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 چکیده
 گاهیچهبوده است،  یدورقمدهه گذشته که اقتصاد ایران درگیر تورم  5اقتصاد ایران در شرایط تورمی دشواری قرار گرفته است. در طول 

این  ،که دولت محترم اعالم کرده است طورهمان ی بسیار باال نسبت به متوسط بلندمدت را تجربه نکرده است.هاسال تورم 4به مدت 
 یدورقمدهه تورم  5اقتصاد ایران به مدت  ازآنجاکهقرار گیرد.  گذاریسیاستند که کاهش چشمگیر تورم در اولویت کموضوع ایجاب می
توان این تورم دورقمی باال و ماندگار را به هیچ عاملی غیر از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد نسبت داد داشته است، نمی

دهه  5درمان اساسی تورم نیز در خاتمه دادن به این موضوع نهفته است. در مقاله حاضر ضمن تشریح وضعیت تورمی در طول  یجهدرنتو 
و تشریح دالیل کند شدن یا جهش موقتی تورم در مقاطعی، به تحلیل رفتار بلندمدت و رفتار مقطعی تورم پرداخته شده است. شواهد 

به ارائه راهکار و استراتژی کلی کنترل تورم تحت دو  آنگاهی تورمی ارائه شده است. گذارستفاده از هدفمختصری از تجربه کنترل تورم با ا
مقاله نیز آن است که تحت سناریوی تحریم ضرورت انقباض  گیرینتیجهسناریوی تداوم تحریم و رفع تحریم پرداخته شده است. اصل 

ی گذارتحریم، ضمن آنکه اجرای هدف غیر کنترل تورم ضروری است و تحت سناریویبیشتر همراه با مدیریت سطح توقعات رفاهی برای 
 طوربهشود، ضرورت دارد به تثبیت نرخ حقیقی ارز و همچنین جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی اقتصاد که می تورمی آسان

 طبیعی مستعد آن در این سناریو است، توجه بیشتری شود.

 نرخ حقیقی ارز، انباشت ریسک. ،گذار تورمیهدف: های کلیدیواژه
 .JEL: E31 ،E40بندی طبقه
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 مقدمه 1
ی ثبات اقتصاد کالن در هااقتصاد ایران پس از یک دهه تورم بسیار پایین و رشد اقتصادی بسیار باال همراه با سایر نشانه

، کاهش ثباتبیباال و  هایتورماقتصاد کالن به شکل متوسط  ثباتیبیوارد شرایط  1350، از شروع دهه 1340دهه 
 وبیشکماقتصاد کالن گردید که  ثباتیبیی هاچشمگیر متوسط رشد اقتصادی و ناپایداری رشد اقتصادی و بقیه نشانه

ازار سرمایه را نیز شرایط اقتصاد کالن به همراه دو بحران بزرگ بانکی و ب ترینثباتبی 1390ادامه داشته و در دهه  تاکنون
 تجربه کرده است.

ران هم ایدهه 5درمان آن، این است که در طول حدود  اندیشیچارهدر فهم وضعیت تورمی ایران و لذا  بااهمیتنکته 
ی تورمی های تورمی را تجربه کرده است. این بدان معنی است که حتی اگر جهشهامتوسط تورم باال داشته و هم جهش

مرتبط با جهش ارزی و  ایگونهبهرا کنار بگذاریم که  1390و انتهای دهه  1390، ابتدای دهه 1370دهه  مانند نیمه اول
 ندرتبهباال بوده و  نسبتاًمحدودیت منابع ارزی یا استفاده از آن منابع بوده است، در بقیه این دوره طوالنی نیز نرخ تورم 

در  درمان تورم بیانگر آن است که، دوامکمو مشاهده شده  رقمیتک تورم معدود موارد .مشاهده شده است رقمیتکتورم 
دهه متوسط رشد اقتصادی ایران هم پایین بوده  5موقتی بوده است. از طرف دیگر، در طول این دوره حدود  این موارد

اگر رشدهای است و در ضمن موارد متعددی از رشد منفی اقتصادی مشاهده شده است. در مورد رشد اقتصادی نیز حتی 
به  کههنگامیمنفی مرتبط با تحریم و یا شرایط جنگ را کنار بگذاریم، بازهم متوسط رشد اقتصادی پایین بوده است. لذا، 

رسد هر درمانی برای تورم که متوسط نرخ تورم را پایین آورد و می اندیشیم، به نظرمی تحلیل تورم و درمان آن در ایران
 باید بتواند متوسط رشد اقتصادی را هم افزایش دهد و رشد اقتصادی را پایدار نماید. آن را کاهش دهد، ثباتیبی

دهه  5موضوع دیگری که در نحوه تحلیل و درمان تورم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در طول حدود 
حجم نقدینگی نیز باال بوده است. گرچه یک تحلیل نظری  ازجملهپولی و  هاییتکم، رشد ثباتبیی باال و هاتورم

داند، اما حتی اگر آن تحلیل می در اقتصاد وجود دارد که رشد نقدینگی باال را منجر به تورم باال شدهیرفتهپذ وبیشکم
نقدینگی ماهیت توانیم منکر همبستگی باالی تورم و رشد نقدینگی باشیم و گویی رشد باالی تئوریک را هم نپذیریم، نمی

توان تصور کرد که نمی ،دیگرعبارتبهدهد. می تورم را در خود جای دهندهشکلجعبه سیاهی را دارد که تمام نیروهای 
 هرگونهرشد نقدینگی منجر شود. این بدان معنی است که  توجهقابلپایدار کنترل شود بدون آنکه به کاهش  صورتبهتورم 

 ا محدود کردن متوسط رشد نقدینگی هم هست.همراه ب قاعدتاًدرمان تورم 
ساله اقتصاد ایران که برای آن داده اقتصاد کالن وجود دارد، خواهیم  60در نوشتار کنونی، ابتدا تحلیلی از تاریخ حدود 

کنیم. پس از آن، تفکیک تورم به جزء می مختلف را مرور یهاداشت و چگونگی محدود شدن و جهش تورمی در دوره
مختصر به تجربه جهانی در کنترل تورم خواهیم داشت.  ایاشارهی تورمی را خواهیم داشت. در ادامه، هاشوکو  ماندگار

، به در بخش پنجم به رابطه نرخ ارز، نقدینگی و تورم در ایران و کشورهای صادرکننده نفت خواهیم پرداخت. در بخش بعد
 شود.می مقاله ارائه گیرینتیجهخواهیم پرداخت. در انتها نیز  هاکنترل تورم تحت شرایط تحریم و تحت شرایط رفع تحریم

 تحلیل تاریخی تورم در ایران 2
برای آنکه درک بهتری از وضعیت تورم و چگونگی محدود یا تشدید شدن آن نسبت به عامل بنیادی ایجاد تورم را داشته 

. منطق ورای نمایش ایمبه نمایش گذاشته 1400تا سال  1339تورم و نرخ رشد نقدینگی را از سال  نرخ 1شکل  باشیم، در
است که فرض شده است نرخ رشد نقدینگی فراتر از آنچه رشد اقتصادی و کشش درآمدی تقاضای نقدینگی  نآ 1شکل این 

بلکه بدان معنی  ایمفریدمن را پذیرفته گراییپولنظریه الزاماً شود. این بدان معنی نیست که می کند، سبب تورممی ایجاب
کند، می شد اقتصادی و کشش درآمدی تقاضای نقدینگی ایجابرشد نقدینگی فراتر از آنچه ر یجادکنندهااست که عوامل 

تورم  ناپذیراجتناب طوربهدر حال ایجاد تقاضا برای کاالها و خدمات فراتر از توان تولید کاالها و خدمات هستند که  درواقع
 شوند.می رشد نقدینگی و تورم را سبب هردویآن نیروها  درواقعآورند. می به بار
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 .1338-1400نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، . 1شکل 

به  را کالن وجود دارد ی اقتصادهاتوان تاریخ تورم ایران از زمانی که دادهمی شود،می مشاهده 1شکل  بر اساس آنچه در
 چند دوره متمایز زیر تقسیم کرد:

 ؛(: دوره رشد اقتصادی بسیار باال و تورم بسیار پایین1338-49اول )دوره 
 ؛و تورم باال ثباتبی(: دوره رشد اقتصادی باال و 1350-58دوم )دوره 
 ؛و تورم باال ثباتبی(: دوره رشد اقتصادی پایین و 1359-78سوم )دوره 
 ؛پایین نسبتاًو تورم  باثبات(: دوره رشد اقتصادی متوسط و 1379-86چهارم ) دوره

 ؛و تورم باال ثباتبی(: دوره رشد اقتصادی پایین و 1387-92پنجم )دوره 
 ؛ وپایین نسبتاً (: دوره رشد اقتصادی پایین و تورم 1393-96ششم )دوره 
 .و تورم بسیار باال(: دوره رشد اقتصادی بسیار پایین 1397-1400هفتم )دوره 

مرتبط با تورم و نحوه کنترل و جهش آن انجام شده است، اما درس تلخ آن این است  عمدتاًفوق  بندیتقسیمگرچه 
که اقتصاد ایران از اقتصادی با تورم بسیار پایین و رشد اقتصادی بسیار باال در دهه نخست مورد تحلیل، به اقتصادی با 

ی های آخر دوره مورد تحلیل تغییر وضعیت داده است و اگر سالهاادی بسیار پایین در سالتورم بسیار باال و رشد اقتص
کرده است و همچنین مقاطعی را که درآمد سرشار نفت اندکی بهبودی موقتی می طبیعی مشکالت ایجاد طوربهجنگ را که 

اقتصاد کالن و آسیب دیدن سطح رفاه  باتیثبینیروی  گیریشکلکرده است، نادیده بگیریم، مسیر کلی در جهت می ایجاد
ی هادوره تکتکاجتماعی هم از ناحیه پایین بودن رشد اقتصادی و هم از ناحیه تورم باال بوده است. اکنون به تشریح 

 شویم.می با آن گذاریسیاستاز جهت تورم و محدود شدن یا تشدید شدن آن و نحوه مواجهه  شدهاشاره
مرکزی در سیاست پولی و  تأسیسبدون تردید بانک تازه  باشد، نقشمی 1340متناظر با دهه  عمدتاًدر دوره اول که 

هم داد تا  دستبهدست گذاریسیاست یهادستگاهدر  فکرخوش تکنو کراتو وجود تعدادی  نظارتی، ثبات اقتصاد جهانی
الن اقتصادی فراهم شود و نتیجه آن رشد اقتصادی اقتصاد کالن به همراه حمایت معقول از فعا باثباتشرایط برای محیط 
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 تقریباً درصد، متوسط رشد اقتصادی  15 تقریباًبسیار باال و تورم بسیار پایین بود. در این دوره، متوسط نرخ رشد نقدینگی 
باال نبوده درصد بود. واضح است که رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی  2.2 تقریباًدرصد و متوسط نرخ تورم  11.4

تمایل به  ماهیتاً، گویی در این دوره رشد نقدینگی که درواقعدهد. می است و همین موضوع تورم پایین را نیز توضیح
ایجاد فشار تورمی دارد، از طریق رشد حقیقی اقتصاد نیروی تورمی آن مهار شده است. الزم است اشاره شود که در این 

نرخ رشد باالیی برای نقدینگی ایجاد نکرده است و همان میزان رشد  گذاریستسیادوران مجموعه اقدامات دستگاه 
 نقدینگی هم به دلیل رشد اقتصادی باال آثار تورمی به همراه نداشته است.

در دوره دوم که متناظر با جهش شدید درآمدهای نفتی و آغاز اولین بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، به دلیل 
همچنان رشد اقتصادی باال باقی ماند  مبادلهیرقابلغی بخش هافعالیتافزایش تولید و صادرات نفت و همچنین رونق 

به سمت بخش خدمات و نفت تغییر  عمدتاًی اقتصادی هافعالیتگردید و گرچه ترکیب  ثباتبی 1340گرچه نسبت به دهه 
 واز شیوع رانت جویی  متأثرکرد. در این دوران، تزریق درآمدهای نفتی به درون اقتصاد و تضعیف نظارت بانک مرکزی 

و تجارت سبب شد تا رشد نقدینگی دچار جهش شدیدی شود و رشد پایه پولی  رونق بخش مسکن و مستغالت، خدمات
باشد. در این می درصد 57رخ داد که برابر با  1353نیز با آن همراهی نماید. باالترین رشد نقدینگی تاریخ ایران در سال 

تقاضای داخلی به  درواقعدوران، کنترل آثار تورمی ناشی از رشد باالی نقدینگی با توسل به واردات گسترده انجام شد و 
 4.2درصد، متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود  35متوسط رشد نقدینگی حدود  جهان خارج پرتاب شد. در این زیر دوره

ی پایانی این زیر دوره بر شدت تورم هادرصد بود. البته با نزدیک شدن به سال 12.4درصد و متوسط نرخ تورم حدود 
گسترده و تثبیت و  محسوس کاسته شد. الزم به ذکر است که گرچه توسل به واردات طوربهافزوده شد و از رشد اقتصادی 

کامل آشکار شود، اما به دلیل افزایش قیمت  طوربهسرکوب نرخ ارز مانع از آن شد تا آثار تورمی رشدهای باالی نقدینگی 
تورم از ایران سلب شد و اقتصاد ایران  داشتننگهنفت و افزایش تورم در سطح جهانی و شرکای تجاری ایران، امکان پایین 

درصد رسید. در ضمن آشکار بود که این شیوه  25به حدود  1356را تجربه کرد و نرخ تورم در سال  دورقمیمتوسط تورم 
ای کنترل های نفتی و کاهش امکان واردات برکنترل تورم برای مدت طوالنی قابل تداوم نیست و حتی قبل از کاهش درآمد

 در اقتصاد ایران پدیدار شد. تورم و حتی در شرایطی که نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، تورم باال
ادامه دارد. گرچه این زیر دوره خود قابل تقسیم کردن به  1378شود و تا حدود سال می شروع 1359زیر دوره بعدی از 

