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پیام این شماره تازههای اقتصاد

  پویا جبلعاملی  
کارشناس اقتصادی

در این شماره تازههای اقتصاد ،نگاه عمیقتری داریم به مساله رکود-
تورمی و بســته دولت برای خــروج غیرتورمی از رکود .در خالل مقاالت
و مصاحبههای مختلف بر این امر تاکید شــده است که دستاورد تورمی
به هیچ رو نباید فدای رشــد اقتصادی شــود و بر این امر نیز تاکید شده
است که الزم نیســت برای ایجاد رشد اقتصادی ،به سیاستهای تورمی
روی آورد و این نیســت که ضرورتا یکی باید فدای دیگری شــود ،حتی
در کوتاهمدت .در حالی که ادبیات مرســوم ســخن از آن میراند که در
کوتاهمدت بین تورم و رشــد اقتصادی بده -بســتان وجود دارد ،بســته
خروج غیرتورمی از رکود که برای یک بازه کوتاهمدت نوشــته شده است
(ســالهای  93و  )94بر آن است که میتوان در کوتاهمدت هر دو هدف
افت تورم و بیکاری را با هم پیش برد .اما چگونه؟
همبستگی مثبت تورم و بیکاری

به دالیــل مختلف میتوان ادعا کرد که در تورم افســار گســیخته،
برخالف منحنــی فیلیپس همبســتگی تورم و بیکاری منفی نیســت،
بهعبــارت دیگر میتوان بــا کاهش تورم ،کاهش بیــکاری را در اقتصاد
کالن مشــاهده کرد .دلیل اول هم آن اســت که بســیاری بدان اشاره
کردهاند .تورم افسارگســیخته بیثباتی را در اقتصاد کالن به همراه دارد
و ریســک اقتصادی چنان باال میرود که ســرمایهگذاری در تنگنا قرار
میگیرد .سیاستهای ضدتورمی با ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و کاهش
ریســک ،میتوانند انگیزه الزم را برای ســرمایهگذاران ایجاد کنند و به
رشــد اقتصادی دامن زنند .دلیل دوم آن است که در اقتصادی خسته از
تورمهای افسارگسیخته ،راهبردهای تعزیراتی و نظارت بر قیمت توسط
دولت به حداکثر خود میرســد .بهعبارت دیگر تورم افسارگســیخته راه
را بــرای مداخله در مکانیســم قیمتی بازار همــوار میکند و در نتیجه
بــازار نمیتواند کار خویش را برای به حداکثر رســاند و رفاه عمومی از
طریق بیشــینه ساختن رشــد اقتصادی پیش ببرد .کاهش تورم خواهد
توانســت این بازی را معکوس کند .تورم پایین ،نیــاز به مداخله دولت
در سیســتم قیمتــی را از بین میبرد و اقتصاد بــازار رخ مینماید و در
پی آن رشــد افزایش و بیکاری افت میکند .دلیل سوم ،با کاهش تورم،
تــورم انتظاری نیز نزول میکند .افت تورم انتظاری به معنای جابهجایی
منحنی فیلیپس به سمت چپ است .بهعبارت دیگر ،در هر سطح معینی
از تــورم ،بیکاری کاهش مییابــد .از همین رو ،این نیســت که با یک
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نقش بانک مرکزی در خــــــــــروج از رکود -تورمی
سیاست انقباضی در کوتاهمدت اقتصاد روی یک منحنی فیلیپس حرکت
کند و احتمال بســیار دارد کــه در طول زمان اقتصــاد نقاطی بر روی
مختصات تورم و بیکاری را ثبت کند که نشان دهنده رابطه مثبت میان
این دو باشد.
آمار اولیه از رشــد اقتصادی نیز که توسط بانک مرکزی منتشر شده
است ،نشان میدهد علیرغم کاهش چشمگیر تورم از خرداد  92تا خرداد
 93که قریب  30واحد درصد بر مبنای تورم نقطه به نقطه ساالنه است،
رشــد اقتصادی به صورت محسوسی افزایش یافته است .رشد اقتصادی
در فصل اول سال  93نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/6درصد افزایش
داشــته است .این افزایش میتواند نوید دهنده آن باشد که اقتصاد ایران
در صورت عدم عقبگرد در مذاکرات و روابط بین المللی ایران ،به هدف
رشــد  3درصدی دست یابد .در واقع هم به دلیل آنکه در ادامه سال با
سردتر شدن هوا ،میزانی از رشد کاهش مییابد و هم آنکه در سه ماهه
چهارم ســال  ،92قدری از ظرفیتهای خالی بهخصوص در گروه نفت،
پرشــد ،انتظار نمیرود رشد اقتصادی در ســطح فصل بهار باقی بماند و
احتماال رشد اقتصادی تا پایان سال در حدود  3درصد خواهد بود .البته
درصورت پیشــرفت در مذاکرات در فصل جاری احتمال آن میرود که
رشد اقتصادی سال  93بتواند ،مرز  4درصدی را پشت سر گذارد .به هر
رو آنچه مشخص است ،آنکه باوجود افت شدید تورم ،اقتصاد ایران دچار
هزینه تولیدی نشــده است و بهعبارت دیگر در یک سال و اندی گذشته
با کاهش تورم ،اقتصاد بزرگتر شده است.
بنابراین بــا درس گرفتن از آنچه در عمل در اقتصاد ایران رخ داده و
با توجه به دالیل عنوان شــده ،میتوان گفت که سیاســتگذار برخالف
ادبیات مرســوم ،میتواند با کنترل تورم ،اقتصاد را با رشــد همراه کند.
اینجاســت که نقش بانک مرکزی برای خروج از وضعیت رکود -تورمی
پررنگ میشود.
نقش بانک مرکزی

