخ ارز ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦ
از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺷﺪ
آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻬﺮهوری از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﯿﺨﮑﻮب را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ،
دارای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم  ۸درﺻﺪ در ﺳﺎل ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ  ۱۴درﺻﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﻨﺎور،
ﺗﻮرم  ۱۶درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻮرم ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ را دارا
ﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻟﻒ -ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ب-
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی
ﻣﻄﻤﺌﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺠﺰ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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)KivilcimMetin, (1998
Alesinaand & Summers
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Ostry
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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ
ﻋﻠﻞ
در

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻧﺴﺐ و ﻣﻬﺪﯾﻪ
رﺿﺎﻗﻠﯽ زاده
)(۱۳۸۹

ﺑﺮرﺳﯽ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮرم در اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ(

اﯾﺮان در دوره
زﻣﺎﻧﯽ -۱۳۸۷
۱۳۶۸

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺣﺪود
 ۰٫۷۷درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮرم در اﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺮان ﻃﯽ دوره
زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۲ﺗﺎ
۱۳۸۶

ﺗﻮرم در اﯾﺮان دارای رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺷﺪه و
ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در آن ،ﺗﻮرم را  ۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎﻻ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۶ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و
اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۶ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی -۲ ،وﺟﻮد ﺳﺎز و ﮐﺎر ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهای ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی )وﺟﻮد ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( -۳ ،وﺟﻮد ﯾﮏ رژﯾﻢ ارزی ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -۴ .ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر در دوره اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ۵ ،و  -۶دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎرات
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ
ﭼﺎپ ﭘﻮل .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ وی از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۳ﺗﺎ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ و  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وﺟﻮد ﯾﮏ رژﯾﻢ ارزی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮﻣﯽ،
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار در اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻧﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺟﺪول ۲
ﺧﻼﺻﻪای از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن
ﻣﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۴ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی
ﺗﻮرم ،از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۶۱ﻣﻮرد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۸۰-۲۰۱۲
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ﻧﺪا ﻣﺼﻄﻮﻓﯽ
)(۱۳۸۸

ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮرم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

۳۹۱

۳۹۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 ﺗﻮرم ) :(INFﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﻧﻈﺮ در زﻣﺎن اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎ اﻋﺪاد )ﮐﺪﻫﺎی(  ۰و  ۱و ۲
ﺳﻨﺠﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
Maximum Likelihood
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ۴۸ ،ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺪل ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد و ﻫﺪف در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮرم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺮ ﺗﻮرم ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
در ﻣﺪل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻻزم دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
وﺑﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم ،از ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ) (MLE۱در ﻧﺮماﻓﺰار  STATA ۱۱ﺑﻪ ﺑﺮآورد
ﻣﺪل ﺗﻮرم در دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻌﺪ از
اﺻﻼﺣﺎت )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ( ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﭘﺮت ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﺣﺎﻟﺖ )ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻢ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﯿﺖ
ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد:

۳۹۳

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

ﻋﺪد ﯾﮏ ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪد دو ﻣﻌﺮف ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ

ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﺳﺖ.

 ≤ −%25ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح

0

 > −%۵ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح












۲

ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ) :(BDاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪای دوﻟﺖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ )ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ( و ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻮدﺟﻪای )اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺻﻼح( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) :(CBIاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ وارد ﻣﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺪد ﯾﮏ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮف ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
رژﯾﻢ ارزی ﮐﺸﻮر ) :(ERRاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ وارد ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد رژﯾﻢ ارزی ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد رژﯾﻢ ارزی
ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱
ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ ) :(EXRﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ
ﺷﺎﺧﺺ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ) :(GTRADEاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
درﺟﻪ آزادﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ GDP
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی :(GCCG) ۲اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯽ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ وارد ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺸﺮ )

∆

= ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن S ،ﺣﻖاﻟﻀﺮب ﭘﻮل،

∆ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و  GNPﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢﺧﻄﯽ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ۲اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
ﻣﺪل ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺮض وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  Robustاﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۲آورده ﺷﺪه و ﺑﺮآورد  ۳اﻟﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻟﮕﻮی  ،۱ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۶۱ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ )ﻣﯿﺰان
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮرم در ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮی  ،۲ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۶۱ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح واﺣﺪ
ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اﺻﻼح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺑﺮآورد اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﺛﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﻟﮕﻮی  ،۳ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ۴۸ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ۱۳ ،ﻣﻮرد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از
اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﺎن اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ
اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺤﺚ ﺗﻮرم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺛﺮﮔﺬاری اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

Seigniorage
Cross Section

1
2
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ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) :(GGDPﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﻖاﻟﻀﺮب :(GSEG) ۱اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ از اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﻌﺮﯾﻒ

۳۹۵

ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن :ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

ﺟﺪول ۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۳
اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
۰٫۱۹۱
-۰٫۲۶۷
۰٫۱۲۷
-۰٫۰۵۷۴
۰٫۰۳۹۱
-۰٫۰۹۹۰
-۰٫۰۱۸۱
۰٫۰۸۷۱
۳۰٫۷۰

