
 
 
 
 
 
 
 
 

یۀ از شفاف قرائتی: رکودتورمی چیستی  «گوتمان روبرت» نظر
 

 1حسین درودیان   

                                                     

 محیط با آن ارتباط ضعف و هانظریه فروض نبودنبومی اقتصادی، متون با برخورد در همیشگی هایچالش از یکی

 درخواهیم دهیم، قرار توجه مورد ایریشه صورتبه را اقتصادی هاینظریه از بسیاری که زمانی واقع، در. است ایران کشور

 یا ناموجود ایران اقتصاد در هاآن از بسیاری که است خاص روابطی و نهادها وجود برفرض مبتنی آن هایتحلیل که یافت

 برای هانظریه این از برخی کاربرد شودمی موجب مجموع در مسائل این. است نظریه در مفروض شکل از غیر شکلی به

 تحلیلی ارزش ارزیابی و کاربرد در چنانچه. باشد جدی تردید و سؤال محل ایران اقتصاد در روندها و مسائل تحلیل

 هایتحلیل و هانظریه از کمی تعداد که کرد خواهیم تصدیق آنگاه رویم، پیش وسواس و دقت همین با اقتصادی هاینظریه

 .دانست کشور اقتصادی مسائل با انطباق در ارزش واجد توانمی را اقتصادی کتب

 قسمت در که)  2گوتمان روبرت آقای نوشتۀ «تورم بروز علل باب در نظری تحلیلی» عنوان با شدهترجمه متن

 نمت این در نویسنده تالش. است برکنار فوق عیوب از زیادی حد تا( است دسترسی قابل سایت همین در مبین جستارهای

 بر عالوه تورم، موجود هاینظریه هایکاستی به نویسنده اذعان. است «رکودتورمی» معضل از تحلیلی ارائۀ به معطوف

 و رکودتورمی ارزیابی در متفاوت بیانی تا واداشته را وی او، مطالب کردن دنبال در مخاطب اشتیاق برانگیختن

 تحلیل در استفاده قابل و تأمل درخور هایتحلیل و نکات دارای نوشته این ما زعمبه. دهد ارائه آن محرک هایمکانیزم

 این در ما.باشدمی( 19 سال از مشخصاً) بوده عارضه این به مبتال کشور که اخیر هایسال در ایران اقتصاد در پدیده همین

 از ویژهبه را هاآن و کرده ارائه را تورم باب در نویسنده هایتحلیل ترینجالب و ترینمهم که هستیم آن درصدد فرصت

                                                             

 مطالعات و تحقیقات مبینی پژوهشگر مؤسسه.  1
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 را نویسنده مدعیات ترینمهم مهم، این انجام برای. دهیم قرار بررسی و شرح مورد ایران اقتصاد وضعیت با انطباق حیث

 .ایمداده قرار بررسی مورد مجزا عناوینی قالب در

 

یات نقد -9   تورم متعارف نظر
 تورمی وضعیت بروز از پس. دهدمی اختصاص تورم رایج هاینظریه نقد و تشریح به را خود تالش از بخشی گوتمان

 رمتو باب در صحیح توضیحی نتوانسته نویسنده زعمبه که شد پیدا تورم باب در بدیل هایینظریه میالدی 9191 دهۀ در

 هزینه فشار و عقالیی انتظارات گرا،شتاب فرضیۀ شامل گرفته قرار نویسنده انتقاد مورد که هانظریه این. نماید ارائه

 .است

 عنوانهب را تورم که است انتقاد شایستۀ علتاینبه تطبیقی، انتظارات مبنای بر گرایانپول گرای شتاب فرضیۀ •

 عاداب کلیبه ترتیباینبه و کرده معرفی آمده وجود به مرکزی بانک اشتباه سیاست توسط که پولی صرفاً ایپدیده

 سازیساده بسیار رابطۀ یک متعارف نظریۀ در تورم و پول حجم بین رابطۀ او زعمبه. گیردمی نادیده را تورم ساختاری

 است عبارت این به مربوط اینجا در نویسنده اشارۀ مورد نکتۀ ترینجالب. است واقعیات صحیح تبیین در ناتوان و شده

 گرایی،پول هاآن رأس در جمله از متعارف، هاینظریه ادعای. «شوندنمی بازار وارد قیمت بدون خدمات و کاالها» که

 اما. شوندمی وارد بازار به قیمت بدون خدمات و کاالها که کندمی فرض تورم و پول رشد بین مستقیم رابطۀ بر مبنی

 .رسدمی نظر به ترصحیح نویسنده ادعای( صنعت بخش در ویژهبه) اقتصادی هایبخش از بسیاری در که است آن واقعیت

