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چکیده
در سالهای اخیر ،شمار کثیری از نوشتارها بروز موجهای تورمی را به قصور بانک مرکزی در کنترل نکردن رشد نقدینگی و محدود نکردن
ترازنامه بانکهای خصوصی منتسب میکنند .سوالی که در واکنش به این تفسیر به ذهن متبادر میشود آن است که تورم مشاهده شده
زاییده سیاست پولی و بهطور مشخصتر رشد نقدینگی است؟ آیا عوامل و پیشزمینههای دیگر چه نقشی در ایجاد موجهای تورمی و استمرار
آن داشته اند .این مقاله تالش دارد که به بحثهای مرتبط با پدیده تورم در ایران بویژه تجربه دهه  1390ورودی مجدد داشته و با بررسی
پیشزمینهها و محیط اقتصاد کالن ،گزارههای اصلی در این مبحث را واکاوی کند .به نظر نگارندگان این مقاله توضیح تجربه تورم در کشور
طی سه دهه گذشته نیازمند چهارچوب و روایتی جامعتر از تفسیر ساده پولی است که در آن پول و سیاست پولی بخش مهی از یک روایت
جامعتر است .در این مقاله هم آمیزی سه عامل :ناترازی و نااطمینانی در شبکه بانکی و افزایش مالیات تورمی؛ تکانه تحریمها؛ معتبرنبودن
سیاستهای مالی و پولی و فقدان لنگر اسمی مٔوثر سیاست پولی موجب بروز موجهای تورمی و ماندگاری نرخهای تورم باال در دهه 90
بودهاند .بر این اساس عوامل ایجاد و ماندگاری تورم با استفاده از یک الگوی خود همبرگشتی برداری ساختاری با استفاده از روش تجزیه
تاریخی سهم هریک از عوامل تٔاثیرگذار بر نوسانات نرخ تورم را برای دوره  1399-1370تخمین میزند.
واژههای کلیدی :نرخ تورم ،سیاست پولی ،تجزیٔه تاریخی
طبقهبندی EC4 ،E58 ،E52 ،E31 :JEL

1

عضو هیئتعلمی مٔوسسٔه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و مدیرگروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی؛

a.jalali@imps.ac.ir ،ahmad_jalali@hotmail.com
 2دکتری اقتصاد ،مٔوسسٔه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی؛ sadeghzadehamin@gmail.com

1

 1مقدمه
در سالهای اخیر موضوع نرخهای تورم باال در صدر گفتارها و نوشتارهای رسانهای و آکادمیک در کشور بوده است .اگرچه
برخی پژوهشها عوامل دیگری غیر از رشد نقدینگی را در ایجاد موجهای تورمی و استمرار تورم در اقتصاد ایران را دخیل
میدانند ،1شمار کثیری از نوشتارها بروز موجهای تورمی را به قصور بانک مرکزی در کنترل نکردن رشد نقدینگی و در
سالهای اخیر محدود نکردن ترازنامه بانکهای خصوصی منتسب میکنند بدون آنکه توجه و تٔاکید کافی بر دیگر
پیشزمینهها و عوامل داشته باشند .این مقاله تالش دارد که به بحثهای مرتبط با پدیده تورم در ایران بهویژه تجربه دهه
 1390ورودی مجدد داشته و شرایط محیطی و گزارههای اصلی در این مبحث را واکاوی کند .به نظر نگارندگان این مقاله
توضیح تجربه تورم در کشور طی سه دهه گذشته نیازمند چهارچوب و روایتی جامعتر از تفسیر ساده پولی به این موضوع
میباشد .تفسیرساده پولی به این معنا که رشد برون زای کلهای پولی عامل اصلی تورم میداند و به این نکته توجه ندارد
که عوامل ایجاد رشد پول چه هستند و نرخ های تورم باال میتواند اثر بازخوردی و نیز اثر واکنشی (مقام پولی) بر رشد
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کلهای پولی (یا بطور کلی تر ابزار سیاست پولی) داشته باشد.
این مطالعه با در نظر گرفتن زمینهها ،عوامل مختلف و محیط اقتصاد کالن به بررسی روند سری زمانی نرخ تورم و
متغیرهای تٔاثیرگذار بر رشد قیمتها طی سه دهه گذشته میپردازد و از این طریق سعی بر شناسایی محرکهای ایجادکننده
موجهای تورمی و عوامل ماندگاری آن در قالب یک چهارچوب توضیحی-تجربی دارد .بهواسطه تغییرات محیط و وضعیت
اقتصاد کالن در دورههای مختلف زمانی ،اصابت تکانههای عرضه و تقاضا میتواند آثاری متفاوت بر متغیرهای کالن اقتصاد
و انتظارات تورمی داشته باشد .نوع تکانههای اصابت شده بههمراه توانایی مقام پولی در راستای دسترسی به اهداف و
مٔاموریتها 3و نحوه هدایت سیاست پولی تعیینکننده نرخ تورم است ،بنابراین انتساب تورم به یک عامل با همان درجه
تٔاثیر در همه دورهها گزارهای شکبرانگیز و خللپذیر به نظر میآید .ازاینرو الزم است تا از بُعد تحلیل تجربی این موضوع
بررسی گردد .بر این اساس ،تکانههای ساختاری اثرگذارنده بر تورم از طریق تجزیه تاریخی سری زمانی این متغیر تفکیک و
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نوسانات دورهای سری زمانی نرخ تورم از منظر تکانههای ساختاری شناسایی شده یک الگوی خودهمبرگشتی برداری
توضیح داده خواهد شد .در این صورت انتساب عوامل اثرگذار بر تورم در دورههای مختلف بهطور دقیقتری قابل شناسایی
است .روایت این مقاله درباره عوامل ایجاد و ماندگاری تورم با استفاده از یک الگوی خود همبرگشتی برداری ساختاری که با
 1بهطور مثال ،رجوع کنید به سبحانیان (.)1391
 2در حوزه مطالعات پولی و سیاستگذاری پولی اجماع نسبی بر دو مشاهده وجود دارد .بیاثری رشد پول بر تولید در بلند مدت و رشد نزدیک یا متناسب
سطح قیمت ها با رشد پول یا نقدینگی ،البته موضوع رشد متناسب متوسط سطح قیمت ها با حجم پول (یا رشد پول و نرخ تورم) و رابطه علی میان
این دو ،بحثی متفاوت است .مطالعات تجربی متعددی رابطه علی میان این دو را در دوره های زمانی مختلف یک طرفه و یا همواره از رشد پول به
تورم ،بویژه در کشورهای در حال توسعه ،نیافتهاند (التجایی ( )1399و اختر ( .))2005در مورد بحث همبستگی رشد پول و نرخ تورم مطالعات تجربی
زیادی شده است ،بطور مثال:
“ [O]ver the last two centuries the cross-spectral gain between either narrow or broad money growth and inflation
at the frequency ω=0 has exhibited important changes in most countries, and it has been, for long periods of time,
significantly smaller than one at conventional levels. Taken at face value, this result implies that, for long periods
of time, the long-run component of inflation has moved less than one-for-one with the long-run component of
.money growth
The cross-spectral coherence between the two series, on the other hand, has exhibited much less variation, and it
has been, most of the times, close to one, thus implying that the fraction of inflation’s long-run variation explained
.by long-run money growth has consistently been close to 100 per cent.” Benati (2006). Pp 6-7
 3به این معنا که نحوه حکمرانی اقتصادی و سیاسی چه شرایط و وضعیتی را ایجاد کرده و تا چه حدی به مقام پولی اختیار تفویض شده که در راستای
مٔاموریتها مخیر به اجرای سیاست و استفاده از ابزار سیاستی باشد.
 4الگوهای خود هم برگشتی برداری این توانایی را دارند که اطالعات موجود در سریهای زمانی را کالسه و خالصه کنند.
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استفاده از روش تجزیه تاریخی 1سهم هریک از عوامل تٔاثیرگذار بر نوسانات نرخ تورم (بر پایه تعدیلکننده تولید ناخالص
داخلی )2را تخمین میزند ،تکمیل میگردد .به نظر این مقاله ،تفسیر پولی صرف برای توضیح موج تورمی اخیر کفایت
نمیکند ولی بخشی از یک روایت جامعتر است .بهطور مشخصتر تفاوت در متوسط نرخ رشد نقدینگی در سه دهه 80 ،70
و  90توضیح خوب و جامعی برای تفاوت در نرخهای تورم تجربه شده طی این سه دهه نیست.
در ادامه در بخش دوم نظریات و رویکردهای مختلف برای توضیح تورم ارائه میگردد .در بخش سوم ،سازوکارهای
موجد ایجاد امواج تورمی و ماندگاری تورم در اقتصاد ایران مورد بحث قرار میگیرد .در بخش چهارم ،نتایج تجزیه تاریخی
تورم و شناسایی تکانهها بر سری زمانی نرخ تورم ارائه میگردد .بخش پنجم و پایانی نتایج گرفته شده از این مطالعه را
جمعبندی میکند.

