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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 کند.نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به دیدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 
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 و راهکارهای خروج رکودتورمی

 
 1محمدحسین رحمتی

 2زادهسیدعلی مدنی

 دهیچک

درصت      ۴1 درصت ، مصتر    ۴1 ، تولیت  ۰۹تتا باتار    ۰۹عمیقی مواجه بوده است.  ا  تابتتتان    های اخیر با رکودتورمیاقتصاد ایران در سال

انت   در ایتن مقالته    درصت  افتیایش داهتته    ۹۹۹ درص    نرخ ار  ۰۹ها درص  کاهش یافته اس.   در عین حال سطح قیم. 13گذاری سرمایه

 راهکارها   هش ارهای سیاستی جا. حل بحران رکودتورمی بیان ه ه اس.  

( اثرات متتقیم   غیرمتتتقیم تتحریتب بتا ار ار (    ۴هود: در د  عامل  یر خالصه می ه ه، علل بر   این بحرانبر اساس مطالعات انجام

  در ایتن مقالته بتر    ۴1۰۹هتای قبتل ا    های م ا م   پیاپی( در ستال دار   مریی تانقباض   انبتاطی   مالی کج های پول( سیاس.۹ها   تحریم

در کشتوری ملتل ایتران،     اده ه ه اس. که مؤثرترین راه جا. مقابله با بحران رکودتورمیاساس مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نشان د

مردم اس.  در پارادایم ج ی  که  در با استفاده ا  تغییر انتظارات تورمی پولی   مالی به یب نظام مالی   پولی مقا م در برابر تورم تغییر پارادایم

 رستی ه، د لت. کتاهش کتتری بودجته      متتلیم کتب اعتبار باالی سیاستگذار ا  طر  مردم اس.، بانب مرکیی ا  ابعاد مختلف به استتقالل 

من  با نگاهی ر  به جلو هایی قاع ههای پولی بانب مرکیی به سیاس.ای به بانب مرکیی ن ارد  همچنین، سیاس.ه ی ی داده   فشار بودجه

( اجمتا   ۴انت  ا :  درص ، سه امر کلی ی اس. کته عبتارت   ۵کن   ال مه رسی ن به پارادایم ج ی  با تورم  یر   بر اساس تورم انتظاری تغییر می

( عرضه بتته سیاستتی  1( ب نه سیاستگذاری قوی جا. اعالن سیگنال به مردم   افیایش اعتبار   ۹یاستگذاران   قوای مختلف بر این امر، س

را  ها  ع م تحقق این ملی مات به طوری که انتظارات را در جات. ناصتحیح راهنمتایی کنت ، د ران گتذار     جامع، هفا    سا گار در تمام حو ه

 طوالنی   فشار رکودی را بیشتر خواه  کرد 

  

                                                           
 استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - 0

 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف وی و بانکی سازی، پژوهشکده پولمدیرگروه مدل - 2
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  رانیدر ا یتورم ودکر. 1

زمهان  ای از وضعيت اقتصادی است کهه هه   عميقی مواجه بوده است. رکودتورمی برهه های اخير با رکودتورمیاقتصاد ایران در سال

رغه  قلهت رخهداد رکودتهورمی در یهک کشهور، بسهياری از کشهورها شهاهد          دهد. بهه  شدیدی در اقتصاد رخ می عميق و تورم رکود

هایی که منجر به خروج از رکودتورمی شده، به درمان دائمی اقتصاد کمک کرده است. منحنهی  اند، و از قضا سياسترکودتورمی بوده

منحنی  0کند. نمودار را ترسي  می رود که نرخ تورم ساالنه بر حسب شکاف توليدکودتورمی به کار میمعموالً برای تصویر ر فيليپس

 کند. فيليپس فصلی را در اقتصاد ایران ترسي  می

انجهام   0مهوازی دهه اخير ایران به سه فاز تقسي  شده است. این فازبندی که بر اساس تحقيقی های اقتصادی ني دوران 0در نمودار 

ی الملله بهين ههای  ناميده شده است، تحری  دهد. در فاز اول که فاز تحری میدست ه ب رکودتورمیتری از عوامل بروز شده، تحليل دقيق

آغاز  لکن احتماالًنيست، ها، زمان دقيق شروع این فاز مشخص در اجرا تا تصویب تحری  تأخيردليل ه عليه ایران به مرور افزایش یافت. ب

در پهایيز   ناگهانی نهرخ ارز  با جهش دارد بوده است. فاز دوم که فاز بحران نام 018۸ سال فاز تحری  پس از اولين تحری  سازمان ملل در

جمههوری   کهه پهس از انتخابهات ریاسهت    اقتصاد در فهاز سهوم    یابد.ریاست جمهوری یازده  ادامه می خاباتشود و تا انتآغاز می 0141

در عين شرایط رکودی بوده است. فازهای اول، دوم و سهوم بهه ترتيهب در نمودارههای      شاهد کاهش شدید تورمیازده  آغاز شده است، 

 اند.  چين نشان داده شده، ممتد سياه با عالمت لوزی و خطخاکستری وطاین بخش با خط

 فرد در اقتصاد ایران است )از نظر شدت(. تنها در دوره اخير، تهورم  ای منحصر بهاخير پدیده دهد که رکودتورمینشان می 0نمودار 

هایی از اقتصاد ایهران ماننهد   زمان مشاهده شده است. برههبه صورت ه  ناخالص داخلی درصد توليد 4درصد و شکاف فراتر از  91باالی 

تهر از  تورم باال بوده ولی شکاف توليد مثبت بود و در دوران جنگ، شکاف توليد بسهيار زیهاد بهود، ولهی تهورم پهایين       0141ابتدای دهه 

  فهاز پهس از انتخابهات    طهی ، با کهاهش شهدید تهورم،    0140تا  0141های سال رسد رکودتورمیالبته به نظر می رکودتورمی بوده است.

ههای غلهط اقتصهادی، رکودتهورمی     رغ  این موضوع به دالیلی که ذکر خواهد شد، در صورت ادامه سياستیازده ، مرتفع شده است. به 

 2ی که تکرار رکودتورمی امری طبيعی در اقتصاد شود. )مانند آنچه در برزیل و شيلی رخ داده است(.تواند رخ دهد، به نحومجددی می

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (0141زاده و نجفی )مدنیرحمتی،  -0

 تورمی در برزیل و شيلی. زاده )در دست تهيه(. فصل مطالعه تجربی رکودرجوع کنيد به: رحمتی و مدنی - 2
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 فصلی ایران منحنی فیلیپس -1نمودار 

 

 
برابر ميزان توليد  و سپس به روش ساده ساالنه شده است. شکاف توليد محاسبه شده کنندههر فصل نسبت به فصل گذشته بر اساس شاخص قيمت مصرف توضيح: تورم

های بانک مرکزی استخراج از داده 0140( است. مقادیر تا فصل چهارم سال 014۸درصد منهای توليد ناخاص داخلی واقعی )ثابت  1.4ساالنه  حقيقی روند اقتصادی با رشد

ترسي   0142تا فصل چهارم  0181های این نمودار از فصل اول سال های موجود انجام شده است. دادهبر اساس تخمين 0149های شکاف توليد داخلی فصول و دادهشده 

 شده است. شکاف توليد داخلی به صورت درصد انحراف است. 

اند که ماهيت رکودتورمی در اقتصاد ان کردهيب« های آماری و عوامل آندر ایران: نظ  رکودتورمی»رحمتی و همکاران در مقاله 

عرضه منفی است که بر اساس سازوکارهای اقتصاد در ایهران هه  کسهادی و     های رکودتورمی احتماالً شوكایران مشابه دیگر تجربه

اگر چنين تلقی از ماهيت شوك  ۴بحران اخير، ماهيت پایدار شوك منفی عرضه است. آن تشدید شده است. وجه مه  دیگر ه  تورم

کننهده باشهد. بهه    نمایش داده شده، گمراه 0ن است استفاده از مفهوم شکاف مانند آنچه در نمودار کگاه ممپذیرفته شود، آن تحری 

سابق خواهد بود. در  ایران کاهش یافته است و شکاف واقعی بسيار کمتر از ادامه روند رشددر اقتصاد  ۹قابل حصول بيان دیگر، توليد

حالت حدی، ممکن است اقتصاد حتی در دوران عبور از بحران فراتر از روند جدید رشد خود قرار داشته باشد، لکن بر اسهاس رونهد   

ین صورت، اگر اقتصاد باالتر از روند جدید قرار داشته باشد، بدیهی اسهت هرگونهه سياسهت    شدید باشد. در ا گذشته در شرایط رکود

 معناست. افزایش تقاضا و کاهش شکاف بی

شهده،  ین سهازوکار معرفهی  تهر مهه   ،در ادبيهات  .زنهد دامهن مهی   رکودتهورمی اسهت کهه بهه     سهازوکارهایی  شناسایی ،چالش اساسی

 تهأخير افزایش یابد و بعد با کمهی   ، ابتدا توليدیانبساط پول شوكیک های اشتباه است. برای مثال فرض کنيد در پاسخ به گذاریسياست

سياسهت انقباضهی روی    و از سياست انبساطی به سرعت بهه  خود را تغيير دهد یهاسياست دولت به سرعت. اگر پيدا کندافزایش  تورم

                                                           
تر، بسياری از بازارهای هدف که صادرکنندگان ایرانی عرضه منفی دائمی و ه  شوك تقاضای منفی دائمی بوده است. به زبان ساده ، ه  شوكالبته در مقاله موازی تحری  -0

 غيرممکن است.  یبر و حتخارج شده و بازیابی این بازارها کاری زمان کردند، از جامعه هدف صادراتکاالهای خود را به آنجا صادر می
2- Potential Output 
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 زمهان هه   ورد، در این صورت کاهش توليد ناشی از سياست انقباضی دور قبل، با موج تورمی ناشی از سياسهت انبسهاطی دو دور قبهل   آ

 های طرف تقاضا که به صورت سياستگذاری کهج دهد که شوك. چنين سازوکاری نشان میدهدروی می رکودتورمیشود و در نتيجه می

ی اخيهر نشهان   هها سهال بانهک مرکهزی را در    سياست پولی 2. نمودار دنباش رکودتورمی أمنشخود د نتوانشوند، میاعمال می دار و مریز

   دهد.می

 بر حسب شکاف تولید یپایه پول رشد -2نمودار 

 

 
تر از روند و شکاف بزرگ گذشته است. سمت راست محور افقی به معنای رکود انحراف از روند بلندمدت بر حسب هر فصل به فصل مشابه سال گذشته. شکاف توليد پایه پولی توضيح: رشد

نمودار ممتد خاکستری است. منحنی بحران سياه با  های بانک مرکزی استخراج شده است. فاز تحری های فوق از گزارشدرصد است. داده 1.4بلندمدت است. روند بلندمدت دارای رشد حقيقی 

ها در سال بانک بر اساس محاسبات نویسندگان از ترازنامه 0142ایيز های بهار تا پی فصلچين است. پایه پولاست و فاز عبور از بحران نقطه 0142تا بهار  0141های مربعی از پایيز عالمت

 شده است. شکاف توليد داخلی به صورت درصد انحراف است.های انجاماست. پایه پولی فصل زمستان بر اساس تخمين 0142

 

دار و مریهز   کهج سياسهت   بانک مرکزی مثهالی از ی هاسياست ،نشان داده شده است، پيش از آغاز بحران 2گونه که در نمودار همان

تر بر سازوکاری که پيش شدید بوده است. بنا دارای نوسانات یپایه پول داخلی ثابت، رشد بوده است. به عبارت دیگر در یک شکاف توليد

