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 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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 دهیچک
 

های اخير سه فاز متفاوت را طی کرده است. دهند، اقتصاد ایران در سالنشان می 0342تا  0341های سال شواهد آماری مربوط به رکودتورمی

ه رغم اند. بمنفی عرضه بر اقتصاد اثر گذاشته های مختلف از طریق سازوکار شوك، فاز بحران و فاز عبور از بحران. در فاز اول، تحریمفاز تحریم

ور اس، به منظها، آحاد اقتصادی و بخصوص سياستگذاران، تحریم را امری گذرا و غيرمؤثر تلقی کردند و بر همين اسماهيت پایدار این شوك

قتصادی ا ی و مالی و در نتيجه رشدهای انبساطی شدید پولدر پيش گرفتند. در نتيجه، فاز اول با سياست مدتهای کوتاه، سياستخروج از رکود

حال،  ، با استفاده از لنگر ارزی، پایين نگه داشته شد. در عينپولی، نرخ تورمهای انبساطی است. در این بازه زمانی به رغم سياستهمراه بوده 

ها عالوه بر شوك منفی عرضه به شوك منفی تجاری نيز گسترش یافتند. در های ناشی از تحریم آشکار شد. این شوكبه مرور، ماهيت شوك

در  جایی، اقتصاد وارد فاز بحران شد. به دليل جابهو مبادالتی و افزایش ناگهانی نرخ ارزهای جدید مالی با معرفی تحریم 0341نتيجه در پایيز 

 ، ميزان ذخيره احتياطی )به طور خاص به صورت تقاضا برای ارز خارجی( افزایش یافت، مصرفزمان نااطمينانیروند رشد اقتصادی و افزایش هم

ریاست جمهوری یازدهم آغاز  طی چهار فصل روند نزولی یافت و روند انباشت سرمایه به شدت کاهشی بود. فاز عبور از بحران نيز با انتخابات

صوص های سياستگذاری و بخ( اشتباه0دهد: شد که تورم کاهش چشمگيری یافت و انقباض بيشتر اقتصاد کند شد. این مقاله نشان می

( به دليل شوك 2تواند به تعميق بحران منجر شود. دار و مریز در زمان شوك منفی عرضه و تلقی غلط از ماهيت شوك میهای کج سياست

 پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد بلکه اقتصاد در مسير جدیدی

 سازد.متأثر می را در بلندمدت و توليد وریای تأثير بيشتری داشته که بهره( شوك تحریم بر کاالهای سرمایه3رفته است. قرار گ

  

                                                           
 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف - 0
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 مقدمه .1

، لکعرضه به چپ یی جاجابه از جنسحقيقی  اقتصاد امری غيرمنتظره نيست. هر تکانهدر  و تورم ی رکودزمانهمچيستت    رکودتورمی

های تجاری های چرخهتورم و رکود را در مدلوقوع ی زمانهم مطالعات فراوانیشتتتود. می تورم و کاهش توليدزمان همموجت  افزایش  

های حقيقی عرضه کل عدم اعمال هرگونه سياستگذاری با ثر اقتصاددانان در صورت وقوع تکانهپيشنهاد اک اند.سازی کردهحقيقی شتبيه 

بازده را از های کم، بنگاه9های تجاری در سطح خرد، از طریق سازوکار تخری  آفرینندهوخيزهای ناشی از چرخهمحوریت تقاضاست. افت

شتتوند. اگر ستتياستتتگذاری تقاضتتامحور پاستت  تبدیل می جدید به موتور رشتتدوکارهای کنند و با ایجاد فضتتا برای کستت بازار خارج می

 رکودتورمی نيست، در زمان رکود شدید و تورم باال تدوین سياست اقتصادی مناس  یک چالش اساسی است. 

باالتر از تورم ساختاری  ن با تورمزمانی آهای تجاری و همبنابراین آنچه نياز به توضتيح دارد علت وقوع رکودی عميق فراتر از چرخه 

يح دهند. و تورم را توض توليد توانند تمام نوساناتهای حقيقی بخش عرضه به تنهایی نمیدر اقتصاد است. در چنين شرایطی غالباً تکانه

 برای رکودتورمی کهدهد نشان می 0 جدولکند. یکا انجام شتده استت این امر را تأیيد می  در آمر مطالعات مختلفی که روی رکودتورمی

 03  با بربرا ترتي  به بلندمدت تورم و رشد رژیم صهيونيستی، مورد در مثال عنوان به .شودمی تعریف موردی کامالً صورت به کشور هر

 رکودتورمی درصد 91 تورم و درصد 3 اقتصادی رشد نرخدر ادبيات اقتصادی برای این کشور  ،شرایطی چنين در. است بوده درصتد  ۶ و

 .آیدمی حساب به اقتصاد بلندمدت روند ترکيه کشور برای تورم و رشد نرخ همين که حالی در. شودمی ناميده

 در تجربه جهانی رکودتورمی -1جدول 

 )درصد(                                                                                                                    

 دهه ميالدی کشور

 پس از اصالحات بحران رکودتورمی پيش از بحران

 تورم
 رشد

 اقتصادی
 تورم اقتصادی رشد تورم

 رشد

 اقتصادی

   -34 ماهانه3111   0421 آلمان

 2 1 -2 01-۶ 3 1 0441 آمریکا

   -1 91 3 21 2101 ایران

 9 ۶ -0 0111 ۶.۶ 11 0441-0481 برزیل

 8 8 -۶ 0111 ۶ 11 2111 ترکيه

 1 ۶ 3 911-91 03 ۶ 0481-0441 رژیم صهيونيستی

 ۶ 3 -09 911 9 20 0481 شيلی

    ميليون 90   0421 لهستان

 1و راهکارهای خروج، فصل اول )تجربه کشورهای دیگر( منبع: پروژه رکودتورمی   

های تجاری به نکته دیگری که توضتيح آن ضرورت دارد، علت ماندگاری و پایداری رکودهای تورمی است. به عبارت دیگر اگر چرخه 

یابد. برای مثال، در های تجاری معمولی ادامه تواند چند برابر چرخهمی رکودتورمیپيوندد های دوساله به وقوع میطور متوستط در بازه 

                                                           
4- Creative Destruction 

 زاده )در دست تهيه(.رحمتی و مدنی - 1



 
 

 

تا  0443که رکودتورمی در رژیم صهيونيستی از سال  نزدیک به پنج فصتل طول کشيد در حالی  0441کشتور آمریکا، رکودتورمی دهه  

المللی نيز مشتتتاهده های بينندگاری بيش از حد رکودتورمی در دیگر تجربهوخيزهتای متعتدد ادامته یتافتت. دوام و متا      بتا افتت   0481

حقيقی تنها عامل  ستتؤال ماندگاری و دوام رکودتورمی از لحان نظری و عملی حائز اهميت استتت. از لحان نظری اگر تکانه  ۶شتتود.می

که تکانه مذکور از جنس پایدارتت در مقابل گذرات باشد. بنابراین باید  های حقيقی ناچيز است مگر آنرکودتورمی باشد، معموالً لختی تکانه

داشتتته باشتتد. از لحان عملی نيز طول دوام رکودتورمی زمانی  ستتازی به نحوی انجام شتتود که یک تکانه حقيقی گذرا اثر بلندمدتمدل

تر پيش روی ستتياستتتگذار را روشتتن کند. به زبان ستتاده و تورم ودیابد که چراغ راهی برای استتتراتژی خروج باشتتد و افق رکاهميت می

 مدت و ساختاری هستند. های خروج از رکودتورمی به طور ذاتی طوالنیسياستگذار باید بداند که سياست

اخير ایران  های آماری رکودتورمینظمان مقدمه در بخش اول، بخش دوم، به ياین مقاله از شتش بخش تشکيل شده است. پس از ب 

در 0389های مهم اقتصتتادی که از ستتال پردازد. در بخش ستتوم، تکانهیهای تجاری ممشتتخصتتات رکودتورمی اخير و چرخه و مقایستته

را  اخير های آماری رکوديح نظمگردند. در بخش چهارم دو نظریه رایج که توانایی توضاقتصتاد ایران رخ داده است، بررسی و مکتوب می 

احث مب یبندبه جمعکند. در نهایت، بخش ششم های بخش چهارم ارائه میشتوند. بخش پنجم تحليلی ابتدایی از شتوك  دارند بيان می

 موجود اختصاص دارد.

  اقتصاد ایران 1۸32-1۸31های آماری . نظم2
بر استاس رفتارهای متفاوت متیيرهای کالن اقتصاد، چهار بازه مشخ  تعریف گردید. در دوره اول که   تر رکودتورمیبرای مطالعه دقيق

درصد را  3سرانه حدود  درصد و رشد 21تا  01مزمن  هاستت، متیيرهای اقتصاد کالن روند طبيعی خود شامل تورم پيش از آغاز تحریم

 شود. نظر بههای شورای امنيت درخصوص تحریم ایران آغاز میاست که با تصوی  قطعنامه دهند. دومين بازه، فاز اول تحریمنشتان می 

د ه مميزه این فاز، تشدیاینکه آثار تحریم به مرور در اقتصتاد ایران وارد شتد، تعيين زمان دقيق برای آغاز این فاز، مشکل است. لکن وج  

هایی از مقابله با تحریم ميان ستياستتمداران و مردم دیده شود. به رغم این موضوع   های خارجی استت بدون آنکه نشتانه  آهستته تحریم 

 4دهد.شود که تیييرات خفيفی در متیيرهای اقتصاد کالن رخ میمشاهده می

 ، متیيرهای اقتصاد کالن رکوداعمال گردید، احتماالً در پاس  به این شوك 038۶ت که در بهار شتورای امني  برای مثال در اولين تحریم

 فصتل دوام آورد، گرچه در ادامه فاز تحریم به دالیلی که در ادامه ذکر خواهد شد، رشد  ۶محدودی را گذراندند که نزدیک به  نستبی و تورم 

رشتتتد اقتصتتتادی برابر  0341تا پایيز  0388وندد. از پایيز يپیتر از روند بلندمدت به وقوع منیيو تورم پا اقتصتتتادی باالتر از روند بلندمدت

اقتصاد ایران در  8فاز بحران در اقتصاد ایران آغاز شد. 4103درصد بود. از پایيز  40درصتد و نرخ تورم به صورت متوسط   1متوستط ستاالنه   

درصد منقبض  8در فاز بحران، اقتصاد تا  4بود، امری که در تاری  ایران کمتر مشتاهده شده است.  قابل توجه نرخ ارز این دوره شتاهد جهش 

 0342جمهوری یازدهم از تابستان ریاست اباتبا انجام انتخ« عبور از بحران»درصد بود. فاز نهایی یا فاز  32شتد و متوسط تورم ساالنه برابر  

 شود لکن تورم بسيار افت کرده است.آغاز شد. در این فاز اقتصاد همچنان کوچک می

  

                                                           
 سال ادامه داشت. 01سال و در ترکيه  ۶سال، در مجارستان  1سال، در آلمان  4سال، در شيلی  ۶در برزیل  رکودتورمی - ۶

 اقتصاد، واکنش هاینشانه دیگر از. ندارد توليد توانایی بازار، در تقاضا وجود به رغم و گذراندمی را درصدی01 افت فصل یک در ایران نفت توليد که شودمی داده نشتان  ادامه در - 4

 . دهدمی رخ بحران از پيش و تحریم فاز آغاز با که است واردات در ایسرمایه کاالهای سهم شدید افت

 انتخاب بدأم عنوان به را است ارز نرخ ناگهانی جهش به فصل تریننزدیک احتماالً و دارد وجود نظر اتفاق که در آن فصلی گرفتند تصميم نویسندگان بحران، فاز شروع تعيين در - 8

 . است شده اختيار کارانهمحافظه رویکرد بحران فاز این معيار در آغاز با کنند

 دو این مقایسه. است متفاوت کامالً آنها بنيادی عوامل و مدت شدت، شود،می دیده هاییمشابهت اخير بحران و ارز نرخ ناگهانی جهش و 0343 سال ارزی ميان بحران گرچه - 4

 .طلبدمی مجزا تحقيقی رخداد،
 



 
 

 

 ناخالص داخلی و تولید تورم -1نمودار 

 

 
 

،  بعد از حذف اثر فصلی در سمت راست کنندهشاخ  قيمت مصرف و پس از حذف تواتر فصلی در سمت چپ و تورم 034۶های ثابت سال به قيمت ناخال  داخلی توضيح: توليد

