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 خالصه مديريتي
های برنامه  هدف اين تحقيق تدوين بسته اجرايي برای کنترل نرخ تورم در ايران طي سال

اين منظور برای . است( 1311-1313)پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي ايران 

های کالن اقتصاد ايران با  گيرد و ويژگي ابتدا ادبيات موضوع مورد بررسي و تحليل قرار مي

محورهای نرخ تورم احصاء و همچنين اسناد باالدستي در چارچوب مباني نظری تورم، 

بر اساس . مورد مقايسه قرار مي گيرد انداز سند چشم هایبررسي و نماگرهای ايران با کشور

های بدست آمده از ادبيات و حقايق آشكار شده، مدل تورم شناسايي، تصريح و برآورد يافته 

با استفاده از يافته های تحقيق، برنامه کنترل تورم با محوريت سياست های . مي گردد

راهبردی، راهكارهای اجرايي و وظايف دستگاه های مختلف در کنترل نرخ تورم تدوين مي 

 .   شود

تورم بسيار وسيع و گسترده است و در خصوص علل و ريشه  ادبيات نظريه های

با توجه به تنوع نظريه های . های افراطي متفاوت و ضد و نقيض وجود دارد های تورم نظريه

از جمله ديدگاه های پولي در مقابل . بندی کرد آنها را مي توان در ابعاد مختلف طبقه ،تورم

مباني اقتصادخرد تورم در مقابل مباني اقتصاد  ،فشار تقاضا در مقابل فشار هزينه ،مالي

نظريه های تورم برای اقتصادهای باتورم پايين در مقابل نظريه های تورم برای  ،کالن

اقتصادهای با تورم باال و در نهايت نظريه های تورم با منشاء داخلي در مقابل نظريه های 

ران، عوامل مؤثر بر نرخ تورم هم در يک اقتصاد باز مانند اي .تورم با منشاء خارجي هستند

اين مهم در فصل مدلسازی مورد عنايت قرار . دارای منشا خارجي و هم داخلي هستند

 . خواهد گرفت

نرخ تورم در  ي،و مل يالملل ح بينودر سط پيشنه موضوع ماحصل نتايج مطالعات

تبيين رفتار در  ،لذا. است يو داخل يخارج یباز تحت تاثير عوامل و متغيرها یاقتصادها

مانند نرخ تورم  يعوامل يدر سطح بين الملل. نرخ تورم بايد به هر دو دسته عوامل توجه شود

تورم  یتاثيرگذار است که در قالب نظريه ها يبر تورم داخل یطرف تجار یدر کشورها

بر اساس يافته های مرور مطالعات تجربي که بر نظريه . گيرد يمورد تحليل قرار م يواردات

و داخل اقتصاد کشورها بر رفتار نرخ  يعوامل تاثيرگذار در سطح ملتورم بنا شده اند،  های

سطح  ي،يک گروه عوامل مانند حجم نقدينگ. هستند یتورم در دو گروه قابل طبقه بند

 یشوند و يک سر ينرخ ارز و بودجه دولت که موجب افزايش نرخ تورم م ،دستمزدها

 .دارد يافزايش آن بر نرخ تورم تاثير منفنظير توليد که  یديگر یمتغيرها

در  یتوسعه يافته و کشورها یاعم از کشورها يالملل مطالعات در سطح بين يبررس

مويد اين است  ،حال توسعه و همچنين حقايق اقتصاد ايران به عنوان کشور در حال توسعه
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استقالل بانک  ،بودجه دارد یکسر يتامين مال یبرا یموثر یکه دولت ابزارها یدر کشورها

شود و اين استقالل در کاهش نرخ تورم موثر واقع شده  يدر اين کشورها توصيه م یمرکز

 یدر حال توسعه نظير ايران که در آنها دولت ابزارها یکه در کشورها يدر حال. است

ضمن اينكه نتوانسته  یاستقالل بانک مرکز ،بودجه ندارند یکسر يتامين مال یبرا يمناسب

نيز دامن زده  یکاهش نرخ تورم شود بلكه به مناقشات بين دولت و بانک مرکز است موجب

 . است

دارند که در صورت بهره  یقو یپتانسيل ها يموجود در اسناد باال دست یفرازها

 ي،نظير روح علم يموضوعات ،بويژه. را تجربه خواهد کرد يکشور تورم نازل ،از آنها یگير

عوامل  یو کسب مهارت از عوامل تاثيرگذار در بهره ور ینوآورخالقيت و  ،ابتكار ي،تفكر علم

را در  یتوليد شده و زمينه توليد و رشد اقتصاد یتوليد هستند که موجب تحول در روش ها

مهمترين . را تجربه خواهد کرد ينمايد و از اين طريق کشور تورم پايين يفراهم م يسطح مل

ر ارتباط با اقتصاد ايران با تاکيد بر تورم بشرح حقايق موجود و آشكار شده اقتصاد ايران د

 :استاحصاء شده زير 

 از تغييرات نرخ تورم از  ياقتصاد ايران يک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخش

 . قابل توجيه است يجهان یتغيير و تحوالت فضا

 توليد و تجارت به نفت يوابستگ 

 يپول یها و سياست يمال یها ارتباط تنگاتنک سياست 

 يپول یها سياست يو نقش انفعال يمال یها نقش فعال سياست 

 يبانك  يبدون ربا و تاثير آن بر عمليات پول یبانكدار 

دهد که ايران دو رژيم تورمي را  روند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي -

رژيم اول دوره ای است که در آن کشور نرخ تورم يک . تجربه کرده است

کشور نرخ تورم دو  در رژيم تورمي دومجربه در حالي که رقمي و با ثبات را ت

 .رقمي و پرنوسان را تجربه کرده است

 رشد نرخ ارز، رشد ياقتصاد کالن نظير رشد نقدينگ یمتغير نرخ تورم با متغيرها ،

رابطه  یکه با رشد اقتصاد يرابطه مثبت دارد در حال يبودجه دولت و نرخ تورم واردت

 .دارد يمنف

های مختلف قيمت که برای محاسبة نرخ تورم مورد استفاده قرار  صبررسي شاخ

تاکنون از بعد کاربردی شاخص جامع و مانع مورد  نتايج مويد اين است کهگيرد،  مي

رغم اينكه در   به. ها وجود ندارد توافق اقتصاددانان برای محاسبة تغييرات سطح قيمت

شود اما  بة نرخ تورم استفاده ميکننده برای محاس اکثر کشورها، شاخص قيمت مصرف

توافق عمومي وجود دارد که اين شاخص، نرخ تورم را بيش از ميزان واقعي نشان 
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کننده توسط دولت در  در اين صورت مبنا قرار گرفتن شاخص قيمت مصرف. دهد مي

ها، عالمت نادرستي به  تدوين بودجه و همچنين برای بخش خصوصي در تعيين قيمت

 .دهد يگيران م تصميم

های قيمت برحسب نوع شاخص، تعداد اقالم موجود در هر  ميزان دقت شاخص

سبد، فاصلة سال پايه با سال محاسبة شاخص، وزن هر گروه کاال يا خدمت در سبد، 

ها، نحوة برخورد با  نحوة دخالت تغييرات کيفي همزمان با تغييرات قيمت در شاخص

گيری از کشوری به کشور ديگر  نمونه کاال يا خدمت جديد و در نهايت نوع و حجم

های مسئول با درنظر گرفتن  بنابراين، الزم است دستگاه. دهد نتايج متفاوتي ارائه مي

اين موارد برای محاسبة دقيق شاخص قيمت اهتمام ورزيده و نسبت به بازنگری و 

 .اصالح آن بكوشند

مي ايران دو نهادی در ايران عمالً مرکز آمار ايران و بانک مرکزی جمهوری اسال

مقايسة آمار شاخص . کنند کننده را تهيه و منتشر مي هستند که شاخص قيمت مصرف

تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي مناطق شهری 

هرحال، از اوايل دهة  به . ف تفاوت در نتايج محاسبات را تاييد مي کندو مرجعاين د

تهيه و انتشار آمار دوگانه در شاخص قيمت که منجر به  به دليل تبعات منفي 1313

شاخص   شد، مرکز آمار ايران مسئول انتشار آمار محاسبه و اعالم دو نرخ تورم مي

با عنايت به اين  .گرديد -شود  وسيلة بانک مرکزی تهيه مي که به -قيمت و نرخ تورم 

ر دقيق و قابل اعتماد روی محاسبه و انتشار آما های پيش موارد و مشكالت و چالش

 :قيمت، نكات زير قابل طرح است شاخص

 های با  با عنايت به اينكه آمارهای دقيق، قابل اعتماد و بروز يكي از ورودی

ريزی کشور است و کارکرد نهادهای آماری  اهميت و ارزشمند نظام برنامه

کند که نهادهای  المللي بر اساس روند گذشته در مسيری حرکت مي بين

های اجرايي استقالل داشته باشند بلكه حتي از  ری نه تنها در ميان دستگاهآما

صورت نهاد مستقل از دولت  زير مديريت نهاد دولت نيز خارج شوند و به

در اين راستا . آوری کنند آمارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي را جمع

هبردی کشور ريزی و نظارت را شود، اين مهم توسط معاونت برنامه پيشنهاد مي

ای تهيه و پس از طرح در هيئت  مورد توجه و عنايت جدی قرار گيرد و اليحه

 . دولت، برای تصويب به مجلس شورای اسالمي ارسال گردد

 کننده عالوه بر مشكالت تئوريكي مترتب بر آن، در  شاخص قيمت مصرف

کاالها دليل اعطای يارانه به کاالهای اساسي و کنترل قيمت بخشي از  ايران به
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هر چند اين شاخص با ثابت بودن ساير . و خدمات، با تورش همراه است

کننده شاخص مناسبي برای تغيير سطح قيمت  شرايط، از بعد مصرف و مصرف

گذاری و  و سطح استاندارد زندگي و رفاه جامعه است، اما از بعد سرمايه

ی دولت، از ا همچنين از نظر مبنا قرار گرفتن اين شاخص در محاسبات بودجه

 .       دقت و قوت الزم  برخوردار نيست

  با عنايت به اينكه عمالً فاصله سال پايه با سال محاسبة شاخص قيمت در

گردد، انتظار  ايران طوالني است و منجر به کاهش دقت شاخص قيمت مي

هنگام به  رود دستگاه مسئول محاسبة اين شاخص، فاصله را با تغيير زود مي

 . دحداقل برسان

 321جاری به  اقالم موجود در سبد خانوار با درنظر گرفتن افزايش اقالم سال 

قلم کاال و خدمت افزايش يافته است، اما کماکان در مقايسه با کشورهای 

شود برای افزايش دقت، ترکيب و  پيشنهاد مي. پيشرفته بسيار پايين است

 . طور اساسي مورد بازنگری قرارگيرد تعداد اقالم سبد، به

( CPIبر اساس )بر اساس محاسبات صورت گرفته، مقايسه افزايش سطح قيمت ها 

از نظر  انداز کشورهای سند چشمنشان مي دهد ايران در ميان  2332تا  1163برای دوره 

افزايش سطح قيمت ها رتبه اول را کسب کرده و طي اين دوره سطح قيمت های کشور 

سطح  2332سال منتهي به  12ن معنااست که طي اين بدي. برابر افزايش يافته است 113

اين شاخص در مصر و پاکستان . درصد افزايش يافته است113333ها در ايران بالغ بر  قيمت

مقايسه افزايش سطح قيمت اين کشورها با ايران، . برابر شده است 6/22و  1/12به ترتيب 

 2/1و  2/1ا به ترتيب دهد که سطح قيمت در ايران در مقايسه با اين کشوره نشان مي

اين بدين مفهوم است که کاهش قدرت خريد پول ايران در . بيشتر افزايش پيدا کرده است

طي  .برابر بيشتر بوده است 2/1و  2/1مقايسه با کشورهای پاکستان و مصر به ترتيب 

به ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با فاصله  1111- 2332های  سال

. اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده چيز، کمترين افزايش سطح قيمتبسيار نا

ها در رتبه بعدی  کشورهای کويت، اردن و قطر، مصر و پاکستان از نظر افزايش سطح قيمت

 . قرار دارند

با عنايت به مجموعه پژوهش های صورت گرفته در اين تحقيق و بر اساس نتايج مرور 

ي و همچنين بخش حقايق آشكار شده اقتصاد ايران، مدل تجربي مباني نظری و شواهد تجرب

های مختلف برآورد، روابط  با استفاده از تكنيک. برای تورم ايران شناسايي و تصريح شد

نتايج برآوردها تاييد . برآورد شد ECMمدت وبلندمدت مدل تورم به همراه رابطه  کوتاه

 :بارتند ازکند که عوامل اصلي نرخ تورم در بلندمدت ع مي
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 شود افزايش توليد و رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ تورم مي . 

 شود افزايش نقدينگي، قيمت کاالها وارداتي و نرخ ارز منجر به افزايش نرخ تورم مي. 

ابتدا اهداف کيفي و سپس اهداف . گرديدبسته کنترل تورم تدوين بر پايه نتايج فوق، 

های فصول قبل، موشكافي الزم در  مه بر اساس يافتهدر ادا. کمي با دو گزينه تعيين شد

های راهبردی، ابزارها  خصوص عوامل موثر بر نرخ تورم صورت گرفت و بر اين اساس سياست

با . و راهكارهای اجرايي برای کنترل نرخ تورم طي سال های برنامه پنجم توسعه ارائه شد

رود دولت با نگاه همه جانبه نسبت  های راهبردی، انتظار مي عنايت به بنيادی بودن سياست

همت گمارد تا اين معضل تاريخي همانند بسياری از  "برنامه کنترل تورم"به اجرای 

 . کشورهای ديگر جهان، در ايران نيز حل شود

است که  استوار های اقتصادی بر نظريهپيشنهادی در اين پژوهش  های راهبردی سياست

شناسايي و تصريح مدل تورم و در نهايت بر نتايج در بخش ادبيات موضوع و در فرآيند 

های راهبردی زير برای  بر اين اساس، سياست. است حصاء شدهزده شده، ا های تخمين مدل

 :گردد مديريت و کنترل تورم پيشنهاد مي

 وری و رشد اقتصادی کشور سياست راهبردی ارتقای بهره (1

 حقوق و دستمزد نيروی کارسياست راهبردی مديريت بازار کار با محوريت تعيين  (2

 مصرف خصوصي: سياست راهبردی مديريت تقاضا (3

 گذاری  سرمايه: سياست راهبردی مديريت تقاضا (1

 با محوريت واردات : سياست راهبردی مديريت بخش خارجي (2

 پولي -های مالي سياست: سياست راهبردی مديريت بودجه و نقدينگي (6

 رجيسياست راهبردی مديريت ارز و بازار ارزهای خا (1

با محوريت باثبات سازی نوسانات : سياست راهبردی مديريت کالن اقتصاد (1

 متغيرهای اقتصادکالن و کاهش نااطميناني در اقتصاد
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  مقدمه 1

ادبيات نظريه های تورم بسيار وسيع و گسترده است و در خصوص علل و ريشه های تورم 

معتقد است تورم ( 1161)فريدمن . فاوت و ضد و نقيض وجود داردهای افراطي مت نظريه

هر چند صحت اين نظريه در بسياری از کشور . هميشه و در همه جا يک پديده پولي است

دهد عوامل پولي فقط بخشي از  ها به اثبات رسيده است ولي مطالعات در ايران نشان مي

 ي گويد تورم ناشي از فشار دستمزدم( 1112)هادسن  1.دهد تغييرات تورم را توضيح مي

اين ديدگاه مي تواند برای کشور هايي که دارای اتحاديه های کارگری سازمان يافته و . است

های اخير فاقد  هولي برای کشورهايي مثل ايران که در ده. فعال هستند صادق باشد

ستمزدها های کارگری فعال و مؤثر در تعيين و تعديل تورم از طريق فشار د اتحاديه

با . نمي تواند صادق باشد ،باشند و به طور کلي دستمزد ها توسط دولت کنترل مي شود مي

اين وجود بايد اذعان داشت در سال های اخير به دليل اتخاذ سياست های تعديل 

دستمزدها به ميزاني معادل حداقل تورم، زمينه فشارهای تورمي را از اين ناحيه دامن زده 

 . است

تاکيد مي کند تورم هميشه و در همه جا ناشي از ( 1111)کارنوال گر از طرف دي

اين ديدگاه برای کشور هايي که بانک مرکزی آنها مستقل نيست و . عوامل سياسي است

مالي و ارزی مؤثر و تعيين کننده است  ،عوامل سياسي در تصميم گيری سياست های پولي

های  اگر چنانچه ارتباط افزايش هزينه. اشدتواند نقش اساسي در تغييرات تورم داشته ب مي

نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گيرد، برخي از زمينه های فشار دولت و بودجه ناشي از 

 . کند نمود پيدا ميفرايند فشارهای تورمي ناشي از عوامل سياسي در اين 

. ندی کردب آنها را مي توان در ابعاد مختلف طبقه ،با توجه به تنوع نظريه های تورم

مباني  ،فشار تقاضا در مقابل فشار هزينه ،از جمله ديدگاه های پولي در مقابل مالي

نظريه های تورم برای اقتصادهای باتورم  ،کالن اقتصاد خرد تورم در مقابل مبانياقتصاد

پايين در مقابل نظريه های تورم برای اقتصادهای با تورم باال و در نهايت نظريه های تورم با 

 .اء داخلي در مقابل نظريه های تورم با منشاء خارجي هستندمنش

در يک اقتصاد باز مانند ايران، عوامل مؤثر بر نرخ تورم هم دارای منشا خارجي و 

های تورم بر اين اساس مورد بررسي و تحليل قرار  يهلذا در اين فصل نظر. هم داخلي هستند

 . گيرد مي
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با محوريت نظريه های کالسيک و نظريه  در ادامه مطالب نظريه های سمت تقاضا

های کينزی بحث مي شود و سپس نظريه های سمت عرضه مورد بحث و بررسي قرار مي 

گيرد و پس از آن نظريه های تورم بر اساس تعادل و عدم تعادل در بازارهای کالن اقتصادی 

 .  بحث مي شود و در انتها نتيجه گيری ارائه مي شود

 اي اقتصادهاي سمت تقاض نظريه 2

بر اين اصل استوار است که مازاد تقاضا موجب افزايش سطح کينز  و  کالسيکنظريه های 

ها اضافه تقاضا را ناشي از افزايش عرضه پول مي دانند که منشاء  کالسيک. شود ها مي قيمت

ها و خدمات اضافه تقاضا در بازار کاال اما کينزين معتقد است. آن در بازار پول ريشه دارد

در ادامه مباني و ابعاد اين نظريه ها مورد . است های حقيقي اقتصاد بخشاشي از تحوالت ن

 . بحث و بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد

 تورم با منشاء افزايش پول: نظريه کالسيک 1.3

ها استوار است که مباني آن به نظريه مقداری پول  های تورم ابتدا بر رويكرد کالسيک نظريه

  .استوار است

 رية مقداري پولظن 1.2.2

نظرية مقداری پول رابطه مستقيم و متناسب بين ميزان پول و سطح قيمت را تبيين 

به و گذاری  پايه( 1111) 1توسط اقتصاددان امريكايي بنام ايروينگ فيشر هنظري اين . کند مي

. دنظريه به ثبت رسي اين  3در کتاب قدرت خريد پولناميده شد و نهايتاً  2 رابطه مبادلهنام 

 :اين رابطه در شكل اوليه خود به صورت زير معرفي شد

  PTPQMVT  1 

M ،حجم پول اسميTV مبادالت،  يسرعت گردش پولPمتوسط قيمت هر مبادله،  سطح

Q و  مقدار کل کاالها و خدماتT  تعداد مبادالت صورت گرفته طي يک دوره را نشان

ی پول بر حسب محصول کل رنظرية مقدا مشكل است،  Tنظر به اينكه اندازه گيری . دهد مي

                                                 
1
 Irving Fisher 

2
 Equation of Exchange 

3
 Fisher, I., 1911: Purchasing Power of Money, New York, Macmillan. 
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.   =vY T  است يعني Yنسبت ثابتي از  Tفرض شده است که . تعريف شده است Yيعني 

 1:شود فيشر، رابطه زير حاصل مي 2در رابطه  Tبجای  vYگزيني با جاي

 vPYMV   

2 

و ميزان کل مخارج ( پول عرضه شده)فيشر درصدد آزمون رابطه بين ميزان کل پول 

طح سP  .آيد ، بر ميPYيعني  ،شود برای کاالها و خدمات نهايي که در يک اقتصاد توليد مي

همچنين معادل کل ( PY)کل مخارج . است( درآمد واقعي)سطح توليد واقعي  Yقيمت و 

. شود نشان داده مي( GDP)شود که با توليد ناخالص داخلي  در نظر گرفته مي درآمد اسمي

2دهد که سرعت گردش پول را نشان مي PY و Mاين مفهوم رابطه بين 
. شود ناميده مي 

به حجم پول بدست به شكل زير دست  رزش محصول اسميسرعت گردش پول از تقسيم ا

 :آيد مي

M

PY
V   

3 

را به   مد اسميدرآ و آيد مي بدست، رابطه مبادله  Mبا ضرب کردن دو طرف رابطه به 

 :آيد به شكل زير بدست ميذابطه فوق . سازد ميزان پول و سرعت گردش آن مرتبط مي

PYMV   
4 

بر اساس اين رابطه، حاصل ضرب ميزان کل پولي که در جامعه وجود دارد با سرعت 

 : سه قضيه زير از اين رابطه قابل استخراج است. گردش پول برابر با ارزش کل مبادالت است

  اگرT و V ب با حجم پول تغيير خواهد کردمتناس  ثابت باشد، سطح قيمت. 