 2رویکردهای تبیین نرخ تورم
ادبیات مربوط به تورم و انواع آن غنی و مفصل است؛ برای سادهسازی و اختصار نرخ تورم را میتوان از سه منظر یا عامل
اصلی ایجاد آن تفکیک کرد :تورم فشار تقاضا ،تورم فشار هزینه و تورم ذاتی یا درون ساخته (انتظاری) .3تورم از نوع فشار
تقاضا وقتی حادث می شود که تقاضای کل بر عرضه کل فزونی داشته باشد .در الگوهای نئوکینزی یا نوکینزی شکاف میان
نرخ اشتغال جاری و طبیعی یا تولید جاری و بالقوه و در الگوی پولیون تفاوت میان نرخ رشد پول (نقدینگی) و عرضه آن
محرک ایجاد تورم از نوع فشار تقاضا است .الگوی پولیون و الگوی پی-استار 4در زمره الگوهایی هستند که تورم را یک
پدیده پولی میانگارند (فریدمن 1982 5،و هالمن و همکاران )1991 6،و تورم در آنها از نوع فشار تقاضا است چرا که
بهواسطه رشد باالی هزینه کل ایجاد میشود .در این رویکرد کنترل تورم با کاهش نرخ رشد هزینه کل در اقتصاد از طریق
کنترل کلهای پولی انجامپذیر است .بهزعم فریدمن کاهش نرخ تورم نیاز به پشتیبانی از سیاست مالی ندارد و تحدید نرخ
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رشد پول متغیری الزم و کافی برای تحقق این هدف است.
افزایش متوسط سطح قیمتها که در پی حادثشدن تکانههای هزینهافزا چون افزایش قیمت حاملهای انرژی ،دستمزد،
کاالهای اساسی ،مواد اولیه و واسطه وارداتی به علت افزایش قیمتهای جهانی و یا مختل شدن زنجیره تٔامین کاال (بهطور
مثال بر اثر اعمال تحریم) ایجاد میشود تورم از نوع فشار هزینه است .این نگرش توجه کافی به وضعیت تقاضا ندارد و بر
این منطق استوار است که هزینه تولید ،قیمت کاالها و خدمات را تعیین میکند و قیمتها وقتی افزایش مییابند که هزینه
تولید بیشتر میشود .تورم در این دیدگاه از مجرای افزایش مستمر و یک جانبه نهادههای تولید ،نیروی کار و هزینه کسبوکار
ایجاد میشود .در اینجا باید میان افزایش یکباره هزینه نهادههای تولید (اثر سطح )8و رشد مستمر (اثر رشد )9متوسط
قیمتها (نرخ تورم) تفاوت قائل شد .درصورتیکه تکانههای افزایش هزینه با کمک سیاستهای مساعدتی پولی منجر به
ایجاد مارپیچ هزینه-قیمت گردد ،تکانههای فشار هزینه منجر به رشد قیمتها خواهد شد .همین منطق نیز در مورد تورم
از نوع فشار تقاضا نیز صدق میکند .بهطور مثال ،افزایش یکباره حجم پول در قالب الگوی پولیون باعث افزایش سطح
قیمتها میگردد ،در مقایسه افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش نرخ تورم میشود.
Historical Decomposition
GDP Deflator
3 Built-in Inflation
*4 P
5 Friedman, 1982
6 Hallman et al., 1991
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 7برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به بانک ذخیره فدرال سنت لوییس (.)2007
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Level Effect
Growth Effect
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رویکرد دیگر به مقوله تورم که مصداق بیشتری در کشورهای درحالتوسعه دارد نظریه ساختارگرایان 1است .در این
رویکرد ،فشار هزینه و نیز فشار تقاضا مدنظر میگیرند اما تٔاکید این رویکرد بر نقش گلوگاههای ساختاری است که مهمترین
آنها عبارتاند از:
الف) کم کشش بودن و محدودیتهای عرضه تولیدات کشاورزی که باعث ناترازی مزمن میان عرضه و تقاضای مواد
غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی میشود 2.افزایش قیمت مواد غذایی که از نوع کاالهای دستمزدی (معیشتی) 3محسوب
میشوند به نوبه خود موجب افزایش دستمزد کارگران شهری و بخش صنعت شده و اثر فشار هزینه در بر دارند؛
ب) محدودیتهای مالیاتی-بودجهای که باعث رشد کسری بودجه و ناترازی مستمر در بخش مالی شده و تبعات آن بر
پایه پولی سرریز میگردد4؛
ج) کاهش صادرات و درآمدهای ارزی که باعث تحدید واردات ،افزایش نرخ ارز و تورم میشود 5.بروز چنین وضعیتی
فشارهای تورمی در کشورهایی که دسترسی به بازارهای مالی ندارند و تولیدات آنها وابستگی باالیی به کاالهای واسطهای
و سرمایهای دارند را تشدید میکند؛
د) توسعهنیافتگی زیرساختهای تولید که ظرفیت بالقوه تولید و کشش عرضه کل را محدود میکند و باعث میشود در
چرخههایی که قیمت نسبی کاالهای خام صادراتی افزایش مییابد و منجر به رشد باالتر تقاضای کل میشود ،فشارهای
6
تورمی افزایش یابد.
بهزعم ساختارگرایان ،وجود گلوگاههای یاد شده و کششناپذیری عرضه در بخشهای مختلف ،فشارهای تورمی ناشی از
عدم تعادل عرضه و تقاضا را تقویت و تشدید می کند .با توجه به این مطلب که توسعه صنعتی در ایران (مانند شمار زیادی
از کشورهای درحالتوسعه ) بر پایه راهبرد جانشینی واردات و ساختار تولید در تعداد قابل توجهی از زیربخشهای صنعتی
متمایل به فرآوری نهایی 7محصوالت بوده ،فشارهای تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و محدودیت در واردات (به علل مختلف
از جمله اعمال تحریمها) نقش مهی در ایجاد موجهای فشار هزینه داشته است .در شماری از کشورهای امریکای التین که
وابستگی باالیی به واردات نهاده برای بخش صنعت و کاالهای سرمایهای وجود داشته ،چنین ارتباطی در دهههای  70و 80
میالدی مشاهده شده است (هنسن .)1985 ،8نگرش ساختارگرایان در این مقاله را چنین میتوان تعدیل و تعبیر کرد که اگر
قیمت کاالهای وارداتی مصرفی و واسطهای نرخ رشدی باالتر از نرخ تورم در سایر بخشها داشته باشند ،عالوه بر رشد
نقدینگی ،افزایش نسبی قیمتها بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود.
گوردون )1988( 9تورم را تابعی از سه جزء مختلف میپندارد :تورم فشار تقاضا ،تورم فشار هزینه و تورم درون ساخته.
این جزء اخیر به تورم ناشی از افزایش دستمزد و تالش کارگران برای جلوگیری از کاهش دستمزد واقعی اطالق میشود
Structuralism
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 2بهطور مثال ،رجوع کنید به واچر (.)1979

Wage-Goods
 4در متون قدیمی ،کاهش بلندمدت رابطه مبادله میان کاالهای خام و کشاورزی که بنا بر تقسیم سنتی کار در اقتصاد جهانی اقالم صادراتی کشورهای
درحالتوسعه بود و محصوالت صنعتی که کشورهای صنعتی در آن تخصص داشتند باعث کسری تراز تجاری در آنها میشد .در اقتصاد ایران این
موضوع بهصورت اتکای زیاد بر درآمدهای نفتی در بودجه و سهم نسبتا پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی بهویژه در دورههایی که قیمت و درآمدهای
صادراتی بخش نفت و گاز کاهش مییابند متجلی میشود .البته بهواسطه اعمال تحریمهای ظالمانه در طی دهه نود اتکا به درآمدهای نفتی کمتر شده
ولی کسری بودجه روند صعودی داشته است.
5 Sunkel (1960), Fischer and Mayer (1986).
 6برای توضیحات بیشتر پیرامون موضوع همچرخگی صادرات کاالهای اساسی ،سیاست مالی و تقاضای کل در کشورهای درحالتوسعه به فرانکل و
همکاران ( )2013رجوع کنید.
7
Final Stage Processing
8 Hansen, 1985
9 Gordon, 1988
3

4

(گوردون .)1988 ،این مفهوم را میتوان به تالش و رقابت عوامل تولید (کارگران ،بنگاه ها و صاحبان امالک) برای نگهداری
یا افزایش سهم آنها در درآمد اسمی تعمیم داد .تورم درون ساخته تورمی است که نتیجه اتفاقات در گذشته است ،اما
توسط انتظارات تورمی عقب نگر همبستگی سریالی دارد و اثرات آن در سال های بعد و در تورم جاری ظاهر میشود .بهطور
مثال تورم درون ساخته میتواند منبعث از نرخهای باالی تورم فشار تقاضا یا تورم فشار هزینه در قبل باشد که از مجرای
انتظارات تورمی و یا مارپیچ دستمزد-قیمت یا نرخ ارز-هزینه زنجیره تٔامین (کاالهای واسطهای) استمرار یافته است.
تالش و رقابت عوامل تولید برای نگهداری یا افزایش سهم آنها در درآمد اسمی (راتورن )1977 ،1در وضعیتی که انتظارات
تورمی توسط سیاستگذار پولی لنگر نشده و سرمایه و وفاق اجتماعی تحلیل رفته میتواند عاملی برای استمرار تورم باشد.
در الگوی مثلث گوردون ( )1988نرخ تورم جمع تورم فشار تقاضا ،فشار هزینه و تورم درون ساخته است .این الگو در ابعادی
مشابه الگوی فیلیپس برای توضیح تورم است ولی به جای تغییرات دستمزد ،برمبنای تغییرات قیمتها تصریح شده است.
الگوی مثلث برای توضیح تاریخی تورم مناسب تشخیص داده شده است.
الگوی فیلیپس نوکینزیها 2بر پایه یک نظریه (پایههای خرد و رفتار بهینه یابی بنگاهها مستخرج میشود) به توضیح و
تحلیل تورم میپردازد  .تورم در این الگو تابعی از شکاف تولید (تقریب برای فشار تقاضا) و انتظارات تورمی است .3الگوی
هیبرید نوکینزی تا حدی مشابه الگوی مثلث است و به جای یک جمله انتظارات تطبیقی تورم ،یک جمله انتظارات تورمی
جلونگر و یک جمله انتظارات عقب نگر را در بر میگیرد  .انتظارات عقب نگر در این دسته از الگوها برای لحاظ کردن اثر
ماندگاری تورم است.4

Rothorn, 1977
)New Keynesian Phillips Curve (NKPC
 3معادله فیلیپس در الگوی نوکینزیها یکی از اجزای سیستم معادالت کالن است که در سادهترین نسخه این الگو عبارتند از:
فیلیپس منحنی 𝑆𝐴𝑡𝜀 𝜋𝑡 = 𝐸𝑡 (𝜋𝑡+1 ) + 𝛼 (𝑦𝑡 − 𝑦 𝑛 ) +

1
2

منحنی تقاضای کل 𝐷𝐴𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝑦 𝑛 + 𝛼(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 − 𝑟 𝑛 ) +
قاعده سیاست پولی ) ∗ 𝜋 𝑖𝑡 = 𝑟 𝑛 + 𝜋 ∗ + 𝜃(𝜋𝑡 −
𝑡𝜋 نماد نرخ تورم 𝑦𝑡 ،نماد تولید جاری 𝑦 𝑛 ،نماد تولید طبیعی (بالقوه) 𝑦𝑡 − 𝑦 𝑛 ،نماد شکاف تقاضا 𝜀𝑡𝐴𝑆 ،و 𝐷𝐴𝑡𝜀 نماد تکانههای عرضه و تقاضای

کل 𝑟 𝑛 ،نماد نرخ بهره طبیعی و ∗ 𝜋 نماد نرخ تورم هدف شده هستند .در یک الگوی اقتصاد باز نوکینزی سیستم معادالت خطی شده شامل معادله
تقاضای محصول ( )ISد ،منحنی فیلیپس و قاعده سیاستگذاری بانک مرکزی به این شرح است :در معادله تقاضا یا  ISو ( )1متغیرها به مانند قبل
تعریف شدهاند 𝜎 ،معکوس نماد کشش جانشینی مصرف و 𝑡𝑠 نماد رابطه مبادله است تفاوت رابطه مذکور در الگوی اقتصاد باز و بسته نوکینزی وجود
رابطه مبادله در منحنی  ISاقتصاد باز است .از آنجا که در الگوهای اقتصاد باز رابطه مبادله همانند معادله ( )2رابطه مستقیم با نرخ ارز حقیقی دارد
میتوان با جایگذاری معادله ( )2در رابطه ( )1به منحنی  ISدست یافت که متٔاثر از نرخ ارز باشد .در رابطه ( )2پارامتر 𝛼 نشاندهنده درجه باز بودن
اقتصاد است.
1
𝜎−1
𝑦𝑡 = 𝐸𝑡 𝑦𝑡+1 − (𝑟𝑡 − 𝐸𝑡 𝜋𝑡+1 ) +
)𝐸𝑡 ∆𝑠𝑡 (1
𝜎
𝜎2
)(1 − 𝛼)∆𝑠𝑡 = ∆𝑞𝑡 (2
از طرفی زمانی که بحث قیمتگذاری بنگاههای داخلی از شیوه قیمتگذاری کالو تبعیت کند و قیمت کاالهای بنگاههای واردکننده شکافی از قانون
قیمت واحد نداشته باشد (در واقع قیمتگذاری بنگاههای واردکننده از نوع قیمت گذاری محلی ) (local currency pricingباشد منحنی فیلیپس
اقتصاد باز بهصورت معادله ( )3خواهد بود.
)𝜋𝑡 = 𝛽𝐸𝑡 𝜋𝑡+1 + 𝜆𝐻 (𝑦𝑡 − 𝑦̅𝑡 ) (3
الزم به ذکر است در حالت قیمتگذاری محلی منحنی فیلیپس کل اقتصاد متٔاثر از شکاف قانون قیمت واحد خواهد بود و لذا تحت تٔاثیر نرخ ارز قرار
خواهد گرفت .در آخر تکمیلکننده الگوی اقتصاد باز نوکینزی قاعده سیاستگذاری بانک مرکزی است که در حالت ساده آن میتواند از یک قاعده تیلور
مانند رابطه ( )4تبعیت کند .در این رابطه نرخ بهره نسبت به شکاف تولید و تورم واکنش نشان میدهد 𝑢𝑟,𝑡 .نشاندهنده تکانه سیاست پولی است.
)𝑟𝑡 = 𝜑𝑟𝜋 (𝜋𝑡 − 𝜋𝑡 ∗ ) + 𝜑𝑟𝑦 (𝑦𝑡 − 𝑦̅𝑡 ) + 𝑢𝑟,𝑡 (4
 4نرخ تورم در قالب این دو دیدگاه مختلف را میتوان بهصورت معادالت ( )1و ( )2که به ترتیب دربرگیرنده نظرات گوردون و الگوی هیبریدی است
نشان داد 𝜋𝑡 .نماد نرخ تورم 𝑦𝑡 − 𝑦 𝑛 ،نماد شکاف تقاضا𝜇 ،و 𝜀 نماد تکانه عرضه و تقاضا هستند.