توانهد بهه عنهوان یهک عامهل      خهود مهی   ،شد، نوسانات شدید و تغيير شرایط انبساطی به انقباضهی در فاصهله زمهانی کوتهاه    توضيح داده 

 در نظر گرفته شود.   رکودتورمی

شدید دولت پيش از آغاز بحران بهوده اسهت.    شده، افزایش کسری بودجهدر مطالعه بين کشوری انجام وجه مشترك رکودتورمی

ههای  های جنگ جهانی اول و پرداخت غرامت، پرداختی بابت برنامهبرای مثال در کشورهای آلمان، اتریش و لهستان به دليل هزینه

محلی و افزایش  هایدر برزیل به دليل وجود حکومت 2،1های پوپوليستی آلندهدر کشور شيلی به علت سياست ۴ای،اجتماعی و یارانه

                                                           
 زاده، )در دست تهيه(، بخش مطالعه کشورهای اروپای شرقی.رجوع کنيد به: رحمتی و مدنی -۴

2- Allende 

 در شيلی. زاده، )در دست تهيه(، بخش مطالعه تجربی رکودتورمیرجوع کنيد به: رحمتی و مدنی -1
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های جنگهی،  و در رژی  اشغالگر قدس به دليل افزایش هزینه 2های سياسیثباتیدر ترکيه به علت بی 0های محلی،شدید بدهی دولت

 شدید بوده است. زمينه بحران، همواره، کسری بودجه، پيش1های تجاریتضمين به ملی کردن بانک برنامه توزیع یارانه

ههای  دولهت و شهرکت   ه درآمد مجموعه دولت را به صورت کسری تراز عملياتی و کسری بدهی و سپرده کسری هزینه 1نمودار 

ههای انبسهاطی دولهت در حسهابداری از طریهق      بهه دليهل اینکهه بسهياری از سياسهت     9کشهد.  در سيست  بانکی به تصویر می دولتی

ههای  ههای شهرکت  برنامهه  گيرد؛ ضروری است ميزان کسری بودجهه ها انجام مییارانه سازیهای دولتی مانند شرکت هدفمندشرکت

و  دهد در فاز تحری نشان می 1نمودار 1شود نيز در بخش کسری بودجه دولت لحاظ شود.می تأميندولتی که توسط سيست  بانکی 

داخلهی مثبهت، سياسهت     افزایش یافت. به عبارت دیگهر دولهت در شهکاف توليهد    پيش از آغاز بحران، کسری بودجه دولت به شدت 

شود، مگر آنکه افزایش توليد های انبساطی شدید توصيه نمیانبساطی شدید مالی را اعمال کرد. بدیهی است در زمان رونق، سياست

 ی بوده باشد. های انبساطی مالی و پولها نتيجه مستقي  سياستاین سال

 تراز عملیاتی + تراز هزینه اعتباری دولت -3نمودار 

 
 ههای دولتهی  باشد( است. تراز هزینه اعتباری دولت برابر کل بدهی دولت و شرکتتوضيح: تراز عملياتی برابر تفاضل پرداختی دولت منهای درآمد کل )بخش بزرگی از درآمد کل درآمد مالياتی می

شهده اسهت.  ایهن نمهودار کسهری هزینهه ه         ، حقيقهی ناخالص داخلی های ایشان در سيست  بانکی است. اعداد فوق با تقسي  مقادیر اسمی بر شاخص قيمت توليددر سيست  بانکی منهای سپرده

 کند.تصویر می 0140رم سال به فصل چها 018۸سال  چهارمدرآمد مجموعه دولت را از فصل 

                                                           
 در برزیل. تجربی رکودتورمیرجوع کنيد به: همان، بخش مطالعه  - 0

 در ترکيه. رجوع کنيد به: همان، بخش مطالعه تجربی رکودتورمی - 2

 در رژی  اشغالگر قدس. رجوع کنيد به: همان، بخش مطالعه تجربی رکودتورمی - 1

بهه بانهک مرکهزی بخشهی از کسهری بودجهه        های دولتیدولت وجود ندارد. برای مثال این سؤال، جدی است که آیا بدهی شرکت در ایران متأسفانه تعریف دقيقی برای کسری بودجه - 9

ها کند، آیا این بخش باید جهزو کسهری بودجهه دولهت قلمهداد      لغ مذکور را صرف پرداخت یارانهها به بانک مرکزی بدهکار شود و مبااست. برای مثال اگر صندوق هدفمندسازی یارانه

 گردد.

ای خهاص  بخواههد در پهروژه   نگارندگان آگاه هستند که ممکن است تعریف فوق، کسری هزینه ه درآمد را بيش از واقعيت نشان دهد زیرا امکهان دارد کهه یهک شهرکت دولتهی      - 1

های دولتی مقدار ثهابتی  شرکت رغ  این موضوع آنچه بدیهی است در شرایط عادی باید مجموع بدهی منهای سپردهگذاری کند و لذا به منابع بانکی نياز داشته باشد. به سرمایه

یهی است انتقال ناگهانی مقادیر کسری فوق به مقادیر باالتر نشان از افزایش بهدهی بهه کسهری و یها افهزایش      کند. بدجا میباشد و این کل نمودار کسری هزینه ه درآمد را جابه

 کسری تراز عملياتی دارد. 
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 دهای. با2

تجهاری و نيهز ملزومهات اجرایهی ایهن       ،ی، مالیی مختلف پولهاسياست، رکودتورمیناظر به عوامل بروز بحران به عنوان این بخش، 

 نماید.میرسی رب را شوندکه به حل این معضل منجر می هاسياست

 یاست پولیس. 1ـ2

 های توليهد به هزینه و مالی نيستند معموالً توانایی تأمين ثبات قيمتی را ندارند و در اثر ورود شوك یکشورهایی که دارای ثبات سياست پول

های عملگرای شهدید  تر بيان شد، اتخاذ سياستطور که پيششوند. همانشدید می عميق و تورم زمان دچار رکودو سمت عرضه اقتصاد ه 

ههای  های شهوك ضه و ه  وقفهه  ناشی از شوك عر رکودتورمیاست. به عبارت دیگر،  رکودتورمینوسان نيز یکی دیگر از عوامل ایجاد و پر

، هرگونه تحریک مستقيمی توسط دولت یا بانک مرکزی، فقط موجب افزایش تورم یا تعميق رکهود  رکودتورمیتقاضاست. لذا در هنگام بروز 

 شود.می

ههای  و واکهنش  منجهر شهده   ریهز دار و م ههای کهج  ، به اجرای سياستی نامناسب در کشورهای مبتال به رکودتورمیسيست  مالی و پول

بها اعمهال سياسهت لنگهر      0448است. به عنوان مثهال، شهيلی، در    انجاميدهشورها کن یدر ا های باال و حتی ابر تورمبه تورم ،مقطعی و غلط

های خارجی )به دليل ثابت بودن ارز( به داخل کشور شد؛ ولی بهه دليهل نبهود نظهارت بهر مؤسسهات مهالی، ایهن         ارزی موجب ورود سرمایه

 یدرصهد  -09تها   -9اقتصهادی   درصهدی و رشهد   911ها بهه تهورم   فرار این سرمایه ،ها به سمت صحيحی هدایت نگردید. در نهایتسرمایه

دولت و نيهز   توسط ثابت نرخ با قرضه اوراق ، بانک مرکزی دست به توزیع41انجاميد. در رژی  اشغالگر قدس، بعد از بحران رکودتورمی دهه 

 گهذاری سهرمایه  و تجهارت  ها به همراه آزادسازیگذاری زد. این سياستسرمایه هایمؤسسه برای فروش و خرید قابل غير قرضه اوراق توزیع

هها،  درصد افزایش یابد. پس از آن به جهت ورشکستگی برخی بانک 091به  91اقتصادی، موجب شد تا تورم از  نامناسب شرایط در جیخار

را باال برد که سبب شهد ناگههان و ظهرف     را انجام داد. همين سياست چنان انتظارات تورمی ورشکسته هایبانک سهام خرید دولت تضمين

دهد رکودتورمی در پی اقهدامات عجوالنهه و تغييهر    (. این موارد نشان می1182 ۴درصد  برسد )سارجنت و زیرا، 911مدت کوتاهی تورم به 

و مهالی   با سياست پهولی  ضابطه رخ داده است. بنابراین، در کشورهایهای بیهای انقباضی به انبساطی و برعکس یا آزادسازیمکرر سياست

را دسهت  یعرضه برطرف گردد؛ ز آثار شوك ،العملی انجام نداد تا به مرور زمانضعيف، در هنگام بروز رکودتورمی یک راه این است که عکس

 هر دو منجر خواهد شد.   یا تورم و یا به تعميق رکود ،های متداول پولی و مالی، خودزدن به سياست

اند، تغييهر  به آن دست یازیده رکودتورمییک راه اصلی، کارا ولی دشوار که کشورهای دنيا در نهایت برای خروج دائمی از چرخه معيوب 

ی و مالی است. به عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، اتریش، لهسهتان، ترکيهه، شهيلی، برزیهل و رژیه       پول رژی  اقتصادی و پارادای 

خارج شدند که اصالحاتی کلی و اساسی در نظهام سياسهتگذاری پهولی و مهالی خهود انجهام        رکودتورمیاشغالگر قدس تنها زمانی از بحران 

تهورمی، توانسهتند تهابوی    های سازگار ضهد زمان با سياسته  ظارات و کاهش انتظارات تورمیدادند. تمام این کشورها به کمک مدیریت انت

ههای عرضهه و   را نسهبت بهه شهوك    رژیه  اقتصهادی، اقتصهاد و بخصهوص تهورم      ،های باال یا مزمن را در کشور خود بشکنند. این تغييرتورم

با مدیریت اقتصادی کمال درویش و بازسازی سهاختار   2111تا  2112وم کرده است. برای مثال در ترکيه در بازه های این چنينی مقابحران

 ۸رقمهی کنهد )  ، این کشور توانست تورم انتظاری را به سرعت کاهش بدههد، تهورم را تهک   و حرکت به سمت هدفگذاری تورم سياست پولی

اقتصادی شهدید توانسهت    و درگيری با نوسانات رکودتورمیدرصد برساند. برزیل نيز پس از یک دهه بحران  4اقتصادی را به  صد( و رشددر

 درصد برسد. 1.1درصد و رشد اقتصادی  ۸.۸به تورم  0444با مدیریت انتظارات تورمی و تغيير پارادای  سياستگذاری در 

 منهدی ، نظهارت، قاعهده  1، اعتبهار 1، شهفافيت ۹اسهتقالل در جنبهه پهولی؛    ،ی و مالی مقاوم در برابر تورمپول اصول اوليه چنين پارادای 

این رژی  مقهاوم اقتصهادی    .است کسری بودجه و در جنبه مالی؛ نبود مناسبپولی ابزار استفاده از با نگاه رو به جلو( و  )هدفگذاری تورم

 .شودناميده می« رژی  هوای خوب»در اصطالح 

                                                           
1- Sargent and Zeira 

2- Independence 

3- Transparency 

4- Credibility 
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ی بار و برای هميشه، نظام پولشوند تا یک  ، خود فرصتی است تا کشورها و دولتمردان حاضرهای باالی بحران رکودتورمیهزینه

تهر از  شهان، بعضهاً راحهت   ههای اجتمهاعی  ها به دليل بسيار باالتر بودن هزینهو مالی خود را تصحيح بکنند. به صورت مشابه، ابر تورم

های مزمن نيز قابل حهل  ترند. البته تورمرا مردم و سياستگزاران برای حل مشکل مصم یهای مزمن و باال قابل درمان هستند زتورم

توانست با اصالح نظام پولی  41و رکودتورمی در دهه  یدرصد 01-01هستند، کما اینکه آمریکا پس از یک دهه فشار تورمی مزمن 

 81صهورت دائمهی در دههه    را بهه   د و تورمیو سختگيری رئيس جدید فدرال رزرو اعتماد مردم را جلب کند، انتظارات را کنترل نما

 مهار کند.

