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دیدگاه و نظرات ارائهشده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.
کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی میباشد ،ليکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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چکیده
شواهد آماری مربوط به رکودتورمی سالهای  0341تا  0342نشان میدهند ،اقتصاد ایران در سالهای اخير سه فاز متفاوت را طی کرده
است .فاز تحریم ،فاز بحران و فاز عبور از بحران .در فاز اول ،تحریمهای مختلف از طریق سازوکار شوك منفی عرضه بر اقتصاد اثر گذاشتهاند.
به رغم ماهيت پایدار این شوكها ،آحاد اقتصادی و بخصوص سياستگذاران ،تحریم را امری گذرا و غيرمؤثر تلقی کردند و بر همين اساس ،به
منظور خروج از رکود ،سياستهای کوتاهمدت در پيش گرفتند .در نتيجه ،فاز اول با سياستهای انبساطی شدید پولی و مالی و در نتيجه رشد
اقتصادی همراه بوده است .در این بازه زمانی به رغم سياستهای انبساطی پولی ،نرخ تورم ،با استفاده از لنگر ارزی ،پایين نگه داشته شد .در
عين حال ،به مرور ،ماهيت شوكهای ناشی از تحریم آشکار شد .این شوكها عالوه بر شوك منفی عرضه به شوك منفی تجاری نيز گسترش
یافتند .در نتيجه در پایيز  0341با معرفی تحریمهای جدید مالی و مبادالتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز ،اقتصاد وارد فاز بحران شد .به دليل
جابهجایی در روند رشد اقتصادی و افزایش همزمان نااطمينانی ،ميزان ذخيره احتياطی (به طور خاص به صورت تقاضا برای ارز خارجی)
افزایش یافت ،مصرف طی چهار فصل روند نزولی یافت و روند انباشت سرمایه به شدت کاهشی بود .فاز عبور از بحران نيز با انتخابات ریاست
جمهوری یازدهم آغاز شد که تورم کاهش چشمگيری یافت و انقباض بيشتر اقتصاد کند شد .این مقاله نشان میدهد )0 :اشتباههای
سياستگذاری و بخصوص سياستهای کج دار و مریز در زمان شوك منفی عرضه و تلقی غلط از ماهيت شوك میتواند به تعميق بحران منجر
شود )2 .به دليل شوك پایدار عرضه ،اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد بلکه
اقتصاد در مسير جدیدی قرار گرفته است )3 .شوك تحریم بر کاالهای سرمایهای تأثير بيشتری داشته که بهرهوری و توليد را در بلندمدت
متأثر میسازد.

 - 0استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف
 - 2مدیرگروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف
 - 3کارشناس ارشد پژوهشی ،گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی

 .1مقدمه
رکودتورمی چيست؟ همزمانی رکود و تورم در اقتصاد امری غيرمنتظره نيست .هر تکانه حقيقی از جنس جابهجایی به چپ عرضه کلل،
موجب افزایش همزمان تورم و کاهش توليد میشود .مطالعات فراوانی همزمانی وقوع تورم و رکود را در مدلهلای چرخلههلای تجلاری
حقيقی شبيهسازی کردهاند .پيشنهاد اکثر اقتصاددانان در صورت وقوع تکانههای حقيقی عرضه کل عدم اعمال هرگونه سياستگذاری بلا
محوریت تقاضاست .افتوخيزهای ناشی از چرخههای تجاری در سطح خرد ،از طریق سازوکار تخریب آفریننده ،0بنگاههای کمبازده را از
بازار خارج میکنند و با ایجاد فضا برای کسبوکارهای جدید به موتلور رشلد تبلدیل ملیشلوند .اگلر سياسلتگذاری تقاضلامحور پاسل
رکودتورمی نيست ،در زمان رکود شدید و تورم باال تدوین سياست اقتصادی مناسب یک چالش اساسی است.
بنابراین آنچه نياز به توضيح دارد علت وقوع رکودی عميق فراتر از چرخههای تجاری و همزمانی آن با تورم باالتر از تورم سلاختاری
در اقتصاد است .در چنين شرایطی غالباً تکانههای حقيقی بخش عرضه به تنهایی نمیتوانند تمام نوسانات توليد و تورم را توضيح دهند.
مطالعات مختلفی که روی رکودتورمی در آمریکا انجام شده است این امر را تأیيد میکند .جدول  0نشان میدهد که رکودتلورمی بلرای
هر کشور به صورت کامالً موردی تعریف میشود .به عنوان مثال در مورد رژیم صهيونيستی ،رشد و تورم بلندمدت به ترتيب برابر با 03
و  ۶درصد بوده است .در چنين شرایطی ،در ادبيات اقتصادی برای این کشور نرخ رشد اقتصادی  3درصد و تورم  91درصد رکودتلورمی
ناميده میشود .در حالی که همين نرخ رشد و تورم برای کشور ترکيه روند بلندمدت اقتصاد به حساب میآید.
جدول  -1رکودتورمی در تجربه جهانی
(درصد)
پيش از بحران
کشور

دهه ميالدی

بحران رکودتورمی

تورم

رشد
اقتصادی

1

3

ایران

2101

21

3

91

برزیل

0441-0481
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۶.۶
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ترکيه
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11

۶

0111

آلمان
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0441

رژیم صهيونيستی

پس از اصالحات
تورم

رشد
اقتصادی

1

2

-1
-0

۶

9

-۶

8

8

تورم

رشد اقتصادی

3111ماهانه

-34

01-۶

-2

0481-0441

۶

03

911-91

3

۶

1

شيلی

0481

20

9

911

-09

3

۶

لهستان

0421
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 09ميليون

کشورهای دیگر)2

نکته دیگری که توضيح آن ضرورت دارد ،علت ماندگاری و پایداری رکودهای تورمی است .به عبارت دیگر اگر چرخههای تجاری بله
طور متوسط در بازههای دوساله به وقوع میپيوندد رکودتورمی میتواند چند برابر چرخههای تجاری معمولی ادامه یابد .برای مثلال ،در
1- Creative Destruction
 - 2رحمتی و مدنیزاده (در دست تهيه).

کشور آمریکا ،رکودتورمی دهه  0441نزدیک به پنج فصل طول کشيد در حالی که رکودتورمی در رژیم صهيونيستی از سلال  0443تلا
 0481با افت وخيزهای متعدد ادامه یافت .دوام و ماندگاری بليش از حلد رکودتلورمی در دیگلر تجربلههلای بلينالملللی نيلز مشلاهده
میشود 0.سؤال ماندگاری و دوام رکودتورمی از لحاظ نظری و عملی حائز اهميت است .از لحاظ نظلری اگلر تکانله حقيقلی تنهلا عاملل
رکودتورمی باشد ،معموالً لختی تکانه های حقيقی ناچيز است مگر آنکه تکانه مذکور از جنس پایدارل در مقابل گذرال باشد .بنابراین بایلد
مدل سازی به نحوی انجام شود که یک تکانه حقيقی گذرا اثر بلندمدت داشته باشد .از لحاظ عملی نيلز طلول دوام رکودتلورمی زملانی
اهميت می یابد که چراغ راهی برای استراتژی خروج باشد و افق رکود و تورم پيش روی سياستگذار را روشلن کنلد .بله زبلان سلادهتلر
سياستگذار باید بداند که سياستهای خروج از رکودتورمی به طور ذاتی طوالنیمدت و ساختاری هستند.
این مقاله از شش بخش تشکيل شده است .پس از بيان مقدمه در بخش اول ،بخش دوم ،به نظمهای آماری رکودتورمی اخير ایلران
و مقایسه مشخصات رکودتورمی اخير و چرخههای تجاری میپردازد .در بخش سوم ،تکانلههلای مهلم اقتصلادی کله از سلال 0389در
اقتصاد ایران رخ داده است ،بررسی و مکتوب میگردند .در بخش چهارم دو نظریه رایج که توانایی توضيح نظمهای آماری رکود اخيلر را
دارند بيان میشوند .بخش پنجم تحليلی ابتدایی از شوكهای بخش چهارم ارائه میکند .در نهایت ،بخش ششم به جمعبنلدی مباحل
موجود اختصاص دارد.

 .2نظمهای آماری  1۸32-1۸31اقتصاد ایران
برای مطالعه دقيقتر رکودتورمی بر اساس رفتارهای متفاوت متغيرهای کالن اقتصاد ،چهار بازه مشخص تعریف گردید .در دوره اول کله
پيش از آغاز تحریمهاست ،متغيرهای اقتصاد کالن روند طبيعی خود شامل تورم مزمن  01تا  21درصد و رشد سرانه حدود  3درصلد را
نشان میدهند .دومين بازه ،فاز اول تحریم است که با تصویب قطعنامههای شورای امنيت درخصوص تحریم ایران آغاز میشود .نظر بله
اینکه آثار تحریم به مرور در اقتصاد ایران وارد شد ،تعيين زمان دقيق برای آغاز این فاز ،مشکل است .لکن وجه مميزه این فلاز ،تشلدید
آهسته تحریمهای خارجی است بدون آنکه نشانه هایی از مقابله با تحریم ميان سياستمداران و مردم دیده شلود .بله رغلم ایلن موضلوع
مشاهده می شود که تغييرات خفيفی در متغيرهای اقتصاد کالن رخ میدهد2.
برای مثال در اولين تحریم شورای امنيت که در بهار  038۶اعمال گردید ،احتماالً در پاس به این شوك ،متغيرهای اقتصاد کالن رکلود
نسبی و تورم محدودی را گذراندند که نزدیک به  ۶فصل دوام آورد ،گرچه در ادامه فاز تحریم به دالیلی که در ادامه ذکر خواهد شلد ،رشلد
اقتصادی باالتر از روند بلندمدت و تورم پایينتر از روند بلندمدت به وقوع میپيوندد .از پلایيز  0388تلا پلایيز  0341رشلد اقتصلادی برابلر
متوسط ساالنه  1درصد و نرخ تورم به صورت متوسط  04درصد بود .از پایيز  0341فاز بحران در اقتصاد ایران آغاز شلد 3.اقتصلاد ایلران در
این دوره شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بود ،امری که در تاری ایران کمتر مشاهده شده است 9.در فاز بحران ،اقتصاد تا  8درصلد منقلب
شد و متوسط تورم ساالنه برابر  32درصد بود .فاز نهایی یا فاز «عبور از بحران» با انجام انتخابات ریاستجمهوری یازدهم از تابسلتان 0342
آغاز شد .در این فاز اقتصاد همچنان کوچک میشود لکن تورم بسيار افت کرده است.

 - 0رکودتورمی در برزیل  ۶سال ،در شيلی  4سال ،در آلمان  1سال ،در مجارستان  ۶سال و در ترکيه  01سال ادامه داشت.
 - 2در ادامه نشان داده می شود که توليد نفت ایران در یک فصل افت 01درصدی را میگذراند و به رغم وجود تقاضا در بازار ،توانایی توليد ندارد .از دیگر نشانه های واکنش اقتصلاد،
افت شدید سهم کاالهای سرمایهای در واردات است که با آغاز فاز تحریم و پيش از بحران رخ میدهد.
 - 3در تعيين شروع فاز بحران ،نویسندگان تصميم گرفتند فصلی که در آن اتفاق نظر وجود دارد و احتماالً نزدیکترین فصل به جهلش ناگهلانی نلرخ ارز اسلت را بله عنلوان مبلد
انتخاب کنند با این معيار در آغاز فاز بحران رویکرد محافظهکارانه اختيار شده است.
 - 9گرچه ميان بحران ارزی سال  0343و جهش ناگهانی نرخ ارز و بحران اخير مشابهتهایی دیده میشود ،شدت ،مدت و عوامل بنيادی آنها کامالً متفاوت است .مقایسه این دو
رخداد ،تحقيقی مجزا میطلبد.