ی هاچند زیر دوره است، اما ویژگی مشترک این زیر دوره طوالنی آن است که ایران فاقد ابزاری برای کنترل آثار تورمی رشد
شده است. در حدود یک دهه می به تورم باال منجر وبیشکمی باالی نقدینگی هارشد درنتیجهده است و نقدینگی بو

اقتصادی، ناشی از  بااهمیتی هافعالیتکل  تقریباًابتدایی این زیردوره ترکیب شوک منفی عرضه ناشی از دولتی شدن 
مربوط به جنگ تحمیلی از یک طرف و کسری بودجه  ی مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، و ناشی از صدماتهاتحریم

ی باالی جنگ تحمیلی از طرف دیگر به کاهش عرضه کاالها و خدمات از یک طرف و افزایش تقاضای هاناشی از هزینه
از  شدهشروعو تشدید تورم  تداومکاالها و خدمات از طرف دیگر و لذا بروز اضافه تقاضای کل انجامید که نتیجه طبیعی آن 

ی ذخیره قانونی باال و همچنین ها، به دلیل اعمال سقف بر رشد اعتبارات بانکی و اعمال نرخحالبااینبود.  1350دهه 
محسوسی کاسته شد و تا حدی مانع از  طوربه 1350خصوصی، از رشد نقدینگی نسبت به دهه  وکارکسبمحدود شدن 

ابتدا ترکیب کاهش انتظارات تورمی و شوک مثبت  1370اول دهه و نیمه  1360ی پایانی دهه هاانفجار تورم شد. در سال
عرضه ناشی از پایان جنگ تحمیلی و بهبود واردات مواد اولیه و واسط سبب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی شد، اما 

طی مالی و انبسا شدتبهی هایاستی خارجی، افزایش انتظارات تورمی، سهادر ادامه ترکیب شوک ارزی مربوط به بدهی
سبب جهش شدید تورم و کاهش رشد  هابانکو کاهش محدودیت بر تسهیالت  هاقیمتپولی و همچنین آزادسازی 

ی پایانی این دهه هاتا سال 1370اقتصادی شد و رکورد تورم پس از دوره جنگ جهانی دوم را شکست. در میانه دهه 
ی اقتصادی هایاستی تثبیت و کاهش درجه انبساطی بودن سهایاستنبودن درآمدهای ارزی، ترکیب س توجهقابل باوجود

شدن انتظارات نسبت به آینده اقتصاد سبب فروکش کردن  ینانهبخوشکالن و همچنین بهبود تعامل با دنیای خارج و لذا 
 تورم از یک طرف و پایدار شدن رشد اقتصادی کشور شد.
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ی هایاسترزی، تداوم تعامل با جهان خارج، تداوم سافزایش چشمگیر درآمدهای ا 1386تا  1379در زیردوره 
نسبت به آینده اقتصاد سبب پایین  بینانهخوشی خصوصی، و تداوم انتظارات هابانکظهور  ازجملهو  سازیخصوصی

ت اشاره شود که ، الزم اسحالبااینماندن نرخ تورم نسبت به مقدار بلندمدت آن و افزایش و ثبات رشد اقتصادی گردید. 
، باال دیگرعبارتبهبرای کنترل نرخ تورم از واردات گسترده استفاده شد.  1350مشابه دهه  وبیشکمدر این دوران، 

تصنعی نرخ ارز ابزار اصلی کنترل تورم بود. همین موضوع نیز سبب شد  داشتننگهیا پایین  تصنعی ارزش ریال داشتننگه
 تدریجبه 1380ی میانی دهه هاری هلندی تاریخ ایران فراهم شود و با رسیدن به سالتا زمینه ظهور شدیدترین بیما

 اقتصاد در مسیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم قرار گرفت.
خود را نمایان کرد و زمینه بحران بانکی را نیز فراهم  1380از دهه  آغازشدهآثار بیماری هلندی  1387-92در زیر دوره 

انبساطی پولی و مالی فشار تورمی را فراهم کرد اما وجود درآمدهای سرشار نفت  شدتبهی هایاستین دوره، سکرد. در ا
آشکار شود و همین موضوع سبب این تصور اشتباه شد که رابطه رشد نقدینگی و  کامالًمانع از آن شد که آثار تورمی آن 

داد. از طرف دیگر، بیماری هلندی خود را در قالب تضعیف را کاهش  گذاریسیاستتورم قطع شده است و احتیاط در 
از  ویژهبهکاالهای وارداتی  وتازتاختنمایان کرد. اقتصاد کشور در معرض  مبادلهیرقابلغو گسترش بخش  مبادلهقابلبخش 

یدات داخلی را فقط نام تول عمالً که بسیاری از تولیدات داخلی  ایگونهبهکشورهای با سطح قیمت پایین قرار گرفت، 
در بخش مسکن و مستغالت و صنایع مرتبط با آن و بخش خدمات سبب  ازجملهو  مبادلهیرقابلغداشت. گسترش بخش 

وابسته به تداوم تزریق رانت درآمدهای نفتی بود و قطع جریان  شدتبهیی شد که تداوم سودآوری آنها هافعالیت گیریشکل
بحران بانکی  ترینبزرگ گیریشکلاما بیماری هلندی سبب ؛ انجامیدها میفعالیت رانت درآمدهای نفتی به رکود شدید آن

ی هابانک ویژهبهو  هابانکی گذارنیز شد. بیماری هلندی سبب شد تسهیالت و سرمایه 1390تاریخ ایران برای دهه 
سودآور کرده بود.  شدتبهدرگیر شود که تزریق رانت درآمدهای نفتی آنها را  مبادلهغیرقابلی بخش هافعالیتخصوصی در 

نیازمند تجهیز نظارتی بیشتری در مقایسه با بانکداری دولتی بود،  قاعدتاًاز طرف دیگر، با پیدایش بانکداری غیردولتی که 
اعتباری بروز نکرد و  مؤسساتو  هابانک به دلیل کنترل تورم از طریق توسل به واردات، نگرانی و دغدغه نسبت به فعالیت

اعتباری مجاز و غیرمجاز به انباشت ریسک در ترازنامه خود پرداختند و برای جذب سپرده به مسابقه  مؤسساتو  هابانک
و  هابانکیداری روی آوردند. انباشت ریسک در ترازنامه ی غیردهابه نفع سپرده هابر روی نرخ سود و تغییر ترکیب سپرده

ی دولتی برای اعطای تسهیالتی بود هابانکگرفت. موضوع اول الزام می اعتباری خود از چند موضوع سرچشمه مؤسسات
ی هافعالیتدر  هابانکی مستقیم گذارامکان بازپرداخت آن ضعیف بود. موضوع دوم اعطای تسهیالت و سرمایه عمالًکه 

مسکن و مستغالت و صنایع مربوطه( بود که قطع جریان رانت نفت به مانند ) ینفتمتکی به تداوم تزریق رانت درآمدهای 
به دارایی موهومی و منجمد بود. نهاد ناظر نیز به دلیل کنترل تورم از  هایگذارآن تسهیالت و سرمایه شدنیلتبدمعنی 

نیز در فساد مرتبط طریق گسترش واردات چندان اقدامی برای جلوگیری از این انباشت ریسک انجام نداد. موضوع سوم 
که از ابتدا گیرنده تسهیالت با قصد  ایگونهبهاعتباری غیردولتی بود،  مؤسساتو  هابانکدر  ویژهبهبا اعطای تسهیالت 

 عدم بازپرداخت تسهیالت به گرفتن آن مبادرت ورزیده بود و کنار گذاشتن تمام مقررات مرتبط با تسهیالت کالن و ذینفع
گفته شد، کاهش  آنچهی حسابداری از چشم نهاد ناظر پوشیده ماند. نتیجه هاین دست که با مهارتواحد و مواردی از ا

رشد اقتصادی و پدیدار شدن فشار فزاینده تورمی بود که واردات مانع نمایان شدن کامل آن گشت. با شروع دور اول 
بیماری هلندی دچار کاهش شدید رشد اقتصادی  از یدهدصدمهاقتصاد  اوالًو قطع جریان رانت درآمدهای نفتی،  هاتحریم
تورم که تا آن زمان با توسل به واردات گسترده تا حدی کنترل شده بود، از کنترل خارج شد و جهش شدید  ثانیاًشد، 

ت تسهیال ثالثاًو  و البته با اثر منفی شدیدتر بر رشد اقتصادی بروز کرد 1370مشابه نیمه اول دهه  وبیشکمارزی و تورمی 
 که به آن اشاره شد، تبدیل به دارایی منجمد و موهومی شد و بحران بانکی را رقم زد. هابانکی ریسک آمیز گذارو سرمایه

و هم هویدا شدن بحران بانکی و البته بهبود انتظارات و افزایش  گذاریسیاستهم نوع نگاه  1393-1396در زیر دوره 
نیز  1395پایین باقی بماند و رشد شدید سال  وبیشکمدچار کاهش شود اما رشد اقتصادی  شدتبهواردات سبب شد تورم 

از بحران بانکی برای  متأثراما چگونه تورم ؛ بود هامرتبط با برگشت تولید و صادرات نفت به وضعیت قبل از تحریم عمدتاً
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 هابانکدارایی منجمد و موهومی در ترازنامه  شد؟ بحران بانکی و پدیدار شدن رقمیتکاین زیردوره فروکش کرد و حتی 
اعتباری در معرض ریسک نقدینگی،  مؤسساتو  هابانکشکل گرفته بود، سبب شد بسیاری از  1380که زمینه آن از دهه 

نرخ ورشکستگی و فرار بانکی قرار بگیرند و برای پرهیز از این موضوع و البته با توجه به مدارای مقرراتی اقدام به افزایش 
ی گذاراز تسهیالت و سرمایه هابانکاما نرخ سود باال در شرایطی که ؛ شوند هابرای ماندگار کردن سپرده هاسود سپرده

رشد باالی  درنتیجهشود و می افزوده هابه اصل سپرده هاخود جریان نقدی نداشتند بدان معنی بود که سود باالی سپرده
دهد که چرا افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی سبب می بد. همین موضوع توضیحیامی نقدینگی از این ناحیه تداوم

اما نرخ سود باال سبب شد تمام بازارها در رکود قرار گیرد و کاهش شدید سیالیت نقدینگی ؛ کند شدن رشد نقدینگی نشد
رآمدهای ارزی و دسترسی به ، بهبود دحالدرعینافتادن آثار تورمی رشدهای باالی نقدینگی شد.  تأخیرهم سبب به 

درآمدهای ارزی امکان گسترش واردات را فراهم کرد و کنترل تصنعی نرخ ارز هم به فروکش کردن تورم کمک کرد. البته 
کنترل نرخ ارز عامل کنترل  صرفاًباید اشاره شود که عامل اصلی کنترل تورم همان افزایش شدید نرخ سود بود، زیرا اگر 

رکود تاریخی خود  شدیدتریندر این دوران بخش مسکن در  کهدرحالیکرد می اید بخش مسکن رونق پیداب آنگاهتورم بود، 
فرو رفت. لذا، در این زیر دوره ترکیب بحران بانکی و ناترازی نظام بانکی و اصرار دولت بر محدود کردن رشد پایه پولی در 

و از طرف دیگر کنترل نرخ ارز و توسل به واردات سبب  ابتدای سرکار آمدن که منجر به افزایش شدید نرخ سود شدند
آشکار بود که این شیوه کنترل تورم امکان تداوم ندارد و فقط  کامالًفاصله فاحش بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم شد و 

 افتاده و نیروی تورمی انباشت شده است. تأخیربه 
ی بسیار شدید که هاشود. در این زیردوره ترکیبی از تحریممی را شامل 1400تا  1397ی هاباالخره زیردوره آخر سال

هم کسری بودجه شدید به بار آورد و پولی کردن آن و هم سبب کاهش امکان واردات که مانند یک شوک منفی عرضه بر 
، بروز انواعی از 1396تا  1393ی هاطی سال شدهانباشتهاقتصاد ایران وارد شد، تخلیه آثار تورمی رشدهای باالی نقدینگی 

شد، و بحران بازار سرمایه که هم در مرحله رونق  وفصلحلکه بخشی از آن با رشد نقدینگی  19ید وکو ازجملهو  هابحران
سرمایه که  توجهقابلکرد، بدبینانه شدن انتظارات و خروج می ناپذیراجتنابو هم در مرحله سقوط تشدید رشد نقدینگی را 

ی تولید و همچنین تشویق صادرات غیرنفتی بر قیمت کاالها و خدمات فشار هایق فشار بر نرخ ارز به افزایش هزینهاز طر
ی نرخ تورم های تورمی تاریخ خود را ثبت نماید و اگر دادههاوارد نمود، سبب شد اقتصاد ایران یکی از شدیدترین جهش

هم پشت سر گذاشته شده است. در این زیر دوره اقتصاد  1374می سال رکورد تور احتماالًگردید، می بانک مرکزی منتشر
می بسیاری از اقتصاددانان این بود که ابرتورم بروز بینیپیشایران شرایط قرار گرفتن در وضعیت ابرتورمی را داشت و 

مناسب نیست( و  بلندمدت حلراه عنوانبهگرچه ارز )نماید، اما در شرایطی خطیر تالش متفاوت برای کنترل نرخ 
 مدیریت بحران سبب شد اقتصاد ایران تاکنون از ابرتورم پرهیز کرده باشد.

