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مساله چیست؟
بههگاهیچاست،بودهرقمیدوتورمدرگیرایراناقتصادکهگذشتهدهه5طولدر

این.استهنکردتجربهرابلندمدتمتوسطبهنسبتباالبسیارتورم هایسال4مدت
.یردگقرار سیاست گذاریاولویتتورمچشمگیرکاهشکهمی کندایجابموضوع

تورمایننمی تواناست،داشتهرقمیدوتورمدهه5مدتبهایراناقتصادکهآنجااز
انتوازفراترکردنخرجتوانایجادازغیرعاملیهیچبهراماندگاروباالدورقمی

اینبهدادنخاتمهدرنیزتورماساسیدرماننتیجهدرودادنسبتاقتصادتولید
.استنهفتهموضوع



(Motivation)انگیزه 
استدهه3حدودجهاندر(تورمیشوکهاینه)ماندگارهایتورممسالهآنکهوجودبا

هایاقتصادخواندهمارسدمینظربهاست،شدهشناختهدرمانومنشاءجهتازکه
ولتعقبوالندنازناتوانوبودهتورماینایجادعواملشناساییدرگیرهمچنانایران

رفعجهتردتالشینوشتارتدوینانگیزهوایمبودهگیریتصمیمنظامبهتورمدرمان
.استمعضلاین



تورم ماندگار و جهش های تورمی
کهتاساینآن،درماناندیشیچارهلذاوایرانتورمیوضعیتفهمدراهمیتبانکته

راتورمیجهش هایهموداشتهباالتورممتوسطهمایراندهه،5حدودطولدر
اولهنیممانندتورمیجهش هایاگرحتیکهاستمعنیبداناین.استکردهتجربه

ایگونهبهکهبگذاریمکناررا1390دههانتهایو1390دههابتدای،1370دهه
بقیهدراست،بودهمنابعآنازاستفادهیاارزیمنابعمحدودیتوارزیجهشبامرتبط

شدهاهدهمشرقمیتکتورمندرتبهوبودهباالنسبتاًتورمنرخنیزطوالنیدورهاین
درمانکهاستآنبیانگردوام،کموشدهمشاهدهرقمیتکتورممواردمعدود.است
.استبودهموقتیمواردایندرتورم



تورم باال و رشد اقتصادی پایین
منضدرواستبودهپایینایراناقتصادیرشدمتوسطدهه5حدوددورهاینطولدر

زنیاقتصادیرشدمورددر.استشدهمشاهدهاقتصادیمنفیرشدازمتعددیموارد
بازهمبگذاریم،کنارراجنگشرایطیاوتحریمبامرتبطمنفیرشدهایاگرحتی

درآنرماندوتورمتحلیلبهکههنگامیلذا،.استبودهپاییناقتصادیرشدمتوسط
ایینپراتورمنرخمتوسطکهتورمبرایدرمانیهرمی رسدنظربهمی اندیشیم،ایران
دهدایشافزهمرااقتصادیرشدمتوسطبتواندبایددهد،کاهشراآنبی ثباتیوآورد

.نمایدپایداررااقتصادیرشدو



منشاء تورم ماندگار
ولطدرکهاستآنگیرد،قرارتوجهموردبایدتورمدرمانوتحلیلنحوهدرکهاینکته

یزننقدینگیحجمجملهازوپولیکمیّت هایرشدثبات،بیوباالتورم هایدهه5حدود
رشدکهداردوجوداقتصاددرشدهپذیرفتهبیشوکمنظریتحلیلیکگرچه.استبودهباال

ذیریم،نپهمراتئوریکتحلیلآناگرحتیامامی داند،باالتورمبهمنجرراباالنقدینگی
نقدینگییباالرشدگوییوباشیمنقدینگیرشدوتورمباالیهمبستگیمنکرنمی توانیم

به.می دهدجایخوددرراتورمدهندهشکلنیروهایتمامکهداردراسیاهیجعبهماهیت
کاهشبههآنکبدونشودکنترلپایدارصورتبهتورمکهکردتصورنمی تواندیگر،عبارت

دتاً قاعتورمدرمانگونههرکهاستمعنیبداناین.شودمنجرنقدینگیرشدتوجهقابل
بزرگیدرس1396تا1393تجربه)هستهمنقدینگیرشدمتوسطکردنمحدودباهمراه