  خوانی با تورم ساالنه با استفاده از ميانگين مرکفصل نسبت به فصل قبل محاسبه شده و برای ایجاد هم کنندهشاخ  قيمت مصرف اند. تورم به صورت نرخ رشدنشان داده شده

 است.به صورت معادل ساالنه درآمده 

 .ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ داده

چشمگير بوده که در ادامه با سقوط آزاد در فاز بحران  اقتصادی در نيمه دوم فاز تحریم دهد، رشدنشتان می  0گونه که نمودار همان

ساالنه  درصد بوده در حالی که متوسط نرخ تورم 1برابر  0341تا پایيز  0388رو شتده استت. متوسط رشد اقتصادی ساالنه از پایيز   روبه

اند بر بخش تجاری های فوق بودهو تورم در دوره های اقتصادی که محرك توليدت. بدیهی استت شتوك  درصتد است   04در این بازه تنها 

هزار ریال نرفت در حالی که در فاز بحران و در  09، نرخ دالر در فاز تحریم هرگز فراتر از 2اند. بر اساس نمودار اقتصتاد نيز تأثير داشتته  

 هزار ریال را نيز ثبت کرد. با اینکه با آغاز فاز عبور از بحران، نرخ دالر سقوط کرد و پول 34ر به ریال رکورد نرخ برابری دال 0340 بهمن

 نرسيد. 0340ملی تقویت شد، هرگز به کمتر از نرخ برابری ميانه سال 

 و نرخ ارز ارزش خالص صادرات -2نمودار 

 
 

 اند.بازار آزاد به صورت ميانگين ماهانه نرخ ارز روزانه در بازار آزاد گزارش شده های گمرك و نرخ ارزبر اساس داده توضيح: خال  صادرات

 ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ داده

 



 
 

 

کند. گرچه خال  صادرات یکی از متیيرهای اساسی اقتصاد ترسيم می 038۶غيرنفتی را از سال  همچنين خال  صادرات 2نمودار 

های صتتادراتی و وارداتی به صتتورت های مختلف کمک کند اما در چند ستتال اخير، اصتتطکاكتواند به شتتناستتایی شتتوكاستتت که می

درصد نزول کرد، لکن خال  صادرات تیيير  ۶1ی ملی نزدیک به محسوسی افزایش یافته است. برای مثال در فاز بحران گرچه ارزش پول

مشتخ  استت، در فاز گذار خال  صادرات غيرنفتی به طرز محسوسی روند کاهشی به خود گرفته    2محستوستی نکرد. آنچه از نمودار   

 01است.

شود، اثر غال  مشتاهده می  2گونه که در جدول دهد. همانکاالهای مختلف را در فازهای مختلف نشتان می  ستهم واردات  0جدول 

ای بوده و این اثر دقيقاً در همان فاز تحریم و پيش از شتروع بحران اثر کرده استت. تحریم از سه طریق بر   روی کاالهای سترمایه  تحریم

تر است. عامل اصلی، رنگای و نهایی کمگذارد که هر کدام از این عوامل در کاالهای واستطه ای تأثير میکاهش واردات کاالهای سترمایه 

ای معموالً تعداد مشتری محدودی دارد و برای منظور ای است. یک کاالی سرمایهایجاد اصطکاك در تأمين اعتبار برای کاالهای سرمایه

شود. عالوه بر موارد فوق، مدت زمان بين سفارش توليد تا زمان بسيار بيشتر از کاالهای دیگر است می خاص و به سفارش خریدار توليد

 ضروری است. ای تأمين اعتبارات بانکیلذا در خرید کاالی سرمایه

 

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

 دوره
 صادراتارزش  وارداتارزش 

 نهایی ایواسطه ایسرمایه نهایی ایواسطه ایسرمایه

 ۸1 1۴ ۸ 1۴ ۸3 23 روند بلندمدت

 23 13 ۸ 11 1۴ 13 فاز تحریم

 23 13 ۸ 11 1۸ 13 فاز بحران

 2۴ ۱۸ ۸ 13 11 1۱ فاز عبور از بحران

تا بهار  0341است. فاز بحران از پایيز  0341تا تابستتان   038۶از بهار   شتود. فاز تحریم را شتامل می  0384تا زمستتان   0380از ابتدای  توضتيح: فاز روند بلندمدت 

( محاسبه شده است. برای )صادرات وارداتی )صادراتی( به دالر  از کل وارداتشتود. سهم هر کاالی  تعریف می 0342تا زمستتان   0342و فاز گذار از تابستتان   0342

ای و نهایی ای، سرمایهبه واسطه BECشود با استفاده از معيار که توسط گمرك گزارش می HSبندی محاستبه ستهم هر گروه، کليه کدهای کاالیی بر استاس طبقه   

 011شده است. مجموع سهم در هر ردیف به تفکيک ارزش واردات و ارزش صادرات باید برابر  تقستيم و متوستط ستهم واردات )صادرات( هر گروه در هر فاز محاسبه   

 درصد باشد، خطای خارج از قاعده  به دليل رندکردن اعداد است. 

 .اسالمی ایران ها: گمرك جمهوریمأخذ داده

 

ای وارداتی بسيار مشکل کاالهای سترمایه  را هدف قرار داده بود، تأمين مالی های ملت و صتادرات که در ابتدا بانک با آغاز فاز تحریم

 کرد. چنين اصتتتطکاکی عمالً وارداتا قبل پرداخت میهشتتتد. در عمل خریدار داخلی باید ستتتهم بزرگی از کل هزینه را ابتدا و از مدت

ها و ای در طول زمان استتت. با ایجاد تحریم شتترکتنکته دوم، جانشتتينی کاالی ستترمایه 00کرد.ای را بستتيار مشتتکل میکاالی ستترمایه

رجيح باز زدند لذا توليدکننده تبه ایران ستتر  ای باکيفيت بودند از تجارت و فروش این کاالهاکشتتورهایی که توليدکننده کاالی ستترمایه

وژی سابق تر و متناس  با تکنولای باکيفيتای را به تعویق بيندازد تا پس از رفع تحریم بتواند کاالی سرمایهداد خرید کاالی سترمایه می

ای را به آینده خرید کاالی ستترمایهزمانی، اروپایی را وارد کند. بدیهی استتت عدم قطعيت ناشتتی از تحریم نيز در جهت جانشتتينی بين 

 کند.جا میجابه

                                                           
 . باشد صادرات خال  کاهش بر دليلی تواندمی که است داشته ایمالحظه قابل افت صادراتی قيمت شاخ  بحران از عبور فاز در که شودمی داده توضيح ادامه در -0

 بحران فاز در و شدمی دریافت ریال با ماه 3حدود  تا نيز هاتعرفه نرخ ضمن در. کردندمی دریافت ارز نرخ از تراضافه ارز، ریسک پوشتش  بابت درصتد  3 هابانک بحران، بازه در  -00

 .گشتمی اعمال تریاضافه هزینه
 



 
 

 

، گستترش واردات از کشتورهای در حال توستعه و کاهش واردات از شرکای تجاری صنعتی است. برای    نکته دیگر در ترکي  واردات

درصد کل ارزش  31ستهم واردات قطعات از کشتورهای اروپایی )آلمان، ژاپن و فرانسه( بالب بر    0388خودرو در ستال   مثال در صتنعت 

درصتتد از کل ارزش واردات قطعات رستتيد )رحمتی و کمياب،  00این رقم به کمتر از  0342واردات قطعات بود، در حالی که در ستتال 

 دهد.های اخير نشان میاجزای توليد را در سال 3نيز پرداخت. نمودار  ل اجزای توليدتوان به تحلي(. مشابه اجزای واردات می0343

 فصل اول( 1۸31=1۰۰های اقتصادی )فصلی به تفکیک بخش ارزش افزوده -۸نمودار 

 
چهار سری زمانی با استفاده از مقادیر خود در فصل  دهد.را بعد از حذف آثار فصلی نشان می 034۶های ثابت سال های اقتصادی به قيمتدر بخش این نمودار شاخ  توليدتوضيح: 

 اند.نرمال و برابر شده 038۶اول 

 های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ها: حسابمأخذ داده

وارد شتتده است. به صورت خاص، در فاز  به بخش نفت تحریم که بيشتترین ضتربه شتوك   توان ادعا کرد می 3بر استاس نمودار  

شود. توجه به این نکته ضروری است که مشاهده می ناخال  داخلی بخش نفت در کل توليد بحران کاهش شدیدی در ارزش افزوده

ر تحریم ي( و قيمت نهایی نفت است. به همين دليل کامالً محتمل است که تأثارزش افزوده بخش نفت تابعی از ميزان توليد )صادرات

مه این در اداابل مشاهده نبوده است. بنابرها پيش از آغاز فاز بحران آغاز شتده باشتد، لکن به علت باالبودن ستطح قيمت نفت ق   مدت

ضتتروری استتت که ارزش افزوده بخش نفت به تفکيک اجزای آن مورد بررستتی قرار گيرد. پس از بخش نفت و با کمی تأخير، بخش 

 9۶فاز بحران بخش نفت بالب بر  یشده است، هرچند شدت رکود در این دو بخش اصالً قابل مقایسه نيست. ط نيز وارد رکود صنعت

از  مطابق نتایج این نمودار، بخش کشاورزی 02درصد منقبض گردید. 80درصد کوچک شد، در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه 

 نيز ارائه کرد. توان برای بخش خدماتتحریم و آثار مترت  بر آن تقریباً محفون مانده است. مشابه این استدالل را می

  

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



 
 

 

 های قیمت )لگاریتم شاخص قیمت(شاخص -۴نمودار 

 
( را بر اساس آخرین سال پایه 0383=011) ( و شاخ  قيمت صادرات0383=011(، شاخ  قيمت توليدکننده )0341=011) کنندهاین نمودار شاخ  قيمت مصرفتوضيح: 

 دهد. محور عمودی به صورت لگاریتمی است، لکن مقادیر شاخ  به صورت اعداد واقعی نمایش داده شده است. جهت سهولت مقایسه، هر سه شاخ  بامنتشرشده نشان می

 اند.بازسازی شده 0383تقسيم بر عدد شاخ  در سال 
 .ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ داده

 

 این گونه که درهماندهد. کننده، توليدکننده و کاالهای صادراتی را نمایش میها بر حست  مصترف  ستطح عمومی قيمت  9نمودار 

اند. در با رشدی متوازن افزایش یافته تقریباً 0384و توليدکننده تا پایيز سال  کنندهنمودار مشتخ  استت، شتاخ  قيمت مصترف    

کننده و توليدکننده افزایش های انرژی در فاز اول هدفمندی افزایش یافت، فاصله بين شاخ  مصرفکه قيمت شاخ  0342ایيز پ

کننده و توليدکننده ثابت مانده است. در فاز بحران که این افزایش پایدار بوده و شکاف بين شاخ  مصرف بدیهی است که .پيدا کرد

تر، دومين جهش مهم در افزایش یافته است. به بيان دقيق همراه بود، فاصله دو شاخ  قيمت داخلی مجدداً ارز شدید نرخ با جهش

توان اظهار داشت که فوق می و با جهش نرخ ارز رخ داد. برای مقایسه دو تکانه 0340شتاخ  قيمت توليدکننده در نيمه دوم سال  

که  حالی در یک فصل افزایش یافت در درصد 04کننده نزدیک به مصرف فاصتله دو شاخ  توليدکننده و  ،هدفمندی در اثر شتوك 

شوك  ،تر. به زبان سادهپيدا کرددر یک فصل افزایش  درصد 01فاصله دو شاخ   ،دليل جهش شدید نرخ ارزه ب 0340در تابستتان  

شدید و آنی نبود ولی در طول  شوك ارز یا تحریم در حالی کهاثر شد، در طول زمان کم ولیباره و بستيار شتدید بود   هدفمندی یک

 . شدزمان تشدید 

است. برخالف شاخ  توليدکننده که جهش  0340در تابستان  شدید شاخ  قيمت صادرات ، جهش9نکته واضح دیگر در نمودار 

تر اشاره شد، افزایش گونه که پيشبه مرور رخ داد، جهش قيمتی ارز در شتاخ  قيمت صادرکننده ناگهانی بود. همان  قيمتی ارز در آن

مانع صادرات بود. سؤال اساسی دیگر که در نمودار  های تحریمرا اصطکاكیقيمت فوق چندان به افزایش صادرات غيرنفتی تبدیل نشد ز

توان با قطعيت ادعا کرد که می 9کاهش شتدید خال  صتادرات در دوران عبور از بحران استت. بر اساس نمودار     پاست  ماند، دليل بی 2