  اگرT  وM متناسب با سرعت گردش پول تغيير خواهد   ثابت باشد، سطح قيمت

 .کرد

  اگر M  وV به طور معكوس با تعداد مباالت تغيير   ثابت باشند، سطح قيمت

 .خواهد کرد

متناسب با حجم پول تغيير   است و سطح قيمت ثابت Vو  Tنظرية مقداری پول  در 

اگر چنانچه حجم پول دو برابر . دهد رابطه بين اين دو متغير را نشان مي 1نمودار. کند مي

 .يابد افزايش يابد، سطح قيمت نيز دو برابر افزايش مي

 

                                                 

 
   

v

V
V T   

 
  V
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  رابطه بين عرضه پول و سطح قيمت  3 نمودار
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

   
 

   

ها در سطح اشتغال کامل که سطح توليد متناسب با اشتغال  بر اساس نظريه کالسيک

کامل است، افزايش عرضه پول موجب افزايش تقاضای کل اقتصاد شده و در نهايت بدون 

ها را افزايش خواهد  اينكه در سطح توليد و بخش حقيقي اقتصاد تاثيرگذارد، سطح قيمت

 .نظرية مقداری پول بر فروض زير استوار است. ادد

يعني با افزايش  .حجم پول در آن اقتصاد مستقل است مقدار محصول در اقتصاد از. الف

هرچند که براساس اين . کند حجم پول ميزان توليد و عرضه در اقتصاد افزايش پيدا نمي

جاد کند اما اين يک ی پول در جامعه رونق اي نظريه ممكن است در کوتاه مدت عرضه 

ی  لذا، در بلند مدت توليد و عرضه در اقتصاد به وسيله. شود ی گذرا و موقتي تلقي مي پديده

شود  عوامل واقعي مانند سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي و سرمايه دانش و فناوری تعيين مي

امل قرار دارد، با عنايت به اينكه در بلندمدت اقتصاد در اشتغال ک. و نه توسط عوامل پولي

پس فرض اول بر اين اصل است که حجم . بنابراين توليد در سطح اشتغال کامل ثابت است

 .است تاثير پول در توليد و رشد اقتصادی بي

براساس اين فرض سرعت گردش پول در بلند مدت . سرعت گردش پول ثابت است. ب

ولي عوامل مختلفي در ثابت است هرچند ممكن است در کوتاه مدت نوسان داشته باشد 

ابداعات، نوآوری و  .يكي از اين عوامل، تورم است .نوسان سرعت گردش پول تاثير دارد

 .افزايش اطالعات نيز از عوامل تاثيرگذار هستند

P 

M O 

P1 

P0 

M1 M0 
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 مقداري پول نظرية ايرادات 1.2.1
 دهد رابطه  امروزه شواهد آماری در کشورهای در حال توسعه و پيشرفته نشان مي

پول و سطح قيمت صادق نيست و افزايش ميزان مشخصي  يک به يک بين عرضه

 .دهد در عرضه پول به همان ميزان سطح قيمت را افزايش نمي

  وجود رابطه يک به يک بين عرضه پول و سطح قيمت بگونه ای تبيين شده است

که ساير شرايط ثابت باشند در صورتي که در دنيای واقعي ساير شرايط ثابت 

ابت نيست و به ث (V)و سرعت گردش پول ( T)دالت يعني تعداد مبا. نيست

، تعداد مبادالت و سرعت گردش (P)و سطح قيمت ( M)موازات تغيير عرضه پول 

 .يابد پول تغيير مي

  در رابطه مقداری پول عرضه پول(M ) در سرعت گردش پول(V )ضرب شده است .

دهد و در واقع يک متغير  نشان مي اولي حجم عرضه پول را در يک زمان مشخص

سرعت گردش پول را   انباره است که دارای مفهوم ايستا است در حالي که دومي

دهد و يک متغير روانه است که دارای مفهوم پويا  برای يک دوره زماني نشان مي

لذا، از نظر تكنيكي ضرب کردن دو عامل غير همجنس با ناسازگاری همراه . است

 .است

 ين عرضه پول رابطه ب(M ) و سطح قيمت(P ) تنها در بلند مدت تبيين شده است

در اين رابطه چشم پوشي مدت  مدت و ميان کوتاهدر حالي که از عوامل تاثيرگذار 

 .شده است

 خاصي  تاين رابطه مبتني بر فرض اشتغال کامل است در حالي که اين شرط حال

ال کامل قرار ندارد، با تغيير عرضه که اقتصاد در اشتغ لذا  هنگامي. در اقتصاد است

 .   کند پول، اشتغال و توليد تغيير پيدا مي

  گيرد و تنها به نقش پول به عنوان  اين رابطه نقش ذخيره ارزش پول را ناديده مي

 .وسيله مبادله متمرکز است

  به طور مثال با کاهش . کند پول توجه نمي( حقيقي)اين رابطه به نقش ارزش واقعي

يابد که به مفهوم افزايش درآمد و به تبع  مت، ارزش واقعي پول افزايش ميسطح قي

 .آن، افزايش مخارج است

 و تغييرات عرضه پول  تحليل اين رابطه در فرآيند ادوار تجاری گمراه کننده است

که اقتصاد در رکود است، با  هنگامي ازير. در زمان رونق و رکود تاثير يكساني ندارد

که اقتصاد در رونق است  يابد و هنگامي سطح قيمت افزايش نمي افزايش عرضه پول

مضافا اينكه سطح پايين قيمت . يابد با کاهش عرضه پول، سطح قيمت کاهش نمي

در دوره رکود ناشي از کمبود عرضه پول نيست و همچنين افزايش قيمت در دوره 

 .رونق به دليل افزايش و فراواني عرضه پول نيست
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 قع يک رابطه ايستا است در حالي که اقتصاد در دنيای واقعي پويا اين رابطه در وا

 . باشد است و لذا آن قادر به تبيين روابط پويا در اقتصاد نمي

  ،ساير عوامل تاثيرگذار در رابطه بين عرضه پول در اين رابطه(M ) و سطح قيمت

(P )ناديده انگاشته شده است . 

 نظريه کينز 1.1

مطرح ای در سطح جهان ايجاد کرد، کينز نظريات خود را  دهکه بيكاری گستر 1121بحران 

بيش از عرضه آنها باشد اين اضافه  و خدمات اگرتقاضا برای کاالهادارد  اذعان ميينز ک. کرد

شكاف دهد که  افزايش ميرا تا حدی  ها قيمتکند و سط  ميتقاضا شكاف تورمي ايجاد 

شكاف از طريق تغيير در موجودی انبار و به  اين. ايجاد شده بين تقاضا و عرضه از بين برود

  1.ذف خواهد شدحتبع آن تغيير در ميزان عرضه 

معتقد است که مازاد تقاضا موجب افزايش سطح  ها کالسيک همانندکينز بنابراين، 

ها،  در اين است که در رويكرد کالسيک ها کالسيکاصلي کينز با  تفاوت. شود ها مي قيمت

افزايش عرضه پول است که منشاء آن در بازار پول ريشه دارد در حالي  اضافه تقاضا ناشي از

های  بخشها و خدمات ناشي از تحوالت اضافه تقاضا در بازار کاال معتقد است کينز که

 . است حقيقي اقتصاد

 

مدت هم بر ميزان محصول و  ، عرضه پول در اقتصاد در کوتاه2رويكرد مكتب پوليون بر اساس

در بلندمدت تنها اين متغير اين در شرايطي است که . گذارد ها تاثير مي بر سطح قيمت هم

 . ها تاثيرگذار است بر سطح قيمت

به عنوان ( 1161)ر همين راستا بود که مكتب پوليون بر اساس نظريه فريدمن د

ا يک بنيانگذار اين مكتب، نظريه خود را بدين شكل عنوان کرد که تورم هميشه و در همه ج

پول بيشتر از نرخ رشد اقتصادی  حجمدهد که نرخ رشد  اين زماني رخ مي .پديده پولي است

های پولي در اقتصاد بجای نقش  مكتب پوليون بر نقش سياستدر همين خصوص . باشد

 .های مالي در باثبات سازی اقتصاد اهميت قائل هستند سياست

                                                 
1
 Patinkin (1972) 

 
 :العات بيشتر به مطالعات افراد زير مراجعه شوداطبرای   

Jean Bodin (1530-1596), John Locke (1632-1704), Henry Simons(1899-1946), James 

Angell(1898-1986), Milton Friedman, (1912-. 2006), Anna J. Schwartz (1915- ), 

Philip Cagan (1927- ), Edmund S. Phelps(1933- ), Karl Brunner (1916-), Allan H. 

Meltzer (1928- ), David E.W. Ladler (1938-), Harry G. Johnson (1923-1979) and etc. 
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ابتدا . کنند ای کل استفاده ميپوليون برای تحليل تورم از چارچوب عرضه و تقاض

سطح نرخ بيكاری  و درگيرند که اقتصاد در اشتغال کامل بلندمدت  حالتي در نظر مي

يابد، منحني  در اين حالت وقتي حجم عرضه پول افزايش مي. طبيعي در تعادل است

شود و ميزان محصول به سطحي باالتر از سطح  تقاضای کل به سمت باال و راست جابجا مي

تر نرخ بيكاری  بنابراين، سطح نرخ بيكاری به سطحي پايين. يابد تغال کامل افزايش مياش

يابد و به تبع آن سطح دستمزدها شروع به سطحي باالتر از ميزان قبلي،  طبيعي کاهش مي

 . يابد افزايش مي

منحني عرضه کل واکنش سريع نشان مي دهد و به سمت با توجه به تغييرات فوق، 

اين جابجايي تا زماني ادامه دارد که مجدداً اقتصاد در سطح نرخ . شود چپ منتقل مي

اما  يابد ميمدت سطح محصول نيز افزايش  هر چند در کوتاه. بيكاری طبيعي به تعادل برسد

ها را  در نهايت در سطح تعادلي جديد، تاثير افزايش حجم پول تنها افزايش سطح قيمت

 .دنبال دارد به

 هعرضهاي سمت  نظريه 3

همانگونه که افزايش تقاضای کل اقتصاد در رويكردهای کالسيكي و کينزی منجر به انتقال 

گيرد و از اين طريق سطح  های را تحت تاثير قرار مي منحني تقاضا شده و سطح قيمت

در اين رويكرد، تاثير عوامل سمت عرضه موجب تاثيرگذاری بر . دهد ها را تغيير مي قيمت

 شود منحني عرضه تحت تاثير قرار گيرد و طي آن منجر به  موجب ميتوليد و عرضه شده و 

را  ها قيمت يا کاهش افزايشاصلي  منشاء شود که در اقتصاد مي انتقال منحني عرضه کل

  .دهد ميتشكيل 

اين نظريات . نظريات مختلفي در سمت عرضه اقتصاد در تبيين تورم ارائه شده است

 :زير تقسيم کرد بشرحدسته کلي  به سهتوان  را مي

 عوامل توسعه عرضه کل اقتصاد که بر کاهش نرخ تورم تاثيرگذاری است.  

 .گيرد های فوق مورد بررسي قرار مي در ادامه هر يک نظريه

 شود توليد که منجر به افزايش نورخ تورم مي عوامل افزايش هزينه 

  است محدود کننده سمت عرضه که نتيجه آن افزايش نرخ تورمساختاری عوامل. 
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با محوريت گسترش عرضه در کل اقتصاد تبيين شده است که از  های رشد اقتصادی نظريه

های  يكي از سؤال. تواند در مديريت تورم موثر باشد طريق پاسخگويي به افزايش تقاضا مي

مهم در ادبيات موضوع اين است که عامل و يا عوامل کليدی رشد اقتصادی چيست؟ در 

اسميت . است  پردازی قرار گرفته تاريخ اين موضوع از زوايای مختلف مورد نظريه طول

نظريه خود را با رويكرد خلق ثروت و به موازات گسترش بازار بر تقسيم کار و ( 1116)

بر اين اساس، همراه با گسترش بازار، نوآوری کارآفرين منجر به . تخصص نيروی کار بنا نهاد

وری، توليد و  شود که در نهايت تاثير آن بر افزايش بهره تر ميتخصص و تقسيم کار بيش

های زمين، نيروی کار و  توليد را تابع نهاده( 1121)ريكاردو . شود انباشت ثروت نمايان مي

گذاری باعث افزايش  کند هر چند سرمايه ايشان تصريح مي. داند موجودی سرمايه مي

ساير عوامل توليد مانند زمين ثابت است، قانون دليل اينكه  شود اما به موجودی سرمايه مي

کند و رشد توليد محدود شده و به تبع آن، رشد جمعيت نيز به دليل  بازده نزولي عمل مي

اين رويكرد خالف رويكرد اسميت است که در آن از . شود کمبود مواد غذايي تحديد مي

 . شود طريق نوآوری، ثروت ايجاد مي

های رشد  های در قالب نظريه( 1111) 2و ريكاردو( 1116) 1پس از نظريات اسميت

ها نرخ رشد بلندمدت خارج از مدل و  در اين نوع مدل. اقتصادی نئوکالسيک توسعه يافت

شود و با در نظر  تعيين مي( جمعيت)بوسيله نرخ پيشرفت فناوری و نرخ رشد نيروی کار 

پذير  ادی به طور پايدار امكانکند، رشد اقتص گرفتن اينكه فناوری و نيروی کار رشد نمي

به عنوان پيشرفت ( وری کل عوامل يا بهره)در اين چارچوب جزء پسماند مدل سولو . نيست

از آنجايي که اين مدل . در اين راستا، نظريه همگرايي رشد مطرح شد. شود فناوری تلقي مي

  های نظريه قادر نبود کم و کيف رشد فناوری را تبيين کند، اين شكست منجر به توسعه

آنها نشان دادند که در چارچوب الگوی رشد نئوکالسيک، اگر چنانچه رشد . رشد درونزا شد

فناوری که يک متغير برونزاست، وجود نداشته باشد بازده نسبت به مقياس نزولي موجب 

به دليل ماهيت برونزايي فناوری، اين متغير قابل . شود تا رشد اقتصادی متوقف شود مي

متغيرهای فناوری،  3سوان-در الگوی رشد تكامل يافته سلو. ری و کنترل نيستسياستگذا

                                                 
1
 Smith 

2
 Ricardo 

 
مورد استفاده قرار گرفتت، تحليتل    در سطح وسيع يكي از کاربردهای اين مدل که در سال های اخير  

اگر تمامي کشورها ، مدل رشد نئوکالسيکدر چارچوب  يعني. همگرايي رشد اقتصادی بين کشورهاست

نرخ رشد جمعيتت برابتر داشتته باشتند،      و پارامترهای فناوری يكسان و (Preference)ترجيحات دارای 

بر اين اساس بتا گذشتت زمتان، ستطح درآمتد      . سطح درآمد سرانه بلند مدت آنها با هم برابر خواهد بود

نتايج مطالعات تجربي نشان متي  . سرانه کشورهای مختلف مي بايستي به يک مقدار مشخصي ميل کند
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آنها معتقدند هر . دهند تشكيل سرمايه و نيروی کار، متغير اصلي تابع توليد را تشكيل مي

چند که مسير باالی رشد تعادلي بلندمدت بوسيله پارامترهای پس انداز، نرخ استهالك، نرخ 

گذارد،  اما تنها پارامتری که بر نرخ رشد اقتصاد اثر مي شود، رشد جمعيت تعيين مي

ها نيز  اين در شرايطي است که امكان جايگزيني بين نهاده. پيشرفت برونزای فناوری است

 . انداز نيز ثابت است قدری امكانپذير است و نرخ پس

ند های مدل مذکور پي بردند و اذعان داشت های بعد به نارسايي اقتصاددانان در دهه

که رشد فناوری و جمعيت از عوامل مؤثر رشد بلندمدت اقتصادی هستند که در خارج از 

دارد که  در انتقاد از مدل رشد نئوکالسيک، اظهار مي( 1116) 1مكالم. شوند مدل تعيين مي

ای و اساسي رفتار رشد واقعي را نتوانسته  اين مدل حتي بخش قابل توجهي از حقايق پايه

اين تفكر برگرفته از اين واقعيت است که ميزان نرخ رشد، خارج از مدل . است توضيح دهد

شود و عمدتاً از ترجيحات توليدکنندگان و بخش قابل توجهي از ابعاد تابع توليد و  تعيين مي

اين در شرايطي است که کشورهای مختلف، نرخ رشد . رفتارهای سياستي مستقل است

علت اين تفاوت به شرايط . اند دت تجربه کردهدرآمد سرانه متفاوت را يک دوره بلندم

دارد، کشورهايي که سهم  به طور مثال وی اذعان مي. اقتصادی هر کشوری مرتبط است

های باالتری را تجربه  گذاری کرده، عمدتاً رشد باالتری از درآمد کشورشان را سرمايه

دارند که در  ن ميالبته طرفداران مدل رشد نئوکالسيک به طور ضمني اذعا 23.اند کرده

 .مدت بين کشورها متفاوت هستند های رشد کوتاه نرخ

های رشد نئوکالسيک بر فروض رقابت کامل استوار است، لحاظ  از آنجايي که نظريه

چون پيشرفت فناوری مبتني بر خلق . کردن تغييرات فناوری در مدل با مشكل مواجه است

های کتاالی عمتومي بتر آن     ، ابعادی از ويژگيفكر جديد است و با توليد و عرضه آن به بازار

بنابراين هنگامي که فناوری برونزاست، برای هر سطحي از دانتش و فنتاوری،   . شود حاکم مي

در نظر گرفتن فرض بازده به مقياس ثابت برای عوامل توليتد رقتابتي ماننتد نيتروی کتار و      

که ماهيتاً غيررقابتي  -اوری هايي نظير دانش و فن سرمايه منطقي است اما  هنگامي که نهاده

در تابع توليد لحاظ شوند، با ثابت بودن ميزان ساير عوامل توليد مانند نيروی کار  –هستند 

                                                                                                                                 

غيتر وابستته    (آغازين)اوليه ح درآمد سال سط هب 1112تا  1163دهد که نرخ های رشد طي سال های 

نيز مدل رشد نئوکالسيک را به دليل اينكه قادر نيستت تفتاوت مستيرهای رشتد     ( 1112)منكيو  .است

کشورهای را در سطح بين المللي با لحاظ کردن اثر سرمايه انساني و فيزيكي بررسي کند، متورد نقتد و   

 .مراجعه شود Mankiv, Romer, and Weil, 1992))ه برای اطالعات بيشتر ب. انتقاد قرار داده است
1
 MacCallum 

مورد تاکيد و های مدل رشد نئوکالسيک ها  ييا، نارس(1111)و لوکاس ( 1111)افرادی مانند رومر  2

 .ند بررسي قرار داده

نشان مي دهد که در يک دوره بلند مدت، نرخ واقعي بازدهي سرمايه در کشورهای ( 1113)لوکاس   3

 . عتي صد برابر بيشتر از مقدار آن در کشورهای در حال توسعه استصن
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. و سرمايه، بازده به مقياس صعودی خواهد بود که با فروض رقابتت کامتل همختواني نتدارد    

ايي توليد معادل صفر که با برابری هزينه نه( کهنه)بويژه اينكه پاداش دانش و فناوری قبلي 

تواند پاداش مناسبي را برای کسي که دانش و فكر جديد را توليد و عرضه  مصداق دارد، نمي

( از طريق يادگيری حين انجام کتار )و در فرآيند توليد ( و ماهيت سرريزی را داراست)کرده 

 .گيرد، فراهم کند مورد استفاده قرار مي

 2و لوکتاس ( 1116) 1هتای رومتر   اس نظريته های رشد درونتزا بتر است    ادبيات نظريه 

مدل رومر مبتني بر تبيين نقش يتادگيری حتين کتار و اثترات سترريزی      . آغاز شد( 1111)

استوار و بته صتورت   ( 1162) 3دانش است در حالي که مدل لوکاس بر پايه مدل رومر و ازاوا

متدل رشتد   . دمدل دو بخشي توسعه يافته است و در آن بازده به مقياس نزولي وجتود نتدار  

در تمتامي  . معتروف گشتت   AKمعرفي شد که به مدل ( 1111) 1درونزای ديگر توسط ربلو

گتذاری در مفهتوم    های مذکور پيشرفت فناوری وجود ندارد اما به دليل بازدهي سرمايه مدل

شود، به طور پيوستته و پايتدار    عام آن منجر به انباشت سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني مي