نمودار  -1تورم و تولید ناخالص داخلی

توضيح :توليد ناخالص داخلی به قيمتهای ثابت سال  034۶و پس از حذف تواتر فصلی در سمت چپ و تورم شاخص قيمت مصرفکننده ،بعد از حذف اثر فصلی در سمت
راست نشان داده شدهاند .تورم به صورت نرخ رشد شاخص قيمت مصرفکننده فصل نسبت به فصل قبل محاسبه شده و برای ایجاد همخوانی با تورم ساالنه با استفاده از ميانگين
مرکب به صورت معادل ساالنه درآمده است.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

همانگونه که نمودار  0نشان میدهد ،رشد اقتصادی در نيمه دوم فاز تحریم چشمگير بوده که در ادامه با سقوط آزاد در فاز بحلران
روبهرو شده است .متوسط رشد اقتصادی ساالنه از پایيز  0388تا پایيز  0341برابر  1درصد بوده در حالی که متوسط نرخ تلورم سلاالنه
در این بازه تنها  04درصد است .بدیهی است شوكهای اقتصادی که محرك توليد و تورم در دورههای فوق بودهانلد بلر بخلش تجلاری
اقتصاد نيز تأثير داشتهاند .بر اساس نمودار  ،2نرخ دالر در فاز تحریم هرگز فراتر از  09هزار ریال نرفت در حالی که در فلاز بحلران و در
بهمن  0340نرخ برابری دالر به ریال رکورد  34هزار ریال را نيز ثبت کرد .با اینکه با آغاز فاز عبور از بحلران ،نلرخ دالر سلقوط کلرد و
پول ملی تقویت شد ،هرگز به کمتر از نرخ برابری ميانه سال  0340نرسيد.
نمودار  -2ارزش خالص صادرات و نرخ ارز

توضيح :خالص صادرات بر اساس دادههای گمرك و نرخ ارز بازار آزاد به صورت ميانگين ماهانه نرخ ارز روزانه در بازار آزاد گزارش شدهاند.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

نمودار  2همچنين خالص صادرات غيرنفتی را از سال  038۶ترسيم میکند .گرچه خالص صادرات یکی از متغيرهای اساسی اقتصاد
است که میتواند به شناسایی شوكهای مختلف کمک کند املا در چنلد سلال اخيلر ،اصلطکاكهلای صلادراتی و وارداتلی بله صلورت
محسوسی افزایش یافته است .برای مثال در فاز بحران گرچه ارزش پولی ملی نزدیک به  ۶1درصلد نلزول کلرد ،لکلن خلالص صلادرات
تغيير محسوسی نکرد .آنچه از نمودار  2مشخص است ،در فاز گذار خالص صادرات غيرنفتی به طرز محسوسی رونلد کاهشلی بله خلود
گرفته است0.
جدول  0سهم واردات کاالهای مختلف را در فازهای مختلف نشان میدهد .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشلود ،اثلر غاللب
تحریم روی کاالهای سرمایه ای بوده و این اثر دقيقاً در همان فاز تحریم و پيش از شروع بحران اثر کرده است .تحریم از سله طریلق بلر
کاهش واردات کاالهای سرمایهای تأثير میگذارد که هر کدام از این عوامل در کاالهای واسطهای و نهایی کمرنگتر است .عاملل اصللی،
ایجاد اصطکاك در تأمين اعتبار برای کاالهای سرمایهای است .یک کاالی سرمایه ای معموالً تعداد مشتری محدودی دارد و برای منظور
خاص و به سفارش خریدار توليد می شود .عالوه بر موارد فوق ،مدت زمان بين سفارش توليد تا زمان بسيار بيشتر از کاالهای دیگر است
لذا در خرید کاالی سرمایهای تأمين اعتبارات بانکی ضروری است.

جدول  -2سهم واردات و صادرات از کل (درصد)
دوره

ارزش صادرات

ارزش واردات
سرمایهای

واسطهای

نهایی

سرمایهای

واسطهای

نهایی

روند بلندمدت

23

۸3

1۴

۸

1۴

۸1

فاز تحریم

13

1۴

11

۸

13

23

فاز بحران

13

1۸

11

۸

13

23

فاز عبور از بحران

1۱

11

13

۸

۱۸

2۴

توضيح :فاز روند بلندمدت از ابتدای  0380تا زمستان  0384را شامل میشود .فاز تحریم از بهار  038۶تا تابستان  0341است .فلاز بحلران از پلایيز  0341تلا بهلار
 0342و فاز گذار از تابستان  0342تا زمستان  0342تعریف می شود .سهم هر کاالی وارداتی (صادراتی) به دالر از کل واردات (صادرات) محاسبه شلده اسلت .بلرای
محاسبه سهم هر گروه ،کليه کدهای کاالیی بر اساس طبقهبندی  HSکه توسط گمرك گزارش میشود با استفاده از معيار  BECبه واسلطهای ،سلرمایهای و نهلایی
تقسيم و متوسط سهم واردات (صادرات) هر گروه در هر فاز محاسبه شده است .مجموع سهم در هر ردیف به تفکيک ارزش واردات و ارزش صلادرات بایلد برابلر 011
درصد باشد ،خطای خارج از قاعده به دليل رندکردن اعداد است.
مأخذ دادهها :گمرك جمهوری اسالمی ایران.

با آغاز فاز تحریم که در ابتدا بانکهای ملت و صادرات را هدف قرار داده بود ،تأمين مالی کاالهای سرمایهای وارداتی بسليار مشلکل
شد .در عمل خریدار داخلی باید سهم بزرگی از کل هزینه را ابتدا و از مدتها قبل پرداخلت ملیکلرد .چنلين اصلطکاکی عملالً واردات
کاالی سرمایه ای را بسيار مشکل میکرد 2.نکته دوم ،جانشينی کاالی سرمایه ای در طلول زملان اسلت .بلا ایجلاد تحلریم شلرکتهلا و
کشورهایی که توليدکننده کاالی سرمایهای باکيفيت بودند از تجارت و فروش این کاالها به ایران سر باز زدنلد للذا توليدکننلده تلرجيح
میداد خرید کاالی سرمایهای را به تعویق بيندازد تا پس از رفع تحریم بتواند کاالی سرمایهای باکيفيتتر و متناسب با تکنولوژی سلابق
اروپایی را وارد کند .بدیهی است عدم قطعيت ناشی از تحریم نيز در جهت جانشينی بينزملانی ،خریلد کلاالی سلرمایهای را بله آینلده
جابهجا میکند.

 -0در ادامه توضيح داده میشود که در فاز عبور از بحران شاخص قيمت صادراتی افت قابل مالحظهای داشته است که میتواند دليلی بر کاهش خالص صادرات باشد.
 -2در بازه بحران ،بانکها  3درصد بابت پوشش ریسک ارز ،اضافهتر از نرخ ارز دریافت میکردند .در ضمن نرخ تعرفهها نيز تا حدود  3ماه با ریال دریافت ملیشلد و در فلاز بحلران
هزینه اضافهتری اعمال میگشت.

نکته دیگر در ترکيب واردات ،گسترش واردات از کشورهای در حال توسعه و کاهش واردات از شرکای تجاری صلنعتی اسلت .بلرای
مثال در صنعت خودرو در سال  0388سهم واردات قطعات از کشورهای اروپایی (آلمان ،ژاپن و فرانسه) بلال بلر  31درصلد کلل ارزش
واردات قطعات بود ،در حالی که در سال  0342این رقم به کمتر از  00درصد از کل ارزش واردات قطعلات رسليد (رحمتلی و کميلاب،
 .)0343مشابه اجزای واردات میتوان به تحليل اجزای توليد نيز پرداخت .نمودار  3اجزای توليد را در سالهای اخير نشان میدهد.
نمودار  -۸ارزش افزوده فصلی به تفکیک بخشهای اقتصادی ( 1۸31=1۰۰فصل اول)

توضيح :این نمودار شاخص توليد در بخشهای اقتصادی به قيمتهای ثابت سال  034۶را بعد از حذف آثار فصلی نشان میدهد .چهار سری زمانی با استفاده از مقادیر خود در
فصل اول  038۶نرمال و برابر شدهاند.
مأخذ دادهها :حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

بر اساس نمودار  3می توان ادعا کرد که بيشترین ضربه شوك تحریم به بخش نفت وارد شده اسلت .بله صلورت خلاص ،در فلاز
بحران کاهش شدیدی در ارزش افزوده بخش نفت در کل توليد ناخالص داخلی مشاهده می شود .توجه به این نکته ضروری است که
ارزش افزوده بخش نفت تابعی از ميزان توليد (صادرات ) و قيمت نهایی نفت است .به همين دليلل کلامالً محتملل اسلت کله تلأثير
تحریم مدت ها پيش از آغاز فاز بحران آغاز شده باشد ،لکن به علت باالبودن سطح قيمت نفت ق ابل مشاهده نبوده است .بنابرایلن در
ادامه ضروری است که ارزش افزوده بخش نفت به تفکيک اجزای آن مورد بررسی قرار گيرد .پس از بخش نفلت و بلا کملی تلأخير،
بخش صنعت نيز وارد رکود شده است ،هرچند شدت رکود در این دو بخش اصالً قابل مقایسه نيست .طی فاز بحران بخش نفت بال
بر  9۶درصد کوچک شد ،در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه  08درصد منقب گردیلد 0.مطلابق نتلایج ایلن نملودار ،بخلش
کشاورزی از تحریم و آثار مترتب بر آن تقریباً محفوظ مانده است .مشابه این استدالل را می توان برای بخش خدمات نيز ارائه کرد.

 -0در روند بلندمدت سهم هر دو بخش نزدیک به  21درصد توليد ناخالص داخلی است.

نمودار  -۴شاخصهای قیمت (لگاریتم شاخص قیمت)

توضيح :این نمودار شاخص قيمت مصرفکننده ( ،)0341=011شاخص قيمت توليدکننده ( )0383=011و شاخص قيمت صادرات ( )0383=011را بر اساس آخرین سال پایه
منتشرشده نشان می دهد .محور عمودی به صورت لگاریتمی است ،لکن مقادیر شاخص به صورت اعداد واقعی نمایش داده شده است .جهت سهولت مقایسه ،هر سه شاخص با
تقسيم بر عدد شاخص در سال  0383بازسازی شدهاند.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

نمودار  9سطح عمومی قيمتها بر حسب مصرفکننده ،توليدکننده و کاالهای صادراتی را نمایش میدهد .همانگونله کله در ایلن
نمودار مشخص است ،شاخص قيمت مصرفکننده و توليدکننده تا پایيز سال  0384تقریباً با رشدی متلوازن افلزایش یافتلهانلد .در
پایيز  0342که قيمت شاخص های انرژی در فاز اول هدفمندی افزایش یافت ،فاصله بين شاخص مصرف کننده و توليدکننده افزایش
پيدا کرد .بدیهی است که این افزایش پایدار بوده و شکاف بين شاخص مصرف کننده و توليدکننده ثابت مانده است .در فاز بحران که
با جهش شدید نرخ ارز همراه بود ،فاصله دو شاخص قيمت داخلی مجدداً افزایش یافته است .به بيان دقيق تر ،دومين جهش مهم در
شاخص قيمت توليدکننده در نيمه دوم سال  0340و با جهش نرخ ارز رخ داد .برای مقایسه دو تکانه فوق می توان اظهار داشت کله
در اثر شوك هدفمندی ،فاصله دو شاخص توليدکننده و مصرف کننده نزدیک به  04درصد در یک فصل افزایش یافت در حلالی کله
در تابستان  0340به دليل جهش شدید نرخ ارز ،فاصله دو شاخص  01درصد در یک فصل افزایش پيدا کرد .به زبان سادهتر ،شلوك
هدفمندی یک باره و بسيار شدید بود ولی در طول زمان کم اثر شد ،در حالی که شوك ارز یا تحریم شدید و آنی نبود وللی در طلول
زمان تشدید شد.
نکته واضح دیگر در نمودار  ،9جهش شدید شاخص قيمت صادرات در تابستان  0340است .برخالف شاخص توليدکننده که جهش
قيمتی ارز در آن به مرور رخ داد ،جهش قيمتی ارز در شاخص قيمت صادرکننده ناگهانی بود .همانگونه که پيشتر اشاره شد ،افلزایش
قيمت فوق چندان به افزایش صادرات غيرنفتی تبدیل نشد زیرا اصطکاكهای تحریم مانع صادرات بود .سؤال اساسی دیگر که در نمودار
 2بیپاس ماند ،دليل کاهش شدید خالص صادرات در دوران عبور از بحران است .بر اساس نمودار  9میتوان با قطعيلت ادعلا کلرد کله
کاهش شدید قيمت کاالهای صادراتی علت اصلی کاهش شدید خالص صادرات پلس از انتخابلات  0342بلوده اسلت .ایلن مهلم نشلان
میدهد شاید بخش مهمی از ادامه رکود سال  0342ناشی از کاهش صادرات بوده است .بر اساس نمودار  ،2خالص صلادرات بلال بلر 3
ميليارد دالر (معادل  41هزار ميليارد ریال) کاهش داشته که نزدیک به  0.3واحد درصد از کاهش  3.0درصدی توليد ناخلالص داخللی
سال  0342را توضيح میدهد.