بوده استتت. این مهم نشتتان  0342 کاهش شتتدید قيمت کاالهای صتتادراتی علت اصتتلی کاهش شتتدید خال  صتتادرات پس از انتخابات

 3، خال  صادرات بالب بر 2ناشتی از کاهش صادرات بوده است. بر اساس نمودار   0342ستال   دهد شتاید بخش مهمی از ادامه رکود می

 ناخال  داخلی توليد یدرصتد  3.0واحد درصتد از کاهش   0.3ال( کاهش داشتته که نزدیک به  یهزار ميليارد ر 41ميليارد دالر )معادل 

 دهد.را توضيح می 0342سال 

 هی اقتصاد ایران. تکانه۸

مالی گيرند. بنابراین بررسی اجی کمک میهای حقيقی و پولوخيز متیيرهای اقتصاد کالن از تکانهاقتصتاددانان معموالً برای توضيح افت 

 رسد.  ضروری به نظر می پيش از بررسی رکودتورمی همهای پولی و مالی دولت نهم و دو سياست های خارجی اعم از تحریمتکانه



 
 

 

 تحریم . تکانه1ـ۸

های هتوان آنها را تکانزای اقتصاد میل درونئپذیری آنها از مساتأثيرهای اقتصادی و عدم با توجه به آثار مستتقيم و غيرمستتقيم تحریم  

های ستتتياستتتتگذاران شتتتده بر ایران و واکنشالمللی اعمالهای بينبندی تحریماقتصتتتاد دانستتتت. این بخش به زمانزای وارد بر برون

بروز ی های پولاعمال سياستدر قال  اقتصادی با ها و ها و قطعنامهتصوی  بيانيهصورت ستياسی به  قال  در  هایی کهپردازد، واکنشمی

به اجمال مورد  0384های شورای امنيت تا سال قطعنامهو المللی اقتصادی های بينهای قانونی تحریمابتدا زمينه در این بخش .کندمی

 ،المللیجانبه و چندجانبه بينی یکهابندی مراحل اثرگذاری تحریماسمی به دسته ن از رفتار نرخ ارزبا کمک گرفت .گيردبررسی قرار می

توان اظهار به صورت خالصه می 03شود.پرداخته می 0343 تا 0384شتورای امنيت در بازه زمانی  شتده  وضتع های به قطعنامهبا استتناد  

 که ،2101 تا 211۶ هایسال در امنيت شورای قطعنامه پنج به استناد با ،2114 سال از المللیبين هایتحریم تمامی تقریباًداشتت که  

 .اند، اجرایی گشتهاندشده وضع ایران ایهسته هایفعاليت محدودکردن هدف با و اتمی انرژی المللیبين آژانس هایگزارش هئارا پی در

های اقتصتادی از سوی ایران در قبال  بعد از عدم پذیرش مشتوق  2/01/0381ستازمان ملل در تاری    اولين دور از چهار دور تحریم 

در شورای  قطعنامهروزه برای لیو  ۶1های بالستيک با در نظر گرفتن فرصت ای و تالش برای ساخت و توسعه موشکستهتعليق برنامه ه

اعالم ای ایران در زمينه کليه مواد و تجهيزات ممنوع تجهيز برنامه هستهکمک به ، قطعنامه مطابق مواد این 09.امنيت به تصتوی  رسيد 

سپاه پاسداران مسدود شد. در مقابل این اقدام  هایسازی و فرماندههای مرتبط با برنامه غنیهای افراد و شترکت داراییو همچنين شتد  

للی المای و تجدید نظر در روابط با آژانس بينآميز هستههای صلحه فعاليتکرد ب مجلس شتورای اسالمی دولت را ملزم  ،شتورای امنيت 

 دروغ به دشتتمنان .استتت.. زده زنگ و افتاده کار از تحریم ستتال  امروز»: س جمهور وقت اعالم کردرئي 01ستترعت بخشتتد. انرژی اتمی

. ردازدبپ ارتباط این در را زیادی هایهزینه باید ایران ایران، عليه تحریم اعمال و قطعنامه این صتتدور با که کنند القا گونهاین خواهندمی

 0۶«...ایمنپرداخته ایهزینه تاکنون ما ولی

های ستتازی اورانيوم، تحریمشتتورای امنيت، با هدف ایجاد فشتتار بيشتتتر بر ایران جهت تعليق غنی   038۶ فروردین 9در تاری  

های ایران در خارج از کشور و ممنوعيت فروش تجهيزات نظامی به ای دیگر از داراییرا تمدید کرد و انسداد مجموعه 0434 قطعنامه

، جنبش عدم تعهد مخالفت خود را با هرگونه اقدام نظامی عليه 0494زمان با تصتتوی  قطعنامه را در دستتتور کار قرار داد. همایران 

ها با برنامه آژانس های ایران در راستتتتای افزایش همکاریایران اعالم کرد. در پی این اقتدام، هيتتت وزیران بخشتتتی از موافقتنامه  

 این خاصتتتيت تنها»رد: کآقای منوچهر متکی، وزیر وقت امور خارجه، نيز اعالم  04ه حالت تعليق درآورد.المللی انرژی اتمی را ببين

 به اعتمادی هيچ خود حقوق احقاق برای که اطمينان یابند بيشتتر  هر چه دنيا خواهآزادی هایدولت و هاملت که استت  آن قطعنامه

 08«.نيست المللیبين سازوکارهای و چندجانبه مسيرهای

 المللی را عليه ایران تصوی  نمود. برهای بيندور دوم تحریم 0813 شتورای امنيت با تصتوی  قطعنامه   038۶استفند   03در تاری  

هرگونه مواد و تجهيزات مرتبط با رآکتورها خودداری نمایند.  و واردات کشورهای جهان ملزم شدند از صادرات ،اساس مفاد این قطعنامه

شرکت،  02های قبلی شورای امنيت ذکر شده بودند؛ ها به ترتيبی که در قطعنامهها روی افراد و شترکت و تشتدید تحریم  ادامهعالوه بر 

ها افزوده به ليست تحریم تتتت ایبرنامه هسته مالی تأمينبا هدف محدودکردن های ملت و صتادرات ایران نيز تتتت  بانکفرد جدید و  08

)از( ایران، ناوگان  های مشکوك صادره بهتا برای جلوگيری از انتقال مواد ممنوعه، روی محموله ها خواسته شدند. همچنين از دولتشد

نژاد در احمدی محمود د. دکترنمال نمایخطوط کشتتتيرانی جمهوری استتالمی ایران و هواپيمایی جمهوری استتالمی ایران محدودیت اع 

                                                           
 و 0341، 0384 هایسال در کهحالی  در رسيده تصوی  به ایران عليه اروپا اتحادیه و امنيت شورای متحده، ایاالت سوی از قطعنامه و تحریم 0۶ ،0384 سال تا انقالب ابتدای از -1

 و تجارت آموزش، هایزمينه در المللیبين مصوبات این که هاییمحدودیت دليل به .استشده  وضع ایران عليه المللیبين مجامع در قانون و قطعنامه مورد 21 از بيش 0340

 .شودمی یاد تحریم کلی نام تحت آنها از کشورها از خارج و داخل در ،کنندمی اعمال کشور بر روادید صدور و انرژی نظامی، موشکی، و ایهسته مالی، هایفعاليت انرژی، مبادله،

14- UNSCR 1737 

 .0381 دی ۶ اتمی، انرژی المللیبين آژانس با همکاری در تجدیدنظر به دولت الزام قانون - 01

 .0381مجلس شورای اسالمی، مذاکرات مجلس اول بهمن  - 0۶

 .038۶ فروردین 1 اتمی، انرژی المللیبين آژانس با همکاری در تجدیدنظر به دولت الزام ،وزیران هيتت مصوبه - 04

 .038۶ فروردین امنيت، شورای نشست - 08



 
 

 

های کنيم... اگر قدرتهای قبلی کردیم با قطعنامه جدید هم میهمان کاری که با قطعنامه» :پاست  به تصتوی  این قطعنامه بيان داشت  

 04.«شوندزورگو شرایط ملت ایران را نپذیرند در آینده دچار مشکل می

را برای ایجاد فشار  0831 قطعنامه، 0384پيشتين در تاری  شتشتم مهر     قطعنامه چهاربر فعال ماندن  تأکيدشتورای امنيت ضتمن   

از کليه کشتتورهای عضو سازمان ملل  قطعنامهستازی اورانيوم عليه ایران به تصتوی  رستاند. در این    و غنی ایتوقف برنامه هستته  جهت

اعمال  شده راهای تصوی د و کشورهایی که تحریمایران بپيوندن نامه تحریمخواستته شتده است بدون فوت وقت و به صورت کامل به بر  

 است اما فراخوان اجباری تحریم جدید عليه ایران به تصوی  نرسيده قطعنامهخود مورد تحریم قرار خواهند گرفت. گرچه در این  ،نکنند

 ،عليه ایران وضع شود. به عنوان مثال عضواز ستوی کشتورهای    متعددیجانبه جانبه و یکهای چندستازمان ملل موج  شتد تا تحریم  

 به رغمدولت فرانسه  عامالت ارزی با ایران را قطع کرد،شترکت ایرانی را ضتبط نمود، بانک دوویچ آلمان کليه م   02های ستوئيس دارایی 

هایی ها تحریممامی دانشمندان ایرانی در تمامی رشتهو عليه تنمود ضترر اقتصتادی سنگين فروش کليه قطعات خودرو به ایران را قطع   

 کرد.های ده شرکت ایرانی را ضبط دارایی نيز وضع کرد. ژاپن

ی مخالف به تصوی  رسيد. بر اساس این أبدون ر 0384خرداد  04 مورخ 0424شماره  هشورای امنيت عليه ایران ب قطعنامهآخرین 

یران موشک با ا های موشتکی و توليد ی که در زمينه وستایل نقليه زمينی، دریایی یا هوایی نظامی، ستيستتم   تمامی کشتورهای  قطعنامه،

این  . عالوه برشودمی مالی تأمينگونه مبادله، معامله، آموزش و اهند شتد. همکاری در این قطعنامه شتامل هر  خو تحریم ،همکاری کنند

 قطعنامهپاستتداران نيز از مفاد این  های منقول و غيرمنقول خطوط دریایی ایران و ستتپاهستتدودکردن داراییهای مستتافرتی، ممحدودیت

های مرتبط با آب سنگين، توسعه موشکی )به طور ستازی اورانيوم، کليه فعاليت توقف غنی ،هااستت. هدف از تصتوی  این دور از تحریم  

ایران را از تمامی حقوق تجاری مربوط به استخراج، اکتشاف و  ،استت. همچنين شورای امنيت  ستتيک( ذکر شتده  های بالخاص موشتک 

 و دارد اثر قطعنامه نیا ندکیم اليخ یسک اگر» :. رئيس جمهور وقت کشور اعالم کردکردای محروم مبادله اورانيوم و ستایر مواد هسته 

  21.«است ارزش بدون اغذک یک نیا ند؛کیم اشتباه نندک تيتبع آن از دیبا یاعده

 پاوار اتحادیه و امنيت یاشور متحده، ایاالت ستوی  از قطعنامه و تحریم 0۶ ،0384 ستال قبل از  تا انقالب ابتدای به طور خالصته از 

تنها از سوی ایاالت  0340 و 0341 ، 0384 هایسال در 20شورای امنيت قطعنامه 1که بر اساس  حالی در ،رسيد تصوی  به ایران عليه

های شورای امنيت از قطعنامه .است شده وضع ایران عليه المللیبين مجامع در قانون و قطعنامه مورد 31 از بيش متحده و اتحادیه اروپا

هت که برای کشورها این امکان وجود ندارد ها تبدیل شوند و نيز از آن جآن جهت که برای اجرا باید به قوانين درون کشتورها و اتحادیه 

حله و به صورت مرحله به مر تأخيرالمللی خود را با یک کشتور به حداقل برسانند با  که در بازه زمانی کوتاه مبادالت تجاری و روابط بين

 است. روی اقتصاد اثر گذاشته

 از سمت سياستگذار و آحاد اقتصادی به عنوان یک تکانه شتوند تا هنگامی که ها عليه کشتورها تصتوی  می  در بازه زمانی که تحریم

 دهند. در این مدتهای اقتصادی خود ادامه میفعاليت به روند بلندمدت آحاد اقتصادی ،شتوند میحقيقی وارد بر اقتصتاد در نظر گرفته  

ه اعمال ب پایدار نيست، برای جبران آثار تحریم بر اقتصاد، ستياستتگذار با فرض اینکه در چرخه طبيعی اقتصتاد قرار دارد و تکانه تحریم   