 .گردد رشد منجر ميبه تداوم 

مدلي را معرفي کرد که در آن جايگتاه تحقيتق و توستعه در    ( 1113، 1111)رومر  

(  1112) 6اگيتون و هويتت  ( 1111) 2رشد تبيين گرديد و بتدريج توسط گرستمن و هلتپمن  

نقش تحقيق و توسعه در پيشرفت فناوری توسعه و مدل آنها به مدل نوآوری معروف شد  و 

، (ماليات)های  های بودجه و توسعه به دليل تاثيرگذاری از طريق سياستنقش دولت در رشد 

 .ها مورد تاکيد قرار گرفت و زيرساخت( حقوق ماليات فكری)های مالي، قانوني  سياست

. بنتدی استت   های جديد رشد درونزا در سه شاخه قابتل طبقته   رشد و توسعه نظريه 

کنند و اين فناوری به طتور   ی را لحاظ ميگيرد که پيشرفت فناور هايي را دربر مي يكي مدل

در اين راستا، تابع توليد به دليل وجود اثرات سرريزی، بتا  . کند درونزا اثرات درونزا ايجاد مي

از مهمترين ( 1111)و لوکاس ( 1116)های رومر  مدل. بازده به مقياس صعودی مواجه است

قابل طرح است که در   AKل نوع دوم در چارچوب فناوری مد. های اين شاخه هستند مدل

قالب انباشت انواع سرمايه فيزيكي، انساني و دانش طرح و دارای بازده به مقياس ثابت است 

های رشتد   ها هستند و در نهايت نوع سوم مدل، مدل از اين گونه مدل( 1111)که مدل ربلو 

بتنتي بتر   هتای رشتد م   با اين وجود، بايستي اذعان داشت که مدل. درونزای جمعيت هستند

انتد و ايتن گونته     هايي هستند که اخيراً توسعه يافتته  دولت و همچنين تجارت در زمره مدل

                                                 
1
 Romer  

2
 Lucas  

3
 Uzawa 

4
 Rebelo 

5
 Grossman and Helpman 

6
 Aghion and Howitt 
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بتر  ( 1113) 1مدل بترو . های رشد بر پايه سياستگذاری معروف هستند ها در قالب مدل مدل

 .بر مدل تجارت استوار است( 1111)بخش دولت و مدل گروسمن و هلپمن 

هتای نستل اول و دوم قابتل     استوار هستند بته متدل  هايي که به اثرات مقياس  مدل 

ها اعتقاد بر  های نسل اول بر اثرات قوی تمرکز دارند و در اين مدل مدل. بندی هستند تقسيم

تر رشد بيشتری دارند بنحوی  تر نسبت به اقتصادهای کوچک اين است که اقتصادهای بزرگ

هتای   متدل . کشورهای کوچكتر است که توليد سرانه کشورهای بزرگتر بيشتر از توليد سرانه

به بعد توسعه يافته استت بته اثترات مقيتاس ضتعيف       1113نسل دوم که از نيمه دوم دهه 

هاستت کته ناشتي از     دليل اصلي آن به بازده نسبت به مقياس صعودی متدل . متكي هستند

بتدين معنتي کته    . کنتد  غيررقابتي بودن دانش است و نقش و موقعيت فناوری را تعيين مي

تواند توسط تعداد بيشماری از واحتدهای   ينه ثابت توليد دانش باالست و پس از توليد ميهز

يكي از نكات قابل . شود توليد بكارگرفته شود و منجر به افزايش توليد در واحدهای ديگر مي

گردد که به مقياس اقتصاد مترتبط   مي  طرح، به بكارگيری دانش توسط نيروری کار شاغل بر

مدل، وجود نيروی کار بيشتر به مفهتوم انباشتت بيشتتر دانتش استت کته در       در اين . است

اما اثرات مقياس ضعيف زماني آشكار شد که نقتش جمعيتت در   . شود اقتصاد بكار گرفته مي

 .توليد سرانه در نظر گرفته شد و اثرات مقياس ضعيف و منفي نمايان گرديد

در ايتن  . گردد بر مي( 1121) 2زیهای رشد مدرن به مقاله رم از ديد تاريخي، نظريه  

مورد بررستي   1در چارچوب تابع مطلوبيت جداپذير 3ای خانوارها سازی بين دوره مقاله، بهينه

داگالس به طور گسترده مورد مطالعه قرار -گرفت که امروزه در قالب تابع توليد کاب مي  قرار

 .گيرد مي

ا کردن فناوری مورد توجه قرار ای برای درونز ها به عنوان مقدمه بهرحال، اين نگرش 

تواند به رشد فناوری  توان پاسخ داد که تفاوت رشد کشورهای مختلف مي هر چند مي. گرفت

بتا ايتن   . کشورها بستگي داشته باشد و آن نيز برای هر کشور به صورت برونتزا عمتل نمايتد   

ت اقتصادی چون رشد فناوری به تصميما. ای مواجه شد وجود، اين نگرش با مشكالت عديده

خواص ( 2333)داوريک . گيرد بستگي دارد، حداقل به ميزاني که انباشت سرمايه صورت مي

 :کند های رشد درونزا را به صورت زير خالصه مي اقتصادی مدل

 گذاری  هنگامي که در بخشي از اقتصاد سرمايه 2:خواص مكمل بودن سرمايه گذاری

گذاری در بخش  وجب افزايش سرمايهگذاری م شود، بازدهي ناشي از اين سرمايه مي

شود و در نهايت در کل اقتصاد بازدهي و رشد را افزايش  ديگری از اقتصادی مي

                                                 
1
 Barro 

2
 Ramsey 

3
 Household Intertemporal Optimization 

4
 Separable Utility Function 

5
 Complementary of Investment 
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وری افراد نه تنها بر  دارد که بهره در اين زمينه اذعان مي( 1111)لوکاس .  دهد مي

يابد بلكه بر اساس سطح متوسط مهارت  اساس ميزان مهارت آنها افزايش مي

بنابراين، نقش دولت برای اعطای يارانه . يابد فرد نيز افزايش مي همكاران آن

گذاری آموزشي، وضع تمامي  آموزشي حائز اهميت است، چون با افزايش سرمايه

. يابد که در چارچوب اثرات خارجي قابل تحليل است افراد در جامعه بهبود مي

اين فرآيند موجب  .شود دانش ناشي مي-اثرات خارجي از رابطه بين انباشت سرمايه

شود که به دليل اثرات خارجي، بازده نسبت به مقياس صعودی در سطح کالن  مي

وجود داشته باشد در حاليكه در سطح بنگاه، بازده نسبت به مقياس ثابت حاکم 

در ( از طريق کسب دانش يا يادگيری حين کار)چون بهبود دانش افراد . باشد

کدام اين آثار مثبت را در نظر  گذارد اما هيچ اثير ميها ت وری و توليد ساير بنگاه بهره

 .گيرند نمي

 لذا . تواند باشد اثرات خارجي دليل کافي برای رشد بلندمدت نمي 1:پويايي بازخورد

بيند، يادگيری دانش و  در فرآيند يادگيری، هنگامي که فرد آموزش بيشتر مي

بت خود را در افزايش شود و تاثير مث تر مي های بيشتر برای وی ساده مهارت

گذارد و انباشت سرمايه انساني رشد بلندمدت اقتصادی  وری و توليد بجای مي بهره

 . را بهمراه دارد

مشكل . در اين چارچوب تالش های وسيعي برای درونزا کردن فناوری صورت گرفت

ايط اساسي که در اين زمينه وجود داشت اين بود که اگر فناوری درونزا شود، تحت اين شر

بايستي برای آن پاداشي همانند عوامل  گيرد فناوری رشد کند مي کسي که تصميم مي

اما وقتي فناوری ثابت است و بازده نسبت به مقياس برای . سرمايه و نيروی کار لحاظ گردد

و برای سه عامل )با تغيير فناوری  2عوامل توليد سرمايه و کار ثابت در نظر گرفته شده است،

زيرا بر اساس قضيه اولر، هنگامي که . ايستي بازده نسبت به مقياس صعودی باشدب مي( توليد

توان  بازده نسبت به مقياس صعودی است به هر عامل توليد به اندازه توليد نهايي آنها نمي

 .پرداخت کرد

دارد که پيشرفت فناوری يک فرآيند  در پاسخ به مشكل فوق، اذعان مي 3(1162)ارو 

شود و  ای است که به وسيله توليد کاالهای سرمايه ای جديد حاصل مي شدهريزی  غيربرنامه

اين در شرايطي است که فرآيند يادگيری حين . در واقع نتيجه يادگيری حين انجام کار است

گذاری و پيشرفت  اين عقيده که سرمايه. شود انجام کار برای بنگاه حالت برونزا تلقي مي

توان با ديد ارو بر اساس يادگيری حين کار توجيه  ا تنها مياند ر فناوری به هم گره خورده

                                                 
1
 Dynamic Feedback 

2
 .ويژگي های اساسي مدل رشد نئوکالسيک هستند  اين دو از  

3
 Arrow 
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ای جديد  های سرمايه الوصف، بطور منطقي انتظار بر اين است که فكر جديد به کاال مع. کرد

وری ناشي از  بين بهره 1(1121)به همين دليل کالدور . نيازمند است تا جنبه عملي پيدا کند

 .فناوری تفكيک قايل شده استسرمايه و بهره وری ناشي از پيشرفت 

يک گروه همانند . های مختلفي برای تبيين نظريه رشد درونزا مطرح گرديد ديدگاه

. شود کالدور و ارو اعتقاد داشتند که پيشرفت فناوری به وسيله سرمايه فيزيكي تعيين مي

تشكيل گروهي ديگر مانند رومر اعتقاد به فرآيند يادگيری حين کار و يا مانند لوکاس به 

 .سرمايه از طريق تحصيل و يا مانند برو به تاثير مثبت مخارج دولت بر رشد معتقد هستند

گونه فرموله شد که طي آن فرآيند  بدين( 1111) 2ايده مذکور توسط کروگمن

اين نظريه بتدريج . گيرد نوآوری در شمال و تقليد آن در جنوب به صورت برونزا صورت مي

توسعه يافت و  1های رشد شومپيتر در چارچوب نظريه( 1111) 3توسط گرسمن و هلپمن

اين در شرايطي بود که قبال فناوری در . فناوری به صورت درونزا مورد تحليل قرار گرفت

 .شد های تجارت بين الملل به صورت برونزا در نظر گرفته مي مدل

وری مورد تاثير تجارت کاال در سطح بين الملل هميشه منجر به انتقال دانش و فنا 

در صورتي که درجه سرريز فكر و دانش در مبادالت بين المللي از سطح نازلي . شود نياز نمي

برخوردار باشد، کشورهای در حال توسعه متمرکز به فرآيند های توليدی خواهند شده که به 

تر شدن شكاف بين فناوری  اين پديده منجر به عميق. دانش جديد کمتری نياز داشته باشد

 . های شمال و جنوب خواهد انجاميدکشور

های اخير و طرح مباحث کليدی  های رشد مدرن در دهه نظر به تحول اساسي در نظريه     

، تحقيتق و توستعه، يتادگيری حتين کتار، اثترات ختارجي و         مانند بازده صعودی به مقياس

ر های اخير بتتدريج بته عنتوان درس و حتتي رشتته مستتقل د       خالقيت، اين درس در سال

 . سطوح مختلف آموزشي مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفت

 هاي هزينه و تورم نظريه 1.1

از بين آنها سطح . عوامل ناشي از افزايش هزينه به هزينه مجموعه عوامل توليد مرتبط است

دستمزها با رويكرد کشورهای توسعه يافته که مبتني بر حقايق آشكار شده انهاست، نقش 

های کارگری نقش اساسي در افزايش  زيرا در اين کشورها اتحاديه. ای دارد تعيين کننده

. پذيری الزم برخودار هستند همچنين متغيرهای کليدی از انعطاف. کنند دستمزدها ايفا مي
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4
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نظريات ديگر که عمدتاً مبتني بر حقايق آشكار شده کشورهای در حال توسعه است، بر عدم 

   1.است پذيری سمت عرضه اقتصاد متمرکز انعطاف

مبني بر وقوع همزمان در کشورهای توسعه يافته  1113حقايق آشكار شده دهه 

بويژه اينكه در رويكردهای قبلي اين مازاد . مبنای تبيين اين نظريه تورم شد ،تورم و بيكاری

شد و امكان وقوع همزمان تورم و بيكاری در چارچوب نظريات  تقاضا بود که موجب تورم مي

تواند به مفهوم عدم نياز به عوامل توليد برای افزايش  زيرا وجود بيكار مي. ستقبلي ميسور ني

تواند تلويحاً وجود اضافه عرضه در اقتصاد  عرضه تلقي شود و در نتيجه تحت اين شرايط مي

 . را استنتاج کرد

يكي از . تورم و بيكاری به فروض مختلف قابل تحليل استهمزمان تبيين 

که مبتني بر مكانيزم انتقال  ساس حقايق آشكار شده اقتصادرويكردهای غالب بر ا

افزايش . تاثيرگذاری سمت عوامل توليد بر تورم است، تاثير افزايش سطح دستمزدها است

کاهش عرضه با فرض ثابت بودن و نتيجه  شود ميدستمزدها باعث کاهش عرضه کل اقتصاد 

شايان ذکر است ، . دهد افزايش ميرا م ها و به تبع آن نرخ تور سطح قيمت، تقاضا کل اقتصاد

و  شتغال شدهافزايش اتقاضای نيروی کار موجب افزايش طريق  ها افزايش سطح قيمت

  .کند بخشي از کاهش عرضه را جبران مي

وری  شايان ذکر است در صورتي که افزايش سطح دستمزدها ناشي از افزايش بهره

وری باشد، در اين حالت  عادل افزايش بهرهنيروی کار باشد بنحوی که ميزان کاهش عرضه م

در غير اين صورت افزايش . سطح عرضه کل تغيير نخواهد کرد و اثرات تورمي نخواهد داشت

بديهي . دستمزدها موجب از طريق کاهش عرضه نرخ تورم را در اقتصاد افزايش خواهد داد

و در نتيجه يابد   کاهش ميدستمزدهای حقيقي  ،افزايش سطح قيمتهااست به تبع 

گيری از کاهش دستمزدهای حقيقي، درخواست  کنندگان نيروی کار با هدف جلو عرضه

ها تكرار  وار افزايش دستمزدها و قيمت شده وفرآيند زنجيرهدستمزدهای اسمي افزايش 

  .معرف است دستمزد-ارپيچ قيمتاين پديده در قالب نظريه م. خواهد شد

عالوه بر سطح دستمزدها عوامل ديگری نظير  انتقال منحني عرضه کلبرای تبيين  

عوامل مهمي مل توليد ناشي از تغيير نرخ ارز او مجموعه عو نظير انرژی واد اوليههزينه م

از  افزايش قيمت هر يک از عوامل توليد .گذار هستند تاثيرهستند که بر عرضه کل اقتصاد 

تمزدها را تشديد کرده و فرآيند موجود ناشي از فشار افزايش دسطريق سازوکار خود، 

 2.کند تشديد مي اقتصاد عرضهکل زنجيره افزايش تورم را از سمت کاهش 

                                                 
1
 James R. Barth and James T. Bennett, (1975). 

2
 McCallum (1989) 
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 هاي عوامل ساختاري تورم نظريه 1.1

های ناشي از تاثير عوامل ساختاری بر کاهش عرضه کل اقتصاد در کشورهای در  محدوديت

. في مطرح شده استحال توسعه از ادبيات غني برخوردار است و در اين راستا نظريات مختل

گذارد، تبيين  اين نظريات عمدتاً از طريق سازوکارهايي که تاثير خود را بر توليد و عرضه مي

 :های عمده در اين خصوص عبارتند از مكانيزم 1.شده است

  و فرهنگي( آموزشي و بهداشتي)عوامل اقتصادی، اجتماعي 

 های دولت و ساختار هزينه عوامل مديريتي 

 بخش خارجي اقتصاد عوامل ساختاری 

  عوامل ساختاری ناشي از شرايط اقليمي و آب و هوايي 

 

يكي از اين . های مختلفي ارائه شده است برای تبيين و تحليل رفتار نرخ تورم چارچوب

بشرح زير ( 1111)تر علل تورم، توسط هندری  بندی جامع ها با عنايت به طبقه چارچوب

2.ها استوار است به عدم تعادل است که
 

 مازاد تقاضای پول 

 مازاد تقاضای کاالها و خدمات 

 مازاد تقاضای عوامل توليد 

 های دولت مازاد هزينه 

 بخش خارجي اقتصاد با محوريت نرخ ارز، صادرات و واردات 

 عوامل سمت عرضه با محوريت فشار هزينه و حاشيه شود 

 ای بين المللي، جنگ و ه ساير عوامل نظير کنترل قيمت، تكانه... 

ای از متغيرها  صورت انفرادی، مجموعه بسيار وسيع و گسترده لحاظ کردن اين عوامل به

شناسي  سازی آنها را از نظر اصول روش را تشكيل خواهد داد که به صورت تجربي امكان مدل

های  متغيربرای رفع مشكل، عوامل و . سازد سازی، با مشكل اساسي مواجه مي و فرآيند مدل

اين متغيرها در قالب . شود سازی مي های تورم مدل مؤثر بر نرخ تورم در قالب نظريه

. شوند تفكيک مي. شوند بندی مي هايي که عوامل موثر بر بخش خارجي و داخلي طبقه نظريه

در ابعاد داخلي اقتصاد، مازاد عرضه پول، مازاد تقاضای کل اقتصاد و فشار دستمزدها که به 

توانند از عوامل مؤثر  به بازار پول، بازار کاالها و خدمات و بازار کار مربوط هستند، مي ترتيب

                                                 
1
 Julio and Olivrra (1964) 

2
 Hendry (1999) 
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در ابعاد خارجي نرخ ارز، قيمت کاالهای وارداتي و قيمت نفت از عوامل عمده و . تورم باشند

 .آيند مؤثر برتورم بشمار مي

 نتیجه گیري 4

از ابعاد آنها آگاهي حاصل گرديد و  در اين فصل مجموعه ای از نظريه های تورم ارائه شد و

شناخت نظريه های تورم به منظور . همچنين اين نظريه ها مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت

زيرا نظريه . انتخاب نظريه مناسب برای اقتصاد ايران شرط الزم است اما شرط کافي نيست

ده اقتصاد کشورها های تورم همانند بيشتر نظريه های اقتصادی مبتني بر حقايق آشكار ش

لذا در فصول بعدی بايد از کم و . نمونه است که مورد مطالعه اقتصاددانان قرار گرفته است

اطالع حاصل  ،کيف استفاده از اين نظريه ها در کشورهای مختلف در قالب پيشينه موضوع

حقايق آشكار شده بايد کرد و کاربرد نظريه ها و قوت و ضعف آنها را شناخت و همچنين 

نظريه يا نظريه های مناسب که  ،د تا بتوان بر اساس اين يافته هادريران احصاء گاقتصاد ا

 . انتخاب نمود ،رفتار نرخ تورم ايران را تبيين مي کند
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 مقدمه 5

ای  ت غني وجود دارد و مطالعات گستردهالمللي و ملي ادبيا در خصوص تورم در سطح بين

در اين فصل ابتدا تعدادی از مطالعات منتخب در . در کشورهای مختلف صورت گرفته است

المللي با محوريت کشورهای در حال توسعه مورد بررسي قرار مي گيرد و در سال  سطح بين

، تحليل و ارزيابي های اخيرا بانجام رسيدهً و در ادامه مطالعات در سطح ملي مورد بررسي

 .گيرد قرار مي

 المللي سطح بین 6

با عنايت به وسعت مطالعات، تعدادی از مطالعات که قابل استفاده در اين بسته است، 

برای شناسايي ( 1111) 1مطالعه ای توسط دوروال. گيرد انتخاب و مورد بررسي قرار مي

 يي شده با استفاده از آمارمدل شناسا. عوامل تاثيرگذار در کشور برزيل صورت گرفته است

مباني نظری اين مدل به عنوان يک . برآورد گرديده است 1112  1161دوره  فصلي

که   ECMايشان مدل . و تقاضای پول استوار است( PPP)2اقتصاد باز بر برابری قدرت خريد 

ن نتايج اي. تبيين شده است، را برآورد کرده است( 1112)بر اساس نتايج تخمين جسليوس 

 :مدل مويد اين است که متغيرهای زير در بلندمدت بر نرخ تورم تاثيرگذار هستند

 های خارجي قيمت 

  نرخ ارز 

 :گذارند عبارتند از عواملي که در کوتاه مدت بر نرخ تورم تاثير مي

 عرضه پول 

 توليد ناخالص داخلي 

  نرخ بهره و 

  قيمت نفت 

کراين به عنوان يک کشور دارای عوامل موثر بر نرخ تورم کشور ا( 2332)ليهيدا  

های آماری ماهانه  اين مقاله برای بخش تجربي از داده. سازی کرده است اقتصاد باز را مدل

از تكنيک همجمعي برای تخمين مدل تصريح شده . استفاده کرده است 2333-1111دوره 

                                                 
1
  

2
 Purchasing Power Parity (PPP)  
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مدت بشرح استفاده و نتايج کليدی اين مقاله در خصوص عوامل موثر بر نرخ تورم در بلند

 :زير است

 نرخ ارز 

 حاشيه سود و 

 بازار پول 

 :بر اساس نتايج اين مقاله عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه مدت در اين کشور شامل

 نرخ ارز 

 گيری شده است عامل ايستايي و سكون نرخ تورم که با وقفه تورم اندازه. 