5

در الگوهای اقتصادسنجی و نیز الگوهای تعادل عمومی ،منشٔا تورم ناشی از عدم تعادل در چند بازار متفاوت تفسیر و
تحلیل میشود .این الگوها عملکرد بهتری در توضیح تجربی و پیشبینی تورم دارند (جوسلیوس و مالدنوویچ،2002 1
هنری ،2001 2اسمتز و ووترز ،2007 3گلین و همکاران .)2019 4در روایتی که در این مقاله ارائه میگردد ،پدیده تورم در
اقتصاد ایران با در نظر گرفتن پیشزمینهها و ناترازیها در بخشهای مالی-پولی ،خارجی و نیز تکانههای اصابت شده در
بخشهای مختلف و بر این اساس چند جنبه بودن پدیده تورم تبیین و بررسی میگردد .تٔاکید و توجه این مقاله بر تجربه
دهه  1390است .چون هدف این مقاله بررسی و تحلیل تورمی است که در قبل اتفاق افتاده برای پشتیبانی تجربی از روایات
6
و گزارههای ارائه شده ،رویکرد تجربی انتخاب شده تجزیه تاریخی 5بر پایه یک الگوی خود همبرگشتی برداری ساختاری
است.

 3سازوکارهای موجد ایجاد امواج تورمی و استمرار تورم در اقتصاد ایران
موجهای تورمی خلقالساعه نیستند و پیشینه در وضعیت و محیط اقتصادی و سیاسی ،ناترازیهای مالی و ارزی و نحوه
حکمرانی اقتصادی (سیاست مالی و پولی) دارند .شرایط متفاوت محیطی و وضعیت متفاوت در زمینههای فوق منجر به
عملکرد متفاوت نرخ تورم طی سه دهه گذشته بوده است .بروز موجهای تورمی و استمرار نرخ تورم در سطوح باال طی یک
دهه و اندی گذشته نتیجه به هم پیوستن چند جریان با آثار متفاوت بر تقاضا ،عرضه کل و انتظارات تورمی است .سه عامل
و کانال متفاوت در ایجاد موجهای تورمی و استمرار آن دخیل بودهاند این تحوالت را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
افزایش ناترازیها در بخش مالی-پولی ،کاهش تقاضای دارایی برای ریال شدت گرفتن انتظارات تورمی؛ اصابت تکانه تحریم،
پرش نرخ ارز و آشفتگی در زنجیره تٔامین کاال؛ سلطه مالی و فقدان لنگر اسمی مٔوثر سیاست پولی که به علت لنگر نکردن
انتظارات تورمی موجب استمرار تورم میشود .شکل زیر ارتباط سه عامل اشاره شده با تورم را بهطور شماتیک ترسیم
مینماید .در بخش های بعدی توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهد شد.

)𝜋𝑡 = 𝜋𝑡−1 + 𝛼 (𝑦𝑡 − 𝑦 𝑛 ) + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑡 (1
در الگوی مثلث جمالت تکانههای تقاضا و عرضه بهصورت موردی ( )ad hocاضافه گردیده است.

)𝜋𝑡 = 𝜋𝑡−1 + 𝛼 (𝑦𝑡 − 𝑦 𝑛 ) + 𝐸(𝜋𝑡 ) + 𝜀𝑡 (2
Juselius and Mladenovic, 2002
Hendry, 2001
3 Smets and Wouters, 2007
4 Gelain et al., 2019
5 Historical Decomposition
6 Structural Vector Auto Regression
1
2
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 1.3اختالل در بازار پول و افت تقاضای دارایی برای ریال
زمینه بروز مشکالت و ناترازیهای بخش پولی در دهه  1390را میتوان در تحوالتی که از اواسط دهه هشتاد شروع شده
بود جستجو کرد .با تصویب قانون منطقیکردن نرخ سود تسهیالت بانکی در سال  1384و در شرایطی که نرخ تورم رو به
فزونی داشت ،نرخهای سپرده و تسهیالت بانکی بهطور دستوری کاهش یافت و از این مجرا هزینه تٔامین وجوه نقد منابع
بانکی (سپردهها) را کاهش داد .درعینحال سیاست انبساط اعتباری از کانال منابع (نسبتا ارزانتر) شبکه بانکی مورد
تصویب قرار گرفت و به تشدید اضافه تقاضا در بازار اعتبارات و شبکه بانکی کمک کرد .تقویت تدریجی انتظارات تورمی
بهواسطه اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی ،دسترسی به وجوه نقد ارزان که در آن زمان سپردههای بانکی بود را
جذاب کرد و انگیزه اقتصادی برای ورود مٔوسسات اعتباری و تعاونیهای اعتباری که در چتر نظارتی بانک مرکزی نبودند را
به این بازار افزایش داد .در این فضا که قدرت نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی-اعتباری و نظارت بانکی تضعیف
شده بود ،باعث شد که اجرای سیاستهای انبساطی اعتباری با ضعفهای نظارتی همراه شود و موجبات انبساط بیش از
عرف ترازنامه بانکها و مٔوسسات اعتباری را فراهم آورد .1از مصادیق این تجربه اجرای نامناسب و ضعف نظری طرح
«وامهای زودبازده» و رشد «مٔوسسات اعتباری غیرمجاز» بود.2
همراه با روند فوق ،اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی از اواسط دهه هشتاد و تعدیل قیمت حاملهای انرژی در
اواخر این دهه فشارهای تورمی را تقویت کرد .هرچند که عملکرد انبساطی بخشهای مالی و پولی فضای تثبیتشده اقتصاد
کالن جهت اجرای سیاست تعدیل قیمت حاملهای انرژی را مهیا نکرده بودند 3،به دلیل درآمدهای سرشار ارزی بخش
نفت ،تثبیت نسبی نرخ ارز و واردات گسترده ،نرخ تورم مصرفکننده و هزینه کاالهای واسطهای و سرمایهای محدود ماند.
ازاینرو اجرای این سیاست واکنش شدید قیمتها را به دنبال نداشت ،اما اجرای سیاستهای نامناسب و غیرتعادلی در
بخشهای مالی و پولی از نیمه دوم دهه هشتاد و اصابت تکانههای تحریم در دهه  90سبب ناترازیهای گسترده و بعضا
بحرانزا در اقتصاد ایران گردید.
 1حتی برخی از بانکها با اخذ منابع گران از بانک مرکزی مبادرت به پرداخت تسهیالت ارزانتر به افراد حقیقی و حقوقی ،بعضا خاص نمودند.
 2گروههایی که قبالً در گرفتن مجوز بانکی توسط بانک مرکزی (عمدتا به دلیل واجد شرایط نبودن) توفیق نداشتند زمینه برای رشد تعاونیهای اعتباری
آزاد را فراهمتر یافتند .خألهای قانونی و نظارتی موجب گردید که طی سالهای بعدی مٔوسسات اعتباری غیرمجاز (عمدتا تعاونیهای اعتباری آزاد)
بهطور گستردهتری رشد و بسط پیدا کنند و در بازار پول با بانکها رقابت کنند
 3در سال  1387رئیس وقت بانک مرکزی سیاست انقباضی «دو قفله» کردن را اعمال کرد و نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت اما با عوض شدن
رئیس بانک مرکزی این سیاست دوام نیافت.

7

برای مقابله با افزایش نرخ ارز و کنترل تورم از اواسط سال  1390بانک مرکزی نرخهای سود بانکی را افزایش داد و تا
فصل سوم سال  1394این نرخ در سطوحی نسبتا باال استمرار یافت (نمودار  .)1البته وضعیت نامناسب ترازنامه مٔوسسات
مالی غیرمجاز و برخی از بانکها در باال رفتن نرخهای سود بین بانکی تٔاثیرگذار بود .مٔوسسات مالی غیرمجاز از مجاری
مختلف کارکردهای نظام بانکی کشور را مختل کردند ،از جمله رقابت با شبکه بانکی برای جذب سپردههای عمومی باعث
شد که نرخ سود سپردههای کوتاه و بلندمدت برای کل شبکه بانکی افزایش یابد .نرخهای سود بانکی باال و کاهش نرخ تورم
موجب افزایش قابل مالحظه نرخهای سود حقیقی گردید و به تشدید وضعیت رکودی اقتصاد ،تخریب بیشتر ترازنامههای
مٔوسسات اعتباری غیرمجاز و بانکها و در نهایت رشد حجم وامهای نکول شده منجر شد .1با امضای «برنامه جامع اقدام
مشترک» ،رفع ناقص تحریمها و ادا مه کاهش نرخ تورم ،رویکرد سیاستی بانک مرکزی تغییر یافت و برای مساعدت به
فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از تخریب بیشتر ترازنامههای بانکی نرخهای سود بین بانکی ،سپرده و تسهیالت را بهطور
قابل توجهی کاهش داد .هرچند که در سالهای  1394و  1395و نیمه اول  1396نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی رو
به افزایش بود ،اما وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها ،بهویژه مٔوسسات مالی غیرمجاز ادامه داشت و بخش پولی و بانکی با
چالش بزرگ مدیریت مٔوسسات ورشکسته مالی و وضعیت نامناسب بانکها روبرو گردید .اخبار ورشکستگی مٔوسسات
غیرمجاز و تجمع مال باختگان برای پس گرفتن سپردههای خود از این مٔوسسات ،اعتماد عموم به نظام بانکی را مخدوش
ساخت و هرچند که گستردگی خروج از مٔوسسات غیرمجاز منجر به موج گستردهتر «فرار بانکی »2نشد اما موجب کاهش
تقاضای سپرده ریالی بهعنوان یک کالس دارایی و به تبع آن ایجاد اضافه تقاضا برای داراییهای رقیب شد .از سال 1395
به بعد بانک مرکزی به جد اقداماتی جهت انحالل یا ساماندهی مٔوسسات مالی غیرمجاز انجام داد ولی آثار مخرب عملکرد
این مٔوسسات بر ترازنامه سیستم بانکی هنوز کامالً زدوده نشده است.
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12

بهار 1400

بهار99

بهار98

بهار97

بهار96

بهار95

بهار94

بهار93

بهار 92

بهار 91

بهار 90

10

نمودار  .1نرخ فصلی* سود بین بانکی ( .)٪منبع :آمارهای بانک مرکزی
* متوسط نرخ ماه آخر هر فصل