 آورد.میهای انبساطی پياپی روی سياست

بندی رستتيد که باور توان به این جمعهای شتتورای امنيت میمقابل تصتوی  قطعنامه های ستياستتتگذار در  از مجموع واکنش

اثرگذار بر بخش حقيقی اقتصاد چه به صورت یک تکانه پایدار و چه به عنوان یک تکانه موقت تا سال  به عنوان یک تکانه تحریم

 زتوان کليت آن را در باالرفتن نرخ ارکه با استناد به مجموع وقایعی که میحالی است؛ درميان سياستگذاران شکل نگرفته  0384

ان المللی، به عنوهای بينگرفتن آن از نرخ ارز رسمی خالصه کرد، حساسيت سياستگذاران به مجموعه تحریمغيررسمی و فاصله

 افت.یتیيير  0384، از ابتدای پایيز های توليدتکانه

                                                           
 .0384 اسفند 09- 04

 .0384 خرداد 21 شانگهای، 1012 اکسپو از بازدید حاشيه در خبری نشست در نژاداحمدی محمود - 21
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اسمی در بازار آزاد است. نرخ ارز  ترین متیير اقتصتادی که امکان مشاهده آن با تواتر روزانه وجود دارد، نرخ ارز در دستترس 

اصله ارز اسمی بالفکند. تجربه افت نرخ نگر آحاد اقتصادی را منعکس میهای آیندهبينی، پيشمت یک داراییياسمی به عنوان ق

و وقوع بحران بدهی نشتتتان  81و پایان جنگ تحميلی و همچنين باالرفتن نرخ ارز در ابتدای دهه  148 بعد از صتتتدور قطعنامه

 هها و برآورد آحاد اقتصادی از دسترسی بالمللی، وضعيت تراز پرداختتواند بر وضتعيت روابط بين دهد که نرخ ارز استمی می می

المللی، داللت داشته باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ ارز اسمی از مسيرهای نرخ ارز حقيقی و در بازارهای مالی بين

خام به ریال و همچنين هزینه فرصتتت  ار تبدیل درآمد حاصتتل از فروش نفتکشتتده کاالهای وارداتی، ستتازو نتيجه قيمت تمام

و همچنين  گذاری دولتیمخارج مصتترفی و ستترمایه22ای،ای و ستترمایهخانوار، قيمت کاالهای واستتطه فگذاری بر مصتترستترمایه

گيری مبر اقتصاد ایران و تصمي تحریم گذارد. بنابراین برای بررسی تکانهحقيقی، اثر می و در نهایت، توليد گذاری خصوصیسرمایه

 است.در زمينه مراحل اثرگذاری تحریم از این متیير استفاده شده 

ال در مقابل هر دالر رسيده بود یر 013۶1ال به یر 8111از  ت نرخ ارز0384تا ابتدای  0380سال ت ابتدای  4به رغم آنکه در 

شود، از مشاهده می 1گونه که در نمودار و عالوه بر این شتکاف بين نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار ناچيز و تقریباً صفر بود، همان 

 ارز رسمی فاصله گرفت.کرد و از نرخ  نرخ ارز اسمی در بازار آزاد با شتابی فزاینده رشد 0384تا خرداد  0384ابتدای پایيز 

 

 شدههای اعمالبندی تحریماسمی به همراه زمان نرخ ارز -۸نمودار 

 

ای است دهنده بازهدهد. پس زمينه هاشور مورب نشانهای دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و شورای امنيت نشان میاسمی را به همراه تاری  تصوی  تحریم توضيح: این نمودار نرخ ارز

یافته  برد، انباشت سرمایه کاهشبه سر می ند. در بازه بحران اقتصاد در رکودکاست و بانک مرکزی به صورت منفعل در بازار ارز عمل میکه نرخ ارز اسمی با سرعت از نرخ ارز رسمی فاصله گرفته 

در  است )اولين جهش( امارات متحده عربی مبادالت تجاری خود با ایران را به نصف کاهش داده 0اند: نقطه مشخ  شده ۶است. در این نمودار ای به شدت افت کرده کاالهای سرمایه و واردات

ه از هایی کایران و صنایع مرتبط و  بانک مرکزی ایران وضع کرده و همچنين اعالم داشته که تمامی کشورها، نهادها و سازمان شدید مالی عليه نفت ( ایاالت متحده سه تحریم2نرخ ارز اسمی( 

های بانکی از سوی بانک مرکزی و آرامش مشارکت و سپردهاوراق  ( تعدیل نرخ سود3کند.تحریم ایران خودداری کنند را تحریم خواهد کرد، بانک نور امارات نيز مبادالت خود با ایران را قطع می

ریاست جمهوری و آغاز  ( انتخابات۶( آغاز به کار اتاق مبادالت ارزی 1کند. المللی سوئيفت، ایران را تحریم میکند، مؤسسه بين( اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را تحریم می9نسبی بازار ارز، 

 بور از بحران.فاز ع

 ها: نتایج تحقيق.مأخذ داده

 

 ی و مالیپول . تکانه2ـ۸
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دان و ی و مالی است که در یک دهه اخير در ایران از سوی دولتمرهای پولسياست رکودتورمییکی از مباحث اساسی در تحليل 

ال ؤهای مختلف به این سهای انقباضی و انبساطی در سالدر این بخش عالوه بر مطالعه سياستبانک مرکزی پيگيری شده است. 

همچنين تأکيد ویژه بر  .های دولت و بانک مرکزی باثبات بوده استتتشتتود که آیا در یک دهه اخير ستتياستتت  مهم پرداخته می

بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سياستگذاری  استقالل ،. نکته استاسی دیگر بودخواهد و مالی  یابزارهای ستياستتگذاری پول  

های خود از منابع و اعتبار بانک مرکزی استتتفاده کرده مستتتقل از دولت بوده استتت  آیا دولت برای پيشتتبرد برنامه قدرچه پولی

 کند. های پولی و بانکی در یک دهه اخير را مرور میبرای پاس  به این سؤاالت این مقاله تأثيرگذارترین سياست است 

 به شروع ابتدای در نهم دار ریاست بانک مرکزی بود. دولتو پيش از آغاز دولت نهم عهده 0382دکتر ابراهيم شتيبانی از ستال   

 هایبانک طر  قال  این در. گذاشتتت اجرا زایی کشتتور، بهترین طر  اشتتتیالنوان بزرگبه ع زودبازده را، هایبنگاه طر  خود کار

بدیهی استت سياست تکليفی فوق   .بگيرند نظر در مناطق توستعه  در را دولت هایاولویت ،تستهيالت  اعطای در شتدند  مکلف دولتی

مرحله بانک مرکزی اوراق مشارکت  1و در  0381در سال ی انبساطی شدیدی در پی داشته باشد. در همين راستا توانست آثار پولمی

درصد بود. البته دخالت  34.9بالب بر  0381در سال  نقدینگی درصد صادر کرد. به رغم این سياست انقباضی، نرخ رشد 01.1با نرخ 

های پولی به تستهيالت تکليفی محدود نشتد و در همين ستال دولت ایده کاهش دستوری نرخ بهره را نيز پيش    دولت در ستياستت  

 و هابانک برای و درصتتد 09 ای،دولتی برای عقود مبادله هایبانک اعطایی تستتهيالت ستتود نرخ 0381گرفت. برای مثال در ستتال 

و در عين مخالفت اقتصاددانان، در خرداد  گردید. بدون کاهش چشتمگير در تورم  تعيين درصتد  04 غيردولتی، اعتباری مؤستستات  

 شد. تعيين درصد 03 غيردولتی، اعتباری مؤسسات و هابانک درصد و برای 02های دولتی، این نرخ برای بانک 038۶

بانک مرکزی انتخاب شد. در آبان  کل مظاهری به عنوان رئيس طهماس شيبانی،  ابراهيمو در پی استتعفای   038۶شتهریور  در 

 بهد که ی بوانضباط شدید پول در پی ، ریاست جدیدزمانهم ، حراج انواع سکه در بانک کارگشایی بود.این ستال، اولين سياست پولی 

 گونه توصيف کرد:مظاهری سياست جدید بانک مرکزی را این طهماس قفله شدن بانک مرکزی معروف شد. سه طر 

 قفلهستته را آن و بندممی مردم به وام ارائه جهت از منابع برداشتتت برای تجاری هایبانک روی را مرکزی بانک خزانه درب من»

 23«.نکند پيدا دسترسی آن به کسهيچ که امداده قرار جایی را آن کليدهای از یکی و امکرده

 مرکزی کبان منابع از تکليفی یا عادی تسهيالت از اعم ها،پروژه و هاطر  به یپول منابع تزریق رونددر قال  این ستياست انقباضی،   

  اقدام مرکزی بانک از برداشتتت اضتتافه به نستتبت خود تکاليف و تعهدات انجام برای مجاز نبودند هابانکتا حدی متوقف شتتد.  و محدود

 038۶بهمن  24درصد در  01.1 انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ سودطر  انقباضتی بانک مرکزی با دو برنامه   .کنند

 .پيگيری شد اسفند 0۶بهمن و  04در حراج سکه  و

 کشد.  ی به تفکيک رؤسای بانک مرکزی را به تصویر می، اقالم پول3جدول 

 ی به تفکیک رؤسای کل بانک مرکزیسیاستگذاری پول -۸جدول 

 پایان دوره شروع به کار ل بانک مرکزیکرئیس 

 دوره )درصد( یساالنه ط ن رشدیانگیم

 نقدینگی پایه پولی

 کل بدهی به بانک مرکزی

 دولت
سسات مؤ

 دولتی

 ابراهیم شیبانی
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 اله سیفولی
شهریور  ۸

1۸32 
 - - ۸۸.۰ 2۸.۱ 1۸32زمستان 

در  0342تا پایان بهمن  های نقدینگیساالنه به صورت نرخ رشد ساده از کل رشد پایان دوره به ابتدای دوره محاسبه شده است. در زمان محاسبه جدول داده رشد: توضيح

 .منبع: نتایج تحقيق دسترس بود. 

ها هدفمندکردن یارانهجمهور وقت اعالم گردید، طر  توستتط رئيس 0384بخش کليدی طر  تحول اقتصتتادی که در ابتدای ستتال 

 فاز اول 0384 آذر 28 دررغم عزم دولت در اجرای این طر ، فرایند تصتوی  و اجرای طر  بالب بر دو سال زمان برد و در نهایت  به بود. 

 ،مجلس مصوبه طبق .ندشد ارائه جدید بهای با ایران سراسر در نان و آب انرژی، هایحاملاجرایی گشتت و   هایارانه هدفمندکردن قانون

 با کرد، لکن دولتمی پرداخت مردم بهرا  حاصتتله وجوهاز  درصتتد 11تنها ها،قيمت وآزادستتازی هدفمندی از پس ماه یک باید دولت

 .کرد واریز را مردم یارانه ی طر ،اجرا از پيشاز منابع بانک مرکزی  برداشت

 ریال ميليارد هزار ۶21 مصارف ميزان و هزار 311 ،0340 خرداد 30 تا 0384 آذر 28 از هایارانه هدفمندی از حاصل درآمد ميزان

 هایشرکتطریق  از را نقدی هایپرداخت از زیادی بخش دولت. است ریالی طر  ميليارد هزار 321 کسری دهندهنشان ارقام این که بوده

ذکر این نکته  .شد این طر  مصرف از منابع بانک مرکزی در تأمين مالی ریال ميليارد هزار 14به اندازه  و کرد تأمين گاز و فاضالب و آب

 حقيقی بنزین قيمتهای اخير سال در ابتدای طر ، در نتيجه تورم ریال 4111 به 3111 از بنزین قيمت ضروری است که به رغم افزایش

 .(0343)عزیزی راد،  شدزمان آغاز طر   از کمترپيش از آغاز فاز دوم هدفمندی 

 هایطر اجرایی کند، ولی در همين ستتال  0384ها را در ستتال دولت نتوانستتت برنامه انبستتاط مالی هدفمندی یارانه با اینکه 

طهماس  مظاهری  038۶بانکی آغاز شد. در مهر  ایثارگران به کمک تسهيالت مسکن و روستایی مسکن شهری، مسکن مهر، مسکن

های دولت استتتعفا داد و محمود بهمنی به ریاستتت بانک مرکزی انتخاب گردید. در همان ابتدای انتصتتاب،  به دليل مخالفت با طر 

 در مهر کنمس طر  برای اعتباری خط ریال ميليارد هزار 1 که اعالم کرد 19/14/0384کل بانک مرکزی در ستخنرانی مورخ  رئيس