 وقفه عرضه پول 

وتاه مدت و هم بلندمدت بر نرخ همان طوری که مشاهده مي شود نرخ ارز هم در ک

 .تورم تاثيرگذار است

های  با استفاده از آمار سال( 2331)برای شناسايي عوامل موثر بر نرخ تورم غنا، اکران 

اين کشور همانند ايران طي . مدل تصريح شده خود را برآورد کرده است 2333  1163

از . شديد را تجربه کرده استهای گذشته نرخ تورم دو رقمي، و همراه با نوسانات  دهه

اين  ECMمدل . برای تخمين مدل استفاده کرده است( 1111)تكنيک تخمين يوهانسن 

نتايج تحقيق ايشان مويد اين است . مطالعه بر مباني بازار پول و بخش خارجي استوار است

طور مشخص  به. شود که نرخ تورم اين کشور در بلند مدت توسط عوامل خارجي تعيين مي

 :عوامل زير در بلندمدت بر نرخ تورم اين کشور تاثيرگذارند

 های خارجي و  قيمت 

  رابطه مبادله 

اين تحقيق تاثير بازار پول بر نرخ تورم در بلندمدت را رد کرده است و اذعان داشته 

 های غيرمستقيم بر نرخ تورم اين کشور تاثير است که بازار پول ممكن است از طريق مكانيزم

های اين مطالعه، عوامل تاثيرگذار کوتاه مدت بر نرخ تورم اين کشور  بر اساس يافته. بگذارد

 :عباتند از

 تورمي معروف است 1نرخ تورم دوره قبل که بر نظريه سكون و ايستايي. 

 رشد عرضه پول 

  رشد نرخ اوراق خزانه و 

 نرخ ارز 

تورم هم توسط نرخ  ،های باز توان گفت که در اقتصا بندی اين مطالعات مي در جمع

سازی بايستي به هر دو  شود و در فرآيند مدل عوامل داخلي و هم عوامل خارجي تعيين مي

                                                 
1
 Inertia 
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در بخش خارجي نرخ تورم وارداتي و نرخ ارز و رابطه مبادله از . مجموعه عوامل عنايت شود

ه اند و در عوامل داخلي نيز بازار پول محور توج عوامل کليدی تاثيرگذار بر نرخ تورم بوده

 .محققان بوده است

 سطح ملي 7

. طي دو سه دهه گذشته برای تبيين علل تورم در ايران مطالعات زيادی صورت گرفته است

بخش قابل توجهي از اين مطالعات بدون توجه به آزمون ريشه واحد و در نظر گرفتن روابط 

همين دليل  به. لذا، اعتبار نتايج آنها با شک و ترديد همراه است. همجمعي تهيه شده است

شود که با عنايت به آزمون ريشه واحد و روابط  عمدتاً مطالعاتي در اينجا بررسي مي

 . اند همجمعي تدوين شده

يكي از مطالعاتي که بر اساس مالحظات ريشه واحد و همجمعي صورت گرفته 

ا اين مقاله با بكارگيری مدل تعميم يافته پوليون و ب. است( 1112)مطالعه بهمني اسكويي 

، عوامل موثر بر تورم ايران را به صورت کمي 1113  1121استفاده از دوره آماری 

ايشان به مدل پوليون که شامل دو متغير عرضه پول و درآمد . شناسايي و تحليل کرده است

کند و پس از آزمون انجام  ، دو متغير شاخص قيمت واردات و نرخ ارز اضافه مي(محصول)

گرنجر مدل تصريح شده را تخمين  با استفاده از روش انگل های ريشه واحد،  آزمون

و ديگری عوامل موثر بر نرخ ارز را برآورد  CPIايشان دو بردار يكي عوامل موثر بر . زند مي

 .شده است گزارش 1جدول در   CPIتايج مدل برای ن. کند مي

گرنجر، ايشان برای تعيين تعداد بردار  ل با توجه به نارسايي و ناکارآمدی روش انگ

نتايج آزمون بر . استفاده کرده است 1بين متغيرهای مدل از روش يوهانسن و جسليوس

حسب اينكه در مدل متغير مجازی وارد شود يا بدون متغير مجازی باشد، تعداد دو و سه 

  يج تخمينشايان ذکر است ايشان نتا. بردار بين متغيرهای مدل شناسايي شده است

بردارهای شناسايي شده را در مقاله گزارش نكرده است و توضيحي در خصوص اينكه نتايج 

گرنجر و يوهانسن و جسليوس چه وجه تشابه يا افتراقي دارند را ارائه  بين دو روش انگل 

 .نكرده است

ها، در اين مقاله توصيه شده است که  نگي بر سطح قيمتبا عنايت به تاثير مثبت نقدي

ايشان تصريح . دولت نبايد برای تامين مالي کسری بودجه، به چاپ پول مبادرت ورزد

شود بلكه  ها مي اند که در ايران تنها چاپ پول نيست که منجر به افزايش سطح قيمت کرده

های سياستي ايشان اين  توصيه يكي از. عوامل ديگری در تغييرات نرخ تورم موثر هستند

                                                 
1
 Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) 
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ها نبايد نرخ ارز را کاهش دهد و در  است که دولت برای جلوگيری از افزايش سطح قيمت

ای باشد که باعث شود پول  های دولت بايد بگونه انتهای مقاله تاکيد شده است که سياست

 .رايج کشور ارزش خود را بدست آورد

، ابتدا مطالعات قبلي (2333)ر ايران، مرادی برای شناسايي عوامل موثر بر نرخ تورم د

زماني و همجمعي را  را مورد ارزيابي قرار داده و از ميان آنها، مطالعاتي که خواص سری

و ( 1112)از جمله اين مطالعات، توکلي  1.اند مورد ارزيابي قرار مي دهد استفاده کرده

يبيان و سوری همانند بهمني طب. های اين مطالعات هستند نمونه( 1111)طبيبيان و سوری 

اند در حالي که توکلي از معادله تابع  اسكويي از مدل تعميم يافته پوليون استفاده کرده

کند و عوامل موثر بلندمدت نرخ تورم را مورد ارزيابي قرار ميدهد و  تقاضای پول استفاده مي

ه اين مدل صرفاً بر با عنايت به اينك. شود مدل نهايي برآورد مي ECMبا استفاده از مدل 

مناسب است  ،تابع تقاضای پول استوار است، اين رويكرد برای اقتصادهايي که بسته هستند

 .و نه برای اقتصادهايي مثل ايران که يک اقتصا باز است

 OLSنتايج مدل بر اساس روش تخمين  3جدول 

 ضرايب متغيرهاي مدل

 پارامتر ثابت

 متغير روند

 متغير مجازی

 (M2)نقدينگي 

 توليد ناخالص داخلي

 نرخ ارز اسمي بازار آزاد

 شاخص قيمت واردات

11/2 

31/3 

33/3 -

22/3 

26/3 

11/3 -

31/3 

 :توجه

 CPI متغير وابسته است.

 اند متغيرهای مدل به صورت لگاريتمي تعريف شده. 

 

برای تبيين مدل تورم، ابتدا حقايق آشكار شده اقتصاد ايران را طي ( 2333)مرادی  

بر اساس شواهد آماری اقتصاد ايران يک . دهد رار ميمورد مطالعه ق1116 - 1121دوره 

اقتصاد باز است و لذا برای تبيين عوامل موثر بر نرخ تورم بايد هم به عوامل داخلي و هم 

 :اهم حقايق آشكار شده ايران عبارتند از. عوامل خارجي مورد عنايت قرار گيرد

                                                 

 

Dadkhah (1985), Nili |(1985), Eikani (1987), Darrat (1987), Makkian (1990), Tabatabaei-

Yazdi (1991) and Tayebneya (1995). 
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 رجي بر تغييرات نرخ اين به مفهوم تاثير متغيرهای خا :باز بودن اقتصاد ايران

.در اين خصوص محور بحث بر برابری قدرت خريد استوار است. تورم است

 اجرای سياست مالي : نقش فعال سياست مالي و نقش انفعالي سياست پولي

های اخير  های انبساطي پولي را طي دهه انبساطي طي دهه های اخير که سياست

با محور سياست پولي انبساط استوار  لذا بايد بازار پول که. را بدنبال داشته است

است و در اين مرحله غايت اثر سياست مالي را نشان مد دهد، بايد در تبيين نرخ 

منشاء اصلي اين بر اتخاذ سياست مالي انبساطي استوار . تورم مورد توجه قرار گيرد

.است

 اين محدوديت ها ناشي از عوامل : هاي سمت عرضه کل اقتصاد محدوديت

اختاری است که نظريه های مرتبط با آن در فصل نظريه های تورم مورد عوامل س

اين حقيقت آشكار شده در چارچوب مازاد تقاضای کل . بحث و بررسي قرار گرفت

.شود اقتصاد بر عرضه کل اقتصاد تحليل مي

شناسي بكار گرفته شده در اين مطالعه، ابتدا در بازار پول تابع تقاضای  بر اساس روش

سپس بر اساس از اين رابطه برآورد . شود تخمين زده مي ،ريح و روابط تصريح شدهپول تص

 .  شده و شرط تعادل بازار پول، مازاد تقاضای پول مورد محاسبه قرار گرفته است

در مرحله بعد در بخش خارجي اقتصاد، رابطه برابری قدرت خريد مورد آزمون قرار 

نرخ ارز، سط قيمت خارجي و سطح قيمت داخلي گرفته و رابطه معناداری بين متغيرهای 

برای محاسبه مازاد تقاضای کل اقتصادی، شكاف محصول محاسبه شده . بدست آمده است

روش تابع توليد برای محاسبه توليد بالقوه ارجح است اما با  ،لحاظ نظری هر چند به. است

های متعددی  تكانه ،تههای گذش های اقتصاد ايران مبني بر اينكه طي دهه عنايت به ويژگي

سالي به وقوع پيوسته، بكارگيری اين روش خالي از اشكال  نظير هشت سال جنگ و خشک

اند اما محصول متناسب با آن  بكارگرفته شده ،های فوق عواملِ توليد زيرا، طي دوره. نيست

، روش 1های روند خطي لذا، برای محاسبه توليد بالقوه از روش. بدست نيامده است

استفاده شده  3پرسكات -متناسب با تغيير روندها و روش فيلترينک هادريک  2بندی بخش

است و تفاضل آن با توليد بالفعل، به عنوان مازاد تقاضا در فرآيند تخمين در مدل مورد 

 . استفاده قرار گرفته است

با حداکثر دو وقفه که شامل   عالوه بر رشد متغيرهای موجود در مدل ECMدر مدل 

ها، نرخ ارز و سه جزء تصحيح خطای بشرح زير  نگي، توليد ناخالص داخلي، سطح قيمتنقدي

 :در مدل لحاظ شده اند

                                                 
1
 Linear Trend 

2
 Segmented Trend 

3
 Hodrick-Prescott (HP) Filter 
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 مازاد عرضه پول

  رابطهPPP  و

 مازاد تقاضای کل اقتصاد

.  متغيرهای رابطه مبادله، قيمت نفت و مخارج دولت به مدل اضافه شده است ،عالوه بر آنها

 :عوامل زير در بلندمدت در تغييرات نرخ تورم ايران موثر هستندکند که  نتايج مدل تاييد مي

 رشد نقدينگي

 نرخ ارز

 تورم واردتي

. مدت با يک وقفه بر نرخ تورم تاثير مثبت دارد عالوه بر آن رشد قيمت نفت در کوتاه

نتايج . فوق آيا رفتار خطي يا غير خطي دارد ECMدر اين مطالعه آزمون شده است که مدل 

لذا، با . اييد کرده است که در دوره مورد مطالعه رفتار نرخ تورم غيرخطي بوده استآزمون ت

اين مدل ضمن . سازی غيرخطي، مدل فوق تخمين زده شده است استفاده از فرآيند مدل

تاييد نتايج قبلي  به عنوان عوامل موثر بر نرخ تورم در بلندمدت و کوتاه مدت، مويد اين 

 .    است 131/3ل غيرخطي به مدل خطي است که نسبت واريانس مد

 OLSنتايج مدل بر اساس روش تخمين  1  جدول

 ضرايب متغيرهاي مدل

 پارامتر ثابت
ECM(-1) 

  (M2)قدينگي رشد ن

 پريميم نرخ ارز با دو وقفه

 رخ تورم با چهار وقفهن

32/3 -

61/3 

66/1 

11/3 -

31/3 

 :توجه
  تفاضل اولCPI متغير وابسته است.

 ECM(-1) وقفه اول مازاد عرضه پول است.

  پريميم نرخ ارز به صورت تفاضل بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز متوسط وزني رسمي تعريف

.شده است

های فصلي  از داده( 2333) 1در خصوص عوامل موثر بر نرخ تورم ايران، ليو و اديديجي

آنها با . کند استفاده مي کند و مدل شناسايي شده را برآورد مي 2333تا  1113های  سال

يران پولي است و اند که منشاء تورم در ا محوريت بررسي بازار پول به اين نتيجه رسيده

مازاد عرضه پول و رشد عرضه پول دو متغير کليدی هستند که باعث افزايش نرخ تورم 

                                                 
1
 Liu and Adedeji (2000) 
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در اين مدل معلوم نيست نويسنده با چه استداللي عرضه پول را هم مازاد عرضه . شوند مي

. پول و هم به شكل رشد نقدينگي يعني به صورت همزمان در مدل لحاظ کرده است

مون عليت بين متغيرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم مويد اين است که همچنين نتايج آز

 .رابطه يک طرفه از سمت نرخ ارز بازار آزاد بر نرخ تورم وجود دارد

بر اساس نتايج اين مقاله، تصريح شده است که در ايران به دليل وجود نرخ تورم باال، 

رخ ارز، تقاضا پول در ايران کاهش يعني با افزايش ن. شود دالر بجای ريال جانشين مي

 :الصه شده استخ 2 جدولدر . يابد مي

 لعه بانک مركزيبا تاكید بر مطا: هاي تورم نقدينگي و مدل 8

مطالعات نظری و تجربي در : تورم»بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران کتابي با عنوان 

اين کتاب درصدد آن است تا . است  به تبيين رفتار نرخ تورم پرداخته «زمينه اقتصاد ايران

عوامل اصلي تورم را شناسايي نمايد و رهنمودهايي برای تصميم گيران اقتصاد کالن کشور 

های اقتصادی استفاده کرد  دارد از آخرين تكنيک ها و نظريه اين کتاب اذعان مي. رائه نمايدا

 :و به اين نتيجه رسيده اند که

 اوال عامل تورم کشور ريشه پولي دارد. 

 ثانيا رشد نقدينگي در رشد توليد تاثير چنداني ندارد. 

لعه رفتار تورم مورد در ابتد بايد اذعان داشت که تالش بانک مرکزی در انجام مطا

احترام است، اما از آنجايي که بانک مرکزی به عنوان يک نهاد مهم سياستگزار با اين مطالعه 

گيرندگان است، جا دارد اين مطالعه به لحاظ نظری و  در صدد ارائه رهنمود به تصميم

ب در لذا به دليل اهميت موضوع، اين کتا. تكنيكي از قوت و دقت بااليي برخوردار باشد

چارچوب مباني علمي مورد ارزيابي قرار گيرد تا ميزان دقت و صحت سقم نتايج شناسايي 

 . گردد

گيری از آخرين  بررسي کتاب نشان مي دهد، اين پژوهش در تبيين تورم در بهره 

ها موفق نبوده است و مرکز ثقل مطالعه در اين کتاب به بازار پول و آن  نظريات و متولوژی

مضافاً اينكه نتايج عمده اين پژوهش به نتايج . سمت تقاضای پول متمرکز استهم عمدتا به 

، اعتبار 1(1111)تخمين روش حداقل مربعات استوار است که پس از مقاله گرنجر و نيوبلند 

های زماني منجر به تخمين رگرسيون کاذب  اين روش به خاطر عدم توجه به پايايي سری

نتايج بررسي اين کتاب در ابعاد مختلف . زم برخوردار نيستشده و نتايج از اعتبار و دقت ال

 : شناسي و تكنيكي و شواهد تجربي به شرح زير خالصه شده است نظری، روش
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 مباني نظري 1.3

های اساسي برای شناخت منشاء تورم اين است که سطح قيمت در اقتصاد  يكي از سئوال

شود؟ عمده مطالعه  عيين مييک کشور چگونه و در چارچوب چه مكانيزم و سازوکاری ت

های  بانک مرکزی به تبيين رابطه پول و تورم متمرکز است و بازار پول و مخصوصا نظريه

دهد و به همين دليل فصل اول کتاب به  تقاضای پول مرکز ثقل اين مطالعه را تشكيل مي

ربي بر اساس مباني نظری ارائه شده و شواهد تج. بررسي تقاضای پول اختصاص يافته است

به ديگر سخن، بر اساس . شود منتج از مطالعات بانک مرکزی، قيمت در بازار پول تعيين مي

بنابراين، تنها حدود . درصد تغييرات سطح قيمت منشاء پولي دارد 13اين مطالعه، بالغ بر 

يعني ساير بخش ها . شود درصد تغييرات قيمت از فعل و انفعاالت ساير بازارها ناشي مي 13

های عمده اقتصاد کشور از جمله بازار کاالها و خدمات، بازار کار و بخش خارجي و بازار

 . اقتصاد تاثير چنداني در تغييرات سطح قيمت و تورم ندارند

از آنجايي که  1.های تورم بسيار گسترده و وسيع است ادبيات در خصوص نظريه

ر اينجا مباني نظری بانک مرکزی بر حسب بازار به تحليل موضوع تورم پرداخته است، د

تورم بر همين اساس مورد توجه قرار مي گيرد تا نارسايي های نظری اين مطالعه در قالب  و 

به لحاظ نظری بازارهای زير به عنوان . چارچوب واحد و يكسان مورد شناسايي قرار گيرد

 :منشاء تورم قابل طرح هستند

 بازار کاالها و خدمات 

 بازار پول 

 بازار ارز 

 اربازار ک 

 بازار سرمايه 

در اين راستا، نظريه های مختلفي از جمله نظريه های زير قابل طرح هستند که 

 : توان بر حسب مقتضيات اقتصادی هر کشور انتخاب و مورد آزمون قرار داد مي

 نظريه های تورم پولي 

 نظريه های تورم بازار کاال ها و خدمات 

 نظريه های تورم بازار کار 

 زار سرمايهنظريه های تورم با 

 نظريه های تورم بخش خارجي و 
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اينكه از ميان اين مجموعه فقط بازار پول انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته و پول به 

نتايج مطالعات برای . است، محل تامل است عنوان عامل غالب و مسلط تورم شناخته شده

ی ديگری نيز در تعيين دهد بازارها نشان مي -که اخيراً صورت گرفته است  -اقتصاد ايران 

  1.سطح قيمت و تغييرات نرخ تورم موثر هستند

است که تابعي از درآمد  2شايان ذکر است مباني مدل برآورد شده، تابع تقاضای پول 

در تابع تقاضای پول، قدر مطلق ضريب شاخص قيمت و . و نرخ ارز در بازار آزاد است

ت به سمت راست و دو متغير ديگر به نقدينگي برابر يک است که با انتقال شاخص قيم

نزديک به يک بودن ضريب نقدينگي در . آيد سمت چپ، تابع تقاضای پول بدست مي

توان  بنابراين، بر اساس همين استدالل مي. های مختلف به دليل همين واقعيت است مدل

ر تمامي برای تمامي کشورها، تابع تقاضای پول را تخمين و با تحليل مذکور، ادعا کرد که د

 .   ها وجود دارد کشورها رابطه يک به يک بين نقدينگي و سطح قيمت

 تکنيک تخمين و نتايج 1.1

های تخمين، برخي نكات اساسي مورد بررسي  در اين قسمت بر اساس اصول و مباني تكنيک

 .قرار مي گيرد

 دوره زماني  

است با  بيني قرار گرفته های تخمين زده شده فصل دوم کتاب که مبنای پيش مدل

با توجه به وجود . استفاده شده است 1321-1311های ساالنه طي دوره  استفاده از داده

مشاهده در نوسان  22تا  11وقفه، داده های مورد استفاده در مدل تخمين زده شده از 

اين حجم نمونه  ،OLSبديهي است حتي برای استفاده از تكنيک تخمين . بوده است

ها، از اعتبار الزم  ج حاصله از اين نظر بويژه آزمون فرضيهبسيار پايين است و نتاي

 .برخوردار نيست
 

 ها شناسايي و تصريح مدل 

های تشخيص شناسايي مدل که به چه ميزان مدل بدرستي شناسايي  يكي از روش

های ضميمه  خروجي. است های تخمين زده شده است، ترسيم پسماندهای مدل شده

درصد  33تا  21وسانات پسماندها شديد و عمدتاً بالغ بر دهد ن فصل دوم کتاب نشان مي

ها  اين نتايج مؤيد اين حقيقت است که مدل. آنها خارج از دامنه مورد قبول قرار دارد

است و اين تصوير از پسماندها آثار ناديده گرفتن ساير  بدرستي شناسايي نشده
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ها را تاييد  طح عمومي قيمتمتغيرهای تاثيرگذار از جمله نقش ساير بازارهای مؤثر بر س