، «دوران گهذار »شهود. سياسهتگذاری   طی مهی « رژی  هوای خوب»به دوران « دوران گذار»ولی سؤال اصلی این است که چگونه 

تهر  ( توسط مردم، و مه دارای سه مؤلفه اصلی است: افزایش اعتبار بانک مرکزی، پذیرش تغيير رژی  سياستی )مبارزه جدی با تورم

گهردد. بهر اسهاس    برمهی 0زا هستند کهه بهه عملکهرد سياسهتگزاران     هایی دروناز همه تغيير در انتظارات مردم. این سه مؤلفه پدیده

ای خاذ و پایبندی به بستهباشند، با ات شده در این پژوهش، هرگاه دولت و بانک مرکزی مصر و مصم  به تغيير پارادای مطالعات انجام

اند به سرعت در ميان مردم و آحاد اقتصادی اعتبار کسهب کننهد و در عهين حهال     های ضدتورمی توانستهجامع و سازگار از سياست

های پایين دست یابند. برای مثال در ترکيهه و آمریکها در حهدود سهه سهال و در      را پایين آورند و به سرعت به تورم انتظارات تورمی

آلمان در کمتر از یک سال این اتفاق افتاده است. نکته جالب در این ميان این است که هر چه باور خود سياسهتگزاران و نيهز خهود    

 نماید. یابد که این خود به تحقق این باورمندی کمک میتر کاهش میشد، تورم سریعمردم، به این تغيير و عزم ملی بيشتر با

 یاستگزاریس . ملزومات1ـ1ـ2

شهده از  بهر اسهاس مطالعهات انجهام     کهه  ریا آن، دارای ویژگی خاصی است بهه طهو  به لحاظ توان سياستگزار جهت مقابله ب رکودتورمی

سهازی جههت مقابلهه بها ایهن رخهداد       ی ثبهات هها سياسهت قدس و ...،  اشغالگررژی  آمریکا،  نند برزیل، شيلی،تجربيات دیگر کشورها، ما

ی اجرایی هابنا بر تجربه کشورهای دیگر، سياستجانبه نگریست. در غير این صورت، اقتصادی را باید به صورت یک بسته سياستی همه

هها، مسهتلزم اجمهاع سياسهتگذاران، اسهتفاده از بدنهه سياسهتگذاری و        اجرای سياسهت به احتمال باالیی منجر به شکست خواهند شد. 

 گيرند.مذکور مورد بررسی قرار میاین بخش ملزومات کارشناسی قوی و ارائه بسته جامع، شفاف و سازگار است. در 

ین تهر توان استدالل کرد که اولين و مهه  ل اساسی میکسب اعتبار سياستگذار است. بر مبنای همين اص کليد خروج از رکودتورمی

بهدیهی اسهت، عهدم اجمهاع سياسهتگذاران و      . اسهت  ميان سياسهتگذاران جههت تغييهر پهارادای     در سياستگذاری و اجرا، اجماع  مسئله

 شود.  ناسازگاری ميان ایشان، به تخریب اعتبار سياستگذار منجر می

ض به استخدام گهرفتن افهراد برجسهته،    . برخی کشورها، به محباشدکارشناسی قوی میسياستگذاری و بدنه  ازاستفاده ، مسئله دوم

اند. برای دادهکاهش را  که ظرف مدت کوتاهی تورم بار باالیی برای سياستگزار بخرندو اعت دهندچنان توانستند انتظارات مردم را تغيير 

ایجهاد کهرد.    2112، چنين تحولی را در سال يس بانک مرکزی جدید با پيشينه سياستگذاری در بانک جهانیاستخدام رئترکيه با  مثال

  های اجرایی است.باور مردم به تغيير در سياستبدنه کارشناسی قوی، استفاده از  هایین کارکردتریکی از مه در واقع 

ارائهه یهک بسهته     رکودتهورمی مسائل در سياستگزاری جهت مبهارزه بها    ینترمه اند که یکی از تجربيات موفق و ناموفق، نشان داده

طراحی کرد کهه در آن   یتوان یک سياست پولباشد. برای مثال، نمیهای اقتصاد میدارای سازگاری درونی در همه حوزه کامل، جامع و

بهه   این اصهل ای تغيير داد. عدم رعایت ی بودجههاسياستی بازار کار را بدون مالحظه به هاسياست تواننمی بخش ارزی دیده نشود؛ یا

ایشان برای خهروج از رکودتهورمی   هایی باشند و تالش درگير چنين بحران متمادی یهاظاهر ساده موجب شده که برخی کشورها، سال

ران از یک قسهمت  حب و در نتيجه، شودگرفته مییک یا چند بخش نادیده معموالً  در سياستگذاری غيرجامع به شکست انجاميده است.

 .گرددمیاقتصاد به قسمت دیگر منتقل 

و اعالن عمومی به آحاد اقتصادی است. اگر مردم فقط  ها، شفافيتبندی سياستاز دیگر ملزومات سياستگذاری، تعيين زمان

ههای مهذکور از دسهت    شهود و کهارکرد سياسهت   یم در لحظه اجرا در جریان سياست جدید قرار گيرند، جامعه مرتباً دچار شوك

دسهازی را پيگيهری کنهد و    ساله در یکی از صنایع سياسهت آزا 1رود. برای مثال اگر سياستگزار تصمي  بگيرد که در یک بازه می

                                                           
 اجرا درآورنده سياست. کننده سياست است و سياستگزار به معنای بهسياستگذار به معنای وضع - 0
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 د. اعالن پيشیبندی اجرای سياست را برای مردم و آحاد اقتصادی تشریح نماآن را بدون تعرفه قرار دهد، باید برنامه زمان واردات

های جدید ك تصمي نند و مرتباً دچار شوکریزی های خود برنامهدهد از قبل برای فعاليتها به مردم اجازه میاز اجرای سياست

آورد که این خود، یهک راهکهار   شود و ریسک در جامعه را پایين میمی نشوند. در ضمن، این شفافيت، موجب کاهش نااطمينانی

 است.  بلندمدت گذاری و رشداساسی برای حل معضل عدم سرمایه

به عبارت . است دردناك در دوران گذار های مزمن، دارای عواقبی بعضاًو نيز حل تورم رکودتورمیبا  ی مبارزههاسياست بدیهی است

از قبيهل افهزایش    مهدت کوتهاه  معضهالتی  بهه ، ممکن است جامعه و گذار از رکودتورمی به اقتصاد سال  تورم کاهش دائمی، قبل از دیگر

سياستگزار بها کمهک بدنهه کارشناسهی قهوی      باید کردن این عواقب، شود. جهت ک دچار  غيره، افزایش نابرابری و تشدید رکودبيکاری، 

عی ایجهاد  اجتمها  یهااعتراضتواند هایی میلرزهباید آگاه باشد که چنين پسولی در هر حال  ؛خود، راهکارهایی را از قبل طراحی نماید

بار و برای هميشه حل شود. بهرای مثهال    یک تا معضل آشفتگی وضع تورم و توليد کنداین مشکالت را تحمل  نماید که سياستگزار باید

 چههار مرتبهه تهالش کردنهد ولهی چهون نتوانسهتند       سياسهتگزاران  دچار چنين معضهلی بهود،    0441و  04۸1کشور آمریکا که در دهه 

، با سهر کهار آمهدن    0481آوردند تا اینکه در اوایل دهه  یی غلط روهاسياسترا رها کرده و دوباره به  آن های آن را تحمل کنند،هزینه

اند فدرال رزرو و تحمل سرسختانه وی، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسيار دیگری نيز بوده رئيسه عنوان ، ب0وولکر

 اند. آن در اقتصاد خود رسيده مدتمدت به شيرینی بلندهای کوتاهاند و پس از تحمل سختیهی داشتهکه درگيری مشاب

و تغييهر انتظهارات مهردم، درد اجتمهاعی      تواند از طریق کسب اعتبارهای بعدی اشاره خواهد شد که سياستگزار چگونه میدر بخش

 های آینده، اعالن عمومی سياستمحسوسی کاهش دهد. همچنين، عطف به مسئله شفافيت ورناشی از بسته سياستگزاری شده را به ط

 تومهاس و  2جملهه پروفسهور رابهرت لوکهاس     زده کردن جامعه، باید گفت که بر اساس تحقيقهات اقتصهاددانان برجسهته از   و عدم شگفت

ناشهی از   ههای هزینهه کنهد کهه   (، رعایهت همهين مهورد کمهک مهی     2100 و 0441 یهها )برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال سارجنت

 کنند.تر از آنچه عموم مردم و سياستمداران تصور میشده به شدت کاهش یابد؛ بسيار پایينهای اعمالسياست

 . انتظارات تورمی2ـ1ـ2

و در ایهن مبحهت تفهاوتی     است کاهش انتظارات تورمی ،در یک فرایند تغيير رژیمی کاهش تورم عامل اصلی ،طور که بيان گردیدهمان

در دیدگاه نئوکالسيک و با فرض بازارهای رقابتی، قيمهت کاالهها برابهر بها     برای مثال ميان دیدگاه نئوکالسيک و نئوکينزی وجود ندارد. 

افزایش یابد )بهرای مثهال سياسهتگزاران    درصد  11به  21از . حال فرض کنيد انتظارات تورمی به دالیلی ستهاکنندههزینه نهایی توليد

جملهه   ازصهورت همهه،    در ایهن . رود(به قيمت دالر باال  ،فرض به یا ارسال کننداطی سی انبهاسياستیا  افزایش کسری بودجه سيگنال

افهزایش خواههد    درصهد  11باال خواهد رفت و لذا هزینه نهایی نيهز   درصد 11 های توليدنهاده دانند که قيمت اسمیمیگان، توليدکنند

بهاال   درصهد،  21 مهثالً  ،باال خواهد رفت و هر کس که قيمهت را کمتهر   درصد 11ها قيمت ،های نهایی نيزکنندهیافت و لذا در بازار توليد

درصهدی   11افهزایش  های توليد ه  های نهادهکنندهباور عرضه از آنجا که. از طرف دیگر خواهد شدو از بازار حذف  شودمیبرد ضررده ب

افزایش دهنهد و قيمهت در ایهن بهازار      درصد 11، آنها قيمت را نيز هانهاده محصوالت نهایی است، بدیهی است که در بازار عرضهقيمت 

ای کننهده هکند و عرضه  تأمينهای خود را ینهتواند هزکه قيمت کمتری بدهد نمیای کنندهافزایش یابد. هر عرضه درصد 11رقابتی نيز 

 قيمهت کاالههای   ،هاکنندگان نهادهکنندگان نهایی و ه  عرضهلذا ه  توليد دهدافزایش دهد، بازار را از دست می درصد 11که بيشتر از 

. از طرفهی بانهک مرکهزی نيهز بها      استسازگار  کامالً به بقيه بازیگراندهند و این افزایش با باور آنها نسبت افزایش می درصد 11را  خود

ظارات فراه  آورده است و بدون آنکه تغييری در سطح توليد صورت گيرد تنها تاین ان تأمينمنابع کافی را برای  حج  پول افزایش رشد

توسهط بانهک    و نيهز اجرایهی کهردن آن سهيگنال     نقهدینگی معتبر افهزایش   سيگنالیابد. لذا افزایش می درصد 11به  21نها تورم از تو 

شهد کننهد،   درصد ر 21جای آنکه با همان نرخ سابق  ها به سرعت بهشود و لذا قيمتمرکزی، موجب تغيير باور مردم نسبت به تورم می

