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سرمقاله سرمقاله

در اين شماره تازه های اقتصاد، نگاه عميق تری داريم به مساله ركود- 
تورمی و بســته دولت برای خــروج غيرتورمی از ركود. در خالل مقاالت 
و مصاحبه های مختلف بر اين امر تاكيد شــده است كه دستاورد تورمی 
به هيچ رو نبايد فدای رشــد اقتصادی شــود و بر اين امر نيز تاكيد شده 
است كه الزم نيســت برای ايجاد رشد اقتصادی، به سياست های تورمی 
روی آورد و اين نيســت كه ضرورتا يکی بايد فدای ديگری شــود، حتی 
در كوتاه مدت. در حالی كه ادبيات مرســوم ســخن از آن می راند كه در 
كوتاه مدت بين تورم و رشــد اقتصادی بده- بســتان وجود دارد، بســته 
خروج غيرتورمی از ركود كه برای يك بازه كوتاه مدت نوشــته شده است 
)ســال های 93 و 94( بر آن است كه می توان در كوتاه مدت هر دو هدف 

افت تورم و بيکاری را با هم پيش برد. اما چگونه؟
همبستگی مثبت تورم و بيكاری

به داليــل مختلف می توان ادعا كرد كه در تورم افســار گســيخته، 
برخالف منحنــی فيليپس همبســتگی تورم و بيکاری منفی نيســت، 
به عبــارت ديگر می توان بــا كاهش تورم، كاهش بيــکاری را در اقتصاد 
كالن مشــاهده كرد. دليل اول هم آن اســت كه بســياری بدان اشاره 
كرده اند. تورم افسارگســيخته بی ثباتی را در اقتصاد كالن به همراه دارد 
و ريســك اقتصادی چنان باال می رود كه ســرمايه گذاری در تنگنا قرار 
می گيرد. سياست های ضدتورمی با ايجاد ثبات در اقتصاد كالن و كاهش 
ريســك، می توانند انگيزه الزم را برای ســرمايه گذاران ايجاد كنند و به 
رشــد اقتصادی دامن زنند. دليل دوم آن است كه در اقتصادی خسته از 
تورم های افسارگسيخته، راهبردهای تعزيراتی و نظارت بر قيمت توسط 
دولت به حداكثر خود می رســد. به عبارت ديگر تورم افسارگســيخته راه 
را بــرای مداخله در مکانيســم قيمتی بازار همــوار می كند و در نتيجه 
بــازار نمی تواند كار خويش را برای به حداكثر رســاند و رفاه عمومی از 
طريق بيشــينه ساختن رشــد اقتصادی پيش ببرد. كاهش تورم خواهد 
توانســت اين بازی را معکوس كند. تورم پايين، نيــاز به مداخله دولت 
در سيســتم قيمتــی را از بين می برد و اقتصاد بــازار رخ می نمايد و در 
پی آن رشــد افزايش و بيکاری افت می كند. دليل سوم، با كاهش تورم، 
تــورم انتظاری نيز نزول می كند. افت تورم انتظاری به معنای جابه جايی 
منحنی فيليپس به سمت چپ است. به عبارت ديگر، در هر سطح معينی 
از تــورم، بيکاری كاهش می يابــد. از همين رو، اين نيســت كه با يك 

سياست انقباضی در كوتاه مدت اقتصاد روی يك منحنی فيليپس حركت 
كند و احتمال بســيار دارد كــه در طول زمان اقتصــاد نقاطی بر روی 
مختصات تورم و بيکاری را ثبت كند كه نشان دهنده رابطه مثبت ميان 