ها برای موضع رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم محدودیت بانک 038۶همچنين ریاست بانک مرکزی در بهمن  29.خواهد گرفت نظر

 التيتسه پرداخت از یخصوص یهاکبان 0388رغم این موضع، در اردیبهشت اعالم کرد. به  مهر را رسماً اعطای تستهيالت مستکن  

 0388های تجاری بود. در آذر تیيير در نرخ ذخيره قانونی بانک 0388ی سال های پولترین سياستشدند. از مهم منع نکمست  دیخر

 اعمال با تا داد کاهش درصتتد 01 به 04 از را قانونی تستتهيالت بانکی را افزایش دهد، نرخ ذخيره بتواند اینکه برای مرکزی بانک

 آورد.  عمل به کشور صنایع و توليدی واحدهای از بيشتری حمایت انبساطی، سياست

 و پول شورای مصوبه اساس بر 0341چندان کارساز نبود. در مهر  0341در سال  ی رایج برای کنترل نقدینگیهای پولستياست 

 بانک اعتبارات درصتد منتشر شد. در بهمن همان سال، مدیرکل  04 الحستاب علی ستود  ، اوراق مشتارکت بانک مرکزی با نرخ اعتبار

 از بانک مرکزی اعتبارات کل خواند. در همين ماه، مدیر ضتتعيف پایين، ستتود نرخ دليل به را اوراق انتشتتار این عملکرد مرکزی

 21 سقف تا قبلی مشارکت اوراق الحسابعلی سود خنر افزایش بر مبنی اعتبار و پول شورای اعضتای  توستط  اتخاذشتده  تصتميمات 

، فاز ناگهانی نرخ ارز بر اساس فازبندی بخش گذشته با جهش 0341داد. ذکر این نکته ضتروری است که در پایيز سال   خبر درصتد 

زمان با کاهش قدرت بانک مرکزی در ابزارهای بحران آغاز شتتده بود. به عبارت دیگر بر استتاس شتتواهد موجود، آغاز فاز بحران هم  

 سياستگذاری بود. 

 ،0340 مهر در مرکزی بانک رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبود. به همين جهت در ادامه فاز بحران، ادامه سياست دفاع از نرخ ارز

 را ارزی مصتتارف کنترل و دقيق ثبترا تأمين نماید و  خدمات و هاکاال واردکنندگان ارزی نيازتأستتيس کرد تا  ارزی را مبادالت مرکز

 ییکاال گروه 01 به کاالها یبندتیاولو موضوع یمرکز بانک با مشترك جلسه در تجارت و معدن صنعت، وزارت راستا نیا در .انجام دهد

به اجرا فروش ستتکه از طریق انتشتتار اوراق مشتتارکت و پيشبانک مرکزی  های انقباضتتی پولیستتياستتت 0403در ستتال . نمود مطر  را

مرحله  فروش سکه در این سال طی چهارپيش های مهر، آذر، دی، بهمن و استفند این ستال اوراق مشارکت منتشر شد.  در ماه 21.درآمد

                                                           
 .0384آذر  9مهر،  کل بانک مرکزی در همایش مسکنسخنرانی رئيس -1

 و زمانهم مرکزی بانک زیرا. نيست مرکزی بانک هایسياستگذاری تمام گویای هاسياست این دیگر سوی از و نيست انقباضی سياست لزوماً سکه فروش و مشارکت انتشتار اوراق  -2

 گرا دیگر سوی از. دو هواست و بام یک هایسياست همين وارد، انتقادات از یکی دقيقاً. زندمی مشارکت اوراق فروش به دست ولی دهدمی افزایش را پولی پایه دیگری طریق از



 
 

 

 پایه اجزای تحليلاظهار داشت  0340در اسفند  بهمنیمحمود  ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک عمومی روابط گزارش بهاجرا شد. 

 از همس بيشترین ،دولتی بخش از مرکزی بانک مطالبات خال  تا شده باعث اخير هایماه در دولت مالی رفتار دهد تیييرمی نشان پولی

 .دهد اختصاص خود به را پولی پایه رشد

 های دولت توستتط بانکبانک مرکزی هرگز مستتتقل نبوده و هزینه بستتياری از برنامه در مطالعه کوتاه فوق نشتتان داده شتتد ستتياستتت پولی

های زمانی در فاصلهاند. به دفعات و مریز بوده ی به شدت از جنس کج دارهای پولمرکزی تأمين شتده استت. دوم نشتان داده شتد که ستياست     

به سمت  دولت شتکل انبساطی به انقباضی و برعکس تبدیل شده است. همچنين بحث شد که سياست مالی های پولی از ستياستت  ، مدتکوتاه

ها نيز به مرور باشد، تحریم زمينه رکودتورمیتوانست پيشهای پولی و مالی که میانضتباطی با ماهيت انبستاطی پيش رفت. عالوه بر سياست  بی

قابله های اقتصادی مت و هرگز، سياستنگش یها پيش تصتوی  شده بود ولی از طرف سياستگذار جدی تلق از مدت شتدیدتر شتد. گرچه تحریم  

دادند های انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکودتورمی قرار مینشتد. برعکس ستياست   یستاز با تحریم طراحی و پياده

 ند.کیاوی مهای پولی و مالی در اقتصاد ایران و اثر آنها بر رکودتورمی را واکپيش گرفته شد. بخش بعد، اثر این تکانه

 . علل رکودتورمی۴

عرضتته منفی همراه با  ه اول رکودتورمی ناشتتی از شتتوكیشتتود. در نظردو نظریه غال  در ادبيات طر  می برای تحليل رکودتورمی

های تقاضا ناشی از دهد. مطابق نظر دوم، شوكرفتار رکودتورمی را توضيح می یمّکه به صورت کستازوکارهای تشتدیدکننده استت    

ران های اقتصاد ایرا توضيح دهد. در این بخش تکانه و تورم تواند رکودهای مالی در شرایط خاص میانضباطیی و بیهای پولسياست

 گردند. یبررسی م د در قال  دو نظریه فوقکه در بخش قبل توضيح داده شدن

 عرضه با منشأ شوک . رکودتورمی1ـ۴

د. دهشدید رخ می باال و رکود زمان، تورمه مطابق آن همکفرد در اقتصاد است ای منحصربهپدیده گونه که شتر  داده شد، رکودتورمی همان

د با ش عرضته یکی از عوامل بنيادی در ایجاد رکودتورمی است. چنانکه توضيح داده  القول هستتند که شتوك  بستياری از پژوهشتگران متفق  

کا آمری 0441دهند. برای مثال در توضتتيح رکودتورمی دهه زمان رخ میحرکت منحنی عرضتته به ستتمت چپ، تورم و رکود به صتتورت هم 

شوك نفتی برای اقتصاد کشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده نفت خام  2۶نقش اساسی داشته است. اند که شوك نفتمحققان نشان داده

زا های اقتصادی کشورهای صنعتی با افزایش هزینه مواد اوليه برونکند. در این صورت بنگاههستتند به عنوان ماليات بر مواد ميانی عمل می 

های اهزمان بنگابد و همیینفت، قيمت کاالهای ميانی افزایش م شتتوند که به نوعی مشتتابه ماليات تورمی استتت. با افزایش قيمت رو میروبه

 دهند.  زمان رخ میدهند. در این صورت رکود و تورم همخود را کاهش می صنعتی در آمریکا توليد

طور که در بخش دوم توضتتيح داده شتتد،  مانهای اخير ایران بهره جستتت. هستتال توان در توضتتيح رکودتورمیاز ادبيات نظری فوق می

شود ث میه باعکرد مشابه ماليات بر کاالهای وارداتی است کارکن یاست. تحریم در ا عرضته که بر اقتصاد ایران وارد شده، تحریم  ترین تکانهمهم

 مشتابه ماليات بر درآمد شهروندان یک کشور است و موج  افزایش نااطمينانی  قيمت کاالهای وارداتی افزایش یابد. تحریم عالوه بر اثر درآمدی،

های خارجی را زمان ذخيره احتياطی ارزدهد و همگذاری در بخش حقيقی اقتصاد را کاهش میشتود. نااطمينانی ميزان سترمایه  از آینده نيز می

های اخير گيری دقيق اثر تحریم بر تورم سالگذارد. برای اندازهر میيتأث طریق به صتورت مستقيم بر تورم افزاید. بنابراین تحریم حداقل از دو یم

 9ول ای در جدای و غيرمبادلههای اقتصتتادستتنجی استتتفاده شتتود. ارزیابی ستترانگشتتتی اثر تحریم بر تورم قيمت یک کاالی مبادلهباید از روش

 مقایسه شده است.

  

                                                           
به این . ستا یافته تیيير پولی گردش شکل تنها و نداده رخ انقباضی سياست عمالً کند، تزریق بازار به را آورده به دستت  مشتارکت  اوراق فروش طریق از که یپول مرکزی، بانک

 . ندارند سياستگذاری پولی هر دورهدالیل نگارندگان ادعایی درخصوص قال  خاصی از 

 ایران انقالب از ناشی نفت قيمت موقتی جهش که 0444 نفتی شوك و بود اوپک تحریم از ناشی نفت قيمت دائمی جهش که 0449 تا 0443 نفتی شوك دو از 0441 دهه در -1

 . است شده برده نام عرضه هایشوك عنوان به بود،



 
 

 

 المللشاخص قیمت کاال بر حسب امکان مبادله بین -۴ جدول

 0340فصل چهارم  0384فصل اول  

 0۶8.1 43.2 ایکاالی مبادله

 004.9 80.0 ایکاالی غيرمبادله

، آب و برق و سوخت در نظر گرفته شده است. اگر مسکنای برابر شتاخ  قيمت گروه  ها و قيمت کاالی غيرمبادلهها و آشتاميدنی ای برابر شتاخ  قيمت گروه خوراکی توضتيح: کاالی مبادله 

درصد است.  29درصد و اگر اثاث و لوازم مورد استفاده در منزل در نظر گرفته شود، اثر تورمی تحریم  24 ای دخانيات یا پوشتاك و کفش منظور شتود، ميزان تأثير تورمی تحریم  کاالی مبادله

 آید.  درصد به دست می 29ها ها و آشاميدنیها منتقل شود، اثر تورمی تحریم برای طبقه خوراکیپس از اجرای هدفمندی یارانه 0341اگر سال پایه به فصل اول سال 

 ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ داده

 

استتت. در این روش، کاالهای  24، استتفاده از روش اختالف تتتت در تتتت اختالف  بر تورم روش ستاده برای محاستبه اثر تحریم   یک

درصتتد تورم در کل  024ای حدود درصتتد افزایش تورم و کاالهای مبادله 11نزدیک به  0340:9-0384:0ای در کل دوره غيرمبادله

توان ادعا کرد به صورت سرانگشتی اثر تحریم )اعم از ه میکاست  درصتد تورم ساالنه  22اند. اختالف این دو نرخ تورم، دوره داشتته 

 دهد. و افزایش دخيره احتياطی( را توضيح می افزایش قيمت ميانی، افزایش قيمت دالر و افزایش نااطمينانی

در آمریکا را توضيح دهد. به  و کاهش رکود تواند کل افزایش تورمنمی 0441عرضه نفتی در دهه  اند که شوكمطالعات بستياری نشان داده 

ت. برای ضروری اس اند نيز برای توجيه رکودتورمیرا داشته ننده شتوك کعبارت دیگر در نظر گرفتن عوامل دیگری که در اقتصتاد نقش تشتدید  

شتتتوك قيمت مواد اند در کنار شتتتوك نفتی، ( در یک مطالعه کمّی نشتتتان داده1182) 28آمریکا بالیندر و راد 4410مثال در رکودتورمی دهه 

دهند عدم ( نشتتان می4440) 24نيکستتون از عوامل مهم رکودتورمی بوده استتت. برونو و ستت کس غذایی و همچنين اتمام برنامه کنترل دستتتمزد

ند، کدا نيشتتود. به عبارت دیگر اگر دستتتمزدها به اندازه کافی کاهش پ یش بيکاری در جامعه و تعميق رکود میانعطاف دستتتمزدها موج  افزا

انجامد. گرچه هر دو عامل فوق در رکودتورمی ایران مؤثر یق رکود ميیابد. این ستتازوکار به تعمتقاضتتای نيروی کار کاهش و بيکاری افزایش می

 ميت عدم انعطاف دستمزدها و شوك مواد غذایی ثانویه بوده است.  رسد درجه اهبوده اما به نظر می

عرضته منفی عامل اصلی   ی، در زمان یک شتوك های ستياستتگذاری، بخصتوص پول   اند که اشتتباه بخش مهمی از ادبيات بحث کرده

واقعی  آمریکا، اشتباه بانک مرکزی در تخمين شکاف توليد 0441بوده است. برای مثال در رکودتورمی دهه  تعميق و تشدید رکودتورمی

رسد این دامن زد. به نظر می العمل بيش از حد ستياستگذار شد و در نتيجه انبساط پولی به گسترش تورم از توليد بالقوه، موج  عکس

 1ول اند. جدبه شدت انبساطی بوده های پولی و مالی، ستياست ان بستيار مؤثر بوده استت زیرا دقيقاً ستال قبل از تحریم   عامل نيز در ایر

 دهد.  نشان می 0340تا  038۶های های پولی را در خالل سالاجزای سياست
  

                                                           
27- Difference- in- Difference 

28- Blinder & Rudd 

29  -  Bruno & Sachs 



 
 

 

 )حقیقی( ی و مالی در دوران رکودتورمیهای پولسیاست -۸جدول 

 
بدهی دولت به 

 بانک مرکزی

بدهی 

ها و شرکت

مؤسسات 

به بانک  دولتی

 مرکزی

بدهی دولت  

 هابه بانک

بدهی 

ها و شرکت

مؤسسات 

به  دولتی

 هابانک

 هاپرداخت درآمدها
یا ( -)کسری 

 )+(مازاد 

038۶ 3۰13۸.۸۱ 33۰۴.۱ 
23۸۱۴.3۸

- 

۱1۸۸۴.۸

3 

331۸33.