. دادخواههد  رخ تهر  این اتفاق سریع ،تر باشدکرد بانک مرکزی مطمئنرشد خواهند کرد. هرچه باور مردم نسبت به عمل درصد 11با نرخ 

سهال بعهد داد، تهورم در     های ورشکسته را در چههار مين خرید بانکتض ،، وقتی دولت0481 سال برای مثال در رژی  اشغالگر قدس، در

                                                           
۴- Volcker 

۹- Robert Lucas 
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 .بهود افزایش نقدینگی و چاپ پول نخواههد   دانستند که این تعهد دولت چيزی جزرا مردم میزیباال رفت  درصد 911همان سال اول تا 

 .را توجيه کند درصد 911تورم  تواندمی این تعهد دولتبه مردم از  درصد 11تنها باور ( 2118سارجنت ) طبق تخمين

و پهذیرش مهردم، تهورم بهه سهرعت پهایين        نيز دقيقاً وضعی مشابه دارد. با ارسال سيگنال صحيح کاهش تهورم  کاهش انتظارات تورمی

ای خهود را نيهز   کاهنده دارد مجبور است قيمهت کهاالی عرضهه    اش رشدرا اگر هر بازیگر اقتصادی باور کند که قيمت ورودییخواهد آمد، ز

توانهد  گهر کمتهر افهزایش دههد، نمهی     کند یا اکننده رشد قيمتش را کاهش ندهد، سه  بازار او به صفر ميل میرشد کاهنده دهد. اگر عرضه

طور که در معادله زیر کهه تهابع عرضهه کهل     های خود را تأمين کند. بنابراین همه با ه  یک رشد کاهنده را تجربه خواهند کرد. همانهزینه

هش تهورم انتظهاری یهک    کند. ولی برای آنکه کا( کاهش یابد، عرضه افزایش پيدا می𝜋𝑒باشد، مشخص است، اگر تورم انتظاری )اقتصاد می

ن ی( نيهز پهایين بيایهد. بهد    𝜋، تقاضا را نيز کاهش دهد تها تهورم )  باور بااعتبار و سازگار باشد، بانک مرکزی نيز باید با کاهش رشد حج  پول

 آسيبی بزند.   وليدآنکه به تشود که ه  تورم و ه  تورم انتظاری کاهش یابد، بیترتيب، چنين سياست سازگار و معتبری موجب می

𝑦 = 𝑦𝑛 + 𝑏(𝜋 − 𝜋𝑒) 

اسهت. بها ارسهال     0دهد. در ابتدا اقتصاد در وضعيت نشان می رفتار تقاضا و عرضه کل را در قبال تغيير در انتظارات تورمی 9نمودار 

که توضيح داده شد، نمودار عرضه به سمت پایين  یارکیابد، طبق سازوکاهش می سيگنال تغيير رژی  و ایجاد این باور در مردم که تورم

رود. در مجموع، تورم پایين آمهده  به پایين و چپ می حج  پول ند و نمودار تقاضا نيز به وسيله سياست کاهش رشدکیو جلو حرکت م

. انتظارات تورمی در کشورهایی که سياستگذاری پولی صالحدیدی است، روی تورم باال قفل شده است آسيبی ببيند آنکه توليداست، بی

باشند که معموالً ایهن منهابع از   بدین صورت که مردم و آحاد اقتصادی همگی در انتظار مقدار معينی از سرعت رشد خلق پول جدید می

گيرد. لذا اگر بانک مرکزی این کشورها ناگهان سرعت خلق پول را کاهش دهد، به دليل تقاضای یدر اختيار آنها قرار م طریق تسهيالت

شود چون انتظارات تهورمی همچنهان باالسهت. حهال اگهر دولهت و بانهک مرکهزی در         وارد می باالی پول و فقدان منابع، اقتصاد به رکود

کنهد و بها اعمهال برخهی     این مسئله بپردازند که دولت برنامه کهاهش تهورم را بهه صهورت جهدی دنبهال مهی        یحرکتی مشترك به القا

ر و ييه شهان را تغ سابقه سيگنال صحيح در این مورد به مردم بدههد، در ایهن صهورت مهردم آرام آرام دیهدگاه     های ضدتورمی بیسياست

ی از منابع نخواهند بود. نتيجه اعتماد مردم و پایبندی بانهک مرکهزی بهه    دهند و نيازمند حج  عظيمانتظارات تورمی خود را کاهش می

های غلط یها متنهاقض بهرای مهردم     سياست ضدتورمی، کاهش پيوسته تورم بدون ایجاد رکودی عميق است. در مقابل، چنانچه سيگنال

ید تبدیل شده و رکود شدیدی ایجهاد  شود و برعکس سياست ضدتورمی به یک سياست انقباضی شدارسال شود، اعتماد ایشان سلب می

 (.9خواهد کرد )نمودار 
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 در نمودار عرضه و تقاضای کل اقتصاد نحوه عملکرد کاهش انتظارات تورمی -4نمودار 

 

 
 

با تورم باال  0نيز بنا بر خود سياست کاهنده تورم باید پایين بياید. در این صورت اقتصاد از نقطه  ADپایين آمده است. نمودار  AS، نمودار توضيح: با باور مردم مبنی بر کاهش تورم

مختصری نيز ایجاد  درود و رشمی 1برسد. اگر سياستگزار، سياست کاهش تورم را به اجرا در نياورد اقتصاد ابتدا به نقطه  رود بدون آنکه آسيبی به توليدبا تورم پایين می 2به نقطه 

گردد. از طرف دیگر، اگر سياستگزار سياست تورم کاهنده را اجرا کند ولی مردم باور ( بازمی0مجدداً به حالت قبل )نقطه  ASشود ولی اعتبار سياستگزار از بين رفته، نمودار می

 ASشود )معادل یک سياست انقباضی(. حال اگر سياستگزار بتواند این سختی را تحمل کند و باور مردم عوض شود نمودار ایجاد می رود که در آن رکودمی 9نکنند، اقتصاد به نقطه 

زار نتواند این سختی و (. ولی اگر سياستگ2111 ~2112، یا ترکيه در 0489~0481آید )مثال: آمریکا در به پایين حرکت خواهد کرد، اقتصاد از رکود خارج شده و تورم نيز پایين می

دار باز خواهي  گشت با این تفاوت که ضعف سياستگزار است و اعتبار او مجدداً خدشه 0رکود را تحمل کند، و سياست انبساطی اجرا کند تا اقتصاد را از رکود درآورد، مجدداً به نقطه 

 خواهد شد.

( و تعادل بازار پول بها در نظهر گهرفتن انتظهارات     0)معادله کاگان توان از حل معادله تقاضای کل پولهمين موضوع را به راحتی می

πعقالیی نشان داد. 
𝑡

𝑡حج  عرضه پول در زمان  رشد 𝑡 ،∆𝑚𝑡+𝑖در زمان  تورم  + 𝑖 ،𝐸𝑡   انتظار مردم در زمان𝑡   نسبت به رشد حج

دههد کهه   . این رابطه به سهادگی نشهان مهی   بانکی( حقيقی پول به نرخ تورم یا نرخ سود است )کشش تقاضاییک ضریب ثابت  βپول و 

دههد. بهه عبهارت دیگهر،     خود را در تورم امروز نشهان مهی   انتظاری که مردم از سرعت رشد حج  پول در آینده دارند، چگونه به سادگی

 21، تورمی که انتظار خواهند داشهت نيهز   استدر سال  درصد 21 با سرعت مثالًپول  چاپبانک مرکزی رویه دانند مردم می مادامی که

بهه عمهل    افهزایش توليهد   در راسهتای  اقدامیهيچ تواند نمیعمالً  التيهسرشد پول و ت درصد 21خواهد بود. لذا بانک مرکزی با  درصد

 حج  پول مورد انتظار مردم در آینده را کاهش دههد رشد های هماهنگ بتواند اعالن سياست. از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی با آورد

را عملی نيز کند، به راحتی توانسهته اسهت تهورم را کهاهش      فی آنو از طر، 2را کاهش دهد 𝐸𝑡)مانند برزیل، ترکيه، آمریکا و ....(، یعنی 

 دهد.

π𝑡 =
1

1 − 𝛽
∑(𝛽𝑖𝐸𝑡∆𝑚𝑡+𝑖)

𝑖=∞

𝑖=۰

 

مردم و بازیگران اقتصادی بهر   نگر شوند. اصوالًآینده ،ضروری است انتظارات تورمی اهميت این است که برای کاهش تورمز ئنکته حا

کهه   بهازیگرانی در ایهن چهارچوب    .کننهد گيهری مهی  هها تصهمي   اساس همه اطالعات دریافتی از گذشته، حال و آینده در انتخاب قيمت

                                                           
۴- Cagan 

 جا کند.تغيير داده و جابه حج  پول تر تابع توزیع احتمال ذهنی مردم را نسبت به رشدبه عبارت دقيق - 2
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آحاد اقتصادی بها  شناختی که البته . شوندناميده میانتظارات عقالیی شان، آحاد اقتصادی با ، مستقل از منبع کسب اطالعاتنگرندآینده

ر و ایهن همهان لنگه   باشهد؛  شکل گرفتهه  در این قالب و  باشدبر اساس اطالعات گذشته تواند می ،از سياستگزاران دارندانتظارات عقالیی 

. حهال اگهر سياسهتگذاران بتواننهد از طهرق      و تورم مزمن ایجاد شهود  شود تورم به راحتی پایين نيایدمی است که باعت میانتظارات تور

های صحيح به جامعه، تغييری در شناخت مردم از سياستگزاران شکل دهند، خواهند توانسهت تهابوی تهورم    مختلف و با ارسال سيگنال

 هها ای برای افهزایش قيمهت  نگاه رو به جلوی خود دیگر انگيزهباال را در ذهن مردم شکسته و کاری کنند که بازیگران اقتصادی بر اساس 

گهذاری کنهد،   شهده توسهط بانهک مرکهزی قيمهت     د که اگر بيش از تورم انتظاری اعالمیابمیدر ،گذاریفرد قيمترا هر زینداشته باشند 

صهورت   آنکه کهاهش توليهد  کاهنده قيمتی خواهد افتاد بی بازار کاالها روی ریل رشدلذا و است تقاضای محصول خویش را کاهش داده 

 گيرد.  