. اندکرده تعیین خود سود حاشیۀ و تولید هایهزینه اساس بر را آن قیمت بازار به کاال ورود از پیش تولیدکنندگان یعنی

 ودشمی بازار وارد قیمت بدون کاال یک آن در که است حالتی به مربوط هاقیمت گیریشکل بر پول حجم دارمعنی تأثیر

 جاذبۀ هرقدر بازار، به قیمت بدون کاال ورود یعنی شرایط، این در. یابدمی قیمت بازار، نیروهای تأثیر تحت آنگاه و

 هایبازار» اصطالحاً بازارها، نوع این. کندمی حرکت باال سمت به کاال قیمت باشد، باالتر( پول حجم رشد سبب به) تقاضا

 تقاضا و عرضه شرایط اساس بر بازار در کاال یک قیمت آن در که است اقتصاد درسی کتب در مفروض وضعیت ،«حراج

 بادلهم اینکه از پیش را خود محصول تولیدکنندگان» که است این افتدمی اقتصاد در که اتفاقی عمل در اما. گرددمی تعیین

 و (واحد هایهزینه) تولید شرایط به دارد بستگی هاآن قیمت به مربوط تصمیمات. «کنندمی گذاریقیمت بیفتد اتفاق

 و صنعت هایبخش در ویژهبه موضوع این(. جاری هایتعادلعدم به واکنش در تعدیل انواع قدرت، روابط) بازار ساختار

 ورود از پیش را خود محصول قیمت تولیدکنندگان لذا. است مشاهده قابل( کمتر کشاورزی بخش در و) بیشتر خدمات

 هایقیمت یا و اقتصادی هایبخش از بسیاری در  3هاقیمت فهرست نام به واقعیتی به کنید توجه) اندکرده تعیین بازار به آن

. بازار به محصول عرضۀ از پیش به است مربوط تحوالت این تمامی(. بازار به هاآن عرضۀ از پیش کاالها بر شده حک

 اساس بر و اداری شیوۀ به گیرد، قرار پول عرضۀ رشد از ناشی تقاضا جاذبۀ معرض در اینکه از پیش کاال دیگرعبارتبه

                                                             
3. Menu  
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 تأثیر نویسنده، بیان به. شودمی وارد داستان به نقدینگی رشد که هاستازاینپس. است شده گذاریقیمت  4سود حاشیۀ

 آیا کندمی تعیین که است عواملی از یکی نقدینگی رشد: »کاالست فروش میزان بر بلکه کاال قیمت بر نه نقدینگی رشد

 هایقیمت تغییردهندۀ نه جریان، در پول حجم دیگرعبارتبه. «نه یا کرد خواهد ایجاد کافی درآمد شده، وضع هایقیمت

 را اادع این نویسنده اگرچه. است بنگاه توسط شدهکسب درآمد سطح و فروش میزان کنندۀتعیین بلکه اولیه، شدۀ وضع

 تعیین. دانست صادق اقتصادی هایبخش  بیشتر در را او نظر مورد رویۀ باید اما کرده، مطرح قید فاقد و مطلق صورتبه

. است مالی بازارهای جمله از اقتصاد از خاصی هایبخش به مربوط تقاضا و عرضه نیروهای اساس بر بازار در هاقیمت

 یگذارقیمت شود،می معرفی پذیرانعطاف هایقیمت دارای و رقابتی بخش یک عنوانبه معموالً که کشاورزی بخش در حتی

 نیز آن برای روازاین و گیردنمی انجام سود حاشیۀ و تولید هایهزینه به توجه بدون تولیدکنندگان توسط محصوالت

 .کرد تصور  بازار تقاضای و عرضه شرایط با نسبت در کاملی پذیریانعطاف تواننمی

 مکانیزم زیرا گراستشتاب فرضیۀ بر وارد انتقادات تمامی واجد نیز عقالیی انتظارات رویکرد طبیعی طوربه •

 رد انتظارات تعیین چگونگی سر بر هاآن اختالف تنها و است مشابه و یکسان نظریه دو این در هاقیمت بر پول تأثیر

 مسئلۀ اصوالً. است کار بازار در هاقیمت پذیریانعطاف فرض یه،نظر دو این بر وارد دیگر ایراد. هاستقیمت آیندۀ باب

 دستمزد تقاضای میزان بر تورم از کار نیروی انتظارات که است مهم متعارف، اقتصاددانان برای جهت این به انتظارات

 تأثیرگذار تولید بر نهایت در و کار بازار در استخدام و اشتغال وضعیت بر نیز کار نیروی دستمزد و است مؤثر هاآن

