


مفهوم رکود تورمی و چرایی آن در اقتصاد ایران

در اواخــر قــرن هجدهــم بحــث دربــاره پدیــده تــورم و بیــکاری و چگونگــی رابطــه بیــن آنهــا شــکل گرفــت، 
تــا اینکــه در اواخــر دهــه ۱۹۵۰ فــردی بنــام فیلیپــس بــه انتشــار مقالــه ای بــه نــام “رابطــه بیــکاری و نــرخ 
دســتمزدهای اســمی” در انگلســتان پرداخــت. ایــن مقالــه باعــث شــد کــه اقتصاددانــان و مکاتــب اقتصــادی 

متخلــف بــه تحقیــق در ایــن موضــوع بپردازنــد.
در ســال ۱۹۵۰ اقتصــاددان نیوزلنــدی بنــام فیلیپــس براســاس نتیجــه تجربــی کــه از داده هــای موجــود نــرخ 
تــورم و بیــکاری در انگلســتان بــرای دوره زمانــی )۱۸۶۱-۱۹۵۸( بدســت آورد بــه وجــود یــک رابطــه منفــی 
و محــدب بیــن نــرخ افزایــش دســتمزدها و بیــکاری پــی بــرد. بدنبــال آن ساملســون و ســولو در ســال ۱۹۶۰ 
ــا اســتفاده از مفهــوم فیلیپــس بــه اســتخراج رابطــه بیــن نــرخ بیــکاری و نــرخ تــورم  ــار ب بــرای اولیــن ب
ــی  ــد کــه سیاســتگذاران مــی تواننــد سیاســتهای پول ــکا پرداخــت. آنهــا معتقــد بودن ــرای اقتصــاد آمری ب
ــه  ــن  ب ــس و فریدم ــد. فلپ ــدام نماین ــورم اق ــکاری و ت ــه بی ــب بهنی ــه ترکی ــتیابی ب ــت دس ــی را جه و مال
عنــوان اقتصاددانــان کالســیک در ســالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تحقیقاتــی در خصــوص نتایــج ایــراد شــده توســط 
ــدی  ــای تولی ــدت واحده ــاه م ــت در کوت ــن اس ــه ممک ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــام داده و ب ــس انج فیلپ
بدلیــل اینکــه نمــی تواننــد بطــور کامــل انتظــارات خــود را تعدیــل نماینــد بیــن تــورم و بیــکاری رابطــه 
منفــی وجــود داشــته باشــد ولــی ایــن رابطــه در بلندمــدت صــادق نمــی باشــد. بــه طــور خالصــه فریدمــن 
از طریــق وارد نمــودن انتظــارات تطبیقــی بــه مــدل فیلیپــس بــه نتایــج فــوق دســت یافتــه اســت. بنظــر 
ــی در بلندمــدت  ــر داشــته باشــند ول ــاه مــدت اث ــی امــکان دارد کــه در کوت ــی و مال آنهــا سیاســتهای پول
بــی اثــر بــوده و عــالوه براینکــه تاثیــری بــر تولیــد  اشــتغال نخواهــد داشــت بلکــه باعــث افزایــش تــورم 
خواهــد شــد. همچنیــن فریدمــن ثابــت نمــود رابطــه مثبتــی بیــن تــورم و بیــکاری وجــود دارد. ایــن موضوع 
در دهــه ۷۰ بدلیــل افزایــش قیمــت نفــت  و ایجــاد دو پدیــده تــورم و بیــکاری درغــرب رخ داده اســت. در 
ادامــه کالســیکهای جدیــد بــا ادغــام انتظــارات عقالیــی، شــفافیت کامــل بازارهــا  و همچنیــن نــرخ بیــکاری 
ــی در  ــد حت ــتغال و تولی ــا روی اش ــرف تقاض ــتهای ط ــه سیاس ــد ک ــان دادن ــس نش ــن و فلپ ــی فریدم طبیع
کوتــاه مــدت هــم اثــری نــدارد و تنهــا سیاســتها زمانــی اثــر دارد کــه ناگهانــی و پیــش بینــی نشــده باشــد. 
ولــی بدلیــل اینکــه سیاســتهای ناگهانــی بطــور مــداوم باعــث نااطمینانــی شــده بنابرایــن امــکان ادامــه آن 
وجــود نــدارد بنابرایــن سیاســتهای پولــی و مالــی بــی اثــر مــی شــوند. ولــی کینزینهــای جدیــد بــه دفــاع از 
منحنــی فیلیپــس پرداختــه و عنــوان نمودنــد کــه در واقعیــت درجاتــی از توهــم پولــی وجــود دارد و باعــث 
مــی شــود کــه در بلندمــدت و کوتامــدت رابطــه منفــی بیــن تــورم و بیــکاری وجــود داشــته 
باشــد و تنهــا تفــاوت ایــن اســت کــه در بلندمــدت در مقایســه بــا کوتــاه مــدت از شــیب 
بیشــتری برخــوردار اســت. بــه بیــان دیگــر رابطــه ضعیــف تــری در بلنــد مــدت بیــن دو 

پدیــده تــورم و بیــکاری وجــود دارد.
ــب  ــی مکات ــا تمام ــد تقریب ــوان گردی ــاال عن ــه در ب ــور ک ــه همانط ــه اینک نتیج
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ــش  ــد و چال ــاه مــدت اتفــاق نظــر دارن ــورم و بیــکاری در کوت ــان ت ــر وجــود رابطــه منفــی می اقتصــادی ب
ــد. ــی باش ــدت م ــر در بلندم ــن دو متغی ــه ای ــر روی رابط ــتر ب ــده بیش ــود آم بوج

رکود تورمی به چه معناست؟
ــورم و رکــود اقتصــادی گفتــه می شــود. رکــود در تعریــف اقتصــادی  ــه وجــود همزمــان ت رکــود تورمــی ب
ــع دوره ای  ــود در واق ــالق می ش ــور اط ــک کش ــاد ی ــی در اقتص ــد منف ــی رش ــه پیاپ ــه ماه ــه دو دوره س ب
کــه کاهــش معنــی دار در چهــار عامــل تولیــد، درآمــد، اشــتغال و تجــارت ایجــاد شــود. ایــن دوره معمــوالً 
ــد  ــد تولی ــرخ رش ــداوم ن ــش م ــادی کاه ــم اقتص ــود در مفاهی ــت. رک ــال اس ــا یکس ــاه ت ــن ۶ م ــل بی حداق
ناخالــص داخلــی یــک کشــور بــرای چندیــن دوره متوالــی اســت و تــورم نیــز افزایــش فزاینــده قیمت هــا 
ــاد  ــرای اقتص ــی را ب ــیب های بزرگ ــد آس ــی می توان ــه تنهای ــر دو ب ــه ه ــی ک ــف زمان ــای مختل در دوره ه
ــرخ رشــد  ــی در اقتصــاد ایجــاد می شــود کــه ن ایجــاد کنــد. طبــق تعاریــف اقتصــادی رکــود تورمــی زمان
ــود  ــرایط رک ــد. در ش ــش یاب ــورم افزای ــرخ ت ــا آن ن ــان ب ــرد و همزم ــرار گی ــش ق ــیر کاه ــادی در مس اقتص
تورمــی کــه اقتصــاد بــا کاهــش نــرخ رشــد مواجــه اســت، مشــکل بیــکاری نیــز در اقتصــاد وجــود خواهــد 