 . چند پیشنهاد3ـ1ـ2

نگهری خهود   نگهری مهردم، تغييهر در انتظهارات و آینهده     اد تغييهر در انتظهارات و آینهده   گردید، یکی از ملزومات ایجه طور که بيان همان

بهه اجهرا    ،در حهال کهاهش اسهت    های خود را بر اساس نگاه رو به جلو و اینکهه تهورم  ، بدین صورت که تمام سياستاستسياستگزاران 

بانکی بر اساس اعهداد و   تورم(، یا تعيين نرخ سود درصد 211)برزیل،  دها بر اساس تورم سال گذشتهدرآورند. برای مثال تعدیل دستمز

 است و باعت شده اندب شدهکمرت یادیز یهاه دولتکاست  ییهاق اشتباهیاز مصاد( درصد011ارقام گذشته )رژی  اشغالگر قدس، تورم 

اند یا تورم را چندین برابر کردهیا غلط به جامعه،  هایسيگنالهای تثبيتی را به هدف برسانند و بر عکس با ارسال این تا نتوانند سياست

لذا تغيير باور و تغيير رژی  سياستگذاری بر اساس این باور در دولت و بانک مرکهزی اولهين نقطهه شهروع و      اندرا دامن زده رکودتعميق 

مردم  کهتوان انتظار داشت تواند تمام زحمات را بر باد دهد. اگر این تغيير صورت پذیرد، از آن پس میهرگونه اشتباه می حرکت است و

 ها قدم بردارند.  کاهنده قيمت و در نگاهی رو به جلو، در مسير رشد دهندنيز دیدگاه خود را نسبت به سياستگزاران تغيير 

وابسهته بهه عملکهرد سياسهتگذاران      ،شود که اگر قرار است انتظارات، کسب اعتبار و پذیرش مردمی این میجدی و اصل مسئلهحال 

مشخص چه باید بکنند و چه راهکاری پيش رو دارند. بر اساس تجربيات کشورهای متعدد و نيهز بهر   به طور باشد، دولت و بانک مرکزی 

و  ( بازنگری در ساختار، تغيير پهارادای  0ند: هستی اولين اقدامات در رابطه با سياستگذاری پول ازاقتصاد، موارد زیر  نظری  اساس ادبيات

ای را )برای مثال رئيس جمهور کميته بایست به سرعت محقق شودمی و عملکرد( بانک مرکزی رئيس، هدف، ابزار)در انتصاب  استقالل

جدیهد بهرای بانهک مرکهزی      ی، قهانون (. برای نمونه در شيلی در دوران گذارنمایدکند که ساختار جدید بانک مرکزی را پيشنهاد  تعيين

ت مدیره حق عزل و نصب رئهيس بانهک مرکهزی را    ئی برای بانک مرکزی تعيين شد که این هيات مدیرهئشد. در قانون جدید هي وضع

ورت صه نيز به همين  .شد. در کشورهای اروپای شرقی، ترکيه، رژی  اشغالگر قدس و ..ای تعيين مییره به صورت دورهت مدئداشت و هي

دقيهق و بهر اسهاس اصهول     به صهورت  )سياست هوای خوب(  مدت)دوران گذار( و بلند مدتدر کوتاه ( قاعده سياست پولی2ت. بوده اس

ها را به طور ای را تعيين کند که این سياست)به طور مشخص کميتهگردد علمی تعيين شود و سپس برای مردم به دقت و شفاف بيان 

د و وبازتعریف ش بایست جایگاه، رویکرد و عملکرد شورای پول و اعتباریک مثال ساده در کشور خودمان، میبه عنوان دقيق معين کند(. 

های بایست سازگار با سياستارزی می های آتیگيریتصمي  و های ارزی( سياست1مند باشد. شان قاعدهبه طور مشخص سياستگذاری

خهی و نيهز   نردانهدن نظهام تهک   ربازگ ،ها در این عرصهیکی از اولين سياست ؛ که طبيعتاًگردند و برای عموم نيز اعالم ين شونديپولی تع

نکهرده و   کمهک  ؛ برای مثال، سياست لنگر ارزی در کشورهایی مانند برزیل و شيلی به حل معضهل تهورم  استترك سياست لنگر ارزی 

( بانک 1معين نماید. به طور مشخص را پولی  ( ابزارهای سياستگزاری9بوده است.  نيز های چندسالهافزایش بحران در بازه حتی موجب

. اسهت در تمام کشورهای مورد مطالعهه مشهترك    های دولت نداشته باشد. این موضوع تقریباًطرح مالی تأمينمرکزی هيچ تعهدی برای 

رکزی ابزاری خلق شود تا به کمک آن بتوان برای بانک م ،( به روشی خالقانه و مطابق با ساختارهای اقتصادی و نيز فرهنگی هر کشور۸

 .  به اثبات رساندکسب اعتبار کرد و لزوم تغيير در تورم انتظاری و نگاه رو به جلو را در مردم و آحاد اقتصادی 

بهه صهورت    را سهود  د آوردن نگاه رو به جلو، نهرخ جووه و ب ارات تورمیظجهت کسب اعتبار و نيز تغيير انت به عنوان مثال در شيلی،

 نظهام  در. ددیه رگمهی  تعيين گذشته روز تورم اساس برو  صبح روز هر نرخ بهره دیگر عبارت به. کردندمی تعيين و بر اساس تورم روزانه

 فهوق  بههره  نهرخ  آمد.باالیی داشت و پایين نمی اینرسی تورم دليل همين به و شدمی تعيين گذشته سال تورم اساس برنرخ بهره  قبلی،
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 اعتبهار  توانست مرکزی بانک عمل در. شد نزدیک نرخ این به بازار بهره نرخ مرور به و گرفتمی قرار استفاده مورد باز بازار عمليات برای

 .کند کسب روپيش هایسياست در صراحت و عمومی اعتماد جلب طریق از را خود

حقيقهی   با نرخ سهود اسالمی معرفی یک نوع اوراق مشارکت  ،راه پيشنهادیبر این اساس و با توجه به ساختار اقتصادی کشور، یک 

به صورت ماهانه و بر اساس تورم انتظاری ماه جدیهد،  این نرخ انتظاری تعيين شود و ثانياً  است که اوالً نرخ اسمی آن بر اساس نرخ تورم

مناسهب داد و   ه جامعه سيگنالبنسبت به تورم آتی، توان ليت مبادله داشته باشد. از این طریق ه  میروز گردد و ثالثاً در بازار آزاد قاببه

 گرفت.   سيگنال شاناز مردم نسبت به انتظاراته  

بها   رکودتهورمی یها   های بهاال توان انتظار داشت که احتمال بروز تورم، میپس از رسيدن به یک سيست  صحيح و عبور از دوران گذار

ههای حقيقهی دیگهر    های باال مصهون شهده اسهت و شهوك    ی نسبت به تورمیابد چون کشور در رژی  جدید پولشدید بسيار کاهش  تورم

و  نهد هها پایهداری ک  مقابهل شهوك  ههای مناسهب در   توانند به تورم آسيب رسانند و بانک مرکزی خواهد توانست با اعمهال سياسهت  نمی

 اقتصادی مقاوم را بسازد.
 یاست مالیس. 2ـ2

تواند بهه  های انبساطی دولت میایران نيز اشاره شد، شرایط رکودتورمی بسيار خاص است و سياست طور که در بخش رکودتورمیهمان

اسهت )شهوك    به روند رشد شده، بحران به وجود آمده، در واقع یک شوكهای انجامبينجامد. از طرف دیگر بر اساس تحليلبيشتر  تورم

تهوان وضهعيت   جا شده است. در این شرایط دیگهر نمهی  در اقتصاد ایران جابه LRAS(( و لذا در واقع منحنی وریپایدار تکنولوژی )بهره

 ناميد، بلکه توليد به صورت بالقوه کاهش یافته است. در چنين شرایطی دیگر سياست انبساطی کالن فعلی را یک شکاف در توليد رکود

شهود لهذا اولهين سياسهت پيشهنهادی عهدم اسهتفاده از        وجب تورم طی چند ماه میکند، بلکه فقط مبه هيچ عنوان کمکی به رشد نمی

 انبساطی است. سياست مالی

وجه به تواند فرصت مناسبی برای سياستگزار باشد که با تحاضر می بيان گردید، رکودتورمی با توجه به آنچه در بخش سياست پولی

ی و مهالی اعمهال کنهد. در واقهع از روش     های پولنياز به وجود آمده در جامعه برای حل بحران، تغييرات ساختاری زیادی را در سياست

ههای  را یکجا و با ه ، مداوا نمایهد. بنهابراین سياسهت    و تورم استفاده نموده؛ رکود تغيير رژی  سياستی به کمک کاهش انتظارات تورمی

اصهالحات  مالی پيشنهادی باید در راستای اصالح نظام مالی باشد و نه یک سياست مستقي  جهت خروج از رکود یا تورم. بنابراین بایهد،  

ترین هدف دولت قهرار  ، اصلیو امور مالی ساختاری هماهنگ و سازگار )اصالحات در بازار پول، سرمایه، ارز و کار(، بازسازی بخش دولتی

توانهد بهه   گيرد. با توجه به آنچه در بخش ملزومات سياستگزاری بيان گردید، اصالحات بایستی در همه بازارهها انجهام شهود وگرنهه مهی     

 منجر گردد. ترای بزرگفاجعه

اطمينهان از تهراز   و  ، کاهش شدید کسری بودجهه ریزیاصالح نظام بودجهمالی،  مندیترین تحول در رژی  مالی، ایجاد قاعدهابتدایی

در ایهن راسهتا،    .با کاهش شدید بودجه همهراه بهوده اسهت    رکودتورمیدر اکثر کشورها سياست ابتدایی خروج از باشد. می ماندن بودجه

هاست. استفاده از نيروهای زبده داخهل کشهور جههت بهازنگری ریهز      ریزی کشور و استانبودجهبدنه  یاحياترین اقدامات، یکی از عملی

باشد. به عبارت دیگر، دولت نه تنها نباید انبساطی عمل کنهد، بلکهه   بودجه و کاهش حداکثری آن از مؤثرترین اقدامات در این راستا می

 صحيح ضدتورمی را برای مردم و آحاد اقتصادی ارسال کند.  نماید تا سيگنال از این طریق انقباضی نيز عمل می

درصهد   21 ، کل بودجه دولت راسازی خود، در راستای کاهش کسری بودجهبرای مثال رژی  اشغالگر قدس در سال اول برنامه ثبات

ننهد و بسهياری   کباشد که به سرعت تعادل در بودجه را ایجاد میمی 0421دهد. مثال دیگر کشورهای اروپای شرقی در دهه کاهش می

سازی کاهش بودجهه دولهت بهود کهه توسهط      نمایند. در شيلی نيز، اولين فاز برنامه ثباته اجتماعی دولت را حذف می رفاهی از خدمات

درصد کاهش دادند. مثهال دیگهر    21که در یک سال، بودجه را ای رخ داد به طوری اصالح نظام مالياتی و افزایش نظ  و انضباط بودجه

ههای  انهد کهه حتهی سياسهت    نشهان داده  0باشد. جالب آنکهه در یکهی از تحقيقهات اخيهر    در آمریکا می 81کاهش شدید بودجه در دهه 

مراه نداشهت، موفهق عمهل    ، تا وقتی همراهی دولت را در کاهش کسری بودجه به ه0482تا  0481سختگيرانه وولکر در فدرال رزرو از 

 را نتوانسته بود همراهی باور مردم را با خود داشته باشد.ینکرد، ز

                                                           
۴- Bianchi & Ilut (2014)  
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ههای پيشهنهادی در راسهتای    یک نمونه از سياسهت  رفته دولتیفروش کاال و خدماتسازی( قيمت )واقعیافزایش  سياست بلندمدت

ههای آزادسهازی   ز مصادیق سياستا کهبور و افزایش درآمدهای از دست رفته دولت است. البته اجرای سياست مز کاهش کسری بودجه

یهرا  طلبهد ز در اقتصاد است، مراقبت، دقت نظر و صبر نيز می و توليد وریباشد و در بلندمدت به شدت به نفع افزایش بهرهاقتصادی می

 بایست در این زمينه کمی محتاطانه برخورد نمود. شود، لذا می تواند تا حدودی سبب افزایش تورمدر شرایط تورمی می

ههای ارسهال   آوری آن، یکی دیگهر از روش های جدید و ابزارهای کاراتر برای جمعاصالح و بازسازی نظام مالياتی، تعریف ماليات

باشد. عهالوه بهر آن، بها افهزایش درآمهد دولهت،       معه و آحاد اقتصادی جهت کنترل و به دست گرفتن اوضاع میسيگنال معتبر به جا

ست، بلکه نظام بخشی، يیابد. البته این سياست پيشنهادی به هيچ عنوان به معنی افزایش نرخ ماليات ننيز کاهش می کسری بودجه