۱۱ 

1۰۱3۴۰1.1

۴ 
132۰12.۰۱- 

 نرخ رشد

 (درصد)
1۸.۴- 2۴۱.1 ۱2.۸ 2۸.3- ۸.۸- 1۴.۴- ۴۸- 

1۸3۱ ۱3۸21.2۸ 1312۴.3۱ 1۱۰3۸.۰2 ۸۸13۰.۸3 
3۰123۸.۱

۸ 

1213۸1۸.۱

2 

۸1۱22۱.33

- 

 نرخ رشد

 (درصد)
1۸.۴- 1۰۸.3 1۸۱.3 ۸۰.۸- ۰.۸ 1۸ ۱۴.۸ 

1۸33 ۱3۱۸۱.23 2۴۰11.2۴ 
1۸۸۱3۱.3

1 
۸33۰۰.۰۱ 

3۸۸۸12.

3۸ 

1۰31۰۴1.3

3 

22۱13۴.1۸

- 

 نرخ رشد

 (درصد)
1.۸ ۸2.۸ 13۸.1 2۸- ۸.۸- 11.۸- 23.2- 

1۸33 13۰۰۸3.۸2 ۸۸۴۰3.۸۸ 
2۱۴13۸.۴

2 
۸1333.۰۸ 

3312۸۸.

32 

1۰۸3۸۸۰.۸

1 
1۸۸1۴.۴- 

 نرخ رشد

 (درصد)
1۸3.۸ ۸3.1 1۰۸.۸ ۱.۸- 11.۱ 2- ۱2.2- 

1۸3۰ 3۸313 12۸۰۴۰.۱ ۸3۴۸33.۸ 2۴313.1 
111۴231.2

۴ 

11111۰۸.1

3 
۸2۸13.۴۴- 

 نرخ رشد

 (درصد)
۸۰.1- 2۱۴.۸ ۴۸.۱ ۸2.۸- 11.3 1۰.1 1۱.۴- 

1۸31 1۸3۱2۸.۴3 13۸۰۸۴.1۱ 1۰۴۴31.۰۸ 23۸1۰.۸۴ 
۱1۸۸23.
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۱33۴13.3
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 نرخ رشد

 (درصد)
۴3.3 ۸1 ۸۸.2 13.2 ۸1.۸- ۸1.1- ۸۸.۸- 

 

است. دهد. کسری بودجه مجموع تراز عملياتی و سرمایه ساالنه آنها نشان می ( به همراه نرخ رشد0341=011) کنندهشتده با شاخ  قيمت مصرف را به صتورت حقيقی  توضتيح: این جدول مقادیر ستاالنه متیيرهای بودجه  

ده بدهی در دو سال پياپی اند به این ترتي  که اختالف مانبه دست آمده 0341دهد. مقادیر حقيقی با توجه به مقادیر ستال  ها نمایش میرا به بانک مرکزی و بانک های دولتیچهار ستتون اول، مانده بدهی دولت و شترکت  

کننده در بودن شاخ  قيمت مصرف 011به عنوان مبنا،  0341سال بر شتاخ  قيمت آن ستال تقسيم و از ميزان بدهی سال قبل کم شده است. نرخ رشدهای به دست آمده به سال پایه حساس هستند. دليل استفاده از   

 این سال است.

 .40ها: نشریه نماگرهای اقتصادی شماره مأخذ داده

 

دار و مریز سياستگذاری در ایران کند. اول رفتار کج های مالی دولت را نمایان میدو نظم آماری مهم درخصتوص ستياست   1جدول 

بوده است. برای  دتورمیزمينه رکوهای کج دار و مریز پيشاستت. در دیگر رکودهای تورمی در دنيا نيز مشتاهده شتده است که سياست   

و  های بانک مرکزی در انقباضنفتی عرضه به تنهایی توانایی توضيح شدت رکودتورمی را ندارد و در عمل سياست مثال در آمریکا شوك

های انبساطی شدید ست. سياستاست که به تشدید رکودتورمی دامن زده است. مثال واضح دیگر شيلی ا 4410های شدید دهه انبساط

که با کاهش قيمت مس )کاالی اصتتلی زمانی 30های انقباضتتی شتتدید پينوشتته،نظمی باالی مالی و ستتپس ستتياستتتهمراه با بی 31آلنده

ز یهای کج دار و مر. در ایران نيز سياستیافت ومادتآورد که بالب بر یک دهه ، رکودتورمی شدیدی را پدید شدصتادراتی شتيلی( همراه   

 به عنوان عامل تشدیدکننده شوك منفی عرضه عمل کرده و بر شدت رکودتورمی افزوده است. 

های اخير بوده استت. وجه مشتتترك رکودهای تورمی  باالی دولت در ستال  های کج دار و مریز، افزایش کستری بودجه نمود دیگر ستياستت  

تریش پس ا و افزایش بدهی به سيستم بانکی است. برای مثال در کشورهای آلمان، لهستانز افزایش کستری بودجه دولت و  يکشتورهای دیگر ن 

های پاشتيدگی نظام مالياتی و ستياستتی، پرداخت  همکستری بودجه بستيار باالی این کشتورها ناشتی از پرداخت غرامت، از     ،از جنگ جهانی اول

                                                           
  .1973تا  197۹های رئیس جمهور شیلی در سال (Salvador Allende) سالوادره آلنده -1
 .199۹تا  1974های رئیس جمهور شیلی در سال (Augusto Pinochet)آگوستو پینوشه  -2



 
 

 

یارانه و  های توزیعاز سياست یصتهيونيستی نيز کسری بودجه باالی این کشور ناش  های مواد غذایی و موارد دیگر بود. در رژیماجتماعی و یارانه

بود. در مطالعات بسياری که در این کشورها انجام شده است نيز عيان شده که کسری بودجه باالی  موارد مشتابه دیگر منشتأ اصتلی رکودتورمی   

 ودتورمی باشد.  تواند یکی از عوامل تشدیدکننده رکدولت می

های اصلی انبساطی دولت در سال های انبستاطی شدید در دوران پيش از بحران است. یکی از سياست ، ستياستت  1نکته دوم در جدول 

ه به کنی، عالوه بر ادر این طر  باالی دولت و برداشتتتت از پایه پولی بوده استتتت. کستتتری بودجه یبرنتامته هتدفمنتدی یارانه انرژ     0384

 0384جا کرد. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال د، تقاضتا را نيز به صتورت افزایشی جابه  يی انجامهای به شتدت انبستاطی پول  ستياستت  

ها موج  شکاف بيشتر شاخ  اشتاره شتد، هدفمندی یارانه   9گونه که در نمودار درصتد افزایش یافت. همان  034، 0388نستبت به ستال   

اشتتی از ن را افزایش داد. اما نکته استتاستی دیگر در فاز اول هدفمندی، افزایش تورم  و توليدکننده شتتد و فشتار بر توليد  کنندهقيمت مصترف 

هزار ميليارد  091ای یارانه بود. در این مثال اگر فرض شتود کستری بودجه دائمی طر  به صورت ساالنه   کستری بودجه دولت به دليل اعط 

 کاگان فرض شود، از رابطه انتظارات تورمی 1.1 کیبان بوده و کشش تقاضای پول به نرخ سود 84هزار ميليارد پایه پولی سال  ۶8ال روی یر

 (.1112 32)کاگان، گردددرصد حاصل می 10فزایش نرخ تورم حدود ا
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این  تواند به انواع مختلف تعبير شتتود. اول آنکه کل کستتری بودجه ها میدرصتتدی فاز اول هدفمندی یارانه 01 البته افزایش نرخ تورم

درصد  01ها تأمين شده است. لذا عدد یا فروش دارایی های دولتینشتسته است و بخش بزرگی از طریق درآمد شرکت  یطر  روی پایه پول

اثر در مقایسه با عدد تقریبی  ،اگر این تعبير درستت باشتد   33به نوعی ستقف تورمی فاز اول هدفمندی ناشتی از کستری بودجه بوده استت.    

بر موارد  عالوهها احتماالً کمتر از اثر تورمی تحریم بوده استتتت. توان اظهار داشتتتت که اثر تورمی فاز اول هدفمندی یارانهمی تورمی تحریم

هدفمندی  ادعاستتت که افزایش تورم انجام شتتد، مؤید این 0343ها که در اردیبهشتتت فوق، عدم افزایش تورم در فاز دوم هدفمندی یارانه

   ها احتماالً ناشی از کسری بودجه دولت بوده است.یارانه

گونه که در بخش تحریم بحث شد، در اقتصاد ایران از منظر گذرا و پایدار است. همان تحریم ستؤال استاستی دیگر، چيستتی ماهيت شوك    

از مردم گمان کردند که شوك تحریم گذراست و اثر چندانی  یالمللی عليه ایران، بستياری از سياستگذاران و شمار های بينپس از اعمال تحریم

ن، شتوك تحریم اثری پایدار داشت. این دوره که بين واقعيت اقتصاد و باور سياستگذاران و  رغم باور ستياستتگذارا  بر درآمد دائمی افراد ندارد. به 

کاهش یابد. اگر  رود در فاز تحریم، به دليل شتتتوك منفی به روند، توليدمردم اختالف وجود دارد، همتان فتاز تحریم استتتت. بنابراین انتظار می  

گرفتند اما به جدیدی قرار می کردند و بر خط رشتتتدزمان کاهش پيدا میهم بخش چپ توليد و مصتتترف ،۶اطالعات کامل بود، مطابق نمودار 

دليل نقصتان اطالعات و برداشت غلط مردم و سياستگذاران از پایدار و گذرا بودن شوك تحریم، آحاد اقتصادی گمان کردند که تحریم گذراست  

 توليد کاهش یافته بود. ی خط رشد سابق به مصرف پرداختند. این در حالی است که روند بلندمدتو لذا طی چند سال رو
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 یا نشست واهدخ پولی پایه بر باالخره نیست موجود آن تأمین منابع که دولت بودجه کسری شود، نگاه فوق مسئلله  به دولت مالی تأمین در ریکاردوارزی هم منظر از اگر البته - 33
 یپول پایه به تبدیل فوق هایبدهی به ناچار کند تأمین درآمدی منبع نتواند هیچ نهایت در دولت اگر. شئئد خواهد تبدیل مرکزی بانک از غیر دیگر نهادهای به دولت بدهی به
   .دگرد اخذ تورمی مالیات طریق از شوند تایم

 



 
 

 

 پایدار تحریم در اثر شوک و مصرف تولید - 1نمودار 

 

 

 بندی رستتيدند که شتتوك، زمانی که آحاد اقتصتتادی، اعم از ستتياستتتگذاران و مردم، به این جمعنرخ ارز در فاز بحران با آغاز جهش

از روند گذشته خود قرار گرفت، زیرا طی فاز تحریم مردم تر کاهش شدیدی پيدا کرد و حتی پایين پایدار بوده استت، نرخ مصرف  تحریم

