
  

  گذاري اقتصادي پژوهشی سیاست -علمی نشریه                       

 1397 زمستانو  پاییز  ،بیستم شماره ،دهم سال                                                                                                         

  

  ایران اقتصاد در رکودي تورموقوع  برنقش متغیرهاي اقتصاد کالن 

  1مرتضی نعمتی

 2محمد کاظم نظیري

  3ابوالفضل شاه آبادي

  27/01/1397: پذیرش تاریخ                                                                                         22/11/1396: دریافت تاریخ

  

  چکیده

 مطالعه، این است روبرو بوده رکودي تورمگذشته کمابیش با معضل  هاي سالکه اقتصاد ایران طی  جا آن زا

اثر  ،رو از این. پردازد میدر اقتصاد ایران  رکودي تورم نقش متغیرهاي اقتصاد کالن بر وقوع به بررسی

نیروي  وري بهره بانکی، نرخ سود ،پولحجم  درآمدهاي نفتی، قیمت نفت، ،متغیرهاي کسري بودجه دولت

 دورهایران طی  رکودي تورمبر  انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت و  تحریم ،، نرخ ارزدستمزدنرخ ، کار

متغیرهاي حجم پول،  دار معنینتایج حاکی از اثر مثبت و  .گرفت خواهد بررسی قرار دمور 1394-1353

و  ، نرخ سود بانکی، درآمدهاي نفتیمت نفتقی دار معنیاثر منفی و و تحریم  نرخ دستمزد و ،نرخ ارز

کسري  جز به متغیرهاهمه یب ااساس نتایج تخمین، ضر بر .است رکودي تورمنیروي کار بر  وري بهره

که هر دو  جا آن لذا از .بودند دار معنینظر آماري  ، ازانرژي هاي حاملبودجه دولت و آزادسازي قیمت 

معنی بدتر کردن و دامن زدن به دیگري  تند، مهار یکی درست بهنفسه نامطلوب هس معضل تورم و رکود فی

دلیل  بهتر است به رو، این از .اجتماعی و سیاسی بیشتري را تحمیل کند هاي هزینه تواند میخواهد بود که 

کار  و ي سمت عرضه در بهبود فضاي کسبها سیاستنتیجه، نقش مهم  نیروي کار و در وري بهرهاثر منفی 

همچنین با توجه به نقش اثرگذار . تري صورت گیرد توجه جدي ها سیاستبه این  ،رکودي و رفع تورم

رفت از آن،  منظور برون رکودي و به بر تورم نتیجه نقش تعامل خارجی و آثار روانی آن و در ها تحریم

  .هاي دیپلماسی کشور در جهت کاهش فشارهاي تحریم استفاده شود از تمامی ظرفیتباید 

  . ، حجم پول، تحریمکسري بودجه، نیروي کار وري بهره نفت، ،ارزنرخ ، رکودي تورم :يیدکلگان واژ

Keywords: Stagflation, Exchange Rate, Oil, Labor Productivity, Budget 
Deficit, Sanction, Money Quantity. 
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  مقدمه - 1

دو پدیده و یا معضل متضاد تلقی ، د را در شرایط طبیعیتورم و رکو، برخی از اقتصاددانان

رونق و کاهش بیکاري و رکود با کاهش  تورم با، معمول طور حسب تجربه و به زیرا بر، کنند می

پایه ، این تصور و رابطه میان تورم و رکود. است و افزایش بیکاري همراه بوده ها قیمتسطح 

). 29 :1382 ،تقوي و غروي نخجوانی( داند میرا معکوس نهاده و آن  بنافکري منحنی فیلیپس را 

کوششی در جهت بیان این موضوع ، مطرح شد) 1فیلیپس(منحنی فیلیپس که براي اولین بار توسط 

واقع منحنی فیلیپس بیانگر یک  در. یان تورم و بیکاري وجود داردزمانی م بود که یک رابطه هم

صورت رابطه نرخ رشد دستمزدها و بیکاري تغییر  عدها بهکه ب رابطه منفی بین تورم و بیکاري است

 به ،که با افزایش تورم و رشد نقدینگی یبدین معن. )274: 2018، 2دونایري و پانوسکا( یافت

دنبال آن  تر اشتغال و به و بهبود سریع شود میتدریج از میزان بیکاري در سطح جامعه کاسته 

با آغاز رکود دهه ). 98: 1383 ،سامتی و همکاران( هد بودمعنی تورم باالتر خوا به، بیکاري کمتر

براي اولین بار ، ي انبساطی در آن زمانها سیاستحل کینز مبنی بر اعمال  و استفاده از راه 1970

  .یافتدر دنیاي اقتصاد ظهور  3رکودي تورمپدیده 

 و واژه، تلفیقی از د)Stagflation(رکودي  واژه تورم) 2008( 4و راد نظر بلیندراز

)Stagnation(معنی کسادي و رکود خفیف و واژه ه، ب )Inflation( که به  استمعنی تورم  به

شرایطی، هم  چنین در. شود می گفته رکودي تورم ،رکودو  تورموقوع همزمان این دو حالت یعنی 

 .)267 :2005 ،5برانسون(ت اس و هم رکود و بیکاري، اقتصاد را فراگرفته ها در حال افزایش قیمت

علت مقررات  دستمزدها به، یابد میکاهش و بیکاري افزایش  ،اشتغال نیروي کارتحت این شرایط، 

گذاري  سرمایه. ماند در سطح باال باقی می ،ريهاي کارگ هاي اجتماعی و فشار اتحادیه بیمه، قانونی

 همچنان باالستنرخ بهره و هزینه پول ، شود میهاي جدید با توقف یا رکود شدید مواجه  در رشته

که انتظار افزایش  چرا آید وجود می بازي روي پول و کاال به بازار سفته، زیرا در کنار بازار مولد

 انداز پسها بکاهند و به خرید فوري و حتی انداز پسکه از  کند میمردم را بیشتر تشویق  ها قیمت

ند و کاال هم در بازار که مردم نیازمند کاالهاي مصرفی هست شرایطی در. آورند کاالیی روي

مانع از آن است که مردم  ها قیمتباال بودن معامالت در سطح دلخواه نیست؛ زیرا ، وجود دارد

                                                           
1. Philps 
2. Donayre and Panovska (2018) 
3. Stagflation 
4. Blinder and Rudd (2008) 
5. Branson (2005) 
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تدریج ضایع  و به شود میانبارها از کاالها انباشته . بتوانند کاالهاي مورد نیاز خود را تهیه کنند

 باال بودن قیمتعلت  نیز به یارجبازارهاي خ، ها عاجز است اما بازار داخلی از جذب آن شود می

اي  خزنده و آهسته آهسته از رشته ،رکود. راغب به خرید نیستند، کیفیت آن پایین بودنمحصول و 

 ،سو لذا از یک .)266: 1378چینی، ( گیرد و همه اقتصاد را دربرمی کند میبه رشته دیگر سرایت 

دلیل معامالت  به ،دیگر و از طرف شود یمصنایع و تولیدات کاالها و خدمات تازه با رکود مواجه 

و  گذارد میرو به افزایش  ها قیمت، ها بنگاهبازي و نیز افزایش هزینه  کاذب و عملیات سفته

  .گیرد میرکودي شکل  تورم ،گونه این

 یک منبع عمده درآمد براي دولت بوده و اهمیت آن به ،در اقتصادي مانند ایران، درآمدهاي نفتی

. بسیاري از معادالت سیاسی در کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد تواند یمقدري است که 

صورت نبودن این درآمدها، اقتصاد  اي است که در اندازه اکنون وابستگی به درآمدهاي نفتی به هم

آبادي و  شاه(بر رکود و رونق اقتصاد اثر بگذارد  تواند میو  شود میکشور دچار آشفتگی شدیدي 

سهم بزرگی  ،و نوسانات قیمت نفت ها شوك، دلیل ساختار نفتی ایران به). 142 :1396 گل، ساري

شود که براي  باعث افزایش درآمدهاي ارزي کشور می، افزایش قیمت نفت. در تورم داخلی دارند

 ،که ساختار اقتصادي جا آن و از یابد میی و نقدینگی افزایش رشد پایه پول، تبدیل آن به ریال

شود  دچار افزایش قیمت و تورم می، گی حاصل و تولید متناسب با آن را نداردقدرت جذب نقدین

سمت کاالهاي  سبب تغییر الگوي مصرفی جامعه به به، صورت کاهش درآمدهاي نفتی و در

پشتوانه پول  سادگی امکان کاهش تقاضا به به، خصوصی  گسترش مصرف دولت و بخش، وارداتی

، دلیل وابستگی به کاالهاي وارداتی با کاهش درآمد هم به تولیدو وجود ندارد ، بدون پشتوانه قبلی

علت عدم توانایی عرضه براي  به، همچنین. زند یک شرایط رکودي را رقم میکاهش یافته و 

افزایش ، این بر افزون. یابد میها افزایش  سطح قیمت ،برآورد تقاضا و الگوي مصرفی پرهزینه

منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این  ،ازي کاالب انتظارات تورمی و تقاضاي سفته

دنبال آن  لذا کاهش قیمت نفت و به .شود هاي داخلی تورم همواره تشدید می مکانیسم ،دلیل

  .شود میرکودي  منجر به بروز تورمدرآمدهاي نفتی، کاهش 

توجه  م از نوسانات قابلاع ها شوكاخیر، انواع  هاي دههخاطر نشان کرد اقتصاد ایران طی  دالبته بای

، خشکسالی و تغییر مقررات دولتی ها تحریمدر قیمت انرژي مانند نفت، جنگ، تحوالت سیاسی و 

 .اند ثباتی اقتصاد ایران اثرگذار بوده که بر بی )18: 1396 مهرگان و همکاران،(است  دهرا تجربه نمو

کنترل ( ها قیمت، ثبات سطح اشتغالرسیدن به رشد و توسعه اقتصادي اعم از افزایش  که جا آن از
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شریفی (ها از اهداف نهایی کشورها است  و تعادل در تراز پرداخت) رکودي تورمتورم، رکود و 

 دبای، ي اقتصادي از موفقیت الزم برخوردار باشندها سیاستکه  لذا براي این، )46: 1389رنانی، 

وجود  شوند، می ها سیاستقق این عواملی که منجر به عدم تحهاي  درك صحیحی از علل و ریشه

یکی از مشکالتی است که ایران همواره با این  رکودي تورم که این به توجه بنابراین با. داشته باشد

جهت  گامی در تواند می شناسایی عوامل موثر بر این پدیده، است بودهگریبان  به موضوع دست

دنبال بررسی  تفاسیر، این مطالعه به ینا با .شودحل مناسب براي درمان این معضل تلقی  کشف راه

قسمت  ،رو این از. است 1353-1394طی دوره  ایران رکودي تورمبر نقش متغیرهاي اقتصاد کالن 

در . شود میآورده  تجربیدر قسمت سوم تعدادي از مطالعات . پردازد دوم به ارائه مبانی نظري می

تحلیل نتایج  و تجزیه آزمون مدل و به شناسی پژوهش و در قسمت پنجم قسمت چهارم به روش

خواهد هاي سیاستی را دربر ارائه توصیهگیري و  نهایتاً قسمت ششم نتیجه. پرداخته خواهد شد

  .داشت

  

  مبانی نظري -2

اما  ،بوددر دنیاي اقتصاد  رایج غیریک پدیده  ،1970تا دهه  ،رکودي تورمپدیده چه  اگر

تورم بسیاري از مطالعات در ادبیات . است داشته جودهاي متعددي از آن در قرن بیستم و نمونه

را شرح  تورم رکوديرفت از  هاي برون حل ی را که علل و راههای مدل انواع مختلف ،رکودي

 ، دراند کردهمرسوم استفاده  AS/ADبرخی مطالعات از مدل . اند مورد بررسی قرار داده ،دهند می

 به ،در این قسمت. اند ي قیمت نفت متمرکز شدهها شوكبر  ،که بیشتر مطالعات در این زمینه حالی

  .شد خواهد پرداخته تورم رکودياثرگذار بر  متغیرهاي کالنمعرفی  اختصار به

برانگیز در میان  درآمدهاي نفتی و قیمت نفت یکی از مباحث جدي و بحث :درآمدهاي نفتی

 ناخالص اثر منفی بر تولیدي قیمت نفت، ها شوكدیدگاه سنتی این است که . اقتصاددانان است