 ی تورمیهاتورم ماندگار و جهش 3
و باال تجربه کرده است، بلکه تورم بسیار ناپایدار هم بوده است.  دورقمیتورم  تنهانهاقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته 

ند جهش و شوک تورمی را در کنار تورم متوسط باال تجربه نموده است که توجه به تفکیک مشخص، اقتصاد ایران چ طوربه
 نرخ 2شکل  دربرای تورم هم سودمند باشد.  اندیشیچارهتواند در چگونگی می ی تورمیهاتورم به جزء بلندمدت و جهش

افقی بیانگر  ، خط2شکل در این نمایش داده شده است.  1350-1400تورم ساالنه به همراه متوسط آن برای کل دوره 
در سال است. منحنی نیز بیانگر  19.4است که بیانگر متوسط نرخ تورم  ایدههمتوسط نرخ تورم در این دوره طوالنی پنج 

 است. هرسالنرخ تورم واقعی 
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 .1350-1400نرخ تورم ساالنه و متوسط نرخ تورم، . 2شکل 

دهه،  5، یعنی به مدت تاکنون 1350قابل مشاهده است، اقتصاد ایران از شروع دهه  وضوحبه 2شکل  ازکه  طورهمان
، 1352، 1351سال  5قرار گرفته است. در این دوره طوالنی تنها  دورقمیغالب  طوربه تقریباًی باال و هادر دامنه تورم

باال و نزدیک به دورقمی. در این دوره  رقمیتکوجود داشته است و آن هم تورم  رقمیتکتورم  1396و  1395، 1364
 ثباتبیدهد، تورم می نشان 2شکل که  طورهماندرصد بوده است و  19.5طوالنی متوسط ساده نرخ تورم در ایران حدود 

متغیر  ترینمهم عنوانبهنیز بوده است. در این دوره طوالنی اگر متوسط رشد حجم نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد 
توان می آنگاهتورم نیز در نظر گرفته شود،  یجادکنندهایا حداقل شورت کاتی برای عوامل  عامل تورم عنوانبهمورد توافق 

رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  نرخ 3شکل  دراز دینامیک تورم به دست آورد.  یترقبولقابلتصویر 
 نمایش داده شده است. 1350-1400شود، برای دوره می که در نظریه پولی معادل تورم در نظر گرفته
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های میانی ، سال1350، انتهای دهه 1350ی میانی دهه هاشود، در سالمی دیده وضوحبه 2شکل  که در طورهمان
، و باالخره 1390ی ابتدایی دهه ها، سال1380، ابتدای نیمه دوم دهه 1370ی ابتدا تا میانه دهه ها، سال1360دهه 
ی قبل از هرکدام از این هانرخ تورم از متوسط بلندمدت آن فراتر رفته است و نسبت به سال 1390ی انتهای دهه هاسال

ده است. بسیار شدید بوست و برخی از آنها بوده ا تریفخف هامقاطع تورم جهش کرده است، گرچه برخی از این جهش
ی تورمی در این دوره هاشدیدترین جهش 1390و انتهای دهه  1390، ابتدای دهه 1370مشخص، ابتدای دهه  طوربه

 طورهماندهد. می تفاضل رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی را نشان 3شکل  .ساله رخ داده است 50حدود 
باشد که با خط افقی نشان داده شده است. در می درصد 24.8حدود  متوسط طوربهشود، این تفاضل می که مالحظه
ی نیمه اول دهه ها، سال1360ی میانی دهه ها، سال1350ی میانی تا پایانی دهه هاسال در 3شکل اساس ضمن، بر 

تفاضل رشد  1390ی پایانی دهه هاو باالخره سال 1390ی نیمه اول دهه ها، سال1380ی میانی دهه ها، سال1370
شود، انطباق می که مالحظه طورهماننقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی از متوسط بلندمدت آن فراتر رفته است. 

طبق  ی جهش تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.های جهش تورمی و دورههادورهباالیی بین 
 تورم چنین است: نظریه پولی فریدمن، نرخ

(1) π = gm2 − gy − gv 

)نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به  نرخ رشد تولید حقیقی gyنرخ رشد حجم نقدینگی،  gm2نرخ تورم،  πکه در آن 
 ثباتبیتواند بسیار می سرعت گردش پول مدتکوتاهنرخ رشد سرعت گردش پول است. گرچه در  gvقیمت ثابت(، و 

از تورم در بلندمدت ارائه  یاکنندهقانعتواند توضیح نمی طوالنی تغییرات آن چشمگیر نیست و بسیار باشد اما در یک دوره
نماید. لذا، اگر برای سادگی در بلندمدت سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم یا حتی دارای یک روند بسیار مالیم 

و نرخ رشد  ینگیبلندمدت تورم تفاوت رشد حجم نقدشود که عامل می ( نتیجه1از رابطه ) آنگاهصعودی در نظر بگیریم، 
ن است که در بلندمدت مجموعه عواملی که سبب ایجاد تقاضای کل فراتر آموضوع  تردقیقتولید حقیقی است. البته تعبیر 

می شوند، خود را در رشد باالتر حجم نقدینگی نسبت به رشد تولید حقیقی نمایانمی از رشد عرضه کل کاالها و خدمات
 کنند و به همین دلیل رشد نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد شورت کاتی برای همه آن عوامل است.

درصد بوده است و متوسط ساده  19.5حدود  1350-1400که اشاره شد، متوسط ساده نرخ تورم طی دوره  طورهمان
رسد که در بلندمدت بخشی از می ت. لذا به نظردرصد بوده اس 24.8تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی نیز 

تواند تلقی شود( به رشد می تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی )که بیانی از رشد تقاضا فراتر از عرضه کل
یران دشوار نیست. اقتصاد ا عنوانیچهبهشود. توضیح این موضوع برای اقتصادی مانند ایران نمی و تورم منتقل هاقیمت

تواند بخشی از تولید سایر کشورها را در قالب می دارای رانت منابع طبیعی است که گویی با اتکا به این رانت منابع طبیعی
از طریق رشد نقدینگی فراتر از رشد تولید را به این طریق  یجادشدهاواردات تصاحب نماید و لذا بخشی از اضافه تقاضای 

و  1350در دهه  ویژهبهکه این توضیح ناسازگار با نظریه پولی تورم نیست. این موضوع  مرتفع نماید و الزم به ذکر است
دهد که چرا بین تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم فاصله افتاده می توضیح یخوببه 1380

 کامالً  هاقیمتاز اقتصاد بر سطح عمومی نیز اثر جهش رشد نقدینگی فراتر از نی ها، حتی در همین دورهحالباایناست. 
 قابل مهار شدن نبوده است و تورم باال رخ داده است

در کل دوره  توان گرفت؟ نظر به اینکهمی در ارتباط با متوسط تورم باالی ایران اینتیجهچه  3شکل و  2شکل  از
اال متوسط نرخ تورم باال بوده است و حتی استفاده از رانت منابع طبیعی نتوانسته است مانع رخ دادن تورم ب 1400-1350

ی عرضه هاشوکمانند تورم جهانی یا  زاییبرونتوان تورم باال را به عوامل نمی شود و نظر به اینکه در کل این دوره طوالنی
متوسط تورم باالی اقتصاد ایران قابل نسبت دادن به فشار تقاضا و پیشی  منشأنتیجه طبیعی آن است که  آنگاهنسبت داد، 

ست و لذا قابل نسبت دادن به رشد باالی نقدینگی نسبت به رشد حقیقی اقتصاد است. گرفتن تقاضای کل از عرضه کل ا
با وجود آنکه نرخ ارز ثابت ماند،  1380ی از دهه توجهقابلیا بخش  1350مانند دهه  ایدورهالزم است اشاره شود که در 
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ی هاقیمتتورم وارداتی ناشی از افزایش را به  1350نرخ تورم باال بود و حتی جهش تجربه کرد. اگر بخشی از تورم دهه 
ی پایین برای هاقیمتحتی عکس این برقرار است و ظهور اقتصادهایی مانند چین با  1380جهانی نسبت دهیم، در دهه 

 ی باال رخ داد.هامحصوالت و البته طرف تجاری ایران زمینه را برای کاهش فشار تورمی در ایران فراهم کرد اما بازهم تورم
اگر تحلیل ارائه شده حاکی از آن است که متوسط تورم دورقمی و باالی ایران ناشی از فشار تقاضا است که خود را در 

هم آن  گیرینتیجهداللت آشکار این  آنگاهقالب رشد باالی نقدینگی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی نشان داده است، 
کردن آن مهار تقاضای کل و لذا مهار رشد نقدینگی  رقمیتک است که برای کاهش متوسط نرخ تورم در ایران و

محسوس کاهش دهد، قادر به کاهش  طوربهاست و هر اقدام ضد تورمی که نتواند متوسط رشد نقدینگی را  ناپذیراجتناب
توسط رشد ، مستقل از ابزار یا هدف عملیاتی سیاست پولی برای کنترل تورم، باید مدرواقعپایدار تورم نخواهد بود. 

 چشمگیر کاسته شود تا امکان کاهش متوسط تورم فراهم شود. طوربهنقدینگی 
گرچه متوسط نرخ تورم باال در ایران تنها قابل نسبت دادن به فشار تقاضا و متوسط رشد باالی نقدینگی در مقایسه با 

ست که عامل یا عواملی غیر از رشد ی تورمی نیز قرار گرفته اهارشد اقتصادی است، اما اقتصاد ایران در معرض جهش
در همان مقاطع نقش  زادرون صورتبههمان عوامل در تشدید رشد نقدینگی  اتفاقاًو  اندداشتهنقدینگی در ایجاد آن نقش 

، در 1370، در نیمه اول دهه 1360و انتهای این دهه، در میانه دهه  1350مشخص، در میانه دهه  طوربه. اندداشته
و جهش  اندشدهبه نیروی رشد باالی نقدینگی افزوده  زاییبرونعوامل  1390ی پایانی دهه هاو در سال 1390 ابتدای دهه

 .اندنمودهاد تورمی مالیم یا شدید ایج
در کشورهای صنعتی متعاقب جهش قیمت نفت، در جهش  ازجملهی جهانی و هاقیمتجهش  1350در میانه دهه 

مانع از آن شد که ایران بتواند با توسل به واردات گسترده مانع آثار تورمی رشدهای باالی  بود و مؤثرتورمی اقتصاد ایران 
مانند یک شوک  هاو لذا سری اول تحریم متحدهایاالتشروع جنگ تحمیلی و تنش با  1350نقدینگی شود. در پایان دهه 

و با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش  1360منفی عرضه عمل کرد و در ایجاد جهش تورمی عمل کرد. در میانه دهه 
قیمت نفت و لذا کاهش امکان واردات به همراه صدمات جنگ تحمیلی مانند یک شوک منفی عرضه در ایجاد جهش 

و هم جهش نرخ ارز متعاقب مشکل بازپرداخت  هاقیمتآزادسازی  هم 1370ی ابتدای دهه هابود. در سال مؤثرتورمی 
 هابه بعد نیز تحریم 1397و همچنین از سال  1390بود. در ابتدای دهه  مؤثرهش تورمی ی خارجی در ایجاد جهابدهی

در آخرین شوک تورمی اقتصاد  ویژهبهبود.  مؤثرمانند یک شوک منفی عرضه بسیار شدید عمل کرد و در ایجاد شوک تورمی 
ی باالی هاخود یک شوک منفی عرضه بود بلکه سبب تخلیه آثار تورم رشد تنهانه ها، تحریم1390ایران در انتهای دهه 

و محبوس شده با نرخ بهره باال شد و البته بحران بازار سرمایه نیز در حرارت دادن به این جهش  1397نقدینگی قبل از 
 بود. مؤثرتورمی 

ی باال و دورقمی هاتورم یردرگساله  50 حدوداًبر اساس آنچه در این بخش تحلیل شد، اقتصاد ایران در طول یک دوره 
ناشی از فشار تقاضا بوده است که خود را در رشد باالی نقدینگی نسبت به رشد تولید  دورقمیبوده است. این تورم باال و 

ناخالص داخلی نمایان کرده است. در مقاطعی که جهش تورمی بروز کرده است، آنچه رخ داده است این بوده است که تورم 
رم باال ناشی از ی تورمی کل توهاموقتی انحراف پیدا کرده است و فراتر رفته است. لذا، در جهش طوربهز متوسط آن ا

سبب باالتر رفتن موقتی تورم  صرفاً، بلکه عوامل ایجاد جهش تورمی اندنبودهجهش تورمی مانند تحریم  یجادکنندهاعوامل 
نیروی تورمی ناشی از رشدهای باالی نقدینگی  درواقعی تورم های از این جهش. البته در برخاندشدهاز روند بلندمدت آن 

 به بعد مصداق بارز آن است. 1397ی هاظاهر شده است که سال تأخیرانباشته شده است و به طریقی با 
گی فراتر حال پرسش این است که چگونه امکان دارد در کشوری عامل ایجاد متوسط تورم باال فشار تقاضا و رشد نقدین

، معقول درواقعاز آن در این مدت طوالنی درس گرفته نشود و همچنان تداوم یابد؟  حالباایناز نیاز حقیقی اقتصاد باشد و 
پولی در  گذاریسیاست احتماالًی منفی عرضه در مقاطعی سبب جهش تورم نسبت به متوسط آن شوند و هاشوکاست که 

ی تورمی همچنان متوسط تورم ایران هاشد، اما به دلیل اینکه حتی با جدا کردن جهشمهار آنها توانایی کامل نداشته با
باید در کنترل این متوسط تورم یادگیری حاصل شود و امکان کاهش متوسط تورم وجود داشته  قاعدتاً آنگاهباال است، 
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د. توضیحی که ورای این متوسط رشد دهه تداوم یاب 5این متوسط تورم باال توانسته است به مدت  وجودبااینباشد، اما 
است  گذاریسیاستتوان ارائه نمود، ترکیب رانت جویی و ناسازگاری زمانی در می باالی نقدینگی منجر به متوسط تورم باال

. اگر از این منظر به توضیح اندکردهنیز به هم مرتبط هستند و امکان کاهش متوسط تورم را از ایران سلب  شدتبهکه 
باال و لذا  وضع موجود متوسط رشد نقدینگی آنگاهدر اقتصاد ایران پرداخته شود،  رای متوسط رشد باالی نقدینگیو نیروی

متوسط نرخ تورم باال نوعی تعادل نابهینه است و با وجود اشراف به نابهینه بودن آن از نظر اجتماعی، به جهت آنکه نوعی 
خود را به شکل نوعی از  گذارییاستسنت جویی و ناسازگاری زمانی در ر راتعادل است، تداوم دارد. وجود تعادل مبتنی ب