 فرض نای هم باز. است تولید افت و استخدام کاهش لذا و بیشتر دستمزد تقاضای معنای به باالتر قیمتی انتظارات لذا. است

 به توصیه شرایطی چنین در لذا و است معیوب و دارخدشه فرضی است، انعطاف قابل سادگیبه کار بازار در هاقیمت که

 رمعنادا تأثیر بدون رکودی وضعیت تشدید و هابنگاه درآمد و فروش افت موجب تنها کل، یتقاضا در سیاستی انقباض

 در فرادا انتظارات که است این نیز «عقالیی» به موسوم شیوۀ به انتظارات گیریشکل به نویسنده انتقاد. گرددمی تورم بر

 از حاکی همگی وسیع، و مضطربانه هایفروش یا دخری برای بازانهسفته هایهجوم مانند هاییپدیده و نگرفته شکل خأل

 .برگزینند مرجع نقطۀ عنوانبه را یکدیگر که شوندمی ترغیب اطمینانعدم اثر در افراد که است آن

 اشتغال تعادل نئوکالسیکی چارچوب ما که شود فهم تواندمی زمانی تنها رکودتورمی پدیدۀ وی زعمبه درمجموع

 ولمحص تنها را افزایش به رو تورم و پایین رشد ترکیب بود خواهیم ناچار صورت،این غیر در زیرا بگذاریم کنار را کامل

 .بدانیم دولت اشتباه هایسیاست

 این. کندمی ارائه تورم باب در پولی مرسوم هایتحلیل از متفاوت تبیینی  5هزینه فشار مبنای بر تورم نظریۀ •

 انفعالی نقش به را مالی و پولی انبساطی هایسیاست و دانسته اهمیتکم را تقاضا بر مؤثر پولی عوامل نظریه،

 که است بدیهی. کندمی منتسب اشتغال و تولید سطح حفظ سبب به هاهزینه افزایش با  6همسازی در گذارانسیاست

                                                             
4. Mark up  
5. Cost Push  
6. Accommodation  
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 دتولی افت ماشۀ تر،انقباضی پولی سیاست مانند تقاضا، مدیریت متعارف ابزارهای با عرضه جانب یا ایهزینه تورمِ عالج

 کنندمی منتسب عرضه سمت بر وارد غیرپولی تأثیرات به را تورم هزینه، فشار تورم هاینظریه. چکاندمی را اشتغال و

. است برآمده نیز نظریه این از انتقاد مقام در نویسنده باوجوداین،. دهدمی افزایش را هاقیمت آن تبعبه و هاهزینه که

 که است این آن و است گوییهمان یک بر مبتنی هزینه فشار نظریۀ که است این نویسنده دید از نظریه این اشکال

 توضیح لذا. شودمی نگریسته( هانهاده در) افزایش به رو هایقیمت نتیجۀ عنوانبه( محصوالت در) افزایش به رو هایقیمت

 این ارجاع. است کدام شده محصول قیمت رشد موجب که صنایع هایهزینه بر واردشده فشار هایریشه که شودنمی داده

 .است نکرده راضی را او نیز "برونزا هایشوک" به هاریشه

 ساختاری بحران از جدید شکلی عنوانبه را رکودتورمی که است آن دنبال به گوتمان ها،دیدگاه این تمامی رد با

 ورتاًضر فرآیندهایی عنوانبه لذا و تشدیدکننده، دوطرفۀ ارتباط دارای هم، با ارتباط در رکود و تورم آن در که کند معرفی

 .شودمی تحلیل همزمان

 

 رکودی جدید هایدوره مشخصۀ رکودتورمی؛ -2

 به اقتصادی جدید ساختارهای که است این رکود با توأم تورم از خود تحلیل در گوتمان مدعیات ترینمهم از یکی

 اادع این اثبات در نویسنده هایتبیین درک. سازدمی همراه تورم با را اقتصادی رکود اصوالً که است گرفته شکل نحوی

 را کرده اقامه مدعا این بر خود نوشتۀ الیالبه در او که دالیلی بخواهیم اگر. سازدمی فهم قابل را او نوشتۀ از مهمی بخش

 :کنیم اشاره اصلی مکانیزم دو به باید داریم، بیان منظم صورتبه

 دتولی بخش. است تولید فنی ساختار به مربوط سازد،می مرتبط تورم به را رکود پدیدۀ که محورهایی از یکی • 

 هایمشخصه از یکی که داشت توجه باید. گرددمی تعیین هاقیمت شرایط هم و رشد وضعیت هم آن در که است جایی

