
سیب
 
ن در تجربه بانک مرکزی جمهوری آسالمی آیرآشناسی آ

هدفگذآری تورم

نویسندگان

آیلناز آبرآهیمی، مریم همتی



مقدمه

(۱۳۹۶و۱۳۹۵سالهایو۶۰دههسالهایمعدودجزبه)۱۳۵۰دههازایراناقتصاددررقمیدووباالتورمنرخ تداوم•

تورمپایداری دردولتبودجهکسری جملهازمختلفناترازیهاینقش•

:مرکزی بانکسویازتورمکنترلمختلفراهکارهای•

(...وارز نرخ کنترلپولی،کل هایکنترلبهره،نرخ کنترل)محور ابزارراهکارهای•

(صالحدیدباابزارترکیب)سیاستگذاری چارچوبانتخاببرمبتنیراهکارهای•

چارچوبانتخاببرمبتنیراهکارهایشناخته شده ترینازیکیعنوانبهتورمیهدفگذاری •

(اعالمیهدفازدرصدواحد۲۰نزدیکانحراف)۱۳۹۹سالدرتورمیهدفگذاری چارچوبمعرفیدرایرانناموفقتجربه•



تعریف و پیش نیازها: هدفگذاری تورمی

بهرا هدفاینوداردنگهمعینعددیامحدودهیکدررا تورمنرخ خاصزمانیدورهیکبرایشودمیمتعهدمرکزی بانک•
.نمایدادهاستفخوددسترسدرابزارهایتمامازراستاایندروبداندارجحپولیسیاستبرایشدهتعریفاهدافسایر

مرکزی بانکشفافیتواعتبارباتورمیهدفگذاری تنگاتنگارتباط•

مقیدصالحدیدیکعنوانبهتورمیهدفگذاری •

اعالمیتورمعددحفظ:قید-

پولیسیاستگذارتشخیصبهمرکزی بانکاختیاردرابزارهایازکدامهرازاستفاده:صالحدید-



پیش نیازهای هدفگذاری تورمی

نهاازاستفادهنحوهوپولیسیاستگذاری ابزارانتخاببرناظر)مرکزی بانکاستقالل•
 
سلطهوجودعدمنیزوتورمکنترلدرا

(مالی

زادناور شارز نرخ رژیم-(اسمیارز نرخ هدفبرتورمیهدفگذاری رجحان)ارز نرخ بالفعلیارسمیهدفگذاری وجودعدم•
 
درا

قانونیشناور ارز نرخ رژیمبرابر

تورمیانتظاراتریتمدیواعتبارایجادمولفهمهمترینعنوانبهاعالم شدهتورمیهدفقبالدرپذیری مسئولیتوشفافیت•

(بانکیسالمتباالخص)سالممالیسیستموجود•



گام های آجرآی  ی هدفگذآری تورمی



گام های آجرآی  ی هدفگذآری تورمی

نهاتفاوتوهستنددارا را شکلایندرشدهاشارهجزءپنجتورم،هدفگذاری هایرژیمتمامی•
 
یکهربههیدشکلنحوهدرا

استرژیماینسازندههایبلوکایناز

گذردرسازنده،ایبلوکهپایهبرتورمیهدفگذاری اعمالوبلوکهااینساختنازبعدتورم،هدفگذارکشورهایبیشتردر•
استشدهمتعددیتغییراتدچارسازهاینزمان



شکاروآقعیات
 
آیرآنشده در خصوص پویای  ی های تورم در آ

اداقتصدرتورمپدیدهبودنوجهیچند•
ایران

بهیپولهایسیاستبردولتمالیسلطه•
نندهکایجاد عواملمهمترینازیکیعنوان
تورم



شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ

نکبابهبانکهابدهیجایگزینی•
انکببهدولتبدهیجایبهمرکزی 
ناثروزمانطیدرمرکزی 

 
رشدبرا

تورموپولیپایه

(درصد)خالص بدهی دولت و بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی سهم 



شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ

اساسبرتورموپولیکل هایمدتبلندرابطه•
تقاضافشارتئوری وپولمقداری تئوری 

وپولیهپایرشدباتورمروندهمبستگیضریب•
به۱۳۹۹تا۱۳۶۹بازهدرنقدینگیرشد

درصد۰/۳۸و۰/۴۳ترتیب

رشدولیپوپایهرشدباتورمهمبستگیضریب•
۱۳۹۰سالازیعنی)۱۳۹۰دههدرنقدینگی

درصد۰/۶۵و۰/۶۳ترتیببه(بعدبه

مقایسه روند متغیر های رشد نرخ آرز، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم



شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ

کنترل تورم از طریق واردات •

(میلیارد دالر)آرزش وآردآت کاال و خدمات گمرکی 



وانعنبهاسمیارز نرخ ازاستفاده•
تورمکنترللنگر

شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ

(درصد)رشد قیمت دالر نسبت به ماه مشابه سال قبل 



درسیاسیعواملپررنگنقش•
ایراناقتصاددرتورمهایپویای  ی

شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ



۹۰ویژگی تورم در سال های ابتدای  ی وانتهای  ی دهه •

مدهایافتوهاتحریمفشاردلیلبهدولتبودجهکسری -الف
 
نفتیدرا

دولتبودجهکسری شدنپولی-ب

چپسمتبهعرضهمنحنیجابجای  یونفتبخشدرتولیدافت-ج

نازناشیهایاطمینانیناوهاتحریماثر-د
 
عرضهافتوگذاری سرمایهافتبرا

تورموکنندهتولیدتورمشدیدافزایشنتیجهدرو(۱۳۹۹و۱۳۹۲،۱۳۹۷سالهای)دههیکدرارزی بزرگبحرانسهوقوع-ه