 شده 1980و  1970 هاي دههحال باعث افزایش نرخ تورم طی  عین داشته و در) GDP(داخلی 

تورم توجه براي بروز  ي قیمت نفت، یک منشأ قابلها شوك کند میبیان  دیدگاهاین . است

 VAR هاي مدل زبا استفاده ا) 1984( 2یج و هریسونبرب. )7: 2018، 1و و ایساهلیسسا( است رکودي

مطالعات اخیر . دهند تایی از اقتصادهاي صنعتی، برخی شواهد این ادعا را ارائه می5در یک نمونه 

                                                           
1. Salisu and Isah (2018) 
2. Burbidge and Harrison (1984) 



 
 

 39   ایران نقش متغیرهاي اقتصاد کالن بر وقوع تورم رکودي در اقتصاد

مقابل، در . کند میها را تأیید  ین یافتهنیز ا) 2010( 2و رودریگز و سانچز) 2009و  2003( 1همیلتون

، این دیدگاه سنتی را )2009(و کیلیان ) 2001( 3مطالعات صورت گرفته توسط بارسکی و کیلیان

   .، نیستشود میگونه که اغلب مهم تلقی  آن تورم رکودياثر نفت بر  کند میتضعیف و بیان 

ها  که آن جمله این د؛ ازبندي شو بر اساس عوامل مختلفی دسته تواند میتغییرات قیمت نفت 

افتند یا براي  ت اتفاق میها براي صادرکنندگان نف که آیا آن محور هستند یا تقاضامحور و این عرضه

در یک کشور واردکننده نفت، افزایش قیمت نفت،  .)1: 2013، 4گانتر(واردکنندگان نفت 

که منجر به افزایش قیمت تمام شده  دهد مینقل را افزایش  و حمل هاي هزینهتولید و  هاي هزینه

ها، از  افزایش هزینه دلیل به. وارداتی خواهد شد دنبال آن تورم محصوالت وابسته به نفت و به

پس، افزایش قیمت نفت، ممکن . منجر به رکود هم بشود تواند میمیزان تولید کاسته خواهد شد و 

در کشورهاي صادرکننده نفت نیز، . در کشور واردکننده نفت شود تورم رکودياست منجر به 

تولید کشور  تواند میاین درآمدها . افزایش قیمت نفت منجر به افزایش درآمدهاي نفتی خواهد شد

که  البته اثر تغییرات قیمت نفت نیز بر مبناي این .بکاهد تورم رکوديرا افزایش دهد و از میزان 

 .)2: 2014 ،5کاشین و همکاران(کننده آن، متفاوت است  کننده نفت است یا تولید کشور، مصرف

اي نفتی با تخریب همین نفت و درآمده ممکن است البته بایستی اذعان کرد که در بلندمدت،

 به محور، به تخریب محیط کسب و کار و محور و رانت هاي مولد و بازتولید نهادهاي توزیع بخش

   .دومنجر ش تورم رکودي دنبال آن، وقوع

مسائلی است که در اقتصاد مطرح  ترین مهمتأثیر سیاست پولی در اقتصاد، یکی از  :حجم پول

 ،، در تحقیقات تجربیتورم رکوديبروز ن یکی از عوامل عنوا به تاکنون 1980و از دهه  شود می

 سیاست پولی معموالً به. )117: 2018، 6الوچ و البوردا( است خود جلب کرده توجه زیادي را به

عنوان یک نیروي ضد شوك قیمتی نفت، تعدیل کننده نوسانات شدید قیمت نفت در نظر گرفته 

   .شود م رکوديتورمنجر به بروز  تواند میکه گاهی  شود می

بر ناکافی بودن پول تمرکز کرده و ادعا کردند که انبساط پولی، یکی از ) 1979( 7برونو و ساچز

طرف تقاضاي محض، براي  هاي مدل ها به این نتیجه رسیدند که آن. است تورم رکوديعلل اصلی 

                                                           
1. Hamilton (2003 & 2009) 
2. Rudriguez and Sanchez (2010) 
3. Barsky and Kilian (2001) 
4. Guntner (2013) 
5. Cashin (2014) 
6. Lovch and Laborda (2018) 
7. Bruno and Sachs (1979) 
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ي پولی، ها تسیاسدر پژوهشی دیگر ایشان اثبات کردند . توضیح این پدیده اقتصادي کافی نیست

  .است تورم رکوديیکی از عوامل اصلی براي داشتن تورم باالتر و تولید کمتر و لذا 

باشد، منحنی  ي انبساطی پولی تصمیم بر کاهش میزان بیکاري داشتهها سیاستاگر دولت با اعمال 

حالت،  در این. یابد میافزایش  ها قیمتو سطح  کند میفیلیپس در جهت عقربه ساعت، حرکت 

کرد که  بحث می) 1977(فریدمن . ورم بسیار زیاد اما بیکاري کمتر از موقعیت اولیه خواهد بودت

دست آید؛ چراکه نیروهاي کار، تقاضاي  بدون بیکاري اندك، به تواند مییک نرخ تورم باالتر 

ي ها سیاستاز نظر فریدمن، اثر . کنند میهنگام تورم باالتر، تعدیل  دستمزدهاي اسمی خود را به

 انبساطی موقتی خواهد بود و در بلندمدت نرخ بیکاري به سطح طبیعی خود برخواهد گشت، در

 یک ایجاد به گرچه حجم پول بنابراین، افزایش. افزایش خواهد یافت ها قیمتکه سطح  حالی

 به افزایش بعدي ممکن است دوره در اما انجامد، می اقتصاد در موقتی و مصنوعی رونق دوره

تقوي،  غروي نخجوانی و( دیگر بیانجامد سوي از اقتصادي رکود ایجاد و سو یک زا تورم نرخ

1376 :144(.   

، افزایش ها قیمتنیروي کار، منجر به افزایش سطح  وري بهرهکاهش  :نیروي کار وري بهره

دنبال آن و با  به. شود میو واحدهاي تولیدي  ها بنگاهتولید و کاهش میزان سودآوري  هاي هزینه

وجود آمدن تورم داخلی، کاهش تقاضا، کاهش توان رقابت محصوالت داخلی در داخل و  به

ها و تولید  گذاري لذا حجم سرمایه. افتد خارج، کاهش تولید و در نهایت رکود اتفاق می

و این خود  گردد میمحصوالت کاهش یافته و متعاقباً منجر به کاهش صادرات و افزایش واردات 

  ). 10: 2013 برتولد و گراندلر،( خواهد بود تورم رکودي عامل موثر در ایجاد

، مطالعات بسیاري توسط افرادي 1979تا  1973هاي نفتی  پس از بحران :نرخ دستمزد واقعی

 3، گروب و همکاران)1980( 2، برانسون و روتنبرگ)1978( 1شیوپا-چون مودگلیانی و پادوا

تمرکز  تورم رکوديیند آدستمزدها در فرصورت گرفت که بر نقش ) 1997( 4و کابیت) 1982(

 تورم رکوديباعث  تواند میچسبندگی دستمزدهاي واقعی  کند می، نیز بیان )2009(کیلیان . داشت

باشد، خطرناك است  وري بهرهکه بیشتر از میزان ارتقاء  صورتی افزایش دستمزدها در. شود

دالیل مختلفی مانند قدرت  به بنا ندتوا میدستمزد نیروي کار ). 10: 2013برتولد و گراندلر، (

هاي کارگري، قانون حداقل دستمزد، وجود تورم در سطح جامعه، افزایش نرخ  ها و تشکل اتحادیه

                                                           
1. Modigliani and Padoa-Schioppa (1978) 
2. Branson and Rotemberg (1980) 
3. Grubb (1982) 
4. Cubitt (1997) 
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و بازدهی نیروي کار  وري بهرهکه افزایش دستمزدها با افزایش  صورتی در. افزایش یابد... ارز و 

بروز باعث تدریج  به و را افزایش خواهد داد ها بنگاه هاي هزینههمراه نباشد، افزایش دستمزدها، 

 گذارد میتدریج سودآوري بنگاه رو به کاهش  با افزایش هزینه، به .گردد میتورم در سطح جامعه 

 ناچار تعدادي از نیروهاي کاري خود را اخراج کرده و در و بنگاه براي جبران عوامل تولید خود به

لذا دو پدیده تورم و رکود . شود میفرما  نیز بر جامعه حکمو رکود  یابد میتولید نیز کاهش  ،نتیجه

  .دزن را رقم می تورم رکوديهم تلفیق شده و  به

 خارجی پذیري هاي رقابت شاخص از یکی عنوان به معموالً حقیقی ارز نرخ :نرخ ارز حقیقی

افزایش  کشور یک پول ارزش که هنگامی). 56: 1395جعفري صمیمی و قبادي، (است  مطرح

 آن در خارجی کاالهاي و شود می تر خارج، گران در کشور این تولیدي کاالهاي ،یابد یم

 تولیدکنندگان که شود می باعث کشور یک پول ارزش افزایش. شد خواهد تر ارزان کشور

 برابر در باید نیز داخل در و برسانند فروش به راحتی به خارج در را خود کاالهاي نتوانند داخلی

 و است کمتر خارجی کاالهاي قیمت که چرا بپردازند؛ شدید به رقابت یخارج کاالهاي

 تجهیزات و اي واسطه کاالهاي اولیه، مواد قیمت افزایش .)30: 1999 میشکین،( بالعکس

. )10: 2013برتولد و گراندلر، ( شد خواهد تولیدات شده تمام قیمت افزایش به منجر اي سرمایه

 قربانی اولین نتیجه در. گردد میم شده تولیدات منجر به ایجاد تورم ابتدا، افزایش قیمت تمادر لذا 

 صعودي روند دلیل به طرفی از .بود خواهند تولیدي يها بنگاه و تولید بخش ارز، نرخ تغییر

 و ها هزینه افزایش دلیل به و یافته کاهش افراد، تصرف قابل درآمد خرید ، قدرتها قیمت

 منجر روند این که آورند می روي سودآور، کاذب و هاي شغل به اشخاص خرید، قدرت کاهش

 و به یابد میلذا تولید کاهش  .گردد می اقتصاد مولد و تولیدي هاي بخش در فعالیت کاهش به

  . که در چنین فضایی وقوع تورم رکودي دور از انتظار نیست نتیجه این. افتد تدریج رکود اتفاق می

یک موضوع مهم با سابقه طوالنی  ،تورم رکوديبروز  نقش بانک مرکزي در :نرخ سود بانکی

مورد  ،)2009(کیلیان  و )2004( 2نلسون و نیکلف) 1997( 1است که توسط برنانکه و میشکین

تورم حتی اثبات کردند ) 2001(، بارسکی و کیلیان )2000( 3لویو. است ارزیابی مجدد قرار گرفته

ایده اصلی پشت این رویکرد، نظریه تورم . است یک عنصر و پدیده پولی ،ساکن بهابتدا  رکودي

یک سیاست پولی انبساطی  اگر کند میباشد که عنوان  می) 1998(مطرح شده توسط نلسون  4تنبل

                                                           
1. Bernanke and Mishkin (1997)  
2. Nelson and Nikolof (2004) 
3  . Loyo (2000) 
4. Sluggish Inflation 
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ناشی از تحریک  تواند می تورم رکوديقوي، منجر به یک افزایش پایدار و مداوم در تورم شود، 

و  دهد میسرمایه را افزایش  هاي هزینهبهره باالتر،  هاي عالوه، نرخ به. پویا باشد هاي مدل تقاضا در

 شود میتولید، افزایش قیمت محصوالت و کاهش انباشت سرمایه  هاي هزینهمنجر به افزایش در 

 ،)1988( 3و فارمر) 1977( 2، توسط کاوالو1این اثر فشار هزینه. )9: 2013 برتولد و گراندلر،(

گذاري و تولید را کاهش داده  هاي بهره، سرمایه ش نرخافزای دهد میاست و نشان  سازي شده مدل

   .خواهد شد تورم رکوديو منجر به 

 تحریم که با اول این .است تاثیرگذار شده تمام بهاي روي کانال دو از اقتصادي تحریم :تحریم

 یابد می افزایش قطعات و اي سرمایه اي و واسطه وارداتی کاالهاي از برخی ورود هزینه اقتصادي،

 کاالهاي قیمت، همان با است که، اگرچه ممکن این دوم .گذارد می اثر بر قیمت طریق این از و

 در بایستی و نیست پذیر مستقیم امکان صورت به واردات این اما کرد وارد بتوان را اقتصادي