 قادر باالیی درجۀ تا را هابنگاه که است چندقطبی انحصار وضعیت وجود( صنعت بخش در مشخصاً) تولید جدید ساختار

 شینیما شدتبه تولیدی هایتکنولوژی مقدمه، این با. سازدمی بازار در آن تعیین و محصول فروش قیمت بر تأثیرگذاری به

 «ثابت هایهزینه» میزان رشد موجب وضوحبه سنگین آالتماشین انواع کاربرد و ها،روبات مونتاژ، خطوط مانند مدرن

 دارای دو هر چندقطبی انحصار ساختار وجود و باال ثابت هایهزینه که است واضح. است گردیده صنعتی هایفعالیت در

 رایب را زمینه سود انباشت امکان سازیفراهم با چندقطبی انحصار ساختار سویک از. هستند یکدیگر بر متقابل تأثیر

 و رقابت تشدید سر بر مانعی خود زیاد ثابت هایهزینه دیگر سوی از و ساخته، فراهم باال ثابت هایهزینه تقبل

 گرچها جدید پیچیدۀ و پرهزینه تولید هایتکنولوژی. گرددمی بزرگ بنگاه چند بین محدود رقابتی فضای یک گیریشکل

 ویژهبه را تولید واحد هایهزینه که است طبیعی اما دهد،می ارتقا چشمگیر نحویبه را تولید وریبهره و کیفیت کمیت،

 باالی مقیاس» گرو در الزاماً متعادل قیمت با کیفی محصول عرضۀ ساختاری، چنین در. دهدمی افزایش پایین هایکمیت در

 اب تواندنمی کاهش این دهد، رخ تولید سطح در کاهشی اقتصاد، در رکود شدن پیدا با شرایط این در اگر حال. است «تولید
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 هایهزینه در افزایش معنای به اینجا در تولید حجم در کاهش. شود دنبال کل هایهزینه سطح در متناسب کاهش یک

 حاشیۀ شیوۀ به( دستوری) اداری گذاریقیمت مبنای واحد هایهزینه این شد، ذکر ترپیش که طورهمان. است تولید واحد

 رسدمی نظر به. کندمی تحریک را تورم رکودْ ترتیب،بدین. دهدمی شکل را چندجانبه انحصار هایبنگاه وسیلۀبه سود

 برخی در قیمت افزایش دهندۀتوضیح نحو بهترین به هاقیمت و واحد هایهزینه افزایش بر رکود تأثیر از فوق تبیین

 .باشدمی 19 سال از( خودرو مانند) هستند باالیی ثابت هایهزینه دارای که کشور صنعتی کاالهای

 که هابنگاه روی پیش( مالی تأمین) پولی قیود رفع به است مربوط دهدمی پیوند تورم به را رکود که دوم محور •

 فشردن با است قادر بانک امروزه. دارد قرار آن متن در( بانکی سیستم توسط پول آزادانۀ خلق) اعتباری پول جدید نهاد

 صورتبه قابلیت، این. کند خلق متقاضیان برای را( وام) خرید قدرت  از دلخواهی حجم رایانه، کلید صفحۀ روی کلید چند

 به است قادر بدهی، بر مبتنی اقتصاد یک روازاین. شود پولی بدهی، محل از هابنگاه مخارج مازاد دهدمی اجازه بالقوه

 این. کند پشتیبانی را( سود حاشیۀ اساس بر شدهوضع) اداری هایقیمت ساختن محقق برای الزم مخارج سطح کافی میزان

 ایینه تسویۀ و داده کاهش را سودآوری شدن منقبض تأثیرات تا دهدمی اجازه تولیدکنندگان به پولی قیود نهادی تضعیف

 ایطشر در خود محصول فروش برای که ندارند نیازی آنان لذا. اندازند تعویق به بیشتر بدهی پذیرش با را انباشته تعهدات

 و ساخته منتقل بعد دورۀ به را خود بدهی، افزایش طریق از توانندمی بلکه دهند در تن قیمتی کاهش میزان هر به رکودی

 ۀیافتفزونی قیمتِ تعدیل بدون که یابندمی را این قابلیت هاآن روازاین. کنند پافشاری خود هایقیمت بر وسیله بدین

 داشت توجه نیز نکته این به باید اینجا در. دهند ادامه خود فعالیت به ،(تولید واحد هزینۀ افزایش اثر در) خود محصول

 تأمین به گرایش( اقتصادی نامساعد اندازچشم دلیل به) سهام محل از مالی تأمین محدودشدن با رکود دورۀ در اصوالً که