 .۸تکانههی اقتصاد ایران
اقتصاددانان معموالً برای توضيح افتوخيز متغيرهای اقتصاد کالن از تکانههای حقيقی و پولی کمک میگيرند .بنابراین بررسی اجملالی
تکانههای خارجی اعم از تحریم و سياستهای پولی و مالی دولت نهم و دهم پيش از بررسی رکودتورمی ضروری به نظر میرسد.

۸ـ .1تکانه تحریم

با توجه به آثار مستقيم و غيرمستقيم تحریمهای اقتصادی و عدم تأثيرپذیری آنها از مسائل درونزای اقتصاد میتوان آنها را تکانلههلای
برونزای وارد بر اقتصاد دانست .این بخش به زمانبندی تحریمهلای بلينالملللی اعملالشلده بلر ایلران و واکلنشهلای سياسلتگذاران
میپردازد ،واکنشهایی که در قالب سياسی به صورت تصویب بيانيهها و قطعنامهها و در قالب اقتصادی با اعمال سياستهای پولی بلروز
میکند .در این بخش ابتدا زمينههای قانونی تحریمهای بينالمللی اقتصادی و قطعنامههای شورای امنيت تا سال  0384به اجمال مورد
بررسی قرار میگيرد .با کمک گرفتن از رفتار نرخ ارز اسمی بله دسلتهبنلدی مراحلل اثرگلذاری تحلریمهلای یلکجانبله و چندجانبله
بينالمللی ،با استناد به قطعنامههای وضعشده شورای امنيت در بازه زملانی  0384تلا  0343پرداختله ملیشلود 0.بله صلورت خالصله
می توان اظهار داشت که تقریباً تمامی تحریمهای بينالمللی از سال  ،2114با استناد به پنج قطعنامه شورای امنيت در سالهای 211۶
تا  ،2101که در پی ارائه گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و با هدف محدودکردن فعاليت های هسته ای ایلران وضلع شلده انلد،
اجرایی گشتهاند.
اولين دور از چهار دور تحریم سازمان ملل در تاری  0381/01/2بعد از عدم پذیرش مشوقهای اقتصادی از سلوی ایلران در قبلال
تعليق برنامه هسته ای و تالش برای ساخت و توسعه موشکهای بالستيک بلا در نظلر گلرفتن فرصلت  ۶1روزه بلرای لغلو قطعنامله در
شورای امنيت به تصویب رسيد 2.مطابق مواد این قطعنامه ،کمک به تجهيز برنامه هسته ای ایران در زمينه کليه مواد و تجهيزات ممنوع
اعالم شد و همچنين داراییهای افراد و شرکتهای مرتبط با برنامه غنیسازی و فرماندههای سپاه پاسداران مسدود شد .در مقابلل ایلن
اقدام شورای امنيت ،مجلس شورای اسالمی دولت را ملزم کرد به فعاليتهای صلحآميلز هسلتهای و تجدیلد نظلر در روابلط بلا آژانلس
بينالمللی انرژی اتمی سرعت بخشد 3.رئيس جمهور وقت اعالم کرد« :امروز سالح تحریم از کار افتاده و زنگ زده اسلت ...دشلمنان بله
دروغ می خواهند اینگونه القا کنند که با صدور این قطعنامه و اعمال تحریم عليه ایران ،ایران باید هزینههای زیلادی را در ایلن ارتبلاط
بپردازد .ولی ما تاکنون هزینهای نپرداختهایم9»...
در تاری  9فروردین  038۶شورای امنيت ،با هدف ایجاد فشار بيشتر بر ایران جهت تعليلق غنلی سلازی اورانيلوم ،تحلریمهلای
قطعنامه  0434را تمدید کرد و انسداد مجموعه ای دیگر از دارایی های ایران در خارج از کشور و ممنوعيت فروش تجهيلزات نظلامی
به ایران را در دستور کار قرار داد .هم زمان با تصویب قطعنامه  ، 0494جنبش عدم تعهد مخالفت خود را با هرگونه اقدام نظامی عليه
ایران اعالم کرد .در پی این اقدام ،هيئت وزیران بخشی از موافقتنامه های ایران در راسلتای افلزایش همکلاری هلا بلا برنامله آژانلس
بين المللی انرژی اتمی را ب ه حالت تعليق درآورد 1.آقای منوچهر متکی ،وزیر وقت امور خارجه ،نيز اعالم کلرد« :تنهلا خاصليت ایلن
قطعنامه آن است که ملتها و دولتهای آزادی خواه دنيا هر چه بيشتر اطمينان یابند که برای احقاق حقوق خود هيچ اعتملادی بله
مسيرهای چندجانبه و سازوکارهای بين المللی نيست۶».
در تاری  03اسفند  038۶شورای امنيت با تصویب قطعنامه  0813دور دوم تحریمهای بينالمللی را عليه ایران تصلویب نملود .بلر
اساس مفاد این قطعنامه ،کشورهای جهان ملزم شدند از صادرات و واردات هرگونه مواد و تجهيزات مرتبط با رآکتورها خودداری نمایند.
عالوه بر ادامه و تشدید تحریمها روی افراد و شرکتها به ترتيبی که در قطعنامههای قبلی شورای امنيت ذکر شده بودنلد  02شلرکت،
 08فرد جدید و بانکهای ملت و صادرات ایران نيز ل با هدف محدودکردن تأمين مالی برنامه هستهای ل بله ليسلت تحلریمهلا افلزوده
شدند .همچنين از دولتها خواسته شد تا برای جلوگيری از انتقال مواد ممنوعه ،روی محمولههای مشکوك صادره به (از) ایران ،ناوگان

 -1از ابتدای انقالب تا سال  0۶ ،0384تحریم و قطعنامه از سوی ایاالت متحده ،شورای امنيت و اتحادیه اروپا عليه ایران به تصویب رسيده در حالی که در سالهای 0341 ،0384
و  0340بيش از  21مورد قطعنامه و قانون در مجامع بينالمللی عليه ایران وضع شده است .به دليل محدودیتهایی که این مصوبات بينالمللی در زمينههای آموزش ،تجارت و
مبادله ،انرژی ،فعاليتهای مالی ،هستهای و موشکی ،نظامی ،انرژی و صدور روادید بر کشور اعمال میکنند ،در داخل و خارج از کشورها از آنها تحت نام کلی تحریم یاد میشود.

2- UNSCR 1737
 - 3قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بينالمللی انرژی اتمی ۶ ،دی .0381
 - 9مجلس شورای اسالمی ،مذاکرات مجلس اول بهمن .0381
 - 1مصوبه هيئت وزیران ،الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بينالمللی انرژی اتمی 1 ،فروردین .038۶
 - ۶نشست شورای امنيت ،فروردین .038۶

خطوط کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران و هواپيمایی جمهوری اسالمی ایران محدودیت اعمال نمایند .دکتلر محملود احملدینلژاد در
پاس به تصویب این قطعنامه بيان داشت« :همان کاری که با قطعنامههای قبلی کردیم با قطعنامه جدید هم میکنيم ...اگر قلدرتهلای
زورگو شرایط ملت ایران را نپذیرند در آینده دچار مشکل میشوند0».
شورای امنيت ضمن تأکيد بر فعال ماندن چهار قطعنامه پيشين در تاری ششم مهلر  ،0384قطعنامله  0831را بلرای ایجلاد فشلار
جهت توقف برنامه هستهای و غنی سازی اورانيوم عليه ایران به تصویب رساند .در این قطعنامه از کليله کشلورهای عضلو سلازمان مللل
خواسته شده است بدون فوت وقت و به صورت کامل به برنامه تحریم ایران بپيوندند و کشورهایی که تحریمهای تصویبشلده را اعملال
نکنند ،خود مورد تحریم قرار خواهند گرفت .گرچه در این قطعنامه تحریم جدید عليه ایلران بله تصلویب نرسليده اسلت املا فراخلوان
اجباری سازمان ملل موجب شد تا تحریمهای چندجانبه و یکجانبه متعددی از سوی کشورهای عضو عليه ایران وضع شود .بله عنلوان
مثال ،سوئيس داراییهای  02شرکت ایرانی را ضبط نمود ،بانک دوویچ آلمان کليه معامالت ارزی با ایران را قطع کرد ،دولت فرانسه بله
رغم ضرر اقتصادی سنگين فروش کليه قطعات خودرو به ایران را قطلع نملود و عليله تملامی دانشلمندان ایرانلی در تملامی رشلتههلا
تحریمهایی وضع کرد .ژاپن نيز داراییهای ده شرکت ایرانی را ضبط کرد.
آخرین قطعنامه شورای امنيت عليه ایران به شماره  0424مورخ  04خرداد  0384بدون ر ی مخالف به تصویب رسيد .بر اساس این
قطعنامه ،تمامی کشورهایی که در زمينه وسایل نقليه زمينی ،دریایی یا هوایی نظامی ،سيستمهای موشلکی و توليلد موشلک بلا ایلران
همکاری کنند ،تحریم خواهند شد .همکاری در این قطعنامه شامل هرگونه مبادله ،معامله ،آموزش و تأمين مالی میشود .عالوه بلر ایلن
محدودیتهای مسافرتی ،مسدودکردن داراییهای منقول و غيرمنقول خطوط دریایی ایران و سپاه پاسداران نيلز از مفلاد ایلن قطعنامله
است .هدف از تصویب این دور از تحریمها ،توقف غنیسازی اورانيوم ،کليه فعاليتهای مرتبط با آب سنگين ،توسعه موشلکی (بله طلور
خاص موشکهای بالستيک) ذکر شده است .همچنين شورای امنيت ،ایران را از تمامی حقوق تجاری مربلوط بله اسلتخراج ،اکتشلاف و
مبادله اورانيوم و سایر مواد هستهای محروم کرد .رئيس جمهور وقت کشور اعالم کرد« :اگر کسی خيال میکند این قطعنامه اثلر دارد و
عدهای باید از آن تبعيت کنند اشتباه میکند این یک کاغذ بدون ارزش است2».
به طور خالصه از ابتدای انقالب تا قبل از سال  0۶ ،0384تحریم و قطعنامه از سوی ایاالت متحده ،شورای امنيلت و اتحادیله اروپلا
عليه ایران به تصویب رسيد ،در حالی که بر اساس  1قطعنامه شورای امنيت 3در سالهای  0341 ، 0384و  0340تنها از سوی ایلاالت
متحده و اتحادیه اروپا بيش از  31مورد قطعنامه و قانون در مجامع بينالمللی عليه ایران وضع شده است .قطعنامههای شورای امنيت از
آن جهت که برای اجرا باید به قوانين درون کشورها و اتحادیهها تبدیل شوند و نيز از آن جهت که برای کشورها این امکان وجود نلدارد
که در بازه زمانی کوتاه مبادالت تجاری و روابط بينالمللی خود را با یک کشور به حداقل برسانند با تأخير و به صورت مرحله به مرحلله
روی اقتصاد اثر گذاشته است.
در بازه زمانی که تحریمها عليه کشورها تصویب میشوند تا هنگامی که از سمت سياستگذار و آحاد اقتصادی به عنلوان یلک تکانله
حقيقی وارد بر اقتصاد در نظر گرفته میشوند ،آحاد اقتصادی به روند بلندمدت فعاليتهای اقتصادی خود ادامه میدهند .در ایلن ملدت
سياستگذار با فرض اینکه در چرخه طبيعی اقتصاد قرار دارد و تکانه تحریم پایدار نيست ،برای جبران آثار تحریم بر اقتصلاد ،بله اعملال
سياستهای انبساطی پياپی روی میآورد.
از مجموع واکنش های سياستگذار در مقابل تصویب قطعنامه های شورای امنيت می توان به این جملع بنلدی رسليد کله بلاور
تحریم به عنوان یک تکانه اثرگذار بر بخش حقيقی اقتصاد چه به صورت یک تکانه پایدار و چه به عنوان یک تکانه موقت تا سال
 0384ميان سياستگذاران شکل نگرفته است در حالی که با استناد به مجموع وقایعی که می توان کليت آن را در بلاالرفتن نلرخ
ارز غيررسمی و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمی خالصه کرد ،حساسيت سياستگذاران به مجموعه تحریم های بلين الملللی ،بله
عنوان تکانه های توليد  ،از ابتدای پایيز  0384تغيير یافت.
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در دسترس ترین متغير اقتصادی که امکان مشاهده آن با تواتر روزانه وجود دارد ،نرخ ارز اسمی در بازار آزاد اسلت .نلرخ ارز
اسمی به عنوان قي مت یک دارایی ،پيش بينی های آینده نگر آحاد اقتصادی را منعکس می کند .تجربه افت نرخ ارز اسمی بالفاصله
بعد از صدور قطعنامه  148و پایان جنگ تحميلی و همچنين باالرفتن نرخ ارز در ابتدای دهه  81و وقلوع بحلران بلدهی نشلان
می دهد که نرخ ارز اسمی می تواند بر وضعيت روابط بين المللی ،وضعيت تراز پرداخت ها و برآورد آحاد اقتصادی از دسترسلی بله
بازارهای مالی بين المللی ،داللت داشته باشد .از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ ارز اسمی از مسيرهای نرخ ارز حقيقی و در
نتيجه قيمت تمام شده کاالهای وارداتی ،سازوک ار تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خلام بله ریلال و همچنلين هزینله فرصلت
سرمایه گذاری بر مصرف خانوار ،قيمت کاالهای واسلطه ای و سلرمایه ای0،مخلارج مصلرفی و سلرمایه گلذاری دولتلی و همچنلين
سرمایه گذاری خصوصی و در نهایت ،توليد حقيقلی ،اثلر ملی گلذارد .بنلابراین بلرای بررسلی تکانله تحلریم بلر اقتصلاد ایلران و
تصميم گيری در زمينه مراحل اثرگذاری تحریم از این متغير استفاده شده است.
به رغم آنکه در  4سال ل ابتدای  0380تا ابتدای 0384ل نرخ ارز از  8111ریال به  013۶1ری ال در مقابل هر دالر رسيده بود
و عالوه بر این شکاف بين نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار ناچيز و تقریباً صفر بود ،همان گونه که در نمودار  1مشاهده می شلود ،از
ابتدای پایيز  0384تا خرداد  0384نرخ ارز اسمی در بازار آزاد با شتابی فزاینده رشد کرد و از نرخ ارز رسمی فاصله گرفت.