داشــت.
بنابــر فرضیــه نــرخ طبیعــی بیــکاری هــرگاه تــورم بــه طــور ناگهانــی ایجــاد شــود، ولــی از ســوی دســتمزد 
ــد  ــتر باش ــمی بیش ــتمزدهای اس ــه دس ــبت ب ــم نس ــت ه ــش قیم ــت افزای ــن اس ــود ممک ــران درک نش بگی
ــه ای  ــه طــور موقــت تحریــک کنــد. امــا چنیــن مبادل و پاییــن آمــدن دســتمزدهای حقیقــی اشــتغال را ب
ــد و انتظــارات تحقــق  ــی از بیــن مــی رون ــورم هــای ناگهان ــا گذراســت و در بلندمــدت هنگامــی کــه ت ذات
مــی یابنــد بــه طــوری کــه دســتمزدهای حقیقــی در ســطح قبلــی نســبت بــه قیمــت کاال دوبــاره برقــرار 
مــی شــوند، بیــکاری بــه نــرخ طبیعی)تعادلــی( خــود برمــی گــردد. ایــن نــرخ بــا همــه نــرخ هــای تــورم 
ــدار، ســازگار اســت و معــرف آن اســت کــه منحنــی بلندمــدت فیلیپــس در  کامــال پیــش بینــی شــده پای
نــرخ طبیعــی بیــکاری بــه شــکل خــط عمــودی اســت. بــه ایــن مفهــوم کــه نــرخ تــورم ثابــت باالتــر نمــی 
توانــد الزامــا موجــب کاهــش در تعــداد بیــکاران شــود. تــالش بــرای کاســتن بیــکاری بــه میزانــی پاییــن 
ــه جایــی منحنــی  ــاه مــدت، تنهــا موجــب جاب ــرخ طبیعــی بیــکاری در طــول منحنــی تبــادل کوت ــر از ن ت
هــای کوتــاه مــدت مــی شــود همچنانکــه انتظــارات بــه نــرخ تــورم باالتــر تعدیــل مــی شــود اقتصــاد در 
ــان داشــت  ــوان بی ــذا در کل مــی ت ــرد. ل ــرار مــی گی ــر ق ــورم باالت ــا ت ــرخ طبیعــی بیــکاری ام وضعیــت ن

کــه تبــادل در طــول منحنــی فیلیپــس اساســا پدیــده ای گذراســت و تــالش بــرای بهــره جویــی از آن 
فقــط موجــب باالبــردن نــرخ تــورم دائمــی شــده بــدون آنکــه کاهــش بیــکاری را در نــرخ 

بیــکاری بوجــود آورد. نتیجــه آنکــه در کوتــاه مــدت سیاســت هــای تقاضــای کل مــی 
توانــد میــزان بیــکاری را کاهــش دهــد. امــا چنیــن سیاســت هایــی نمــی توانــد ســبب 
ــه  ــق اقتصــاد ب ــرد تطبی ــع در فراگ ــکاری شــود. در واق ــزان بی کاهــش مســتمر در می

میــزان تــورم باالتــر کــه در ظــرف زمانــی بلندمــدت صــورت مــی گیــرد دوره ای 

2



وجــود دارد کــه در آن نــرخ تــورم و بیــکاری هــم جهــت بــا یکدیگــر افزایــش مــی یابنــد. ایــن دوره تــورم 
فزاینــده بــا بیــکاری فزاینــده بیانگــر وضعیــت رکــود تورمــی اســت. لــذا بــا وارد شــدن فــرض نــرخ طبیعــی 
بیــکاری و امــکان تغییــر مــکان منحنــی فیلیپــس کوتــاه مــدت، پدیــده رکــود تورمــی بــا منحنــی فیلیپــس 
کامــال توجیــه پذیــر اســت. در ادواری کــه منحنــی فیلیپــس کوتــاه مــدت جابــه جــا مــی شــود نــرخ تــورم 

و بیــکاری هــم ســو مــی شــود.

رکود تورمی در ایران
پیــش از بررســی ایــن پدیــده در ایــران بــه تفکیــک دوره هــای اقتصــادی را در دوره زمانــی ۱۳۵۱-۱۳۹۲ را 
مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم، مرکــز پژوهــش هــای مجلــس بــه بررســی اجمالــی تحــوالت اقتصــاد ایــران 

را مــورد بررســی قــرار داده اســت، کــه بــه اختصــار بــدان اشــاره مــی کنیــم:
در دوره ۱۳۵۱-۱۳۵۷ تزریــق حجــم پــول ناشــی از مــازاد درآمدهــای نفتــی باعــث تغییــر الگــوی مصرفــی 
جامعــه و شهرنشــینی شــد و تــوان و ظرفیــت تولیــدی کشــور امــکان پاســخگویی و تامیــن تقاضــای موجــود 

را نداشــت و عــدم تعــادل شــدید بیــن عرضــه و تقاضــا موجــب افزایــش تــورم شــد.
ــت بیشــتر شــده و میانگیــن  ــا انقــالب و جنــگ تحمیلــی کســری بودجــه دول دوره ۱۳۵۸-۱۳۶۸ مقــارن ب
تــورم طــی ایــن دوره بــه ۱۸٫۹۲ درصــد افزایــش یافــت. بــه دلیــل کســری بودجــه دولــت، اعتبــارات نظــام 

بانکــی بــه دولــت و نیــز رشــد پایــه پولــی افزایــش یافــت.
دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۳ بــا اتمــام جنــگ و شــروع دوره بازســازی و گســترش هزینــه هــای جــاری و عمرانــی نــرخ 
تــورم طــی ایــن دوره بــه ۲۲٫۴۱ درصــد رســید و دولــت بــا اتخــاذ سیاســت هــای پولــی و مالــی انبســاطی 
و تــک نرخــی کــردن ارز و حــذف محدودیــت هــای وارداتــی شــوک دیگــری بــه اقتصــاد وارد کــرد کــه در 
دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ نمایــان شــد و ســطح تــورم در ســال ۱۳۷۴ تــا ۴۹٫۳۸ درصــد افزایــش یافــت و ایــن دوره 
بــا رکــود نیــز همــراه بــود و میانگیــن رشــد GDP بــه ۳٫۲۶ درصــد کاهــش یافــت. بحــران بدهــی هــا بــه 
دلیــل شــرایط بازپرداخــت وام هــای خارجــی نیــز ازعوامــل تاثیرگــذار بــر تــورم بــود. بحــران نفتــی کــه از 
اواخــر ســال ۱۳۷۶ بــا افــت شــدید قیمــت نفــت آغــاز شــد در ســال ۱۳۷۷ بــه اوج خــود رســید. افزایــش 
کســری بودجــه و رشــد نقدینگــی باعــث شــد تورمــی کــه طــی دو ســال گذشــته رونــدی کاهنــده طــی 