 ثابت هایهزینه به بیشتر، بدهیِ این هایهزینه بلکه نیست ماجرا پایان این اما. یابدمی نیز افزایش بدهی محل از مالی

 نقش تورم: »دارد تعبیری چنین وضعیت این از نویسنده. کندمی تشدید را تورمی فشارهای خود، این و افزایدمی بنگاه

 بین را اعتبار اندازۀ از بیش اعطای نیز و ازحدبیش تولیدِ خصوصی هایریسک و هازیان که کندمی بازی را مکانیزمی

 وضعیت از اقتصاد ساختاری بحران شکل که است چنین این. «کندمی پخش کنند،می استفاده ملی پول از که افرادی همۀ

 .یابدمی تغییر رکودتورمی به رکودی

 هایریسک و هازیان سازیعمومی: »داندمی رکود بر مرجح وضعیتی را رکودتورمی قضاوت، مقام در گوتمان

 و ترتدریجی بسیار بحران، از شکل این. است کرده تعدیل را صنعتی سرمایۀ نابودی یعنی آن بدیل حالت خصوصی،

 یعوس نابودی بر مبتنی گسیختگیازهم شدید فرآیندهای دربرگیرندۀ قبلی هایبحران. است قبلی رکودهای از ترمالیم

 در یاقتصاد عامالن. بود مالی نهادهای فروپاشی نیز و وسیع هایورشکستگی و نکول گسترده، بیکاری فیزیکی، سرمایۀ

 کمیاب نقدینگی سر بر احمقانه رقابت و قیمتی هایجنگ به رو پولی محدودیت با مواجهه در و تولید مازاد شرایط

 که علتاینبه کندمی دوری( هاقیمت کاهش-بدهی مارپیچ) قیمت کاهندۀ هایتعدیل این از رکودتورمی اما. آوردندمی

 برابر در مقاوم قیمتی ساختار یک دستمزدها و هاقیمت انحصاری تنظیم.است شده حذف پول روی نهادی هایمحدودیت
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 بودجه کسری در خودکار افزایش طریق از اقتصادی هایفعالیت سطح در کاهش هر با دولت. است آورده پدید کاهش

 هایثباتیبی مواقع در( اضطراری مواقع در مرکزی بانک سوی از وام اعطای) نهایی دهندۀوام هایمکانیزم. کندمی مقابله

 هیافتفزونی دهیوام با را خود مرکزی بانک که زمانی تا. کندمی حفاظت اعتباری نظام استواری از اعتباری، نظام شدید

 طریق از را خود تولیدی مخارج سطوح قادرند گیرندگانقرض دهد،می ادامه انبساط به بانکی سیستم و کرده همساز

 .«کنند حفظ شدن بدهکارتر

 

 رکود بر تورم کنندۀتقویت تأثیر -3
 تشریح به معطوف وی تالش عمدۀ بخش است، تورم باب در اینظریه بیان درصدد خود تحلیل در نویسنده ازآنجاکه

 نزدیک خصوص این در وی هایتحلیل. داندمی رکودانگیز نیز را تورم او این باوجود اما است، بوده تورم بر رکود تأثیر

 :هاینک جمله از است اقتصاد رشد و گذاریسرمایه بر تورم سوء تأثیرات از اقتصادی رشد ادبیات در متعارف هایتحلیل به

 

 فعالیت بنابراین و کرده ایجاد درآمدها و هاهزینه آیندۀ به نسبت بیشتری اطمینان عدم تورم، تشدید •

 .سازدمی کوتاه را هابنگاه ریزیبرنامه افق و تضعیف را گذاریسرمایه

 .شد خواهند جاری عملکرد و گذاریسرمایه هایپروژه برآورد برای دقیق اطالعات فاقد هاشرکت مدیران •

 اندکی فاصلۀ به که کندمی تولید بسط و گذاریسرمایه توسعۀ به مایل را هاآن هابخش برخی در قیمت افزایش •

 .شد خواهد هاآن گرفتاری مایۀ یافتهتوسعه ظرفیت این رکودی شرایط بروز با

• ... 