نمودار  -۸نرخ ارز اسمی به همراه زمانبندی تحریمهای اعمالشده

توضيح :این نمودار نرخ ارز اسمی را به همراه تاری تصویب تحریمهای دولت آمریکا ،اتحادیه اروپا ،کنگره آمریکا و شورای امنيت نشان میدهد .پس زمينه هاشور مورب نشاندهنده بازهای است
که نرخ ارز اسمی با سرعت از نرخ ارز رسمی فاصله گرفته است و بانک مرکزی به صورت منفعل در بازار ارز عمل میکند .در بازه بحران اقتصاد در رکود به سر میبرد ،انباشت سرمایه کاهش
یافته و واردات کاالهای سرمایهای به شدت افت کرده است .در این نمودار  ۶نقطه مشخص شدهاند )0 :امارات متحده عربی مبادالت تجاری خود با ایران را به نصف کاهش داده است (اولين
جهش در نرخ ارز اسمی)  )2ایاالت متحده سه تحریم شدید مالی عليه نفت ایران و صنایع مرتبط و بانک مرکزی ایران وضع کرده و همچنين اعالم داشته که تمامی کشورها ،نهادها و
سازمانهایی که از تحریم ایران خودداری کنند را تحریم خواهد کرد ،بانک نور امارات نيز مبادالت خود با ایران را قطع میکند )3.تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت و سپردههای بانکی از سوی
بانک مرکزی و آرامش نسبی بازار ارز )9 ،اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را تحریم میکند ،مؤسسه بينالمللی سوئيفت ،ایران را تحریم میکند )1 .آغاز به کار اتاق مبادالت ارزی  )۶انتخابات
ریاست جمهوری و آغاز فاز عبور از بحران.
مأخذ دادهها :نتایج تحقيق.

۸ـ .2تکانه پولی و مالی

 - 0در جدول  0نشان داده شده است که در روند بلندمدت اقتصاد بيش از  81درصد واردات ایران را کاالهای واسطهای و سرمایهای تشکيل میدهند.

یکی از مباح اساسی در تحليل رکودتورمی سياست های پول ی و مالی است که در یک دهه اخير در ایران از سوی دولتمردان و
بانک مرکزی پيگيری شده است .در این بخش عالوه بر مطالعه سياست های انقباضی و انبساطی در سال های مختلف به این سؤال
مهم پرداخته می شود که آیا در یک دهه اخير سياست های دولت و بانک مرکزی باثبات بلوده اسلت .همچنلين تأکيلد ویلژه بلر
ابزارهای سياستگذاری پولی و مالی خواهد بود  .نکته اساسی دیگر ،استقالل بانک مرکزی است .بانلک مرکلزی در سياسلتگذاری
پولی چه قدر مستقل از دولت بوده است؟ آیا دولت برای پيشبرد برنامه های خود از منابع و اعتبار بانلک مرکلزی اسلتفاده کلرده
است؟ برای پاس به این سؤاالت این مقاله تأثيرگذارترین سياست های پولی و بانکی در یک دهه اخير را مرور می کند.
دکتر ابراهيم شيبانی از سال  0382و پيش از آغاز دولت نهم عهده دار ریاست بانک مرکزی بود .دولت نهم در ابتدای شلروع بله
کار خود طرح بنگاه های زودبازده را ،به عنوان بزرگ ترین طرح اشتغال زایی کشور ،به اجرا گذاشت .در قاللب ایلن طلرح بانلک هلای
دولتی مکلف شدند در اعطای تسهيالت ،اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند .بدیهی اسلت سياسلت تکليفلی فلوق
می توانست آثار پول ی انبساطی شدیدی در پی داشلته باشلد .در هملين راسلتا در سلال  0381و در  1مرحلله بانلک مرکلزی اوراق
مشارکت با نرخ  01.1درصد صادر کرد .به رغم این سياست انقباضی ،نرخ رشد نقدینگی در سال  0381بلال بلر  34.9درصلد بلود.
البته دخالت دولت در سياست های پولی به تسهيالت تکليفی محدود نشد و در همين سال دولت ایده کاهش دستوری نلرخ بهلره را
نيز پيش گرفت .برای مثال در سال  0381نرخ سود تسهيالت اعطایی بانکهای دولتلی بلرای عقلود مبادللهای 09 ،درصلد و بلرای
بانکها و مؤسسات اعتباری غيردولتی 04 ،درصد تعيين گردید .بدون کاهش چشمگير در تورم و در عين مخالفلت اقتصلاددانان ،در
خرداد  038۶این نرخ برای بانکهای دولتی 02 ،درصد و برای بانکها و مؤسسات اعتباری غيردولتی 03 ،درصد تعيين شد.
در شهریور  038۶و در پی استعفای ابراهيم شيبانی ،طهماسب مظاهری به عنوان رئيس کل بانک مرکزی انتخاب شلد .در آبلان
این سال ،اولين سياست پولی  ،حراج انواع سکه در بانک کارگشایی بود .هم زمان ،ریاست جدید در پی انضباط شدید پولی بود که به
طرح سه قفله شدن بانک مرکزی معروف شد .طهماسب مظاهری سياست جدید بانک مرکزی را اینگونه توصيف کرد:
«من درب خزانه بانک مرکزی را روی بانکهای تجاری برای برداشت منابع از جهت ارائه وام بله ملردم ملیبنلدم و آن را سلهقفلله
کردهام و یکی از کليدهای آن را جایی قرار دادهام که هيچکس به آن دسترسی پيدا نکند0».
در قالب این سياست انقباضی ،روند تزریق منابع پولی به طرحها و پروژهها ،اعم از تسهيالت عادی یا تکليفی از منابع بانک مرکلزی
محدود و تا حدی متوقف شد .بانکها مجاز نبودند برای انجام تعهدات و تکاليف خود نسبت به اضلافه برداشلت از بانلک مرکلزی اقلدام
کنند .طرح انقباضی بانک مرکزی با دو برنامه انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ سود  01.1درصد در  24بهملن 038۶
و حراج سکه در  04بهمن و  0۶اسفند پيگيری شد.
جدول  ،3اقالم پولی به تفکيک رؤسای بانک مرکزی را به تصویر میکشد.
جدول  -۸سیاستگذاری پولی به تفکیک رؤسای کل بانک مرکزی
میانگین رشد ساالنه طی دوره (درصد)
رئیس کل بانک مرکزی

ابراهیم شیبانی
طهماسب مظاهری

شروع به کار

پایان دوره

اردیبهشت

 1۴شهریور

1۸32

1۸31

 1۴شهریور
1۸31

محمود بهمنی

 1۸مهر 1۸3۱

ولیاله سیف

 ۸شهریور

 1۸مهر 1۸3۱
 ۸شهریور
1۸32
زمستان 1۸32

کل بدهی به بانک مرکزی
پایه پولی

نقدینگی

دولت

مؤسسات
دولتی

11.۴

۱3.3

22.۸

۸1.۸

1۸۸.3

11۸.1

33.۸

1۴1.3

۴۸.۸

1۰.1

23.1

1۰۸.3

2۸.۱

۸۸.۰

-

-
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1۸32
توضيح :رشد ساالنه به صورت نرخ رشد ساده از کل رشد پایان دوره به ابتدای دوره محاسبه شده است .در زمان محاسبه جدول دادههای نقدینگی تا پایان بهمن  0342در
دسترس بود .منبع :نتایج تحقيق.