کــرده بــود مجــددا افزایــش یابــد.
ســال هــای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ همــراه بــا رونــق اقتصــادی و رشــد پایــدار GDP داشــت. میانگیــن نــرخ تــورم تــا 

ســطح ۱۴٫۱۲ درصــد کاهــش یافــت.
در ۱۳۸۴-۱۳۸۹ افزایــش قیمــت نفــت موجــب افزایــش وابســتگی بودجــه بــه درآمدهــای 
نفتــی شــد و دولــت شــروع بــه اجــرای طــرح هــای اقتصــادی ماننــد طــرح هــای زود 
ــرد. در  ــردم ک ــه م ــترده ب ــه گس ــت یاران ــرح پرداخ ــرای ط ــر و اج ــکن مه ــازده، مس ب
نتیجــه تــورم در ایــن دوره مســیری افزایشــی و نوســانی را طــی کــرد. نــرخ هــای ســود 
ــن دوران مواجــه  ــت در ای ــا سیاســت گــذاری هــای نادرســت دول ــز ب بانکــی نی
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ــه دلیــل وجــود  ــر ایــن اقــدام و ب ــر اث ــه ای کاهــش پیــدا کــرد. ب ــرخ ســود عقــود مبادل شــد. در ابتــدا ن
تــورم دو رقمــی، نــرخ ســود تســهیالت و ســپرده هــا منفــی شــد کــه در نتیجــه افــرادی که پــول خــود را در 
بانــک نگــه داری مــی کردنــد متضــرر شــده و افــرادی کــه مــی تواننــد از بانــک هــا منابعــی دریافــت نماینــد 

منتفــع مــی شــوند.
ــی و  ــای بانک ــم ه ــد تحری ــی مانن ــا تحوالت ــاز و ب ــرژی آغ ــت ان ــش قیم ــا افزای ــن دوره ب ۱۳۸۹-۱۳۹۲ در ای
رکــود بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و رشــدهای منفــی ادامــه مــی یابــد. کاهــش صــادرات نفــت، کاهــش 
ــت  ــذا محدودی ــت ل ــش یاف ــت کاه ــترس دول ــای ارزی در دس ــت و درآمده ــال داش ــه دنب ــت را ب ــد نف تولی
هــای ناشــی از ســمت عرضــه اقتصــاد یــا بــه صــورت مســتقیم منجــر بــه کاهــش تولــد ناخالــص داخلــی 
شــده یــا از طریــق کاهــش ارزش افــزوده بخــش هــای محتلــف اقتصــادی گردیــد. از ســوی دیگــر کاهــش 
درآمــد قابــل تصــرف خانوارهــا در درجــه اول اثــر خــود را بــر کاهــش پــس انــداز و اثــر بعــدی بــر تقاضــای 
ــرای  ــت ب ــذا دول ــد. ل ــکن گردی ــش مس ــدید در بخ ــود ش ــه رک ــر ب ــه منج ــد ک ــی باش ــادوام م ــای ب کااله
اجــرای سیاســت هــای پولــی و مالــی انبســاطی اقــدام بــه افزایــش هزینــه هــای دولــت، گســترش حجــم 
پــول، کاهــش نــرخ هــای ســود بانکــی کــرد تــا اقتصــاد در مســیر رونــق موقتــی قــرار گیــرد کــه در نتیجــه 
آن اقــدام، افزایــش قابــل توجــه شــد و باعــث شــد دولــت و بانــک مرکــزی اقــدام بــه اتخــاذ یــک رونــق و 

تــداوم آن باعــث بحــران رکــود تورمــی در ایــران گردیــد.
جــدول زیــر نشــان مــی دهــد کــه در ســال هــای ۱۳۹۰ بــه بعــد اقتصــاد کشــور بــا رکــود تورمــی مواجــه 
گردیــده اســت. البتــه ایــن پدیــده در اقتصــاد کشــور در ســال هــای ۱۳۷۳، ۱۳۷۸، ۱۳۸۷ نیــز ســابقه داشــته 
اســت. از بررســی شــکاف رکــود تورمــی مشــخص مــی شــود کــه اقتصــاد ایــران بــه کــرات شــرایط رکــود 
تورمــی را تجربــه کــرده اســت کــه شــدت و ضعــف آن بســتگی بــه میــزان کاهــش تولیــد یــا افزایــش تــورم 
و طوالنــی بودن)پایــداری( یــا زودگــذر بــودن آن نیــز بســتگی بــه تعــداد ســال هایــی دارد کــه درگیــر ایــن 

معضــل بــوده ایــم.
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چگونــه مــی تــوان رکــود اقتصــادی بــه وجــود آمــده در اقتصــاد کالن ایــران را بصــورت غیرتورمــی برطــرف 
؟ ه د نمو

ــرای کاهــش بیــکاری کاســته شــده و  ــزار تورمــی ب ــی اب ــج از کارای ــه تدری در شــرایط اقتصــادی کشــور ب
سیاســت هــای انبســاطی بــدون اتــکا بــه صــالح دیدهــای اقتصــادی، عــالوه بــر عواملــی چــون تنگناهــای 
ــه  ــای کاذب ب ــت ه ــن فعالی ــق یافت ــد رون ــادی مانن ــاد اقتص ــارات آح ــب انتظ ــادی و عواق ــاختاری اقتص س
چــای فعالیــت هــای واقعــی تولیــد مزیــد بــر علــت شــده بــه طــوری کــه در رابطــه مبادلــه تــورم وبیــکاری 
سیاســت هــای انبســاطی صرفــا جنبــه تــورم زایــی پیــدا کــرده و ســبب مــزن شــدن تــورم شــود و از ایــن 
طریــق نــه تنهــا کاهشــی را در بیــکاری بــه وجــود نیاوریــد بلکــه رکــود تــوام بــا تــورم را نیــز ســبب شــود.
بــا توجــه بــه شــرایط رکــود تورمــی حاکــم بــر جامعــه، از آنجــا کــه مشــکل رکــود کشــور ناشــی از طــرف 
عرضــه اقتصــاد مــی باشــد، اعمــال سیاســت هــای طــرف تقاضــا بــه دلیــل کشــش ناپذیــر بــودن عرضــه 
اقتصــاد تنهــا منجــر بــه افزایــش تــورم در جامعــه مــی گــردد. در ایــن شــرایط اقتصاددانــان اعمال سیاســت 
هــای طــرف عرضــه را پیشــنهاد مــی کننــد. شــایان ذکــر اســت برخــی از ایــن سیاســت هــا جهــت رســیدن 
بــه نتیجــه زمــان بــر مــی باشــند. سیاســت هــای طــرف عرضــه اساســا سیاســت هایــی جهــت عملکــرد 