 

 پول حجم با تورم رابطۀ -4
 زج چیزی تورم زیرا باشند؛ ارتباطبی هم به توانندنمی پول حجم و تورم که گذاردمی صحه موضوع این بر گوتمان

 بین ارتباط فهم کلید. دارد متعارف رویکردهای با فاحش تفاوتی او نگاه در ارتباط این لیکن نیست، پول ارزش در کاهش

 قخل در انعطاف» و «محصول بازار در قیمت انحصاری تنظیم» یعنی گفتهپیش واقعیت دو به توجه او، نظر در پول و تورم

 جهانی جنگ از پس تولید ساختار در تورمی سوگیری یک پیدایش موجب واقعیت، دو این او زعمبه. است «اعتباری پول

 جهت درآمد کسب منظوربه هاقیمت کاهش سر بر جنگ از گریز برای هابنگاه توانایی بیانگر سوگیری این. است شده

 ینتعی نظر مورد سود حاشیۀ اساس بر را خود قیمت دهدمی اجازه هابنگاه به اعتبار به منعطف دسترسی. است تولید تداوم

 همین دقیقاً. دهند تن هاقیمت کاهش به خود تولید مخارج تأمین و محصول فروش برای شوند وادار اینکه بدون کنند

 «یرکودتورم» به «رکود» از را ساختاری بحران شکل که بود تورمی سوگیری در تبلوریافته پولی قیود نهادی تضعیف
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 جهت در نیروهایی که است تورم این نویسنده نظر از که سازدمی روشن وی تحلیل در تأمل حقیقت در. کرد تعدیل

 .آوردمی پدید جدید هایبدهی خلق طریق از پول حجم افزایش

 

 
 اقتصاد در تورمی تعادل بروز -5

 تورمی روند یک بروز برای پتانسیلی ها،اتحادیه و هابنگاه سوی از گذاریقیمت توان و انحصار از درجاتی وجود

. اندداده افزایش را خود فروش قیمت سطح متفاوت بسیار نه درصدی با هابنگاه تمامی آن پایان در که آوردمی وجود به

 از برخی. دارد نظر ایده همین به «مبادله در نابرابری» ادعای و مبادله در «انتقالی هایعایدی» ایدۀ طرح با گوتمان

 روشف میزان در متناسب کاهش متحمل اینکه بدون بتوانند، که باشند موقعیتی در بازار در است ممکن تولیدکنندگان

 فراتر مقطع آن در پول متوسط ارزش کنندۀمنعکس سطح از هاقیمت این که کنند اخذ باالتری هایقیمت شوند، خود

. شدبا آمده وجود به هاآن تولیدی محصول پایین پذیریکشش یا انحصار باالی درجۀ سبب به است ممکن قابلیت این.باشد

 تبلوریافته ارزش از تربزرگ که آورندمی دست به پولی درآمد مقداری فروشندگانْ باالیی، هایقیمت چنین اخذ زمان در

 در آمده دست به ارزش از بیشتری پول خریداران عکس،به. است رسیده فروش به که است هاآن تولیدات کمیت در

 بکوشند هازیان این از بخشی جبران جهت در توانندمی هاآن. نشینندنمی بیکار خریداران اما. کنندمی خرج خریدهایشان

. افتدمی اتفاق بعداً تنها دهد، رخ اگر جبرانی، چنین اما. دهند افزایش را خود فروش هایقیمت هم هاآن که طریق این به

 هایعایدی این(. رکود بروز) سازدمی محدود را هاآن کردخرج ظرفیت هاآن به شدهتحمیل هایزیان جریان، این خالل در

 به خود هایهزینه افزایش انتقال به موفق خریداران که رفت خواهد بین از زمانی و اگر «نابرابر مبادلۀ» از انتقالی

 ماجرا ابتدای در شده اخذ باالتر هایقیمت که است این افتدمی اتفاق نهایت در آنچه پس. شوند شاندرآمدی هایقیمت

 اقتصادی هایبخش دیگر به قیمت افزایش به میل و آورده وجود به قیمت جدید متوسط سطح یک سمت به حرکتی

 انتقالی هایعایدی موقتی ماهیت(. تورم) است یافته افزایش قیمت سطح یا کاهش پول ارزش ماجرا پایان در. یابدمی تعمیم

 افزایش و تولید افت چگونه که گرددمی روشن اینجا از بنابراین. است تورمی فرآیند خودافزای مشخصۀ کنندۀتبیین

 از بسیاری در تورمی گرایش بروز موجب تواندمی تولید، کاهش از ناشی واحد هایهزینه افزایش سبب به هاقیمت

 هب تا کوشندمی هابنگاه صاحبان چون هستند، سکه یک روی دو معنا این به شتابناک تورم و وسیع رکود. شود هاقیمت

 .دهند نشان واکنش خود سویبه اسمی هایعایدی انتقال تورمیِ فرآیند طریق از خود، تولید افت

 

 بازیسفته یافتنوسعت و اعتباری محدودیت -6       
 و رکودی روند تداوم موازات به اعتبار به دسترسی شدن محدود به میل رکودتورمی، وضعیت در هاگرایش از یکی