 1برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به جاللی نائینی (.)1399

Bank Run

8

2

 2.3تغییر در ترکیب نقدینگی و کاهش تقاضای دارایی ریال
نمودار ( )2روند زمانی کلهای پولی (پایه پولی ،حجم پول و نقدینگی) را طی سه دهه گذشته نشان میدهد .روند نرخ رشد
کلهای پولی طی سه دهه گذشته حولوحوش یک متوسط بلندمدت تا سال  1396نوسان داشته ولی پس از این سال
تغییرات قابل توجهی کرده است .بررسی دقیقتر کلهای پولی نشان میدهد که واکنش فعالین اقتصادی به تکانه تحریم بر
تقاضا و ترکیب نقدینگی اثر قابل توجهی داشته است .بهطور مشخص ،با تغییر در انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای
داراییها و کاالهای بادوام ،سپردههای سرمایهگذاری بانکها تبدیل به سپردههای جاری برای بهرهگیری از فرصتهای
سرمایهگذاری در بازارهای موازی شد؛ بازتاب این تغییر در ترکیب نقدینگی را میتوان در رشد شدید پول نسبت به نرخ رشد
شبه پول دید .این تغییر در سیالیت سپردههای بانکی در تحریم نوبت دوم که عمیقتر و طوالنیتر بوده شدیدتر اتفاق افتاده
و به وضوح در نمودار ( )2نمایان است .نرخ رشد حجم پول طی سه دهه گذشته حولوحوش یک متوسط بلندمدت نوسان
محدودی داشته است اما از سال  1396افزایش قابل مالحظهای داشته و از روند بلندمدت بهطور قابل توجهی فاصله گرفته
است .این انحراف نشان از تغییر در نوع تقاضا برای پول و کاهش نسبت شبه پول به پول به علت باال رفتن انتظارات تورمی
بوده است .باید متذکر شد که در قالب یک رگرسیون تک معادلهای ،نرخ رشد نقدینگی توضیح آماری خوبی برای نرخ تورم
ارائه نمیدهد و نسبت پول به نقدینگی ،تغییرات نرخ ارز و متغیر های توضیحی بهتری هستند.
نرخ رشد پایه پولی %

نرخ رشد حجم نقدینگی %

( Linearنرخ رشد حجم نقدینگی )%

نرخ رشد حجم پول %
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نمودار  .2نرخ رشد کلهای پولی ()%

-10

1

نمودار ( )3روند نسبت شبه پول به پول را نشان میدهد .تغییر در ترکیب نقدینگی و بهطور اخص کاهش نسبت شبه
پول به پول از سال  1396به بعد قابل توجه بوده و نوعی رفتار اقتصادی را اشاره میکند و آن کاهش تقاضای دارایی پول
است .آمارها اشاره به این دارند که در دورههایی که نرخ ارز بیثبات است و انتظارات تورمی باال است ،نسبت سپردههای

2

 1منبع این نمودار جدول و دیگر نمودارها و جداولی که منبعی برای آنها ذکر نگردیده بانک اطالعاتی بانک مرکزی است.
2 Asset demand for money

9

دیداری به غیر دیداری افزایش مییابد .کاهش تقاضای دارایی پول باعث سرریز شدن اضافه عرضه وجوه به بازارهای دارایی
دیگر مانند ارز ،طال ،مسکن و کاالهای بادوام میگردد .ادامه کاهش این نسبت به استمرار انتظارات تورمی اشاره میکند.
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نمودار  .3نسبت حجم شبه پول به حجم پول

 3.3آثار ناترازیها در بخش پولی
تجمیع ناترازیهای فوقالذکر آثار منفی در بخش پولی همچون افزایش حجم وامهای نکول شده ،افزایش بدهی بانکها به
بانک مرکزی (نمودار  ،)4رشد بدهی دولت به سیستم بانکی ،کاهش کیفیت پایه پولی و جابجایی تقاضا برای پول (ریال)
داشته است . 1از تبعات مهم بروز این مشکالت عدم توازن میان مقیاس اسمی اقتصاد و متغیرهای کالن حقیقی است .این
وضعیت نهتنها بیثباتی اقتصاد کالن را تشدید میکند بلکه باعث میگردد که ناترازیهای بخش پولی اثر تقویتکنندهای بر
واکنش نرخ ارز و قیمتها به تکانههای برونزای خارجی (از جمله تحریمها) داشته باشد.

 1تقاضا برای پول بنا بر تعریف تقاضا برای پول حقیقی یا وجوه واقعی است.
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نمودار  .4بدهی بانکها به بانک مرکزی به نسبت پایه پولی ()%

1369

0

1

در پی اعمال تحریمهای بینالمللی و افزوده شدن تکانه عرضه و محدودیت واردات به مشکالت قبلی ،واکنش به
ناترازیهای تجمیع شده قبلی بهصورت کاهش شدید تقاضای دارایی پول ،خروج از ریال و هجوم به بازار ارز و دیگر داراییها
رخداد و موجبات جهش نرخ ارز و قیمت مسکن و به دنبال آن جهش نرخ تورم کاال و خدمات مصرفی را فراهم آورد .سرعت
گردش نقدینگی از سال  1379به بعد که نرخ ارز اسمی ثبات نسبی پیدا کرده بود تا سال  1393روند نزولی داشت .این روند
نشانگر رشد مانده سپردههای سرمایهگذاری و تقاضای دارایی برای پول است (نمودار  .)5در دوره مذکور حجم نقدینگی
رشدی بیش از شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده داشت و حجم حقیقی نقدینگی بیش از روند بلندمدت رشد داشت،
پدیدهای که به آن اضافه نقدینگی 2یا تعلیق پولی 3گفته میشود .وجود تعلیق پولی بهویژه در دوره دوم تحریمها ،ورود
نقدینگی به بازارهای رقیب و افزایش قیمت داراییها را تشدید کرد.
علیرغم افزایش تورم پس از اعمال تحریمهای دوره دوم ،نرخهای سود بانکی مسقف و در نتیجه نرخهای سود طی
سالهای اخیر به شدت منفی شدهاند .مالیات تورمی بر مانده پول و سپردههای بانکی همراه با افزایش ریسکهای ترازنامهای
بالقوه در شبکه بانکی ،حجم باالی وامهای نکول شده و فقدان کفایت سرمایه پس از سال  1395موجب تضعیف بیشتر تقاضا
برای ریال بهعنوان دارایی گردید و آثار تورمی تکانههای ارزی را تقویت کرد .در بعد وسیعتر ،ناترازیهای اشارهشده در بازار
پول اقتصاد کشور را به تکانههای تحریم ضربهپذیرتر کرد.

 1منبع :بانک مرکزی
Excess Liquidity
Monetary Overhang
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نمودار  .5سرعت گردش درآمدی نقدینگی (مقادیر اسمی)

 ۴.3تکانههای ارزی و تحریم ،اختالل در زنجیره عرضه و فشار هزینه
موجهای تورمی مشاهده شده پس از تحریم دور اول در سال  1391و مجددا از سال  ،1396از نوع تورم فشار هزینه و در
واکنش به تکانههای عرضه (اختالل در زنجیره تٔامین کاال) بوده است .سازوکار تسری اثر این تکانهها افزایش قیمت کاالهای
وارداتی واسطه ایی و محدودیت در واردات کاال و تجهیزات و افزایش هزینه سرمایه در گردش و قیمت تشکیل سرمایه ثابت
بوده است .نمودار ( ) 6نرخ تورم کاالهای وارداتی و نرخ رشد دالر از فصل اول سال  1390به بعد را نشان میدهد .افزایش
نرخ رشد قیمت کاالهای وارداتی پس از سال  1396و دور دوم تحریمها بسیار زیاد و از نرخ رشد ارز نیز به مقدار قابل توجهی
بیشتر بوده که نشان از افزایش هزینههای مبادالتی در تٔامین کاالهای وارداتی دارد .در سالهای اخیر نزدیک به  80درصد
کاالهای وارداتی از نوع کاالهای واسطه ای بوده و از مجرای تولید و عرضه در افزایش هزینه تولید و قیمت کاالهای نهایی
بسیار مٔوثر بوده است .نرخ تورم تولیدکننده پس از اعمال تحریمها بیش از نرخ تورم سبد کاال و خدمات مصرفی بوده و این
اختالف از سال  1366به بعد تشدید شده است (نمودار  .)7روند افزایش شاخص قیمت تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان
و ماشینآالت پس از سال  1395نهتنها شتاب گرفت ،بلکه از نرخ رشد شاخص تعدیلکننده ت .ن .د .نیز فزونی گرفت
(نمودار  .)8مشاهدات اشاره شده فوق به ایجاد موجهای تورمی با ماهیت فشار هزینه در اوایل دهه  1390و پس از سال
 1396اشاره دارند.
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درصد رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی ریالی (فصل جاری نسبت به فصل قبل ) ()100=1395
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نمودار  .6مقایسه نرخ تورم کاالهای وارداتی ریالی (فصل جاری نسبت به فصل قبل) و نرخ رشد دالر
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 1منبع :مرکز آمار
 2منبع :بانک مرکزی و مرکز آمار
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نمودار  .7روند نرخ تورم تولیدکننده و سبد کاالها و خدمات مصرفی
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نمودار  .8نرخ رشد ساالنه قیمت سرمایه ثابت در اقتصاد ایران ()%

نکته قابل توجه آن است که در این دوره زمانی افزایش دستمزدها باعث ایجاد موجهای تورمی نبودند بلکه افزایش
دستمزدهای اسمی از نوع جبرانی و در تعدیلهای (نیمه کامل) ساالنه اتفاق افتاده است .پس از سال  1392دستمزد حقیقی
و سهم دستمزد در ارزشافزوده و درآمد کاهش یافته و از جمله موجبات کاهش تقاضای کل حقیقی بوده است.

 ۵.3سیاستگذاری پولی و فقدان لنگر اسمی مؤثر

اجزا و ترکیب ستون بدهی و داراییهای بانک مرکزی نمایانگر اثر سیاست مالی ،وضعیت بخش بانکی و بخش خارجی اقتصاد
هستند .مصارف پایه پولی یا ستون بدهیها شامل اسکناس و مسکوک و ذخایر بانکها است .منابع پایه پولی یا ستون
داراییها جمع خالص داراییهای داخلی (بدهی دولت) ،بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص داراییهای خارجی و ذخایر
طال و خالص سایر داراییها است .پایه پولی طی دو دهه گذشته و بهویژه در دهه  1390در درجه اول تحت تٔاثیر افزایش
خالص داراییهای خارجی بوده و در شماری از سالها مقدار افزایش آن بیش از حجم کل پایه پولی بوده است .باید توجه
داشت که چون افزایش خالص بدهیهای ارزی متناظر با دسترسی و گردش این منابع نبوده ماهیت این متغیر نسبت به
دهههای گذشته تغییر کرده و بعضا خاصیت «چاپ پول» داشته است .بهواسطه تحریمها ،در برخی از دورههای زمانی مانند
 1398و  1399برداشت از درآمدهای ارزی دولت نوعی عملیات اعتباری بوده است چرا که دسترسی به ارز محدود بود و به
سهولت و سرعت وصول نمیگردید .در این نوع عملیات ،ذخیره ارزی اعتباری بانک مرکزی افزایش مییابد و در مقابل
ارزهای وصول نشده یا بدهی ارزی دولت ،بانک مرکزی ریال بهحساب دولت واریز میکند .در صورت وجود و استمرار این
وضعیت ،از یکسو پول پر قدرت تزریق میشود و مقیاس تقاضای اسمی اقتصاد رشد میکند اما از سوی دیگر ارز کافی برای
تٔامین واردات در فاصله زمانی کوتاه به چرخه مالی کشور برنمیگردد و عرضه کاال (مصرفی یا واسطهای) وارداتی بهطور
متناسب با منابع تزریق شده افزایش نمییابد.
دومین عامل افزایش پایه پولی در این دهه ،بهویژه پس از سال  1394رشد بدهی بانک مرکزی بوده است و دو علتی که
باعث رشد این متغیر شده عبارتاند از :الف) ناترازی در جریان نقد بانکها بهواسطه نحوه عملکرد آنها و نیاز به پر کردن
شکاف میان خروجی و ورودی وجوه نقد از طریق استقراض از بانک مرکزی ،ب) افزایش حجم تسهیالت تکلیفی و در
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سالهای اخیر ،از طریق فشار به بانکها برای خرید اوراق قرضه دولتی و تزریق ذخیره به بانکها از طریق مداخالت
«قاعدهمند» بانک مرکزی در بازار بین بانکی.
رشد این دو جزء پایه پولی عوامل اصلی افزایش در پایه پولی بوده و موجب کاهش کیفیت پایه پولی طی سالهای اخیر
نسبت به دهههای قبلی شده است .افت کیفیت پایه پولی باعث کاهش اعتبار مقام پولی و سیاستهای مبتنی بر استفاده از
این ابزار سیاستگذاری می شود و از جمله عواملی بوده که رابطه میان متغیرهای پولی و متغیرهای کالن اقتصادی چون
نرخ تورم را متٔاثر ساخته است .طی دهه گذشته و بهویژه پس از سال  1395فشارهای تورمی ناشی از انبساط ترازنامه بانک
مرکزی و نیز ترازنامه سیستم بانکی (حجم نقدینگی) تشدید شده است .در دوره زمانی  1389-1396نقدینگی عموما نرخ
رشدی بیش از نرخ رشد پایه پولی داشت .بهعبارتدیگر ،نرخ رشد خلق پول در شبکه بانکی بیش از نرخ رشد ترازنامه بانک
مرکزی بود .در این مدت ضریب فزاینده خلق نقدینگی از  4/2در سال  1389به  7/2در سال  1397افزایش پیدا کرد.1
کاهش ذخیره قانونی و افزایش متعاقب ذخایر آزاد بانکها ،قدرت وامدهی بانکها و در نتیجه خلق پول درونی را افزایش
داد.2