کارایــی بــازار بــوده و اعمــال ایــن سیاســت هــا زمانــی کــه نــرخ رشــد تولیــد ملــی واقعــی پاییــن 
اســت موثــر مــی باشــند. ســیایت هــای موثــر بــا انتقــال منحنــی عرضــه بــه ســمت راســت 

ــود  ــه بهب ــد ک ــا معتقدان ــت ه ــد. بیشــتر دول ــوه م یگردن ــد بالق ــش تولی ــه افزای منجــر ب
طــرف عرضــه بــرای بدســت آوردن رشــد پایــدار بــدون افرایــش در نــرخ تــورم، بســیار 
ــه رشــد  ــرای دســتیابی ب ــی ب ــه تنهای کلیــدی مــی باشــد. اصالحــات طــرف عرضــه ب

کافــی نبــوده و نیــاز کافــی و باالیــی از تقاضــا و همچنیــن وجــود ظرفیــت تولیــدی 
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اقتصــاد نیــز دارد.
همانطــور کــه عنــوان شــد بــه منظــور خــروج از شــرایط رکــود تورمــی، سیاســت هــای طــرف تقاضــا موثــر 
نیســت و الزم اســت از سیاســت هــای طــرف عرضــه اقتصــاد و همچنیــن اقداماتــی در جهــت افزایــش بهــره 
وری در اقتصــاد اســتفاده گــردد. اگرچــه بــه دلیــل ماهیــت سیاســت هــای طــرف عرضــه ایــن سیاســت هــا 
بــا وقفــه بــر اقتصــاد اثــر مــی گذارنــد. سیاســت هایــی ماننــد ایجــاد ثبــات اقتصــادی از طریــق کاهــش 
نــرخ تــورم، کنتــرل نظــارت تورمــی و همچنیــن ثبــات در سیاســت هــا و تصمیــم گیــری هــا باعــث مــی 
شــود. کســری مــداوم بودجــه دولــت و وابســتگی آن بــه درآمدهــای ارزی و وابســتگی سیاســت هــای پولــی 
بــه سیاســت هــای مالــی از جملــه عوامــل ایجــاد تــورم در کشــور مــی باشــد کــه رعایــت انضبــاط مالــی 
دولــت و عــدم وابســتگی بودجــه بــه بانــک مرکــزی مــی توانــد در کنتــرل تــورم موثــر باشــد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه رتبــه نامناســب کشــور در فضــای کســب و کار، تــالش در جهــت بهبــود فضــای کســب وکار و 
پیگیــری اجــرای قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار در جهــت روان ســازی فعالیــت بنــگاه هــا مــی 

توانــد در ایــن زمینــه موثــر باشــد.
در کشــورهای در حــال توســعه و مخصوصــا نفــت خیــز رکــود تورمــی از طریــق نوســان درآمــد ارزی تحقــق 
مــی یابــد.  وابســتگی اقتصــاد بــه درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت ســبب گردیــد کــه توجــه بــه 
صــادرات غیرنفتــی کاهــش یابــد و همچنیــن بــا اعمــال تحریــم خریــد نفــت ایــران از ســوی غــرب، بانــک 

مرکــزی بــا کمبــود ارز مواجــه شــد.
ــورم اســت مــورد  ــرای مهــار ت ــه جمــع بنــدی کــرد سیاســت های تقاضــا ب ــوان ایــن گون ــان مــی ت در پای
ــرا  ــرد زی ــتفاده ک ــی اس ــت های انقباض ــوان از سیاس ــرایط نمی ت ــن ش ــا در ای ــرد ام ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــه  ــه خالص ــرف عرض ــت های ط ــم در سیاس ــی ه ــود تورم ــان رک ــود. درم ــود می ش ــش رک ــب افزای موج
ــران  ــا رکــود تورمــی در ای ــه ب ــن راه حل هــای مقابل ــذا مهم تری ــه بخــش تولیــد. ل می شــود یعنــی توجــه ب
ــری  ــتر کس ــداوم بیش ــاب از ت ــه و اجتن ــح بودج ــم صحی ــق تنظی ــت از طری ــی دول ــاط مال ــد انضب می توان
ــه ای  ــه گون بودجــه، کنتــرل و کاهــش هزینه هــای جــاری دســتگاه ها، نحــوه اســتفاده از دالرهــای نفتــی ب
کــه موجــب افزایــش پایــه پولــی و بــه تبــع آن افزایــش نقدینگــی نشــود، اصــالح ســاختار مالیاتــی، اصــالح 
ــه افزایــش  بازارهــای مالــی و افزایــش ســرمایه گذاری های برخــوردار از توجیــه اقتصــادی بــه نحــوی کــه ب
تولیــد منجــر شــده، پرهیــز از سیاســت های انبســاطی پولــی و سیاســت هایی کــه عواقبــی چــون فعالیــت 
ــر  ــه خط ــه را ب ــص بهین ــرا تخصی ــکن(، زی ــازار مس ــد ب ــی دارد )مانن ــه و دالل ــای رانت جویان فعالیت ه
می انــدازد و در نهایــت اینکــه افزایــش تولیــد و بهــره وری از بهتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا رکــود تورمــی 

اســت.
منابع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماگرهای اقتصادی آمارهای سری زمانی

تحلیــل پدیــده رکــود تورمــی و عوامــل ایجــاد آن در اقتصــاد ایــران، دفتــر مطالعــات 
اقتصــادی دی مــاه ۱۳۸۶

روزنامه دنیای اقتصاد
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آینده ی بانکداری با ظهور فینتک و API های بانکداری باز

ــذب  ــال ج ــه دنب ــرو ب ــری پیش ــه ی کارب ــود دادن تجرب ــت و بهب ــا اهمی ــا ب ــی صنعت ه ــازمانها در تمام س
ــه  ــی ک ــت، از آنجای ــت. در حقیق ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــداری نی ــت بانک ــتند. صنع ــتری هس مش
اســتفاده از اپلیکیشــن های بانکــداری دیجیتیــال ســهم بزرگــی در انجــام تراکنــش در میــان مشــتریان پیــدا 
کــرده اســت، بــا خدمــات جدیــد پیشــنهاد شــده نیــاز بــرای ایجــاد یــک شــیوه ی تعاملــی ســاده و بــدون 
دردســر در اســتفاده از خدمــات دیجیتالــی جدیــد هیچوقــت آنقــدر راحــت و آســان نبــوده اســت. بــرای بــه 
ــات  ــازار خدم ــه ب ــا( ب ــن تک ه ــی )فی ــوزی مال ــرکت های تکنول ــزرگ، ش ــارات ب ــن انتظ ــاندن ای ــام رس انج
مالــی ورود پیــدا کــرده انــد. از آنجایــی کــه رقابــت، مقیــاس بزرگــی بــه خــود نگرفتــه اســت، نبایــد آنطــور 
معنــی کــرد کــه ایــن راه حل هــا در ایــن صنعــت مهــم نیســتند. در حقیقــت، تقریبــا یــک ســوم از مشــتریان 