، 4فیشهندلر و همکاران( دهد می افزایش را معامالتی هزینه مسئله این و شود وارد مرحله چند

 دیگر به طرف از. گردد میو ایجاد تورم  ها قیمتاین امر نهایتاً منجر به افزایش سطح . )64: 2017

که این امر منجر به کاهش تولید و در نهایت ایجاد  شود می، از میزان واردات کاسته ها تحریمدلیل 

ارز، تقاضا  دلیل نااطمینانی از آینده تولید و نرخ همچنین در شرایط تحریم، به. گردد میرکود 

دیگر عدم  از سوي. براي خرید کاال و ارز افزایش خواهد یافت که منجر به تورم خواهد شد

هاي داخلی و خارجی را کاهش  گذاري اطمینان از وضعیت آینده و کسب و کار کشور، سرمایه

  .افتد در این شرایط تورم و رکود توأمان اتفاق می در نتیجه .شود میخواهد داد و منجر به رکود 

دلیل عدم تعادل در  به تورم رکوديهاي  معتقد بود تمامی بحران) 1995( برونو :کسري بودجه

ریشه در بروز کسري بودجه  تورم رکوديهاي  بحرانبه عقیده وي، . افتد لت اتفاق میامور مالی دو

   .قبل از بحران دارد

، منجر به بروز )ها یا هردو نهکاهش درآمدها، افزایش هزی(دولت به هر دلیلی  هاي هزینهافزایش 

ي ها سیاستمنظور از بین بردن کسري بودجه رو به اعمال  کسري بودجه خواهد شد که دولت به

با . ي مالی از طریق افزایش مالیات خواهد آوردها سیاستپولی از طریق افزایش حجم پول یا 

نیز افزایش خواهد یافت دنبال آن تورم  اعمال سیاست پولی انبساطی، تقاضاي کل افزایش و به

                                                           
1. Cost-push Effect 
2. Cavallo (1977) 
3. Farmer (1988) 
4. Fischhendler (2017) 
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 هاي هزینهها منجر به افزایش  افزایش مالیات ،دیگر طرف از). 358: 2015، 1تیواري و همکاران(

  .حادث خواهد شد تورم رکودي، کاهش تولید و رکود خواهد شد و ها بنگاه

ها که هدف اصلی آن واقعی  در طرح هدفمند کردن یارانه :انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت 

هدف اصلی  ي کاالها و خدمات عرضه شده در اقتصاد کشور است، طبیعتاًها قیمتدن کر

نوري و ( ي واقعی در بازار استها قیمتسازي  هاي دولتی و پیاده ها و یارانه حذف کمک ها، دولت

ویژه  این امر در ابتدا منجر به افزایش قیمت کاالهاي مشمول یارانه به. )80: 2013، 2صادقی

همراه خواهد داشت و منجر به تورم  تولید را به هاي هزینهنرژي خواهد شد که افزایش ا هاي حامل

ها سبب  افزایش تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه .)60 :1995، 3سینگ هوپ و( شود می

طرف نیروي کار  از ،افزایش انتظارات در راستاي درخواست افزایش دستمزد، متناسب با نرخ تورم

براي کاهش قیمت  نیزتولیدکننده . شود مینهاده مورد نیاز تولید  ترین مهمگران شدن شده و سبب 

بیکاري و کاهش که سبب افزایش  کند می، اقدام به تعدیل نیروي کار بارسر هاي هزینهشده و  تمام

صورت همزمان  تورم و رکود به ،در نتیجه ).10: 2017، 4صالحی و همکاران( تولید خواهد شد

مدت صحت خواهد داشت و در بلندمدت احتماالً  البته این موضوع تنها در کوتاه .د شداهایجاد خو

 .از شدت آن کاسته خواهد شد

  

  تجربیمطالعات  - 3

این موضوع  .است مرتبط بیکاري نرخ با منفی صورت به تورم نرخ اولیه فیلیپس منحنی با مطابق

ابتدایی دهه  هاي سالبا وقوع بحران بزرگ در که  میالدي مورد تأیید بود تا این 70تا اوایل دهه 

زمان اتفاق افتادند و لذا صحت نظریه فیلپیس زیر  صورت هم رکود و تورم به هر دو پدیده، 1970

تورم از آن زمان تاکنون مطالعاتی صورت گرفته است که به بررسی این پدیده یعنی . سوال رفت

  . شود میاشاره از آنان  برخیجا به  پرداخته که در این رکودي

در اقتصاد ایران  تورم رکوديعامل ایجاد  ترین مهمرا  5پدیده ناسازگاري زمانی) 1393( فر باستانی

و روش ) OLS( بر این اساس، وي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی. داند می

                                                           
1. Tiwari (2015) 
2. Noori and Sabouri (2013) 
3. Hope and Singh (1995) 
4. Salehi (2017) 

گیرنده اقتصادي در یک دوره زمانی نسبت  ک تصمیمد که ترجیحات یشو ناسازگاري زمانی به شرایطی اطالق می .5

  .به دوره زمانی دیگر، متفاوت شود
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تا  1358ا براي ایران طی دوره زمانی ، پدیده ناسازگاري زمانی ر)VAR( خودرگرسیون برداري

ي ها سیاستدلیل  ها داللت بر آن دارد که اقتصاد ایران به یافته. دهد میمورد آزمون قرار  1388

در  تورم رکوديپدیده  ،تبع آن گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاري زمانی شده و به مصلحت

  .است اقتصاد ایران حادث شده

به  »آن عوامل و آماري هاي نظم :یرانا در تورمی رکود« مقاله در )1393( همکاران و رحمتی

 تورم رکوديماهیت  کردند بیان و پرداختند 1390-1392 هاي سالایران طی  تورم رکوديبررسی 

 بر که است عرضه منفی شوك احتماالً ،تورم رکودي هاي تجربه دیگر مشابه ،اقتصاد ایران در

 تولید لذا. است شده تشدید آن هم تورم و کسادي هم ،ایران در اقتصاد سازوکارهاي اساس

 روند ادامه از کمتر بسیار ،تولید واقعی شکاف و است یافته کاهش ،ایران اقتصاد در حصول قابل

بهتر شده باشد  ،یعنی ممکن است روند جدید رشد اقتصادي نسبت به قبل .بود خواهد سابق رشد

افزایش تقاضا و کاهش ي ها سیاستدلیل رکود عمیقی که در گذشته وجود داشته است،  اما به

  .معنی خواهد بود شکاف، در از بین بردن رکود، ناموفق و بی

. پردازند در اقتصاد ایران می تورم رکوديبه شناسایی علل ) 1392(گپی و همکاران  هیخانی قر

به بررسی  1352-1390و براي دوره  )TAR( اي ایشان با استفاده از روش تصحیح خطاي آستانه

اثر  تورم رکوديطور یکسان بر  ردازند که آیا رشد عوامل شناسایی شده، بهپ این موضوع می

 .متفاوت است تورم رکوديها بر  اي، اثرگذاري آن د یا پس از عبور از یک سطح آستانهگذار می

ها، درآمدهاي نفتی، کسري بودجه دولت و حجم  پرداخت بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز

  . شوند در کشور ایران محسوب می تورم رکوديبوده و علل  دار معنیي از نظر آمار ،نقدینگی

 هاي سالطی  تورم رکوديوجود آورنده  یابی علل و عوامل به به ریشه) 1383(سامتی و همکاران 

و نیز روش  3SLSایشان با استفاده از سیستم معادالت همزمان و با روش . پردازند می 1379-1350

زینه مبادله بر تورم و بیکاري را در قالب یک مدل اقتصادي توجیه ه نظريتصحیح خطا، نقش 

تورم در ایجاد  یکی از عوامل موثر پردازند که هزینه مبادله رضیه میو به آزمون این ف کنند می

است که هزینه مبادله بر بیکاري و تورم اثر مثبت  نتایج حاصله حاکی از آن. در ایران است رکودي

توان بیان داشت هزینه مبادله از  لذا می. شود میزمان تورم و بیکاري  هم دارد و باعث افزایش

سازي، نشان داد  همچنین نتایج حاصل از شبیه. در ایران است تورم رکوديوجود آورنده   عوامل به

   .با ثابت بودن هزینه مبادله، از تورم و بیکاري کاسته خواهد شد
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ماهه ایاالت متحده براي دوره  هاي تاریخی ماهانه و سه دهبا استفاده از دا )2018( سالیسو و ایساه

، مدل منحنی فیلیپس سنتی را مورد بازبینی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل 2017تا  1957

دلیل  ترین مهمافتد، ناتوان است و  طور همزمان اتفاق می در توضیح مواردي که تورم و بیکاري به

ها  آن. است ي طرف تقاضا را لحاظ نمودهها سیاستتنها  ،فیلیپس سنتیآن، این است که منحنی 

عوامل سمت عرضه مانند طی دوره مورد بررسی را در  تورم رکوديدلیل وقوع  ترین مهم

 صورتی د و معتقدند مدل منحنی فیلیپس دردانن ي نفتی میها شوكي قیمت مواد اولیه و ها شوك

   .ها داشته باشد بینی عملکرد بهتري در پیش تواند مید، که عامل سمت عرضه را نیز لحاظ نمای

بر اساس منحنی فیلیپس طی بازه  ،به بررسی تورم و بیکاري در نیجریه) 2015( 1ارجی و همکاران

 ناخالص تولید، اثر متغیرهایی چون نرخ بیکاري ،راستا این در. پردازند می 1970-2011زمانی 

عنوان متغیرهاي توضیحی مدل بر  خ رشد عرضه پول بهکسري بودجه و نر، نرخ بهره، داخلی

نتایج . عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت به) نرخ تورم(کننده  شاخص قیمت مصرف

 . استطی دوره مزبور  تورم رکوديحاکی از وجود 

می با استفاده از مدل تعادل عمو تورم رکوديبه بازبینی پدیده ) 2015( 2شوجات خان و همکاران

ها نشان دادند اگر  آن. براي اقتصاد آمریکا پرداختند 1947-2008بازه زمانی  درتصادفی پویا 

ي ها سیاستناشی از  تورم رکودي، اقتصاد از قواعد سیاستی و اهداف تورمی خود منحرف شود

عدم اطمینان باال در اعمال  چه همچنین عنوان کردند اگر. پولی یک اتفاق بدیهی خواهد بود

یک کانال ، بینجامد اما وجود اطالعات ناقص تورم رکوديبه وقوع  تواند میي پولی ها ستسیا

   .یستن تورم رکوديالزم براي ایجاد 

یافته  کشور توسعه 13 تورم رکوديهاي موثر در بروز  لفهؤبه شناسایی م) 2013( 3برتولد و گراندلر

به شناسایی دوران  ،ستفاده از مدل پانل دیتاها با ا منظور آن بدین. پرداختند 2010تا  1970طی دوره 

هر واحد  هاي هزینه، متغیرهاي نرخ بهره ،ن دوای. کشورهاي مزبور پرداختند در تورم رکودي

عنوان عوامل مؤثر بر  را به تورم رکوديروند زمانی و وقفه ، قیمت نفت، قیمت کاالها، نیروي کار

نیروي کار و  وري بهرهکاهش ، زایش نرخ بهرهنتایج نشان داد اف. معرفی نمودند تورم رکودي

 تورم رکوديهمچنین اذعان کردند . بوده است تورم رکوديافزایش قیمت نفت منشأ اصلی بروز 

   .ي نفتی بوده استها شوكبیشتر ناشی از  1980و  1970 هاي دهه

                                                           
1. Orji (2015) 
2. Shujaat (2015) 
3. Berthold and Grundler (2013) 



 
 
 1397 زمستانو  ییزپا ،بیستم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   46

اي سیاستی و ابزاره تورم رکوديآوردنده  وجود به شناسایی عوامل به) 2011( 1امجد و همکاران

ها معتقد بودند علت  آن. پرداختند 2007-2010 هاي سالدر پاکستان طی ، خروج از این شرایط

که با است ي عرضه ناشی از انقباض تولید ها شوك، در پاکستان تورم رکودياصلی وجود 

   .همراه است ها قیمتزمان سطح  افزایش هم

 تا 1970هاي سال تورم رکودي عامل را زمانی ناسازگاري وجود) 2004(2 گرور مک و چاپل

 برو و) 1977( کیدلند و پرسکات الگوي اساس بر، تحقیق این در. نمودند معرفی امریکا در 1978