شاید تصور شود که بانک مرکزی تنها میتواند بر هدف تورمی اثرگذار
باشد ،اما آنچه ذکر شد نشــان میدهد که بانک مرکزی با دنبال کردن
هدف تورمی قادر اســت نقشی تعیین کننده در خروج از رکود ایفا کند.
بهعبارت دیگر بهخصوص هدف تورم تکرقمی ،بیش از آنکه رویکردی
ضد رشد باشــد ،در جهت تقویت روند بهبود اقتصادی است .روندی که

با رســیدن به تورم تک رقمی ،بسی قویتر و مستحکمتر خواهد شد.
از این روســت کــه در این شــماره تازههای اقتصــاد بدین موضوع
پرداختهایم که بانک مرکزی چگونه میتواند به هدف تورمی دســت یابد
و فراتر از آن بدین پرســش پاســخ دادهایم که بانک مرکزی نیازمند چه
شورای سیاستگذاری پولی است تا بتواند ،به این هدف بزرگ نائل شود.
ما بر این امر تاکید کردهایم که برای رسیدن به تورم تکرقمی نیاز است
تا اصالحات نهادی در بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار انجام شود و
در پروندهای جداگانه بدین موضوع پرداختهایم و این پیشــنهاد را مطرح
ســاختهایم که در گام نخســت میتوان کمیته سیاستگذاری پولی در
سایهای را از تکنوکراتهای بانک مرکزی و سیستم بانکی تشکیل داد تا
بتوان تورش میان تصمیمهای پولی شورای فعلی و یک شورای تخصصی
را برآورد کرد .در این بین خصوصیات اعضای این شــورا و ترتیبات فنی
تشکیل آن نیز تشریح شده است.
هرچند امروز هدف عنوان شــده رســیدن به تورم تکرقمی در سال
 1395اســت ،اما باید توجه داشت که با وجود انتظارات قیمتی محکمی
که بهواســطه دههها تــورم دو رقمی حداقل در بــازه  10تا  12درصد
چون بتنی نفوذناپذیر جا خوش کرده اســت ،امری ســاده نیست .بانک
مرکزی نیازمند مدیریت استادانه انتظارات تورمی به غیر از سیاستهایی
است تاکنون انجام داده است .کوچکترین خلل در اعتبار بانک مرکزی،
این هدف را دســت نیافتنی خواهد کرد و بزرگترین اعتبار برای بانک
مرکزی ،نشــان دادن اصالحات نهادی در فرایند تصمیمگیری سیاست
پولی اســت .ســخت بتوان باور کرد که با همین ساخت کنونی بتوان به
تورم تک رقمی مداوم دست یافت.
مدیریت انتظارات با یک سیاست ارتباطی مستحکم ،برنامهریزی شده
و بدون خدشــه که در آن هدفهای مقداری بانک مرکزی ارائه شــود،
ابزار مناســب برای رســیدن بدان هدف تبیین شود و در هر گام ،میزان
دســتیابی به هدف مشخص شــود ،میسر خواهد شــد .اگر قرار بر این
است تا پایان ســال  ،1395تورم تکرقمی شود ،ســطوح هدف میانی
باید از هماکنون مشــخص باشــد و بانک مرکــزی در بیانیههای خود و
مقامات پولی در مصاحبههــای خویش این اهداف آتی را تبیین نمایند.
هرچند تعیین یک مرجع مشــخص برای این سیاست ارتباطی میتواند
به مدیریت بهتر انتظارات کمک کند.