.(دارد
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ویژگی رشد و تورم دوره های مختلف اقتصاد ایران
:کردیمتقسزیرمتمایزدورهچندبهراداردوجودکالناقتصادداده هایکهزمانیازایرانتورمتاریخمی توان

پایین؛بسیارتورموباالبسیاراقتصادیرشددوره:(1338-49)اولدوره

باال؛تورموثباتبیوباالاقتصادیرشددوره:(1350-58)دومدوره

باال؛تورموثباتبیوپاییناقتصادیرشددوره:(1359-78)سومدوره

پایین؛نسبتاًتورموثباتباومتوسطاقتصادیرشددوره:(1379-86)چهارمدوره

باال؛تورموثباتبیوپاییناقتصادیرشددوره:(1387-92)پنجمدوره

وپایین؛نسبتاًتورموپاییناقتصادیرشددوره:(1393-96)ششمدوره

.باالبسیارتورموپایینبسیاراقتصادیرشددوره:(1397-1400)هفتمدوره



منشاء جهش های تورمی
هشجبامتناظرایرانتورمیعمدههایجهشکنیم،مرورراایراناقتصادیتاریخاگر

لکنتربهنگاهنوعمعلولنیزحدیتاارزنرخهایجهشگرچه)هستندارزنرخهای
موردایدبنیزارزینظامنوعتورمکنترلدرکهاستمعنیبداناینو(استبودهتورم
.گیردقرارتوجه



تورمی ایرانجهش های 



جهش های رشد نقدینگی به ازای تولید در ایران



ست؟چرا نظریه پولی به شکل دقیق در بلندمدت برقرار نی
رشدتفاضلسادهمتوسطواستبودهدرصد19.5حدود1350-1400دورهطیتورمنرخسادهمتوسط

بخشیبلندمدتدرکهمی رسدنظربهلذا.استبودهدرصد24.8نیزداخلیناخالصتولیدرشدونقدینگی
می تواندلکعرضهازفراترتقاضارشدازبیانیکه)داخلیناخالصتولیدرشدونقدینگیرشدتفاضلاز

هیچبهانایرماننداقتصادیبرایموضوعاینتوضیح.نمی شودمنتقلتورموقیمت هارشدبه(شودتلقی
طبیعینابعمرانتاینبهاتکاباگوییکهاستطبیعیمنابعرانتدارایایراناقتصاد.نیستدشوارعنوان

ایجاداضایتقاضافهازبخشیلذاونمایدتصاحبوارداتقالبدرراکشورهاسایرتولیدازبخشیمی تواند
توضیحاینهکاستذکربهالزمونمایدمرتفعطریقاینبهراتولیدرشدازفراترنقدینگیرشدطریقازشده

چراکهمی دهدتوضیحخوبیبه1380و1350دههدربویژهموضوعاین.نیستتورمپولینظریهباناسازگار
درحتیحال،نایبا.استافتادهفاصلهتورمنرخباداخلیناخالصتولیدرشدونقدینگیرشدتفاضلبین

شدنهارمقابلکامالقیمت هاعمومیسطحبراقتصادنیازازفراترنقدینگیرشدجهشاثرنیزدوره هاهمین
.استدادهرخباالتورمواستنبوده



نتیجه گیری در مورد تورم بلندمدت ایران
رانتازاستفادهحتیواستبودهباالتورمنرخمتوسط1350-1400دورهکلدراینکهبهنظر

والنیطدورهاینکلدراینکهبهنظروشودباالتورمدادنرخمانعاستنتوانستهطبیعیمنابع
اهگآنداد،نسبتعرضهشوک هاییاجهانیتورممانندبرونزاییعواملبهراباالتورمنمی توان

وتقاضاشارفبهدادننسبتقابلایراناقتصادباالیتورممتوسطمنشاءکهاستآنطبیعینتیجه
بهنسبتنگینقدیباالیرشدبهدادننسبتقابللذاواستکلعرضهازکلتقاضایگرفتنپیشی
قابلبخشیا1350دههمانندایدورهدرکهشوداشارهاستالزم.استاقتصادحقیقیرشد

.ردکتجربهجهشحتیوبودباالتورمنرخماند،ثابتارزنرخآنکهوجودبا1380دههازتوجهی
رددهیم،نسبتجهانیقیمت هایافزایشازناشیوارداتیتورمبهرا1350دههتورمازبخشیاگر
رایبپایینقیمت هایباچینماننداقتصادهاییظهورواستبرقراراینعکسحتی1380دهه