 )FOMC( 4مرکزي بانک بازار باز کمیتۀ پولی يها سیاست کردند اثبات )1983( 3نوگورد و

 تورم رکودي بروز عامل و گرایانه روش مصلحت بر مبتنی و مالی يها سیاست بر مقدم ،مریکاآ

  .ستا بوده دهه این در

میالدي را  70در آمریکا طی دهه  تورم رکوديوجود آورنده  عوامل به )2002( بارسکی و کیلیان

به  ،در آمریکا 70گ دهه زرب تورم رکوديهاي  ها ریشه عقیده آن به. مورد بررسی قرار دادند

 .شود میمربوط  1979-1980و  1973-1974 هاي سالعواملی فراتر از افزایش قیمت نفت طی 

اعم از انقباض یا انبساط ، د نوسانات پولینوسیله آن نشان ده ها مدلی را فراهم آوردند تا به آن

نهایتاً . ي عرضه بوده استها شوكمیالدي حتی در غیاب  70در دهه  تورم رکوديباعث ، پولی

نند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت و اثر اي ما ي هزینهها شوكدو عامل ، ها که از نظر آن این

  .باشند تورم رکوديعلل وقوع  ترین مهمتوانند  ي پولی میها شوك

نیروي کار  وري بهرهي انرژي با تأکید بر اثر نفت، دستمزدها و ها قیمتاثر ) 2002 و 1979( بلیندر

ي ها شوكه رسید که به این نتیجبر تورم که با کاهش تولید در ارتباط است را بررسی نمود و 

هاي  ي قیمت مواد غذایی و حذف کنترلها شوك، اتفاق افتاد اوپک که براي قبل هاي دهه

اند و  ، نقش اساسی در رویدادهاي کالن اقتصادي داشته1973-1974 هاي سالقیمت در  -دستمزد

ا در ایجاد پول و تقاضاي کل نقش کمتري ر. اند شده در ایاالت متحده تورم رکوديمنجر به ایجاد 

این تفسیر از شوك عرضه، اثرات طرف تقاضا اعم از پولی یا مالی را . اند کردهاین پدیده ایفا 

  .بود نظر نگرفته هرگز در

                                                           
1. Amjad (2011) 
2. Chappell and McGregor (2004) 
3. Barro and Gordon (1983) 
4. Federal Open Market Committee 
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این دو . پرداختند 1970در اواسط دهه  تورم رکوديبه بررسی دالیل  )1979( 1برونو و ساچز

زمان تورم و  ل پدیده جهانی افزایش همدلی توجیهسنتی طرف تقاضا قادر به  هاي مدل معتقد بودند

 ،ها نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بخش اعظمی از این موضوع آن. نیستند 70رکود در اواسط دهه 

ي طرف ها شوكواقع  در. است بوده 1973بی نفت از سال ي نسها قیمتمربوط به تغییرات در 

بایستی  لذا هر کشور، این امر دامن بزندبر  تواند میي کالن اقتصادي هر کشور ها سیاستعرضه و 

خصوص در  متناسب با روابط ساختاري همان کشور به ها سیاستو  ها شوكدر واکنش به این 

  .متفاوت عمل کنند، هاي دستمزد تعیین کننده

به رابطه بین تورم و بیکاري  تورم رکوديدر بررسی  گذشته، در اکثر قریب به اتفاق مطالعاتلذا 

 صورتی در. متغیر جداگانه که یکی وابسته و دیگري مستقل است پرداخته شده است در قالب دو

تمامی ابعاد رکود را پوشش  تواند میو ن شود میکه بیکاري تنها شاخصی براي رکود محسوب 

 حاصل که فالکت شاخص از تورم رکودي سنجش برايدر بسیاري از مطالعات دیگر،  .دهد

 حد که است آن در روش این مشکل اما است؛ هشد استفاده ،شدبا می بیکاري و تورم نرخ جمع

 درصد 1 و تورم به مربوط درصد 29 که باشد 30 شاخص این اگر مثالً. ندارد وجود مشخصی

 درصد 15 و تورم درصد 15 اقتصاد آن در که شرایطی با تفاوتی ،باشد بیکاري به مربوط

 2منراهان و س ناز الگوي دبا استفاده  حاضر، لعهمطا لذا. ندارد ،کند می تجربه توأمان را بیکاري

و هم مشکالت مطرح  کند میعنوان یک متغیر مجزا محاسبه  به را تورم رکودي، هم متغیر )2004(

   .همراه نخواهد داشت شده در زمینه شاخص فالکت را به

  

  ارائه مدلشناسی و  روش - 4

  مدل - 1- 4

، )2012، 2013( برتولد و گراندلر، )2015( همکاران ارجی و پیروي از مطالعات در این مطالعه به

 نظر گرفته در 1رابطه صورت  به تورم رکوديتابع  ،)2006( و بارسکی و کیلیان ،)2008(بلیندر 

 :است شده

),,,,,,,,( tttttttttt SUBSANREXWPRORLIQOILBDfSTG  )1                  (  

  

                                                           
1. Bruno and Sachs (1979) 
2. Denhaan and Sumner (2004) 
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حجم  LIQ قیمت نفت خام اوپک، OIL ،دجه دولتکسري بو BD ،تورم رکودي STG که

 نرخ ارز واقعی، REX دستمزد واقعی، W ،نیروي کار وري بهره PRO نرخ سود بانکی، R پول،

SAN و تحریم SUB  هستند انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت.   

و  Eviews9( افزار نرمدر این مطالعه براي انجام برآوردهاي مورد نیاز از فنون اقتصاد سنجی و 

Stata14 (است استفاده شده 1و از مدل الجیت.   

نیست،  XBتابعی خطی از متغیرهاي توضیحی یعنی ) متغیر وابسته(  yدر مدل الجیت احتمال وقوع

   .)425: 2،2008هیل و همکاران(ه این احتمال تابع توزیع لجستیک دارد بلک

  

XBe
XBXyP




1

1
)()1(

 )2   (                                                                    

 

 توان نمی بنابراین اند، ارتباط در وابسته متغیر با خطی غیر صورت به ضرایب مدل این در چون

 به .کرد استفاده مربعات حداقل زننده تخمین مانند خطی هاي زننده تخمین از آن رآوردب براي

، 3ترین(شود  می استفاده مدل این تخمین براي نمایی راست حداکثر زننده تخمین از دلیل همین

 متغیر وقوع احتمال براي شده برآورد مقدار که است این الجیت مدل مزیت اصلی ).105: 2003

 نکته قابل توجه در مدل الجیت، چگونگی. خواهد بود ]0و  1[مدل الزاماً در بازه  این در وابسته

 تفسیر اما است اعتبار داراي ضرایب يدار معنی عالمت و مدل، این در .است ضرایب تفسیر

 و الجیت مانند غیرخطی هاي مدل نهایی اثرات .شود می نهایی مقدور اثرات محاسبه با ضرایب

 تغییر نیز ها آن مقدار محاسبه، نقطه بسته به و نیستند ثابتی مقدار جزئی اثرات ندمان به پروبیت

 سپس نمونه و مقادیر نهایی در اثر: دارد وجود متداول انتخاب سه ارتباط این در .کرد خواهد

نده و اثر نهایی در مقادیر نمای نمونه متغیرهاي توضیحی میانگین در نهایی آن، اثر متوسط محاسبه

منظور بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر احتماالت  الجیت، به لذا در مدل. یرهاي توضیحیمتغ

بینی شده متغیر وابسته و یا براي انتخاب پیشنهادهاي متناوب دیگر، اثر نهایی یا احتمال نهایی  پیش

دست آورد  هتوان اثرات نهایی متغیرها بر احتماالت را ب می 3که با استفاده از رابطه  شود میمحاسبه 

   ).69 :2012، 4گرین(

  

                                                           
1. Logit Model 
2. Hill (2008) 
3. Train (2003) 
4. Greene (2012) 
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  BBxBx
x

xjyprob
jj
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 ][][

)(
21 

 )3                                          (
 

  

  ها داده - 2- 4

از متغیر کسري بودجه دولت ) 2013( 2و لین و چو) 2015( 1تیواري و همکارانبه پیروي از 

   :شود میده استفا 4حقیقی نمودن این متغیر، از رابطه جهت . است شده

  

P

BD
BD n

r 
)4                                                                                                       (

 

  

که در آن، 
rBD : ،کسري بودجه حقیقی

nBD : کسري بودجه اسمی وP : شاخص قیمت

   .ننده هستندک مصرف

و بلیندر و راد ) 2013(و به پیروي از برتولد و گراندلر  تورم رکوديجهت نشان دادن اثر نقت بر 

از دو متغیر قیمت نفت و درآمدهاي نفتی استفاده شده که جهت دسترسی به مقادیر  ،)2008(

  .اند کننده، تقسیم شده حقیقی، بر شاخص قیمت مصرف

شوجات و ، نیروي کار وري بهرهاز متغیر ) 2013( 3کیم و همکاران و )2013( برتولد و گراندلر

که  اند نمودهاستفاده  از متغیر حجم پول) 2004(و چاپل و مک کروگر ) 2015(خان و همکاران 

   .است دست آمده با تقسیم مقادیر اسمی آن بر شاخص قیمت مصرف کننده، مقادیر حقیقی آن، به

از متغیر نرخ ارز واقعی  ،)2016( 5شاه آبادي و همکارانو ) 2010( 4به پیروي از ویماندا و همکاران

   :آید دست می به 5نرخ ارز واقعی از رابطه  که است استفاده شده

  

 
IR

US

CPI

CPI
EXREX .  )5                                       (                             

  

EX بر حسب دالر، نرخ ارز رسمی 
USCPI  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی آمریکا

و
IRCPI االها و خدمات مصرفی در ایران استشاخص بهاي ک.   

                                                           
1. Tiwari (2015) 
2. Lin and Chu (2013) 
3. Kim (2013) 
4. Wimanda (2010) 
5. Shahabadi (2016) 
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مورد ) 2010( 1و هو و مائودي) 2015(پنوا و همکاران نرخ دستمزد واقعی، به پیروي از مطالعات 

  : است آمدهدست  به 6نرخ دستمزد واقعی از رابطه . است استفاده قرار گرفته

  

P

W
W n

r 
 )6                                                                                            (  

  

شاخص قیمت  P نرخ حداقل دستمزد اسمی و Wnنرخ دستمزد واقعی،   Wrکه در آن

از  ،هاي آماري نرخ دستمزد اسمی دلیل محدودیت دسترسی به داده به( هستند کننده مصرف

  .)است حداقل دستمزد اسمی استفاده شده

، به اثر نرخ تورم رکوديو بسیاري از مطالعات دیگر پیرامون ) 2013و  2012(گراندلر برتولد و 

 شرعی، حرام استاز لحاظ  که بهره، در کشورهاي اسالمی جا آن اما از. اند داشتهاذعان نیز بهره 

 جاي نرخ بهره از نرخ سود بانکی  لذا در این مطالعه به. شود میبحث نرخ سود بانکی مطرح 

   :است دست آمده به 7استفاده شده است که مقدار واقعی آن از رابطه  ساله هاي یک سپرده

  

 nr RR  )7                                                  (                                                              
 

  

ساله  هاي یک نرخ سود اسمی سپرده Rnساله،  هاي بانکی یک نرخ سود واقعی سپرده Rrکه در آن 

  .نرخ تورم هستند و 

 محاسبه براي .محاسبه شود تورم رکوديشاخص  الزم است، تورم رکوديقبل از تخمین تابع 

 که یهای سال و یک عدد بوده تورم رکودي دچار ایران اقتصاد که یهای سال ،تورم رکودي متغیر

هان و  ناز الگوي د تورم رکوديدر تعیین  .شود می وارد صفر عدد است، نبوده تورم رکودي

 واقعی تولید رشد و تورم نرخ کواریانس ابتدا در این روش. استفاده شده است) 2004(منر اس

   . دهد می نشان را کواریانس محاسبه روش 8 رابطه. شود می مشخص

  

  

  

))]())(([(),( YEYINFEINFEYINFCov   )8                                                (  

  

                                                           
1. Hu and Maude (2010) 
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 بیانگر ،کواریانس شدن منفی .رشد تولید واقعی کشور است Y نرخ تورم و INF که در آن

 پایه بر .ددار زمانی دوره در تورم رکودي دمع بر داللت آن بودن تمثب و تورم رکودي وجود