، یافتهیمتعمسلطه مالی  یندر انامید.  Generalized Fiscal Dominanceتوان آن را می کند کهمی سلطه مالی نمایان
فرا و  یابودجهی ناشی از رفتار مالی هاوجود رانت جویی و ناسازگاری زمانی سبب توسل به خلق نقدینگی چه برای ناترازی

در طول یک دهه و نیم اخیر شده  ویژهبهی نظام بانکی هادولت و همچنین توسل به خلق نقدینگی برای ناترازی یابودجه
 سازد.می در متوسط رشد باالی نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد نمایان نهایتاًاست، که خود را 

دولت یا  ایفرا بودجهو  ایبودجهدر اقتصاد ایران در قالب عملیات  هاییگروهبه این دارد که  بحث رانت جویی اشاره
کنند که منبعی می یی برای اقتصاد ایجادهادر قالب انواعی از یارانه آشکار و پنهان به دنبال کسب منافعی هستند و خرج

 عنوانبهشود. می به متوسط رشد نقدینگی باال منجر تاًنهایدر شکل ناترازی  درنتیجهحقیقی برای آن خلق نشده است و 
ایران کارکنانی  دولتیشبهتوان به مواردی اشاره نمود. در نظر بگیرید که در بخش دولتی و می یی از این رانت جوییهانمونه

کنند. این می فتحقوق و دستمزدی به مراتب فراتر از کار مفید خود دریا ،شاغل هستند که مطابق انبوهی از مطالعات
 ترپیچیدهبلکه حتی در مواردی به شکل کند )نمی بدان معنی است که کار آنها چندان به تولید کاالها و خدمات کمک

شود( اما حقوق و دستمزد پرداختی به آنها سبب می کردن نظام بوروکراتیک به مانع برای تولید کاالها و خدمات تبدیل
شود. اگر تقاضایی ایجاد شده است بدون آنکه تولیدی در قبال آن می برای کاالها و خدماتایجاد قدرت خرید و لذا تقاضا 

مالی نشده است،  تأمینی اقتصادی هافعالیتایجاد شده باشد و اگر همه این حقوق و دستمزد از محل مالیات حاصل از 
 عنوانبه کند.می نمایان دولتیشبهدولتی و  شده است که خود را در کسری بودجه بخش پذیرامکانبا رشد نقدینگی  قاعدتاً 

آب و برق اشاره کرد که به دلیل فراهم ساختن یارانه برای خانوارها  هایشرکتاز قبیل  هاییبنگاهتوان به می موردی دیگر،
دچار ناترازی یا  ناپذیراجتناب طوربهفروشند و می شدهتماماز هزینه  ترپایینمحصول تولیدی خود را با قیمتی  هابنگاهو 

با خلق  نهایتاً هااین هردویشوند و می شوند. اما برای تداوم فعالیت به کمک دولت یا به منابع بانکی نیازمندمی کسری
چه در قالب دادن تسهیالت جدید و چه در قالب امهال تسهیالت موجود(. موردی دیگر شود )می وفصلحلنقدینگی 

نیازمند  شدتبه حالدرعینی بازار هم دچار زیان هستند و هاقیمتان ده است که حتی با ناکارآمد و زی هایبنگاهوجود 
صنایع خودروسازی است(. امهال تسهیالت و حتی کنارگذاشتن تمام  هاییبنگاهنمونه بارز چنین هستند )منابع بانکی 

جهت دادن تسهیالت و امهال آنها نیز به  هابانکمقررات مربوط به تسهیالت کالن و ذینفع واحد و امثالهم برای تکلیف به 
ورای خلق نقدینگی برای تداوم فعالیت  هابنگاهنوعی رانت جویی توسط این دسته از  ماهیتاًمعنی خلق نقدینگی است و 

معنی ی انرژی و منابع طبیعی به اسم حمایت از صادرات است که به هاو یارانه هامعافیتآنها قرار دارد. نمونه دیگر انواع 
سودآور نبودن صادرات در صورت احتساب هزینه واقعی تولید کاالهای صادراتی است. اما این بدان معنی است که دولت از 

دولتی را به  هایشرکتناترازی دولت و  نهایتاًشود که می شود و بخشی از هزینه صادرکنندگان را متحملمی منابعی محروم
اعتباری در  مؤسساتو  هابانکآورد. نمونه دیگر کژرفتاری برخی می خلق نقدینگی در سر از هاهمراه دارد و این ناترازی

الوصول و همچنین دور زدن مقررات نظارتی بانک مرکزی و تملک دارایی در قالب تسهیالت معوق و مشکوک
برای اشخاص  هااییهزینه جذب سپرده بانک است، گرچه آن دار تأمینی مستقیم فاقد بازدهی کافی برای گذارسرمایه

اقدام به معنی خلق نقدینگی همراه با ناترازی در ترازنامه بانک و موسسه  ینا یجهنتاست.  پرمنفعتمرتبط بانک بسیار 
منتهی  نهایتاًاعتباری است که به دلیل پرهیز از ورشکست کردن بانک و موسسه اعتباری و پرهیز از آسیب نظام پرداخت، 

شود و همین جا است که مفهوم سلطه مالی می اعتباری مؤسساتو  هابانکتوسط این  الضرببه استفاده از حق
 کند.می بیشترین موضوعیت را پیدا یافتهیمتعم
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 کشور را ناچار به پذیرش رشد نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد نهایتاًفهرست مواردی که ماهیت رانت جویی دارد و 
رسد نیاز به توضیحی بیشتر وجود داشته باشد. اما اکنون ناسازگاری زمانی نمی ه نظرکند، بسیار طوالنی است و بمی
 یشوبکم گذاریسیاستگیرد؟ غالب مواردی که اشاره شد، در دستگاه می در کجای این سازوکار قرار گذاریسیاستدر 

شود، چندان می نابهینه تلقی شدهاشارهشناخته شده است یا حداقل از منظر اینکه رشد نقدینگی ناشی از فشارهای 
در هنگام  گذاریسیاست یهادستگاهیابد که می نیست. ناسازگاری زمانی آنجا موضوعیت یاناشناختهموضوع 

دانند که باید این نیروهای منجر به می ی توسعه بهینههایی از قبیل برنامههاو تدوین برنامه گذاریسیاستو  گیرییمتصم
دانند که این نیروهای ورای می ، به هنگام تدوین برنامه بهینهدرواقعخلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد را مهار کنند. 

وادار کنند قرار است که یک بنگاه ناکارآمد را  مثالًرسد و می زمان اقدام و اجرا فرا کههنگامیخلق نقدینگی مهار شوند. اما 
تسهیالت خودداری کند و زیان ده بودن  یهاوامو در قالب اعطای تسهیالت و  هابانکاز اتکای به خلق نقدینگی توسط 

و به دلیل فشارهای سیاسی و  گذاریسیاستخود را اصالح نماید یا اینکه طبق قانون تجارت ورشکسته اعالم شود، از نظر 
، طرف گیم یا بازی که در اینجا درواقعشود. می این نیروی ورای خلق نقدینگی نابهینهشود، مهار می اجتماعی که فراهم

مبتنی بر این درک و اطالعات بوده است و به  گذارسیاستبنگاه زیان ده بوده است، انتظاراتش در مورد نحوه واکنش 
داند. به همین می هم تهدیدی نامعتبررا  گذارسیاستهمین دلیل نگرانی بابت مهار رانت جویی خود را ندارد و تهدید 

و در  و تدوین برنامه، افزایش فشار نظارتی بر بانک کژرفتار و مهار کژرفتاری آن بانک گذاریسیاستترتیب، به هنگام 
رسد و قرار می زمان اجرا فرا کههنگامیشود. اما می ورشکستگی و انحالل آن بهینه تلقی ،صورت شدت دشواری بانک

مات نظارتی تشدید شود، به سبب عوارضی که ممکن است در نظام پرداخت ایجاد نماید یا به سبب وجود البی است اقدا
خود را به شکل خلق  نهایتاً، رفتار کژمنشانه بانک که ترتیبینابهشود. می بهینهناقدرتمند از سوی بانک، تشدید نظارت 

 یابد.می سازد، تداوممی نقدینگی نمایان
اقتصاددانان مطرح است و تداوم رشد باالی نقدینگی  ازجملهلذا، برخالف تصور رایجی که در بین تحلیل گران و 

دهند، وجود مشکل رانت جویی و می نامتناسب با نیاز اقتصاد را به فقدان دانش اقتصادی یا ضعف مدیریتی نسبت
انگر نوعی تعادل است که به سهولت امکان خروج از آن ناسازگاری زمانی موجود در زمینه عوامل موجد خلق نقدینگی بی

اقتصادی، همچنان رشد  گذاریسیاستو شیوه نگاه آن به  هاتعادل وجود ندارد و به همین دلیل با وجود تغییر در دولت
 یابد.می باالی نقدینگی تداوم

 ی باالهاتجربه جهانی در کنترل تورم 4
ی مختلف بروز کرده است. در های کشورهای جهان با درجاتی از شدت و در زماندر تمام تقریباًتورم مشکلی است که 

دید قیمت نفت در شو متعاقب افزایش  1970)مانند آنچه در میانه دهه  جهانی فراگیر است در سطحضمن، گاهی تورم 
 19شی از کاهش شدت کوید ی اقتصادی ناهافعالیتاختالل در زنجیره عرضه پس از برگشت  عنوانبهان رخ داد یا آنچه هج

از نظر شدت خارج از کنترل  اوالًی فراگیر جهانی از نوعی که اشاره شد، هارخ داد و با جنگ اوکراین تشدید شد(. تورم
ی منفی بخش عرضه هستند. لذا، اگر هاشوکاز نوع  ثالثاًآورند و نمی موقتی بوده و برای مدت طوالنی دوام ثانیاًنیستند و 

در مواردی که این تورم باال  ویژهبهشوند و می برخی کشورها به آن دچار گاهگاهرا کنار بگذاریم، تورمی که این مقاطع 
نیازمند  ناپذیراجتناب طوربهدرمان آن نیز  درنتیجهشود و می یابد، تورم ناشی از فشار تقاضا محسوبمی تداوم هادهه

مدیریت تقاضای کل است. تاکنون مشاهده نشده است که یک تورم فراگیر در سطح جهان رخ دهد و مدت طوالنی تداوم 
ی شدید و حتی ابرتورم هادهد که بسیاری از اقتصادها که زمانی در معرض تورممی یابد. همچنین، مشاهدات آماری نشان

که  Great Moderationدر دوره به اصطالح  کههمین را پشت سر بگذارند. ی باالهادوره تورم اندتوانسته، اندبوده
 حالدرعینو تورم پایین را تجربه کردند اما  قبولقابلاز رشد  توجهقابل ایدوره یافتهتوسعهکشورهای  ویژهبهجهان و 

در آمریکای التین(  ازجمله) ییشورهاک کههمینکردند و می معدود کشورهایی بودند که تورم باال و حتی ابرتورم را تجربه
مهار کردند و برخی همچنان اسیر تورم باال باقی ماندند،  کامالًزمانی شرایط تورمی مشابهی داشتند اما برخی از آنها تورم را 
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رای حکایت از آن دارد که برای نوع غالب تورم که تورم ناشی از فشار تقاضا است، درمان وجود دارد، گرچه وجود درمان ب
 تحمل سختی و ریاضت است. دربردارندهمهار همیشگی تورم  قطعاًمهار تورم به معنی ساده بودن آن نیست و 

شاید یکی از مطالعات بسیار مهم در مهار تورم، مقاله سارجنت است که به چگونگی مهار ابرتورم در چهار کشور 
پردازد. در این مقاله، سارجنت به می جهانی اولو متعاقب جنگ  1920اتریش، مجارستان، لهستان و آلمان در دهه 

پردازد. دیدگاه می 1980تا اوایل دهه  1960بررسی دو دیدگاه راجع به تداوم تورم باال در کشورهای صنعتی از اواخر دهه 
نامد که نرخ می نامد که معتقد است نوعی اینرسی باال در تورم وجود دارد و این دیدگاه را معتقد به آنچهمی اول را دیدگاهی

شود. منظور آن است که در این دیدگاه عامالن اقتصادی و می نامیده (Underlying rate of inflation)تورم ضمنی 
انتظارات تورمی مبتنی بر تجربه  گیریشکلبر اثر  عمدتاًنوعی تورم را در ذهن دارند که  یدکنندگانتولکارگران و  ازجمله

ی گذشته، معتقدند در آینده نیز وجود خواهد داشت و سیاست پولی و مالی انقباضی به سهولت قادر به کاهش آن هاتورم
شود که هزینه کاهش می ، در این دیدگاه وجود انتظارات تورمی باال مبتنی بر نرخ تورم ضمنی سببدیگرعبارتبهنیست. 