نمودار  .9پایه پولی و اجزای آن (میلیارد ریال)

 1عوامل متعددی در افزایش ضریب نقش داشتهاند .جدا از کاهش تمایل افراد به نگهداری اسکناس که متٔاثر از پیش رفت فناوری و توسعه ابزارهای
پرداخت الکترونیک بوده است ،از اوایل سال  1393نرخ ذخیره قانونی کاهش یافت و از حدود  13درصد به کف مجاز آن ( 10درصد) کاهش یافت.
 2عالوه بر این ،طی این سالها تالش شد که مٔوسسات پولی غیرمجاز تحت نظارت قرار گیرد و به همین جهت بود بخشی از نقدینگی که سابق بر آن در
شمول آمارهای پولی نبود به آمارهای نقدینگی اضافه شد و در مجموع باعث شد گردید که ضریب فزاینده روند صعودی داشته باشد.
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 ۶.3چالشها و مشکالت انتخاب و استفاده از لنگر اسمی سیاست پولی

1

بهزعم شماری از تحلیلگران ،رشد پایه پولی و به تبع آن رشد دیگر کلهای پولی موتور ایجاد تورم در اقتصاد ایران بوده
است .در و اکنش به روند افزایشی ضریب فزاینده و افزایش رشد نقدینگی طی چند سال گذشته برخی از تحلیلگران انبساط
ترازنامه بانکها (خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی) را علت اصلی ایجاد تورم میدانند .در شرایط متعارف سیاستگذار
پولی عرضه پول بیرونی را تعیین میکند و حجم پول و نقدینگی تحت تٔاثیر تصمیم اشخاص در انتخاب پرتفوی داراییهای
خود و رفتار بانکها (کانال وامدهی بانکی) در عرضه پول درونی است .تغییر سیاستی اولیه در پول بیرونی (پایه پولی) باعث
تغییر در عرضه و تقاضای انواع داراییها ،مانند پول بیرونی و درونی ،و نرخ بازدهی آنها میگردد و رفتار اشخاص و بانکها
ترکیب بهینه سبد داراییهای ایشان و ترکیب جدید و تعادلی حجم نقدینگی را تعیین میکند.
در نسخه ساده نظریه پولیون ،تورم همیشه و همهجا یک پدیده پولی است؛ رشد برونزا و سیاستی حجم پول عامل ایجاد
تورم است ،اما این حکم کلی به چند نکته توجه کافی ندارد .2اول اینکه اغلب مقام پولی در واکنش به وضعیت اقتصاد به
تغییر در ابزار سیاست پولی (چون نرخ بهره سیاستی یا پایه پولی) مبادرت میورزد .بنابراین تغییر در ابزار سیاستی منوط به
وضعیت اقتصاد و از این منظر متغیری درونزا است .قواعد سیاستی چون تیلور و مک کالوم از مصادیق این مطلب هستند.
دوم ،اینکه ترازنامه بانک مرکزی تحت تٔاثیر سیاست (سلطه) مالی یا بخش خارجی است .3سوم ،امکان وجود سلطه بانکی
به این معنا که بانکها تمایل داشته باشند 4بیش از منابع (سپردهها و سرمایه) وام عرضه یا سرمایهگذاری کنند و کسری
خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تٔامین کنند و مقام پولی با تزریق ذخایر درخواست آنها را اجابت کند .چهارم،
تفاوت در انتظارات باعث میگردد که مسیرهای متعدد تعادلی نرخ تورم به ازای هر نرخ رشد حجم پول یا نقدینگی وجود
داشته باشد.
به نظر نویسندگان این مقاله ،تفسیر پولی صرف برای توضیح موج تورمی اخیر کفایت نمیکند اما بخشی از یک روایت
جامعتر است .از بررسی و تحلیل مشاهدات آماری اقتصاد ایران میتوان تبیین دقیقتر و جامعتری از عوامل موجهای تورمی
و ماندگاری تورم ارائه داد .همآمیزی چند عامل مختلف قابلیت توضیح بهتری از نگاه پولی صرف به موضوع دارد .عامل اول
افزایش نااطمینانی ها و افزایش مالیات تورمی در بازار پول است که موجب افت تقاضا برای ریال بهعنوان دارایی و تغییر در
ترکیب دارایی های افراد حقیقی و حقوقی (شیفت تقاضا در بازار پول و سرریز آن به بازارهای دیگر) شده است .عامل دوم،
تکانه تحریمها که موجب کاهش درآمدهای ارزی ،افزایش نرخ ارز ،اختالل در زنجیره تٔامین کاال و افزایش شدید هزینه

 1سیاست پولی یک مفهوم کلی از ظرفیتها و ابزارهای نهاد سیاستگذار پولی و فرآیند اعمال سیاست از طریق ابزارها و تٔاثیر آن بر متغیرهای مورد
نظر سیاستگذار مانند تورم است .از منظر «برنامهریز اجتماعی» سیاست پولی وسیلهای است برای رسیدن به اهداف مهمتر دیگر مانند تسهیل فعالیت
اقتصادی و مساعدت به رشد تولید .در قالب این دیدگاه هدف غایی نهاد سیاستگذار پولی زمینهسازی برای ارتقای رفاه اجتماعی است.
 2اگر موضوع نقدینگی و تورم را در ذیل موضوع سیاستگذاری پولی ببینیم ،رابطه این دو زیرمجموعهای است از مبحث سازوکار انتقال پولی :چگونه
تغییرات در کمیت پول (نقدین گی) یا نرخ بهره ناشی از تغییر در سیاست پولی ،متغیرهای کلیدی کالن چون تولید و تورم را تحت تٔاثیر قرار میدهند،
یا چگونگی اثرگذاری شوکهای سیاستی برونزا بر متغیرهای مورد نظر (کوپ و همکاران .)2009 ،
 3به علت تفاوت در ساختار اقتصاد در کشورهای مختلف ،پول بیرونی خود میتواند از منشٔاهای متفاوتی ایجاد شود ،افزایش برونزای هریک از اجزای
تشکیلدهنده ستون دارائیهای بانک مرکزی (پایه پولی) ،باعث تغییر در عرضه نسبی آن دارایی و نرخ بازدهی آن میگردد .بهطور مثال ،با افزایش
فروش ارز از محل صادرات نفتی به بانک مرکزی داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و با فروش متعاقب ارز توسط بانک مرکزی به عموم،
عرضه نسبی اسعار خارجی افزایش یافته و در کوتاهمدت میتواند منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی شود.
 4یا اینکه دولت از مجرای عملیات شبه مالی و تکلیف تسهیالت به بانکهای دولتی یا فروش اجباری اوراق قرضه به آنها منابع آنها را جذب و برای
پاسخ به تقاضای عموم از بانک مرکزی خطوط اعتباری بگیرد.
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تولید در دهه  1390بوده است .این تکانه هم باعث انتقال منحنی عرضه یا منحنی فیلیپس تعمیمیافته به سمت باال و نیز
کاهش درآمد ملی و قبض تقاضای کل (شیفت منحنی  )ISشده است.
دو عامل فوق در بخشهای قبلی توضیح داده شد ،در ادامه به توضیح عامل سوم میپردازیم .عامل سوم معتبرنبودن
سیاستهای مالی و پولی و فقدان لنگر اسمی مٔوثر سیاست پولی است که به علت ناتوانی در لنگر کردن انتظارات تورمی،
نتوانسته جهش قیمتها را در پی وقوع تکانههای ارزی و تحریمی محدود کند و موجب استمرار تورم و انتظارات تورمی پس
از تحریمهای دوره دوم بوده است.
وضعیت نامناسب ترازنامههای بانکی و نیاز به استقراض دولت از بازار پول و سرمایه موجب شده که مقام پولی نتواند نرخ
سود بانکی را برای مقابله با تورم به مقدار قابل توجهی افزایش دهد و یا اینکه نرخ رشد پایه پولی را در سطوح پایینتر تثبیت
کند .بدین ترتیب قدرت سیاستگذار پولی برای مقابله با دو عامل دیگر تضعیف شود .از مهمترین مجاری انتقال پولی در
ایران قیمت داراییها است و سیاست پولی معتبرتر میتوانست شدت اثر آن را تا حدی محدود سازد .1بهطور مثال ،اتخاذ
سیاستهای معتبر برای کنترل تورم در میانمدت و اعالم آن به عموم در قالب برنامههای تنظیمشده ارتباطی 2میتوانست
تا حدودی انتظارات تورمی را تخفیف دهد و از میزان افت تقاضا برای ریال بکاهد و در نتیجه میزان اضافه تقاضا برای دیگر
داراییها چون ارز و امالک را تخفیف دهد .هرچند از سال  1398بانک مرکزی سعی کرد که چهارچوب هدفگذاری تورم را
پیاده سازی و در این قالب نرخ تورم را کنترل کند ،اما افزایش بیسابقه کسری بودجه ،سلطه مالی ،تشدید تنگنای ارزی و
فقدان زیرساختهای الزم امکان اجرای این هدف را غیرممکن ساخت .بهعالوه ،ماهیت فشار هزینهای موج تورم پس از
 1396باعث شد که سیاستهای پولی اجرا شده در این دوران از نوع مساعدتی 3و نه مقابله با تورم باشد.
همآمیزی سه عامل فوق باعث شده که اثر کلهای پولی بر نرخ تورم در دهه  90و بهویژه سالهای  1397-99با دهههای
 70و  80متفاوت باشد .جدول ( )1نرخهای تورم ،رشد تولید ،ارز و کلهای پولی در دورههای زمانی مذکور را نشان میدهد.
نکته مهمی که از این جدول استنباط میشود آن است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در این سه دهه توضیح خوبی برای
تفاوت در نرخهای تجربه شده طی این سه دهه ارائه نمیدهد .برای توضیح بیشتر عملکرد دهه  70و  80را به عملکرد دهه
هشتاد محک میکنیم .نتایج در جدول ( )2ارائه شده است .ارقام هر ستون بیانگر تفاوت نرخهای رشد متغیرهای قید شده
در سرستونها با متوسط نرخ همان متغیر در دهه هشتاد هستند .تفاوت در نرخهای رشد نقدینگی و پایه پولی در دهههای
 70و  90با دهه  80بسیار اندک ،اما تفاوتها در نرخ تورم قابل توجه هستند .در دوره  1397-1399که نرخ رشد نقدینگی
 3/5درصد باالتر از دیگر دورههای دیگر بود نرخ تورم سه برابر ( 10/5درصد) بیشتر بوده است .متغیری که از قابلیت
توضیح این تفاوت ها برخوردار باشد ،نرخ ارز است که از مجرای تورم فشار هزینه و کاهش تقاضای ریال بار تورمی رشد
نقدینگی را افزایش داده است .نکته قابل توجه این است که در دورههایی که نرخ رشد ارز بیشتر شده ،هم نرخ رشد ت .ن.
د .کمتر و هم نرخ تورم باالتر بوده است .در دوره  1399-1397که نرخ رشد دالر بیش از دیگر دورهها بود ،نرخ رشد اقتصاد
کمتر و نرخ تورم بیش از دورههای دیگر بوده است .این برداشت با تفسیر لوداتی و پسران )2021( 4که نرخ ارز را مکانیسم
سرایت 5تکانههای خارجی به اقتصاد ایران ،شتابدهنده نرخ تورم و کاهنده رشد تولید قلمداد میکند سازگار است 6.متغیر
نرخ رشد نقدینگی در این مطالعه متغیر تعیینکننده نیست.
 1سازوکار انتقال پولی به چگونگی اثرگذاری تکانههای سیاستی برونزا بر متغیرهای مورد نظر گفته میشود.
Communication
Accommodative
4 Laudati and Pesaran, 2021
5 Propagation Mechanism
 6در این مقاله ،جهت علیّت از تکانههای ارزی به حجم پول و تورم و سپس به تولید فرض شده است .از یافتههای مهم این مقاله آن است که:
"Exchange rate depreciation is an important determinant of inflation in Iran…. none of the lagged domestic
variables (inflation, money supply growth, and output growth) have a statistically significant effect on the exchange
2
3
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جدول 1
نرخ رشد متغیرهای کالن در دهههای مختلف ()٪