 یبينخود قرار گرفت، پيش ش از مصترف دائمی خود مصترف کرده بودند. در این صتورت، پس از آنکه مصرف کمتر از روند بلندمدت   بي

 نظریه فوق است های گذشته مؤید ، شاهد یک دوره افزایش شدید مصرف باشيم. آیا تیييرات مصرف در سالشتود که در عين رکود می

 کند.  را در طول زمان ترسيم می و دولتی روند مصرف حقيقی بخش خصوصی 4نمودار 

  و خصوصی حقیقی بخش دولتی مصرف -۱نمودار 

 
های های مصرفی دولت )محور راست( را به قيمت)محور چپ( و هزینه های مصرفی خصوصیهزینه 0342مرکزی تا پایان سال های ملی توسط بانک های حسابتوضيح: نمودار بر اساس داده

 دهد. نمایش می 034۶ثابت سال 

 ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ داده

 0340تا بهار  0341یابد و از تابستان به شتدت کاهش می  بخش خصتوصتی   دهد که با آغاز فاز بحران، مصترف نشتان می  4نمودار 

رغم کاهش توليد شود که به مشخ  می ناخال  داخلی شتود. از مقایسه مصرف بخش خصوصی و توليد درصتد منقبض می  8.8حدود 

 ۶کند. این رشد باال چنانکه در نمودار می درصتد نسبت به پایيز رشد 00.1ان این ستال،  ، مصترف خصتوصتی در زمستت    0340در ستال  

مؤید این مطل   0342های قبل است. شواهد اوليه آمار مصرف خصوصی در نيمه اول توضتيح داده شتد، ناشتی از افت شتدید در دوره    

درصد رشد کرده است. عامل  3.4با نرخ  0342، مصترف خصوصی در نيمه اول سال  استت که پس از بازگشتت به روند رشتد بلندمدت   

 شود.گذاری در این دوره است که در ادامه به آن پرداخته میهای اخير، کاهش شدید سرمایهدیگر رشد مصرف در فصل

 4طور که در نمودار و بحران دو روند بستتتيار متفاوت را طی کرده استتتت. همان در فازهای تحریم بخش دولتی در مقابل، مصتتترف

روند کاهش به خود گرفته  مشتخ  استت، ميزان مصترف بخش دولتی در فاز تحریم بسيار انبساطی بوده و در فاز بحران و دوران گذار   



 
 

 

مصرف خود را بسيار  ف را بر عهده داشته باشد، دقيقاً در زمان بحران،استت. به عبارت دیگر، دولت که باید نقش هموارستازی کل مصتر   

از جمله عواملی  0384تا  038۶های کاهش داده است. بدیهی است مصرف بيش از توان مالی دولت در سال بيشتتر از آحاد خصتوصتی   

د. البته نباید فراموش کرد که عامل اساسی در استت که موج  شتده در فاز بحران، مخارج بخش عمومی کاهش شتدیدی داشتته باشت     

 ناشی از تحریم است.  کاهش اخير مصارف دولتی، کاهش درآمد نفت

 گذاری و کل انباشتدهد، ميزان سرمایهاجزای اقتصاد، متیير اساسی دیگری که تصميم آحاد اقتصادی را نشان می عالوه بر مصترف 

کرد. در مقابل، اگر آحاد اقتصادی باور کنند خود را طی می گذاری باید روند بلندمدتبود، سرمایهگذرا  تحریم شوك سترمایه استت. اگر  

ی تری قرار گرفته است. در چنين شرایطاقتصادی پایين گيرند که اقتصتاد بر مسير رشد که شتوك منفی عرضته پایدار استت، نتيجه می   

گذاری کاهش شدیدی پيدا ضتروری استت ميزان انباشتت سرمایه در اقتصاد بر مسير رشد اقتصادی جدید قرار گيرد. لذا ميزان سرمایه   

 کند.های اخير ترسيم می، انباشت سرمایه را در اقتصاد در فصل8کند. نمودار می

 انباشت سرمایه کل حقیقییتم لگار -3نمودار 

 

 
منتشرشده توسط بانک مرکزی برای سال « موجودی سرمایه در ایران»دهد. مقدار اوليه انباشتت سترمایه بر اساس گزارش   را نشتان می  034۶توضتيح: این نمودار انباشتت سترمایه به قيمت ثابت    

 ( محاسبه گردیده است. روند بلندمدت034۶=011گذاری حقيقی )درصد و سرمایه 01استتفاده از نرخ استتهالك ساالنه   فرض شتد و با   034۶هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت  0491برابر  038۶

 است.محاسبه شده  0341تا  0381بر اساس روند زمانی لگاریتم متیير انباشت سرمایه در بازه 

 ها: محاسبات تحقيق.مأخذ داده

)آغاز فاز بحران( روند افزایشی خود و منطبق بر  0341نشتان داده شده است، انباشت سرمایه تا فصل سوم   8بنا بر آنچه در نمودار 

گذاری تنها جوابگوی استتهالك سترمایه بود ولی در ادامه استهالك سرمایه از   را طی کرد. در ابتدای فاز بحران، سترمایه  روند بلندمدت

ح منفی پایدار عرضه، واض افت. دليل این امر، با توجه به فرض شوكیو سترمایه کل در اقتصتاد روند نزولی   گذاری فزونی گرفت سترمایه 

اقتصادی جدیدی قرار گرفته است و سرمایه روند سابق، هنوز فراتر از سرمایه مورد نياز در  است. اقتصاد در شرایط جدید روی روند رشد

در صنایع کشور وجود دارد. اگر مدعای فوق صحيح باشد، تنها  عبارت دیگر هنوز حجم باالیی از ظرفيت اضتافی توليد اقتصتاد استت. به   

راه آغاز رشتد اقتصتادی و استتفاده از ظرفيت اضافی موجود نه افزایش رشد اقتصادی، بلکه انتقال اقتصاد به مسير رشد بلندمدت جدید    

ه در پاس  به شوك منفی کاست  یته ضترور کن نیر اکتوان مشتاهدات فوق را توصتيف کرد. ذ  از منظر خرد و نگاه افراد نيز می 39استت. 

دهند ميزان دانند که شتتترایط اقتصتتتادی در آینده بدتر از امروز خواهد شتتتد، بنابراین ترجيح می، آحاد اقتصتتتادی میپایدار و در رکود

 ا کاهش دهند.گذاری رسرمایه

یک عنصتر پایدار در بخش تقاضای خارجی نيز بوده است. نفوذ به بازارهای دیگر و رقابت با سایر توليدکنندگان   تحریم البته شتوك 

ر د در کشورهای دیگبر و بستيار پرهزینه است. با افزایش شدت تحریم، بسياری از صادرکنندگان کشور، بازار هدف خو جهانی امری زمان

                                                           
 . اندکرده بررسی را مختلف هایمجموعه، سياستدر همين « رکود تورمی و راهکارهای خروج» مقاله در زاده، سيدعلیمدنی و رحمتی، محمدحسين -0



 
 

 

ها امکان به دست آوردن بازارهای مذکور، مقدور نباشد. همچنين به دليل رسد حتی با رفع تحریم، سالرا از دست دادند، که به نظر می

 امد.جانها به طول میاند و ترميم این وضعيت، سالهای کشور عمالً از شبکه بانکی جهانی کنار گذاشته شدههای بانکی، بانکتحریم

 :شودال اساسی مطر  میدو سؤ در خالل توضيح فوق

 را تصدیق کند   0341آیا شواهدی وجود دارد که وقوع بحران پيش از پایيز  -

 را مشاهده نکنند  دار بودن تحریمچه عوامل اقتصادی موج  شدند آحاد اقتصادی وقوع بحران یا به عبارتی پای -

 فتبخش ن و صادرات ها پيش مشخ  شده بود. برای مثال اگر توليدهای بحران از سالگفت نشانهال اول باید ؤدر پاس  به س

مشاهده   های کاهش توليد و صادرات به وضونشانه 0384شتمرده شتود، از ابتدای ستال     تحریم هایشتاخ  به عنوان یکی از 

دهد. به عبارت دیگر اگر یک یا دو سال قبل رخ می دادهای خدماترهش توليد در بخش نفت به مرور و بر استاس قرا . کاشتد می

  0384کتتتتاهتتتتش صتتتتتتتادرات در ستتتتتتتال   ،کتتتتاهتتتتش تتتتتولتتتتيتتتتد و در نتتتتتتتتتيتتتتجتتتته    

  31اتفاقی افتاده است. ،تریا قبل 8۶03دادهای استخراج نفت در سال ررخ داده است، در قرا

 فصل اول( 1۸31=1۰۰خام ) و قیمت نفت ، صادراتشاخص تولید -3نمودار 

 

 
روزانه نفت خام و قيمت دالری هر بشکه نفت خام ایران را بر اساس آخرین داده منتشرشده توسط بانک مرکزی به صورت متوسط  خام، صادرات روزانه نفت توضيح: این نمودار توليد

 2928در روز،   هزار بشکه 3412متوسط قيمت دالری هر بشکه نفت خام ایران به ترتي  مقادیر  متوسط صادرات روزانه نفت خام و توليد روزانه نفت خام،متوسط  دهد.فصل نشان می

های خارجی محاسبه بر اساس داده 0340های صادرات و توليد نفت خام ایران از فصل اول سال اند. دادهاتخاذ کرده 038۶دالر به ازای هر بشکه را در بهار  ۶1هزار بشکه در روز و 

 شده و تخمين نگارندگان است. 

 .ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ داده

 

درصد 01خام ایران به صورت ناگهانی با افت پایدار  نفت و در نتيجه صادرات توليد 0384دهد که در سال به وضتو  نشان می  4دار نمو

 توليد نفت ناشی از شوك دهد که افتزمان توليد و صادرات نشان میبر است، کاهش هممواجه شد. نظر به اینکه فروش نفت فرایندی زمان

روندی باثبات داشته است، گرچه افزایش قيمت  عرضته بوده است. ميزان صادرات نفت خام ایران بر حس  تعداد بشکه در روز در فاز تحریم 

يل دله ، کاهش توليد پایدار نفت را مشاهده نکنند. بو خصوصی باعث شد که آحاد اقتصادی، اعم از دولتی 0384و  0388های نفت در سال

ر و د مدتاقتصادی را در کوتاه های انبستاطی، رشد افزایش قيمت نفت، درآمدهای دولت افزایش یافت و دولت توانستت با اجرای ستياستت   

 قرار دهد.   فراتر از روند بلندمدت 0384خالل سال 

                                                           
 دوران ریاست جمهوری به ایران نفت تحریم که داشت اظهار فوق مدعای از دفاع در حاضران از یکی 04/3/038۶ تاری  در بانکی یپول پژوهشکده در مقاله این ارائه خالل در -0

 آمریکا، داریخزانه ملل، سازمان در ایران تحریم با و 038۶ سال در. شدندمی معاف ساالنه صورت به نفت بخش در مذکور هایتحریم لکن گردد،برمی 0441 دهه ميانه و کيلينتون

 خارج نایرا نفت استخراج و توليد از مرور ایران به نفت ميادین در حاضر هایشرکت از بسياری و قرار داد خود کار دستور در را گذشته به شکلی شدیدتر هایتحریم اجرای و اعمال

 . است اخير هایسال در نفتی گذاریسرمایه هایداده نيازمند توضيحی چنين ارزیابی صحت. شدند



 
 

 

بوده  نفت های اخير شوك کاهش صادراتاساسی به اقتصاد ایران در سال ادعا شود که شوك 4ممکن است بر اساس نمودار 

 مانند هر بنگاه یا صنعت ،که توليد نفت یحال کند، درزا فرض مینفت را برون استت. اشتکال اساسی این ادعا آن است که توليد  

نهادی  و شرایط اعتبار تأمينزاست. سطح توليد و صادرات نفت کشور تابعی از سرمایه، نيروی انسانی و یک متیير درون ،دیگری

های خارجی در توليد نفت اعتبار خارجی و مشارکت شرکت تأميناولين اثر خود را روی  استت. بدیهی استت تحریم   و ستياستی  

ران از مجرای توليد ها پيش از اعمال تحریم خرید نفت ایایران گذاشتتته استتت. به عبارت دیگر توليد و صتتادرات نفت ایران مدت

 مخفی مانده بود. از چشم سياستگذاران و مردم  های انبساطی و افزایش قيمت نفتسياست اکه این واقعيت ب عمل کرده بود

 تقاضا شوک أبا منش رکودتورمی .2ـ۴

 بحث شد، معدودی از اقتصاددانان بر این باورند که رکودتورمی 0-9عرضته با ستازوکارهای تشتدیدکننده که در بخش     در مقابل شتوك 