اين دو باشد.
آمار اوليه از رشــد اقتصادی نيز كه توسط بانك مركزی منتشر شده 
است، نشان می دهد عليرغم كاهش چشم گير تورم از خرداد 92 تا خرداد 
93 كه قريب 30 واحد درصد بر مبنای تورم نقطه به نقطه ساالنه است، 
رشــد اقتصادی به صورت محسوسی افزايش يافته است. رشد اقتصادی 
در فصل اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/6 درصد افزايش 
داشــته است. اين افزايش می تواند نويد دهنده آن باشد كه اقتصاد ايران 
در صورت عدم عقب گرد در مذاكرات و روابط بين المللی ايران، به هدف 
رشــد 3 درصدی دست يابد. در واقع هم به دليل آن كه در ادامه سال با 
سردتر شدن هوا، ميزانی از رشد كاهش می يابد و هم آن كه در سه ماهه 
چهارم ســال 92، قدری از ظرفيت های خالی به خصوص در گروه نفت، 
پرشــد، انتظار نمی رود رشد اقتصادی در ســطح فصل بهار باقی بماند و 
احتماال رشد اقتصادی تا پايان سال در حدود 3 درصد خواهد بود. البته 
درصورت پيشــرفت در مذاكرات در فصل جاری احتمال آن می رود كه 
رشد اقتصادی سال 93 بتواند، مرز 4 درصدی را پشت سر گذارد. به هر 
رو آنچه مشخص است، آن كه باوجود افت شديد تورم، اقتصاد ايران دچار 
هزينه توليدی نشــده است و به عبارت ديگر در يك سال و اندی گذشته 

با كاهش تورم، اقتصاد بزرگ تر شده است.
بنابراين بــا درس گرفتن از آنچه در عمل در اقتصاد ايران رخ داده و 
با توجه به داليل عنوان شــده، می توان گفت كه سياســت گذار برخالف 
ادبيات مرســوم، می تواند با كنترل تورم، اقتصاد را با رشــد همراه كند. 
اين جاســت كه نقش بانك مركزی برای خروج از وضعيت ركود- تورمی 

پررنگ می شود.
نقش بانک مرکزی 

شايد تصور شود كه بانك مركزی تنها می تواند بر هدف تورمی اثرگذار 
باشد، اما آنچه ذكر شد نشــان می دهد كه بانك مركزی با دنبال كردن 
هدف تورمی قادر اســت نقشی تعيين كننده در خروج از ركود ايفا كند. 
به عبارت ديگر به خصوص هدف تورم تك رقمی، بيش از آن كه رويکردی 
ضد رشد باشــد، در جهت تقويت روند بهبود اقتصادی است. روندی كه 

پيام اين شماره تازه های اقتصاد

نقش بانک مرکزی در خــــــــــروج از رکود- تورمی پویاجبلعاملی
کارشناساقتصادی

با رســيدن به تورم تك رقمی، بسی قوی تر و مستحکم تر خواهد شد. 
از اين روســت كــه در اين شــماره تازه های اقتصــاد بدين موضوع 
پرداخته ايم كه بانك مركزی چگونه می تواند به هدف تورمی دســت يابد 
و فراتر از آن بدين پرســش پاســخ داده ايم كه بانك مركزی نيازمند چه 
شورای سياست گذاری پولی است تا بتواند، به اين هدف بزرگ نائل شود. 
ما بر اين امر تاكيد كرده ايم كه برای رسيدن به تورم تك رقمی نياز است 
تا اصالحات نهادی در بانك مركزی و شــورای پول و اعتبار انجام شود و 
در پرونده ای جداگانه بدين موضوع پرداخته ايم و اين پيشــنهاد را مطرح 
ســاخته ايم كه در گام نخســت می توان كميته سياست گذاری پولی در 
سايه ای را از تکنوكرات های بانك مركزی و سيستم بانکی تشکيل داد تا 
بتوان تورش ميان تصميم های پولی شورای فعلی و يك شورای تخصصی 
را برآورد كرد. در اين بين خصوصيات اعضای اين شــورا و ترتيبات فنی 

تشکيل آن نيز تشريح شده است.
هرچند امروز هدف عنوان شــده رســيدن به تورم تك رقمی در سال 
1395 اســت، اما بايد توجه داشت كه با وجود انتظارات قيمتی محکمی 
كه به واســطه دهه ها تــورم دو رقمی حداقل در بــازه 10 تا 12 درصد 
چون بتنی نفوذناپذير جا خوش كرده اســت، امری ســاده نيست. بانك 
مركزی نيازمند مديريت استادانه انتظارات تورمی به غير از سياست هايی 
است تاكنون انجام داده است. كوچك ترين خلل در اعتبار بانك مركزی، 
اين هدف را دســت نيافتنی خواهد كرد و بزرگ ترين اعتبار برای بانك 
مركزی، نشــان دادن اصالحات نهادی در فرايند تصميم گيری سياست 
پولی اســت. ســخت بتوان باور كرد كه با همين ساخت كنونی بتوان به 