 .کند مي

ها سعي شده است که برخي  در مدل MAو  ARهای مختلف  با اضافه کردن وقفه 

 های وقفه( ECM)مثال برای مدل تصحيح خطا . های مدل بر طرف گردد نارسايي

 (1) A ،(2)AR ،(3) M بويژه . کاهد اضافه شده است که از اعتبار و قوت مدل مي

 .شود مدت تحديد مي دمدت نظری از اعتبار ساقط و روابط به دوره کوتاههای بلن تحليل
 

 تکنيک تخمين 

علي رغم اينكه در فصل دوم کتاب به طور صريح از تكنيک تخمين مطلبي به ميان 

بديهي . داردOLS نيامده است، خروجي های ضميمه داللت بر استفاده از روش تخمين 

، از کارايي الزم برخوردار 1واجه با رگرسيون کاذباست، استفاده از اين روش به دليل م

همچنين به دليل تخمين نادرست انحراف معيار ضرايب، آزمون ضرايب و تفسير . نيست

اين در شرايطي است که روند .  معنادار بودن آنها، از نظر آماری فاقد اعتبار است

چنانچه روش تخمين اگر . ها مبتني بر همين نتايج است تخمين، استنتاج و تفسير مدل

گرنجر مد نظر باشد، هر چند نارسايي مذکور کماکان وجود دارد، اما عدم بررسي -انگل

و ارائه اطالعات الزم در خصوص پايايي متغيرها و همچنين عدم آزمون پايايي پسماندها 

 . ها در مدل، با مباني و اصول اقتصادسنجي سازگار نيست و مهمتر اينكه لحاظ وقفه

 

 صحيح خطاضريب ت 

است در حاليكه  221/1دهد اين ضريب معادل  خروجي ضميمه فصل دوم نشان مي 

لذا، استفاده از اين مدل و . بايستي بين صفر و يک باشد قدر مطلق اين ضريب مي

گونه مشكل جدی دارد، برای نهادی  استنتاجات برای سياستگذاری از مدل غلط که اين

 . ظار نيستمانند باك مرکزی کشور، مورد انت

 

 پيش بيني مدل ها 

جدول )تقريبا دو برابر است  1313بيني حداقل و حداکثر تورم برای سال  تفاوت پيش

اين در شرايطي است که نرخ حداقل بر اساس شرايط سال (. شماره يک فصل دوم

درصد،  2يعني نرخ رشد اقتصادی، نقدينگي و نرخ ارز بازار آزاد به ترتيب معادل  1311

بيني  نزديكترين فروض برای اين سناريو پيش. ريال بوده است 1111رصد و د 3/21

درصد است که هر دو نرخ   3/22درصد و حداقل نرخ تورم  1/32حداکثر نرخ تورم 
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لذا، . تفاوت زيادی دارد 1313درصدی سال  1/11تورم با نرخ تورم واقعي و تحقق يافته 

 . ، فاقد اعتبار استنتايج از اين مقايسه با مقادير تحقق يافته

  3شواهد آماري و حقايق ثبت شده 1.1

نظر به اينكه مباني و اصول نظری مطرح فراتر از آن است که بتوان برای دوره زماني خاصي 

و نه )تحديد کرد و آزمون تجربي آن مستلزم استفاده از آمارهای دوره زماني بلندمدت 

شده در اقتصاد کشور را در خصوص  توان، حقايق ثبت از اين نظر مي. است( مدت کوتاه

در اين رابطه آمار نقدينگي  2.موضوع مورد بررسي برای يک دوره طوالني مورد توجه قرار داد

برای ايران و چند کشور ديگر در جدول  (CPI)و شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي 

 .زير خالصه شده است تا بتوان مقايسه تطبيقي نيز انجام داد

 

 3690به  1002سال (CPI)آمار نسبت نقدينگي و سطح قيمت هاي 1 جدول

 امريكا مالزی مصر ايران شاخص رديف

 326/239 1654/5 485 56/95 1163نقدينگي سال  1

 9258/648 636863/9 522857/2 632358/2 2332نقدينگي سال  2

نقدينگي سال نسبت  3

 1163به  2332

11104 1078 385 28 

1 CPI-1960 22211/3 6112/2 162/26 116/11 
2 CPI-2005 11/112 113/121 111/131 11/113 

در سال  CPIنسبت  6

 1163به  2332
311 11 1/1 6/6 

 1 13 22 32 6به  3نسبت رديف  1
 :توجه

 CPI  است 2333=133در سال. 

 ران و آمار ساير کشورها آمار ايران از آمارنامه های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمي اي

استخراج شده  2331سال World Development Indicators (WDI) از آمارنامه 

 .است
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همانطوری که مالحظه مي شود، در کشورهای مورد بررسي ميزان افزايش نقدينگي 

هر چند که هر دو متغير روند افزايشي . دارد CPIتفاوت قابل مالحظه ای با افزايش 

. نمي تواند داللت بر داشتن رابطه يک به يک بين اين دو متغير باشد داشته اند اما

برابر شده در  11131ميزان افزايش نقدينگي در ايران طي دوره مورد بررسي بالغ بر 

  CPIطي دوره مور بررسي، کمترين افزايش . برابر شده است  311معادل   CPIحاليكه

به ترتيب  CPIدر امريكا نقدينگي و . است برابر شده 1/1به مالزی تعلق دارد که معادل 

 ،آمارها گويای اين است که ميزان نقدينگي در کشورهای ايران. برابر شده اند 6/6و  21

 .افزايش داشته است CPI برابر بيشتر از 1و  13 ،22 ،32مالزی و امريكا به ترتيب  ،مصر

سي، در بلند شواهد آماری نشان مي دهد در هيچكداميک از کشورهای مورد برر

لذا اگر يافته های بانک . وجود ندارد CPIمدت رابطه يک به يک بين نقدينگي و 

 11131برابر شدن بايستي  311مرکزی صحيح باشد، سطح قيمت ها در کشور بجای 

 .   برابر مي شد

رشد نقدينگي، تورم و استقالل بانک مرکزي 1.1

ورهای پيشرفته و به تبع آن در در بيشتر کش 1113موضوع استقالل بانک مرکزی طي دهه 

تعدادی از کشورهای های در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته 

صرف نظر از کم و کيف، درجه و نوع استقالل بانک مرکزی، نتايج مطالعات اقتصادانان . شد

کشورهای  همانند کروکمن، ليدرمن و اليسينا نشان مي دهد که استقالل بانک مرکزی در

پيشرفته از جمله برای  1پيشرفته به دليل کارآمد بودن سيستم مالياتي و داشتن بازار مالي

تامين مالي دولت، توانسته است در کاهش ميزان تورم موفق باشند اما کشورهای در حال 

توسعه به دليل نداشتن سيستم مالياتي کارامد و همچنين به دليل فقدان بازارهای مالي 

، موجب کشمكش و تعارض بين دولت و بانک مرکزی  شده است و استقالل بانک پيشرفته

 .مرکزی نتواسته است رابطه معناداری با کاهش نرخ تورم داشته باشد

شايان ذکر است استقالل بانک مرکزی در صورتي که همراه با حل چالش های بين  

پيشنيازها و  ،اگر به الزامات ،بويژه. اين رويكرد قابل توصيه است ،دولت و بانک مرکزی باشد

اما به نظر . محدوديت های حاکم بر تعامل بين اين دو نهاد توجه شود، ارزشمند خواهد بود

مي رسد نه تنها بانک مرکزی بلكه دولت از تجربه دنيا در اين خصوص بهره نمي برد و 

. دوخته استصرفاً بدون در نظر گرفتن مقدمات و مؤخرات، به استقالل بانک مرکزی چشم 

حتي بايد اذعان داشت، ايران از تجربه سال های اخير خود نيز  نتوانسته است بهره الزم را 

 . ببرد
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 ،قانون برنامه سوم مقرر گرديد به منظور کاهش اثرات تورمي نقدينگي 61مطابق ماده 

ی های ساالنه بنحوی تنظيم شود که کسری احتمالي از طريق استقراض از بانک مرکز بودجه

با وجود تصويب اين . و نظام بانكي تامين نشود تا روند افزايش نقدينگي کشور کاهش يابد

قانون در برنامه سوم، شرايط بودجه عمومي کشور بنحوی پيش رفت که نه تنها رشد 

های بسيار بااليي  های قبل از برنامه سوم کاهش نيافت بلكه با نرخ نقدينگي نسبت به سال

 . پيوسته افزايش يافت

کل انباره نقدينگي کشور ( 1311)بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تا سال پايه برنامه سوم 

ميليارد ريال  1613213به   1316اين رقم تا پايان سال . ميليارد ريال بود 112611برابر 

ميليارد ريال  1111631يعني طي تكانه نفتي اخير، نقدينگي کشور بالغ بر . افزايش يافت

. برابر افزايش يافته است 2/1بالغ بر  1311ه سال پايه برنامه سوم يعني سال اضافه شد ک

های خارجي بانک مرکزی  بخش قابل توجهي از افزايش نقدينگي مذکور، به افزايش دارايي

های پيش بيني شده در بودجه دولت از محل  مرتبط است که ناشي از عدم فروش دالر

 . است های نفتي بوده درآمد

قانون برنامه سوم، استقراض بابت کسری  61ينكه، هر چند با تصويب ماده نتيجه ا

بودجه دولت از طريق چاپ پول صورت نگرفت اما کماکان رشد نقدينگي با رشد شتابان 

افزايش يافت و اين رشد بيشتز از زماني شد که دولت مجاز به تامين کسری بودجه از محل 

 .چاپ پول بود

عمالً نه تنها منجر به  ،منع استقراض دولت از بانک مرکزیتجربه برنامه سوم مبني 

رشد  ،کاهش رشد نقدينگي نشد بلكه در مقايسُه با دوره های قبل از سال های برنامه سوم

اين در شرايطي است که نرخ رشد نقدينگي در . نقدينگي با شدت بيشتری افزايش يافت

ي شده بود اما عمكلرد نشان مي درصد پيش ّطن 11سال های برنامه سوم به طور متوسط 

اين مي تواند برای دولت و کشور درس آموزنده . درصد بوده است 21دهد اين نرخ بالغ بر 

ای باشد تا قبل از تصميم گيری در خصوص استقالل بانک مرکزی، به الزامات و 

پيشنيازهای مهم و اساسي آن عنايت ويژه ای صورت گيرد و حرکت به سمت استقالل بانک 

 . مرکزی همراه با تدبير و انديشه دنبال گردد

 هاي برنامه چهارم ها به سال تعميم يافته: رابطه رشد نقدينگي و نرخ تورم 1.2

هر چند در خصوص ارتباط بلندمدت بين رشد نقدينگي و تورم بين محققان کشور اتفاق 

قدينگي بر تورم های بانک مرکزی نشان مي دهد اثر بلند مدت ن نظر وجود ندارد، اما گزارش

 23بنابراين به استناد تحليل بانک مرکزی، با افزايش متوسط ساالنه . است 1/3حدود در 

درصد خواهد بود که با  11درصد در نقدينگي، متوسط تورم فقط از اين ناحيه برابر با 
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اين در شرايطي است . درصد فاصله قابل توجهي دارد 13متوسط هدف برنامه چهارم يعني 

لذا، اگر . يباً تمامي مطالعات نشان مي دهد نقدينگي در ايران تنها عامل تورم نيستکه تقر

اگر . درصد افزايش خواهد يافت 11اثر ساير عوامل به آن اضافه شود، تورم به بيش از 

چنانچه آثار ساير عوامل از جمله اثار افزايش نرخ ارز بر تورم را معادل تخمين باالی آثار 

توسط بانک مرکزی فرض شود، بايد پذيرفت که متوسط تورم طي ( 1/3)تورمي نقدينگي 

 . درصد خواهد بود که با اهداف برنامه مغايرت دارد 11سالهای برنامه چهارم بيش از 

های برنامه نيز مبتني بر اصولي است که اين  گيری اين در شرايطي است که جهت

ها در کشور  وارد مانند واقعي کردن قيمتتوان به م از جمله مي. زا هستند اصول ماهيتاً تورم

ها، کاهش سياست  های انرژی، هدفمند و منطقي کردن اعطای يارانه به ويژه قيمت حامل

 .های کنترل قيمت و تعيين قيمت بر اساس مكانيسم بازار اشاره کرد

با عنايت به اينكه مطالعات زيادی در خصوص تورم و عوامل موثر بر آن در کشور 

باالترين . خالصه شده است2 جدولخالصه نتايج اين تحقيقات در  ،ته استصورت گرف

و کمترين تاثير مربوط به مطالعه طيب نيا با  2/1ضريب موبوط به مطالعه نيلي با رقم 

سری  به نظر مي رسد نتايج حدی فوق ناشي از در نظر نگرفتن خواص. درصد است 216/3

بهرحال نتيجه گيری کلي اين . های زماني و تكنيک های همجمعي در اين تحقيقات است

 . است که تاثير نقدينگي بر نرخ تورم مثبت اما اين رابطه يک به يک نيست

 3نتايج مطالعات انجام شده تورم ايران 2 جدول

ضريب  نويسنده

 1نقدينگي
 نتايج

 .يک پديده پولي است و اثر نقدينگي بر تورم بسيار شديد است تورم 1.2نيلي

توليد و نقدينگي از متغيرهای مهم اثرگذار بر تورم مي باشند،در ضمن  3.221طبيبيان و سوری

.حساسيت تورم به پول بعد از انقالب بيشتر شده است

اداری بر تورم تورم يک پديده پولي است،در ضمن نوسانات نرخ ارز اثر معن 3.12داودی

.دارد

تورم يک پديده پولي است، و نقدينگي مهمترين عامل اثرگذار بر تورم مي -  جاللي نائيني

 .باشد
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حجم نقدينگي متغير بسيار مهمي در تشريح تورم است ، و مقامات پولي برای  3.11افشين نيا

کنترل تورم در آينده مي توانند از سياست پولي در حال حاضر استفاده 

.نمايند

حجم نقدينگي عامل مهم اثرگذار بر تورم است، همچنين قيمت کاالهای  3.11 نظيفي

.خارجي و نرخ ارز بسيار مهم مي باشند

اولين ليو و اولو 

موئي وا آددجي

حجم پول اثر مثبتي بر قيمتها دارد ، و نرخ ارز اثر معناداری بر قيمت  0.90

(تورم  يک پديده پولي است.)ندارد

تورم يک پديده پولي است و حتي رابطه يک به يک بين تورم و نقدينگي  3.1زروني و اصغریکا

.وجود دارد

.تورم پديده پولي است و نرخ ارز و توليد نيز مهم است 3.16 بانک مرکزی 

.بين قيمت و نقدينگي يک رابطه دو طرفه وجود دارد- طباطبائي يزدی

ورم و نقدينگي تائيد مي شود ، ولي رابطه يک به يک تائيد وجود رابطه بين ت 3.216طيب نيا

.نمي شود

موثر  بر تورم يک پديده پولي نيست ، توليد و  نرخ ارز از عوامل بسيارمهم 3.21اسكوئي

.تورم مي باشند

عوامل داخلي همچون مازاد عرضه پول و تغييرات نرخ ارز در ايجاد تورم مؤثر -  مرادی

 .مي باشند

.تورم پديده پولي نيست و عوامل ساختاری بسيار مهم مي باشند 3.21بافكر

.تورم کاالهای وارداتي بيشترين تاثير را بر تورم دارد- کريمي و توکلي

وزارت امور اقتصاد 

 و دارائي

ريشه  اصلي تورم،  مشكالت ساختاری بخش توليد،کسری ساختاری تراز  3.2

است... ت و بازرگاني،کسری ساختاری بودجه دول

نصر اصفهاني و  

ياوری

تورم پديده پولي نيست و عوامل حقيقي در تشريح تورم  بسيار مهم مي - 

.باشند

تورم پديده پولي نيست و متغيرهای حقيقي همچون توليد، همچنين متغير  3.3-3.36 تشكيني

.نرخ ارز و قيمت کاالهای وارداتي در تشريح تورم بسيار مهم اند
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 گیرينتیجه  9

ماحصل نتايج مطالعات در سطح بين المللي و ملي مويد اين است که نرخ تورم در 

در تبيين رفتار  لذا،. متغيرهای خارجي و داخلي استاقتصادهای باز تحت تاثير عوامل و 

در سطح بين المللي عواملي مانند نرخ تورم . نرخ تورم بايد به هر دو دسته عوامل توجه شود

تجاری بر تورم داخلي تاثيرگذار است که در قالب نظريه های تورم در کشورهای طرف 

شاخص  ،برای اين منظور در برخي مطالعات تجربي. وارداتي مورد تحليل قرار مي گيرد

با . قيمت واردات کاالها و خدمات و يا نرخ ارز به عنوان متغير جانشين استفاده مي شود

رخ تورم در کشورهای طرف تجاری شاخص متغير ن ،در ميان اين سه متغير ،وجود اين

 .مناسبي برای سنجش تاثير تورم وارداتي بر تورم داخلي است

عوامل تاثيرگذار در سطح ملي و داخل اقتصاد کشورها بر رفتار نرخ تورم در دو  

نرخ  ،سطح دستمزدها ،يک گروه عوامل مانند حجم نقدينگي. گروه قابل طبقه بندی هستند

که موجب افزايش نرخ تورم مي شوند و يک سری متغيرهای ديگری  ارز و بودجه دولت

 .نظير توليد که افزايش آن بر نرخ تورم تاثير منفي دارد

بررسي مطالعات در سطح بين المللي اعم از کشورهای توسعه يافته و کشورهای در  

ن است مويد اي ،حال توسعه و همچنين حقايق اقتصاد ايران به عنوان کشور در حال توسعه

استقالل بانک  ،در کشورهای که دولت ابزارهای موثری برای تامين مالي کسری بودجه دارد

مرکزی در اين کشورها توصيه مي شود و اين استقالل در کاهش نرخ تورم موثر واقع شده 

در حالي که در کشورهای در حال توسعه نظير ايران که در آنها دولت ابزارهای . است

استقالل بانک مرکزی ضمن اينكه نتوانسته  ،ن مالي کسری بودجه ندارندمناسبي برای تامي

است موجب کاهش نرخ تورم شود بلكه به مناقشات بين دولت و بانک مرکزی نيز دامن زده 

الزم است کشورهای در حال توسعه از جمله ايران قبل از توسل به استقالل  ،بنابراين. است

را ابتدا فراهم کنند و سپس به استقالل بانک مرکزی  الزامات مورد نياز آن ،بانک مرکزی

 .     مبادرت ورزند
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 مقدمه 11

 در اين فصل قوانين باالدستي با محوريت تورم بشرح زير مورد بررسي و تحليل قرار

 :گيرد مي

  قانون اساسي 

 قانون اساسي  11های ابالغي اصل  سياست 

 انداز چشم 

 های کلي برنامه پنجم توسعه سياست 

طور مستقيم  با عنايت به اينكه تورم متغير اسمي است و در اسناد باالدستي کمتر به

شود، تورم با رويكرد رفاهي و عوامل تاثيرگذار که از پشتوانه نظری  به اين مهم پرداخته مي

سناد باالدستي موضوعاتي مورد در ا ،بويژه. بررسي ميشود ،برخوردار و قابل احصا هستند

 :عنايت قرار گرفته است که اصوالً از دو بعد زير بر تورم تاثير مي گذارند

 از بعد عرضه کل اقتصاد 

 از بعد تقاضای کل اقتصاد 

عرضه بر افزايش رفاه و کاهش تورم بر اقشار مختلف ( کاهش)عوامل از طريق افزايش 

تقاضا تاثير خور را ( کاهش)قاضا از طريق افزايش عوامل مرتبط با ت. جامعه تاثيرگذار است

ضد تورمي  ،اثرات عوامل تاثيرگذار در سمت عرضه اقتصاد اصوالً. در جامعه برجای مي گذارد

از  ،است و موجب تقليل نرخ تورم در کشور مي شود و عوامل موثر بر سمت تقاضای اقتصاد

در اين فصل  ،بنابراين. صاد کشور دارنداثرات تورمي بر اقت ،طريق افزايش تقاضای کل اقتصاد

 .گيرد اسناد باال دستي با چارچوب فوق مورد بررسي قرار مي

 قانون اساسي 11

در . مورد تصويب قرار گرفته است 1366تبصره در سال  61ماده و  113قانون اساسي در 

باال را فصول مختلف قانون اساسي اصولي وجود دارد که در صورت رعايت آنها، جامعه تورم 

محورهای موضوعي مطرح در قانون اساسي در دو طبقه  ،با اين وجود. تجربه نخواهد کرد

شود و  يكي محورهايي که منجر به تحديد و کنترل نرخ تورم مي. قابل تقسيم هستند

 . گردند ديگری محورهايي که منجر به افزايش نرخ تورم مي
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وری  تصاد و از طريق افزايش بهرهاينک محورهای کاهش نرخ تورم که از سمت عرضه اق

محورها با تعابير . بررسي مي شود ،شوند به افزايش رشد اقتصادی منجر مي ،در اقتصاد

به اين  ،مختلف بشرح زير در فصول مختلف آمده است که عموماً مباني نظرهای رشد دورنزا

 :محورها استوار هستند

 تحقيق و توسعه 

 علم و دانش و فناوری 

 وریابتكار و نوآ 

 کارآيي 

در کنار محورهای فوق، محورهايي در بعضي فصول قانون اساسي آمده است که اجرای 

آنها از طريق اتخاذ سياست انبساطي، تقاضای کل اقتصاد را افزايش و آثار تورمي در اقتصاد 

 :ايجاد مي کند که بشرح زير است

  اهداف و امكانات اجتماعي 

 يجاد رفاه و رفع فقراقتصاد صحيح و عادالنه با رويكرد ا 

 اشتغال 

اينک هر از محورها بر اساس فصول و بندها مختلف قانون اساسي مورد استناد و بررسي قرار 

 .گيرد مي

 فصول مرتبط با بهره وري و سمت عرضه اقتصاد 33.3

 اصول مرتبط با تحقيق و توسعه

 : اصل سوم

 1بند 

فرهنگي و اسالمي از طريق  های علمي، فني، تقويت روح بررسي و تتبع در تمامي زمينه"

 "تاسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان

 :اين بند از دو بعد حائز اهميت است

  يكي به رويكرد توليد علم و دانش در حوزه  های مختلف تصريح دارد و

 ديگری اينكه به

 نهاد سازی برای تحقيق و توسعه تصريح مي کند . 