 باشد یا نسبت فداکاری عدد بزرگی باشد. در مقابل این دیدگاه، تورم به شکل افزایش بیکاری یا کاهش تولید بسیار باال
دیدگاه مبتنی بر انتظارات عقالیی قرار دارد که علت وجود تورم ضمنی باال و انتظارات تورمی باال را نه وجود لختی و 

داند و در آن صورت می ی پولی و مالی انبساطیهایاستاینرسی ذاتی در تورم بلکه ناشی از انتظارات مربوط به تداوم س
، در این دیدگاه علت درواقعگیرد. نمی ی پولی و مالی انقباضی منجر به کنترل تورم در نظرهایاستهزینه چندانی برای س

شود که عامالن اقتصادی سیاست پولی و مالی می ناتوانی سیاست پولی و مالی در مهار تورم به این موضوع نسبت داده
کنند. این بدان معنی است که نمی دانند و به همین دلیل، انتظارات تورمی خود را تعدیلنمی اندگارانقباضی را دائمی و م

برای  گذارانسیاستپولی و مالی را دائمی تلقی کنند و باور کنند که  گذاریسیاستاگر عامالن اقتصادی تغییر در رژیم 
، آنگاه انتظارات تورمی کاسته خواهد شد و نرخ انددادهیان نیاز انبساطی پا ازحدبیشهمیشه به یک سیاست پولی و مالی 

گیرد. اما قرار گرفتن نرخ تورم ضمنی و انتظاری در سطوح پایین بدان معنی است که می تورم ضمنی در سطوح پایین قرار
)سارجنت،  اردسیاست مهار و کنترل تورم هزینه چندانی در قالب افزایش نرخ بیکاری یا کاهش سطح تولید به همراه ند

1982.) 
 کهدرحالی) سپس تحلیل سارجنت راجع به خاتمه ابرتورم چهار کشور اروپایی اتریش، مجارستان، لهستان و آلمان

شواهدی شبه آزمایشگاهی برای  عنوانبه 1920برخوردار بود( در دهه  هاقیمتچکسلواکی احاطه شده توسط آنها از ثبات 
شود. در بررسی تجربه این چهار کشور که تجربه مشابهی را تجربه می ظارات عقالیی تلقیصحیح بودن دیدگاه مبتنی بر انت
آن را تجربه کردند و بخش اصلی  تأمینی بسیار شدید و لذا توسل به انتشار پول برای هاکردند، همه آنها کسری بودجه

د. در تجربه هر چهار کشور نیز با شروع برنامه برنامه کنترل تورم متمرکز بر کاهش کسری بودجه و لذا کنترل انتشار پول بو
 به ثبات رسید و ارزش پول این کشورها نیز با ثبات شد. هاقیمتو نه به شکل تدریجی، سطح  سرعتبهمهار تورم، 
در اکثریت قریب به اتفاق موارد نیاز به حق الضرب یا درآمد حاصل از  های باال و ابرتورمها، علت اصلی تورمدرواقع

، کاهش هااست و سایر نظریات توضیح تورم مناسبت چندانی برای توضیح ابرتورم ندارند. جنگ هاانتشار پول برای دولت
سیاسی و مواردی از  درآمد صادراتی در کشوری متکی به صادرات نوعی خاص از محصول، فرار گسترده مالیاتی، آشفتگی

دچار کسری بودجه  درنتیجهی خود نباشد و هاهزینه تأمیندرآمد کافی برای  تأمینشود دولت قادر به می این دست سبب
طبیعی سبب فشار بر سطح  طوربهاین کسری بودجه شدید، توسل به حق الضرب یا انتشار پول  تأمینشدید شود. برای 

کنند، می کاهش ایجاد تدریجبهی که مردم در تعدیل نگهداری موجودی حقیقی پول شده و تحت شرایط هاقیمتعمومی 
نماید. به  تأمیندهد که درآمد مورد نیاز رو به گسترش خود به شکل اسمی را از محل انتشار پول می به دولت فرصت

 ت برای کنترل کسری بودجه استی باال، برنامه دولهاهمین دلیل است که جزء اساسی برنامه کنترل ابرتورم و حتی تورم
 (.2012)رومر، 

و دهه  1980باشد. ترکیه در طول دهه می ترکیه 2000موفق در کاهش و کنترل تورم در دهه  نسبتاًی هایکی از تجربه
 ی اقتصاد کالنهاثباتیبیو  هاعدم تعادل 1980ی از نظر رشد اقتصادی داشت، اما از اواخر دهه قبولقابلعملکرد  1990
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کسری بودجه مزمن باال از طریق توسل به انتشار پول سبب شده بود تا نرخ تورم باالی  تأمیناقتصاد ترکیه را درگیر نمود. 
وضعیت بخش خارجی اقتصاد نیز رو به وخامت گذاشت و نتیجه  حالدرعینشدت بگیرد و  تدریجبهدرصد قرار گیرد و  50

 نشان داده شده است. 1960-2021نرخ تورم برای ترکیه در دوره  4شکل  بود. در 1994آن اولین بحران پولی در سال 

 
 1960-2021نرخ تورم ساالنه ترکیه،  .4شکل 

 20ی باالی هامیالدی وارد دوره تورم 1970قابل مشاهده است، ترکیه از اواخر دهه  وضوحبه 4شکل  که از طورهمان
 100ی به باال 1994ی باال بود که حتی در سال های تورم درگیر تورمگذاردرصد گردید و از آن به بعد تا زمان برنامه هدف

تورم مزمن تداوم یافت و به همین دلیل یک برنامه کنترل تورم با همکاری  1990و  1980درصد هم رسید. در کل دو دهه 
مبتنی بر یک سیاست پولی انقباضی در قالب کنترل  عمدتاًاتخاذ گردید. این برنامه  1999پول در سال  المللیبینصندوق 

که نرخ ارز حقیقی تثبیت گردد. از آنجا که  ایگونهبهرز برای کنترل تورم بود، ی پولی و استفاده از لنگر نرخ اهاکل
یک برنامه با  2001ی متعدد تثبیت اقتصادی و کنترل تورم در ترکیه ناموفق بود، متعاقب بحران مالی سال هابرنامه

درصد در  35اهش نرخ تورم به اجرا شد که هدف اولیه آن ک 2004تا  2002پول برای دوره  المللیبینهمکاری صندوق 
 درواقعدرصد بود. این برنامه  12درصد و  20ی بعد کاهش نرخ تورم به هابود و متعاقب آن برای سال 2002سال 
به آن داده شد و هدف  گذاریسیاستی ضمنی تورم توسط بانک مرکزی ترکیه بود که استقالل بیشتری در گذارهدف

نرخ بهره  گذارییاستسی ضمنی تورمی، ابزار اصلی گذاراعالم شد. در این هدف هاقیمتاساسی آن ثبات سطح عمومی 
اثر گذاشته و از آن طریق  هابود که بانک مرکزی از طریق کنترل و مدیریت آن قصد داشت بر روی سایر نرخ بهره مدتکوتاه

 2006ضمنی تورمی ادامه داشت و از سال ی گذارهدف 2005سال  تا با مدیریت تقاضای کل به کنترل تورم نائل شود.
ی های صریح تورمی، برای سالگذاری تورمی در شکل صریح آن روی آورد. در این هدفگذاربانک مرکزی ترکیه به هدف

ی تورمی، طی گذاردرصد اعالم شد. در این برنامه هدف 4درصد و  4درصد،  5نرخ تورم هدف  2008، و 2007، 2006
قابل  شدتبهشد و سیاست پولی در مقایسه با گذشته می قبل اعالم شده، به تعیین نرخ بهره پرداختهجلسات منظم از 

ی تورمی، گذاری بسیار باال، در کنار حرکت به سمت هدفهاگردید. در ضمن، ترکیه نیز برای کاهش نرخ تورم بینیپیش
بخشی کلیدی از سیاست مهار  عنوانبهدجه دولت کسری بو تأمینبه کاهش کسری بودجه و توسل به انتشار پول برای 

 (.2008گوربوز و سایرین، آورد )تورم روی 
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ی تورم در ترکیه به این دلیل گذاربرخی مطالعات حکایت از آن دارد که برنامه کنترل تورم و حرکت به سمت هدف
ی ضمنی تورم شروع نماید، گذارهدفی ضمنی تورم شروع کرد. شاید آنچه سبب شد ترکیه با گذارموفق بود که با هدف

به بدترین بحران در تاریخ ترکیه انجامید و ترکیه ناچار شد  نهایتاًخزنده نرخ ارز  کردنقفلآن بود که برنامه تثبیت مبتنی بر 
ه به ی کنترل تورم در گذشته ناموفق از کار درآمده بود، ترکیهابپردازد و چون سایر روش گذاریسیاستبه تغییر رژیم 

ی صریح تورمی گذاری ضمنی تورم روی آورد و نرخ ارز را شناور نمود، تا شرایط برای اتخاذ یک برنامه هدفگذارهدف
پیش رفت و ترکیه برای بیش از یک دهه  آمیزموفقیتبرنامه کنترل و مهار تورم ترکیه بسیار  (.2006)کارا،  فراهم شود

ی اخیر کاهش استقالل بانک مرکزی، تمایل دولت ترکیه به هاید، گرچه در سالی پایین را حفظ نماهاتوانست نرخ تورم
 ی ترکیه با جهان خارج سبب افزایش نرخ تورم شده است.های انبساطی مالی و پولی و تنشهایاستس

الب و غ ی باال مختص برزیل نبودهای موفق دیگر کنترل تورم در سطح جهان است. البته تجربه تورمهابرزیل از نمونه
وارد  1990و  1980در دهه  ویژهبهکشور که  ینا التین با مشکل تورم باال و ابرتورم روبرو شده بودند. کشورهای آمریکای

 نرخ 5شکل  یابد. دردست  رقمیتکی های بسیار شدید و ابرتورم شد، پس از برنامه کنترل تورم توانست به تورمهاتورم
 نشان داده شده است. 1981-2021تورم ساالنه برزیل برای دوره 

 
 1981-2021نرخ تورم ساالنه برزیل، . 5شکل 

 یبانگربهدستی باال هابا مشکل تورم وبیشکم 1960شود، برزیل که از دهه می مشاهده 5شکل که در  طورهمان
درصد نزدیک  3000به تورم نزدیک  1990درصد شروع کرد و در ابتدای دهه  100ی باالی هارا با تورم 1980بود، دهه 

تداوم یافت. برزیل ابتدا  وبیشکمناموفق بود و تورم در سطوح باال  1994تا سال  عمالًشد. اقدامات مختلف کنترل تورم 
له مبادله و واحد شمارش مقابله نماید. ی داخلی روی آورد تا با مشکل جدا شدن وسیهاقیمتبه یک برنامه شاخص بندی 

 1960ی باال بود که از دهه های موفق اجرای این سیاست بود و اجرای این سیاست واکنشی به تورمهابرزیل یکی از نمونه
(. برزیل پس از آنکه 2003)سگرد،  را اجرا کرد، رایج بود Plano Realکه برزیل برنامه تثبیت خود معروف به  1994تا 
ی نرخ تورم را کاهش دهد، از توجهقابل طوربه 1994نست با تدارک زمینه کنترل و مهار کردن تورم در برنامه تثبیت توا

ی تورم، با وجود گذاری تورم روی آورد. برزیل پس از اتخاذ هدفگذارنرخ ارز و هدف شناور کردنرسمی به  طوربه 1999
 نگه دارداقتصاد آن وارد شد، توانست نرخ تورم را در دامنه تعیین شده  ی چشمگیری که از ناحیه بخش خارجی بههاشوک
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ت پولی توانست سبب جلب اعتماد به سیاست پولی بانک مرکزی سابزار اصلی سیا عنوانبهنرخ بهره  یریکارگبهو از طریق 
شد و در سطوح پایین  رقمیکت، نرخ تورم ترتیبینابهشدن سیاست پولی برای عامالن اقتصادی شود و  بینیپیشو قابل 

ی حمایتی از صنایع هایاستکاهش س ازجملهی تورم با اقدامات دیگری گذارباقی ماند. در مورد برزیل نیز سیاست هدف
شدن صنایع برزیل کمک کرد. لذا،  تریرقابتبه  حالدرعینهمراه بود که به کاهش کسری بودجه دولت کمک کرد و 

ر کنترل تورم، تجربه برزیل هم دربردارنده سیاست انضباط مالی و کاهش کسری بودجه دولت همانند هر تجربه موفق دیگ
 ی تورم را فراهم نمود.گذاربود که امکان تداوم هدف

کرده و  رقمیتکی تورمی را دنبال کرد و به دنبال آن موفق شد تورم را گذارکشورهای دیگری که برنامه هدف ازجمله
نشان داده شده است.  1971-2021نرخ تورم ساالنه برای شیلی در دوره  6شکل نگه دارد، شیلی است. در  رقمیتک

از  متأثرتجربه نمود و  1970ی خود را در دهه هاشود، شیلی باالترین تورممی مشاهده وضوحبه 6شکل که در  طورهمان
یه کشورها توانست زودتر از بق هایاستی مانتاریستی و وجود حکومت دیکتاتوری وفادار به آن سهادو عامل پیروی از ایده

کشورهایی بود  ازجملهدرصد  500با تجربه تورم باالی  1974آمریکای التین روند نزولی تورم را آغاز نماید. شیلی در سال 
پایبند به  یگراچپطبیعی وجود یک دولت  طوربهی باال را زودتر از بقیه کشورهای آمریکای التین شروع کرد و هاکه تورم

ی رفاهی زمینه کسری بودجه باال و ایجاد تورم ناشی از هاو هزینه کردن دولت برای برنامهی گسترده حمایتی هایاستس
 یجاداآورد، گرچه نقش فشار خارجی و وضعیت خاص شیلی در صنعت مس نیز در می توسل به حق الضرب را فراهم

ی مانتاریستی توانست بعد هااز ایده نبود. گرچه شیلی به تبعیت تأثیریببرای شیلی و آشفتگی منجر به تورم باال  مشکالت
انگیزه کاهش  درنتیجهباقی ماند و  دورقمی 1990تا میانه دهه  وبیشکمتورم را نزولی نماید اما نرخ تورم  نرخ 1974از 

 شیلی وجود داشت. گذارانسیاستکردن تورم در میان  یرقمو تکتورم 

 
 .1971-2021شیلی، نرخ تورم ساالنه . 6شکل 

 ثباتیبینرخ تورم و جلوگیری از  داشتننگه رقمیتکو برای پایدار کردن تورم پایین و  1999بانک مرکزی شیلی از سال 
نرخ  عنوانبه کنندهمصرفی شیلی، نرخ تورم شاخص قیمتی گذاری تورم روی آورد. در برنامه هدفگذارتورم به هدف

ی تورمی شیلی نیز نرخ بهره بازار گذارشد، در نظر گرفته شد. ابزار سیاستی برای هدفمی نتورمی که هدف برای آن تعیی
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است و عالوه بر  بااهمیتی تورمی شیلی، سیاست ارتباطی با عامالن اقتصادی گذاربین بانکی تعیین شد. در برنامه هدف
ی از توجهقابلیابد و جزییات می انتشار گزارشات فصلی منظم راجع به تحوالت تورم، نتیجه تصمیمات سیاست پولی

ابراهیمی، ) یدنماپذیر  بینیپیشرسد تا سیاست پولی را برای عامالن اقتصادی می اقدامات سیاست پولی به اطالع عموم
1393.) 