بازهماامکردفراهمایراندرتورمیفشارکاهشبرایرازمینهایرانتجاریطرفالبتهومحصوالت
.دادرخباالتورم های



داللت نتیجه گیری در مورد منشاء تورم بلندمدت
ازاشینایرانباالیودورقمیتورممتوسطکهاستآنازحاکیشدهارائهتحلیلاگر

ناخالصولیدترشدبهنسبتنقدینگیباالیرشدقالبدرراخودکهاستتقاضافشار
یبراکهاستآنهمنتیجه گیریاینآشکارداللتگاهآناست،دادهنشانداخلی
مهارلذاوکلتقاضایمهارآنکردنرقمیتکوایراندرتورمنرخمتوسطکاهش

شدرمتوسطنتواندکهتورمیضداقدامهرواستناپذیراجتنابنقدینگیرشد
رد.بودنخواهدتورمپایدارکاهشبهقادردهد،کاهشمحسوسطوربهرانقدینگی

متوسطیدباتورم،کنترلبرایپولیسیاستعملیاتیهدفیاابزارازمستقلواقع،
.شودراهمفتورممتوسطکاهشامکانتاشودکاستهچشمگیرطوربهنقدینگیرشد



توضیح ورای تداوم رشد باالی نقدینگی
رانتترکیبنمود،ارائهمی توانباالتورممتوسطبهمنجرنقدینگیباالیرشدمتوسطاینورایکهتوضیحی

متوسطکاهشامکانوهستندمرتبطهمبهنیزشدتبهکهاست سیاست گذاریدرزمانیناسازگاریوجویی
اقتصاددرینقدینگباالیرشدمتوسطوراینیرویتوضیحبهمنظراینازاگر.اندکردهسلبایرانازراتورم
تعادلینوعباالتورمنرخمتوسطلذاوباالنقدینگیرشدمتوسطموجودوضعگاهآنشود،پرداختهایران

تداوماست،تعادلنوعیآنکهجهتبهاجتماعی،نظرازآنبودننابهینهبهاشرافوجودباواستنابهینه
سلطهزانوعیشکلبهراخودسیاستگذاریدرزمانیناسازگاریوجوییرانتبرمبتنیتعادلوجود.دارد
Generalizedراآنمی توانکهمی کندنمایانمالی Fiscal Dominanceتعمیممالیسلطهدراین.نامید

رفتارازشیناناترازی هایبرایچهنقدینگیخلقبهتوسلسببزمانیناسازگاریوجوییرانتوجودیافته،
دربویژهیبانکنظامناترازی هایبراینقدینگیخلقبهتوسلهمچنینودولتایفرابودجهوایبودجهمالی
قیقیحنیازازفراترنقدینگیباالیرشدمتوسطدرنهایتاً راخودکهاست،شدهاخیرنیمودههیکطول

.می سازدنمایاناقتصاد



تورم در تجربه جهانی
ونمی آورنددوامطوالنیمدتبرایوبودهموقتیثانیاًونیستندکنترلازخارجشدتنظرازاوالًجهانیفراگیرتورم های

بهکشورهایبرخگاهگاهکهتورمیبگذاریم،کناررامقاطعایناگرلذا،.هستندعرضهبخشمنفیشوک هاینوعازثالثاً
و شودمیمحسوبتقاضافشارازناشیتورممی یابد،تداومدهه هاباالتورماینکهمواردیدربویژهومی شونددچارآن
تورمیکهکاستنشدهمشاهدهتاکنون.استکلتقاضایمدیریتنیازمندناپذیراجتنابطوربهنیزآندرماننتیجهدر

ازبسیاریکهمی دهدنشانآماریمشاهداتهمچنین،.یابدتداومطوالنیمدتودهدرخجهانسطحدرفراگیر
رسپشتراباالتورم هایدورهاندتوانستهاند،بودهابرتورمحتیوشدیدتورم هایمعرضدرزمانیکهاقتصادها

Greatاصطالحبهدورهدرکههمین.بگذارند Moderationقابلایدورهیافتهتوسعهکشورهایبویژهوجهانکه
ابرتورمتیحوباالتورمکهبودندکشورهاییمعدودحالعیندراماکردندتجربهراپایینتورموقبولقابلرشدازتوجه