ــا یکــی از شــرکت های مالــی غیــر ســنتی دارنــد. بانکــداری دســت کــم رابطــه ای ب
ــک  ــن ت ــرکت های فی ــد، ش ــر ش ــال ۲۰۱۷ منتش ــه در س ــی ک ــرد جهان ــداری خ ــزارش بانک ــق گ ــر طب ب
نســبت بــه بانک هــای ســنتی از تعامــل ســازنده تر و بهتــری در ارتبــاط بــا مشــتری برخوردارنــد و تجــارب 
ــا  ــن بانک ه ــتری مابی ــارکت های بیش ــه، مش ــن نکت ــتن ای ــا دانس ــد. ب ــا می کنن ــان مهی ــرای آن ــی را ب خوب

ــد  ــرف می توانن ــن دو ط ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک ــن اس ــکل گرفت ــال ش ــک در ح ــن ت ــرکت های فی و ش
ــارکت  ــن مش ــد. ای ــز بگذارن ــری روی می ــه ی کارب ــود تجرب ــرای بهب ــی را ب ــای خوب راه حل ه

ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــه ب ــت ک ــده اس ــا ش ــاز و APIه ــداری ب ــور بانک ــه ظه ــر ب منج
ــات  ــد و خدم ــدی جدی ــای درآم ــاد جریانه ــه ایج ــر ب ــا منج ــتری و نوآوری ه مش

ــی شــده اســت. محتوای
آنیربــان بــاز، مدیــر جهانــی بانکــداری و بازارهــای ســرمایه مــی گوید:”فیــن تک هــا 

8



ــه  ــا ب ــد، و بانک ه ــری برخوردارن ــیار باالت ــری بس ــه ی کارب ــه  تجرب ــنتی از رتب ــای س ــا بانک ه ــه ب در مقایس
شــدت بــه دنبــال مشــارکت و همــکاری بــا فین تک هــا هســتند. بانــک داری بــاز بــه بانکهــا فرصــت حفــظ 
ــرای  ــث را ب ــرکت های ثال ــوع ش ــات متن ــا خدم ــه بانک ه ــد مادامیک ــان را می ده ــگاه داده  ش ــد پای و رش
ــه  ــی ک ــد. بانک های ــکار می گیرن ــود ب ــات خ ــوالت و خدم ــردن محص ــی ک ــردن و بوم ــازی ک شخصی س
بطــور اســتراتژیک فکــر نمی کننــد و بــه دنبــال نقشــی در بانکــداری بــاز نیســتند، ممکــن اســت از جانــب 

مشــتریان طــرد شــوند.”

رابطه ی در حال تکامل مابین بانکداری و فین تک
ــا مشــکل جــدی ای مواجــه  ــوژی دیجیتــال موجــب شــد کــه صنعــت بانکــداری ب ظهــور و پذیــرش تکنول
ــتریان  ــه مش ــی ک ــات و کانال های ــوالت، خدم ــردن محص ــه ک ــی در دیکت ــا قدرتنمای ــد از دهه ه ــود. بع ش
تنهــا از آن طــرق می توانســتند بــا کســب و کارهــا تراکنــش داشــته باشــند، اینبــار مشــتری کنتــرل ایــن 
رابطــه را بــر عهــده گرفــت، و اینبــار همــان روابــط را بصــورت تعامــالت ســاده تری در ســایت هایی همچــون 
ــی از  ــی قدیمــی و فرآیند های ــدون داشــتن تکنولوژی های ــم. ب ــل می بینی ــوک و اپ ــازون، فیــس ب گــوگل، آم
مــد افتــاده ای کــه در موسســات مالــی ســنتی وجــود دارنــد، شــرکت های فیــن تــک بــه ســرعت توانســتند 
ــد را  ــط می ش ــازی رواب ــاده س ــتری و س ــه ی مش ــر تجرب ــه بهت ــود هرچ ــه بهب ــر ب ــه منج ــی را ک راه حل های
ــا  ــوژی ب ــوزه ی تکنول ــده ی ح ــرف کنن ــگاه مص ــرف پای ــدت از ط ــه ش ــا ب ــن نوآوری ه ــد. ای ــایی کنن شناس
ــوه  ــای انب ــد و بنده ــدون قی ــول. ب ــت پ ــت و پرداخ ــیرهای دریاف ــوص در مس ــد، بخص ــرو ش ــتقبال روب اس
زیرســاخت های فیزیکــی، شــرکت های فیــن تــک همچنیــن قــادر بودنــد کــه از هزینه هــای کــم برپاســازی 

کســب و کارشــان بهــره  ببرنــد.
ــه اقلیــت کوچکــی )حــدود  ــی ک ــرد )WRBR( ، در حال ــی خ ــداری جهان ــره از بانک ــزارش منتش ــق گ ــر طب ب
ــام  ــنتی انج ــر س ــرکت های غی ــق ش ــان را از طری ــور بانکی ش ــی ام ــدگان تمام ــرف کنن ــد( از مص ۲٫۹ درص
می دهنــد، بیشــتر از یــک چهــارم )۲۶ درصــد( هــم از بانک هــای ســنتی و هــم شــرکت های غیــر ســنتی 
اســتفاده می کننــد. بیشــتر از نیمــی )۵۲٫۴ درصــد( ارتبــاط خــود بــا ســه یــا تعــداد بیشــتری از شــرکت های 
غیــر ســنتی را حفــظ کرده انــد و در ایــن حــال در حــدود ۷٫۴ درصــد از تنهــا یــک ارتبــاط واحــد برخــوردار 
بوده انــد. در کل، ۲۹٫۴ درصــد از مصــرف کننــدگان در سرتاســر جهــان از حداقــل یــک شــرکت غیــر ســنتی 
بــرای انجــام تراکنــش اســتفاده می کننــد، و ایــن در حالــی مهــم اســت کــه ایــن مصــرف کننــدگان بــرای 
ــه  ــه شــرکت های فیــن تــک ب ــی ب ــی کــه زمان ــد. در حال جامعــه ی بانکــداری ســنتی بســیار اهمیــت دارن
ــداری  ــازمانهای بانک ــن س ــون بزرگتری ــد، اکن ــگاه می کردن ــد ن ــدی قدرتمن ــم تهدی چش
ــردازش  ــد پ ــه می توانن ــد ک ــوه می بینن ــی بالق ــم همکاران ــه چش ــا را ب ــنتی آنه س
ــیاری از  ــد. بس ــز بیاورن ــه می ــک را ب ــص تکنولوژی ــی و تخص ــگ ابداع ــریع، فرهن س
ــه بانک هــای ســنتی از فهــم  ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــک ب ــن ت شــرکت های فی
ــعت  ــرمایه و وس ــه س ــتر ب ــی بیش ــردی، دسترس ــم کارب ــه مفاهی ــبت ب ــری نس بهت
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مشــتری مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه موفقیــت برخوردارنــد.
WRBR امســال اشــتهای روز افــزون بــرای همکاری هــای نزدیــک میــان شــرکت های فیــن تــک و بانک هــای 