 مثبت INF-E(INF) عبارت باشد، افزایشی دوره یک در تورم روند اگر مذکور، شاخص

  Y-E(Y)عبارت باید ،شود اثبات تورم رکودي وجود زمانی دوره یک در که آن براي و شود می

 در واقعی ناخالص تولید رشد رمقدا که است آن مذکور عبارت شدن منفی شرط .شود منفی نیز

 رشد بودن منفی، بنابراین .شود کمتر بررسی مورد دوره طی آن متوسط از دوره هاي سال بیشتر

تورم  وجود گویاي تواند می دوره یک هاي سال بیشتر در تورم مثبت نرخ کنار در اقتصادي

 تولید کاهشی رشد روند بلکه، نیست رکودي تورم وجود شرط تنها مسئله این اما، باشد رکودي

تورم  بر داللت تواند می، شود مواجه یهای سال در تورم توأمان افزایش با اگر نیز داخلی ناخالص

   .نماید رکودي

 ساالنه تولید رشد متوسط ،1373 تا 1368 هاي سالبرنامه اول توسعه یعنی  هاي سال طی مثالً

 و 1368 هاي سال طی که آن وجود با اما، است درصد 6/21 تورم نرخ و 95/5 داخلی ناخالص

 دوره این هاي سالبیشتر  در ولی افتاده اتفاق فزاینده صورت به داخلی ناخالص تولید رشد 1369

 میان کواریانس، بنابراین .است بوده کمتر متوسط میزان از مذکور رشد) 1373 و 1372 ،1371(

 آن در داخلی ناخالص تولید رشد واقعی و تورم نرخ میان ارتباط گویاي که اقتصادي رشد و تورم

 و تورم نرخ توأمان تغییرات روش این در در واقع .دارد تورم رکودي بر داللت و منفی، است دوره

 تحلیل، است زمانی دوره هر در متوسط مقدار نیز که آن بحرانی مقدار یک پایه بر واقعی رشد

 محیط در نوسانات گویاي که واقعی رشد و تورم نرخ ار درد نوسان تغییرات، بنابراین. دشو می

 از انحراف قالب در، است اقتصادي هاي گیري تصمیم و ساختار اقتصادي دلیل به خارجی و داخلی

 وجود ).2004هان و سامنر،  دن(بود  دخواه تأثیرگذار تورم رکودي بر بروز دوره، میانگین مقادیر

 بر داللت 1388 تا 1384 هاي سال مانند اقتصادي یک دوره يها سال از برخی در مثبت رشد نرخ

 از اقتصادي رشد و تورم مقادیر محاسبه پایه بر مذکور باید مقادیر بلکه، ندارد تورم رکودي نبود

اقتصاد  تورم رکودي هاي سالنتایج برآورد  7تا  1 ولاجد .شود دوره تحلیل طول در ها، آن متوسط

   .دهد میایران را نشان 
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  قبل از انقالب هاي سال طی تورم رکودي روند: 1 جدول

  متغیر  تورم رکودي  رشد تولید ناخالص داخلی  میزان تورم  سال

  0  خیر  08662/0  155/0  1353

  0  خیر  -01113/0  099/0 1354

  0  خیر  18139/0  166/0 1355

  1  بله  -0372/0 251/0  1356

  0  خیر  -1278/0 10/0 1357

      0183/0  154/0  میانگین

  و محاسبات پژوهش 1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم

  

  هاي انقالب و جنگ روند تورم رکودي طی سال: 2جدول 

  متغیر  تورم رکودي  رشد تولید ناخالص داخلی  میزان تورم سال

  0  خیر  -09446/0 114/0 1358

  1  بله  -23244/0 235/0 1359

  0  خیر  -/049680 228/0 1360

  0  خیر  22275/0 192/0 1361

  0  خیر  09703/0 148/0 1362

  0  خیر  -07567/0 104/0 1363

  0  خیر  01791/0 069/0 1364

  1  بله  -09773/0 237/0 1365

  0  خیر  00207/0 277/0 1366

  1  بله  -05282/0 289/0 1367

      -0258/0  189/0  میانگین

  و محاسبات پژوهش  1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم

  

  هاي اجراي برنامه اول توسعه بعد از انقالب روند تورم رکودي طی سال: 3جدول 

  و محاسبات پژوهش  1396العات اقتصادي سال هاي زمانی اط ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم             

  

  

  

  

 سال  میزان تورم  رشد تولید ناخالص داخلی تورم رکودي  متغیر

 1368 174/0  0.05873  خیر  0

 1369 090/0  14044/0  خیر  0

 1370 207/0  12293/0  خیر  0

 1371 244/0  03064/0  بله  1

  1372 229/0  01355/0  بله  1

  1373 352/0  -00921/0  بله  1

  میانگین  216/0  0595/0    
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  هاي اجراي برنامه دوم توسعه بعد از انقالب روند تورم رکودي طی سال: 4جدول 

  و محاسبات پژوهش 1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم              

  

  ه بعد از انقالبهاي اجراي برنامه سوم توسع روند تورم رکودي طی سال: 5جدول 

   و محاسبات پژوهش 1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم             

  

  هاي اجراي برنامه چهارم توسعه بعد از انقالب روند تورم رکودي طی سال: 6جدول 

  و محاسبات پژوهش 1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم            

  

  هاي اجراي برنامه پنجم توسعه بعد از انقالب روند تورم رکودي طی سال: 7 جدول

  و محاسبات پژوهش 1396هاي زمانی اطالعات اقتصادي سال  ، بانک اطالعات سريبانک مرکزي هاي ها و بررسی اداره سیاست :خذأم            

 سال  میزان تورم  رشد تولید ناخالص داخلی تورم رکودي  متغیر

  1374 494/0  026840/0  خیر  0

  1375 232/0  05391/0  خیر  0

  1376 173/0  00826/0  خیر  0

  1377 181/0  02196/0  رخی  0

  1378 201/0  01697/0  بله  1

  میانگین  256/0  0255/0    

 سال  میزان تورم  رشد تولید ناخالص داخلی تورم رکودي  متغیر

  1379 126/0  05673/0  خیر  0

  1380 114/0  02052/0  خیر  0

  1381 158/0  08124/0  خیر  0

  1382 156/0  08414/0  خیر  0

  1383 152/0  04637/0  بله  1

  میانگین  141/0  0578/0    

 سال  میزان تورم  رشد تولید ناخالص داخلی تورم رکودي  متغیر

  1384 104/0  06317/0  خیر  0

  1385 119/0  06068/0  خیر  0

  1386 184/0  07743/0  خیر  0

  1387 254/0  00641/0  بله  1

  1388 108/0  01266/0  خیر  0

  میانگین  153/0  0440/0    

 سال  میزان تورم  رشد تولید ناخالص داخلی تورم رکودي  متغیر

  1389 124/0  06482/0  خیر  0

  1390 215/0  04302/0  بله  1

  1391 305/0  -06783/0  بله  1

  1392 347/0  -01924/0  بله  1

  1393  155/0  02977/0  خیر  0

  1394  119/0  03582/0  خیر  0

  میانگین  211/0  01439/0    
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است  اظ شدهمهم لح ياقتصاد يها تحریممطالعه تنها  نیدر انیز باید عنوان کرد  ها تحریمدر مورد 

 رانیا یو مال يدر روابط تجار یچندان ریکه تأث ییها تحریم ایسازمان و  ایفرد  کی میو تحر

در نظر گرفته  میتحر هاي سالعنوان  به ریز هاي ساللذا . است نداشته، مورد نظر قرار نگرفته

  :اند شده

و  يبانک مرکز يها ییدارا یمسدود شدن تمامممنوعیت واردات نفت از ایران، ( 1357سال 

 میحرت( 1358، سال )رانیدر ا کایسفارت آمر ریکارتر، پس از تسخ یمیتوسط ج رانیدولت ا

انواع  میتحر( 1365سال ، )توسط کارتر رانیبا ا یصادرات و واردات و هرگونه معامالت مال

بانک  در کایآمر ندگانیبه نما( 1366 سال، )گانیجمله نفت توسط دونالد ر از رانیواردات از ا

اعالم کرد  یجهان يها به همه سازمان کایبدهند و آمر یمنف يرا رانیا هیشد عل دستور داده یجهان

ها خواهد  سازمان نیخود به ا يها همان اندازه، از کمک وام بدهند، به رانیکه به ا زانیکه بر هر م

قانون  نیا. شد بیتصو "و عراق رانیا ینظام زاتیگسترش تجه" قانون( 1370سال ، )کاست

هستند، منع  یکاربرد نظام يدارا میمسق ریطور غ را که به یزاتیآالت و تجه نیماش هیصادرات کل

 يبرا يگذار هیسرما تیممنوع( 1373، سال )داد انیپا رانیا ياقتصاد يها کرد و به تمام کمک

قانون " بیتصو( 1378، سال )رانیبا ا ينوع روابط تجار و ممنوع شدن هر ینفت نیادیتوسعه م

بودند، از  یستیترور يکشورها ستیرا که در ل ییقانون کشورها نیا ."ياعتبارات کشاورز

 هیعل ها تحریماعمال ( 1385، سال )محروم کرد کایآمر یصادرات يها نامه ضمانت افتیدر

و  سمیاز ترور یمال تیحما لیدل سپه، صادرات، سپاه پاسداران و وزارت دفاع به يها بانک

 ياز آن توسط شورا تیو حما یبه سالح کشتار جمع یابیجهت دست بنان و تالش دراهللا ل حزب

و  یحاتیکمک به برنامه تسل لیدل بانک توسعه صادرات به میتحر( 1386سال  ،)سازمان ملل تیامن

و  دیاکتشاف و تول نهیزم مختلف در زاتیتجه میتحر( 1388 سال، )کایاز جانب آمر رانیا يا هسته

 از یتخصص يافزارها و نرم ازین مورد هیمواد اول ،یتست و بازرس زاتیگاز، تجه نفت و شیپاال

 یو هدف قرار دادن مبادالت مال رانیا ینفت يدرآمدها میتحر( 1390سال ، )اروپا هیاتحاد يسو

و قطع  يبانک مرکز يها تیفعال میتحر زیو ن کایتوسط آمر يبا بانک مرکز رانیمربوط به نفت ا

 ياز سو رانیواردات نفت از ا تیممنوع( 1391سال  ،)سیتوسط کانادا و انگل فتییخدمات سو

 الیدر مبادله و تجارت با ر یخارج يها بانک تیممنوع( 1392سال ، )کایکشورها توسط آمر ریسا

   .)آن ينگهدار ای
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و  1عدد ، بوده ياقتصاد میدچار تحر رانیکه ا یهای سال براي میتحر یموهوم ریدر ساختن متغ

  .است شده عدد صفر قرار داده، ها سال ریسا

نرخ ، هاي دولت پرداخت، درآمدهاي دولت مار و اطالعات مربوط به متغیرهايشایان ذکر است آ

، اطالعات 1آمار و اطالعات بانک مرکزي پایگاهاز  تولید ناخالص داخلی، ،حجم پول، سود بانکی

اطالعات مربوط  ،2، کار و رفاه اجتماعیمربوط به حداقل دستمزد از سامانه آماري وزارت تعاون

 بر اساس سال پایه و آمریکا شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی ایران نرخ ارز رسمی، به

و قیمت نفت خام  4ي آسیارو نیروي کار از سازمان بهره وري بهره، WDI 3گاه از وب) 2010(

   .ندا استخراج شده 1353-1394هاي  براي سال 5گاه اوپک اوپک از وب

  

  تحلیل نتایج و مدل آزمون -5

 به 1353-1394طی دوره  تورم رکوديابتدا روند متغیرهاي کالن اثرگذار بر  ،در این قسمت

و  1375، 1374، 1373هاي سالجز  اقتصاد ایران به .است شدهصورت نموداري آورده  به اختصار و

زان کسري بودجه حقیقی ایران بیشترین می. است همواره با مشکل کسري بودجه مواجه بوده 1380

 32بوده که در واقع  1373میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال  2313با  1385مربوط به سال 

  .است میلیارد ریال، مازاد بودجه داشته

 مواجه نقدینگی باالي رشد با انقالب از پس و اخیر سالیان طی ایران در زمینه حجم پول، اقتصاد

 تورم رکوديو  تورم جمله از کشور براي مشکالتی بروز باعث نقدینگی باالي رشد این که بوده

، دولتی غیر بخش بدهی، دولتی بخش هاي بدهی خالص، خارجی هاي دارایی خالص. است شده

 يها سیاست و مرکزي بانک استقالل عدم، نفتی درآمدهاي به اقتصاد اتکاي، دولت بودجه کسري