بخش کليدی طرح تحول اقتصادی که در ابتدای سال  0384توسط رئيسجمهور وقت اعالم گردید ،طرح هدفمنلدکردن یارانلههلا
بود .به رغم عزم دولت در اجرای این طرح ،فرایند تصویب و اجرای طرح بال بر دو سال زمان برد و در نهایت در  28آذر  0384فلاز اول
قانون هدفمندکردن یارانهها اجرایی گشت و حاملهای انرژی ،آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شدند .طبق مصوبه مجللس،
دولت باید یک ماه پس از هدفمندی وآزادسازی قيمتها ،تنها 11درصد از وجوه حاصله را به مردم پرداخلت ملی کلرد ،لکلن دوللت بلا
برداشت از منابع بانک مرکزی پيش از اجرای طرح ،یارانه مردم را واریز کرد.
ميزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها از  28آذر  0384تا  30خرداد  311 ،0340هزار و ميزان مصارف  ۶21هزار ميليارد ریال
بوده که این ارقام نشاندهنده کسری  321هزار ميليارد ریالی طرح است .دولت بخش زیادی از پرداختهای نقدی را از طریق
شرکتهای آب و فاضالب و گاز تأمين کرد و به اندازه  14هزار ميليارد ریال از منابع بانک مرکزی در تأمين مالی این طرح مصرف شد.
ذکر این نکته ضروری است که به رغم افزایش قيمت بنزین از  3111به  4111ریال در ابتدای طرح ،در نتيجه تورم سالهای اخير
قيمت حقيقی بنزین پيش از آغاز فاز دوم هدفمندی کمتر از زمان آغاز طرح شد (عزیزی راد.)0343 ،
با اینکه دولت نتوانست برنامه انبساط مالی هدفمندی یارانه ها را در سال  0384اجرایی کنلد ،وللی در هملين سلال طلرحهلای
مسکن مهر ،مسکن شهری ،مسکن روستایی و مسکن ایثارگران به کمک تسهيالت بانکی آغاز شد .در مهر  038۶طهماسب مظاهری
به دليل مخالفت با طرح های دولت استعفا داد و محمود بهمنی به ریاست بانک مرکزی انتخاب گردیلد .در هملان ابتلدای انتصلاب،
رئيس کل بانک مرکزی در سخنرانی مورخ  0384/14/19اعالم کرد که  1هزار ميليارد ریال خط اعتباری برای طرح مسکن مهلر در
نظر خواهد گرفت 0.همچنين ریاست بانک مرکزی در بهمن  038۶موضع رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم محدودیت بانک ها برای
اعطای تسهيالت مسکن مهر را رسماً اعالم کرد .به رغم این موضع ،در اردیبهشت  0388بانکهای خصوصی از پرداخلت تسلهيالت
خرید مسکن منع شدند .از مهمترین سياستهای پولی سال  0388تغيير در نرخ ذخيره قانونی بانک های تجاری بلود .در آذر 0388
بانک مرکزی برای اینکه بتواند تسهيالت بانکی را افزایش دهد ،نرخ ذخيره قانونی را از  04بله  01درصلد کلاهش داد تلا بلا اعملال
سياست انبساطی ،حمایت بيشتری از واحدهای توليدی و صنایع کشور به عمل آورد.
سياست های پول ی رایج برای کنترل نقدینگی در سال  0341چندان کارساز نبود .در مهر  0341بر اساس مصوبه شورای پلول و
اعتبار  ،اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ سود علی الحساب  04درصد منتشر شد .در بهمن همان سلال ،ملدیرکل اعتبلارات بانلک
مرکزی عملکرد انتشار این اوراق را به دليل نرخ سود پایين ،ضعيف خوانلد .در هملين ملاه ،ملدیر کلل اعتبلارات بانلک مرکلزی از
تصميمات اتخاذشده توسط اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود علی الحساب اوراق مشلارکت قبللی تلا سلقف 21
درصد خبر داد .ذکر این نکته ضروری است که در پایيز سال  0341بر اساس فازبندی بخش گذشته با جهش ناگهانی نلرخ ارز ،فلاز
بحران آغاز شده بود .به عبارت دیگر بر اساس شواهد موجود ،آغاز فاز بحران هم زمان با کلاهش قلدرت بانلک مرکلزی در ابزارهلای
سياستگذاری بود.
در ادامه فاز بحران ،ادامه سياست دفاع از نرخ ارز رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبلود .بله هملين جهلت بانلک مرکلزی در مهلر
 ،0340مرکز مبادالت ارزی را تأسيس کرد تا نياز ارزی واردکنندگان کاالها و خدمات را تأمين نمایلد و ثبلت دقيلق و کنتلرل مصلارف
ارزی را انجام دهد .در این راستا وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلسه مشترك با بانک مرکزی موضوع اولویلتبنلدی کاالهلا بله 01
گروه کاالیی را مطرح نمود .در سال  0340سياستهای انقباضی پولی بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت و پيشفلروش سلکه
به اجرا درآمد 2.در ماههای مهر ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند این سال اوراق مشارکت منتشر شد .پيشفروش سکه در این سال طلی چهلار

 -1سخنرانی رئيسکل بانک مرکزی در همایش مسکن مهر 9 ،آذر .0384
 -2انتشار اوراق مشارکت و فروش سکه لزوماً سياست انقباضی نيست و از سوی دیگر این سياست ها گویای تمام سياستگذاریهای بانک مرکزی نيست .زیرا بانک مرکزی هم زملان و
از طریق دیگری پایه پولی را افزایش می دهد ولی دست به فروش اوراق مشارکت می زند .دقيقاً یکی از انتقادات وارد ،همين سياست های یک بام و دو هواست .از سوی دیگر اگر

مرحله اجرا شد .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،محمود بهمنی در اسلفند  0340اظهلار داشلت تحليلل
اجزای پایه پولی نشان میدهد تغيير رفتار مالی دولت در ماههای اخير باع شده تا خلالص مطالبلات بانلک مرکلزی از بخلش دولتلی،
بيشترین سهم از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دهد.
در مطالعه کوتاه فوق نشان داده شد سياست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل نبوده و هزینله بسلياری از برناملههلای دوللت توسلط بانلک
مرکزی تأمين شده است .دوم نشان داده شد که سياستهای پولی به شدت از جنس کج دار و مریز بودهاند .بله دفعلات در فاصللههلای زملانی
کوتاهمدت ،سياستهای پولی از شکل انبساطی به انقباضی و برعکس تبدیل شده است .همچنين بح شد که سياست مالی دوللت بله سلمت
بیانضباطی با ماهيت انبساطی پيش رفت .عالوه بر سياستهای پولی و مالی که میتوانست پيشزمينه رکودتورمی باشد ،تحریمها نيز بله ملرور
شدیدتر شد .گرچه تحریم از مدتها پيش تصویب شده بود ولی از طرف سياستگذار جدی تلقی نگشت و هرگز ،سياستهلای اقتصلادی مقابلله
با تحریم طراحی و پيادهسازی نشد .برعکس سياستهای انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکودتورمی قلرار ملیدادنلد
پيش گرفته شد .بخش بعد ،اثر این تکانههای پولی و مالی در اقتصاد ایران و اثر آنها بر رکودتورمی را واکاوی میکند.

 .۴علل رکودتورمی
برای تحليل رکودتورمی دو نظریه غالب در ادبيات طرح می شود .در نظری ه اول رکودتورمی ناشی از شلوك عرضله منفلی هملراه بلا
سازوکارهای تشدیدکننده است که به صورت کمّی رفتار رکودتورمی را توضيح می دهد .مطابق نظر دوم ،شوكهلای تقاضلا ناشلی از
سياستهای پولی و بی انضباطیهای مالی در شرایط خاص میتواند رکود و تورم را توضيح دهد .در این بخش تکانه های اقتصاد ایران
که در بخش قبل توضيح داده شدند در قالب دو نظریه فوق بررسی میگردند.
۴ـ .1رکودتورمی با منشأ شوک عرضه

همانگونه که شرح داده شد ،رکودتورمی پدیدهای منحصربهفرد در اقتصاد است که مطابق آن همزمان ،تورم باال و رکود شدید رخ میدهلد.
بسياری از پژوهشگران متفقالقول هستند که شوك عرضه یکی از عوامل بنيادی در ایجاد رکودتورمی اسلت .چنانکله توضليح داده شلد بلا
حرکت منحنی عرضه به سمت چپ ،تورم و رکود به صورت همزمان رخ میدهند .برای مثلال در توضليح رکودتلورمی دهله  0441آمریکلا
محققان نشان دادهاند که شوك نفت نقش اساسی داشته است 0.شوك نفتی برای اقتصاد کشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده نفت خلام
هستند به عنوان ماليات بر مواد ميانی عمل میکند .در این صورت بنگاههای اقتصادی کشورهای صنعتی با افزایش هزینه مواد اوليه بلرونزا
روبهرو میشوند که به نوعی مشابه ماليات تورمی است .با افزایش قيمت نفت ،قيمت کاالهای ميانی افزایش مییابد و هلمزملان بنگلاههلای
صنعتی در آمریکا توليد خود را کاهش میدهند .در این صورت رکود و تورم همزمان رخ میدهند.
از ادبيات نظری فوق میتوان در توضيح رکودتورمی سالهای اخير ایلران بهلره جسلت .هملانطلور کله در بخلش دوم توضليح داده شلد،
مهمترین تکانه عرضه که بر اقتصاد ایران وارد شده ،تحریم است .تحریم در این کلارکرد مشلابه ماليلات بلر کاالهلای وارداتلی اسلت کله باعل
میشود قيمت کاالهای وارداتی افزایش یابد .تحریم عالوه بر اثر درآمدی ،مشابه ماليات بر درآمد شهروندان یک کشور اسلت و موجلب افلزایش
نااطمينانی از آینده نيز میشود .نااطمينانی ميزان سرمایهگذاری در بخش حقيقی اقتصاد را کاهش میدهد و همزمان ذخيره احتيلاطی ارزهلای
خارجی را میافزاید .بنابراین تحریم حداقل از دو طریق به صورت مستقيم بر تورم تأثير میگذارد .برای اندازهگيری دقيلق اثلر تحلریم بلر تلورم
سالهای اخير باید از روشهای اقتصادسنجی استفاده شود .ارزیابی سرانگشتی اثر تحریم بر تورم قيمت یک کاالی مبادلهای و غيرمبادللهای در
جدول  9مقایسه شده است.

بانک مرکزی ،پولی که از طریق فروش اوراق مشارکت به دست آورده را به بازار تزریق کند ،عمالً سياست انقباضی رخ نداده و تنها شکل گردش پولی تغيير یافته است .بله ایلن
دالیل نگارندگان ادعایی درخصوص قالب خاصی از سياستگذاری پولی هر دوره ندارند.
 -1در دهه  0441از دو شوك نفتی  0443تا  0449که جهش دائمی قيمت نفت ناشی از تحریم اوپک بود و شوك نفتی  0444که جهش موقتی قيمت نفت ناشی از انقالب ایران
بود ،به عنوان شوكهای عرضه نام برده شده است.

جدول  -۴شاخص قیمت کاال بر حسب امکان مبادله بینالملل
فصل اول 0384

فصل چهارم 0340

کاالی مبادلهای

43.2

0۶8.1

کاالی غيرمبادلهای

80.0

004.9

توضيح :کاالی مبادلهای برابر شاخص قيمت گروه خوراکیها و آشاميدنیها و قيمت کاالی غيرمبادلهای برابر شاخص قيمت گروه مسکن ،آب و برق و سوخت در نظر گرفتله شلده اسلت .اگلر
کاالی مبادلهای دخانيات یا پوشاك و کفش منظور شود ،ميزان تأثير تورمی تحریم  24درصد و اگر اثاث و لوازم مورد استفاده در منزل در نظر گرفته شود ،اثر تورمی تحریم  29درصلد اسلت.
اگر سال پایه به فصل اول سال  0341پس از اجرای هدفمندی یارانهها منتقل شود ،اثر تورمی تحریم برای طبقه خوراکیها و آشاميدنیها  29درصد به دست میآید.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

یک روش ساده برای محاسبه اثر تحریم بلر تلورم  ،اسلتفاده از روش اخلتالف ل در ل اخلتالف 0اسلت .در ایلن روش ،کاالهلای
غيرمبادله ای در کل دوره  0340:9-0384:0نزدیک به  11درصد افزایش تورم و کاالهای مبادله ای حدود  024درصد تلورم در کلل
دوره داشته اند .اختالف این دو نرخ تورم 22 ،درصد تورم ساالنه است که می توان ادعا کرد به صورت سرانگشتی اثر تحلریم (اعلم از
افزایش قيمت ميانی ،افزایش قيمت دالر و افزایش نااطمينانی و افزایش دخيره احتياطی) را توضيح میدهد.
مطالعات بسياری نشان دادهاند که شوك عرضه نفتی در دهه  0441نمیتواند کل افزایش تورم و کاهش رکود در آمریکا را توضيح دهد .بله
عبارت دیگر در نظر گرفتن عوامل دیگری که در اقتصاد نقش تشدیدکننده شوك را داشتهاند نيز برای توجيه رکودتورمی ضلروری اسلت .بلرای
مثال در رکودتورمی دهه  0441آمریکا بالیندر و راد )2118( 2در یک مطالعه کمّی نشان دادهانلد در کنلار شلوك نفتلی ،شلوك قيملت ملواد
غذایی و همچنين اتمام برنامه کنترل دستمزد نيکسون از عوامل مهم رکودتورمی بوده است .برونلو و سکلکس )0444( 3نشلان ملیدهنلد علدم
انعطاف دستمزدها موجب افزایش بيکاری در جامعه و تعميق رکود میشود .به عبارت دیگر اگر دستمزدها به انلدازه کلافی کلاهش پيلدا نکنلد،
تقاضای نيروی کار کاهش و بيکاری افزایش مییابد .این سازوکار به تعميق رکود میانجامد .گرچه هر دو عامل فوق در رکودتلورمی ایلران ملؤثر
بوده اما به نظر میرسد درجه اهميت عدم انعطاف دستمزدها و شوك مواد غذایی ثانویه بوده است.
بخش مهمی از ادبيات بح کردهاند که اشتباههای سياستگذاری ،بخصوص پولی ،در زمان یلک شلوك عرضله منفلی عاملل اصللی
تعميق و تشدید رکودتورمی بوده است .برای مثال در رکودتورمی دهه  0441آمریکا ،اشلتباه بانلک مرکلزی در تخملين شلکاف توليلد
واقعی از توليد بالقوه ،موجب عکس العمل بيش از حد سياستگذار شد و در نتيجه انبساط پلولی بله گسلترش تلورم داملن زد .بله نظلر
می رسد این عامل نيز در ایران بسيار مؤثر بوده است زیرا دقيقاً سال قبل از تحریم ،سياستهای پولی و مالی به شدت انبساطی بودهاند.
جدول  1اجزای سياستهای پولی را در خالل سالهای  038۶تا  0340نشان میدهد.