های اقتصادی، ثبات اقتصادی، کهاهش ریسهک و نيهز ثبهات بيشهتر      تر کردن رقابترفتار یکسان با همه آحاد اقتصادی جهت عادالنه

کنند، ماليهات دریافهت   . در این سياست، از افراد بيشتری از جامعه که بایستی ماليات پرداخت کنند ولی نمیاستدرآمدهای دولت 

پذیرتر جامعه پرداخت نمود. دليل تأکيد بر را نيز متمرکزتر به گروه آسيب های دولتیتوان یارانهر ضمن، از این طریق میشود. دمی

ر ادبيات اقتصاد باشد. برای مثال، طبق آنچه داقتصادی می و حتی بر سرعت رشد عدم افزایش نرخ ماليات، اثر کاهندگی آن بر توليد

در اقتصهاد   گذاری، موجب افهت رشهد بلندمهدت   گذاری، به دليل کاستن انگيزه سرمایهنشان داده شده است، وضع ماليات بر سرمایه

 شود.می

عی برای برطهرف نمهودن   صندوق اضطرار اجتمااست.  ها، سياست پيشنهادی بعدی جهت مراقبت از تراز بودن بودجهایجاد صندوق

دولهت، بهه    های بازتوزیعیو .... به این معنا که سياست صندوق بيمه سالمت، صندوق بيمه بيکاری، نيازهای ضروری در بخش اجتماعی

جای آنکه با بودجه عمومی مخلوط شود، به صورت صندوقی جداگانه تأسيس شود و دخل و خرج آن با خود صهندوق باشهد و صهندوق    

بندی گردد. در صورتی ه  که صندوق از تراز خهارج شهود، خهود آن صهندوق مسهئول خواههد بهود و نخواههد         رت تراز بودجهنيز به صو

شود و بانک مرکهزی نگهران نقدشهدن    توانست از دولت کمکی بگيرد. بدین ترتيب، مقدار قابل توجهی هزینه از دوش دولت برداشته می

های مشخصی را برای آن تعيين کرده نخواهد بود. برای مثال، در صندوق بيمه سالمت، محل درآمد و هزینه یها توسط پایه پولاین پول

دههد البتهه   مخارج خود را بر اساس منابع ورودی خهود تخصهيص مهی    و از منابع دیگر به آن تزریقی صورت نخواهد گرفت. صندوق نيز

 برابر قانون است. ها درفرض بر پاسخگویی این صندوق
 های تجاری. سیاست3ـ2

های تجاری ترین تحوالت در حوزه سياستترین و ابتداییمه  ارز نرخ بهينه نظام درخصوص تصمي  و ارز نرخ)و نه تثبيت(  سازیثبات

با سازگاری درونی، بازتعریف شود. ليکن، از آن جهت کهه  ی به صورت یک بسته سياستی بایست همراه با تغيير رژی  پولباشد که میمی

طهور  شود ليکن همانواگذار می 0«رکودتورمی»تر از این موضوع است، جزئيات آن به گزارش کامل پروژه هدف از این مقاله، بحثی کلی

 از آن دوری جست. خورده است که بایدآید، سياست لنگر ارزی، سياستی شکستکه در بخش بعد می

ترین سياست کالن فعاالنهه اسهت   های خارجی مه و ورود سرمایه صادرات افزایش و خارجی روابط بهبود ،تحری  هایهزینه کاهش

تواند بخش عرضه اقتصاد را تحریک کهرده،  که می توان از آن بهره برد؛ زیرا تنها بخشی از اقتصاد استمی که برای خروج از رکودتورمی

هها نقهش کليهدی آنهها در کهاهش      گونهه سياسهت  را کاهش دهد. نکته کليدی در مورد این را افزایش و تورم را باال برده، توليد وریبهره

هها شهدند   وری است، یعنی دقيقاً عکس همان عواملی که موجب کاهش توليهد و افهزایش سهطح قيمهت    های توليد و افزایش بهرههزینه

لل، یک اثر افزایش تقاضا نيز دارد که در مورد کشور ما، متأسفانه پس المها(. البته، افزایش تجارت بينمنفی عرضه توسط تحری  )شوك

باشهد؛ زیهرا نفهوذ    از تحری  و از دست رفتن بازارهایی که قبالً در آنها نفوذ کرده بودی ، این نيروی محرکه در عمل تا مدتی خاموش می

همچنين بازسازی اعتبار از دست رفته بانکی جهت خارج شدن افتد. طلبد و به سرعت اتفاق نمیالمللی، زمان میمجدد به بازارهای بين

یها ورود بهه بازارههای جدیهد و      تحهری   موانهع  رفهع طلبد لذا از مبادالت تهاتری و بازگشت به مبادالت اعتباری نيز زمانی طوالنی را می

ز شهيلی، بهرای خهروج ا   . بهرای مثهال،   باشهد محصوالت صادراتی جدید، یکی از مؤثرترین اقدامات دولت جهت مبارزه با رکودتورمی مهی 

در جون درصد  21به  0481 در مارچ درصد 11را از  محور را در پيش گرفت و نرخ تعرفه بر وارداتصادرات رشد 0481بحران، از سال 

                                                           
 ی   بانکی ه(، پژ هشک ه پولیتدر دس. تا  اده،ی  م ن یرحمت -۴
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و  ها، توانست بها رکهود  تغيير در دیگر سياست المللی به همراههای بالعوض بينرژی  اشغالگر قدس نيز با دریافت وام کاهش داد. 0481

محور، یک مسير سياستی است که اغلب کشورهای در حال پيشرفت بهر آن حرکهت   مبارزه نماید. رشد صادرات 81بحران خود در دهه 

 است.اند. البته در این سياست، یک نوع احتياط الزم است که در بخش نبایدها، به آن پرداخته شده کرده
 هاسیاست ری. سا4ـ2

های جانبی دیگری نيز وجود دارند که در صورت اصالح، با بهتهر بهه حرکهت انهداختن چهرخ      شده، سياستدر کنار مباحت اصلی مطرح

 شوند.می اقتصاد، موجب افزایش توليد

 رژیه  ههوای  » و رسيدن به «گذار دوران»شود تا مدت زمان عبور از در بازارها موجب می انحصارات وجود نقش رگوالتوری: -

ای کهه در اقتصهاد ایجهاد    بهه دليهل ناکهارایی    انحصهارات  وجود شده،شود. همچنين بر اساس مطالعات انجام طوالنی «خوب

لذا حضور دولت بهه عنهوان رگوالتهور و     دهد افزایش را رکودتورمی شدتشده و  تواند سبب کاهش بيشتر توليدکند، میمی

 کمک نماید.   مدتتواند به توليد در ميانحذف انحصارها می

دولهت بها نظهارت     .بود شده باال بودجه کسری موجب محلی هایدولت بدهی ،برزیل تجربه درها: سازمان عملکرد بر نظارت -

های تواند به هدایت صحيح جریان سرمایه کمک کند و جلوی کسری بودجهتر و جلوگيری از فسادهای مالی میبهتر و قوی

 بيشتر را نيز بگيرد. 

 و اسهت  کهرده  توقهف م را آنهها  رشهد  ،تحری  که هاییبخش در گذاریسرمایهتواند با : دولت میخوردهکمک به بخش آسيب -

( به آنها کمک کند تا بتوانند به طهور موقهت و تها رفهع موانهع      پتروشيمی و گاز ،نفت بخش مانند) دارند دولتی جنبه بيشتر

 کمک کند. تحری ، خود را به پا نگاه دارند و کمی به افزایش توليد

 دهاینبا. 3

بيننهد  که سياستگزاران اقتصادی خود را ناچار می کندایجاد میدر یک کشور شرایطی را  رکودتورمی ،ابتدا بيان گردیدطور که در همان

ی غلط گذشته روی داده یا هاسياستیا به دليل  رکودتورمیکه اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. حال آنکه 

تجربيات دیگر  رویگرفته نماید. مطالعه انجامهای متداول را ناکارا میه عرضه پدید آمده است که هر دو حالت سياستب به جهت شوك

اند و برای مثهال  سفانه به مشکل دامن زدهأاند تا مشکل را حل کنند، ولی متتالش کردهمعموالً سياستگزاران  دهد کهنشان میکشورها 

 که به آفات بيشتر منجر نشود. زداند لذا باید مراقب بود و آگاهانه دست به اقدامی ی مورد بررسی ابرتورم ایجاد کردهدر غالب کشورها

 شوند.اجرا شده بررسی میکه در این کشورها  های غلطیسياست برخی در ذیل

 ی. نبایدهای پول1ـ3

 بيان نمهود. در شهرایط بحهران، معمهوالً     رکودتورمیترین سياست غلط در حل بحران را اصلی« ایهای لحظهسياستگذاری» بتوان شاید

به افزایش  ند، بلکه بعضاًنکمشکل را حل نمی کنند که به هيچ عنوانو قوانينی را وضع می هاسياستو  شوندسياستگذاران، شتابزده می

لهذا بایهد توجهه داشهت کهه گهاهی کهاری نکهردن بهتهر از           شهوند نمایند؛ و حتی به ابر تورم منجر میکمک می نيز و تعميق رکود تورم

، سپس درصد 211تدا به ا تدوین یک برنامه غلط اقتصادی ابی بدرصد 11. برای مثال در برزیل تورم استبه عملی خطرناك  زدندست

 91بها تهورم    رکودتهورمی رسيد. در رژی  اشغالگر قدس نيز، سياست مقابله با  درصد ۸111و سپس به  درصد 0111ای دیگر به با برنامه

 اطانه عمل کرد.بسيار دقيق و محت در سياستگذاری و اجرای آن دلذا بای درصدی شد 911ی و سپس درصد011، منجر به تورم درصد

بخصهوص در دوران   دولهت  برطهرف کهردن کسهری بودجهه     بهرای  انتشهار پهول  ترین نباید، سياسهت غلهط   به طور مشخص، ابتدایی

این پدیده  1شود. نمودار ها میآنکه تغييری در متغيرهای حقيقی اقتصاد ایجاد کند، تنها سبب افزایش قيمتبی رازی، است رکودتورمی

ند تا بهه کمهک بانهک مرکهزی بودجهه      اها به شدت مایل، دولتدهد. در هنگام رکوداقتصاد ایران به وضوح نمایش می در را در بلندمدت

ی در بلندمدت نهدارد.  تأثيرترین است کوچکيو به زع  خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این س دهندخود را گسترش 

را ه  برای کهاهش رکهود نهدارد. تجربهه کشهورهای       مدتبرند، همان اثر کوتاهظار چنين سياستی را نيز میدر شرایطی ه  که مردم انت

ههای  های مرکزی پيش گرفته و به آحاد اقتصادی و مردم اطمينان بخشيدند که دوران تورمدهد، اولين سياستی که بانکدیگر نشان می
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. همين سياست بهه مهردم   است ط بانک مرکزی بودههای دولت توسیعنی نقد کردن بدهی مين خصيصه،باال به سر آمده، ترك کردن ه

ههای رایهج دیگهر کهه اکيهداً بایهد مراقهب آن بهود،         یکهی از اشهتباه  اسهت.   دهد که سياستگزار بر مسير درست قدم گذاشتهسيگنال می

را کاهش دهي ، ولی به  ثال با یک سياست انقباضی وارد شده و تورمهای کج دار و مریز و نوسانی است، بدین صورت که برای مسياست

ای ، از تصمي  خود دست برداشته و مجدداً سياست انبساطی پيش گيری . بر اساس مطالعات نظری دليل آنکه هنوز از رکود خارج نشده

تواند، خود باعت یهک رکودتهورمی دیگهر شهود. مسهئله      سياستی می ( همين نوسانات41و تجربی )به عنوان مثال کشور آمریکا در دهه 