و  رقمیتکی تورمی در شیلی، نرخ تورم در شیلی گذارتوان پی برد، از زمان اتخاذ هدفمی 6شکل  ازکه  طورهمان
ورم ی تورمی و کنترل تگذارتوان شیلی را نیز تجربه موفقی از هدفمی درنتیجهچشمگیری باثبات باقی مانده است و  طوربه

 ذکر نمود.
ی تورمی وجود گذاربا استفاده از چارچوب هدف ویژهبهی متعددی از کنترل تورم در سطح جهان و هاگرچه تجربه

، اما با توجه به اینکه معضل کشورها به بررسی پرداخت تکتکتوان با جزئیات بیشتری در مورد تجربه می داشته است و
سیاست مالی و  انضباطییباز  غالباًشود که می به بعد به معدودی کشورها محدود 2000ی دورقمی و باال از دهه هامتور

برند، ضرورتی برای پرداختن به جزئیات تجربه کنترل تورم سایر کشورها می همچنین آشفتگی در کارکرد نظام بانکی رنج
می در سطح جهان نبوده است و به نظربه بعد مشکل تورم باال مشکلی فراگیر  2000، از دهه دیگرعبارتبهوجود ندارد. 

برند که از دو موضوع می گذرا باشد. در آن صورت، تنها کشورهایی از تورم باال رنج اییدهپدرسد تورم اخیر جهانی نیز 
برند. این بدان معنی است که کاهش و می فقدان انضباط سیاست مالی و فقدان نظام نظارتی مناسب بر نظام بانکی رنج

ورم حداقل از نظر فنی و تکنیکی امری شناخته شده بوده و ضعف دانش سیاست پولی عامل تداوم آن نیست، بلکه کنترل ت
، دیگرعبارتبهی کژکردار است که تداوم تورم باال را تضمین کرده است. هابانکاقتصاد سیاسی کسری بودجه و وجود 

به این دلیل در چنین شرایطی هستند که اقتصاد سیاسی مربوط به سیاست مالی و  عمدتاًی باال هاکشورهای درگیر تورم
در یک  هابانکی دولت از یک طرف و اقتصاد سیاسی نظارت بر هامالی هزینه تأمیننحوه هزینه کردن دولت و نحوه 

 وضعیت تعادلی است که با انگیزه بازیگران تخصیص منابع سازگار است.

 و نرخ ارز در ایران و کشورهای نفتی گینقدینرابطه تورم،  5
و دیگر کشورهای  برخی با اتکا به رابطه بلندمدت نرخ رشد نرخ ارز و تورم، افزایش نرخ ارز را عامل تورم در ایران

، به 7شکل و نرخ ارز حاصل از مدل پولی در  PPPروند نرخ غیررسمی ارز، نرخ ارز حاصل از  دانند.می صادرکننده نفت
و نرخ ارز مدل پولی از تقسیم  متحدهایاالتاز تقسیم تورم داخلی به تورم  PPPنرخ ارز  کند.بررسی این موضوع کمک می

 متحدهایاالت« مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید حقیقی»داخلی به تقسیم « رشد نقدینگی نسبت به تولید حقیقی مازاد»
و همچنین رشد به  متحدهایاالتها و نقدینگی در آید. با توجه به نرخ رشد به مراتب کمتر سطح عمومی قیمتمی به دست

ها و حجم نقدینگی ، به ترتیب، به معنی افزایش سطح عمومی قیمتو مدل پولی PPPتر تولید، رشد نرخ ارز نسبت پایین
رود تا در کشورهایی نظیر ایران که دارای تورم و رشد نقدینگی باالیی هستند، انتظار می یطورکلبه در کشور داخلی است.

شود، در دهه الحظه میکه م طورهمانو مدل پولی باشد.  PPPروند بلندمدت نرخ ارز، منطبق بر روند نرخ ارز حاصل از 
سه نرخ مذکور منطبق بر یکدیگر هستند. اما با آغاز میالدی(  1990و  1980های شمسی )مقارن با دهه 1370و  1360
. اندشدهبه یکدیگر همگرا  1397بین سه نرخ ایجاد شده است که مجدد پس از جهش ارزی یک واگرایی  1380دهه 

ینگی، رشد کرده است. عامل دکه نرخ ارز به نسبت کمتری از تورم و رشد نق به معنای آن است 1380واگرایی پس از 
توان به افزایش شدید صادرات نفتی )به دلیل ها و نقدینگی را میکاهش رشد نرخ ارز به نسبت رشد سطح عمومی قیمت

 1392سپرده واقعی از افزایش نرخ سود  در خصوص ایران، نسبت داد. البته 2000پس از سال افزایش قیمت جهانی نفت( 
های نفتی، به و پس از اعمال تحریم 1397شود. در سال دیگری برای توضیح این واگرایی محسوب مینیز عامل مهمی 

 ها هستیم.دلیل کاهش صادرات نفتی شاهد همگرایی مجدد این نرخ
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 در ایران. PPPمقدار لگاریتمی نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارزهای حاصل از مدل پولی و . 7شکل 

از نرخ  PPPارز  تر بودن نرخاز نرخ ارز مدل پولی است. پایین PPP، فاصله گرفتن نرخ ارز 7شکل  نکته مهم دیگر در
ها به دلیل افزایش ارز مدل پولی به معنای کاهش تورم نسبت به رشد نقدینگی است. کاهش رشد سطح عمومی قیمت

واردات ناشی افزایش صادرات نفتی است. به دلیل افزایش عرضه ارزهای حاصل از رانت منابع طبیعی نفت به بازار ارز، نرخ 
ر به افزایش واردات گردید. رانت منابع طبیعی نفت از کانال کاهش رشد سطح عمومی تثبیت شد که منج 1380ارز در دهه 

رانت نفت در کاهش  افزایش اما به دلیل عدم اثرگذاری است. شده PPPباعث کاهش نرخ ارز از طریق واردات، ها قیمت
وصف، باید انتظار داشت که با شود. با این رشد نقدینگی، کاهشی در رشد نرخ ارز مدل پولی در این دهه مشاهده نمی

، هر سه نرخ 1397های نفتی کاهش ورود ارزهای نفتی، سه نرخ به یکدیگر همگرا شوند. مطابق این انتظار، پس از تحریم
کشورهای نفتی دارای نظام ارزی شناور )کامل و  یگرو داند. این پدیده مختص ایران نبوده به یکدیگر همگرا شده

 اند.ن تجربه را داشته( نیز ایشدهیریتمد
که بازار ارز شناور و شناور  1کشور صادرکننده نفت 81پولی برای  و مدل PPPنرخ ارز  ،متوسط وزنی نرخ ارز 8شکل 

ن، نرخ ارز، تورم است، همچون مورد ایرا مالحظهقابلدر این نمودارها که  طورهمان دهد.شده دارند را نشان میمدیریت
اند. پس از افزایش ( متناسب با یکدیگر رشد کرده1370و  1360های )مقارن با دهه 1990و  1980و رشد نقدینگی در دهه 

و  2015پس کاهش قیمت نفت در سال  د.انسه نرخ واگرایی را تجربه کردهقیمت نفت و صادرات نفتی در این کشورها نیز 
 اند.کرونا(، این سه نرخ به یکدیگر همگرا شده یریگهمه)ناشی از  2020 حداقل شدن قیمت نفت در سال

                                                                                                                                                                         
1 Angola, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Congo, Algeria, Egypt, Gabon, Equatorial Guinea, Indonesia, Iran, 
Kazakhstan, Mexico, Malaysia, Nigeria, Norway, Trinidad and Tobago, Venezuela, Chad 
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 کشور صادرکننده نفت. 18برای  PPPنرخ ارزهای حاصل از مدل پولی و متوسط نرخ ارز و متوسط مقدار لگاریتمی . 8شکل 

 نشئتو تورم در بلندمدت از رشد نقدینگی مازاد بر تولید  طبق مدل پولی تعیین نرخ ارز، هر دو پدیده افزایش نرخ ارز
ها و نقدینگی در ایران و دیگر که پیشتر نشان داده شد، روند رشد نرخ ارز، سطح عمومی قیمت طورهمانگیرد. می

در  کند. اما افزایش ورود رانت منابع طبیعی، از مدل پولی حمایت می1990و  1980کشورهای صادرکننده نفت در دهه 
گردید. ، موجب قطع ارتباط موقت بین سه متغیر نقدینگی، تورم و نرخ ارز 2000پس از  اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت

با کاهش ورود رانت نفتی، این کشورها توان حفظ رشد پایین نرخ ارز را نداشتند. عدم حفظ رشد پایین نرخ ارز موجب 
نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی  یماندگعقب، 2020ن رانت نفت در سال افزایش تورم گردید تا در نهایت با حداقل شد

فرضیه پولی بودن تورم و توان نتیجه گرفت که جبران شود. بنابراین از تجربه ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت می
ناشی از افزایش ورود ارزهای  رشد نرخ ارز مورد تأیید است و قطع ارتباط تورم و نرخ ارز از رشد نقدینگی، پدیده موقتی

 بوده است. نفتی
، باعث یاقتصادسنجهای افزایش تورم با افزایش نرخ ارز و تأیید رابطه بلندمدت رشد نرخ ارز و تورم در مدل یزمانهم

زایش نرخ افزایش تورم با اف یزمانهم مسئلهها مبنی بر علیت از نرخ ارز به تورم را شاهد باشیم. گیریشده تا برخی نتیجه
میسر نرخ ارز رشد با استفاده از کاهش  تر از مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید،پایین ارز، به دلیل آن است که اساساً تورم

شده است. بدیهی است که با کاهش ورود ارزهای حاصل از رانت منابع طبیعی نفت به اقتصاد، نرخ ارز افزایش و تورم نیز 
به مقدار متناسب با رشد نقدینگی همگرا شود. با توضیحاتی که گذشت، دلیل وجود رابطه بلندمدت بین رشد نرخ ارز و 

( روند نرخ ارز 1370و  1360میالدی ) 1990و  1980ت. در دو دهه نیز روشن اس یاقتصادسنجهای تورم در مدل
وجود رابطه  ییدکنندهتأهای اقتصادسنجی، در مدل یزمانهمبوده است که این  PPPمتناسب با نرخ ارز مدل پولی و 

)ناشی از ، کاهش رشد نرخ ارز 2010و نیمه اول دهه  2000بلندمدت بین رشد نرخ ارز و تورم است. از طرفی در دهه 
موجب فاصله گرفتن تورم از مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید شده است که این امر خود را  افزایش ورود ارزهای نفتی(

دهد. البته وجود رابطه علیت بین کاهش نرخ رشد ارز و کاهش تورم در رابطه علیت از نرخ ارز به تورم نشان می صورتبه
صادرکننده  توسعهدرحالتوان از آن نتیجه گرفت که عامل اصلی تورم در کشورهای ا نمیاست، ام انکاریرقابلغاین دوره 

 ، افزایش رشد نقدینگی نبوده است.نفت
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 ی پیش روی اقتصاد ایرانهاراهکار کنترل تورم در سناریو 6
گیر یک جزء ماندگار و مفصل بحث شد، اقتصاد ایران در طوربهکه در تشریح وضعیت تورمی ایران در طول تاریخ  طورهمان

ی هاکند. این بدان معنی است که حتی اگر جهشمی ی تورمی را تجربههاشوکو  هاجهش حالدرعینپایدار تورم است و 
تورمی را نادیده بگیریم، جزء ماندگار تورم به قوت خود باقی است. وجود این جزء پایدار و ماندگار تورم مطابق تحلیل 

یی از سیاست پولی، بدان معنی است که عامالن اقتصادی به دلیل انتظار تداوم سیاست مالی و مبتنی بر انتظارات عقال
موقتی کاهش یابد، انتظار از  طوربهی پایین را ندارند و حتی اگر تورم به هر طریقی هاپولی منجر به تورم باال، انتظار تورم

شود که کاهش می شود. همین موضوع سببمی ح باالسبب باقی ماندن انتظارات تورمی در سطو هایاستتداوم آن س
به شکل افزایش بیکاری و کاهش سطح تولید باشد.  توجهقابلی هاهتورم با استفاده از سیاست انقباضی در بردارنده هزین

خواهد  توجهقابلهزینه حقیقی آن  حتماًاین بدان معنی است که تحت هر سناریویی به کنترل تورم در ایران پرداخته شود، 
دچار جهش تورمی بوده  هااز وضعیت تحریم متأثربود. نظر به اینکه اقتصاد ایران در چهار سال گذشته به دالیل متعددی 

کل جهش تورمی ایران نیست( و همچنان این احتمال وجود دارد که در  دهندهیحتوض ییتنهابه)گرچه صرف تحریم  است
، نحوه نگاه به کنترل تورم نیز باید تحت دو سناریوی تداوم تحریم و رفع تحریم مورد معرض تحریم و فشار خارجی باشد

 شود.می جداگانه به آن پرداخته صورتبهتوجه باشد که در ادامه 

 هاراهکار کنترل تورم در شرایط تداوم تحریم 6.1
اریو برای دو متغیر کلیدی اقتصاد کالن ی موجود ادامه یابد یا حتی تشدید شود. داللت این سنهافرض کنیم که تحریم

ی هافعالیتدر حالت کلی سبب افزایش هزینه مبادله  هایعنی رشد اقتصادی و نرخ تورم چیست؟ واضح است که تحریم
کند. از آنجا می شود و از نظر تئوری اقتصاد کالن مانند یک شوک منفی عرضه عملمی مالی و تجاری ایران با جهان خارج

)گرچه  فایده برای طرف تحریم کننده ناممکن است –از نظر هزینه  تقریباًدرصد اقتصاد بزرگی مانند ایران  100 که تحریم
توان یک درصد حداکثر ممکن تحریم را برای اقتصاد ایران تصور می است(، پس پذیرامکانفایده  –در غیاب منطق هزینه 