1- Difference- in- Difference
2- Blinder & Rudd
3- Bruno & Sachs

جدول  -۸سیاستهای پولی و مالی در دوران رکودتورمی (حقیقی)
بدهی دولت به
بانک مرکزی

بدهی

بدهی

شرکتها و

شرکتها و

مؤسسات
دولتی به بانک

بدهی دولت

مؤسسات

به بانکها

دولتی به

مرکزی

بانکها

23۸۱۴.3۸

۱1۸۸۴.۸

331۸33.

-

3

۱۱

۴

-2۸.3

-۸.۸

-1۴.۴

-۴۸

3۰123۸.۱

1213۸1۸.۱

۸1۱22۱.33

۸

2

-

۰.۸

1۸

۱۴.۸

3۸۸۸12.

1۰31۰۴1.3

22۱13۴.1۸

3۸

3

-

-۸.۸

-11.۸

-23.2

3312۸۸.

1۰۸3۸۸۰.۸

32

1

11.۱

-2

111۴231.2

11111۰۸.1

۴

3

11.3

1۰.1

۱1۸۸23.

۱33۴13.3

31

۱

-۸1.۸

-۸1.1

038۶

3۰13۸.۸۱

نرخ رشد
(درصد)

-1۸.۴

2۴۱.1

۱2.۸

1۸3۱

۱3۸21.2۸

1312۴.3۱

1۱۰3۸.۰2

۸۸13۰.۸3

-1۸.۴

1۰۸.3

1۸۱.3

-۸۰.۸

۱3۱۸۱.23

2۴۰11.2۴

1.۸

۸2.۸

13۰۰۸3.۸2

۸۸۴۰3.۸۸

(درصد)
1۸33
نرخ رشد
(درصد)
1۸33
نرخ رشد
(درصد)
1۸3۰
نرخ رشد
(درصد)
1۸31
نرخ رشد
(درصد)

مازاد ()+

1۰۱3۴۰1.1

33۰۴.۱

نرخ رشد

درآمدها

پرداختها

کسری ( )-یا

1۸۸۱3۱.3

۸33۰۰.۰۱

1
13۸.1
2۱۴13۸.۴
2

-2۸
۸1333.۰۸

1۸3.۸

۸3.1

1۰۸.۸

-۱.۸

3۸313

12۸۰۴۰.۱

۸3۴۸33.۸

2۴313.1

-۸۰.1

2۱۴.۸

۴۸.۱

-۸2.۸

1۸3۱2۸.۴3

13۸۰۸۴.1۱

1۰۴۴31.۰۸

23۸1۰.۸۴

۴3.3

۸1

۸۸.2

13.2

-132۰12.۰۱

-1۸۸1۴.۴
-۱2.2
-۸2۸13.۴۴
-1۱.۴
-۸۴33۰.۰1
-۸۸.۸

توضيح :این جدول مقادیر ساالنه متغيرهای بودجه را به صورت حقيقیشده با شاخص قيمت مصرفکننده ( )0341=011به همراه نرخ رشد ساالنه آنها نشان میدهد .کسری بودجه مجموع تلراز عمليلاتی و سلرمایه اسلت.
چهار ستون اول ،مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی را به بانک مرکزی و بانکها نمایش میدهد .مقادیر حقيقی با توجه به مقادیر سال  0341به دست آمدهاند به این ترتيب که اختالف مانده بلدهی در دو سلال پيلاپی
بر شاخص قيمت آن سال تقسيم و از ميزان بدهی سال قبل کم شده است .نرخ رشدهای به دست آمده به سال پایه حساس هستند .دليل استفاده از سال  0341به عنوان مبنا 011 ،بودن شاخص قيمت مصلرفکننلده در
این سال است.
مأخذ دادهها :نشریه نماگرهای اقتصادی شماره .40

جدول  1دو نظم آماری مهم درخصوص سياستهای مالی دولت را نمایان میکند .اول رفتار کج دار و مریز سياسلتگذاری در ایلران
است .در دیگر رکودهای تورمی در دنيا نيز مشاهده شده است که سياستهای کج دار و مریز پيشزمينه رکودتورمی بلوده اسلت .بلرای
مثال در آمریکا شوك نفتی عرضه به تنهایی توانایی توضيح شدت رکودتورمی را ندارد و در عمل سياستهای بانک مرکلزی در انقبلاض
و انبساطهای شدید دهه  0441است که به تشدید رکودتورمی دامن زده است .مثال واضح دیگر شيلی اسلت .سياسلتهلای انبسلاطی
شدید آلنده 0همراه با بینظمی باالی مالی و سپس سياستهای انقباضی شدید پينوشه 2،زمانیکه با کاهش قيمت ملس (کلاالی اصللی
صادراتی شيلی) همراه شد ،رکودتورمی شدیدی را پدید آورد که بال بر یک دهه تداوم یافت .در ایران نيز سياستهای کلج دار و مریلز
به عنوان عامل تشدیدکننده شوك منفی عرضه عمل کرده و بر شدت رکودتورمی افزوده است.
نمود دیگر سياستهای کج دار و مریز ،افزایش کسری بودجه باالی دولت در سالهای اخير بلوده اسلت .وجله مشلترك رکودهلای تلورمی
کشورهای دیگر نيز افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی به سيستم بانکی است .برای مثال در کشورهای آلمان ،لهستان و اتلریش پلس
از جنگ جهانی اول ،کسری بودجه بسيار باالی این کشورها ناشی از پرداخت غرامت ،ازهلمپاشليدگی نظلام ماليلاتی و سياسلی ،پرداخلتهلای
 -1سالوادره آلنده ) (Salvador Allendeرئیس جمهور شیلی در سالهای  1۰۷۹تا .1۰۷3
 -2آگوستو پینوشه ) (Augusto Pinochetرئیس جمهور شیلی در سالهای  1۰۷۹تا .1۰۰۹

اجتماعی و یارانههای مواد غذایی و موارد دیگر بود .در رژیم صهيونيستی نيز کسری بودجه باالی این کشور ناشی از سياستهای توزیع یارانله و
موارد مشابه دیگر منشأ اصلی رکودتورمی بود .در مطالعات بسياری که در این کشورها انجام شده است نيز عيان شده که کسلری بودجله بلاالی
دولت میتواند یکی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشد.
نکته دوم در جدول  ،1سياستهای انبساطی شدید در دوران پيش از بحران است .یکی از سياستهای اصلی انبسلاطی دوللت در سلال
 0384برنامه هدفمندی یارانه انرژی بوده است .کسری بودجه بلاالی دوللت و برداشلت از پایله پلولی در ایلن طلرح ،علالوه بلر اینکله بله
سياستهای به شدت انبساطی پولی انجاميد ،تقاضا را نيز به صورت افزایشی جابهجا کرد .بلدهی دوللت بله بانلک مرکلزی در سلال 0384
نسبت به سال  034 ،0388درصد افزایش یافت .همانگونه که در نمودار  9اشاره شد ،هدفمندی یارانههلا موجلب شلکاف بيشلتر شلاخص
قيمت مصرفکننده و توليدکننده شد و فشار بر توليد را افزایش داد .اما نکته اساسی دیگلر در فلاز اول هدفمنلدی ،افلزایش تلورم ناشلی از
کسری بودجه دولت به دليل اعطای یارانه بود .در این مثال اگر فرض شود کسری بودجه دائمی طرح به صورت سلاالنه  091هلزار ميليلارد
ریال روی  ۶8هزار ميليارد پایه پولی سال  84بوده و کشش تقاضای پول به نرخ سلود بلانکی  1.1فلرض شلود ،از رابطله انتظلارات تلورمی
کاگان افزایش نرخ تورم حدود  01درصد حاصل میگردد (کاگان.)2111 0،
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البته افزایش نرخ تورم  01درصدی فاز اول هدفمندی یارانهها میتواند به انواع مختلف تعبير شود .اول آنکله کلل کسلری بودجله ایلن
طرح روی پایه پولی نشسته است و بخش بزرگی از طریق درآمد شرکتهای دولتی یا فروش داراییها تأمين شده است .لذا عدد  01درصلد
به نوعی سقف تورمی فاز اول هدفمندی ناشی از کسری بودجه بوده است 2.اگر این تعبير درست باشد ،در مقایسه با عدد تقریبی اثر تلورمی
تحریم میتوان اظهار داشت که اثر تورمی فاز اول هدفمندی یارانهها احتماالً کمتر از اثر تورمی تحریم بوده است .عالوه بر موارد فوق ،علدم
افزایش تورم در فاز دوم هدفمندی یارانهها که در اردیبهشت  0343انجام شد ،مؤید این ادعاسلت کله افلزایش تلورم هدفمنلدی یارانلههلا
احتماالً ناشی از کسری بودجه دولت بوده است.
سؤال اساسی دیگر ،چيستی ماهيت شوك تحریم در اقتصاد ایران از منظر گذرا و پایدار است .همانگونه که در بخلش تحلریم بحل شلد،
پس از اعمال تحریمهای بينالمللی عليه ایران ،بسياری از سياستگذاران و شلماری از ملردم گملان کردنلد کله شلوك تحلریم گذراسلت و اثلر
چندانی بر درآمد دائمی افراد ندارد .به رغم باور سياستگذاران ،شوك تحلریم اثلری پایلدار داشلت .ایلن دوره کله بلين واقعيلت اقتصلاد و بلاور
سياستگذاران و مردم اختالف وجود دارد ،همان فاز تحریم است .بنابراین انتظار میرود در ف از تحریم ،بله دليلل شلوك منفلی بله رونلد ،توليلد
کاهش یابد .اگر اطالعات کامل بود ،مطابق نمودار  ،۶بخش چپ توليد و مصرف همزمان کاهش پيدا میکردنلد و بلر خلط رشلد جدیلدی قلرار
میگرفتند اما به دليل نقصان اطالعات و برداشت غلط مردم و سياستگذاران از پایدار و گذرا بودن شوك تحریم ،آحلاد اقتصلادی گملان کردنلد
که تحریم گذراست و لذا طی چند سال روی خط رشد سابق به مصرف پرداختند .این در حالی است که روند بلندمدت توليد کاهش یافته بود.

1- Cagan

 - 2البته اگر از منظر هم ارزی ریکاردو در تأمین مالی دولت به مسئله فوق نگاه شود ،کسری بودجه دولت که منابع تأمین آن موجود نیست باالخره بر پایه پولی خواهد نشستت یتا
به بدهی دولت به نهادهای دیگر غیر از بانک مرکزی تبدیل خواهد شد .اگر دولت در نهایت نتواند هیچ منبع درآمدی تأمین کند به ناچار بدهی های فوق تبدیل بته پایته پتولی
میشوند تا از طریق مالیات تورمی اخذ گردد.