ازرخیباماداشتندمشابهیتورمیشرایطزمانی(التینآمریکایدرجملهاز)کشورهاییکههمینومی کردندتجربهرا
کهورمتغالبنوعبرایکهداردآنازحکایتماندند،باقیباالتورماسیرهمچنانبرخیوکردندمهارکامالراتورمآنها

ونیستآنبودنسادهمعنیبهتورممهاربرایدرمانوجودگرچهدارد،وجوددرماناست،تقاضافشارازناشیتورم
.استریاضتوسختیتحملبردارندهدرتورمهمیشگیمهارقطعا



خاتمه ابرتورم ها
هارچدرابرتورممهارچگونگیبهکهاستسارجنتمقالهتورم،مهاردرمهمبسیارمطالعاتازیکیشاید

واقع،در.می پردازداولجهانیجنگمتعاقبو1920دههدرآلمانولهستانمجارستان،اتریش،کشور
ازاصلحدرآمدیاالضربحقبهنیازموارداتفاقبهقریباکثریتدرابرتورم هاوباالتورم هایاصلیعلت

.ندارندتورمابرتوضیحبرایچندانیمناسبتتورمتوضیحنظریاتسایرواستدولت هابرایپولانتشار
اتی،مالیگستردهفرارمحصول،ازخاصنوعیصادراتبهمتکیکشوریدرصادراتیدرآمدکاهشجنگ ها،
هزینه هایتامینبرایکافیدرآمدتامینبهقادردولتمی شودسببدستاینازمواردیوسیاسیآشفتگی

حقبهتوسلشدید،بودجهکسریاینتامینبرای.شودشدیدبودجهکسریدچارنتیجهدرونباشدخود
درمردمهکشرایطیتحتوشدهقیمت هاعمومیسطحبرفشارسببطبیعیطوربهپولانتشاریاالضرب

موردآمددرکهمی دهدفرصتدولتبهمی کنند،ایجادکاهشتدریجبهپولحقیقیموجودینگهداریتعدیل
اساسیزءجکهاستدلیلهمینبه.نمایدتامینپولانتشارمحلازرااسمیشکلبهخودگسترشبهرونیاز

.استبودجهکسریکنترلبرایدولتبرنامهباال،تورم هایحتیوابرتورمکنترلبرنامه



تجربه های موفق از هدف گذاری تورم
درورمتکنترلوکاهشرایجروشبهتبدیلتورمگذاریهدفکهبعدبه1990دههاز

هکاستداشتهوجودشدیدهایتورمکاهشازبسیاریموفقهایتجربهشد،دنیا
پایدارلکنترموفقهایبرنامهتمامیدر.استآنازهایینمونهبرزیلوترکیهتجربه
.استبودهاساسیجزییهادولتمالیانضباطبهبودنیزتورم



راهکار کنترل پایدار تورم
گاهدستمجموعتالشایراندرتورمکنترلمناسبراهکارجهانیتجربهاساسبر

اقتصاددتولیتوانازفراترنقدینگیخلقبهمنجرنیروهایمهاربرایسیاستگذاری
باانکیببینبازارسودنرخمدیریتبرمبتنیتورمگذاریهدفبرنامهآنگاهواست
استمالزتحریمتداومشرایطتحت.استبازبازارعملیاتسازوکاروجودبهتوجه

درکهشودنفراموش)شودپذیرفتهترپاییناقتصادیرشدمتوسطقیدیکعنوانبه
.(استاهمیتباتولیدازشکافدقیقاطالعتورمکنترلبرنامه



چرا سیاست ارزی مهم است؟
تواندمیموضوعاینواستگازونفتبویژهوطبیعیمنابعرانتدارایکشوریایران

یپولسیاستگونههرتحتراحقیقیارزنرخکاهشطریقازتورمکاهشامکان
هامتحریرفعشرایطتحتبویژهوتورمگذاریهدفکناردرنظر،ایناز.آوردفراهم

.شوددنبالهمحقیقیارزنرختثبیتسیاستاستالزم



در ایران PPPمقدار لگاریتمی نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارزهای حاصل از مدل پولی و 
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نرخ ارز مدل پولی نرخ غیررسمی ارز PPPنرخ ارز 



کشور صادرکننده 18برای  PPPمقدار لگاریتمی متوسط نرخ ارز و متوسط نرخ ارزهای حاصل از مدل پولی و 
نفت
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متوسط نرخ ارز مدل پولی متوسط نرخ ارز PPPمتوسط نرخ ارز 



با سپاس از توجه شما