طی  .است بوده کشور در نقدینگی افزایش بر تاثیرگذار عوامل رینت مهم از پولی و مالی انبساطی

میلیارد ریال و کمترین آن  6696با  1386ها بیشترین میزان حجم پول، مربوط به سال  این سال

  .میلیارد ریال است 1262با  1353مربوط به سال 

اقتصاد کشور  دهد میبعد از انقالب نشان  هاي سالطی  وري بهرههاي  روند شاخصهمچنین، 

است و در زمینه مدیریت استفاده از نیروي کار و  عمدتاً بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته

                                                           
1. http://tsd.cbi.ir 
2. http://amarkar.ir/Main/Time 
3. http://data.worldbank.org 
4. Asian Productivity Organization (APO), http://www.apo-tokyo.org/ 
5. http://www.opec.org/opec_web/en/data 
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در کشور در  وري بهرهرشد مقطعی  ،واقع در. است سرمایه، کارایی در حد بهینه وجود نداشته

بیشترین  بر این اساس .است ی بوده که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شدههای سال

و کمترین ) شاخص بر اساس ساعات کار شده( 1.62با  1389اتفاق افتاده مربوط به سال  وري بهره

  .است بوده 0.74با  1366مربوط به سال  وري بهره

سال مورد بررسی، مثبت و در  42سال از  8نرخ سود بانکی واقعی تنها در  دهد میها نشان  بررسی

بر این اساس، باالترین نرخ سود واقعی مربوط به سال . است تر بوده ها از نرخ تورم پایین سایر سال

در این سال . است بوده) -35.4(با  1374ترین نرخ سود مربوط به سال  درصد و پایین 7.4با  1393

درصد بوده است و  49اما نرخ تورم نیز برابر با  درصد بوده 16.7سود بانکی اسمی،  چه نرخ اگر

  .است رخ سود بانکی حقیقی شدهمنجر به منفی شدن ن

نرخی شامل یک نرخ ارز  ، یک نظام ارزي حداقل دو1380تا سال  نیز نظام ارزي در اقتصاد ایران

با . است بوده ،)بازار آزاد(رسمی  و یک نرخ ارز غیر) نرخ مرجع بانک مرکزي(رسمی ثابت 

نرخی شناور  ه نظام ارزي تک، نظام ارزي ایران ب1381 سازي نرخ ارز از سال اجراي سیاست یکسان

به نظام ارزي دو نرخی  ، اقتصاد ایران عمال1389ًاما از نیمه دوم سال . شده تغییر یافت مدیریت

با  1381بر این اساس بیشترین نرخ ارز حقیقی تجربه شده تاکنون مربوط به سال . بازگشته است

  .است ال بودهری 979با  1370ریال و کمترین میزان آن مربوط به سال  18530

صعودي بود  1359تا  1353در زمینه دستمزدهاي حقیقی نیز باید اذعان کرد روند این متغیر از سال 

که مجدداً  تا این .ادامه داشت 1369که با آغاز جنگ، شروع به نزول کرد و این نزول تا سال  تا این

 هاي سالطی . ایشی بودهمواره افز 1389خود گرفت و تا سال  آهنگی افزایشی به 1370از سال 

ها کمترین میزان دستمزد  طی این سال. است ، دستمزدهاي حقیقی کاهشی بوده1391تا  1389

   .بود 1358و بیشترین میزان آن، مربوط به سال  1368حقیقی مربوط به سال 

دالر  10.43با  1353نفت خام ایران در سال ترین قیمت پایین ،مرکزيبر اساس آمارهاي بانک 

از آن زمان  .است دالر براي هر بشکه بوده 109با  1389 هر بشکه و باالترین آن در سال ايبر

  فراز و نشیب را تجربه کرده و به سال گذشته روندي پر 40نفت خام ایران طی  قیمتروند تاکنون 

روند متغیرها در نمودارهاي  .است در نوسان بوده و منطقه، فراخور اوضاع سیاسی و امنیتی کشور

  . زیر آمده است
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  هاي پژوهش یافته :منبع                         

 1394تا  1353بررسی روند متغیرهاي اثرگذار بر تورم رکودي ایران طی سالهاي : 1نمودار 
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 1و در قالب دو مدل با استفاده از مدل الجیت  تورم رکوديبر برآورد عوامل اثرگذار  به در ادامه

عنوان  ، درآمدهاي نفتی به2، قیمت نفت خام و در مدل 1که در مدل  اخته خواهد شدپرد 2و 

  .اند متغیر جایگزین نفت در مدل لحاظ شده

 با رگرسیون کل داري ، معنی Zآماره از استفاده با ضرایب داري معنی شده، برازش مدل در

. ورد بررسی قرار گرفتم Pseudo R2و نیکویی برازش مدل توسط آماره  LR آماره از استفاده

 =9K در مدل رگرسیون خطی داراي توزیع کاي دو با Fکه شبیه آماره  LRمقدار آماره آزمون 

 33/31و  1براي مدل  92/24، برابر با )باشد میتعداد متغیرهاي مستقل مدل  K(درجه آزادي است 

حاکی از این  ،است 0003/0و  0031/0که برابر با  ها آن تدست آمده و احتماال به، 2براي مدل 

مبنی بر صفر بودن کلیه ضرایب متغیرهاي  H0، فرضیه 99/0موضوع است که در سطح اطمینان 

در R2 که شبیه آماره  Pseudo R2آماره . است دار معنیو در نتیجه رگرسیون  شود میمستقل رد 

ت آمده که با دس به 60/0و  47/0برابر با ترتیب  ، به2و  1 هاي مدل برايرگرسیون خطی است 

   .هاي مشابه براي مدل الجیت مقدار قابل قبولی است توجه به پژوهش

الجیت، ضرایب برآورد شده اولیه، تنها عالیم تأثیر متغیرهاي توضیحی را روي  الگوهاي در

 هر تأثیر گیري اندازه براي. ولی تفسیر مقداري ندارند دهد میاحتمال پذیرش متغیر وابسته نشان 

 هر اثر نهایی .شود می استفاده نهایی اثرات از مدل، وابسته بر متغیر توضیحی غیرهايمت از کدام

تورم بروز  یعنی مدل وابسته متغیر شده بینی احتماالت پیش در تغییر مقدار متغیرها، از کدام

 .باشند عوامل ثابت بقیه که حالتی در ،عامل آن در تغییر واحد یک ازاي به است رکودي

مجموع  لذا و باشد یک برابر باید ،تورم رکودي در مختلف طبقات براي تاحتماال مجموع

 ،نهایی گفت اثرات توان می کلی طور به. گیرد می خود به را صفر مقدار احتماالت، این در تغییر

 متغیر یک در تغییر ازاي به تورم رکوديوقوع  براي شده بینی پیش احتماالت در تغییر میزان

براي  را از متغیرها هرکدام براي نهایی اثرات خالصه ،8 جدول .دهد می معنی را توضیحی خاص

   .دهد می نشان 2و  1دو مدل 
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   و محاسبه اثرات نهایی پس از الجیتایران  اقتصاد تورم رکوديمعادله تخمین  :8جدول 

  1مدل  2مدل 

Variable 
Std. Err dy/dx Std. Err dy/dx 

 کسري بودجه  00015/0  00012/0  7406/1  1206/1

  قیمت نفت خام  -05303/0**  02661/0  -  -

  درآمدهاي نفتی  -  -  -00001/0**  2006/5

  حجم پول  00098/0**  00049/0  3706/7**  5606/3

  نرخ سود بانکی  -01993/0*  01092/0  -00011/0*  00006/0

  نیروي کار وري بهره  -69205/0  46915/0  -00507/0**  00249/0

  نرخ دستمزد واقعی  00035/0**  00016/0  4106/2*  4506/1

 نرخ ارز واقعی  000041/0**  00002/0  5407/3*  8207/1

 تحریم  40174/0**  19295/0  00367/0**  00186/0

  انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت   37992/0  34447/0  00204/0  00151/0

LR chi2 = 33/31  

Log likelihood = 320/10 -  

Prob > chi2 =  0003/0  

Pseudo R2  =   60/0  

LR chi2 = 92/24  

Log likelihood= 525/13-  

Prob > chi2 =  0031/0  

Pseudo R2 = 47/0  

  محاسبات تحقیق :منبع

   .دهد میرا نشان  90/0و  95/0، 99/0ي در سطح دار معنیبه ترتیب  *،**،***

  

 وري بهرهحجم پول،  درآمدهاي نفتی، قیمت نفت خام، يمتغیرهاضرایب ، اساس نتایج تخمین بر

یب اضرو  دار معنی ،نظر آماري ازتحریم  نرخ دستمزد و ،نرخ ارز، نرخ سود بانکینیروي کار، 

متغیرهاي  ،دیگر بیان به. هستند یمعن بی ،انرژي هاي حاملکسري بودجه دولت و آزادسازي قیمت 

نرخ دستمزد و  ،نرخ ارز ،نیروي کار وري بهره، حجم پول درآمدهاي نفتی، قیمت نفت خام،

  .هستند تورم رکوديدهنده متغیر  توضیح ،تحریم

 که ستی ااین بدان معن. هستند یمعن بی لیمثبت ودر هر دو مدل، یب کسري بودجه دولت اضر

اما ضریب این  خواهد شد تورم رکوديهاي دولت منجر به تشدید  افزایش کسري بودجه و بدهی

گپی و  هیخانی قرو  )2011( امجد و همکاران ،)2015( ارجی و همکاران. نیست دار معنیمتغیر 

 .اند اذعان داشته تورم رکوديبه اثر مثبت کسري بودجه بر ) 1392( همکاران

با افزایش  ،واقع در. هستند دار معنیو  منفی درآمدهاي نفتی نیزمتغیرهاي قیمت نفت و یب اضر

 کهتوان انتظار داشت  میبه اقتصاد،  درآمدهاي نفتی و تزریق این درآمدهاتبع آن  قیمت نفت و به

هاي مختلف پاسخ داده شده، شکاف بین عرضه و  تولید افزایش یابد، به تقاضاي مصرفی بخش
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مطالعات نتایج این مطالعه با . یابدش از بین رفته یا کاه تورم رکوديتقاضا کاهش یابد و در نهایت 

گپی و  هیخانی قرو ، )1979( برونو و ساچز و) 2002( ، بارسکی و کیلیان)2013( برتولد و گراندلر

  .خوانی دارد هم) 1392( همکاران

در سطح جامعه  پولو با افزایش حجم  است دار معنیو  مثبت در دو مدل، پولیب متغیر حجم اضر

 یک ایجاد به ، اگرچهپولحجم  حقیقت، افزایش در .است تشدید شده تورم رکوديتدریج،  به

و  متور نرخ بعدي به افزایش دوره در انجامیده، اما اقتصاد در تیموق و مصنوعی رونق دوره

منجر شده  ،دیگر سوي از اقتصادي رکود ایجاد و سو یک ازثباتی و بالتکلیفی فعالین اقتصادي  بی

داري  نگه انداز پسصورت  قدي خود را بهصورت وقوع تورم، تمام افرادي که سرمایه ن در. است

و در چنین  گذارد می، اثر منفی انداز پسبر تمایل افراد به  ،د که این امر، متضرر خواهند شکنند می

هاي اقتصادي که در  ، فعالیتاي مانند زمین و مسکن سمت کاالهاي بادوام و سرمایه شرایطی به

 کهشوند  متمایل می بازي و سوداگرانه هاي سفته المللی قابلیت مبادله دارند و نیز فعالیت سطح بین

گفتنی است نتایج حاضر با مطالعات . اهش رشد اقتصادي و ایجاد رکود خواهد شدمنجر به ک

) 2000(بارسکی و کیلیان و ، )2004(گرور  مک و ، چاپل)2015(شوجات خان و همکاران 

  .همخوانی دارد

این بدان . است دست آمده ، در هر دو مدل، منفی و معنادار بهتورم رکودياثر نرخ سود بانکی بر 

واقع، از  در. است شده تورم رکوديت که کاهش نرخ سود بانکی منجر به وقوع یا تشدید سا معنی

گذاري که در گذشته  هاي سرمایه طرف، با کاهش نرخ سود بانکی، بسیاري از پروژه یک

حالت، تقاضا براي اخذ اعتبارات،  این در. اند کردهاند، اکنون توجیه اقتصادي پیدا  پذیر نبوده توجیه