1

دهه

نرخ رشد ت ن د

نرخ تورم تعدیلکننده
تند

نرخ تغییر نرخ ارز

نرخ تورم
مصرفکننده

نرخ رشد پایه
پولی

نرخ رشد
نقدینگی

70
80
90
97-99

3.43
5.17
0.54
-0.79

28.71
16.67
22.09
34.56

20.36
3.19
44.28
84.52

24.36
14.74
23.38
33.70

23.35
23.99
21.13
29.01

27.12
28.17
28.20
31.78

جدول 2
تفاضل نرخهای رشد با دهه )٪( 1380
ده
ه
70
90
97-99

2

تفاضل نرخ رشد ت .ن .د .با
دهه 80

تفاضل نرخ رشد دالر نسبت به
دهه 80

تفاضل در نرخهای
رشد تورم

تفاضل نرخ رشد پایه پولی با
دهه 80

تفاضل نرخ رشد نقدینگی با
دهه 80

-1.75
-4.63
-5.97

17.17
41.09
40.23

9.63
8.65
10.31

-0.63
-2.85
7.87

-1.05
0.02
3.58

«نگاه پولی» ساده توضیح رضایت بخشی از موج تورمی اخیر ارائه نمیدهد و راهکار سیاستی تلویحی آن هم کافی نیست.
چراکه ماهیت موج تورم اخیر از نوع انبساط تقاضا نبوده و به این علت استفاده از ابزار کنترل کمی یا ابزار نرخ سود منجر به
«اتفاق آسمانی»( 3تثبیت قیمتها در کنار بستن شکاف منفی تولید) نمیگردد .برای توضیح بیشتر باید در قدم اول میان
4
اثر تغییر برونزا یا سیاستی کلهای پولی (تورم فشار تقاضا) که اساس تفسیر ساده پولی از تورم است و واکنش مساعدتی
به تورم از نوع فشار هزینه ،که واکنش مقام پولی به وضعیت است و از جنس تغییر سیاستی برون زا نیست ،تفاوت قائل شد.
تکانههای از نوع فشار هزینه دو اثر همزمان دارند :هم نرخ تورم را افزایش میدهند و هم شکاف تولید را فراختر میکنند
و وقتی استمرار مییابند انتظارات تورمی را پابرجاتر میکنند .بحثهای نظری اشاره میکنند که در صورت وقوع تکانه هزینه
(عرضه) سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نبوده چون مقام پولی نمیتواند نسبت به افت تولید و گسترش
وضعیت رکودی بیتفاوت باشد و با دوگانه (بده-بستان) تولید و تورم مواجه است (گالی .)2015 ،5در واکنش به این
وضعیت مقام پولی دو گزینه پیشرو دارد :الف) میتواند سیاست مقابله با تورم را (از طریق افزایش نرخ بهره یا کاهش نرخ
رشد کلهای پولی) اجرا کند؛ ب) با واکنش ندادن سریع و قوی به افزایش تورم (بهطور مثال اعمال نکردن اصل تیلور)6
rate. Laudati and Pesaran (2021), Identifying the Effect of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper
Coverage." Pp. 27-28.
 1منبع :بانک مرکزی
 2منبع :جدول 1
3 Divine Coincidence
4 Accommodating Inflation
5 Gali, 2015
 6این اصل بیان میدارد که در واکنش به افزایش نرخ تورم ) 𝑡𝜋( ،نرخ بهره ) 𝑡𝑖( بیش از یکبهیک در قالب قاعده تیلور باید افزایش یابد .این قاعده
بهصورت زیر است ،نماد 𝑡𝑦 و ∗𝑡𝑦 به ترتیب عبارتند از لگاریتم تولید جاری و لگاریتم تولید بالقوه و ∗𝑡𝜋 و ∗𝑡𝑟 به ترتیب نرخ تورم هدف شده توسط مقام
پولی و نرخ بهره حقیقی تعادلی است.
) ∗𝑡𝑦 𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑟𝑡∗ + 𝜔𝜋 (𝜋𝑡 − 𝜋𝑡∗ ) + 𝜔𝑦 (𝑦𝑡 −
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سعی بر مقابله با افت تولید و افزایش بیکاری کند .نحوه واکنش بانک های بانک های مرکزی نسبت به تکانه های عرضه در
زمان های مختلف متفاوت بوده است 1.بانکهای مرکزی که تک هدفی نیستند و با یک بده-بستان سیاستی مواجه هستند
مقابله با تورم را بهطور تدریجی و از این منظر نوعی سیاست مساعدتی در کوتاهمدت را انتخاب و اعمال میکنند .باید توجه
داشت که برای اقتصاد ایران که همراه با تکانه فشار هزینه دچار تحریمهای بینالمللی و مشکل پرداختهای ارزی بوده
نهتنها بده-بستانهای سیاستی وخیمتر شده است ،بلکه بهواسطه وجود سلطه مالی هزینه فرصت سیاسی و اقتصادی
(کاهش تولید و اشتغال) مقابله با نرخ تورم باال است ،از این رو رویکرد بانک مرکزی بیشتر از نوع مساعدتی و نه مقابلهای
بوده است .در این رویکرد اثر بازخوردی تورم بر نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی مساعدت می شود و چنانچه در عمل
اتفاق افتاده نیاز به منابع سرمایه در گردش بنگاهها در پی افزایش هزینههای تولید و نیازهای تٔامین مالی دولت باعث رشد
پایه پولی و نقدینگی باالتر از روند قبلی شده است .به تفسیری شرایط بهوجود آمده دست بانک مرکزی برای سیاست مقابلهای
را نیمه بسته کرد و رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که هزینه تولید و افزایش نیاز به سرمایه در گردش جهش قابل
مالحظهای داشت و فقدان انضباط مالی و بودجهای مزید بر علت شد .برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که هراس
از تبعات رکود سیاستهای مقابلهای (د النگ  )1997و شفافیت در اقتصاد و سیاست های ارتباطی بر نوع سیاست اتخاذ
2
شده تٔاثیر دارد.
اینکه انتخاب سیاست و نحوه مساعدت کارا و مناسب بوده یا نبوده یک مطلب است اما موضوع فراتر و بنیادینتر امکان
مساعدت مٔوثر و کارا با توجه به ابزارهای سیاستی مقام پولی است .نکته در اینجا است که طی چهار سال گذشته با توجه به
کسریهای بزرگ و بینظیر بودجه دولت و وجود سلطه مالی ،مقام پولی قدرت کافی برای جلوگیری از سرریز شدن آثار
ناترازی مالی بر ترازنامه خود و سیاست پولی را نداشت .ناترازی بودجه و عملیات اعتباری ارزی در بودجه متزاحم هدفگذاری
بر هدف عملیاتی سیاست پولی (پایه پولی) میشود .در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است استفاده از لنگر
اسمی ارز قابل اتکا نیست و تعدد نرخهای ارز استفاده از این لنگر را دشوارتر میکند .وضعیت نامناسب ترازنامه بانکهای
تجاری نیز ابزار نرخ سود را منفعل کرده و در عمل نرخهای سود بانکی بهطور دستوری پایین نگه داشته میشود .بهعالوه،
بهواسطه وضعیت اقتصاد و شرایط محیطی و نا اطمینانی راجع به کارکرد ابزار سیاست پولی ،نه فقط دست بانک مرکزی برای

"During the 1970s, as the price for oil rose dramatically, many countries experienced large positive cost-push
shocks. In an empirical analysis, Clarida, Gali, and Gertler (2000) show that the Federal Reserve eased its monetary
policy in response to these oil shocks. Indeed, they argue (p. 168) that ‘it is hard to imagine . . . that the 1973 oil
shock alone could have generated high inflation . . . in the absence of an accommodating monetary policy.’ These
authors show that monetary policy was accommodative in the pre-Volcker era and restrictive during the VolckerGreenspan era…” Baeriswyl and Cornand (2010), p.32
2 “De Long (1997) largely documents the evolution in the perception of the response to be adopted in the event of
a cost-push shock. He underlines central bankers’ concern for the impact of a restrictive monetary policy on output
and, more particularly, on unemployment. Our model shows that the trade-off between inflation and output
strongly depends on the level of transparency in the economy. In the case of opacity, the trade-off does not promote
inflation stabilization. Given opaque communication, the central bank can only reduce inflation at the cost of a
strong decrease in output. Increasing the central bank’s transparency reduces the cost of stabilizing inflation. De
Long argues that the main reason for the inflation in the ’70s lies in the “shadow of the Great Depression.” Our
model suggests that the central banks in the ’70s had good reasons to fear recession (De Long 1997) or to emphasize
output-gap stabilization (Orphanides 2005). The opacity characterizing policy at that time would have caused
strong contractions in output.” Ibid, Pp. 32-33.
1
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دخالت مٔوثر نیمه بسته بود بلکه تحت این شرایط سیاست مقابلهای در واکنش به تکانه فشار هزینه لزوما بهینه نیست.
البته سیاست مساعدتی در این جا به معنای انبساط پولی و اعتباری در قالب یک اقتصاد رقابتی و تخصیص اعتبار غیر رانتی
(براساس بازدهی اجتماعی طرح های اقتصادی) است .به عالوه ،اعمال سیاست مساعدتی در کوتاه مدت برای مدیریت
تکانه های هزینه افزا مدنظر است .ادامه سیاست های مساعدتی در افق های زمانی بلندتر (میان مدت) موجب استمرار
اتظارات تورمی و انتظارات درون ساخته میگردد.
نتیجه ادامه رویکرد مساعدتی طی چند سال اخیر آن بوده که رشد نقدینگی اسمی کمابیش با نرخ تورم افزایش یافته،
نرخ ارز بازار آزاد کنترلپذیر نبوده و نرخهای سپرده و تسهیالت طی سه سال گذشته به شدت منفی شده است .طی چهار
سال گذشته نرخهای سود بانکی سرکوبشده استمرار داشته و محیطی چالش زا و ناتراز برای اعمال سیاستهای پولی
مناسب برای کنترل تورم و تثبیت انتظارات تورمی ایجاد کرده است .در کشورها با نرخهای تورم باال ،تورم اثر بازخوردی بر
رشد حجم پول دارد و این امر میتواند به یک فرآیند خود پایدار تورمی یا تورم درونساخته منجر گردد .آزمونهای انجام
شده در مقاله التجایی ( )1399نشان داده شده که در دورههایی که نرخ تورم در ایران پایین بوده رابطه علی از سمت نقدینگی
به تورم و در دورههایی که نرخ تورم باال بوده رابطه علی معکوس بوده است که به اثر بازخوردی تورم اشاره دارد.