ــک  ــن ت ــرکت های فی ــیاری از ش ــد( و بس ــا )۹۱٫۳ درص ــی از بانک ه ــش عظیم ــزارش داد. بخ ــنتی را گ س
)۷۵٫۳ درصــد( می گوینــد کــه انتظــار مــی رود در آینــده همــکاری آنهــا بــا یکدیگــر بیشــتر خواهــد شــد، 
ــع گســترده ، تجــارب و تخصــص خــود را آســان می کننــد و شــرکت های فیــن  ــه مناب بانک هــا دسترســی ب
تــک در مقابــل چابکــی، ســرعت دسترســی بــه بــازار و ســبک و ســیاق جدیــدی از مشــتری محــور بــودن 
ــن  ــرکت های فی ــا و ش ــا، بانک ه ــای APIه ــتفاده از مزیت ه ــکاری و اس ــا هم ــد. ب ــه می کنن ــا ارائ ــه آنه را ب
ــه  ــه ب ــد؛ کاری ک ــود دهن ــری را بهب ــه ی کارب ــوند و تجرب ــل ش ــر تبدی ــل یکدیگ ــه مکم ــد ب ــک می توانن ت

تنهایــی نمــی تــوان از پــس آن بــر آمــد.
ــم در حــال  ــه فشــار هزینــه، مقــررات و انتظــارات مشــتری کــه دائ ــا توجــه ب ــر طبــق گــزارش WRBR: ب ب
تغییــر اســت و بانــک هــا در کشــاکش بــا آنهــا هســتند، مــواردی زیــادی وجــود دارد کــه در آن واحــد بایــد 
ــذاب  ــدت ج ــه ش ــا ب ــرای بانک ه ــا را ب ــا فین تک ه ــکاری ب ــه ی هم ــن کار گزین ــرد. ای ــز ک ــا تمرک روی آنه
ــت  ــرده  اس ــاز ک ــردی )API( ب ــی کارب ــای برنامه نویس ــور رابط ه ــه روی ظه ــا را ب ــر، دره ــن ام ــد. ای می کن

ــک را. ــای فین ت ــم نوآوری ه ــد ه ــته باش ــراه داش ــه هم ــتری را ب ــش مش ــدرت بین ــم ق ــد ه ــه می توان ک

مزایای APIهای باز
بــا وجــود اینکــه API هــا مولفــه ی جدیــد بــرای صنعــت بانکــداری و چیــزی جــز ســاختاری بــرای برپاســازی 
ــوآوری و  ــه روی ن ــد دروازه ای ب ــا می توانن ــتنید، ام ــزاری نیس ــای نرم اف ــن ه ــل اپلیکیش ــیوه ی تعام ش
راه حل هــای متنــی باشــند کــه بــدون بانکــداری بــاز عملــی شــدن ایــن مــوارد غیرممکــن اســت. همانطــور 

کــه در گــزارش WRBR آمــده اســت، مــا ســه نــوع API داریــم:
 APIهــای خصوصــی: اینهــا APIهایــی هســتند کــه داخــل بانک هــای ســنتی اســتفاده می شــوند و کارشــان 
کاهــش اصطــکاک و بهبــود بهــره وری عملیاتــی اســت. بخــش عظیمــی )۸۸ درصــد( از بانک هــا از APIهــای 

خصوصــی بــه عنــوان بخشــی الزامــی در ســال ۲۰۱۵ نــام بردنــد.
APIهــای همــکار: اینهــا معمــوال APIهایــی هســتند کــه مابیــن بانــک و یــک شــخص ثالــث قــرار دارنــد و 

ــت. ــره اس ــا و غی ــد، کانال ه ــط تولی ــعه ی خ ــان توس کارش
ــرار  ــث ق ــای ثال ــرکت ه ــار ش ــب و کار در اختی ــای کس ــوص، داده ه ــورد بخص ــن م ــاز: در ای ــای ب APIه

می گیــرد کــه ممکــن اســت هیــچ رابطــه ی رســمی ای بــا بانــک نداشــته باشــند. بخاطــر ســاختار APIهــای 
ــه  ــاز، بســیاری از بانک هــا نگــران امنیــت پیرامــون ایــن قضیــه هســتند.بعضی بانک هــا رو ب ب

ــا  ــد ت ــدا می کنن ــان را ج ــی خودش ــای خصوص ــد و از APIه ــا می آورن ــتفاده از API ه اس
بتواننــد بــا شــرکت های ثالــث همــکاری کننــد. بــاور بــر ایــن اســت کــه در طــول زمــان 
ــرف  ــای مص ــد نیازه ــه می توانن ــند ک ــا می رس ــتن ویژگی ه ــعتی در داش ــه وس ــا ب API ه

کننــده را بخوبــی جــواب دهنــد. ایــن همــکاری بدیــن صــورت اتفــاق می افتــد کــه 
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ــه  ــام کار ب ــرای انج ــه ب ــد ک ــاور دارن ــنتی ب ــداری س ــازمانهای بانک ــم س ــک و ه ــن ت ــرکت های فی ــم ش ه
نقــاط قــوت همدیگــر نیــاز دارنــد. ایــن همــکاری هــم ســازمانهای بانکــداری و هــم شــرکت های فیــن تــک 
ــرآورده  ــه قبــل نیازهــای مشــتری را ب ــا کمــک همدیگــر بهتــر بتواننــد نســبت ب ــادر می ســازد کــه ب را ق

کننــد

مزایای همکاری API بانک ها و شرکت های فین تک
APIهــا مــی تواننــد بــه بانــک هــا در تعقیــب کانــال هــای توزیــع جدیــد کمــک کننــد و همچنــان بــه دنبــال 

ــه ی بانکــداری دیجیتــال مشــتری باشــند. بعــالوه فرآینــد توســعه ی  ــرای بهبــود تجرب ــد ب راههــای جدی
محصــول مــی توانــد ســریعتر اتفــاق بیافتــد تــا واکنشــی آنــی باشــد نســبت بــه تغییــرات ســریع در حوزه ی 
تکنولــوژی )بانکــداری کالمــی، P2P، فرآینــد وام گیــری، مدیریــت ریســک و غیــره(. بــر طبــق گــزارش  ۷۸.۳ 
ــن  ــر همی ــم ب ــا ه ــد و فین تک ه ــه API دارن ــد ب ــتری نیازمن ــه ی مش ــود تجرب ــرای بهب ــا ب ــد از بانک ه درص

عقیــده هســتند. آنهــا همچنیــن بــاور دارنــد کــه جریانهــای درآمــدی جدیــد کاری ممکــن اســت.
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استراتژی های جایگزین API می تواند شامل موارد زیر باشد:
• ایجاد کسب و کارهای جدید: افزایش دسترسی و عمق خطوط محصوالت یا بخش ها