اي بر  مقدمه تواند میافزایش خواهد یافت که  نتیجه، حجم پول در گردش یافته و درافزایش 

دلیل محدودیت منابع تأمین اعتبارات بانکی و عدم  دیگر، به طرف از. افزایش تورم در جامعه باشد

ي ایجاد شده جدید، کمبود عرضه و شکاف بین عرضه و تقاضاي هاگویی به تمامی تقاضا پاسخ

؛ شود میهمین دلیل، جامعه با عدم تخصیص بهینه منابع روبرو  به. اتفاق خواهد افتادوجوه بانکی 

که این موضوع  شود میهاي با بازدهی پایین سرازیر  سمت پروژه که بخش اعظمی از منابع به چرا

 .رخ خواهد داد تورم رکودينتیجه رکود نخواهد داشت و  اي جز کاهش تولید و در نتیجه

 .به نتایج مشابهی دست یافتند )1384(پژویان و دوانی و ) 1392(ران ابونوري و همکا

معنی و در مدل  است اما این اثر در مدل اول بی منفی، تورم رکوديبر کار  نیروي وري بهرهاثر 

منجر به  تواند مینیروي کار  وري بهرهکه افزایش  یبدین معن. است گزارش شده دار معنی دوم،
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کاهش ، ها قیمتمنجر به کاهش سطح  وري بهره افزایش، حقیقت در. دشو تورم رکوديکاهش 

و واحدهاي  ها بنگاهو افزایش میزان سودآوري  نیروي کار ازاي هر واحد  هبتولید  هاي هزینه

افزایش توان رقابت محصوالت ، افزایش تقاضا، دنبال آن و با از بین رفتن تورم به. شود میتولیدي 

شایان ذکر است نتایج . افتد می اتفاق نیز زایش تولید و خروج از رکوداف، داخلی در داخل و خارج

) 1979( بلیندر و) 2013( کیم و همکاران، )2013(با مطالعات برتولد و گراندلر  ،این مطالعه

  .خوانی دارد هم

در هر دو یب آن انرخ دستمزد واقعی است که ضر تورم رکودياز دیگر متغیرهاي اثرگذار بر 

و  وري بهرهکه افزایش دستمزدها با افزایش  صورتی در .است گزارش شده دار معنی و مثبت مدل،

تدریج  را افزایش خواهد داد و به ها بنگاه هاي هزینهبازدهی نیروي کار همراه نباشد، این مسأله، 

رو به  ها بنگاهتدریج سودآوري  با افزایش هزینه، به. شود میمنجر به بروز تورم در سطح جامعه 

ناچار تعدادي از نیروهاي کاري خود  خود، به هاي هزینهبراي کاهش  ها بنگاهو  گذارد میهش کا

، بلیندر )2011(گفتنی است امجد و همکاران . یابد مینتیجه تولید نیز کاهش  را اخراج کرده و در

  .اند به نتایج مشابهی با نتایج این مطالعه دست یافته) 2000(و دوین ) 2008(و راد 

لذا هرگونه افزایش در  .است دار معنیمثبت و  در دو مدل برآوردي، متغیر نرخ ارز واقعی یباضر

تر شدن  باعث گران ،افزایش نرخ ارز. دامن زده است تورم رکودينرخ ارز واقعی به تعمیق 

این به معنی سودآوري و جذابیت بیشتر . کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی خواهد شد

که تولید  جا آن اما از. ایش قیمت تمام شده و کاهش تمایل به واردات خواهد بودصادرات و افز

اي است، افزایش نرخ ارز موجب  اي و سرمایه شدت تحت تأثیر واردات کاالهاي واسطه کشور به

صورت، دیگر کشور قادر به توسعه صادرات  این تولید خواهد شد که در هاي هزینهافزایش 

با کاهش واردات، تولید نیز کاهش یافته و رکود . نیز کاهش خواهد یافتنخواهد بود و واردات 

تولید، قیمت تمام شده محصوالت نیز افزایش  هاي هزینهدیگر با افزایش  از طرف. شود میحادث 

تدریج تورم نیز اتفاق  و به ي داخلی نیز صعودي شودها قیمت شود میباعث  موضوعاین  و یابد می

  .نیز به نتایج مشابهی دست یافتند) 1393(رحمتی و همکاران  ، و)1979( برونو و ساچز. بیفتد

آن در هر دو مدل یب اباشد که ضر می تورم رکوديمتغیر تحریم نیز از دیگر متغیرهاي اثرگذار بر 

 تورم رکوديکه تحریم باعث ایجاد و تشدید  یبدین معن. است دار معنیمثبت و شده،  زده تخمین

منجر به کاهش درآمدهاي ارزي و افزایش قیمت واردات  ،مرحله اول تحریم در. است شده

اي  اي و واسطه اي از واردات کشور را واردات کاالهاي سرمایه که بخش عمده جا آن از. شود می
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تولید شده که خود این موضوع  هاي هزینهمنجر به افزایش  ،، افزایش قیمت وارداتدهد میتشکیل 

هاي تولیدي  تکلیفی فعاالن اقتصادي و نهایتاً تعطیلی بسیاري از فعالیتثباتی اقتصاد و بال به بی

 گپی و همکاران هیخانی قر شایان ذکر است مطالعات .افتد انفاق می تورم رکوديو  انجامد می

  .خوانی دارد با نتایج این مطالعه هم )1392(شاکري و ، )1393(

 .است دست آمده به معنی لی بیز، مثبت ونی انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت اثر متغیر مجازي 

انرژي،  هاي حاملو آزادسازي قیمت ها  این موضوع حکایت از آن دارد که طرح هدفمندي یارانه

بریمانی و امانی  و ،)1392(بیکی و همکاران  .است نداشته تورم رکودينقش چندانی در ایجاد 

  .اند اذعان داشته ديتورم رکوبر  ها قیمتاثر مثبت آزادسازي نیز به  )1392(

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه - 6

لذا مطالعه ، باشد می روبرو تورم رکودي که چندین دهه است اقتصاد ایران با معضل جا آن از

. پرداخت 1353-1394 دورهطی  تورم رکودي نقش متغیرهاي کالن اقتصادي برحاضر به بررسی 

 درآمدهاي نفتی، ،قیمت نفتاثر متغیرهاي  )Logit( جیتالبا استفاده از مدل  ،راستا این در

 ،، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد، نرخ ارزنیروي کار وري بهره ،پولحجم ، کسري بودجه دولت

اساس  بر. مورد بررسی قرار گرفت تورم رکوديبر  انرژي هاي حاملآزادسازي قیمت و  تحریم

 هاي حاملآزادسازي قیمت  ضرایب کسري بودجه وجز  به ضریب همه متغیرها، نتایج تخمین

 ،تحریم ، نرخ دستمزد ونرخ ارز ،پولحجم متغیرهاي درواقع . است دار معنینظر آماري  زا ،انرژي

و درآمدهاي قیمت نفت  ، نرخ سود بانکی،نیروي کار وري بهرهمتغیرهاي  و دار معنی اثر مثبت و

  . داشتند تورم رکوديبر  دار معنیو  اثر منفی نفتی،

رفت از  توان به این موضوع اذعان داشت که برون ه مباحث مطرح شده در این مطالعه، میب توجه با

هاي هدفمند و بخردانه جهت ایجاد  ریزي ها و حل مشکالت اقتصاد ایران نیازمند برنامه چالش

  :شود میدر این راستا پیشنهاد لذا . است تحوالت عمیق و کارآمد

 ارتقاء سطح شود می تورم رکوديي کار منجر به کاهش نیرو وري بهرهکه افزایش  دلیل آن به ،

نیروي کار از طریق آموزش نیروي کار و نیز استفاده از افراد متخصص در مراحل  وري بهره

همراه داشته باشد و از میزان تورم و  تحوالت چشمگیر در تولید را به تواند میمختلف تولید 

 . زمان بکاهد طور هم رکود اقتصادي به
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 ها به ها و تولید نهایی آن سازي پرداخت و تحریک انگیزه نیروي انسانی از طریق متناسب تشویق 

 .شودتولید  هاي هزینهها و کاهش  آن وري بهرهنحوي که موجب ارتقاء 

  ناشی از  جویانه هاي رانت ي انبساطی پولی و هرگونه سیاستی که فعالیتها سیاستپرهیز از

گذاري و  هاي تزریق شده به سرمایه و مانع راهیابی پول باشد همراه داشته را به قدرت سیاسی

 .تولید شود

 تبع آن افزایش نقدینگی  اي که موجب افزایش پایه پولی و به گونه استفاده از دالرهاي نفتی به

 . نشود

 به حرکتو  ارزي مناسب يها سیاست اتخاذ طریق از داخلی يها بنگاه پذیري رقابت حفظ 

  .نرخی تک زار بازار ایجاد سمت

  تورم رکوديدر رفع  ي سمت عرضه و بهبود محیط کسب و کارها سیاستتوجه بیشتر به. 

 هاي دیپلماسی کشور در جهت کاهش فشارهاي تحریم استفاده از تمامی ظرفیت. 

 گذاري دقیق از سوي  ها از طریق تدوین یک برنامه و سیاست اصالح قانون هدفمندي یارانه

  .اقتصاددانان و متخصصان

  



 
 

 65   ایران نقش متغیرهاي اقتصاد کالن بر وقوع تورم رکودي در اقتصاد

  مآخذمنابع و 

رابطه بین نرخ تورم و "). 1392(و محمدي، تیمور . السادات سجادي، سمیه. ابونوري، عباسعلی .1

 هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست. "هاي بانکی در سیستم بانکداري ایران نرخ سود سپرده

1)3 :(52-23.  

فصلنامه تحقیقات . "ایران آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد"). 1393(فر، ایمان  باستانی .2

 .699- 727): 4(49 اقتصادي

هاي اقتصادي، بانک اطالعات  ها و سیاست بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اداره بررسی .3

  http://tsd.cbi.ir: هاي زمانی اقتصادي موجود در سایت سري

ها بر افزایش  بررسی اثرات هدفمندي یارانه". )1392(و امانی، معصومه . بریمانی، فرامرز .4

فصلنامه اقتصاد فضا و . "شهرستان لنجان: هاي کشاورزي، مورد هاي تولید اعضاي تعاونی هزینه

  . 59- 73): 4(2 توسعه روستایی

ها بر فقر و  اثر هدفمندي یارانه"). 1392(و شریفی رنانی، حسین . سامتی، مرتضی. بیکی، سحر .5

انداز اقتصاد ایران با  اولین همایش الکترونیکی ملی چشم. ")ها ل هدفمندي یارانهفاز او: (بیکاري

  . 1392آذرماه  28 رویکرد حمایت از تولید ملی

گذاري در واکنش به نرخ سود  حساسیت سرمایه"). 1384(و دوانی، عبداهللا . پژویان، جمشید .6

  . 13- 54): 14(4 پژوهشنامه اقتصادي. "بانکی

. "تورم رکودي در اقتصاد ایران"). 1382(روي نخجوانی، سید احمد و غ. تقوي، مهدي .7

  . 13-70): 9(2 پژوهشنامه اقتصادي

ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر "). 1395(جعفري صمیمی، احمد و قبادي، نسرین  .8

 . 55- 76): 15(8 گذاري اقتصادي دو فصلنامه سیاست. "رویکرد رفتاري

هاي پولی  نهمین کنفرانس سیاست. "هاي مقابله با آن ود تورمی و راهرک"). 1378(چینی، حبیب  .9

 . 257- 272اردیبهشت صص  28و  27 رشد اقتصادهاي غیر تورمی: و ارزي

). 1392(و صباغ کرمانی، مجید . عزیزي، فیروزه. سحابی، بهرام. گپی، نوشین خانی قریه .10

فصلنامه مدلسازي . "اي انهروش تصحیح خطاي آست: شناسایی علل رکود تورمی در ایران"

  . 19- 35): 24(4 اقتصادي

: رکود تورمی در ایران"). 1393(و نجفی، فاطمه . زاده، سید علی مدنی. رحمتی، محمد حسین .11

 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. "هاي آماري و عوامل آن نظم

 . 1-22صص  MBRI-PP-93027شماره  سیاستی مقاله



 
 
 1397 زمستانو  ییزپا ،بیستم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   66

بررسی نقش هزینه مبادله "). 1383(و جنتی مشکانی، ابوالفضل . صامتی، مجید. تی، مرتضیسام .12

  . 95-126): 1(1 جستارهاي اقتصادي. ")1350- 1379(بر تورم رکودي در ایران 

 يرهایمتغ تیوضع یابیارز ران،یکشور ا ياقتصاد تیوضع لیتحل"). 1392( باسع ،يشاکر .13

 يمرکز پژوهش ها يدفتر مطالعات اقتصاد. )13479. ش یگزارش علم( "يکالن اقتصاد

  .یاسالمي مجلس شورا

وري  اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره"). 1396(گل، سارا  و ساري. آبادي، ابوالفضل  شاه .14

فصلنامه . ")با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان(کل عوامل تولید اقتصاد ایران 

  . 141- 163): 28(7 ديهاي رشد و توسعه اقتصا پژوهش

ها در  بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت"). 1389(شریفی رنانی، حسین  .15

دو فصلنامه . ")SVEC(با استفاده از رویکرد تصحیح خطاي برداري ساختاري : ایران

  . 45-69): 3(2 گذاري اقتصادي سیاست

مجله . "دالیل تورم رکودي در ایران"). 1376(و تقوي، مهدي . غروي نخجوانی، سید احمد .16

 .140-147): 1(119 سیاسی اقتصادي

بررسی "). 1396(و فرجی، ابراهیم . عیسی زاده، سعید. عباسیان، عزت اهللا. مهرگان، نادر .17

 هاي رشد و توسعه اقتصادي فصلنامه پژوهش. "هاي تولید اقتصاد ایران هاي واقعی و نوسان شوك

8)29 :(30 -17 . 