مقدار بهینه تحریم از نظر طرف تحریم کننده اقتصاد ایران.  چیزی نیست جز درواقعنمود. این حداکثر تحریم ممکن 
شود. حال می فایده برای طرف تحریم کننده نتیجه -که اشاره شد این حداکثر ممکن تحریم از یک منطق هزینه طورهمان

شوک تحریم  آنگاهاگر در نظر بگیریم که طرف تحریم کننده به وضعیت حداکثر ممکن تحریم اقتصاد ایران دست یابد، 
نماید و لذا حداکثر یک افزایش مشخص در سطح عمومی می یک شوک منفی عرضه مشخص به اقتصاد ایران وارد نهایتاً

نماید. پس از این نقطه، اثر شوک می قیمت کاالها و خدمات و حداکثر یک کاهش مشخص در تولید ناخالص داخلی ایجاد
و کاهشی در سطح تولید ناخالص داخلی از  هاقیمتایشی در سطح عمومی تحریم منتفی شده و در غیاب سایر عوامل افز

نیست. لذا، اگر فرض کنیم هیچ رخداد دیگری غیر از تحریم در کار نباشد، اثر منفی حداکثر  تصورقابلمحل نفس تحریم 
 هاا با وجود تحریمدهد که چرمی شود. همین موضوع توضیحمی شوک تحریم بر روی تورم و تولید ناخالص داخلی متوقف

قبل از آنکه مذاکرات احیای برجام شروع شود، رشد منفی یا کاهش تولید ناخالص داخلی متوقف شده بود  هاو حتی مدت
از بحران بخش مالی  متأثرنیز  1399روند نزولی را در پیش گرفته بود. وضعیت تورم در سال  1398و نرخ تورم هم در سال 

 و نقش مسلط را تحریم بازی نکرد. ی اقتصادی بودهایاستو س
 را تحت ترتیباتی از واکنش دولت برای تداوم تورم ایجاد زاییدرونالبته این بدان معنی نیست که تداوم تحریم نیروی 

یابد و از آنجا به بعد وجود تورم می در جایی خاتمه هاقیمتکند، بلکه بدان معنی است که اثر نفس تحریم در افزایش نمی
 یزادرونتواند سبب ایجاد نیروی می ل نفس تحریم نیست بلکه معلول نوع واکنش به تحریم است. اما چگونه تحریممعلو

اثر حقیقی به شکل  سبب اوالًشود که می که اشاره شد، تحریم سبب یک شوک منفی عرضه طورهمانتداوم تورم شود. 
باز ش تولید ناخالص داخلی است و هم اثر حقیقی به شکل شود که همان کاهمی کاهش سایز اقتصاد متعاقب شوک تحریم

درآمد به ضرر طبقات پایین جامعه. در واکنش به کاهش تولید ناخالص داخلی که خود را به شکل کاهش فعالیت  یعتوز
شود، ممکن است دولت برای می دهد و سبب کاهش اشتغال نیزمی نشان هابنگاهو تعطیلی بخشی از  هابنگاهغالب 
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بخشد. می اهش این اثر منفی به افزایش تسهیالت و اعتبارات بانکی متوسل شود که رشد نقدینگی و فشار تورمی را تداومک
ی متوسط و پایین جامعه ممکن هابه همین ترتیب، شوک تورمی ناشی از تحریم و اثرات منفی آن بر قدرت خرید دهک

یتی از افزایش حقوق و دستمزد گرفته تا افزایش یارانه مستقیم و ی حماهایاستاست دولت را ناچار به در پیش گرفتن س
خود را در رشد نقدینگی و لذا تداوم فشار تورمی نشان خواهد داد. همچنین، شوک منفی  نهایتاًغیرمستقیم نماید که 

از  یو خوددارشود می حتی با ثابت ماندن سطح تولید هابنگاهعرضه ناشی از تحریم سبب افزایش نیاز سرمایه در گردش 
این نیاز بیشتر به سرمایه در گردش توسط  معموالً درنتیجهتواند سبب رکود شدید شود و می نیاز سرمایه در گردش تأمین

تواند با تشدید رشد نقدینگی به تداوم فشار تورمی می شود. این نیزمی تأمینپولی  گذارسیاستنظام بانکی و با نظر مثبت 
را برای تداوم رشد باالی نقدینگی و  زاییدروننیروهای  هان شد، حاکی از آن است که تداوم تحریمبینجامد. آنچه بیا

، اگر استراتژی دیگرعبارتبهکه در چهار سال گذشته چنین شده است.  طورهمانآورد، می تداوم فشار تورمی فراهم
تورم ناشی از  آنگاهیاست انبساطی نداشته باشند، سیاست پولی و مالی بر این باشد که واکنشی به شوک تورمی به شکل س

یابد. منطق و استدالل نیز ساده است. می تخلیه شده و آثار تورمی تحریم خاتمه تدریجبهشوک منفی عرضه مرتبط با تورم 
ش زیمم اضافه تقاضا بسته به کشکشود که این مامی زیمم اضافه تقاضاییکتحریم در نقطه حداکثر آن سبب ایجاد ما

 حداکثربه همراه خواهد داشت و  هاقیمتی عرضه و تقاضای کل، حداکثر افزایشی مشخص در سطح عمومی هامنحنی
 شود.می آورد و سپس ناپدیدمی تورمی را به بار

از تحریم مورد انتظار است؟ کاهش در تولید ناخالص داخلی  اینتیجهاما در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی بلندمدت چه 
می منحنی عرضه کل به سمت چپ بیان ییجاجابهل ایستا و با یزیمم آن در قالب یک تحلکر شوک تحریم در نقطه مابر اث

شود، اما رشد بلندمدت اقتصاد دارای دینامیک و قواعد مختص خود است که در چارچوب تحلیل بلندمدت و نظریات 
لید و، تحریم سبب شوک منفی عرضه و کاهش تمعمولطوربهکه اشاره شد،  طورهمانرشد اقتصادی قابل بررسی است. 

اقتصاد کالن را  بلندمدتشود. اگر نظریات رشد می شود و این اثر منفی در یک نقطه از زمان متوقفمی ناخالص داخلی
 توان نتیجه زیر را بیان نمود:می در شکل عام آنها زادرونی رشد هامشخص از مدل طوربهمورد توجه قرار دهیم، 

(2) g = f(𝑠𝑘, 𝑠ℎ. 𝑠𝑟. 𝑠𝑠. 𝑠𝑖) 

نیز به ترتیب نرخ انباشت سرمایه در  sk ،sh ،sr ،ss ،siنرخ رشد بلندمدت اقتصادی است.  g( منظور از 2در رابطه )
و ...(، سرمایه اجتماعی، و سرمایه نهادی  هاو نوآوری ها)به شکل ایده سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی

ی انباشت سرمایه فوق رابطه مستقیم داشته ها، انتظار رایج آن است که نرخ رشد بلندمدت با تمامی نرخاست. در ضمن
باشد. اگر در نظر بگیریم در تعادل اولیه قبل از تحریم اقتصاد با نرخ مشخصی در حال انباشت سرمایه در پنج نوع سرمایه 

درصد( بوده است، با شوک تحریم انتظار بر  4ساالنه  مثالً) فوق بوده است و لذا نرخ رشد متوسط اقتصاد عدد مشخصی
ی قرار گیرد و دلیل عمده آن پیدایش عدم ترپاییناین است که نرخ انباشت سرمایه در همه انواع سرمایه فوق در سطوح 

 با جهان خارج نشان ترکمنیز این کاهش انباشت سرمایه خود را در روابط اقتصادی و تجاری  یتدر واقعاطمینان است. 
دهد و یکی از الزامات وجود نرخ انباشت سرمایه باال و لذا نرخ رشد اقتصادی باال وجود روابط گسترده اقتصادی و می

گیرد. شاهد تجربی برای چنین ادعایی نیز آن است که هیچ می تجاری با جهان خارج است که تحریم آن را از کشور
دی و تجاری با جهان خارج قادر به رشد باال و پایدار اقتصادی نبوده است و تمام کشوری بدون روابط گسترده اقتصا

دارای استراتژی  ویژهبهگسترده و  کشورهای موفق در رشد باال و پایدار اقتصادی نیز کشورهای با روابط اقتصادی و تجاری
 رشد اقتصادی متکی به گسترش صادرات به جهان خارج بوده است.

و تشدید آن سبب کاهش نرخ رشد بلندمدت یا  هاتوان چنین نتیجه گرفت که تداوم تحریممی د،از آنچه بیان ش
بر  مؤثرمانند تغییری در عوامل  های رشد، وجود تحریمهاشود. به تعبیر تحلیلمی متوسط اقتصادی نسبت به گذشته

شود که نوعی مدت نمیکوتاهص داخلی در سبب رشد منفی اقتصادی یا کاهش تولید ناخال صرفاًشود که می رشد اقتصادی
دارای اثر رشد  درنتیجهباشد بلکه سبب تغییر مسیر رشد تعادلی یا بلندمدت اقتصادی شده و  (Level Effect)اثر سطح 
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(Growth Effect) توان تاریخ رشد اقتصادی ایران را مورد توجه قرار داد که می شاهدی بر این ادعا عنوانبهگردد. می
که سبب گسترش رانت جویی در اقتصاد ایران گردید و متعاقب آن دولتی شدن و عمومی شدن  1350ری هلندی دهه بیما

تولید ناخالص داخلی حقیقی یا به  9شکل ی اقتصادی سبب کاهش متوسط رشد اقتصادی ایران شد. در هافعالیتغالب 
 ( در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است.1338-1399کشور )قیمت ثابت برای کل تاریخ اقتصادی 
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 .1338-1399. تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در مقیاس لگاریتمی، 9شکل 

تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ باالیی در  1355تا  1338شود، از سال می دیده وضوحبه 9شکل  که از طورهمان
می درصد 11است که حدود سط رشد باال قرار داشته وحال رشد بوده است و گویی بر روی مسیر رشد بلندمدتی با مت

اقتصاد  ثباتیبیبه بعد و با ظاهر شدن عوارض منفی بیماری هلندی و رانت جویی و همچنین آثار  1355باشد. از سال 
ی اقتصادی هافعالیتشدن بخش عمده  یو دولتکالن، گویی اقتصاد ایران در رشد بلندمدت خود تغییر مسیر داده است 

داد، نمی ، حتی اگر انقالب و جنگ هم رخحالبااینن تغییر مسیر را تشدید کرده است. و متعاقب آن جنگ تحمیلی ای
کرد. برازش خطی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی که با خط می اقتصاد ایران این تغییر مسیر رشد اقتصادی را تجربه

 دارد. 1355-90برای کل دوره درصد  2مستقیم میانی نشان داده شده است، حکایت از متوسط رشد بلندمدت حدود 
-90ی هاجنگ را کنار بگذاریم، متوسط رشد اقتصادی سال ویژهبهی مربوط به پیروزی انقالب اسالمی و هاالبته اگر سال

درصد خواهد بود. واضح است که حتی در این صورت نیز تغییر مسیر اساسی در رشد بلندمدت اقتصاد  4حدود  1368
قرار  ترپایینی رشد خیلی هااز کاهش انباشت انواع سرمایه در مسیر رشدی با نرخ متأثرصاد ایران ایران آشکار بوده و اقت

 آنگاهتحت تحریم بوده است،  شدتبهقرار دهیم که اقتصاد ایران  1390-99دوره گرفته است. حال اگر تمرکز خود را بر 
که برازش خطی لگاریتم  ایگونهبهآشکار است،  امالًک 1390تغییر مسیر در رشد بلندمدت اقتصادی ایران از شروع دهه 

و برای این بازه زمانی نشان داده شده است، حکایت از متوسط  9شکل تولید ناخالص داخلی که با خط مستقیم انتهای 
به  عمدتاًدرصد نیز  0.6)نباید فراموش کرد که حتی این نرخ حدود  درصد برای این دوره دارد 0.6رشد اقتصادی حدود 

افزایش تولید و صادرات نفت و رساندن آن به  یبرا 1395شدید وزارت نفت در سال این دلیل رخ داده است که تالش 
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متوسط رشد کل دهه را به این عدد رسانده است و  1395درصدی برای سال  12.5با رشد  هاحدود شرایط قبل از تحریم
اثر تحریم در تغییر مسیر  بر ییدیتأتواند می بدون احتساب آن متوسط رشد اقتصادی کل دهه بسیار ناچیز است(. این

قبل از تحریم نیز  توسعهدرحالیک اقتصاد  عنوانبه، با وجود آنکه اقتصاد ایران درواقعرشد بلندمدت اقتصادی باشد. 
باال را  چنداننهی نداشته است، اما گویی تحریم سبب شده است حتی آن متوسط رشد توجهقابلمتوسط رشد اقتصادی 

 ادامه ندهد.
کاهش در متوسط رشد بلندمدت را ایجاد کرده و  بپذیریم که تحریم با کاهش نرخ انباشت سرمایه در انواع سرمایهاگر 

 مسئلهیک قید در کنترل تورم به این موضوع توجه جدی شود. این  عنوانبهاین بدان معنی است که باید  آنگاهخواهد کرد، 
در شرایط تحریم آنگاه  ترپایین(، در صورت رشد اقتصادی متوسط 1)بر اساس معادله  اوالًاز آن جهت اهمیت دارد که 

ی ضد سیکلی پولی و هایاستدر س ثانیاًبرای ایجاد یک تورم مشخص باید رشد کمتری در حجم نقدینگی ایجاد شود و 
 نسبت به روند گذشته مورد توجه قرار گیرد. ترپایینمالی پتانسیل تولید 

، تالش بیشتری برای جلوگیری از انبساط تقاضا ضرورت هااست که در صورت تداوم تحریمنتیجه آنچه بیان شد این 
بدان معنی نیست که ذات و نفس تحریم به  وجهیچهبهاقتصاد در شرایط تحریم  ترپایین، قید متوسط رشد درواقعدارد. 