• ترغیب به نوآوری: آسان سازی نوآوری فقط با منابع بانکی بدست نمی آید.
• افزایــش ســرعت تغییــر: بــا قطعــه قطعــه کــردن خدمــات، APIهــا می تواننــد ســرعت دسترســی بــه بــازار 

ــش دهند. را افزای
• بــه پیشــواز رفتــن اینترنــت اشــیا در آینــده: APIهــا می تواننــد بــه مشــتری اجــازه ی دسترســی دهنــد 

ــوع دســتگاه اش شناســایی می شــود. ــر حســب ن کــه در آن مشــتری ب
APIهای باز، داده های عظیم و یادگیری ماشینی

APIهــای بــاز، بانکــداری را قــادر مــی ســازد کــه داده هــا را از منابــع داخلــی و خارجــی تهیــه کنــد؛ منابعــی 

ــتق  ــات مش ــی. اطالع ــالت اجتماع ــی تعام ــک و حت ــل ریس ــی، تحم ــداف مال ــد، اه ــادات خری ــون ع همچ
ــه )و صحیــح( ایجــاد شــود و از  گرفتــه شــده از ایــن داده هــا باعــث مــی شــود کــه بازاریابــی چنــد کانال
فــروش واحــد بــه فــروش فعاالنــه و چندگانــه دســت پیــدا کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، تفــاوت مابیــن آینــه ی 

عقــب و پیشــنهادات مالــی GPS هــا.
توانایــی اجرایــی کــردن یادگیــری ماشــینی و هــوش مصنوعــی،  اشــتیاق مشــتری در معرفــی خــود و نیــاز 
بــه اهمیــت دادن بــه او را اجرایــی می کنــد. ایــن کار باعــث مــی شــود کــه بــه شــدت تجربــه ی کاربــری 
بهبــود پیــدا کنــد؛ چیــزی کــه هــم اکنــون فاقــد شــخصیت اســت و مشــتری را آنطــور کــه بایــد درگیــر 

نمــی کنــد.
آینده ی بانکداری در دنیای  API بانکداری باز

ــه یــک ترفیــع عمــودی مــواردی کــه از قبــل از آنهــا  ــاز و APIهــا را نبایــد صرفــا ب آینــده ی بانــک داری ب
ــر از  ــی فرات ــه مرزهای ــاز ب ــداری ب ــای بانک ــیل APIه ــت، پتانس ــرد. در حقیق ــدود ک ــم مح ــتفاده می کنی اس
بانکــداری ســنتی گام برمــی دارد و بدیــن ترتیــب می توانــد تمامــی خدماتــی کــه مصــرف کننــده در دنیــای 
دیجیتــال بــه آنهــا نیــاز دارد را شــامل می شــود. همانطــور کــه در گــزارش WRBR آمــده اســت، “بانک هایــی 
ــای  ــه دنی ــد ب ــد می توانن ــاز می کنن ــدگان وب ب ــعه دهن ــی توس ــه ی جهان ــه روی جامع ــان را ب ــه APIهایش ک
ــع مجموعــه ی  ــرای ایجــاد و توزی ــی ب ــاز فرصت های ــوآوری ورود پیــدا کننــد. بانکــداری ب شــگفت انگیــز ن
ــا  ــاط ب ــظ ارتب ــا حف ــن کار ب ــد؛ ای ــاد می کن ــی را ایج ــر مال ــی و غی ــات مال ــوالت و خدم ــی از محص متنوع
مشــتری انجــام می شــود امــا بطــور گســترده ای تنــوع خدمــات را بــه جهــت بهبــود بخشــیدن بــه کیفیــت 
زندگــی مشــتریان توســعه می دهــد. در مــدل بانکــداری بــاز، تعــداد نامحــدودی از شــرکا می تواننــد خــود 

را درتوســعه ی روابــط دخیــل کننــد.
ــال  ــوان کان ــه عن ــنتی ب ــای س ــه بانک ه ــا، ب ــم بانک ه ــک و ه ــن ت ــرکت های فی ــم ش ه

ــا بانک هــا  ــگاه می کننــد. ســوال اینجاســت کــه آی ــرای خدمــات بانکــداری ن اصلــی ب
ــه. از  ــا ن ــد ی ــل کنن ــر عم ــد موث ــع می توانن ــی توزی ــوآوری و حت ــرل ن ــرای کنت ب

ــوان  ــه عن ــا ب ــه بانک ه ــک ب ــن ت ــرکت های فی ــه ش ــا و ن ــه بانک ه ــه ن ــی ک آنجای
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ــگاه نمی کننــد، ایــن مــورد بایــد در ســطح گســترده ای مــورد بررســی قــرار  تجمیــع کننــده ی خدمــات ن
ــت دادن  ــه از دس ــر ب ــد منج ــتری می توان ــه ی مش ــوزه ی تجرب ــرل در ح ــت دادن کنت ــود. از دس ــه ش گرفت

مشــتری شــود.
نقش بانک های سنتی در آینده

WRBR گــزارش می دهــد که:”شــاید بزرگتریــن ریســک بانکــداری بــاز ایــن باشــد کــه ایــن کار بــه مصــرف 

ــه  ــه ب ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــتقیم و ب ــور مس ــا را بط ــد تراکنش ه ــازه می ده ــان اج ــدگان و بازرگان کنن
ــر تراکنش هــای مشــتری  ــل ب ــرای داشــتن نظــارت کام ــا ب ــرای بانک ه ــن کار ب ــد و ای ــا انجــام دهن بانک ه
و حفــظ مشــتری مشــکل می ســازد.” محققــان امیدوارنــد کــه مفهــوم بانکــداری بــاز بتوانــد از ایــن نقصــان 
ــاد  ــم اعتم ــا ه ــکاری ب ــا هم ــد ب ــک بتوانن ــن ت ــرکت های فی ــنتی و ش ــای س ــد و بانک ه ــری کن جلوگی
مشــتری را ایجــاد کننــد و محصــوالت و خدماتــی پیشــنهاد کننــد کــه ســبک زندگــی مصــرف کننــده را 
بهبــود بخشــد. چشــمه ی ایــن همکاری هــا داده هایــی خواهــد بــود کــه می تــوان آنهــا را گــردآوری کــرد و 
در جهــت منفعــت مشــتری، بانــک و شــرکت های فیــن تــک آنهــا را بــکار گرفــت. اگــر بتــوان ایــن داده هــا 
را بــه درســتی بکارگرفــت، بهبــود تجربــه ی مشــتری مــی توانــد بــه نقطــه تمایــزی تبدیــل شــود کــه کل 

روابــط بانکــداری )وغیــر بانکــداری( را حفــظ کنــد.