دی درونزا از جايگاه بااليي برخوردار تحقيق و توسعه در نظريه های نوين رشد اقتصا

است و مدل سازی رشد با محوريت تحقيق و توسعه از پيشرفته ترين نظريه های رشد 

در صورتي که اين بند قانون اساسي طي دهه های گذشته . اقتصادی را تشكيل مي دهد

 مورد عنايت قرار مي گرفت و برای تقويت روح علمي و تحقيق و توسعه در حوزه های
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ضمن اينكه سهم توليد دانش در  ،مختلف علمي، فني، فرهنگي و اسالمي نهادسازی مي شد

کشور ارتقاء مي يافت بلكه رشد اقتصادی از طريق ارتقاء بهره وری کل عوامل از سطح نازل 

 .     فعلي به سطح باالتری افزايش مي يافت

توليد علم و نشر  ،فكر علميبرای ايجاد ت 1بايد اذعان داشت نهادهای علمي ،با اين وجود

ايتاليا و فرانسه از  ،و انتشار آن در سطح بين المللي در جهان از جمله در کشورهای بريتانيا

 1و در فرانسه 1663در سال  3در بريتانيا 2علوم آکادمي ملي. ميالدی تاسيس شد 1663دهه 

نيز ايجاد  2ايتاليا تاسيس و شروع بكار کرد و در همين سال ها اين نهاد در 1666در سال 

برای ارتقای ارتباطات  6المللي علم المللي، شورای بين شايان ذکر است در سطح بين. شد

 .علمي بين کشورها نيز بتدريج ايجاد شد

  

 اصول مرتبط با علم و دانش و فناوري

 : اصل دوم

 بند ب

  "استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تالش در پيشبرد آنها"

 :اين بند داری دو فراز بشرح زير است

 بهره گيری از دانش و تجربه بشری در حوزه های مختلف در کشو 

   رشد و توسعه علوم و فنون 

 

 خالقيت و نوآوري و مهارت ،اصول مرتبط با ابتکار

 اصل چهل سوم

 :3بند 

باشد که  صورتي که شكل و محتوا و ساعات کار چنان های اقتصادی کشور به تنظيم برنامه"

افزايش مهارت و ابتكار داشته ... هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان کافي برای 

 ."باشد

در اين بند به مهارت و ابتكار تصريح شده است که جوهر کارآفريني و نظريه رشد 

 :در واقع دو موضوع مهم. اقتصادی درونزا را تشكيل مي دهد

 مهارت در قالب سرمايه انساني و 

 تكار و خالقيت در قالب کارآفريني اب 

                                                 
1
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از جمله . از موضوعات اساسي در نظريه های توليد و رشد اقتصادی مدرن است

ابتكار، نوآوری و خالقيت از موضوعاتي است که نظريات کارآفريني و رشد اقتصادی نوين، بر 

 .اند اين اساس بنا شده

 اصل سوم

 1بند 

های علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از طريق  نهتقويت روح بررسي و تتبع در تمامي زمي"

 "تاسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان

 .در اين قسمت نيز مورد استناد قرار مي گيرد ،بدليل چند بعدی بودن اين بند

 

 اصول مرتبط با کارآيي

 : اصل سوم

  13بند 

 "ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور"

يريتي و اجرايي کشضور فقدان نظام اداری کارآمد است يكي از چالش های نظام مد

و اين چالش موجب بروز چالش های ديگر در کشور شده است که تفصيل آن در مستندات 

در صورتي که . برنامه های پنج ساله توسعه از جمله برنامه توسعه سوم و چهارم آمده است

در نظام اداری و اجرايي برطرف بسياری از ناکارآمدی های موجود  ،بند در عملياتي مي شد

 .مي شد

 فصول مرتبط با بهره وري و سمت تقاضاي اقتصاد 33.1

اصولي در قانون اساسي وجود دارد که مستلزم آن است که دولت به صرف پول مبادرت 

در  ،بويژه. های بهينه ای را تهيه و تنظيم نمايد ورزد و اين مهم مي طلبد دولت سياست

 ،های پولي و مالي انبساطي را بدنبال دارد ا موجب اتخاذ سياستمورد اصولي که اجرای آنه

اتخاذ  ،با عنايت به ادبيات غني در اين خصوص. اتخاذ سياست بهينه يک ضرورت است

در صورت عدم توجه  ،بعضي اصول قانون اساسي ،بنابراين. سياست بهينه قابل دستيابي است

شود که در  و مالي انبساطي نامناسب مي های پولي به ابعاد تورمي منجر به اتخاذ سياست

 :اينجا به آنها پرداخته مي شود

 

 اهداف و امکانات اجتماعي

 :اصل چهل سوم

 :1بند 
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مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و : تامين نيازهای اساسي"

 "امكانات الزم برای تشكيل خانواده برای همه

 :تامل است اجرای اين بند از چند بعد قابل

  ،اجرای اين بند در زمينه های تامين خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان

از طريق  ،آموزش و پرورش و امكانات الزم برای تشكيل خانواده برای همه

منجر به افزايش  ،افزايش مخارج دولت به عنوان يكي از اجزای تقاضای کل

ت مالي در واقع به معني اجرای سياس. تقاضای کل اقتصاد مي شود

آثار تورمي را در اقتصاد  ،انبساطي است که عدم اتخاذ سياست بهينه

 . بدنبال دارد

   برای تامين مسكن دولت بايد از تسهيالت نظام بانكي استفاده کند که

منجر به اتخاذ سياست پولي انبساطي مي شود و موجب افزايش تقاضای 

ولت سياست بهينه در اين حالت نيز در صورتي که د. کل اقتصاد مي گردد

 . آثار تورمي آن در اقتصاد نمايان خواهد شد ،پولي اتخاذ نكند

 

 

 :2بند 

منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل  تامين شرايط و امكانات کار برای همه به"

کار در اختيار همه کساني که قادرند بكارند ولي وسايل کار ندارند، در شكل تعاوني، از 

های حاکم بر  اين اقدام بايد با رعايت ضرورت... بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر  طريق وام

 "گيرد ريزی عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت برنامه

 

 بنا کردن اقتصاد صحيح و عادالنه

  12بند 

برطرف ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و  پي"

 "های تغذيه و مسكن و کار و بهداشت و تعميم بيمه ساختن هر نوع محروميت در زمينه

 :اين بندها از زوايای مختلف شرح زير قابل بررسي است

  تامين شرايط و امكانات کار مستلزم اتخاذ سياست انبساطي است که اٍرات تورمي

 در اقتصاد دارد و از طرف ديگر

  به افزايش توليد و عرضه شده و با ثابت بودن ساير افزايش اشتغال خود منجر

 .ها را کاهش خواهد داد شرايط، سطح قيمت

 

 اشتغال
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 :اصل چهل سوم

 :2بند 

منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل  تامين شرايط و امكانات کار برای همه به"

د، در شكل تعاوني، از کار در اختيار همه کساني که قادرند بكاند ولي وسايل کارذ ندارن

های حاکم بر  اين اقدام بايد با رعايت ضرورت... طريق وام بدون بهره يا هر راه مشورع ديگر 

 "گيرد ريزی عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت برنامه

 

 :3بند 

ه صورتي که شكل و محتوا و ساعات کار چنان باشد ک های اقتصادی کشور به تنظيم برنامه"

افزايش مهارت و ابتكار داشته ... هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان کافي برای 

 ."باشد

 :نكته

  اين بند به مهارت و ابتكار اشاره دارد که يكي از موضوعات اساسي در توليد و رشد

از جمله ابتكار، نوآوری و خالقيت از موضوعاتي است که آخرين . اقتصادی دارد

 .است تصادی، بر اين اساس بنا شدهنظريات رشد اق

 :1بند 

استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد "

 "کشور

 :نكته

 های اخير رشد اقتصاد که در آن سرمايه انساني و دانش و فناوری  با عنايت به نظريه

ب تحول در سمت توليد و عرضه از عوامل کليدی رشد هستند، اجرای اين بند موج

 .اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد

 قانون اساسي 44هاي ابالغي اصل  سیاست 12

پذيرد، بشرح زير اعالم شده  ها که تورم از آنها تاثير مي اهداف اساسي در مقدمه اين سياست

 :است

  ارتقای کارآيي 

 وری منابع مادی و انساني و فناوری ارتقای بهره 

 مندی  افزايش رقابت 

 بخشيدن به رشد اقتصادی شتاب 
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 گذاری  انداز و سرمايه تشويق پس 

های  به منظور گسترس فعاليت 11هاس ابالغي اصل  با عنايت به نقش محوری سياست

ها بر کاهش  رود اجرا اين سياست بخش غير دولتي و توسعه رقابت در اقتصاد، انتظار مي

 .تورم تاثير معناداری داشته باشد

 1414داز ان چشم 13

انداز آمده است که تبديل آنها به چهار برنامه توسعه اقتصادی،  فرازهايي در سند چشم

ها کشور را به کشور بدون تورم تبديل  مدت و اجرای اين برنامه اجتماعي و فرهنگي ميان

 :از جمله. خواهد کرد

 اهداف تورمي

 در . دهد تشكيل مي جايگاه اول اقتصادی که تورم نيز يكي از نماگرها اقتصادی را

ذيل اين سند تصريح شده است که نماگرهای کالن از جمله نرخ تورم در 

صورت کمي و در راستای تحقق  ساله به های پنج های ساالنه و برنامه بودجه

 .  گذاری شود انداز، هدف چشم

 اهداف عوامل کاهش تورم

 جايگاه اول علمي و فناوری و توليد علم و فناوری 

 دانش پيشرفته برخوردار از 

 متكي بر متابع انساني و سرمايه اجتماعي 

 رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی 

  اشتغال کامل 

 عدالت اجتماعي 

های رشد  طوری که قبالً اشاره شد سه عامل اول در اين سند مبتني بر مدل همان

درونزاست که عنايت به آنها از طريق رشد اقتصادی و افزايش عرضه کل اقتصاد، کاهش 

 .رم را بدنبال داردتو
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 برنامه پنجم توسعه هاي كلي سیاست 14

امور  ،امور فرهنگي بند و شامل سرفصلهای 12های کلي برنامه پنجم توسعه دارای  سياست

در اين . است دفاعي و امنيتي و امور سياسي و امور اقتصادی ،امور اجتماعي ،علمي و فناوری

جای  اخته نشده است اما در عواملي در جایطور مستقيم پرد ها به موضوع تورم به سياست

ها و نرخ تورم  ها مطرح شده است که عنايت به آنها موجب کاهش سطح قيمت سياست

شود،  ها که بنوعي باعث ايجاد تورم يا تقليل آن مي اين عوامل بر حسب سرفصل. خواهد شد

 :بشرح زير احصاء شده است

  مور فرهنگيا 31.3

 جمعي،  تماعي، وجدان کاری، خودباوری، روحيه کارتقويت قانونگرايي، انضباط اج

 ددر تولي ابتكار، درستكاری، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کيفيت

در اين سياست به عواملي تصريح شده است که هم در سمت عرضه اقتصاد و هم 

در  طور مثال با ثابت بودن ساير شرايط به. سمت تقاضای اقتصاد تاثيرگذار هستند

در رفتار جامعه تاثيرگذار باشد، موجب تحديد  پرهيز از اسرافو  قناعتصورتي که 

های فرهنگي را  با اين وجود از انجاييكه اين عوامل بنيان. تقاضای کل اقتصاد خواهد شد

جانبه است و مضافاً اينكه در کوتاه مدت و  هدف قرار داده و مستلزم برنامه همه

رود تاثير آنها در کنترل  کند و لذا انتظار مي ندی تغيير ميمدت اين عوامل به ک ميان

عواملي نظير ابتكار و وجدان کاری بر . های برنامه قابل مالحظه نباشد تقاضا طي سال

سمت عرضه کل اقتصاد تاثيرگذار هستند که از نظر زماني فرآيند تاثيرگذاری آنها 

 . همانند عوامل سمت تقاضای کل اقتصاد است

 مي و فناوريور علام 31.1

  برنامه  درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان 3افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به

 پنجم 

 توانمندسازی بخش غيردولتي برای مشارکت در توليد علم و فناوری 

 های پيشرفته مورد نياز دستيابي به فناوری 
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 تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کيفي آن بر اساس نيازها و 

 ولويتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سالمت روحي وا

 آموزان جسمي دانش

 افراد مستعد  تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب: تحول و ارتقاء علوم انساني با

آموزشي، ارتقاء کمي و  و با انگيزه، اصالح و بازنگری در متون و برنامهها و روشهای

 نقد و آزادانديشي پردازی، فعاليتهای پژوهشي و ترويج نظريهکيفي مراکز و 

 فناوری از  گسترش حمايتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمي و

دغدغه خطرپذيری  ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع: طريق

ازی دستاوردهای س مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها، کمک به تجاری

 آنان

در اين بخش به عواملي تاکيد شده است که از طريق علم و فناوری و سرمايه انساني 

تواند به عنوان دو عامل کليدی در توليد و رشد اقتصادی در سمت عرضه کل اقتصاد  مي

با اين وجود مكانيزم تاثيرگذاری اين . تاثيرگذار باشد و در تحديد تورم ايفای نقش نمايد

 . تر است وامل مستلزم زمان طوالنيع

  اجتماعي امور 31.1

  تأکيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه ارتقاء شاخصهای سالمت

 هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي

اين عوامل از طريق ارتقای سالمت نيروی کار و انگيزه تالش و فعاليت بر توليد 

 .ر قالب سرمايه انساني مورد بحث و بررسي قرار مي گيرندتاثيرگذار هستند که د

  مور اقتصاديا 31.1

 تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به ميزان  رشد مناسب اقتصادی با تأکيد بر

 توليد ناخالص داخلي  لنهنرخ رشد سال% 1حداقل 

  حفظ  سرمايه گذاری با توسعه سرمايه گذاری از طريق کاهش شكاف پس انداز

و  درصد و جذب منابع 13انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح  سنسبت پ

 های خارجي سرمايه

 فراهم آوردن  بود فضای کسب و کار کشور با تأکيد بر ثبات محيط اقتصاد کالن،به

نياز، کاهش  زيرساختهای ارتباطي، اطالعاتي، حقوقي، علمي و فناوری مورد
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شفاف و  تمر آمار و اطالعات به صورتخطرپذيريهای کالن اقتصادی، ارائه مس

  منظم به جا

 عمومي  ارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهای خصوصي، تعاوني و

در نظر  غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاری در داخل و خارج کشور با

 گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادی 

 رشد اقتصادی به يک سوم در پايان برنامه  وری در ه ارتقاء سهم بهر 

 عمومي به  تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه

تصويب  و ايجاد صندوق توسعه ملي با« های زاينده اقتصادی منابع و سرمايه»

ريزی  اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمي در سال اول برنامه پنجم و برنامه

پايين  رای استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي وب

 دستي وابسته بدان 

 ربا و  اصالح ساختار نظام بانكي با اجرای کامل و روزآمد قانون بانكداری بدون

الزم برای  الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات های قرض نهادينه کردن نظام

 سرمايه گذاريهای بزرگ 

 با تأکيد بر کارايي، شفافيت ( سرمايه، پول و بيمه)رتقاء کمي و کيفي بازارهای ماليا

 و سالمت

  قانون اساسي والزامات مربوط به هر يک از بندها با  11حقق سياستهای کلي اصلت

  گيری بازارهای رقابتي مايت از شكلح بر تأکيد

  فناوری باال تأکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با 

 که  آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری: ای ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه

انساني  در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح کشورهای با توسعه

 باال برسد

 درصد 1نجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بيكاری در کشور به ا 

لي فوق از طريق مديريت عوامل توليد از جمله های ک عوامل مطرح شده در سياست

سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و گسترش بازارهای تامين مالي و همچنين مديريت عوامل 

وری موجب دستيابي به رشد اقتصادی هشت درصدی شده و از طريق گسترش  موثر بر بهره

 .  سمت عرضه کل اقتصاد بر نرخ تورم تاثير منفي خواهد داشت

  های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پايان برنامه وابستگي هزينهقطع 
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چنانچه اجرای اين سياست منجر به بهبود تخصيص منابع شود و دولت را کوچک و 

های مالياتي بنحوی تنظيم و اجرا شود که از طريق افزايش  کارآمد نمايد و سياست

 .تحديد نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود های مالياتي بر توليد تاثير منفي نگذارد، در نرخ

 نظيم همه فعاليتهای مربوط به رشد و توسعه ت گسترش عدالت اجتماعي با

اجتماعي و کاهش فاصله ميان درآمدهای طبقات و رفع  اقتصادی بر پايه عدالت

 :درآمد با تأکيد بر موارد زير محروميت از قشرهای کم

طريق سياستهای مالياتي، اعطای بران نابرابريهای غيرموجه درآمدی از ج 

 ای های هدفمند و ساز و کارهای بيمه يارانه

های  های آشكار و اجرای تدريجي هدفمند کردن يارانه هدفمند کردن يارانه 

  غيرآشكار

اقدامات الزم برای جبران عقب ماندگيهای حاصل از دورانهای تاريخي  

اييان و کشاورزان با رتقاء سطح درآمد و زندگي روستا گذشته با تأکيد بر

توسعه روستايي، گسترش کشاورزی صنعتي، صنايع  تهيه طرحهای

 نظام قيمتگذاری محصوالت کشاورزی روستايي و خدمات نوين و اصالح

کاهش فاصله دو دهک باال و پايين درآمدی جامعه به طوری که ضريب   

 ددر پايان برنامه برس درصد 32جيني به حداکثر 

 روم و زنان سرپرست خانوارحمايت از اقشار مح 

درآمد جامعه  توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم  

  .درصد برسد 22به نحوی که تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 

 امور سياسي، دفاعي و امنيتي 31.2

 و  المللي با اولويت کشورهای همسايه ای و بين تقويت همكاريهای دوجانبه، منطقه

  روابط سازنده با کشورهای غيرمتخاصم قويتت

 صادراتي،  ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژی، افزايش فرصتهای

ای  بانكي و بيمه جذب سرمايه و فناوريهای پيشرفته و کمک به استقرار نظام پولي،

وابستگي  مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسالمي و دوست با هدف کاهش

 ستم پولي نظام سلطهبه سي

 و زبان  قويت هويت اسالمي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج خطت

 توسعه ملي فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشارکت آنان در
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های اقتصادی شده و همچنين منجر به  عنايت به امور فوق موجب تقويت زيرساخت

شود که در نهايت از طريق گسترش توليد و رشد اقتصادی  مي های پيشرفته جذب فناوری

 .گذارد بر نرخ تورم تاثير منفي مي

 گیري نتیجه 15

فرازهای موجود در اسناد باال دستي پتانسيل های قوی دارند که در صورت بهره گيری از 

 ،لميتفكر ع ،موضوعاتي نظير روح علمي ،بويژه. کشور تورم نازلي را تجربه خواهد کرد ،آنها

خالقيت و نوآوری و کسب مهارت از عوامل تاثيرگذار در بهره وری عوامل توليد  ،ابتكار

هستند که موجب تحول در روش های توليد شده و زمينه توليد و رشد اقتصادی را در 

بديهي . سطح ملي فراهم مي نمايد و از اين طريق کشور تورم پاييني را تجربه خواهد کرد

دهه های گذشته اين موضوعات از جمله فرازهای قانون اساسي و  است در صورتي که طي

کشور در حال حاضر مي توانست نرخ تورم قابل قبولي در  ،چشم انداز مغفول نمي ماند

تجربه تورم دو . سطح منطقه و بين المللي داشته باشد و سطح رفاهي جامعه ارتقاء مي يافت

ی اخير تاثيرات منفي قابل توجهي تنزل رقمي در کنار نرخ بيكاری دو رقمي طي دهه ها

 . سطح زندگي احاد جامعه بويژه افراد دارای درآمد ثابت و فاقد تخصص برجای گذاشته است



 