 به ترسیدس با هستند قادر رکودی وضعیت در گرفتن قرار عین در هابنگاه که شد گفته ترپیش. است بازیسفته تشویق
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 به یا آورده هاقیمت کاهش سر بر جنگ به رو اینکه بدون دهند، ادامه موجود شرایط به بدهی نسبت افزایش و اعتبار

. داردیوام واکنش به را اعتباری نظام بلکه نیافته ادامه تورم، با توأم رکود تداوم با شرایط این اما. دهند تن ورشکستگی

 مطالبات» موضوع به کنید توجه) نبوده دریافتی اعتبارات بازپرداخت به قادر هابنگاه از بسیاری بازدهی نرخ افت سبب به

 سود به همواره تورم زیرا سازدمی نامناسب را اعتباردهندگان وضعیت نیز تورمی شرایط و( کشور در «بانکی معوق

 این. یابدمی کاهش بازدهی هم و یافته افزایش ریسک هم اعتباری بخش در درمجموع. است طلبکاران زیان و بدهکاران

 اعطای شرایط ساختنمحکم با که دهدمی سوق سواین به را اعتباردهندگان صعودی، تورم اثر در هاریسک و هازیان

 تمامی. کرد خواهند را باالتری اسمی بهرۀ هاینرخ دریافت مطالبۀ هاآن همچنین. دهند قرار امن حاشیۀ در را خود اعتبار،

 وجود به اعتباری هایمحدودیت به کنید توجه) داد خواهد قرار بیشتر تنگنای و فشار در را تولیدی بخش رخدادها این

 از را خود منابع که اندازدمی فکر این به را اعتباری بخش هابنگاه از بسیاری ناتوانی(. رکود تداوم با کشور در آمده

 که یابدمی تمایل همچنین اعتباری نظام. کنند کوتاه را خود هایوام( سررسید) زمانی افق و دور، عایدیکم هایدارایی

 این. دآور رو قیمتی آتی نوسانات از گیریبهره هدف با بازیسفته فعالیت پررونق بازار به مدتکوتاه عایدی کسب برای

 که( محورانرژی هایبخش یا خارجی ارزهای بازار در جمله از) کاالها برخی در هاقیمت تند افزایش به شودمی تبدیل

 هایدارایی سهم شدید افزایش ایران اقتصاد در مدعا این شاهد) کنندمی تجربه را ملی پول حسب بر باالیی قیمت افزایش

 وضعیت به اعتباردهندگان مجموع در لذا(. است 19 سال از پس کشور در خصوصی هایبانک ترازنامۀ در ارزی

 هایفعالیت به خود منابع انتقال و بلندمدت مالی تأمین کردن رها اعتباردهی، شرایط کردن سخت شکل به رکودتورمی

 ایبازیسفته چنین. آورندمی روی هاقیمت سریع افزایش از ناشی مدتکوتاه سرمایۀ هایعایدی برای خوب پتانسیل دارای

 .است «اعتباردهندگان طغیان» یافتنوسعت نشانۀ اولین

 را مالی سرمایۀ موجود مدارهای حالدرعین و کندمی کمک صنعتی رکود تحکیم به فرآیند این جمعی تأثیر اما

 ۀفاصل به را اعتبار کمبود بحران یک ماشۀ مدت،کوتاه هایگذاریسرمایه جهت در بازانهسفته تحرکات این.بردمی تحلیل

 جایی در تقاضا کاهش سبب به نیز بازیسفته موضوع هایدارایی قیمت رشد باالخره. چکاندمی آن از پس کوتاهی زمانی

 انتو اصوالً رکود در بلکه نیست رونق وضعیت کنیممی سخن آن از که وضعیتی که نکنیم فراموش. شد خواهد متوقف

 هم اعتبار محل از شده تأمین بازیسفته نشود، محقق فروش و هاقیمت در انتظاری افزایش وقتی. شودمی محدود مخارج

 .کندمی تشدید را اعتبار کمبود بحران تنها اعتباری بخش برای حاصله هایزیان. رودمی سقوط به رو

 

یه بر وارد نقدهای        نظر
 و قوت عین در شد، اشاره کشور اخیر اقتصادی واقعیات با هاآن ترینمرتبط و ترینمهم به که گوتمان هایتحلیل

 اشاره بدان ادامه در که است هاییکاستی و اشکاالت واجد رقیب، متعارف هاینظریه با مقایسه در آن باالتر بسیار دقت

 ..شودمی
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 وی اصلی ایراد. نیست برخوردار کافی منطق و وجاهت از نویسنده توسط هزینه فشار نظریۀ رد رسدمی نظر به •