مصرف کننده

یدولتوخصوصیحقیقیمصرفیهایهزینهرشد)بعدبه۱۳۹۷سالازمصرفیتقاضایباالخصتقاضاکاهشعلیرغمتورموقوع-و

سالسهاینردحقیقیناخالصثابتسرمایهتشکیلرشدمیانگینوبودهمنفیثابتقیمت هایبه۹۹تا۹۷متوالیسالسهدر

(استمنفی

شکاروآقعیات
 
شده در خصوص پویای  ی های تورم در آیرآنآ



سیب
 
آقتصادبرحاکموآقعیاتبهتوجهبا۱۳۹۹سالدرتورمهدفگذآری شناسیآ

آیرآن

تاریخچه•

نرخ هدفاساس،اینبرواعالمرا تورمنرخ هدف گذاری چارچوب،۱۳۹۹خرداد۶تاریخدربیانیه ایطیمرکزی بانک•
ماهخردادساالنهتورمنرخ )کردتعییندرصدواحد۲منفیومثبتدامنهبادرصد۲۲یک ساله،زمانیبازهبرایرا خودتورم

.(بوددرصد۲۷/۸برابر۱۳۹۹

میزموفقیتاجرایدرمرکزی بانکموفقیتعدمازحکایتسال،اینانتهایدردرصد۳۶ازبیشبهتورمبهرسیدن•
 
اینا

.داشترژیم



تورمیهدفبهدستیابیدرمرکزی بانکتوفیقعدمدالیلآزبرخی

ناثرکرونا،پاندمیشیوع•
 
عرضهمنفیشوکهایکنترلدرپولیسیاستهایناتوانیوعرضهسمتبرا

تورمیهدفتعییندرارزی شوکپیش بینی هاینگرفتننظردرو۱۳۹۹تابستانارزی شوکاثر•

نهارفتنبینازوتورمموجدعواملبهتوجهبدونتورمیهدفگذاری •
 
تورمکنترلبرایبسترسازی وا

درصدی۲۲تورمیهدفبهرسیدنبرایدرصد۱۸تا۱۵بازدهبابهاداراوراقازاستفاده•

شفافیتابزارهایاصلی ترینازیکیعنوانبهمرکزی بانکماهیانهانتشاراتدرتورمگزارشارائهعدم•



تورمیهدفبهدستیابیدرمرکزی بانکتوفیقعدمدالیلآزبرخی

اعالم شدههدفتورمنرخ درتورمپیش بینیمدلهایازاستفادهعدم•

بینیپیشمدلکهایناولباشد؛افتادهاتفاقاستممکنصورتدودرتنهاهدفتورمازیافتهتحققتورمشدیدانحراف•
نبهاتکاوبودهساختاری ایراداتدارایهدفگذاری اینپایهتورم

 
بینیپیشمدلایندومواستبودهاشتباهاساسازا

برایبزرگ،ریسکیردوندادهاهمیتیکارشناسینظربهسیاستگذارولیاستکردهبینیپیشصحیحرا تورموبودهدرست
تابتواندکارنایانجامباکهامیداینبااستکردههابینیپیشازترپایینبسیارتورمیهدفاعالمبهاقدامتورممهار

نواندشدهمنتهیواحدینتیجهبهسناریوهاایندوهرصورت،هردرولی.بکاهدتورمشتابازحدودی
 
رفتنبینزاهما

.استمدتکوتاهدرحداقلتورمهدفگذاری درکشور مرکزی بانکاعتبار



سازی یادهپهایالزمهازرسمیشکلبهثابتارز نرخ یکبهمرکزی بانکپایبندیعدمحداقلیاارز نرخ بودنشناور •
میزموفقیت
 
نیازپیشاینبا۴۲۰۰ارز تناقضورژیماینا

نثباتومالیسیستمبودنسالمدرابهام•
 
اولنیمهدرهامسبازارانفجارگونهرشد)تورمیهدفگذاری پیش شرطعنوانبها

مبهمعیتوضبازنشستگی،صندوقهایادامه دارمشکالتدوم،نیمهدرکلشاخصوقفهبیوسریعسقوطوسالاین
(بودجهکسری پوششبرایبهاداراوراقخریدبرایبانکهااجبارنیزوبانکهاترازنامه

تورمیهدفبهدستیابیدرمرکزی بانکتوفیقعدمدالیلآزبرخی



گیری نتیجه

(نامناسبزمانیدرمبارکاقدامی)۱۳۹۹سالدرتورمیهدفگذاری •

اعالمیهدفبهرسیدندرتوفیقعدم•

بعدسالهایدرتورمهدفگذاری ادامهعدم•

برایهدفگذاری ردموجودابهامنیزوتورمیهدفبهدستیابیدرموفقیتعدمدلیلبهمرکزی بانکاعتبارازشدنکاسته•
تیسالهای
 
ا