 

 

 چهارمفصل 
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 مقدمه 16

قرار  ها احصا و بررسي و تحليل در اين فصل حقايق اقتصاد ايران در ارتباط با سطح قيمت

ابتدا حقايق آشكار شده در سطح کالن و در ادامه شواهد آماری مرتبط با تورم . مي گيرد

 .گردد کشور تحليل مي

 تحليل کالن اقتصاد ايران: حقايق آشکار شده 39.3

در يک اقتصاد . گيرد ها در يک اقتصاد از طريق مكانيزم های پيچيديده شكل مي قيمت

ها ايفای  ارها در شكل گيری روند و رفتار سطح قيمتمختلط نظير ايران هم دولت و هم باز

با عنايت به اينكه در اقتصاد ايران، دولت نقش اساسي در بازارهای اقتصادی . کنند نقش مي

ها را  های مختلف اقتصادی، بازارها و در نهايت سطح قيمت دارد، لذا دولت با اجرای سياست

ايران يک اقتصاد باز و کوچک است و بخشي از طرف ديگر اقتصاد . دهد تحت تاثير قرار مي

 .گيرد المللي صورت مي از تغييرات قيمت از طريق تغيير و تحوالت بين

دهد  وابستگي توليد و تجارت به نفت بعد ديگری از حقايق اقتصاد ايران را نشان مي

که از طريق تحت تاثير قراردادن متغيرهای اقتصاد کالن، بويژه ميزان توليد و رشد و 

نظر به اينكه بخش توليد کشور وابستگي شديدی . نوسانات آن، بر نرخ تورم تاثيرگذار است

ای و  های سرمايه افزايش نرخ ارز موجب گران شدن کاال ،به منابع ارزی برای واردات دارد

اثر منفي بر  ،اين افزايش هزينه. دهد ای وارداتي شده و هزينه توليد را افزايش مي واسطه

درصد واردات  16دهد  آخرين آمارهای رسمي نشان مي. گذارد د اقتصادی ميتوليد و رش

نتايج مطالعات کمي در کشور نيز . دهد ای تشكيل مي ای و واسطه کشور را کاالهای سرمايه

 1.مؤيد اين است که افزايش نرخ ارز بر سطح توليد منفي است

به اينكه درآمدهای نفتي  با عنايت. ای دارد کننده نفت در اقتصاد ايران نقش تعيين 

کند، مكانيزم  در اختيار دولت قرار دارد و دولت اين درآمدها را از طريق بودجه هزينه مي

بخشي از درآمدهای نفتي از طريق فروش . تبديل دالرهای نفتي به ريال منحصر بفرد است

مرکزی به  رسد، از طريق فروش به بانک در بازار ارز و بخش ديگر که در بازار بفروش نمي
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اين . کند در واقع بانک مرکزی نقش تامين مالي بوده دولت را ايفا مي. گردد ريال تبديل مي

های  و سياست 1های مالي نقش فعال مكانيزم موجب شده است که در اين فرآيند، سياست

 .بخود بگيرد 2پولي نقش انفعالي

ر و مشترك های اخير،اتخاذ سياست مالي انبساطي جزء اصول پايدا طي دهه 

گيری بنحوی  سازی و تصميم زيرا، فرآيند و ساختار تصميم. های مختلف بوده است دولت

های انبساطي را  است که مجلس شورای اسالمي و دولت، رويكرد اتخاذ سياست شكل گرفته

خواست و انتظارات مردم بر اين اصل استوار است که دولت به احاد مردم . کند انتخاب مي

کند،  ها از آن پيروی مي ای تحقق اين هدف، يكي از رويكردهايي که دولتبر. خدمت کند

. اين است که با صرف منابع پولي و مالي بيشتر، به اين خواست و انتظار مردم پاسخ دهند

 .نتيجه آن، اتخاذ سياست مالي انبساطي مستمر و پايدار است

لس شورای اسالمي به از بعد ديگر، يكي از ترجيحات عام و نه مطلق نمايندگان مج

های مشخصي در حوزة  کننده نهايي بودجه دولت، اين است که طرح  عنوان مرجع تصويب

کارآمدی خودشان را در حوزه انتخابيه  ،اجرا درآورند و از اين طريق انتخابيه خودشان به 

از  مربوطه به مردم باثبات برسانند و در نهايت نمايندگان از کارآمدی قابل قبول و بنوعي

يعني مردم بين کارآمدی نماينده و طرح ها و به تبع آن . مقبوليت عام مردم برخوردار باشند

اين تفكر . کنند شود، رابطه برقرار مي ميزان منابعي که برای حوزة انتخابه آنها صرف مي

شود در سطح کالن، نمايندگان در اتخاذ سياست انبساطي نقش معنادرای ايفا  موجب مي

آيند فوق موجب مي شود در شكل گيری انتظارات و ديدگاه نمايندگان مجلس به فر. نمايند

تاييد و يا استيضاح وزرا بي تاثير نيست و بخشي از عوامل رای اعتماد به وزرای  ،رای اعتماد

دهد و از اين مرحله به بعد، کم و کيف تعامل وزرا و نمايندگان ترسيم  دولت را شكل مي

د، نمايندگان از يک طرف با مديران دولتي که در سطح حوزه در اين فرآين. گردد مي

موضوعي مسئوليت دارند، بايد تعامل داشته باشند و از طرف ديگر بايد زمينه اجرايي شدن 

های  نتيجه تمامي رويكردها و مكانيزم. اين تعامل را با تصويب بودجه انبساطي، فراهم کنند

ست که آمار و ارقام دهه های گذشته در حوزه های اقتصاد انبساطي ا فوق، اتخاذ سياست

 .    های مالي و پولي مويد آن است

. های متمايز اقتصاد ايران است نحوه نظام بانكداری بدون ربا يكي ديگر از ويژگي 

اين نظام ميان بازار اعتبارات و ساير بازارهای مالي، پيوستگي منحصر بفردی ايجاد کرده 

کنند و  گذاران ايفای نقش مي به عنوان نماينده رسمي سپرده های تجاری زيرا بانک. است

 . دهند ها را در بازارهای مختلف تخصيص مي سپرده

                                                 
1
 Active Monetary Policy 

2
 Passive Monetary Policy 
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با عنايت به مباحث فوق، حقايق موجود و آشكار شده اقتصاد ايران در ارتباط با  

 :شود تورم بشرح زير خالصه مي

  تغييرات نرخ تورم از اقتصاد ايران يک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از

 . تغيير و تحوالت فضای جهاني قابل توجيه است

 وابستگي توليد و تجارت به نفت 

 های پولي های مالي و سياست ارتباط تنگاتنک سياست 

 های پولي های مالي و نقش انفعالي سياست نقش فعال سياست 

  بانک بانكي از جمله نقش  -بانكداری بدون ربا و تاثير آن بر عمليات پولي

های تجارب به عنوان نهادهای اجرايي  مرکزی به عنوان سياستگزار و نقش بانک

مند اين بازارها با  های پولي در بازار پول و بازار اعتبار و ارتباط نظام سياست

 ساير بازارهای مالي

 ها و نماگرهاي آماري شاخص: شناخت جامعه آماري 17

شود و سپس ارتباط متغيرهای  سي ميدر اين قسمت ابتدا شاخص قيمت و نرخ تورم برر

در اين راستا، تورم و ارتباط آن با . شود اقتصاد کالن با متغير نرخ تورم بررسي و تحليل مي

 تحليل مي شود ،متغيرهای کالن  که مبتني بر مباني نظری منشاء تورم در ايران است

 تحوالت شاخص قيمت 30.3

به صورت ماهانه  1311 – 1331وره برای د 2نمودار ابتدا روند شاخص قيمت ها که در 

تورم طي دوره  ،همان طوری که در نمودار مشخص شده است. تحليل مي شود ،ترسيم شده

 . مطالعه از دو رژيم تورمي بشرح زير تبعيت مي کند

  دوره ای که در آن کشور نرخ تورم يک رقمي و با ثبات را : 1322 – 1331دوره

 .تجربه کرده است

  دوره ای که طي آن کشور نرخ تورم دو رقمي و پرنوسان : 1311 – 1322دوره

 .را تجربه کرده است

در اين  .ه استشد ترسيم 1نمودار  و2 نمودارروند نرخ تورم ماهانه و ساالنه در 

 . نمودارها رژيم های تورمي و نوسانات آن بوضوح قابل مشاهده است
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 CPI: 1237M12-1387M09  شاخصلگاريتم  ماهانهروند  1 نمودار
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 CPI: 1237M12-1387M09 روند نرخ تورم ماهانه بر اساس شاخص 2 نمودار

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 

کشور طي دوره مورد  GDPنرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت ضمني 

درصد در  3/21اولي با نرخ تورم . درصد را تجربه کرده است 23مطالعه دو نرخ تورم باالی 

اولي با سال های . رخ داده است 1312درصدی در سال  1/22و دومي نرخ تورم  1323سال 

 .اولين تكانه نفتي و دومي با سال های اجری طرح تعديل اقتصادی همزمان بوده است
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:  GDPو قيمت ضمني  CPIرم ساالنه بر اساس شاخص هاي روند نرخ تو 3 نمودار
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در حالي که متوسط ساالنه نرخ تورم در ، 2جدول  بر اساس شاخص های آماری 

نرخ تورم  ،اما در رژيم تورمي دوم ،رژيم تورمي اول برای دو شاخص تورمي برابر هستند

درصد از نرخ  3/2ساالنه طور متوسط   GDPمحاسبه شده بر اساس شاخص قيمت ضمني

نرخ تورم  مضافاً اينكه انحراف معيار. بيشتر است CPIتورم محاسبه شده بر اساس شاخص 

طي دو رژيم تورمي در رژيم تورمي اول   GDPمحاسبه شده بر اساس شاخص قيمت ضمني

 .برابر بيشتر است 31/1و  3و دوم به ترتيب 
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 آمار توصيفي دو رژيم تورمي کشورشاخص هاي  3 جدول

رژيم 

 تورمي

 ميانگين شاخص/دوره زماني

         (درصد)

انحراف  حداقل حداکثر

 معيار

 چولگي

رژيم تورمي 

 3111دوره 

3121 

- 01/0 032/0- 011/0 012/0 0016/0 ماهانه

 CPI 3/37 19/33 36/0 13/1 06/3 ساالنه

ضمني 

GDP 

3/37 61/12 61/0 -03/30 03/1 

رژيم تورمي 

 - 3121دوره 

3119  

 ماهانه
031/0  096/0 021/0 -039/0 33/0 -

 CPI 91/31 20/16 12/9 19/1 20/3 ساالنه

ضمني 

GDP 

61/10 11/21 16/1 90/33 39/3 

 تورم ونقدينگي  30.1

زيرا . يكي از مهمترين تبعات منفي رشد نقدينگي، افزايش سطح عمومي قيمت ها است

باعث افزايش تقاضا شده و در صورتي که طرف عرضه اقتصاد جوابگوی افزايش نقدينگي 

روند شاخص تورم با  2نمودار  . افزايش تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزايش خواهد يافت

نای همان طوری که از نمودار قابل مشاهده است به استث. رشد نقدينگي را نشان مي دهد

اين . روند هر دو متغير هم جهت بوده اند ،بعضي از سالها به ويژه در دو سه سال اخير

ليكن . از نظر چارچوب های نظری مطابق انتظار است همراهي دو متغير با يكديگر عملكرد
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عليرغم رشد مثبت نقدينگي، تورم  1311و سال  1312-1331به طور مشخص در سالهای 

 . از بعد نظری قابل انتظار نيست کاهش يافته است که اين

شايان ذکر است در سال های ذکر شده که جهت تورم با رشد نقدينگي هماهنگ 

زيرا اوالً نظريه ها فارغ از . نيست، اين تصوير به معني عدم انطباق نظريه با عملكرد نيست

. کرد محدوه زماني کوتاه مدت است و تنها در بلندمدت مي توان در خصوص آنها استنتاج

ها و نرخ تورم تنها نقدينگي نيست بلكه  ثانياً عامل کاهش و يا افزايش سطح عمومي قيمت

بويژه اينكه هميشه در . تغييرات همزمان ساير متغيرها در اين فرآيند با نيز مطرح است

بهمين دليل، بعضي سال ها . اينگونه استنتاجات، اصل ثابت بودن ساير عوامل نيز وجود دارد

توان استدالل کرد  همچنين، مي. ش رشد قيمت واردات، تورم نيز کاهش يافته استبا کاه

که اين موضوع به ثابت بودن نرخ ارز و افزايش درآمدهای ارزی مرتبط است و به تبع آن 

افزايش عرضه را از ناحيه واردات بدنبال داشته و در نهايت منجر به کاهش نرخ تورم شده 

های  از جمله عواملي باشد که بخشي از کاهش تورم ر در آن دورهاين عوامل مي تواند . است

بهرحال همان گونه که انتطار مي رفت بخشي از آثار تورمي نقدينگي . خاص توضيح دهد

نمايان شده  11و  16انباشت شده طي سال های برنامه سوم و برنامه چهارم، در سال های 

 .است

 و رشد نقدينگي در ايران( CPIبر اساس شاخص )د نرخ تورمرون 4 نمودار
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 توليد و رشد اقتصادي و تورم 30.1

همان طور که . رسم شده است 6نمودار روند رشد اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم در 

بنابراين . مشاهده مي شود رابطه معكوس بين اين دو متغير از اين نمودار نمايان است

يكي از . كي از عوامل مهم در کاهش نرخ تورم محسوب مي شودافزايش رشد اقتصادی ي

سياست هايي که دولت بايد نسبت به آن اهتمام جدی بورزد اين است که جهت گيری 

سياست های اقتصادی را به سمت افزايش توليد و رشد اقتصادی متمرکز نمايد تا ضمن 

از  ،با کاهش نرخ تورم ،دارتقای وضعيت رفاهي احاد مختلف جامعه از طريق افزايش درآم

لذا، اگر چنانچه در سياست های اقتصاد کالن . فشارهای ناشي از نرخ تورم را بكاهند

اين امر  ،تغييرات اساسي بوجود نيايد و رشد اقتصادی در سطح قابل قبولي افزايش نيابد

                 .          عامل مهمي در جهت کاهش تورم در سال های آينده ايفای نقش نخواهد کرد

 و رشد اقتصادي در ايران( CPIبر اساس شاخص )روند نرخ تورم 9 نمودار
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 نرخ ارز و تورم 30.1

سياست های ارزی و تحوالت بازار ارز يكي ديگر از سياست های مهم دولت است که اهداف 

. فزايش آن دنبال مي کندمختلفي را در بهبود شرايط اقتصادی از جمله مهار تورم يا ا

 . ها مي شود افزايش نرخ ارز از طريق دو کانال موجب افزايش سطح عمومي قيمت
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 ای و مواد  ای، واسطه های سرمايه افزايش موجب باال رفتن قيمت کاال يكي اينكه اين

اوليه وارداتي شده و از اين طريق باعث افزايش هزينه توليد مي شود و در نتيجه از 

. رود های توليد داخل باال مي کاال  سطح عمومي قيمت ،ار هزينهناحيه فش

 رود و از اين  های مصرفي وارداتي باال مي قيمت کاال ،همچنين با افزايش نرخ ارز

. يابد طريق سطح عمومي قيمت افزايش مي

افزايش نرخ ارز و نرخ تورم ارتباط بين  ،های گذشته دهد طي دهه نشان مينمودار

 1361و کاهش آن در سال   1321علت افزايش شديد نرخ ارز در سال . نزديک وجود دارد

ها  در اين سال ،ها به ترتيب به شروع و خاتمه جنگ مرتبط است که به دليل همين تكانه

های ديگر  در دورهاما . اند روند تغييرات نرخ تورم و رشد نرخ ارز با همديگر هم جهت نبوده

جهتي بين  های افزايش يا کاهش نرخ ارز و يا دوره ثبات نرخ ارز، هماهنگي و هم اعم از دوره

.اين دو متغير قابل مشاهده است

 CPI بر اساس (DP)و تورم (DF) نرخ رشد ارز در بازار موازي 0نمودار
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است که نتايج مطالعات کمي در کشور نشان نكته حاتز اهميت در اين خصوص اين 

وجود دارد و در واقع اين  1ها رابطه دو طرفه دهد بين نرخ ارز و سطح عمومي قيمت مي

                                                 
1
 Bi-directional Relationship 
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ها  سطح عمومي قيمت  ،يعني با افزايش نرخ ارز. را تشكيل مي دهد 1دور باطل يک ،رابطه

  2.زايش مي يابدنرخ ارز نيز اف ،ها يابد و با افزايش سطح عمومي قيمت افزايش مي

 ،است های نفتي وابسته نظر به اينكه بيش از نيمي از منابع درآمدی دولت به ارز و درآمد

تعيين نرخ ارز   شود و اگر سياست های دولت مي افزايش نرخ ارز موجب باال رفتن درآمد

سياست افزايش نرخ ارز برای تحقق اين هدف  ،مبتني بر نگرش درآمدزايي دولت باشد

نظر به اينكه افزايش نرخ ارز آثار منفي روی ديگر متغيرهای کالن کشور . مي شود توصيه

در اين خصوص . رسد نظر نمي ای منطقي به های ارزی با نگرش بودجه تنظيم سياست ،دارد

 :دو گزينه ممكن قابل طرح است

 های  افزايش سطح درآمد: امكان فروش ميزان ارز پيش بيني شده با نرخ باالتر

شود  دهد و باعث افزايش تقاضای کل در اقتصاد مي مخارج را نيز افزايش مي ،دولت

مطالعات . تورم افزايش مي يابد ،با ثابت بودن ساير شرايط ،و از ناحيه فشار تقاضا

.آثار تورمي مخارج دولت را نيز تاييد مي کنند ،کمي

 ه به کم و کيف اين پديد :عدم امكان فروش ميزان ارز پيش بيني شده با نرخ باالتر

گردد که طي آن برای تامين کسری بودجه دولت،  تنظيم بودجه دولت بر مي

بانک  ارز جاری   به دليل کمبود تقاضا در نرخ -ارزهای فروش نرفته در بازار 

های خارجي بانک  کند و از اين ناحيه، دارايي مرکزی اين ارزها را خريداری مي

   .شود فزايش پايه پولي و نقدينگي مييابد و منجر به ا مرکزی افزايش مي

های اساسي  با عنايت به نكات فوق، وابستگي اقتصاد کشور به نفت يكي از چالش

است و همين طور وابستگي بودجه به نفت از معضالت اساسي در اين راستا است که اقتصاد  

ه نگرش اين در شرايطي است ک. المللي مرتبط مي سازد های بين و بودجه را به بازار

های مصوب مجلس مبني بر  های کلي و برنامه های ارزی با سياست ای به سياست بودجه

های کمي برنامه چهارم توسعه و  های نفتي در بودجه که در هدف کاهش سهم و نقش درآمد

 .سازگاری ندارد ،است نويس برنامه پنجم توسعه  نيز پيشنهاد شده همچنين در پيش

 مخارج دولت و تورم 30.2

هم پيوسته هستند و ارتباط  های مالي و پولي به نايت به اينكه رابطه سياستبا ع

های پولي با تورم نيز قبالً در همين قسمت مورد بررسي قرار گرفته است، لزومي به  سياست

با اين وجود، روند اين . تبيين اين ارتباط به عنوان متغير واسط بين نقدينگي و تورم نيست

                                                 
1
 Vicious Circle 
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مضافاً اينكه . کند ترسيم شده است که ارتباط آن دو با هم تاييد مي 1  نموداردو متغير در 

 . اين ارتباط همجهت و مثبت است

 دولت و رشد مخارج( CPIشاخص )مقايسه روند نرخ تورم  1 نمودار
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 تورم وارداتي و تورم   30.9

اين . قيمت کاالهای وارداتي يكي از عواملي است که بر تورم داخلي  تاثير مي گذاردشاخص 

 .شاخص از دو راه موجب انتقال تورم به داخل کشور مي شود

 مستقيما موجب افزايش قيمت  ،اول اينكه افزايش قيمت کاالهای وارداتي مصرفي

عمومي قيمتها را به اين نوع کاالها در داخل کشور  شده و از اين رو افزايش سطح 

 دنبال دارد و 

  دوم اينكه افزايش قيمت کاال های سرمايه ای، واسطه ای و مواد اوليه وارداتي منجر

بدين ترتيب اثر خود را در . به افزايش هزينه توليدات محصوالت داخلي مي گردد

دهد که در نهايت آثار تورمي آن با  قيمت تمام شده توليدات داخلي نشان مي

 . ش سطح عمومي قيمت ها در جامعه مشاهده مي شودافزاي

منظور تبيين ارتباط تورم وارداتي و تورم داخلي، آمار تورم کشور با آمار تورم  به

روند . است مورد مقايسه قرار گرفته( OECDکشورهای )کشورهای عمده طرف تجاری 

 متغير در اين دو 
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همراهي عمومي و مثبت آنها با يكديگر وجود دارد که . قابل مشاهده است نمودار

 . های بعدی است مستلزم ارزيابي تاثير کمي در بخش

 