نمودار  - 1تولید و مصرف در اثر شوک پایدار تحریم

در فاز بحران با آغاز جهش نرخ ارز ،زمانی که آحاد اقتصادی ،اعم از سياستگذاران و مردم ،به این جملعبنلدی رسليدند کله شلوك
تحریم پایدار بوده است ،نرخ مصرف کاهش شدیدی پيدا کرد و حتی پایينتر از روند گذشته خود قرار گرفت ،زیرا طی فاز تحریم ملردم
بيش از مصرف دائمی خود مصرف کرده بودند .در این صورت ،پس از آنکه مصرف کمتر از روند بلندمدت خود قرار گرفلت ،پليشبينلی
میشود که در عين رکود ،شاهد یک دوره افزایش شدید مصرف باشيم .آیا تغييرات مصرف در سالهای گذشته مؤید نظریه فوق اسلت؟
نمودار  4روند مصرف حقيقی بخش خصوصی و دولتی را در طول زمان ترسيم میکند.
نمودار  -۱مصرف حقیقی بخش دولتی و خصوصی

توضيح :نمودار بر اساس دادههای حسابهای ملی توسط بانک مرکزی تا پایان سال  0342هزینههای مصرفی خصوصی (محور چپ) و هزینههای مصرفی دولت (محور راست) را به
قيمتهای ثابت سال  034۶نمایش میدهد.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

نمودار  4نشان میدهد که با آغاز فاز بحران ،مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش ملییابلد و از تابسلتان  0341تلا بهلار 0340
حدود  8.8درصد منقب میشود .از مقایسه مصرف بخش خصوصی و توليد ناخالص داخلی مشخص میشود که به رغم کلاهش توليلد
در سال  ،0340مصرف خصوصی در زمستان این سال00.1 ،درصد نسبت به پایيز رشد ملیکنلد .ایلن رشلد بلاال چنانکله در نملودار ۶
توضيح داده شد ،ناشی از افت شدید در دوره های قبل است .شواهد اوليه آمار مصرف خصوصی در نيمله اول  0342مؤیلد ایلن مطللب
است که پس از بازگشت به روند رشد بلندمدت ،مصرف خصوصی در نيمه اول سال  0342با نرخ  3.4درصد رشلد کلرده اسلت .عاملل
دیگر رشد مصرف در فصلهای اخير ،کاهش شدید سرمایهگذاری در این دوره است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
در مقابل ،مصرف بخش دولتی در فازهای تحریم و بحران دو روند بسيار متفاوت را طی کلرده اسلت .هملانطلور کله در نملودار 4
مشخص است ،ميزان مصرف بخش دولتی در فاز تحریم بسيار انبساطی بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند کاهش بله خلود گرفتله

است .به عبارت دیگر ،دولت که باید نقش هموارسازی کل مصرف را بر عهده داشته باشد ،دقيقاً در زمان بحران ،مصلرف خلود را بسليار
بيشتر از آحاد خصوصی کاهش داده است .بدیهی است مصرف بيش از توان مالی دولت در سالهای  038۶تلا  0384از جملله علواملی
است که موجب شده در فاز بحران ،مخارج بخش عمومی کاهش شدیدی داشته باشد .البته نباید فراملوش کلرد کله عاملل اساسلی در
کاهش اخير مصارف دولتی ،کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم است.
عالوه بر مصرف اجزای اقتصاد ،متغير اساسی دیگری که تصميم آحاد اقتصادی را نشان میدهد ،ميزان سرمایهگذاری و کل انباشلت
سرمایه است .اگر شوك تحریم گذرا بود ،سرمایهگذاری باید روند بلندمدت خود را طی میکرد .در مقابل ،اگر آحاد اقتصادی بلاور کننلد
که شوك منفی عرضه پایدار است ،نتيجه میگيرند که اقتصاد بر مسير رشد اقتصادی پایينتری قرار گرفتله اسلت .در چنلين شلرایطی
ضروری است ميزان انباشت سرمایه در اقتصاد بر مسير رشد اقتصادی جدید قرار گيرد .لذا ميزان سرمایهگذاری کلاهش شلدیدی پيلدا
میکند .نمودار  ،8انباشت سرمایه را در اقتصاد در فصلهای اخير ترسيم میکند.
نمودار  -3لگاریتم انباشت سرمایه کل حقیقی

توضيح :این نمودار انباشت سرمایه به قيمت ثابت  034۶را نشان میدهد .مقدار اوليه انباشت سرمایه بر اساس گزارش «موجودی سرمایه در ایران» منتشرشلده توسلط بانلک مرکلزی بلرای سلال
 038۶برابر  0491هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت  034۶فرض شد و با استفاده از نرخ استهالك ساالنه  01درصد و سرمایهگذاری حقيقی ( )034۶=011محاسبه گردیده اسلت .رونلد بلندملدت
بر اساس روند زمانی لگاریتم متغير انباشت سرمایه در بازه  0381تا  0341محاسبه شده است.
مأخذ دادهها :محاسبات تحقيق.

بنا بر آنچه در نمودار  8نشان داده شده است ،انباشت سرمایه تا فصل سوم ( 0341آغاز فاز بحران) روند افزایشی خود و منطبق بلر
روند بلندمدت را طی کرد .در ابتدای فاز بحران ،سرمایه گذاری تنها جوابگوی استهالك سرمایه بود ولی در ادامله اسلتهالك سلرمایه از
سرمایهگذاری فزونی گرفت و سرمایه کل در اقتصاد روند نزولی یافت .دليل این امر ،با توجه به فرض شوك منفی پایلدار عرضله ،واضلح
است .اقتصاد در شرایط جدید روی روند رشد اقتصادی جدیدی قرار گرفته است و سرمایه روند سابق ،هنوز فراتر از سلرمایه ملورد نيلاز
در اقتصاد است .به عبارت دیگر هنوز حجم باالیی از ظرفيت اضافی توليد در صنایع کشور وجود دارد .اگر ملدعای فلوق صلحيح باشلد،
تنها راه آغاز رشد اقتصادی و استفاده از ظرفيت اضافی موجود نه افزایش رشد اقتصادی ،بلکه انتقال اقتصاد بله مسلير رشلد بلندملدت
جدید است 0.از منظر خرد و نگاه افراد نيز میتوان مشاهدات فوق را توصيف کرد .ذکر این نکته ضروری است کله در پاسل بله شلوك
منفی پایدار و در رکود ،آحاد اقتصادی میدانند که شرایط اقتصادی در آینده بدتر از امروز خواهد شد ،بنابراین ترجيح میدهنلد ميلزان
سرمایهگذاری را کاهش دهند.
البته شوك تحریم یک عنصر پایدار در بخش تقاضای خارجی نيز بوده است .نفوذ به بازارهای دیگر و رقابت با سلایر توليدکننلدگان
جهانی امری زمان بر و بسيار پرهزینه است .با افزایش شدت تحریم ،بسياری از صادرکنندگان کشور ،بازار هدف خود در کشورهای دیگلر
 -0رحمتی ،محمدحسين و مدنیزاده ،سيدعلی در مقاله «رکود تورمی و راهکارهای خروج» در همين مجموعه ،سياستهای مختلف را بررسی کردهاند.

را از دست دادند ،که به نظر میرسد حتی با رفع تحریم ،سال ها امکان به دست آوردن بازارهای مذکور ،مقدور نباشد .همچنين به دليل
تحریمهای بانکی ،بانکهای کشور عمالً از شبکه بانکی جهانی کنار گذاشته شدهاند و ترميم این وضعيت ،سالها به طول میانجامد.
در خالل توضيح فوق دو سؤ ال اساسی مطرح می شود:
 آیا شواهدی وجود دارد که وقوع بحران پيش از پایيز  0341را تصدیق کند؟ چه عوامل اقتصادی موجب شدند آحاد اقتصادی وقوع بحران یا به عبارتی پای دار بودن تحریم را مشاهده نکنند؟در پاس به سؤ ال اول باید گفت نشانه های بحران از سال ها پيش مشخص شده بود .برای مثال اگلر توليلد و صلادرات بخلش
نفت به عنوان یکی از شاخص های تحریم شمرده شود ،از ابتدای سال  0384نشانه های کاهش توليد و صادرات به وضوح مشاهده
می شد  .کاهش توليد در بخش نفت به مرور و بر اساس قراردادهای خدمات یک یا دو سال قبل رخ می دهد .به عبارت دیگلر اگلر
کلللللللللللللاهش توليلللللللللللللد و در نتيجللللللللللللله ،کلللللللللللللاهش صلللللللللللللادرات در سلللللللللللللال 0384
رخ داده است ،در قرا ر دادهای استخراج نفت در سال  03 8۶یا قبل تر ،اتفاقی افتاده است0.
نمودار  -3شاخص تولید ،صادرات و قیمت نفت خام ( 1۸31=1۰۰فصل اول)

توضيح :این نمودار توليد روزانه نفت خام ،صادرات روزانه نفت خام و قيمت دالری هر بشکه نفت خام ایران را بر اساس آخرین داده منتشرشده توسط بانک مرکزی به صورت متوسط
فصل نشان میدهد .متوسط توليد روزانه نفت خام ،متوسط صادرات روزانه نفت خام و متوسط قيمت دالری هر بشکه نفت خام ایران به ترتيب مقادیر  3412هزار بشکه در روز،
 2928هزار بشکه در روز و  ۶1دالر به ازای هر بشکه را در بهار  038۶اتخاذ کردهاند .دادههای صادرات و توليد نفت خام ایران از فصل اول سال  0340بر اساس دادههای خارجی
محاسبه شده و تخمين نگارندگان است.
مأخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

نمودار  4به وضوح نشان میدهد که در سال  0384توليد و در نتيجه صادرات نفت خام ایران به صورت ناگهانی با افت پایدار 01درصلد
مواجه شد .نظر به اینکه فروش نفت فرایندی زمانبر است ،کاهش همزمان توليد و صادرات نشان میدهلد کله افلت توليلد نفلت ناشلی از
شوك عرضه بوده است .ميزان صادرات نفت خام ایران بر حسب تعداد بشکه در روز در فاز تحریم روندی باثبات داشته است ،گرچه افلزایش
قيمت نفت در سالهای  0388و  0384باع شد که آحاد اقتصادی ،اعم از دولتی و خصوصی ،کاهش توليد پایدار نفت را مشلاهده نکننلد.
به دليل افزایش قيمت نفت ،درآمدهای دولت افزایش یافت و دولت توانست با اجرای سياستهای انبساطی ،رشد اقتصادی را در کوتاهملدت
و در خالل سال  0384فراتر از روند بلندمدت قرار دهد.
 -0در خالل ارائه این مقاله در پژوهشکده پولی بانکی در تاری  038۶/3/04یکی از حاضران در دفاع از مدعای فوق اظهار داشت که تحریم نفت ایران به دوران ریاست جمهوری
کيلينتون و ميانه دهه  0441برمیگردد ،لکن تحریمهای مذکور در بخش نفت به صورت ساالنه معاف میشدند .در سال  038۶و با تحریم ایران در سازمان ملل ،خزانهداری
آمریکا ،اعمال و اجرای تحریمهای گذشته به شکلی شدیدتر را در دستور کار خود قرار داد و بسياری از شرکتهای حاضر در ميادین نفت ایران به مرور از توليد و استخراج نفت
ایران خارج شدند .ارزیابی صحت چنين توضيحی نيازمند دادههای سرمایهگذاری نفتی در سالهای اخير است.