بررسی رابطه علی بین نرخ بهره و "). 1385(و اصغرپور، حسین . عزتی، مرتضی. رمهرگان، ناد .18

 . 91- 105): 3(3 هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش ."هاي تابلویی با استفاده از داده: تورم

19. Amjad, R. Mosleh, U. and Qayyum, A. (2011). "Pakistan: Breaking 
Out of Stagflation into Sustained Growth". The Lahore of 
Economics 16(1): 13-30. 

20. Asian Productivity Organization (APO) Project Report 2016. 
Available at: www.apo-tokyo.org.  

21. Barro. R. J. and Gordon, B. (1983). "Rules, Discretion and 
Reputation in a Model of Monetary Policy". Monetary Economics 
12(1): 101-121.  

22. Barsky, R. B. & Kilian, L. (2000). "A Monetary Explanation of 
Great Stagflation of the 1970s". NBER Working Paper No. 452. 

23. Barsky, R. B. & Kilian, L. (2001). "Do We Really Know that Oil 
Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative". NBER 
Working Paper No. 8389.  

24. Barsky, R. B. and Kilian, L. (2002). "Do We Really Know that Oil 
Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative". In Ben S. 
Bernanke and Kenneth Rogoff, eds. NBER Macroeconomics Annual 
2001 MIT Press: Cambridge, MA. 



 
 

 67   ایران نقش متغیرهاي اقتصاد کالن بر وقوع تورم رکودي در اقتصاد

25. Bernanke, B. S. and Mishkin, F. S. (1997). "Inflation Targeting: A 
New Framework for Monetary Policy?" NBER Working Paper 
No.5893. 

26. Berthold, N. and Gründler, K. (2012). "Stagflation in the World 
Economy: A Revival. Julius-Maximilians-Universität Würzburg". 
Working Paper No. 117. 

27. Berthold, N. and Grundler, K. (2013). "The Determinants of 
Stagflation in a Panel of Countries". Julius Maximilian University of 
Würzburg, Chair of Economic Order and Social Policy, Discussion 
Paper Series 117.  

28. Blinder, A. S. (1979). Economic Policy and the Great Stagflation, 
Academic Press, New York. 

29. Blinder, A. S. (2002). "Comment on ‘Do We Really Know that Oil 
Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative". NBER 
Macroeconomics Annual. 

30. Blinder, A. S. and Rudd, J. B. (2008). "The Supply-Shock 
Explanation of the Great Stagflation Revisited". CEPS Working 
Paper No. 176. 

31. Branson, W H. and Rotemberg, J. (1980). "International Adjustment 
with Wage Rigidities". European Economic Review 13(3): 309-332. 

32. Branson, W. H. (2005). Macroeconomics: Theory and Policy, 
Affilated East-west Press Pvt Ltd.  

33. Burbidge, J. and Harrison, A. (1984). "Testing for the Effect of Oil-
Price Rises using Vector Autoregressions". International Economic 
Review 25(2): 459-484. 

34. Cashin, P. Mohaddes, K. Raissi, M. and Raissi, M. (2014). "The 
Differential Effects of Oil Demand and Supply Shocks on the Global 
Economy". Energy Econ 44(1): 113-134. 

35. Cavallo, D. F. (1977). Stagflationary Effects of Monetarist 
Stabilization Policies, Unpublished Ph.D. Dissertation, Harvard 
University. 

36. Chappell, H.W. and McGregor, R.R. (2004). "Did Time 
Inconsistency Contribute to the Great Inflation? Evidence from the 
FOMC Transcripts". Economics and Politics 6(3): 233-251. 

37. Cubitt, R. P. (1997). "Stagflationary Bias and the Interaction of 
Monetary Policy and Wages in a Unionized Economy". Public 
Choice 93(1/2): 165-178. 

38. Denhaan, W. J. and Sumner, S. W. (2004). "The Comovement 
between Real Activity and Prices in the G7". European Economic 
Review 48(6): 1333-1347.  

39. Devine, J. (2000). "The Rise and Fall Stagflation Preliminary 
Results". Review of Radical Political Economics 32(3): 398-407. 



 
 
 1397 زمستانو  ییزپا ،بیستم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   68

40. Donayre, L. and Panovska, I. (2018). "U.S. Wage Growth and 
Nonlinearities: The Roles of Inflation and Unemployment". 
Economic Modelling 68(1): 273-292. 

41. Farmer, R. (1988). "Money and Contracts". Review of Economic 

Studies 55(3): 431-446. 

42. Fischhendler, I. Herman, L. and Maoz, N. (2017). "The Political 
Economy of Energy Sanctions: Insights from a Global Outlook 
1938–2017". Energy Research and Social Science 34(1): 62-71. 

43. Friedman, M. (1977). "Nobel Lecture: Inflation and 
Unemployment". Journal of Political Economy 85(3): 451-472. 

44. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice 
Hall. 

45. Grubb, D. Jackman, R. and Layard, R. (1982). "Causes of the 
Current Stagflation". Review of Economic Studies 49(5): 707-730. 

46. Güntner, J. (2013). "How Do Oil Producers Respond to Oil Demand 
Shocks?". Economics Working Papers 2013-11 Department of 
Economics. Johannes KeplerUniversity Linz, Austria. 

47. Hamilton, J. D. (2003). "What Is an Oil Shock". Journal of 
Econometrics 113(2): 363-398. 

48. Hamilton, J. D. (2009). "Causes and Consequences of the Oil Shock 
of 2007-08". NBER Working Paper No. 15002. 

49. Hill, R. Griffiths, W. and Lim, G. (2008). Principles of 
Econometrics, (Third Ed.), New York, John Wiley & Sons, Inc.  

50. Hope, E. and Singh, B. (1995). "Energy Price Increases in 
Developing Countries: Case Study of Colombia, Ghana, Indonesia, 
Malaysia, Turkey, and Zimbabwe". The World Bank, Policy 
Research Department, Working Paper 1442: 1-91. 

51. Hu, L. and Maude T. (2010). "Do Labor Market Activities Help 
Predict Inflation?". FRB Chicago Economic Perspectives 34(2): 52-
63. 

52. Kilian, L. (2008). "The Economic Effects of Energy Price Shocks". 
Journal of Economic Literature 46(4): 871-909. 

53. Kilian, L. (2009). "Oil Price Shocks, Monetary Policy and 
Stagflation". CEPR Discussion Papers No. 7324.  

54. Kim, S. Lim, H. & Park, D. (2013). "Does Productivity Growth 
Lower Inflation in Korea?". Applied Economics 45(29): 2183-2190. 

55. Kydland, F.E. & Prescott, C.E. (1977). "Rules rather than 
Discretion, the Inconsistency of Optimal Plans". Political Economy 
85(3): 473-92. 

56. Lin, H.Y. and Chu, H.P. (2013). "Are Fiscal Deficits Inflationary?". 
Journal of International Money and Finance 32(1): 214-233. 



 
 

 69   ایران نقش متغیرهاي اقتصاد کالن بر وقوع تورم رکودي در اقتصاد

57. Lovch, Y. and Laborda, A. (2018). "Monetary Policy Shocks, 
Inflation Persistence, and Long Memory". Journal of 
Macroeconomics 55(1): 117-127. 

58. Loyo, E. (2000). Demand-Pull Stagflation, Unpublished, Cambridge 
(MA): John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 

59. Malinvaud, E. (1977). The Theory of Unemployment Reconsidered, 

Oxford (US): Black-well. 

60. Mishkin, F. S. (1999). "International Experiences with Different 
Monetary Policy Regimes". NBER Working Papers No. 6965. 

61. Modigliani, F. and Padoa-Schioppa, T. (1978). "The Management of 
an Open Economy with '100% plus Wage Indexation" Essays in 
International Finance No.130, Department of Economics, Princeton 
University. 

62. Nelson, E. (1998). "Sluggish Inflation and Optimizing Models of the 
Business Cycle". Journal of Monetary Economics 42(2): 303-322. 

63. Nelson, E. and Nikolov, K. (2004). "Monetary Policy and 
Stagflation in the UK". Journal of Money, Credit and Banking 36(3): 
293-318.  

64. Noori, S. and Sabouri, M. S. (2013). "Strengths, Weaknesses, and 
Threats of Targeted Subsidy Plan in Agriculture". Basic Research 
Journal of Agricultural Science and Review 2(4): 80-84.  

65. Organization of the Petroleum Exporting Countries Data. Available 
at: http://www.opec.org/opec_web/en/data.  

66. Orji, A. Orji, O. and Okafor, J. (2015). "Inflation and 
Unemployment Nexus in Nigeria: Another Test of the Philips 
Curve". Asian Economic and Financial Review 5(5): 766-778. 

67. Phillips, A.W. (1958). "The Relation between Unemployment and 
Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom (1861-
1957)". Economica 25(100): 283-299.  

68. Rudriguez, R. J. and Sanchez, M. (2010). "Oil Induced Stagflation: a 
Comparison across Major G7 Economies and Shock Episodes". 
Applied Economics Letters 17(15): 1537-1541.  

69. Salehi, M. Sojasi Qeidari, H. and Asgari, A. (2017). "The Impact of 
Targeted Subsidies Plan on Electricity Consumption, Sale, 
Receivables Collection and Operating Cash Flow: Evidence from 
Agricultural and Rural Sectors of Iran". International Journal of 
Social Economics 44(4): 1-25. 

70. Salisu, A. and Isah, K. (2018). "Predicting US Inflation: Evidence 
from a New Approach". Economic Modelling 1-25, Available online 
8 January 2018.  

71. Shahabadi, A. Nemati, M. and Hosseinidust, E. (2017). "The Effect 
of Knowledge Economy Factors on Income Inequality in the 



 
 
 1397 زمستانو  ییزپا ،بیستم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   70

Selected Islamic Countries". Journal of the knowledge economy 
8(4): 1174-1188. https://doi.org/10.1007/s13132-016-0431-3.  

72. Shujaat, K. Edward, S. and Knotek, I. (2015). "Drifting Inflation 
Targets and Monetary Stagflation". Journal of Economic Dynamic 
and Control 52(3): 39-54. 

73. Solow, R. M. (1980). What to Do When OPEC Comes in Rational 
Expectations and Economic Policy, Ed. Stanley Fischer, University 
of Chicago Press.  

74. Tiwari, A.K. Tiwari, A. P. and Pandey, B. (2012). "Fiscal Deficit 
and Inflation: What Causes What? The Case of India". Journal of 
International Business and Economy 13(1): 57-81. 

75. Train, K. (2003). Discrete Choice Methods with Simulation, 
Cambridge, U.K., Cambridge University Press. 

76. Wimanda, R. E. Turner, P. M. and Hall, M. B. (2010). "Expectations 
and the Inertia of Inflation: the Case of Indonesia". Journal of Policy 
Modeling 33(3): 426-438.   

77. World Development Indicators Report. Available at: 
http://data.worldbank.org.  

 
 