 از ناشی را( محصول بازار در) هاقیمت افزایش زیرا است گوییهمان یک نظریه این که است این هزینه فشار نظریۀ بر

 به دفعی و برونزا هایشوک بر مبنی هزینه فشار تحلیل به اشاره عین در وی. داندمی( نهاده بازار در) هاقیمت افزایش

 در. است ملموس کامالً اقتصاد در هاییشوک چنین وجود امر، واقعیت در آنکهحال داندمی ناقص را تحلیل این ها،هزینه

 ارز نرخ شوک 19 سال از ایران در و هزینه فشار منبع یک عنوانبه نفت قیمت شوک آمریکا و اروپا در 9191 دهۀ

 در رکودتورمی واقعیات از نادرست شرحی هزینه فشار تحلیل روازاین. کرد ایفا تورم و هاهزینه افزایش در مهمی نقش

 سمت ناگهانی فشارهای و هاشوک پذیرش با منافاتی هیچ نویسنده هایتحلیل آنکه دیگر نکتۀ. نیست ایران اقتصاد

 .ندارد تولید کاهش یا تورم بروز اولیۀ علت عنوانبه هزینه

 نقص همان به وضوحبه نیز وی هایتحلیل که است حالی در نویسنده توسط هزینه فشار تحلیل دانستن مردود •

 تحلیل در او جمله از. دهدنمی ارائه رخداد این وقوع و شروع علت باب در توضیحی هیچ نیز گوتمان واقع در. مبتالست

 اساساً که سازدنمی روشن گاههیچ ثابت، هایهزینه بودن باال دلیل به تولید واحد هایهزینه افزایش و تولید افت از خود

 را نآ ما که تحلیلی در یا. گردد تورم موجب تولید واحد هایهزینه رفتن باال آن تبعبه تا کندمی افت دلیلی چه به تولید

 درصدد نیز دیگران آن پی از که) قیمت اولیۀ دهندگانافزایش علت چه به نیست مشخص نهادیم نام «تورمی تعادل» وجود

 یراز است گوییهمان یک نیز تحلیل این. کنندمی کاری چنین به شروع( آیندبرمی متقاضیان بر خود باالتر هزینۀ تحمیل

 ناگهانی هایشوک پذیرش جز راهی هیچ طبعاً. داندمی هابنگاه برخی توسط هاقیمت افزایش از ناشی را هاقیمت افزایش

 قتعمی انتشار، چگونگی و رکودتورمی هایپویایی از تبیینی نویسنده هایتحلیل حقیقت در. ندارد وجود عرضه سمت در

 .آن آغاز علل باب در توضیحی نه و است آن تحکیم و

 باید ار آن و نبوده صحیح قضاوتی مطلق صورتبه تورمی، رکود به رکود از اقتصادی بحران شکل تغییر بر تأکید •

 تورم با توأم  لزوماً امروزی اقتصادهای در رکود و اقتصادی افت که نیست چنین. دانست صادق مشخص ایمحدوده در

 .است شده داده نشان شکل در اخیر هایسال طی آمریکا در اقتصادی رشد و تورم تحوالت. باشد
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 که است بدیهی البته. است بوده همراه تورم نرخ در افت با آمریکا اقتصادی عملکرد افت که شودمی مشاهده 

 روست این از شاید و کندمی ممانعت( منفی تورم) هاقیمت سطح یافتن کاهش از گوتمان توسط شده اشاره هایمکانیزم

 2111 سال درصدی -1.4 تورم اگر البته) شودنمی مشاهده آن منفی اقتصادی رشد رغمعلی آمریکا اقتصاد در منفی تورم که

 ایدوره تواننمی را آمریکا در اخیر رکودی دورۀ مثالً که است واضح اما(. کنیم تصور صفر با غیرمعنادار تفاوتی دارای را

 بودهن «رکودتورمی» یک هرگز کلمه دقیق معنای به اروپا و آمریکا اخیر اقتصادی رکود بهتر تعبیر به یا دانست تورمی

 دورۀ یک آمدن وجود به با مترادف و همگام لزوماً اقتصادی افت که گرفت نتیجه چنین توانمی مجموع در لذا. است

 هب لذا. کندمی جلوگیری اقتصاد در منفی تورم و هاقیمت شدید کاهش از گفتهپیش هایمکانیزم اگرچه نیست، تورمی

 .بدانیم محتمل را دو هر بروز و شده قائل تمایز غیرتورمی و تورمی رکودهای بین باید همچنان ما رسدمی نظر
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