ممکن است بر اساس نمودار  4ادعا شود که شوك اساسی به اقتصاد ایران در سال های اخير شوك کاهش صادرات نفت بوده
است .اشکال اساسی این ادعا آن است که توليد نفت را برون زا فرض می کند ،در حالی که توليد نفت ،مانند هر بنگاه یلا صلنعت
دیگری ،یک متغير درونزاس ت .سطح توليد و صادرات نفت کشور تابعی از سرمایه ،نيروی انسانی و تأمين اعتبار و شرایط نهادی
و سياسی است .بدیهی است تحریم اولين اثر خود را روی تأمين اعتبار خارجی و مشارکت شرکت هلای خلارجی در توليلد نفلت
ایران گذاشته است .به عبارت دیگر توليد و صادرات نفت ایران مدت ها پيش از اعمال تحریم خرید نفت ایل ران از مجلرای توليلد
عمل کرده بود که این واقعيت با سياست های انبساطی و افزایش قيمت نفت از چشم سياستگذاران و مردم مخفی مانده بود.
۴ـ .2رکودتورمی با منشأ شوک تقاضا

در مقابل شوك عرضه با سازوکارهای تشدیدکننده که در بخش  0-9بح شد ،معدودی از اقتصاددانان بر ایلن باورنلد کله رکودتلورمی
می تواند تنها ناشی از شوك تقاضا و سازوکار خاص اقتصاد در زمانبندی این شوكها باشد .در تحليل نظری ،ایلن اقتصلاددانان توضليح
میدهند که با یک سياست انبساطی پولی (و مالی که منتج به کسری بودجه شود) توليد ابتدا افزایش ملییابلد و پلس از ملدتی ،تلورم
حادث می شود .پس از آنکه اثر رونقی سياستگذاری طی شد ،دوران رکود فرا میرسد .اگر تورم چسبندگی داشته باشلد ،در دورهای کله
زمان رکود فرا می رسد ،اقتصاد همچنان در وضعيت تورمی به سر میبرد .توضيح فوق از معدود توضيحاتی است کله در ادبيلات نظلری
برای وقوع رکودتورمی ناشی از شوك تقاضا ذکر شده است .سؤال اساسی آن است که آیا این توضيح میتواند با توجه بله واقعيلتهلای
اقتصاد ایران ،رکودتورمی اخير را توضيح دهد؟
تأثير شوك تقاضا بر رکودتورمی در ایران تنها زمانی کامل است که در کنار استفاده از ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل تورم تحليلل
شود .در این صورت اگر بر اساس مشاهدات بخش اول و دوم فوق فرض شود که جهتگيری کلی سياستهای دولت در خالل سالهلای
 038۶تا  0384انبساطی بوده است ،اثر ابتدایی رونق ،بخصوص در این سالها نمایان است .در عين حال دولت بلا کملک لنگلر اسلمی
افزایش تورم را به تأخير انداخت .در نتيجه زمانی که موعد چرخه رکودی سياستهای انبساطی فرارسليد ،دوللت در کنتلرل تلورم بله
کمک لنگر اسمی ارز نيز ناتوان ماند و رکودتورمی شدیدی رخ داد .حال سؤال اساسی آن است که تحليل حاضر چه قدر با واقعيتهلای
اقتصاد ایران هم خوانی دارد؟ آیا شوك عرضه همراه با سلازوکار تشلدیدکننده یلا شلوكهلای تقاضلا عاملل اصللی رکلود بلوده اسلت؟
نویسندگان احتماالً نمی توانند در این خصوص نظر قطعی بدهند .لکن احتمال بيشتری وجود دارد که هلر دو سلازوکار هلمزملان عملل
کرده است .گرچه شواهد موجود پيشنهاد میکنند که اثر شوك عرضه بيشتر بوده است0.
۴ـ .۸رکودتورمی با منشأ شوک تجاری

عالوه بر دو نظریه عرضه و تقاضای فوق ،شوكهای دیگری نيز در اقتصاد ایران نقش مکمل سازوکارهای فوق را ایفلا کلردهانلد .بلا آغلاز
سال  ،0340بر اساس نمودار  ،4ميزان توليد و صادرات نفت خام ایران به شدت افت پيدا کرد و همچنين فاصله توليد و صلادرات نفلت
افزایش یافت .این نمودار ،یکی از دالیل اساسی کاهش توليد نفت از ميانه سال  0340را کاهش خرید کشورهای دیگر از ایران به دليلل
تحریم خرید نفت ایران بيان میکند .این تحریم غير از تحریم سرمایه گذاری نفت است که عمدتاً روی بخش عرضه تأثير ملیگلذارد .از
سوی دیگر این تکانه غير از شوك تقاضاست که ناشی از سياستهای پولی بانک مرکزی است .به همين دليل ،شوك تجاری نامگلذاری
شده است2.
سؤ ال اساسی آن است که این شوك تجاری چه قدر در تعميق رکودتورمی مؤثر بوده است .توجه به این نکته ضروری اسلت کله
شوك تجاری می تواند کنار هر دو نظریه عرضه و تقاضا مطرح شود و تناقضی نداشته باشد .بدیهی است ملدل سلازی و انلدازهگيلری
تأثير شوك تجاری ،مطالعه ای جداگانه می طلبد و فراتر از تحقيق حاضر است.

 -1نگارندگان در حال انجام تحقيقی مجزا هستند که علل و تأثير تکانههای مختلف را به صورت کمّی آزمون میکند.
 -2اصوالً در اقتصاد مدرن ،به جای دو شوك کلی عرضه و تقاضا ،اقتصاددانان از شوك به صورت کلی استفاده میکنند و دليلی وجود ندارد که هر تکانه به مؤلفه شوك تقاضا و
عرضه تجزیه شود .دليل اصلی آن است که مجرای تأثيرگذاری شوك عرضه و تقاضا محدود است و تجزیه هر تکانه به این دو شوك میتواند بسياری از سازوکارهای تأثيرگذاری
شوك اوليه را از بين ببرد و موجب بدفهمی شود.

 .۸تحلیل سیاستهای پولی دولت و اثرات تورمی تحریم
جدول  ۶در بازه 8ساله تابستان  0389تا تابستان  ،0342شاخص متغيرهای اقتصاد کالن را مقایسه ملیکنلد .بلر اسلاس ایلن جلدول،
قيمت مصرفکننده در این بازه 8ساله ،نزدیک به  9.1برابر شده است .تفکيک ميزان افزایش شاخص قيمت در دو بلازه جداگانله نشلان
میدهد که در چهار سال اول (از  0389تا  0.4 )0388برابر و در چهار سال دوم  2.9برابر شده است .در مقلام مقایسله ،پایله پلولی در
چهار سال ابتدایی  3برابر ،در چهار سال دوم  0.4برابر و در کل 1.8 ،برابر شده است .طبيعتاً بنا بر نظریه مقداری پول ،فاصله بلين 9.1
برابرشدن شاخص قيمت و  1.8برابرشدن پایه پولی را رشد اقتصادی پر میکند 0.در چهار سال اول ،رشد اقتصادی تقریبلاً مشلابه رونلد
 21سال گذشته آن ،حدوداً سالی  9.1درصد ،در چهار سال  0.2برابر شلده اسلت .در چهلار سلال دوم کله تکانلههلای تحلریم شلدت
میگيرند ،توليد عمالً هيچ تغييری نکرده است ( 0.12برابر) .بنابراین در بازه 8ساله و مجموع دو بازه فوق مشاهده میشود که توليلد بلا
 22درصد رشد طی  8سال ،حدوداً  0.22برابر شده است.
جدول  -1ارزیابی تأثیر سیاستهای پولی و تحریم
ارز آزاد

پایه پولی

نقدینگی

1۸3۴

33۸1

11۱

212

شاخص قیمت
مصرفکننده

تولیدکننده

۸3

1۰۱

تولید حقیقی
۴13

1۸33

33۰3

۸۰3

۸1۸

۱۸

13۰

۸۰۸

1۸32

۸1۴۱۰

31۸

1۰۱1

1۱۴

۴31

۸1۴

نسبت  1۸33به 1۸3۴

1.11

۸.۰۴

1.31

1.31

1.1۱

1.2

نسبت  1۸32به 1۸33

۸.13

1.33

2.۰3

2.۸3

2.1۱

1.۰2

نسبت  1۸32به 1۸3۴

۸.۸2

۸.۱1

۴.۰3

۴.۴1

۴.۴۱

1.22

توضيح :دادههای هر سال مربوط به ماه مرداد میباشد (به استثنای نرخ ارز) .ارز آزاد به ریال ،پایه پولی و نقدینگی به هزار ميليارد ریال و توليد حقيقی منتهی به تابستان ،هزار ميليارد ریال به
قيمت ثابت  034۶است.
ماخذ دادهها :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

برای ارائه تخمين سرانگشتی از اثر تحریم در اقتصاد می توان به روش زیر عمل کرد :با فرض نبود تحریم و رشلد اقتصلاد طبلق
روند بلند مدت سابق خود ،انتظار می رفت توليد ناخالص داخلی در هر سال  9.1درصد رشد کند  .در این صورت ،انتظار میرفلت کله
توليد در  8سال 0.92 ،برابر شود ولی در حال حاضر مشاهده میشود که اقتصاد در  8سال 0.22 ،بر ابر شلده اسلت کله معلادل 09
واحد درصد رشد پایينتر از روند بلندمدت است .بنابراین می توان تحليل ک رد که این افت ،ناشی از تحریم است تحلریم بلا کلاهش
بهرهوری موجب کوچک شدن اقتصاد ش ده است .در این صورت ،به صورت تقریبی ،تحریم  09درصد رفاه از اقتصاد کاسته که معادل
افزایش  09درصدی سطح قيمت هاست .به زبان ساده تر ،وقتی کيک اقتصاد  09درصد کوچک شده است ،با همان حجم پول سلابق،
یک واحد از این کيک 09درصد گرانتر میشود .در دوران اعمال تحریم سطح قيمتها  9.1برابر شده است که تحریم سهم مستقيم
 0.09ب رابری در این رشد داشته است و مابقی افزایش سطح قيمتها 3.4 ،برابر ،به دليل افزایش پایه پولی رخ داده است .ذکلر ایلن
نکته ضروری است که عمده فشار تحریم در بازه  2سال آخر وارد شده و لذا خالص اثلر تلورمی سلاالنه آن حلدود  4درصلد سلاالنه
می باشد .دقت شود که این تخمين ،اثر مستقيم تحریم می باشد و پيامدهایی را که تحریم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده
است اندازهگيری نمیکند.
مقایسه روند چهار سال اول و دوم نشان میدهد که رشد پایه پولی در بهار سال اول ،به دليل لنگر ارزی کله از طریلق منلابع نفتلی
تأمين میشد ،کمتر به تورم انجاميد و فشار تورمی آن ذخيره ماند تا آنکه با افزایش فشار تحلریمهلا و علدم توانلایی بانلک مرکلزی در
کنترل بازار ارز ،قيمت ارز جهش نمود و فشار تورمی پولهای تزریقشده قبلی را خنثی کرد و سبب رشد فزاینده قيمتها شد.
 -1البته اندکی از اختالف نيز توسط سرعت گردش پول و ضریب فزاینده پر خواهد شد که بنا بر محاسبات نگارندگان ،تأثير افزایش سرعت گردش پول در توضيح این تفاوت در این
بازه زمانی بسيار ناچيز بوده است.

 .1جمعبندی
در این مقاله نظم های آماری اقتصاد ایران در نيم دهه اخير ،شامل نوسانات توليد ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،خلالص صلادرات و
دیگر متغيرهای اقتصاد کالن بررسی شد .همچنين تکانههای اصلی وارده به اقتصاد ایران در نيمدهه گذشته مورد تحليل و ارزیابی قلرار
گرفت .بر اساس نتایج نظمهای آماری و شوكهای وارده توضيح داده شد که احتماالً شوك تحریم در قالب عرضه کلل و سياسلتهلای
کج دار و مریز سالهای گذشته در قالب شوك تقاضا ،عامل اساسی پدیده رکودتورمی بلوده اسلت .دیگلر گزینله محتملل رکودتلورمی،
شوك تقاضا و چسبندگی قيمتها همراه با لنگر اسمی ارز است .بدیهی است شوك تجاری تحریم که به صورت عدم خریلد نفلت در دو
سال اخير بر اقتصاد ایران وارد شده نيز از عوامل اساسی تعميق رکودتورمی بوده است .برای اندازهگيری و کمّیسازی اثر هر تکانه انجام
تحقيقی تکميلی ضروری است.
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1۸3۸

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین توکلیان

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1۸3۸

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1۸3۸

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1۸3۸

MBRI-PR-93022

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان)1۸3۸

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

سیدعلی مدنی زاده ،رامین مجاب ،سجاد ابراهیمی ،سعید
بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست ایران()SEEAIRAN

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی
مجید عینیان

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

ارزیابی وضعيت مطالبات غيرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1۸32-1۸31

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1۸31-1۸3۰

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1۸31-1۸3۰

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

1۸32

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1۸3۰-1۸1۰و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میسمی ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میسمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1۸33و )1۸3۰

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه
بانکداری اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی

MBRI-9206

حسین میسمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میسمی

1۸31
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میسمی
فرشته مالکریمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میسمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1۸3۰

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1۸3۰

MBRI-9007

فرهاد نیلی

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی
وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1۸3۰

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1۸3۰

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1۸3۰

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1۸3۰

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1۸3۰

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1۸3۰

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1۸3۰

MBRI-9001

حسین قضاوی

1۸33
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میسمی ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