 (.0184ای  )برای مثال سال مشابهی را در ایران نيز تجربه کرده

 های مختلفهای اقتصاد کالن در دورهساالنه برخی از سری متوسط نرخ رشد  -5نمودار 

 
 

ههای موجهود تها    بهه دليهل نبهود داده، از داده    دهد. در برخی مهوارد سال گذشته نشان می 22متوسط ساالنه برخی متغيرهای اسمی و حقيقی را طی  توضيح: این نمودار، رشد

 استفاده شده است. 0184سال 

 (.منبع: بانک مرکزی )به استثنای نرخ ارز

 

و وام  ، اعطهای شهده اسهت  که در کشورهای مورد بررسی مالحظه گردید و از قضا در کشور ما نيز اجرا مهی  هایییکی دیگر از اشتباه

شهده  به جهت برانگيختن اقتصاد و به تحرك آوردن توليدکنندگان اتخهاذ مهی   باشد که معموالًمی تر از تورمپایين با نرخ سود تسهيالت

 شود.يز مینموجب افزایش تورم و حتی در مواردی منجر به ابرتورم  ،به تنهایی ،خود ،؛ حال آنکه این سياستاست

رکهودی،  ایط در شهر  .اسهت شهوند، یکهی دیگهر از نبایهدهای مهه  پهولی        تضعيف یپول ابزارهای که نحوی به بانکی نظام در اختالل

های جدیدی که تهدبر کهافی روی آنهها صهورت     ند تا با اقدامی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حسابمندسياستگزاران به شدت عالقه

شهود. بهرای مثهال در رژیه      عاملی برای وخامت بيشهتر اوضهاع مهی    ،خود ،نگرفته است، برخی از مشکالت را رفع نمایند، حال آنکه این

که  ندو سبب شد ندکه قابل مبادله نباشند، در بازار بانکی دخالت کرد قرضه دولتی و نيز معرفی اوراق 0«يت پ»لگر قدس، با معرفی ااشغ

 دامن زده شد. و در نهایت به تورم گردندسو منتقل  ها به یکسرمایه

و بها اینکهه ایهن     اسهت خصهوص در حهوزه بهانکی    های آزادسهازی ب ، سياسترکودتورمیترین نبایدها در دوران بحران و یکی از مه 

د. در زمهان بحهران کهه    انه ها، بسيار خطرنهاك و در هنگام بحران مدتدر کوتاههستند، الزم برای سالمت اقتصاد  مدتدر دراز هاسياست

تواند بهه  ها(، میها )مثالً شروع رقابت بين بانکآزادسازیگونه د، ایننزمام کار را در اختيار ندار دولت و بانک مرکزی هنوز به طور کامل

. در چنهين شهرایطی، ماننهد    گردد و تورم و خود عامل تشدید رکود شودمنجر  هاهای بانکی و قيمترقابت معکوس و افزایش شدید نرخ

                                                           
۴- Patam 
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تهر  ین خود نقض غرض اوليه است و برای سالمت اقتصاد بسهيار مخهرب  شود که اها میکردن بانکتجربه آرژانتين، دولت مجبور به ملی

 .باشدمی

 کردنهد ترین سياست اشتباه، سياست لنگر ارزی است که سياستگزاران در طول تاریخ تصور مهی ترین و رایجآخرین و در عين حال مه 

ها تسلط داشته باشند، حال آنکه این سياست همچون بمبی ساعتی عمل کهرده و بهه ناگهاه آزاد شهده و     توانند از این طریق بر قيمتمی که

ههای مختلهف تجربهه شهده اسهت. لنگهر       ای که در کشور خودمان نيز بارها در دههسوزی را برای اقتصادها داشته است، پدیدهاثرات خانمان

( و ... . لنگهر ارزی همچهون مهار    0448(، شيلی )0449تا  0481که بسيار مورد استفاده قرار گرفته است همانند برزیل )ارزی، ابزاری است 

شود، ولی به محض آنکه بانک مرکزی به دليل کمبهود منهابع   می ، کمی باعت کنترل سرعت تورممدتخوش خط و خالی است که در کوتاه

)به سبب تورم باال( نتواند قيمت ارز را کنترل نماید، ارز با جهشی شدید، تمام آنچه را کهه ظهرف مهدتی قبهل      طرفی کاهش ارزش پول و از

 کند.تری را نيز تحميل میثابت نگاه داشته بود، افزایش داده و به جهت ایجاد یک بحران جدیدتر، معضالت اضافه

 . نبایدهای مالی2ـ3

. این است توسط دولت جهت مبارزه با رکودی انبساطی مالی هاسياستاعمال  رکودتورمیین اقدامات غلط در زمان وقوع ترمه از یکی 

را بهاال   شده و بهه سهرعت تهورم    د، موجب افزایش انتظارات تورمیانجاممی به افزایش بدهی دولت و کسری بودجه که عمدتاً هاسياست

 را  مهههدتدر کوتهههاه انبسهههاطی، کهههارکرد خهههود در زمينهههه افهههزایش توليهههد      بهههرد. در چنهههين شهههرایطی، سياسهههت   مهههی

 دهد.نيز از دست می

دهي  گاه اجازه نمینگر، هيچبا نگاهی گذشتهاست زیرا  تمزدها با تورم، تنظي  دسهاسياستترین اشتباه ،ترین و در عين حالاز رایج

ه شهده و همهه   طتر از سال گذشته شود )چون در این سيست ، تورم نهاده نيروی کار سهبب تهورم کهاالی نههایی و واسه     که تورم، پایين

آید کهه  تر نمیتورم از چه حدی پایين ،دهي  که در سال بعدمی سيگنالشوند.( از طرف دیگر به جامعه ها بر اساس آن تنظي  میقيمت

در واقهع حتهی اگهر خهود      ،اسهت. بهه عبهارت دیگهر     در تنهاقض نگر آیندهساز تورم انتظاری در یک برنامه ثبات با اصل کاهش ،این خود

را آحهاد  ، زیه فرسهتد اسازگار بهه جامعهه مهی   مي  بگيرد، از طریق این قانون، سيگنال غلط و نسياستگزار ه  بر اساس نگاه رو به جلو تص

 اقتصادی همين عدد را معيار حداقل تورم تلقی خواهند کرد.  

توزیع اوراق قرضه با نهرخ ثابهت، یها توزیهع اوراق قرضهه غيهر قابهل خریهد و فهروش بهرای            ،های غلط دولتهاسياستیکی دیگر از 

در عددی باال خواهد بود و مجدداً  نرخ ثابت، خود لنگری جهت ثبات تورم. در این نوع سياست ه ، این استگذاری های سرمایههمؤسس

متداول ولی ی هاسياستها، یکی دیگر از کنترل شدید قيمت دهد.اشتباه پایداری تورم مزمن را به جامعه می حالت قبل، سيگنالمانند 

 نند تورم را کنترل نمایند.تواکنند با لنگر قيمت مین تصور میدهد که هنوز دولتمرداسيگنال میجامعه  هاشتباه است، زیرا ب

بالقوه، اشتباه بهرآورد شهود و بهر آن اسهاس،      مورد آخر، اشتباه در محاسبه اشتغال کامل است. اگر این مقدار یا معادل آن توليد

 41شود. برای مثال، مشابه این اتفاق در دههه  ميزان دخالت دولت و بانک مرکزی تعيين گردد، خود باعت تشدید وخامت اوضاع می

ز آنچه باید، بهود  در آمریکا رخ داد و شکاف توليد بيش از آنچه بود تخمين زده شد و سياست انبساطی استفاده شده بسيار شدیدتر ا

شد، ولی اگر قرار است اتخاذ شود، نباید بيش از حهد باشهد(.   ای اتخاذ میهيچ سياست انبساطی بایست، نمیآل)البته در حالت ایده

ی ایهران  دائمی و پایدار به اقتصاد وارد شود یا شوك به روند به وجود آید )که ایهن در مهورد وضهع کنهون     برای نمونه، اگر یک شوك

به وجود آمده و کاهش توليد را لزوماً شکاف توليهد ناميهد، بلکهه ایهن کهاهش توليهد، همهان         رکود نباید تقریباً بالشک است(، دیگر

را پهایين   وری، عمالً کيک اقتصاد را کوچک کرده و بهرهمقداری است که باید باشد. در مورد کشور خودمان نيز باید گفت که تحری 

تالشهی انجهام    ههای انبسهاطی  آورده است و باید این حقيقت را پذیرفت و جهت بازگرداندن اقتصاد به حالت اوليه به کمک سياسهت 

 نداد.

 . نباید تجاری3ـ3

یک اقتصهاد بهه    ی بلندمدتهاسياستی تجاری، جزء هاسياستی کلی تجاری ناميد. هاسياستتغيير  ین نباید تجاری راترتوان مه می

 رفت.  آنها العجلی سراغبایست ناگهانی و ضربآیند و لذا نمیحساب می
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و  «محهور صهادرات  رشهد »است. به طور کلهی سياسهت تجهاری     های تجاری در هنگام رکودترین تغييرات، آزادسازییکی از متداول

شهود؛ ولهيکن اجهرای ایهن     موجب رشد باالتر اقتصهادی در کشهورها مهی    در بلندمدتطور قطع  آزادسازی تجاری، سياستی است که به

، شهيلی  41شوند. برای مثال ترکيه در دهه ، منجر به آفات بزرگی در اقتصاد میتأمينخواهد که در صورت عدم مقدماتی می هاسياست

گذاری خارجی در شرایط نامناسب اقتصهادی را سهریع انجهام دادنهد. بهه      ستند که آزادسازی تجارت و سرمایههایی ه، نمونه81در دهه 

خارجی در این کشورها اتفاق افتاد. ولی این کشورها، به همراه  ورود جریان سرمایه ،اسمی و باال بودن نرخ بهره دليل ثابت بودن نرخ ارز

ههای مهالی و عمهومی( و نيهز     بودنهد )مهدیریت بهدهی ضهعيف در بخهش      قوانين الزم و اصالحات الزم را شکل نهداده  ،زی تجاریآزادسا

عهالوه   ها به صورت صحيحی اتفاق نيفتهد و این موضوع سبب گردید تا هدایت سرمایهسسات مالی وجود نداشت. بر مؤ های دقيقنظارت

دردنهاك بهر سهر    های خهارجی بالیهی   د. در آرژانتين نيز بدهیشتری نيز بر اقتصاد تحميل درنيامد، بدهی اضافه دکشور از رکو بر اینکه

نيز نتوانسهت دردی از آنهها دوا نمایهد. در     جنوبی آمریکای کشورهای به پول یللالمبين صندوق کمکآورد؛ یا حتی برای مثال،  اقتصاد

 پدیهد  برزیهل  در سهاختاری  اصهالحات از آنجا کهه   ولی دکن پيدا شدیدی کاهش تورم ،ماه شش مدت در تا ها موجب شدبرزیل، این وام

ههای هنگفهت، ارز   که ورود سرمایه دهدمی نشان این. گرفت اوج برزیل در تورمدوباره  ،توافق انتهای زمان به شدن نزدیک باه بود، نيامد

  شود. هدایت و مصرف چگونه ،درآمد اینکه  است مه  و نيست کشور سود به همواره ،وام ای خارجی کمک، ناشی از صادرات

باشهد  می های سنگين بر صادراتماليات وضعو  های سنگين بر وارداتتعرفه وضعکردن روابط خارجی با ، محدودسياست غلط دیگر

. حرکت بهه ایهن سهمت )سياسهت     ها در آنهاستاجرای این سياست ،پایين و منفی های کشورهای با رشدصهوضوح یکی از مشخبه که 

تجهارت  اصهوالً  را زیه شهده اسهت،    اند و منجر به کاهش توليهد یی بوده که برخی اقتصادها اتخاذ کردههاسياستجایگزین واردات( نيز از 

 باشد.عرضه می برای تحریک برای تحریک تقاضا و ه  ه  ثرؤی است که یک راه مالمللبين

توانهد راهگشهای خهوبی    نيز مهی  رکودتورمیو در شرایط  استمحور از لوازم اصلی اقتصاد صادرات در مجموع حرکت به سمت رشد

عرضه و تقاضا( ولی باید مراقب بود تا مالحظات عواقب آن صورت گيهرد، سهپس بهه    زمان از طریق تحریک ه باشد ) برای مسئله توليد

 اجرا در آید.