ابزار پولی بانک مرکزی و اثرگذاری آن بر تورم و تشــریح چگونگی
این اثرگذاری ،قطعه دیگری از پازل سیاســت ارتباطی اســت .در عین
حــال ،اگر ابزار تعیین شــده برخالف شــرایط اقتصاد باشــد و تنها با
نظارت تام بتوان بدان دســت یافت ،سیاستگذار باید بازنگری کاملی
در سیاست پولی خود کند .بهنظر میرسد تاکید چند باره برای کاهش
نرخ ســود بانکی به گونهای که اجرای آن نه با تمایل سیســتم بانکی
بلکه با نظارت حاصل میشــود ،یکی از این دســت سیاســتها باشد.
در همین شــماره تازههای اقتصاد ،برخــی از صاحبنظران معتقدند که
علیرغم کاهش پایه پولی که به دلیل سیاســت انضباطی بهدست آمده
اســت ،بانک مرکزی نتوانسته سیاســت انقباضی مناسبی را در پیش
گیرد و بر این نظرند که اثر انتظارات از طریق تغییر سیاســت خارجی
در کاهش تورم کنونی بســیار موثرتر از عملکرد پولی بوده است .چه با
این نظر موافق باشــیم و چه نباشــیم ،پیام این نظر میتواند پراهمیت
باشــد که بانک مرکزی باید کاهش رشــد نقدینگــی را بهخصوص اگر
میخواهد به تورم تکرقمی دست یابد ،پیگیری کند .برای این منظور
بایــد ،تقاضــای نقدینگی را کاهش داد و این نیز با افزایش نرخ ســود
بانکی دست یافتنی است.
مجموعهای از سیاســتهای پولــی ،مدیریت انتظــارات و تغییرات
نهادی ،الزم است تا هدف تورمی در سطوحی که در سایر کشورها وجود
دارد ،بهدست آید .اگر شــورای پول و اعتبار فعلی قادر نیست به چنین
سیاســتهای کارایی دست یازد ،در گام نخســت ،تشکیل یک شورای
سیاستگذاری در سایه میتواند متر و معیاری باشد از سیاستهای کارا
و در عین حال آغاز تحول نهادی در عرصه سیاســتگذاری پولی باشد.
نقش بانک مرکزی بــرای عبور اقتصاد از وضعیــت رکودی -تورمی
بســیار پررنگ اســت و ضمانت موفقیت آن نیز نگاه به خود اســت .ما
نیازمند بازنگری بیشــتری به فرایندهایی هستیم که در نهایت منتج به
سیاســت پولی در حال اجرا میشود .هرچند قانونگذار میتواند در این
راســتا کمک شایانی به بانک مرکزی کند ،اما در چارچوبهای فعلی نیز
میتوان به اصالحات و اقداماتی دســت زد که بتوان از دیوار بتونی عبور
کــرد و به تورم تک رقمی بلندمدت دســت یافت و در پی آن به رشــد
اقتصادی بیشــتر دامن زد .شاید پول خنثی باشد ،اما عمل سیاستگذار
پولی خنثی نیست.
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