شاخص فالکت چیست؟
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شاخص فالکت )Misery index( چیست؟
ــرخ  ــز ن ــکاری)Uneployment Rate( و نی ــرخ بی ــن ن ــاال رفت ــه ب ــت ک ــده ای اس ــه ش ــرض پذیرفت ــن ف ای
تــورم)Inflation Rate( در یــک اقتصــاد تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی غیــر قابــل اجتنابــی خواهــد داشــت. بــه 
ویــژه ارتبــاط مســتقیمی بیــن نــرخ رشــد جــرم و جنایــت در یــک جامعــه و شــاخص فالکــت وجــود دارد.
نکتــه ۱: نــرخ بیــکاری برابــر نســبت “تعــداد افــراد بیــکار” بــه “کل افــراد آمــاده بــه کار” در یــک جامعــه 

مشــخص مــی باشــد.
نکتــه ۲: نــرخ تــورم برابــر میــزان رشــد ســطح عمومــی قیمــت کاال و خدمــات در یــک بــازه زمانــی مشــخص 

. ست ا
در عصــر حاضــر، محاســبه شــاخص های مختلــف در بخش هــای اقتصــاد، آمــوزش، بهداشــت، امــور اجتماعــی 

و… بــا اســتفاده از داده هــای آمــاری، امــکان ارزیابــی را بــرای دولت هــا و برنامــه ریــزان آســان کــرده اســت.
شــاخص فالکــت یکــی از ایــن شــاخص هاســت کــه از ترکیــب نــرخ تــورم و نــرخ بیــکاری بدســت می آیــد. 
Rob� )ایــن شــاخص از جملــه نماگرهــای اقتصــادی اســت کــه بــه وســیله اقتصاددانانــی ماننــد رابــرت بــارو 

ــم  ــاخص مه ــب دو ش ــدکه ازترکی ــی ش ــالدی معرف ــه ۷۰ می ــور اوکان )Arthur okan( در ده ert Barro( و آرت

اقتصــادی یعنــی نــرخ بیــکاری و نــرخ تــورم بــه صــورت یــک ترکیــب خطــی معمولــی تهیــه می شــود.
روش محاســبه شــاخص فالکــت بســیار ســاده و مبتنــی بــر حاصــل جمــع دو شــاخص اصلــی یعنــی نــرخ 
بیــکاری و نــرخ تــورم اســت. درایــران متولــی اعــالم نــرخ بیــکاری، مرکــز آمــار ایــران اســت کــه اطالعــات 
مربــوط بــه نــرخ اشــتغال و بیــکاری را بــه صــورت ســه مــاه یکبــار محاســبه و اعــالم می کنــد، گــو اینکــه 

در مقاطعــی از زمــان ایــن نــرخ در برخــی از فصــول اعــالم نشــده اســت.
همچنیــن جهــت جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه نــرخ تــورم، قبــال بــه آمارهــای اقتصــادی بانــک مرکــزی 
در زمینــه شــاخص تــورم بــه عنــوان تنهــا متولــی رســمی محاســبه و اعــالم نــرخ تــورم مراجعــه می شــد 

امــا اخیــرا ایــن وظیفــه نیــز بــه مرکــز آمــار محــول شــده اســت.
البتــه، نحــوه محاســبه شــاخص فالکــت کــه از ســوی آرتــور اوکان ارایــه شــده، ایــن روز هــا تغییــر کــرده 
اســت.به گــزارش عصــر بانــک دات آی آر در حــال حاضــر درصــد نســبت کســری بودجــه دولــت بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــه اضافــه نــرخ بیــکاری، چارچــوب محاســبه شــاخص فالکــت را تشــکیل می دهــد. امــا 
بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه رقــم کســری بودجــه دولــت ناگزیــر   همــان رابطــه قدیمــی همچنــان در 

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــران ب ــاد ای ــورد اقتص م
ــرآورد می شــود کــه شــاخص فالکــت  ــرخ بیــکاری، ب ــر اســاس آخریــن آمــار منتشرشــده از ن ــا ب حــاال ام

کشــور بــه ۵/۵۰ درصــد رســیده اســت.
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شاخص فالکت ایران و دنیا
شــاخص فالکــت در ســال ۸۴ کــه محمــود احمدی نــژاد زمــام اجرایــی کشــور را بــه دســت گرفــت ۹/۲۱ درصــد 

بــود کــه بــا افزایــش ۶/۲۸ درصــدی هم اکنــون بــه ۵/۵۰درصــد رســیده اســت.
ــد  ــالم ش ــال ۸۸ اع ــی س ــای انتخابات ــی در مناظره ه ــن رضای ــط محس ــتین بار توس ــه نخس ــاخص ک ــن ش ای
مجمــوع دو شــاخص نــرخ بیــکاری و تــورم اســت. بــر همیــن اســاس کارشناســان معتقدنــد بــا توجــه بــه 
ــه  ــوان نتیج ــت، می ت ــد اس ــای پردرآم ــتر از دهک ه ــه بیش ــن جامع ــای پایی ــورم در دهک ه ــرخ ت ــه ن اینک

ــد. ــر باش ــمگیرتر و وخیم ت ــه چش ــن جامع ــای پایی ــت در دهک ه ــاخص فالک ــه ش ــت ک گرف
بــرآورد چهــار شــاخص غــذا، بهداشــت، آمــوزش و مســکن می توانــد ســطح رفــاه خانــوار را تعییــن کنــد. 
ــی  ــای بزرگ ــا  درصده ــم ب ــی می کنی ــته بررس ــال های گذش ــاخص ها را در س ــن ش ــک از ای ــر ی ــی ه وقت
مواجــه می شــویم کــه پیــش از ایــن و حتــی در دوران جنــگ هــم نمونــه آن را ندیــده بودیــم. تحلیلگــران 
ــرای گروه هــای درآمــدی پاییــن جامعــه ســخت تر اســت  ــه ایــن شــاخص ها ب ــد وقتــی دســتیابی ب معتقدن
ــن  ــاغالن ای ــرای ش ــم ب ــتمزدها ه ــل دس ــوده و حداق ــر ب ــا قابل توجه ت ــن دهک ه ــکاری در ای ــی بی و وقت

ــود. ــد ب ــتر خواه ــروه بیش ــن گ ــم در ای ــت ه ــاخص فالک ــس ش ــود، پ ــت نمی ش ــا پرداخ گروه ه
گفتنــی اســت، مطابــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، شــاخص فالکــت در ســال ۹۰ تاکنــون بــه ۶/۳۰ درصــد 

رســید.
آنچــه مســلم اســت افزایــش شــاخص فالکــت در کشــور بســیار نگــران کننــده اســت چــرا کــه بیــکاری و 
تــورم بــا هــم در ایــن شــاخص جمــع مــی شــوند و افزایــش آن نشــان دهنــده وضعیــت بــد 

اقتصــادی خانوارهــا در ایــران اســت.
بــه گــزارش عصــر بانــک، بــر اســاس آخریــن آمــار استخراج شــده، میانگیــن مصــرف 
خانــوار از ســال ۸۶ تــا ۹۰ مرتبــا کاهــش یافتــه اســت و ایــن مســاله نشــان مــی دهــد 
قــدرت خریــد هــا کــم شــده اســت و دولــت بایــد هــر چــه ســریعتر چــاره ای اساســی 

بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــران بیاندیشــد.
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