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۲
ﺿﺮاﯾﺐ
*-۰٫۹۳
)(-۲٫۲۲
*۱٫۱۵
)(۲٫۶۷
-۰٫۷۶۰
)(-۱٫۲۳
*۰٫۲۵
)(۳٫۱۴
*-۰٫۱۹
)(-۲٫۳۲
۰٫۴۸
)(۱٫۵۴
۰٫۰۹
)(۰٫۱۴
*-۰٫۴۵
)(-۲٫۷۸

اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
۰٫۲۵۱
-۰٫۲۵۷
۰٫۱۲۷
-۰٫۰۲۰۸
۰٫۰۲۰۰
۰٫۰۶۲
-۰٫۰۵۱۲
۰٫۰۳۳۵
۱۶٫۸۶

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۱
ﺿﺮاﯾﺐ
*-۰٫۸۹
)(-۲٫۵۱
*۰٫۹۱
)(۲٫۴۵
-۰٫۴۵
)(-۱٫۶۴
۰٫۷۱
)(۱٫۴۴
-۰٫۰۷
)(-۱٫۴۴
-۰٫۲۶
)(-۰٫۹۸
۰٫۱۸
)(۰٫۲۳
-۰٫۱۴
)(-۱٫۵۵

اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
۰٫۱۷۵
-۰٫۱۵۸
۰٫۱۹۲
-۰٫۰۷۹۸
۰٫۰۴۹۱
-۰٫۱۲۶
۰٫۰۵۹۱
۰٫۰۶۱۵
۲۲٫۴۲

ﺿﺮاﯾﺐ
* -۰٫۷۸
)(-۲٫۲۳
*۰٫۷۴
)(۲٫۱۴
*-۰٫۸۶
)(-۲٫۴۴
*۰٫۲۶
)(۲٫۸۸
*-۰٫۲۴
)(-۲٫۷۶
**۰٫۵۴
)(۱٫۸۹
-۰٫۲۹
)(-۰٫۳۱
*-۰٫۲۶
)(-۲٫۴۶

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ
CBI
BD
ERR
EXR
GGDP
GSEG
GTRADE
GCCG
Wald chi2

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آﻣﺎره  zرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ * .و ** ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﻮح  ۵و ۱۰
درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺳﻪ اﻟﮕﻮ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن ﮐﻠﯽ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺎرهی ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ،ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ
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ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارﻧﺪ ) ۳۳ﮐﺸﻮر از
 ۳۵ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ  ۴۵ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﮐﻞ  ۴۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻟﮕﻮی  ۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳۹۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
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ﺟﺪول اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎره  zﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎره  ،۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزاری ،ﻧﺮخ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﻖاﻟﻀﺮب در ﺳﻄﺢ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ
آزادی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ( دارای اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺣﺬف
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از دوﻟﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ،۲ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) (CBIو
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ) (BDدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدارﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری
ﺑﺮ روی ﺗﻮرم ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ،رژﯾﻢ ارزی ﮐﺸﻮر ،ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزاری ،ﺷﺎﺧﺺ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ۱و  ۲ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دارای اﺛﺮات
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻮرم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﺛﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ،۳ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻧﺮخ ارز ،رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ،
ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رژﯾﻢ ارزی و ﺣﻖاﻟﻀﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ در
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺪل ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ
ﻻ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻫﺮ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و اﻧﺪازه اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪل
ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺟﻬﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی
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اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﯾﻌﻨﯽ ) P(INF = ۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۷٫۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ،۲ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و رژﯾﻢ ارزی ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺷﻤﺎره  ،۳ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ )ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪ( و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم )اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶٫۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ازای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم )اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۹٫۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد زدهاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻮرم در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اﺳﺖ ،ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ

Marginal effect
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ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮاﯾﺐ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد (.ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،اﺛﺮات
ﻧﻬﺎﯾﯽ ۱آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺟﺪول  ۲ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺛﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ )ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺻﻼﺣﺎت(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ،۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻖاﻟﻀﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم دارﻧﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮاﯾﺐ اﺛﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﻮرم و اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺻﻔﺮ
ﺑﻪ ﯾﮏ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
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و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎر
ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺬف
ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻃﺮح ﺣﺬف ﺻﻔﺮ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
 اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده از راهﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﻮرﻣﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
 ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
 ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزاری
 ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دارای اﺛﺮات
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻮرم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح را دارد ،ﭘﺮداﺧﺖ.

۳۹۹

 ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻼح واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ:ﺗﻮرم و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی.(۱۳۸۱) . ا، آﺗﺸﮏ،. ح،درﮔﺎﻫﯽ
.۱۴۷-۱۱۹ ،۶۰ ، ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی.ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ.(۱۳۸۴) . س،رﺳﺘﻤﯽ
. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان: ﺗﻬﺮان. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ.(۱۳۸۲) . ی،ﻓﺮﺟﯽ
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ. اﺻﻼح ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.(۱۳۹۳) . م، و ﺧﻨﺪان ﺳﻮﯾﺮی،. م،ﻣﻬﺮآرا
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