م نیز دستیابی به نرخ تور هاد تحریمشود. حتی با وجومی اقتصادی سبب تورم بیشتر ترپاییندلیل ایجاد رشد متوسط 
 طوربهآن است که میزان ایجاد مخارج متکی به خلق نقدینگی باید  بااهمیتاست، اما نکته  پذیرامکانپایین و صفر 

سبب ایجاد اضافه  باشد، ایجاد مخارج متکی به خلق نقدینگی ترپایینمتوسط کاسته شود. هرچه متوسط رشد اقتصادی 
را بیشتر خواهد نمود. اگر قرار  هاقیمتفشار بر سطح عمومی  درنتیجهشود و می در سطح اقتصاد کالن تقاضای بیشتری

است در شرایط تداوم تحریم به کنترل تورم پرداخته شود، الزم است هم تالش بیشتری برای کاهش کسری بودجه صورت 
از طریق  هابانکم از انباشت ریسک در ترازنامه گیرد، هم تکالیف به نظام بانکی از سوی دولت و مجلس کمتر شود و ه

 محسوس کاسته شود. طوربهتصاحب دارایی متکی به توان خلق نقدینگی آنها 
برای کاهش متوسط  گذاریسیاستچیزی جز تغییر نظام  هاخالصه، راهکار کنترل تورم در صورت تداوم تحریم طوربه

اقتصاد ایران توقع سطح  گذاریسیاستییم در این سناریو باید نظام رشد حجم نقدینگی نیست. مانند آن است که بگو
 مسائلسطح رفاه بکاهد تا قادر به ایجاد تورم سطح پایین گردد.  توجهقابلرفاهی را کاهش دهد و از قول و وعده افزایش 

انک مرکزی واگذار شود تا از ( به بگذاریسیاست)مقید به ترمز در ایجاد مخارج توسط دستگاه  فنی کنترل تورم نیز باید
اعتباری به جلوگیری از نوسانات نرخ تورم پرداخته و سیاست  مؤسساتو  هابانکطریق مدیریت نرخ سود و کنترل ترازنامه 

 پولی و محیط اقتصاد کالن را برای عامالن اقتصادی در یک محیط با متوسط رشد اقتصادی پایین فراهم نماید.

 هاراهکار کنترل تورم در شرایط تداوم تحریم 6.2
سه  آنگاهروابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان به حالت عادی برگردد،  تدریجبهرفع شود و  هااگر فرض کنیم که تحریم

پیامد برای تورم قابل تصور است. پیامد اول آن است که این موضوع مانند یک شوک مثبت عرضه عمل کرده و فشار بر 
کند که می دهد. پیامد دوم آن است که انتظارات تورمی برای مدتی فروکشمی و لذا تورم را کاهش هاقیمتسطح عمومی 

دهد. باالخره، پیامد سوم آن است که فشار مالی بر دولت و لذا می طبیعی این موضوع نیز فشار تورمی را کاهش طوربه
 است. مؤثرفشار تورمی یابد که این نیز در کاهش می کسری بودجه کاهش

طبیعی،  طوربهاما پیامد رفع تحریم برای سطح تولید ناخالص داخلی و رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی چیست؟ 
شود حتی اگر در نرخ می یک شوک مثبت عرضه سبب افزایشی موقتی در سطح تولید ناخالص داخلی عنوانبه هارفع تحریم

شود. می سبب بسترسازی برای افزایش نرخ انباشت سرمایه در انواع سرمایه هارفع تحریم انباشت سرمایه اثر نگذارد. اما
هزینه معامالتی  دهندهکاهشمحیط فعالیت اقتصادی و  دهندهشکل عنوانبهفراموش نکنیم که حتی سرمایه اجتماعی 

م اطمینان سبب افزایش اعتماد اشخاص نمونه، کاهش عد عنوانبهنیز در شرایط رفع تحریم امکان بهبود دارد.  وکارکسب
شود. عامل اصلی این افزایش نرخ انباشت می شود و بسترساز رشد اقتصادی باالترمی و قرارداد دادوستدبه هم دیگر در 
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و انباشت  اندازپس، افزایش درآمدهای نفتی امکان حالبااینگردد. می سرمایه به کاهش عدم اطمینان فراروی اقتصاد بر
ی بخش گذاردرآمدهای نفتی به دالر و سرمایه 10شکل نماید. در می را نیز فراهم یسرمایه فیزیک ویژهبهسرمایه و  انواع

 نشان داده شده است. 1338-96خصوصی به قیمت ثابت در مقیاس لگاریتمی برای دوره 
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 .1338-96ی بخش خصوصی در مقیاس لگاریتمی، گذارو سرمایهدرآمدهای نفتی . 10شکل 

ی بخش خصوصی رابطه بسیار نزدیکی وجود گذاردهد، بین درآمدهای نفتی و سرمایهمی نشان 10شکل  که طورهمان
ی بخش خصوصی همراه است. البته این بدان معنی گذارو جهش و تنزل درآمدهای نفتی با جهش و تنزل سرمایه دارد

بدان معنی  درواقعنماید، بلکه می نرخ انباشت انواع سرمایه را فراهم توجهقابلزمینه افزایش الزاماً  هافع تحریمنیست که ر
بودن این افزایش نرخ  توجهقابلطبیعی  طوربهشود و می است که شرط الزم برای افزایش نرخ انباشت سرمایه فراهم

وجود دارد که حداقلی از افزایش نرخ  یقیندارد. اما  گذاریسیاست انباشت سرمایه نیاز به بسترسازی از سوی دستگاه
بوده است،  هاحداقلی از متوسط رشد اقتصادی مانند آنچه قبل از تحریم درنتیجهشود که می انباشت انواع سرمایه فراهم

داخلی است  هایبنگاهدر مقابل  ترییعوسبه معنی گشوده شدن بازار  هادانیم که رفع تحریممی شود. این را نیزمی فراهم
 کند.نمی نماید، گرچه آن را تضمینمی رشد باالتر را فراهم درنتیجهامکان افزایش مقیاس تولید و  تربزرگو بازار 

باالتری هم از نظر سطح و هم از نظر نرخ  شود اقتصاد ایران در مسیر رشدمی سبب هااگر این را بپذیریم که رفع تحریم
نماید. وجود متوسط رشد باالتر اقتصادی می ترآساناین بدان معنی است که کنترل تورم را اندکی  آنگاهگرفت،  قرار خواهد

بدان معنی است که بخشی از کاهش آثار رفاهی دوره تحریم با اتکا به رشد باالتر اقتصادی قابل پاسخگویی باشد، بدون 
شود که با رشد نقدینگی باالتری نرخ تورم می نیز این امکان فراهم( 1آنکه فشار تورمی ایجاد نماید. بر اساس رابطه )

ی باالتر اقتصادی بدان معنی است که اکنون انبساط تقاضا از ناحیه ها، وجود متوسط رشددرواقعی ایجاد شود. ترپایین
 نماید.می ادفشار تورمی کمتری ایج درنتیجهی پولی و مالی، سبب ایجاد اضافه تقاضای کمتری شده و هایاستس

می کند و از کسری بودجه دولت نیز کاستهمی از آنجا که تحت شرایط رفع تحریم انتظارات تورمی برای مدتی فروکش
افزایش عرضه کاالها و خدمات بدون آنکه نرخ ارز از سطوح  حالدرعیندهد و می شود که خود فشار تورمی را کاهش
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ی تورمی متکی به مدیریت گذارشرایط مناسبی برای کنترل تورم از طریق هدف گاهآنشود، می آید فراهم ترپایینکنونی آن 
زمینه  آنگاهشود، می شود. نظر به اینکه انتظارات تورمی سبب فشار برای کاهش نرخ بهره اسمی نیزمی نرخ بهره فراهم

بنابراین، در سناریوی رفع تحریم راهکار نماید. می ی تورمی بدون نیاز به افزایش نرخ بهره فراهمگذارمناسبی برای هدف
ی تورم به شکل ضمنی است تا پس از کاهش تدریجی نرخ تورم، امکان گذارمناسب کنترل تورم رفتن به سمت هدف

 ی آشکار و کامل تورمی فراهم شود.گذارهدف
کوب نرخ ارز بدون ایجاد شود که با سرمی وی رفع تحریم، امکانی برای دولت فراهمالزم به ذکر است که در سناری

نوعی پرتاب موقتی تقاضای کل به  درواقعبه کنترل تورم بپردازد. برای پرهیز از این مشکل که  توجهقابلانضباط مالی 
ی بیرونی است، الزم است سیاست ارزی در مسیر هاشوککردن اقتصاد در مقابل  پذیریبآسجهان خارج و بسترسازی 

گیرد و حتی در تدوین برنامه هفتم نیز حکم آشکاری در این زمینه گنجانده شود. این استراتژی ارز قرار  حقیقی تثبیت نرخ
شود انگیزه دولت و مجلس برای ایجاد مخارج نامتناسب با توان تولید اقتصاد و کنترل آثار تورمی آن با استفاده می سبب

ی تورمی را گذاری آتی اقتصاد کالن که برنامه هدفهاتیثبابیاز رانت منابع ارزی کاسته شود و زمینه جهش ارزی و ایجاد 
 مختل نماید، از بین برود. مجدداً

ی تورمی و سیاست ارزی گفته شد، تحت این سناریو الزم است از انباشت ریسک در گذارعالوه بر آنچه در زمینه هدف
نسبت به آینده  ینیبخوشدرآمدهای نفتی،  و بخش مالی اقتصاد نیز جلوگیری شود. تحت شرایط بهبود هابانکترازنامه 

اعتباری را ریسک آمیز تر نماید که نتیجه آن تن دادن  مؤسساتو  هابانکی و تصاحب دارایی گذارتواند سرمایهمی اقتصاد
 تواند در بازار مالی نیز سبب انباشت ریسکمی ینیبخوشو تشدید بحران بانکی شود. همچنین، وجود این  گیریشکلبه 

برای پرهیز از عواقب اجتماعی ترکیدن حباب سبب تن دادن به رشد  معموالًحباب را تسهیل نماید که  گیریشکلشود و 
ی تورمی باید همراه با رصد کردن گذار، هدفدیگرعبارتبهنماید. می ی تورمی را تهدیدگذارباالتر نقدینگی شده و هدف

می آن فراهم ثباتیبیو حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد باشد که تحت شرایط رفع تحریم انگیزه و زمینه برای  هابازار دارایی
 شود.

 شدتبه هایرساختزی در گذاراز آنجا که اقتصاد ایران به مدت بیش از یک دهه از نظر تدارک کاالی عمومی و سرمایه
ها است و ی دولت در زیرساختگذارازمند افزایش سرمایهنی شدتبهآسیب دیده است، بهبود مسیر رشد بلندمدت 

 محدود کردن رانت جویی برای حفظ نرخ تورم پایین در بلندمدت ضروری است. شرطبهها ی در این زیرساختگذارسرمایه

 گیرینتیجهخالصه و  7
ی تورمی بوده هاو جهش هاشوکگرفتار  حالدرعیندهه گرفتار متوسط تورم باال و دورقمی و  5اقتصاد ایران به مدت 

های کسب درآمد ارزی و تحریم معلول به هنگام محدودیت ویژهبهی تورمی هاجهش و مشخصاً است. گرچه بخشی از تورم
ی قبل از آن اثر های تورمی خود از انباشت شدن نیروی تورمی در سالهاهمین جهش اوالًفشار بیرونی بوده است اما 

معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از  ایدهه 5نیروی اساسی ایجاد نیروی تورمی در یک دوره طوالنی  ثانیاًپذیرفته است و 
توان تولید و تدارک کاالها و خدمات بوده است که خود را به شکل رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد نمایان کرده است. 

دولت و مجلس سبب ایجاد فشار  ایبودجهو شبه  ایبودجهحیه سیاست از نا ویژهبهی ورای ایجاد توان خرج کردن هانیرو
نماید. در مقاطعی در می تورمی شده است که تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی آن را منعکس

ن خارج پرتاب با توسل به واردات گسترده و سرکوب نرخ ارز، بخشی از تقاضای کل ایجاد شده به جها 1380و  1350دهه 
ی باالی نقدینگی اثر تورمی خیلی شدید بر جای نگذاشته است، گرچه با آسیب رساندن به بخش تولید هاشده است و رشد

نیز عالوه بر واردات، از طریق  1393-96در کاالهای قابل مبادله زمینه جهش تورمی را فراهم کرده است. در مقطع  ویژهبه
افتاده و به آینده پرتاب شده است که همین موضوع  تأخیرثار تورمی رشد باالی نقدینگی به نرخ بهره حقیقی بسیار باال آ

 به بعد را شدیدتر نموده است. 1397ی هاجهش تورمی سال
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باالتر از متوسط بلندمدت قرار  توجهقابل طوربهی باال و هاتورم ااکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که ب
تورم را فراهم کرده است. چنانچه فرض را بر  توجهقابلی پایین لزوم کاهش هاو صدمه شدید به رفاه دهکگرفته است 

را بپذیریم و این متوسط رشد اقتصادی  ترپایینمتوسط رشد اقتصادی  ناپذیراجتناب طوربهتداوم تحریم بگذاریم، باید 
به این سمت بکشاند که با شکل دادن صحیح به سطح توقعات گذاری را دستگاه سیاست قیدی بازدارنده عنوانبهپایین 

و همچنین محدود کردن  هابانکبر  ایبودجهرفاهی در اقتصاد به محدود کردن چشمگیر کسری بودجه دولت و تکالیف 
امکان رفع شود،  هابپردازد تا امکان کنترل تورم فراهم شود. در سناریویی که تحریم هابانکخلق نقدینگی  توجهقابل

ی تورمی بپردازد. گذاری تورمی فراهم شده و مناسب آن است که بانک مرکزی به هدفگذارموفق هدف سازییادهپ
به اقدامات احتیاطی اقتصاد  ثانیاًالزم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی پرداخته شود و  اوالً، در این سناریو حالدرعین

، در این شرایط امکان کنترل تورم ضمن افزایش حالبااینثباتی بخش مالی اقتصاد پرداخته شود. یکالن برای کاهش ب
 شود.می تدریجی سطح رفاه و جبران کاهش رفاه دوران تحریم فراهم
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