تورم تك رقمی مداوم دست يافت.
مديريت انتظارات با يك سياست ارتباطی مستحکم، برنامه ريزی شده 
و بدون خدشــه كه در آن هدف های مقداری بانك مركزی ارائه شــود، 
ابزار مناســب برای رســيدن بدان هدف تبيين شود و در هر گام، ميزان 
دســتيابی به هدف مشخص شــود، ميسر خواهد شــد. اگر قرار بر اين 
است تا پايان ســال 1395، تورم تك رقمی شود، ســطوح هدف ميانی 
بايد از هم اكنون مشــخص باشــد و بانك مركــزی در بيانيه های خود و 
مقامات پولی در مصاحبه هــای خويش اين اهداف آتی را تبيين نمايند. 
هرچند تعيين يك مرجع مشــخص برای اين سياست ارتباطی می تواند 

به مديريت بهتر انتظارات كمك كند. 

ابزار پولی بانك مركزی و اثرگذاری آن بر تورم و تشــريح چگونگی 
اين اثرگذاری، قطعه ديگری از پازل سياســت ارتباطی اســت. در عين 
حــال، اگر ابزار تعيين شــده برخالف شــرايط اقتصاد باشــد و تنها با 
نظارت تام بتوان بدان دســت يافت، سياست گذار بايد بازنگری كاملی 
در سياست پولی خود كند. به نظر می رسد تاكيد چند باره برای كاهش 
نرخ ســود بانکی به گونه ای كه اجرای آن نه با تمايل سيســتم بانکی 
بلکه با نظارت حاصل می شــود، يکی از اين دســت سياســت ها باشد. 
در همين شــماره تازه های اقتصاد، برخــی از صاحبنظران معتقدند كه 
عليرغم كاهش پايه پولی كه به دليل سياســت انضباطی به دست آمده 
اســت، بانك مركزی نتوانسته سياســت انقباضی مناسبی را در پيش 
گيرد و بر اين نظرند كه اثر انتظارات از طريق تغيير سياســت خارجی 
در كاهش تورم كنونی بســيار موثرتر از عملکرد پولی بوده است. چه با 
اين نظر موافق باشــيم و چه نباشــيم، پيام اين نظر می تواند پراهميت 
باشــد كه بانك مركزی بايد كاهش رشــد نقدينگــی را به خصوص اگر 
می خواهد به تورم تك رقمی دست يابد، پيگيری كند. برای اين منظور 
بايــد، تقاضــای نقدينگی را كاهش داد و اين نيز با افزايش نرخ ســود 

بانکی دست يافتنی است.
مجموعه ای از سياســت های پولــی، مديريت انتظــارات و تغييرات 
نهادی، الزم است تا هدف تورمی در سطوحی كه در ساير كشورها وجود 
دارد، به دست آيد. اگر شــورای پول و اعتبار فعلی قادر نيست به چنين 
سياســت های كارايی دست يازد، در گام نخســت، تشکيل يك شورای 
سياست گذاری در سايه می تواند متر و معياری باشد از سياست های كارا 

و در عين حال آغاز تحول نهادی در عرصه سياســت گذاری پولی باشد.
نقش بانك مركزی بــرای عبور اقتصاد از وضعيــت ركودی- تورمی 
بســيار پررنگ اســت و ضمانت موفقيت آن نيز نگاه به خود اســت. ما 
نيازمند بازنگری بيشــتری به فرايندهايی هستيم كه در نهايت منتج به 
سياســت پولی در حال اجرا می شود. هرچند قانون گذار می تواند در اين 
راســتا كمك شايانی به بانك مركزی كند، اما در چارچوب های فعلی نيز 
می توان به اصالحات و اقداماتی دســت زد كه بتوان از ديوار بتونی عبور 
كــرد و به تورم تك رقمی بلندمدت دســت يافت و در پی آن به رشــد 
اقتصادی بيشــتر دامن زد. شايد پول خنثی باشد، اما عمل سياست گذار 

پولی خنثی نيست.