 ۴تجزیه تاریخی تورم و شناسایی تکانهها بر سری زمانی نرخ تورم
بهمنظور تحلیل دقیقتر گزارههای مطرحشده در بخشهای قبلی راجع به عوامل ایجاد موجهای تورمی ،میتوان از ابزار
تجزیه تاریخی در قالب یک الگوی خودهمبرگشتی برداری ساختاری بهره جست .تجزیه تاریخی ابزاری است جهت تعیین
سهم هریک از تکانهها در انحراف متغیر مورد نظر از میانگین غیرشرطی 2آن .بدین منظور الگویی که در بر گیرنده اثر سه
عامل مطرح شده در بخشهای قبلی باشد تصریح شده و سپس با استفاده از رویکرد شناسایی عطفی ،تجزیه تاریخی تکانهها
و تٔاثیر آنها بر شاخص تورم سنجیده و ارزیابی خواهد شد .در این راستا یک الگوی استاندارد خودهمبرگشتی برداری
ساختاری برای بررسی موجهای تور می با تصریح برداری شامل متغیری که آثار تحریم خارجی را به اقتصاد داخلی منتقل
میکند مانند نرخ ارز بازار آزاد ) (MERو متغیر تقریبکننده اثر اختالل در زنجیره عرضه و تکانه فشار هزینه مانند شاخص
قیمت کاالهای وارداتی )(IGD؛ متغیر تقریبکننده جابجایی تقاضای دارایی پول مانند نسبت پول به شبه پول )(MQR؛
متغیر تقاضای کل مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی ) (GDPو متغیر شاخص قیمت تعدیلکننده ت.ن.د ) (DEFکه
معرف تورم بوده و وقفههای آنکه نمایانگر انتظارات تورمی و استمرار آن است .تمام متغیرهای فوق بهصورت تفاضل اول
لگاریتمی در الگو وارد شدهاند .الگوی خودهمبرگشتی برداری ساختاری استفادهشده در این مطالعه به قرار زیر است:
()1

𝑡𝜀 𝐴0 𝑌𝑡 = 𝐴1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑌𝑡−𝑝 +
)𝐷 𝜀𝑡 ~𝑁(0,

که در آن بردار 𝑡𝑌 یک بردار  5×1از متغیرهای درونزا است .ماتریسهای 𝑝  𝐴𝑖 , 𝑖 = 0. . .و ماتریس ضرایب 5×5
متغیرهای درونزا میباشد .بردار 𝑡𝜀 نیز یک بردار  5×1از تکانههای ساختاری با میانگین صفر و ماتریس واریانس-
کوواریانس  Dاست .در این الگو بردار تکانههای ساختاری به ترتیب در بردار 𝑡𝜀 شامل 𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑔𝑛𝑎 𝜀𝑒𝑥𝑐ℎتکانه نرخ ارز،
 𝜀𝑐𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑢𝑠ℎتکانه فشار هزینه 𝜀𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦 ،تکانه شیفت تقاضای پول 𝜀𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 ،تکانه تقاضای کل و

“In the absence of an inflationary bias, a credible central bank may find it optimal to accommodate monetary
policy in response to a cost-push shock whenever the uncertainty surrounding its monetary instrument is high. In
particular, central bank opacity linked to some preference for output-gap stabilization yields an optimal monetary
policy that accommodates a cost-push shock.” Ibid, Pp. 49-50.
2 Unconditional Mean
1
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𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒 𝑦𝑟𝑎𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖𝜀 تکانٔه تورم درون ساخته است .ماتریس  Dنیز یک ماتریس قطری است که عناصر قطری آن
مقادیر مثبت واریانس تکانههای ساختاری میباشد .فرم ماتریسی معادالت ساختاری مذکور نیز بهصورت زیر خواهد بود:
𝐴115
𝑀𝐸𝑅𝑡−1
𝐴125
𝐼𝐺𝐷 𝑡−1
𝐴135 × 𝑀𝑄𝑅𝑡−1 + ⋯ +
()2
𝑡−1
1
𝑃𝐷𝐺
𝐴45
𝑡−1
] 𝐹𝐸𝐷 [ ] 𝐴155
𝑝
𝑝
𝑡
𝑒𝑔𝑛𝑎𝜀𝑒𝑥𝑐ℎ
𝐴14 𝐴15
𝑒𝑡𝑎𝑟
𝑝𝑡−
𝑅𝐸𝑀
𝑝
𝑝
𝑡
𝜀
𝑝𝑡−
𝐴24 𝐴25
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑢𝑠ℎ
𝐷𝐺𝐼
𝑝
𝑝
𝑡
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝜀
𝐴34 𝐴35 × 𝑀𝑄𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝
𝑝
𝑡
𝑝𝐺𝐷𝑃𝑡−
𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑔𝑔𝑎𝜀
𝐴44 𝐴45
𝑑𝑛𝑎𝑚𝑒𝑑
] 𝑝[ 𝐷𝐸𝐹𝑡−
𝑝
𝑝
𝑡
𝜀
] 𝐴54 𝐴55
] 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖 [

𝐴114
𝐴124
𝐴134
𝐴144
𝐴154
𝑝
𝐴13
𝑝
𝐴23
𝑝
𝐴33
𝑝
𝐴43
𝑝
𝐴53

𝐴113
𝐴123
𝐴133
𝐴143
𝐴153
𝑝
𝐴12
𝑝
𝐴22
𝑝
𝐴32
𝑝
𝐴42
𝑝
𝐴52

𝐴111
𝐴015
𝑡𝑅𝐸𝑀
0
𝐴121
𝐴25
𝑡 𝐷𝐺𝐼
0
𝐴35 × 𝑀𝑄𝑅𝑡 = 𝐴131
𝐴045
𝑡𝑃𝐷𝐺
𝐴141
𝐴055 ] [ 𝐷𝐸𝐹 𝑡 ] [𝐴1

𝐴112
𝐴122
𝐴132
𝐴142
1
51 𝐴52
𝑝
𝐴11
𝑝
𝐴21
𝑝
𝐴31
𝑝
𝐴41
𝑝
[𝐴51

𝐴014
𝐴024
𝐴034
𝐴044
𝐴054

𝐴013
𝐴023
𝐴033
𝐴043
𝐴053

𝐴012
𝐴022
𝐴032
𝐴042
𝐴052

𝐴011
𝐴021
𝐴031
𝐴041
[𝐴051

فرم خالصهشده الگوی ساختاری فوق بهصورت زیر به دست میآید:
()3

𝑡𝑢 𝑌𝑡 = Γ1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + Γ𝑝 𝑌𝑡−𝑝 +
)𝑢𝑡 ~𝑁(0, Σ

که در آن 𝑝  Γ𝑖 = 𝐴0 −1 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1. . .و 𝑞  Φ𝑗 = 𝐴0 −1 𝐵𝑖 , 𝑗 = 1. . .و 𝑡𝜀  𝑢𝑡 = 𝐴0 −1است .بردار 𝑡𝑢 بردار خطاهای
پیشبینی با میانگین صفر و ماتریس واریانس-کوواریانس  Σ = 𝐴0 −1 𝐷𝐴0است .فرم خالصه شده معادله ( )3را میتوان
بهصورت میانگین متحرک برداری بهصورت معادله ( )4نوشت:
()4

𝑡𝑢)𝐿(𝑌𝑡 = Θ(𝐿)Φ(𝐿)𝑋𝑡 + Θ

در معادله فوق ⋯  Θ(𝐿) = 𝐼 + Θ1 𝐿 + Θ2 𝐿2 +و ⋯  Φ(𝐿) = 𝐼 + Φ1 𝐿 + Φ2 𝐿2 +است .حال با بازنویسی فرم
ساختاری ( )1بهصورت زیر خواهیم داشت:
()5

𝑡𝜀)𝐿(𝑌𝑡 = Λ(𝐿)𝑋𝑡 + C

در اینجا ⋯  Λ(𝐿) = 𝐼 + Λ 1 𝐿 + Λ 2 𝐿2 +و ⋯  𝐶(𝐿) = 𝐼 + C1 𝐿 + C2 𝐿2 +است .برای شناسایی تکانههای
ساختاری در چهارچوب این الگو باید پارامترهای الگوی ساختاری ( )5را از الگوی فرم خالصه شده ( )4به دست آورد که
داریم:
()6
()7

)𝐿(Λ(𝐿) = Θ(𝐿)Φ
𝑡𝑢)𝐿(C(𝐿)𝜀𝑡 = Θ

با توجه به اینکه )𝐿( Θو )𝐿( Φدر الگوی فرم خالصه شده تخمین زده شده و مشخص هستند Λ(𝐿) ،در فرم ساختاری
مشخص خواهد شد .تنها پارامترهای موجود در )𝐿( Cباید برای شناسایی تکانههای ساختاری شناسایی شوند که در همین
راستا از رویکرد عطفی 1استفاده شده است.
در شناسایی به روش عطفی ،فرض بر پایین مثلثی بودن ماتریس  Aمیباشد که مبتنی بر آن متغیرهای الگو از کمترین
تٔاثیرپذیر به تٔاثیرپذیرتر یا درونزا (صرفا برای یک مقطع یا دوره) در بردار متغیرهای درونزا چیده میشوند .در این پژوهش
Recursive
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نیز با توجه به مطالعاتی همچون الودتی و پسران ( )2021و ویژگیهای اقتصاد ایران ،نرخ ارز در باالی الگو قرار میگیرد و
به تفسیری درگاه ورودی آثار تکانههای خارجی بر اقتصاد ایران است .پس از آن ،شاخص قیمت کاالهای وارداتی که تقریبی
برای لحاظ کردن اثر اختاللزای تحریمها بر زنجیره تٔامین (عرضه) کاال است؛ نسبت پول به شبهپول که جابجایی تقاضای
پول را تقریب میکند؛ تولید ناخالص داخلی که سنجه تقاضای کل است و سپس شاخص قیمت تعدیلکننده ت.ن.د قرار
گرفته است .قرار دادن شاخص قیمت در پایین الگو به منظور تجمیع اثرات تکانههای نرخ ارز و تکانههای فشار هزینه
(عرضه) و نیز جابجایی تقاضای دارایی بر این متغیر بوده است .وقفههای این متغیر نشانگر ماندگاری تورم درون ساخته و
استمرار انتظارات تورمی به علت مٔوثر نبودن لنگر اسمی سیاست پولی و فقدان رویکرد مقابلهای با تورم (بهویژه در دهه
 1390که تکانههای منفی خارجی و عرضه و وضعیت ناتراز شبکه بانکی و کسری بودجه هزینه اجتماعی رویکرد مقابلهای با
تورم را گراف کرده بود) است.1
متعاقبا رابطه ( )7را در رویکرد شناسایی بلوک-عطفی فوقالذکر میتوان به فرم ماتریسی زیر بازنویسی نمود:
𝐴115
𝑀𝐸𝑅𝑡−1
1
𝐴25
𝐼𝐺𝐷𝑡−1
1
𝐴35 × 𝑀𝑄𝑅𝑡−1 + ⋯ +
()8
𝐴145
𝐺𝐷𝑃𝑡−1
] 𝐴155 ] [ 𝐷𝐸𝐹𝑡−1
𝑝
𝐴15
𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑔𝑛𝑎𝜀𝑡𝑒𝑥𝑐ℎ
𝑝𝑡−
𝑅𝐸𝑀
𝑝
𝜀𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑢𝑠ℎ
𝐴25
𝑝𝐼𝐺𝐷𝑡−
𝑝
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝑡𝜀
𝐴35 × 𝑀𝑄𝑅𝑡−𝑝 +
𝑝
𝑝𝐺𝐷𝑃𝑡−
𝑑𝑛𝑎𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑔𝑔𝑎𝑡𝜀
𝐴45
] 𝑝𝑡−
[
𝑡
𝑝
𝐹𝐸𝐷
] 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖𝜀[
] 𝐴55