 . سایر نبایدها4ـ3

ی به عوامل خاص به جای شرایط پهول  بحران که اثرات اقتصادی دارد، گرایش به انتساب تورم زمانیکی از مسائل سياسی قابل توجه در 

باید در جاههای دیگهری بهه     های سياسی تمایل دارند چنين وانمود نمایند که. مطابق با تجربيات دیگر کشورها، برخی گروهاست کشور

ههای  هدفگهذاری  ،امر حاصل نشود و مسئولينشود تا شناخت صحيحی از موضوع سفانه، این موضوع سبب میأ. متودعامل تورم ب دنبال

 دهند.انجام اشتباهی 

. در تجربهه برخهی از کشهورها،    استها( یکی دیگر از نبایدهای اجرایی های محلی )منظور استاننبود نظارت دقيق بر عملکرد دولت

شهدید   ها و یا تعهدات باالیی برای دولت مرکزی ایجاد شود که موجب کسهری بودجهه  مسئله سبب شده بدهیشود که این مشاهده می

هها، جلهوگيری از فسهاد مهالی و     است لذا وجود نظارت دقيق بر عملکهرد اسهتان   به تبع آن ایجاد گشته و تورم تزریق پولو شده است؛ 

 باشد.ياستگزار میاز مسائل جدی س های دولتیاستفاده از رانت

 وضع کنونی کاهش تورم. 4

ند، ولی در پایيز و کآرام آرام شروع به پایين آمدن می 0142تابستان  ازنقطه به نقطه  شود، تورممشاهده می ۸طور که در نمودار همان

آغاز  0142به مرور از بهار  یکاهنده پایه پول آید. از طرف دیگر، رشددرصد می 21و به زیر  شودمی ینزول زیادسرعت  سپس زمستان با

و بر سر کار آمدن دولت یازده  که یکی از شهعارهای آن کهاهش    42 یابد. پس از انتخاباتتر کاهش میهای آتی سریعشود و در ماهمی

کاهش تقاضای سوداگری در این بازار، و نيز تهالش  و جمله ثبات نسبی بازار ارز  ازتورم بوده است، به سبب سياست انقباضی اتخاذشده، 

 شود که تورم نيز به سرعت کاهش یافته است.روند کاهنده تورم و کاهش تورم انتظاری، مشاهده می برای القای

تغييهر و تحهول در    بهه  درصهد،  1رقمی و زیهر  پایدار تک های قبل بيان گردید، روند کاهنده و رسيدن به تورمبنا بر آنچه در قسمت

ی پابرجا ماند. در غير ایهن صهورت،   های انبساطر تعهد عدم اجرای سياستنياز دارد تا بتوان در ادامه راه نيز ب ی و مالیساختار نظام پول
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و فشهار   بخش خصوصهی  در ه تسهيالتو نياز ب مجدداً، طبق آنچه در اقتصاد ایران و بسياری دیگر از کشورها رخ داده است، فشار رکود

بهه حالهت    ولی نيز منبسطانه عمل کنند و تورم دوبهاره ی پهاسياستجهت انبساط در بخش عمومی، منجر به آن خواهد شد که  بودجه

یکی دیگر از خطرات احتمالی، استفاده ناگههانی منهابع آزادشهده نفتهی در اثهر کهاهش       گردد. درصد، باز 21عادی و تاریخی خود، یعنی 

شهود، رونهد   مشاهده مهی  1 نمودارطور که در همانهاست که اگر به صورت مناسبی هدایت نگردد، کشور را به بيراهه خواهد برد. تحری 

بوده است و آحاد اقتصادی بهه   درصد 21تا  08و نرخ تورم بلندمدت  درصد 21تا  21 ایه پولیپ در اقتصاد ایران متوسط رشد بلندمدت

شهاهد افهزایش    دوباره، نروی اند و اگر انتظارات آنها را تغيير نداده و در این تغيير با حفظ اعتبار پيش عادت کرده این نوع سياست پولی

، اعتبار الزم نمایي وجود آمده در این روند کاهنده تورم استفاده ه که اگر از فرصت بی خواهي  بود. در حال درصد 21رخ حدود تورم به ن

 خاتمه دهي .را بيماری مزمن تورم در کشور  ی را متحول کني ، خواهي  توانسترا کسب و رژی  اقتصاد
 

 نقطه به نقطه یپایه پول و رشد تورم  -6نمودار 

 

 

 

یها  آن دسته کاالهایی که به نوعی  بيشتریابي  که درمی 0کاالهای مصرفی در جدول ها در زیر اجزای فصلی قيمت با نگاهی به رشد

ها(، رشد کاهنده بيشتری را در پهایيز  ها و آشاميدنی)مانند خوراکیپذیر دارند پذیرند )مانند اثاث منزل( یا مواد اوليه تجارتخود تجارت

انهد. از ایهن تغييهرات    پذیرند مانند بخش رستوران و هتلهداری، افهت کمتهری داشهته    ارتنکه کاالهایی که کمتر تجاند، حال آداشته 42

مثبهت در بهازار ارز ابتهدا صهورت گرفتهه،       ولهی چهون شهوك    در مجموع کاهش پيدا کرده استانتظاری  گرفت که تورم نتيجه توانمی

ی از فرصت به دسهت آمهده ناشهی از کهاهش     اگر سياستگذاران پولحال  اند.ای کمتر از بقيه رشد کردههای نسبی کاالهای مبادلهقيمت

دهنهد و انتظهارات   و رژی  پولی را تغيير ن نکننداستفاده ست، به دليل ثبات مسائل سياسی اثبات بازار ارز که یک دليل آن عمومی تورم 

هها نيهز بهه طهور     شهاخص قيمهت   کنهون تا  0142از سال ، مجدداً شاهد افزایش تورم خواهي  بود و از آنجا که نياورند تررا از تورم پایين

تواند دوبهاره حرکهت کنهد و تنظهي  شهود؛ و      می، در نتيجه بازار ارز نيز با یک شوك کوچک است داشته درصد 11متوسط رشد حدود 

استگذاری ي؛ و این همان فرایند سنتيجه دهندتورم شدیدی را  دوباره و یابندپذیر نيز افزایش های کاالهای تجارتکه قيمت گرددسبب 

 اند.( دچار آن بوده41جمله آمریکا )در دهه  ازدار و مریز است که اکثر کشورها  کج
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 سال گذشته 23در  یپایه پول و رشد بع توزیع تورمتا  -7نمودار 
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 فصلی شاخص قیمت کاالهای مصرفی )درصد( رشد -1جدول 

 

 فصل
ها و خوراکی

 هاآشاميدنی

 م و خدماتزاثاث و لوا

 مورد استفاده در منزل

تفریح و امور 

 فرهنگی
 داریرستوران و هتل

0 :0142 29.8 1۵.۴ ۹.۷ 11.۴ 

2 :0142 9.0 ۹.۸ 1.۸ ۷.۶ 

1 :0142 1.1 3.۴ ۷.1 ۵.۶ 

9 :0142 0.1 1.۴ ۰.1 3.۷ 

0 :0141 2.0 1.۰ ۶.۸ ۴.3 

     

نسبت به سال  رشد

. 1~ 13۹1.1قبل 

13۹3 
01.4 1۷.۴ 1۶.۹ 11.۹ 

 .هستند ایمبادلهو ستون بعد سمبلی از کاالهای غيرای )یا خود کاال و یا نهاده توليدی آن( و دمبادله مثالی از کاالهای عمدتاًدو ستون اول 

 

 یبندجمع. 5

گيهری از  بها بههره   .فهت مهورد بررسهی قهرار گر    0142-0141ی هاسالدر ایران طی  ایجادشده رکودتورمیرفت از در این مقاله راهکارهای برون

ی، مالی و تجاری بيهان شهدند. در ایهن    ی پولهاسياستاند، ملزومات سياستگزاری و نيز تجربيات کشورهای دیگری که دچار چنين آسيبی بوده

پولی و مهالی بهه یهک نظهام      در کشوری مثل ایران، تغيير پارادای  رکودتورمیثرترین راه جهت مقابله با بحران ؤمقاله نشان داده شده است که م

. این تغيير پارادای  مستلزم اجماع سياستگزاران و استفاده از یک بدنهه سياسهتگزاری و کارشناسهی بسهيار     است ی و پولی مقاوم در برابر تورممال

 رقمهی، اسهتقالل  و مالی با نگاه رو به جلو به سهمت تهورم تهک    سياست پولی مندیباید قاعدهبه طور مشخص دولت و بانک مرکزی  قوی است.

و نظام مالياتی را در دستور کار قرار دههد. حرکهت    ای بر بانک مرکزی و اصالح ساختاری نظام بودجهگسترده بانک مرکزی، کاهش فشار بودجه

 ، در این راستا نيازمند افزایش اعتبار سياستگزار در اجرای این هدف و نيز باورمندی مردم به ایهن تغييهر پهارادای  اسهت. در راسهتای ایهن مهه       

 ی موردی دیگری نيز ارائه گردیده است.  هاسياست

انهد.  ، سناریوهای پيش روی دولت بيان گردیدهو افت شدید تورم 0142اقتصاد در انتهای سال در انتها نيز، با نگاهی به وضع کنونی 

ههای سياسهتگذاری و عهدم اسهتفاده صهحيح از فرصهت       در صهورت اشهتباه   ترین هشدار در حال حاضر، بحت بازگشت رکودتهورمی مه 

 تر منجر شود.ه تورمی باالتر و رکودی عميقتواند بباشد که میآمده کنونی میپيش

  



 
 

21 

 

 

 منابع و مآخذ

 

 فارسی -

 بانکی. ی وولهشکده پژوپ. در ایران رکودتورمی زاده، سيدعلی. )در دست تهيه(.رحمتی، محمدحسين و مدنی

 یهها چهالش و عوامهل آن.   یآمهار  یهاران: نظ یدر ا یتورم ودک(. ر0141، فاطمه. )یو نجف یدعليزاده، سین؛ مدني، محمدحسیرحمت
 .کیو بان یپول دهکپژوهش. )همين مجموعه( رانیاقتصاد ا کیو بان یپول

 انگلیسی-

-Bianchi, Francesco & Ilut, Cosmin. (2014). Monetary/ Fiscal Policy Mix and Agents’ Beliefs. NBER Working Paper 20194. 

-Sargent, Thomas and Zeira, Joseph. (2008). Israel 1983: A Bout of Unpleasant Monetarist Arithmetic, Working Paper. 

 

 

 

 

  



 
 

22 

 

های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1393 

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسين رحمتی، سيدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هابانکهای مسموم جاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 نکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای با

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ایران و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعيت مطالبات غيرجاری در نظام بانکی 

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبین شناسی بازارآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها )لیل سهم از بازار بانکتح

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی بررسی دیدگاه

 اد نیلیماندانا طاهری، فره MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های رد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی عملک

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو( بسترهای

ز مدرسه زمستانه حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیدیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 را سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتیزه MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر

1389 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 
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 جمیمهدی من MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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