ل نظری، این اقتصاددانان توضيح يها باشد. در تحلبندی این شوكتواند تنها ناشتی از شتوك تقاضتا و سازوکار خاص اقتصاد در زمان   می

 ورمبد و پس از مدتی، تیاابتدا افزایش می شتتود( توليد ی )و مالی که منتج به کستتری بودجهدهند که با یک ستياستتت انبستتاطی پول می

ه ای کرسد. اگر تورم چسبندگی داشته باشد، در دورهفرا می شتود. پس از آنکه اثر رونقی ستياستگذاری طی شد، دوران رکود  حادث می

تی است که در ادبيات نظری برد. توضيح فوق از معدود توضيحارستد، اقتصتاد همچنان در وضتعيت تورمی به ستر می    زمان رکود فرا می

های تواند با توجه به واقعيتن توضيح مییبرای وقوع رکودتورمی ناشتی از شتوك تقاضتا ذکر شده است. سؤال اساسی آن است که آیا ا   

 اقتصاد ایران، رکودتورمی اخير را توضيح دهد  

حليل ت کنترل تورم در ایران تنها زمانی کامل است که در کنار استفاده از ارز به عنوان لنگر اسمی تقاضا بر رکودتورمی تأثير شتوك 

های های دولت در خالل سالگيری کلی سياستشتود. در این صورت اگر بر اساس مشاهدات بخش اول و دوم فوق فرض شود که جهت 

حال دولت با کمک لنگر اسمی ها نمایان است. در عين انبستاطی بوده استت، اثر ابتدایی رونق، بخصتوص در این ستال     0384تا  038۶

های انبستتاطی فرارستتيد، دولت در کنترل تورم به انداخت. در نتيجه زمانی که موعد چرخه رکودی ستتياستتتافزایش تورم را به تأخير 

ای هکمک لنگر استمی ارز نيز ناتوان ماند و رکودتورمی شدیدی رخ داد. حال سؤال اساسی آن است که تحليل حاضر چه قدر با واقعيت 

ان بوده است  نویسندگ های تقاضا عامل اصلی رکودا سازوکار تشدیدکننده یا شوكخوانی دارد  آیا شوك عرضه همراه باقتصاد ایران هم

زمان عمل کرده استتت. توانند در این خصتتوص نظر قطعی بدهند. لکن احتمال بيشتتتری وجود دارد که هر دو ستتازوکار هماحتماالً نمی

  3۶بوده است.کنند که اثر شوك عرضه بيشتر گرچه شواهد موجود پيشنهاد می

 تجاری شوک أمنش با رکودتورمی .۸ـ۴

اند. با آغاز های دیگری نيز در اقتصتاد ایران نقش مکمل ستتازوکارهای فوق را ایفا کرده عالوه بر دو نظریه عرضته و تقاضتای فوق، شتتوك  

خام ایران به شدت افت پيدا کرد و همچنين فاصله توليد و صادرات نفت  نفت راتو صاد ، ميزان توليد4، بر استاس نمودار  0340ستال  

را کاهش خرید کشورهای دیگر از ایران به دليل  0340افزایش یافت. این نمودار، یکی از دالیل استاسی کاهش توليد نفت از ميانه سال  

ذارد. از گگذاری نفت استت که عمدتاً روی بخش عرضه تأثير می کند. این تحریم غير از تحریم سترمایه خرید نفت ایران بيان می تحریم

گذاری امن ی بانک مرکزی است. به همين دليل، شوك تجاریهای پولتقاضاست که ناشی از سياست غير از شوك ستوی دیگر این تکانه 

  34شده است.

بوده است. توجه به این نکته ضروری است که  مؤثر قدر در تعميق رکودتورمیتجاری چه ال استاسی آن است که این شوك ؤست 

 گيریسازی و اندازهتواند کنار هر دو نظریه عرضته و تقاضتا مطر  شتود و تناقضی نداشته باشد. بدیهی است مدل   شتوك تجاری می 

 طلبد و فراتر از تحقيق حاضر است. ای جداگانه میشوك تجاری، مطالعه تأثير

                                                           
 . کندمی کمّی آزمون صورت به را مختلف هایتکانه تأثير و مجزا هستند که علل در حال انجام تحقيقی نگارندگان -1

 عرضه و اضاتق مؤلفه شوك به تکانه هر که ندارد وجود دليلی و کنندمی استفاده کلی صورت به شوك از اقتصاددانان تقاضا، و عرضه کلی شوك دو جای به مدرن، اقتصاد در اصوالً -2

 وكش تأثيرگذاری سازوکارهای از بسياری تواندمی شوك دو این به تکانه هر تجزیه و است محدود تقاضا و عرضه شوك تأثيرگذاری مجرای که است آن اصلی دليل. شود تجزیه

 . شود بدفهمی موج  و ببرد بين از را اوليه



 
 

 

 ی دولت و اثرات تورمی تحریمهای پول. تحلیل سیاست۸

کند. بر اساس این جدول، ، شتاخ  متیيرهای اقتصتاد کالن را مقایسته می   0342تا تابستتان   0389ستاله تابستتان   8در بازه  ۶جدول 

ازه جداگانه نشان برابر شتده است. تفکيک ميزان افزایش شاخ  قيمت در دو ب  9.1ستاله، نزدیک به  8کننده در این بازه قيمت مصترف 

در  برابر شتده استت. در مقام مقایسه، پایه پولی   2.9برابر و در چهار ستال دوم   0.4( 0388تا  0389دهد که در چهار ستال اول )از  می

 9.1، فاصله بين مقداری پولبرابر شده است. طبيعتاً بنا بر نظریه  1.8برابر و در کل،  0.4برابر، در چهار سال دوم  3چهار ستال ابتدایی  

در چهار سال اول، رشد اقتصادی تقریباً مشابه روند  38کند.اقتصادی پر می برابرشدن پایه پولی را رشد 1.8برابرشتدن شتاخ  قيمت و   

شتتدت  های تحریمبرابر شتتده استتت. در چهار ستتال دوم که تکانه 0.2درصتتد، در چهار ستتال  9.1ستتال گذشتتته آن، حدوداً ستتالی  21

شود که توليد با ستاله و مجموع دو بازه فوق مشاهده می 8ازه برابر(. بنابراین در ب 0.12عمالً هيچ تیييری نکرده استت )  گيرند، توليدمی

 برابر شده است. 0.22سال، حدوداً  8درصد رشد طی  22

  تحریم و یپول هایسیاست تأثیر ارزیابی -1 جدول

 نقدینگی پولی پایه آزاد ارز 
 یمتق شاخص

 ییقحق تولید
 تولیدکننده کنندهمصرف

1۸3۴ 33۸1 11۱ 212 ۸3 1۰۱ ۴13 

1۸33 33۰3 ۸۰3 ۸1۸ ۱۸ 13۰ ۸۰۸ 

1۸32 ۸1۴۱۰ 31۸ 1۰۱1 1۱۴ ۴31 ۸1۴ 

       

 1.2 1.1۱ 1.31 1.31 ۸.۰۴ 1.11 1۸3۴ به 1۸33 نسبت

 1.۰2 2.1۱ 2.۸3 2.۰3 1.33 ۸.13 1۸33 به 1۸32 نسبت

 1.22 ۴.۴۱ ۴.۴1 ۴.۰3 ۸.۱1 ۸.۸2 1۸3۴ به 1۸32 نسبت

ل به حقيقی منتهی به تابستان، هزار ميليارد ریا به هزار ميليارد ریال و توليد و نقدینگی ی(. ارز آزاد به ریال، پایه پولباشد )به استثنای نرخ ارزهای هر سال مربوط به ماه مرداد میتوضيح: داده

 است. 034۶قيمت ثابت 

 ها: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ماخذ داده

 

بق اقتصاد ط تحریم و رشد نبودتوان به روش زیر عمل کرد: با فرض می در اقتصتاد  برای ارائه تخمين سترانگشتتی از اثر تحریم  

رفت که . در این صورت، انتظار میکندرشد  درصد 9.1در هر ستال   ناخال  داخلی توليدرفت مدت ستابق خود، انتظار می روند بلند

 09ابر شده است که معادل بر 0.22 سال، 8اقتصاد در  شود کهبرابر شتود ولی در حال حاضتر مشتاهده می    0.92 ،ستال  8توليد در 

اهش ک باتحریم  رد که این افت، ناشی از تحریم است؛توان تحليل کمیبنابراین استت.   تر از روند بلندمدترشتد پایين  واحد درصتد 

رفاه از اقتصاد کاسته که معادل  درصد 09ده است. در این صورت، به صورت تقریبی، تحریم شاقتصاد شدن موج  کوچک وریبهره

 ،سابق کوچک شده است، با همان حجم پول درصد 09تر، وقتی کيک اقتصاد هاست. به زبان سادهسطح قيمت درصتدی  09افزایش 

 مستقيم برابر شده است که تحریم سهم 9.1ها اعمال تحریم سطح قيمت در دورانشود. تر میگران درصد09یک واحد از این کيک 

رخ داده است. ذکر این  برابر، به دليل افزایش پایه پولی 3.4ها، بقی افزایش سطح قيمترابری در این رشتد داشتته است و ما  ب 0.09

ساالنه  درصد 4ستال آخر وارد شتده و لذا خال  اثر تورمی ستاالنه آن حدود     2نکته ضتروری استت که عمده فشتار تحریم در بازه    

باشد و پيامدهایی را که تحریم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده تحریم می مستقيمباشد. دقت شود که این تخمين، اثر یم

 کند.گيری نمیاست اندازه

در بهار سال اول، به دليل لنگر ارزی که از طریق منابع نفتی  یپایه پول دهد که رشتد مقایسته روند چهار ستال اول و دوم نشتان می   

ها و عدم توانایی بانک مرکزی در انجاميد و فشتتتار تورمی آن ذخيره ماند تا آنکه با افزایش فشتتتار تحریم شتتتد، کمتر به تورمتأمين می

 ها شد.شده قبلی را خنثی کرد و سب  رشد فزاینده قيمتهای تزریقنمود و فشار تورمی پول کنترل بازار ارز، قيمت ارز جهش

                                                           
 این در تفاوت این توضيح در پول گردش سرعت افزایش تأثير نگارندگان، بنا بر محاسبات که شد پر خواهد فزاینده ضری  و پول گردش سرعتتوسط  نيز اختالف از اندکی البته -1

 .است بوده ناچيز بسيار زمانی بازه



 
 

 

 بندیجمع. 1

و  ، خال  صادرات، نرخ ارز، نرخ تورمناخال  داخلی توليد های آماری اقتصتاد ایران در نيم دهه اخير، شتامل نوسانات  در این مقاله نظم

 دهه گذشته مورد تحليل و ارزیابی قرارهای اصلی وارده به اقتصاد ایران در نيمدیگر متیيرهای اقتصتاد کالن بررسی شد. همچنين تکانه 

های سياستدر قال  عرضه کل و  تحریم های وارده توضتيح داده شد که احتماالً شوك های آماری و شتوك گرفت. بر استاس نتایج نظم 

 محتمل رکودتورمی، شوك بوده است. دیگر گزینه های گذشته در قال  شوك تقاضا، عامل اساسی پدیده رکودتورمیمریز سال کج دار و

 در دو سال یهی است شوك تجاری تحریم که به صورت عدم خرید نفتارز است. بد ها همراه با لنگر استمی تقاضتا و چستبندگی قيمت  

ام انج سازی اثر هر تکانهگيری و کمّیاخير بر اقتصتاد ایران وارد شتده نيز از عوامل استاستی تعميق رکودتورمی بوده استت. برای اندازه     

 تحقيقی تکميلی ضروری است.
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۸3۸ 

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

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۸3۸ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۸3۸تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، سعید سیدعلی مدنی زاده، 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1۸3۸ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۸3۸گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستان

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

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

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 زماناری تورم با مدلکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساخت

 فرشته مالکریمیوهاب قلیچ و  MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

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

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

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

1۸32 

 مریم همتی MBRI-9228 بانک مرکزیضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی 

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1۸3۰-1۸1۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۸32-1۸31های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۸31-1۸3۰ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۸31-1۸3۰های 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

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 فرهاد نیلیماندانا طاهری،  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 بدون رباگذاران در بانکداری محاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۸3۰و  1۸33های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

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

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 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
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 

1۸31 

 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

1۸3۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۸3۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۸3۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۸3۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۸3۰) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۸3۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۸3۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۸3۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۸3۰) بهار مالیات تورمی دالر
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 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 

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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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