𝐴114
𝐴124
𝐴134
𝐴144
𝐴154
𝑝
𝐴14
𝑝
𝐴24
𝑝
𝐴34
𝑝
𝐴44
𝑝
𝐴54

𝐴113
𝐴123
𝐴133
𝐴143
𝐴153
𝑝
𝐴13
𝑝
𝐴23
𝑝
𝐴33
𝑝
𝐴43
𝑝
𝐴53

𝐴112
𝐴122
𝐴132
𝐴142
𝐴152
𝑝
𝐴12
𝑝
𝐴22
𝑝
𝐴32
𝑝
𝐴42
𝑝
𝐴52

𝐴111
0
𝑡𝑅𝐸𝑀
𝐴121
0
𝑡𝐷𝐺𝐼
0 × 𝑀𝑄𝑅𝑡 = 𝐴131
0
𝐴141
𝑡𝑃𝐷𝐺
0
𝑡
𝐴55 ] [ 𝐷𝐸𝐹 ] [𝐴151
𝑝
𝐴11
𝑝
𝐴21
𝑝
𝐴31
𝑝
𝐴41
𝑝
[𝐴51

0
0
0
𝐴044
𝐴054

0
0
𝐴033
𝐴043
𝐴053

0
𝐴022
𝐴032
𝐴042
𝐴052

𝐴011
𝐴021
𝐴031
𝐴041
[𝐴051

دادههای مورد استفاده در الگوی فوق دارای تواتر فصلی برای فاصله زمانی  1369:1الی  1399:4بوده و بهصورت تفاضلی
لگاریتمی در الگو وارد شدهاند .همچنین نتایج آزمونهای ریشه واحد نیز حاکی از مانا بودن تمامی متغیرها بوده و میزان
وقفه بهینه بر اساس آزمونهایی همچون  SIC ،AICو  HQICبه میزان سه وقفه تعیین شده است .نمودار ( )10تجزیه
تاریخی میانگین متحرک چهار فصل نرخ تورم در الگوی ارائه شده را نشان میدهد .چنانچه از نتایج استنتاج میشود ،در
دورههای زمانی مختلف منبع تکانههای تورمی متفاوت بوده است .توجه که در نمودار ( )10هر مشاهده انحراف از میانگین
غیر شرطی یا نرخ تورم بلند مدت است .بهطور مثال ،اگر متوسط بلند مدت  18درصد باشد اثر تکانه مثبت ساختاری نرخ
ارز ، 2با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،باعث افزایش نرخ تورم و انحراف آن از میانگین غیر شرطی است و اثر تکانه منفی
ساختاری نرخ ارز ،با ثابت بودن سایر عوامل ،باعث کاهش نرخ تورم از نرخ بلند مدت می شود .این تفسیر برای دیگر تکانه
ها نیز روا است .با تغییر در وضعیت ،در دوره های زمانی مختلف ،میزان اثر و عالمت تکانههای ساختاری الگو مذکور تغییر
میکنند .جدول ( )3میانگین متحرک چهار فصلی تکانههای مثبت ساختاری در انحراف تورم از میانگین غیرشرطی را برای
دوره های مختلف نشان میدهد .چنانچه از جدول ( )3قابل استنباط است ،در دهه  1390تکانههای نرخ ارز و فشار هزینه
بیشترین سهم در باال بردن نرخ تورم از میانگین غیر شرطی را در مقایسه با دیگر تکانهها داشته اند .از نتایج ارائه شده در
جدول ( )3چنین بر میآید که تورم در اقتصاد ایران از درجه پایداری باالیی برخوردار است و تٔاییدی تجربی بر ماندگاری و
قوت «تورم درون ساخته» در اقتصاد ایران است.

 1دلیل دیگری که برای پایین قرار دادن شاخص قیمت میتوان ارائه داد امکان وجود چسبندگیهای قیمت در اقتصاد ایران و عدم واکنش همزمان
مقدار تولید به تغییرات تورم است.
 2به این معنا که افزایش نرخ ارز فشار تورمی بیشتری به سیستم تحمیل میکند.
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نمودار  .10تجزیه تاریخی تورم (میانگین متحرک چهار فصل) (منبع :خروجی الگو)

جدول 3
سهم نسبی میانگین متحرک  4فصلی تکانههای مثبت ساختاری در انحراف تورم از میانگین غیرشرطی (منبع :خروجی الگو)
تکانه

نرخ ارز

فشار هزینه

تغییر تقاضای پول

تقاضای کل

تورم درون ساخته

۷5-۷0

%14

%9

%18

%22

%38

۸0-۷۶

%7

%25

%29

%16

%23

۸5-۸1

-

%20

%8

%7

65%

90-۸۶

%19

%18

%16

%16

%31

95-91

%48

%20

%4

%9

%19

99-9۶

%37

%12

%27

%6

%18

دوره

 ۵نتیجهگیری
این مطالعه با در نظر گرفتن زمینهها ،عوامل مختلف و محیط اقتصاد کالن به بررسی روند سری زمانی نرخ تورم و متغیرهای
تٔاثیرگذار بر رشد قیمتها طی سه دهه گذشته میپردازد و از این طریق سعی بر شناسایی محرکهای ایجادکننده موجهای
تورمی و عوامل استمرار آن در قالب یک چهارچوب تحلیلی-تجربی دارد .به نظر این مقاله ،تفسیر ساده پولی برای توضیح
موج تورمی اخیر کفایت نمیکند ولی تفسیر بسیط پولی میتواند بخش مهمی از یک روایت جامعتر باشد .تفاوت در متوسط
نرخ رشد نقدینگی در سه دهه  80 ،70و  90توضیح خوب و جامعی برای تفاوت در نرخهای تورم تجربه شده طی این سه
دهه نیست .بر اساس بررسی و تحلیل شواهد آماری موجود و اخیر روایت دقیقتر و جامعتری میتوان برای تبیین ماهیت
موجهای تورمی و استمرار تورم ارائه داد .بهطور ویژه در دهه  1390همآمیزی چند عامل مختلف قابلیت توضیح بهتری از
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نگاه پولی صرف به موضوع دارد .عامل اول افزایش ناترازی و نااطمینانی بههمراه و افزایش مالیات تورمی در بازار پول است
که موجب افت تقاضا برای ریال بهعنوان دارایی و تغییر در ترکیب داراییهای افراد حقیقی و حقوقی (شیفت تقاضا در بازار
پول و سرریز آن به بازارهای دیگر) شده است .عامل دوم ،تکانه تحریمها که موجب کاهش درآمدهای ارزی ،افزایش نرخ
ارز ،اختالل در زنجیره تٔامین کاال و افزایش شدید هزینه تولید در دهه  1390بوده است .این تکانه هم باعث انتقال منحنی
عرضه یا منحنی فیلیپس تعمیم یافته به سمت باال و نیز کاهش درآمد ملی و قبض تقاضای کل (شیفت منحنی  )ISشده
است .عامل سوم معتبرنبودن سیاستهای مالی و پولی و فقدان لنگر اسمی مٔوثر سیاست پولی است که به علت ناتوانی در
لنگر کردن انتظارات تورمی ،نتوانسته جهش قیمتها را در پی وقوع تکانههای ارزی و تحریمی محدود کند و موجب فعال
بودن مارپیچ هزینه و تورم و استمرار انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بویژه پس از تحریمهای دوره دوم بوده است .نتایج
تجزیه تاریخی ارائه شده در این مقاله نشانگر آن است که در دورههای مختلف زمانی و در شرایط متفاوت عوامل ایجاد
موجهای تورمی متفاوت بوده است .در دهه  1390جهش نرخ ارز و تکانه فشار هزینه که با اعمال تحریمهای مرتبط بوده،
سهم باالیی در توضیح انحراف نرخ تورم از میانگین غیرشرطی آن دارد .اعمال سیاستهای مساعدتی و جابجایی تقاضای
دارایی برای ریال موجب ماندگاری تورم درون ساخته در دهه  1390بوده است .سهم باالی تورم درون ساخته به واسطه
سهم پایین تکانه های ارزی و فشار هزینه در نیمه اول دهه  1380بوده است.
از نتایج بهدستآمده چنین بر میآید که تورم در اقتصاد ایران از درجه پایداری باالیی برخوردار است .این مشاهده تٔاییدی
تجربی بر ماندگاری و قوت «تورم درون ساخته» است .چنانچه قبالً اشاره شد تورم درون ساخته میتواند منبعث از نرخهای
باالی تورم فشار تقاضا یا تورم فشار هزینه در قبل باشد که از مجرای انتظارات تورمی و یا مارپیچ دستمزد-قیمت یا نرخ
ارز-هزینه زنجیره تٔامین (کاالهای واسطهای) استمرار یافته است .تالش و رقابت عوامل تولید برای نگهداری یا افزایش
سهم آنها در درآمد اسمی در وضعیتی که انتظارات تورمی توسط سیاستگذار پولی لنگر نشده و سرمایه و وفاق اجتماعی
تحلیل رفته عاملی برای استمرار (ماندگاری) تورم است .نکته قابل توجه دیگر از تجزیه تاریخی ارائه شده نشان از این نکته
دارد که تکانه رشد تقاضای کل سهم باالیی در توضیح انحراف تورم از میانگین غیر شرطی ندارد .رشد تولید ناخالص داخلی
حقیقی پس از اوایل دهه  1370همواره زیر اهداف رشد برنامه های پنج ساله بوده و در محدود سال هایی رشد تولید ناخالص
داخلی جهش داشته یا در سطحی بوده که موتور ایجاد تورم در اقتصاد بوده باشد و در سالهایی که تکانه منفی خارجی
حادث شده ،مانند دهه  ،1390نرخ رشد منفی یا بسیار نازل بوده است.
در خاتمه ،باید توجه داشت که انتخاب سیاستهای مناسب برای کنترل تورم بستگی به علل بروز یا افزایش نرخ تورم
دارد .طی دهههای گذشته بانکهای مرکزی با انتخاب چارچوبهای کارآ و مناسب سیاست پولی سعی بر لنگر کردن انتظارات
تورمی نمودهاند و در این مهم تا دو سال گذشته دستآوردهای قابل توجهی کسب کرده بودند ولی توفیقی در کنترل تورم
فشار هزینه و اختالل در زنجیره جهانی عرضه در کوتاه مدت نداشتهاند.
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