محاسبه شده )و نرخ تورم وارداتي ( CPIبر اساس شاخص )روند نرخ تورم 6نمودار

 (بر اساس شاخص قيمت کشورهاي طرف تجاري

0

4

8

12

16

20

24

28

-10

0

10

20

30

40

50

60

40 45 50 55 60 65 70 75 80

DPOECD DPIRAN

 

 تمزد و تورم دس 30.0

های اخير برای اولين بار در کشور، دولت در قانون برنامه سوم توسعه ملزم شد  در طول دهه

که در افزايش حقوق و دستمزد، شاخص تورم را مبنا قرار دهد و حداقل بر اساس ميزان 

. اين رويكرد در برنامه چهارم توسعه نيز مورد تصويب قرار گرفت. تورم آن را افزايش دهد

تخاذ اين سياست برای حفظ رفاه احاد جامعه يک استاندارد پذيرفته شده در کشورهای ا

با وجود اين، اين . وری همراه باشد بويژه اينكه اين تعديل با ارتقای بهره. پيشرفته است

 :افزايش از دو طريق زير منجر به فشارهای تورمي در جامعه مي شود

 های توليد باعث افزايش قيمت تمام شده  افزايش دستمزدها از طريق افزايش هزينه

 .کاالها و خدمات توليد شده مي شود

  افزايش دريافتي ها منجر به افزايش تقاضای کل اقتصاد شده و با فرض ثابت بودن

 .عرضه کل، فشارهای تورمي را به دنبال دارد



 72 

ي و رشد شود در صورتي که افزايش سطح حقوق و دستمزها همراه با افزايش کاراي تاکيد مي

ها  توليد کشور همراه نباشد، آثار منفي ان در اقتصاد بويژه در افزايش سطح عمومي قيمت

 .  وسيعترتر خواهد شد

 قيمت گذاري و تورم 30.1

اعمال سياست تعيين قيمت ها از طريق توسل به مكانيزم های قانوني و نهادی يكي از 

رم اتخاذ کرده است تا بدين سياست هايي است که دولت طي دهه های اخير برای کنترل تو

اين . وسيله فشارهای تورمي که از ناحيه مكانيزم بازار بر تورم وارد مي شود جلوگيری کند

سياست بطور ماهوی برای تثبيت قيمت ها و با منطق حمايت از اقشار پايين درآمدی 

ضد دولت نيز در چارچوب قوانين ملزم شده است که در اين راستا سياست . بهمراه است

های کليدی  ها از سياست ها و اعطای يارانه های کنترل قيمت سياست. تورمي را اتخاذ کند

طور مشخص، سياست کنترل قيمت خدمات  به. کند هستند که دولت آن را دنبال مي

 . های بارز در اين خصوص است های انرژی از نمونه عمومي نظير آب و برق و يا قيمت حامل

فزايش ساالنه قيمت برخي از کاالها و خدمات عرضه شده تعيين سقف قيمت برای ا

با اين وجود . توسط دولت و شرکت های دولتي در اين راستا پيش بيني و تعيين شده است

بدليل ساختار انحصاری شرکت های دولتي و عدم شفافيت ساختار درآمدی و هزينه ای آنها 

أالمللي روشن  ا در سطح ملي و بينو همچنين کارآيي فعاليت آنها، زمينه های رقابتي آنه

نيست و لذا افزايش قيمت کاالها و خدمات يكي از تدابيری است که اينگونه بنگاه ها اتخاذ 

 .مي کنند و زمينه فشارهای تورمي از اين ناحيه افزايش مي دهند

های توليد  ها در طول زمان که طي آن هزينه بايد اذعان داشت کنترل سطح قيمت

محصوالت در حال افزايش است، مستلزم پرداخت يارانه برای تداوم توليد اين و عرضه اين 

های دولت را بدنبال دارد و در نهايت کسری  محصوالت است که اين خود افزايش هزينه

الوصف دولت برای  مع. يابد بودجه دولت از طريق اتخاذ سياست مالي انبساطي افزايش مي

که قبالً به  -های قانوني در اختيار دارد  ه مكانيزمتامين مالي کسری بودجه با عنايت ب

از طريق چاپ پول و گسترش نقدينگي، نرخ تورم جامعه را افزايش  -تفصيل بحث شد 

طور غير مستقيم توسط احاد  دهد که در نهايت هزينه آن از طريق افزايش تورم به مي

 .      شود مختلف جامعه پرداخت مي
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 ه گیريیجنت 18

موجود و آشكار شده اقتصاد ايران در ارتباط با اقتصاد ايران با تاکيد بر  مهمترين حقايق

 :تورم بشرح زير است

  اقتصاد ايران يک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از تغييرات نرخ تورم از

 . تغيير و تحوالت فضای جهاني قابل توجيه است

 وابستگي توليد و تجارت به نفت 

 های پولي ی مالي و سياستها ارتباط تنگاتنک سياست 

 های پولي های مالي و نقش انفعالي سياست نقش فعال سياست 

  بانكي بانكداری بدون ربا و تاثير آن بر عمليات پولي 

 دهد که ايران با دو رژيم تورمي  روند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي

 . است بشرح زير تبعيت تجربه کرده

ه در آن کشور نرخ تورم يک رقمي و دوره ای ک: 1322 – 1331دوره  -

 .با ثبات را تجربه کرده است

دوره ای که طي آن کشور نرخ تورم دو رقمي و : 1311 – 1322دوره  -

 .پرنوسان را تجربه کرده است

  نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت ضمنيGDP  کشور طي دوره

اولي با نرخ تورم . است درصد را تجربه کرده 23مورد مطالعه دو نرخ تورم باالی 

رخ  1312درصدی در سال  1/22و دومي نرخ تورم  1323درصد در سال  3/21

اولي با سال های اولين تكانه نفتي و دومي با سال های اجری طرح . داده است

 .تعديل اقتصادی همزمان بوده است

 متغير نرخ تورم با متغيرهای اقتصاد کالن نظير رشد نقدينگي، رشد نرخ ارز ،

رشد بودجه دولت و نرخ تورم واردتي رابطه مثبت دارد در حالي که با رشد 

 .اقتصادی رابطه منفي دارد
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 ها و نرخ تورم محاسبه سطح قيمت

 ها ها و راه حل مشکالت، چالش: در ايران



 75 

 

 مقدمه 19

زيرا همزمان  .شود مقايسة شرايط اقتصادی در طول زمان دچار مشكل شود تورم موجب مي

برای شناخت تغييرات . يابد ها نيز تغيير مي با تغيير توليد واقعي در يک اقتصاد، سطح قيمت

رفاه جامعه و آگاهي از وضع اقتصادی و رفاهي مردم در طول زمان و بهتر يا بدتر شدن آن، 

رخ عالوه بر آن، ن. شود ميها با تغييرات سطح درآمد واقعي مقايسه  تغييرات سطح قيمت

های  و تنظيم برنامه 1عنوان شاخص مرجع در تصميمات اقتصادی کارگزاران اقتصادی تورم به

  2.گيرد دولت نظير افزايش حقوق و دستمزد مورد استناد قرار مي

ها و شناخت دقيق تغييرات آن و مقايسه با  نحوة محاسبة درست سطح قيمت

از ديرباز مطرح بوده و در اين های اساسي است که  تغييرات سطح درآمد، يكي از پرسش

فصل ابعاد موضوع و اشكاالت و نارسايي آن با تأکيد بر ايران بررسي و تحليل و نقش و 

جايگاه نهاد متولي آمار و کم و کيف استقالل و وابستگي آن به دولت با در نظر گرفتن 

 .شود تجارب برخي کشورها بررسي مي

  در بخش دوم ابتدا شاخص. شده استصورت زير سازماندهي  ادامه اين فصل به 

که مبنای محاسبة نرخ تورم در ايران است، معرفي و سپس نحوة  3کننده قيمت مصرف

های عمده به تفكيک کاالها و خدمات تحليل و در ادامه،  محاسبة اين شاخص و وزن گروه

در بخش سوم . شود بررسي مي 1نحوة محاسبة شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي

در بخش . گيرد های قيمت مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيری شاخص يزان دقت اندازهم

شود و در بخش  کننده تحليل مي قيمت مصرف  روی محاسبة شاخص چهارم مشكالت پيش

های مختلف محاسبه شده، بررسي و در پايان در  پنجم روند نرخ تورم که بر اساس شاخص

 .   گردد ارائه مي گيری و پيشنهادها بخش ششم نتيجه

                                                 
1
 Economic Agents 

CPI

3
 Consumer Price Index (CPI) 

4
  GDP Implicit Price Deflator 
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 هاي محاسباتي تورم مباني و شاخص 21

غالباً افزايش . تعريف واحد برای تورم که مورد قبول تمامي اقتصاددانان باشد، وجود ندارد

در اين . گيرد مورد استناد قرار مييک دوره زماني مشخص در  ها قيمتمداوم سطح عمومي 

 نه افزايش ناگهانيو در يک دوره زماني  ها  فزايش مداوم سطح قيمتتعريف دو نكتة کليدی ا

ها و نه يک يا چند گروه کاال يا خدمت مطمح نظر  و همچنين افزايش سطح عمومي قيمت

  .است

ها و نرخ تورم مطرح است، توجه به تغيير  يكي از نكاتي که در مورد افزايش سطح قيمت

  يلة سطح عمومي قيمتوس ها به سطح قيمت. های نسبي است ها و تغيير قيمت سطح قيمت

های  که قيمت شود، در حالي گيری مي کاالها و خدمات در يک دورة زماني مشخص اندازه

نسبي سطح قيمت کاالها و خدمات مشخص با سطح قيمت کاالها و خدمات مشخص ديگر 

های  برای مثال، افزايش قيمت يک کاال يا خدمت موجب افزايش قيمت. شود مقايسه مي

ويژه اينكه  به. ممكن است در افزايش نرخ تورم تأثير ناچيزی داشته باشد نسبي شده، اما

افتد که افزايش قيمت بخشي از کاالها و خدمات ممكن است با کاهش  گاهي اتفاق مي

 .قيمت بخشي ديگر جبران شود

مهم اقتصادکالن  1عنوان يكي از نماگرهای موضوع بعدی چگونگي محاسبه نرخ تورم به

 :شود سبه نرخ تورم از دو شاخص کليدی زير استفاده ميبرای محا. است

 کننده و  شاخص قيمت مصرف 

 شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي 

کننده برای محاسبة نرخ تورم استفاده  با وجود اين، کشورها غالباً از شاخص قيمت مصرف

 .شود اينک کم و کيف هر شاخص به تفكيک بررسي مي. کنند مي

 کننده شاخص قيمت مصرف 10.3

 فروشي کاالها و خدمات اساس شاخص قيمت خرده برکننده در ايران  شاخص قيمت مصرف

براساس سبد مشخصي از کاالها و خدمات اين شاخص . شود محاسبه ميدر مناطق شهری 

بنابراين شاخص . رديگ ميقرار محاسبه مورد و سطح قيمت اين گروه کاال  شدهتعيين 

ری پرداخت اخدمات در دوره ج شخصي از کاالها ومبد قيمت، مبلغي را که برای يک س

که سال پايه ناميده  -شد پرداخت ميشود؛ با آنچه بايد برای همان سبد در دوره گذشته  مي

                                                 
1
 Indicator 
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از رابطة زير محاسبه  1اين رقم بر اساس شاخص السپيرز .کند گيری مي اندازه -شود مي

 :شود مي

100100
310

1

00

310

1

0

0

310

0

310

0

2

0

2

0

1

0

1

0

310310

0

22

0

11 













i

ii

i

i

t

ittt

L

QP

QP

QPQPQP

QPQPQP
P




 

(2)  

کاالها و خدمات برای خريد  tدر دورة کل پولي است که ميزان  سر،ک مجموع صورت

قيمت کاالی اول در سبد  tP1. گردد پرداخت مي های داده شده بر حسب وزن خانوار سبد

0و  tخانوار در دورة 

1Q  شده تعداد کاالی اول در سبد که توسط خانوار در سال پايه تقاضا

 مخرج کسر،مجموع . تعداد کاالها و خدماتي است که در سبد خانوار وجود دارد 313nو

های داده  بر حسب وزن خانوار کاالها و خدمات سبدکل پولي است که برای خريد ميزان 

0بنابراين . توان خريد مي های سال پايه شده به قيمت

1

0

1 QP کاالی اول بر اساس  هزينة

 .قيمت سال پايه است

برابر سطح  tها در دوره  سطح قيمتآنگاه  ،باشد 133اگر شاخص محاسبه شده برابر با 

ها در دوره  باشد سطح قيمت 133تر از  اگر مقدار شاخص بزرگ. ها در سال پايه است قيمت

t باشد سطح  133ز سال پايه است و اگر مقدار شاخص کمتر ا یها باالتر از سطح قيمت

  .سال پايه خواهد بود یها کمتر از سطح قيمت tدر دوره  ها قيمت

تعداد اقالم موجود در سبد در اصل بايد تمامي اقالمي که توسط خانوارها خريداری 

شود، دربرداشته باشد، اما در عمل تعداد مشخصي از کاالها و خدمات از بين آنها انتخاب  مي

خدمات و وزن هر يک در سبد خانوار از کشوری به کشور ديگر شود و نوع کاالها و  مي

تعداد اقالم اين سبد در . منطقه است 123قلم در  623اين اقالم در بريتانيا . متفاوت است

محاسبه  1313قلم کاال و خدمت است که بر اساس سال پاية  363حال حاضر در ايران 

گردد  آوری مي جمعدرصد جمعيت شهری  13شهر کشور با  12اين اقالم ماهانه از . شود مي

اين شاخص  بر اساس هزينة اقالم خانوارها، و بر مبنای تغييرات قيمت و با احتساب وزن آنها

بازنگری  1316براساس اعالم بانک مرکزی، اقالم اين سبد از ابتدای سال . دشو مي محاسبه

های اين بانک، مقرر شده   هقلم کاال و خدمت افزايش يافته است و طبق برنام 321شده و به 

و سپس نرخ تورم رسمي کشور بر مبنای اين  1313است سبد مذکور بر اساس سال پايه 

 . شاخص محاسبه و اعالم شود

انتخاب سال پايه و فاصله سال محاسبه شاخص با سال پايه از جمله نكات مهمي هستند 

در محاسبة شاخص قيمت، هر . دای داشته باشن اندرکاران به آنها عنايت ويژه که بايد دست

                                                 
1
 Laspeyres 
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ميزان از سال پايه فاصله زياد باشد، ميزان دقت محاسبات کمتر شده و از اين نظر اقدام 

 .شود کاهش فاصله برای افزايش دقت محاسبات يک ضرورت تلقي مي

اين . شود طور رسمي منتشر مي شاخص کل به تفكيک گروه عمده نيز محاسبه و به

خدمت و مسكن، سوخت و روشنايي تقسيم شده و ضريب اهميت  شاخص به سه گروه کاال،

های اصلي  هشت گروه. درصد است 31/21و  33/12، 13/63ترتيب  آنها در شاخص کل به

، (22/1)، پوشاك (12/32)ها و دخانيات  ها، آشاميدني اين شاخص در کشور شامل خوراکي

، (22/1)رد استفاده در خانه ، اثاث و کاال و خدمات مو(31/21)مسكن، سوخت و روشنايي 

،  تفريح، تحصيل و مطالعه (21/1)، درمان و بهداشت (13/11)حمل و نقل و ارتباطات 

 13نمودار  ه هشتگانه دروضريب اهميت گر 1.هستند( 21/1)، کاال و خدمات متفرقه (23/3)

 .آمده است

ي را در مناطق با عنايت به اينكه مرکز آمار ايران شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف

ضريب اهميت گروه هشتگانه ترسيم  6 نمودارکند، بر اين اساس در  روستايي محاسبه مي

ها و دخانيات در مناطق  ها، آشاميدني شايان ذکر است، ضريب اهميت خوراکي. شده است

همچنين ضريب اهميت مسكن، . درصد است 6/23و در مناطق روستايي  12/32شهری 

 . درصد است 3/12و  31/21سوخت و روشنايي در مناطق شهری و روستايي به ترتيب 

هاي اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري  ضريب اهميت گروه 2 نمودار

 در سبد خانوارها بر حسب آمار بانک مرکزي
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هاي اصلي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق  ضريب اهميت گروه 9 نمودار

 روستايي در سبد خانوارها بر حسب آمار مرکز آمار ايران

 

طور  به . در کشورها مختلف متفاوت است CPIهای مذکور در شاخص   وزن گروه 

درصد، مواد  11درصد، حمل و نقل  12کنندة خانوار آمريكايي مسكن  مثال در سبد مصرف

های پزشكي، تفريحات با وزن  درصد، آموزش و ارتباطات، مراقبت 12ها  غذايي و نوشيدني

 . درصد وزن دارند 1درصد و پوشاك  6مساوی 

 خالص داخليتوليد نا ضمنيقيمت شاخص  10.1

شاخص ديگری است که برای محاسبه  (GDP)توليد ناخالص داخلي  ضمنيقيمت شاخص 

تغييرات سطح عمومي اين شاخص . شود ها از آن استفاده مي تغييرات سطح عمومي قيمت

 GDPيعني مبنای محاسبه . کند گيری مي کاالها و خدمات نهايي در کل اقتصاد را اندازه

به . گيرد ی نهايي صورت ميتقاضاصورت  بهاتي است که در جامعه شامل همه کاالها و خدم

 ،(I) گذاری سرمايههای  ، هزينه(C) های خانوار هزينه ةمجموعبيان ديگر، اين شاخص 

MX)منهای واردات  صادراتو ارزش  (G) های دولت هزينه  )شامل  در اقتصاد ايران را

از رابطة زير محاسبه  1با استفاده از شاخص پاش، 1اين شاخص در حال حاضر .شود مي

 .شود مي
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(6) 

شود در صورت و مخرج کسر قيمت ضربدر  طوری که در رابطة باال مشاهده مي همان

به  GDPبندی  از تقسيمتر محاسبة اين شاخص  دهروش سا. جاری شده است مقدار سال

صورت  به 133 در آنضرب و  (RGDP) به قيمت ثابت GDPبه  (CGDP) قيمت جاری

 2:آيد دست مي زير به

100
RGDP

CGDP
PP  (1)  

هايي است که برای محاسبة  يكي ديگر از شاخص( FP)شاخص قيمت فيشر 

های قيمت السپيرز  اين شاخص ميانگين هندسي شاخص. شاخص قيمت پيشنهاد شده است

 :آيد دست مي و پاش است که از رابطة زير به

 j

P

i

LF PPP   

 هاي قیمت گیري شاخص دقت اندازه 21

دی از موضوعات های اقتصا های قيمت همانند ساير شاخص گيری شاخص ميزان دقت اندازه

. شود های قيمت بررسي مي در اين بخش ميزان دقت شاخص. برانگيز اقتصادی است  بحث

مورد بررسي قرار  GDPو سپس شاخص قيمت ضمني CPIابتدا ميزان دقت شاخص 

 .گيرد مي

 GDPشاخص قيمت ضمني 13.3

، قيمت سبد مشخصي از کاالها و CPIبر خالف شاخص  GDPشاخص قيمت ضمني 

گيرد و  گيرد بلكه اين شاخص همة کاالها را در اقتصاد در نظر مي نظر نمي خدمات را در
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به همين دليل، اعتقاد بر . شود براساس ارزش کل مصرف هر کاال يا خدمت، وزن داده مي

کننده، از دقت بيشتری  اين است که اين شاخص در مقايسه با شاخص قيمت مصرف

 . برخوردار است

هايي  نيز از نظر ميزان دقت دارای ناراسايي GDPني با وجود اين، شاخص قيمت ضم

کنند که ميزان واردات تأثير  تأکيد مي( 2332) 2و ديورت( 1113) 1کهل و ديورت. است

MXGICYبر اساس رابطة معروف. دارد GDPمنفي در  در صورتي که ،

. ش خواهد يافتنيز کاه GDPقيمت کاالهای وارداتي کاهش يابد، شاخص قيمت ضمني 

های گذشته رشد قيمت کاالهای وارداتي کشور در  اين در شرايطي است که طي دهه

مقايسه با نرخ تورم پايين بوده است و از اين بعد شاخص تورم را کمتر از ميزان واقعي 

  1316های  کننده طي سال طور مثال رشد شاخص قيمت مصرف به. محاسبه خواهد کرد

که طي همين دوره شاخص قيمت کاالهای وارداتي  صد بوده در حاليدر 2/12معادل  1312

درصد  11هر چند افزايش رشد قيمت کاالهای صادراتي طي دوره . درصد بوده است 3/1

بوده و ميزان آن بيشتر از نرخ تورم رسمي کشور است اما نرخ تورم کاالهای وارداتي بحدی 

د و لذا اثر خالص آن پايين نشان دادن شاخص پايين بوده که نتوانسته اثر آن را  جبران کن

 . قيمت کاالهای وارداتي است

از جمله . ها اين است که شاخص تعديل شدة ديگری جايگزين آن شود يكي از راه

XGIC  ،GIC   و ياGC  .های  شاخص( 2332) 3کنچت و زيشانگ آرم

XGIC   وGIC  ( 2332)که ديورت  دانند، درحالي را مناسب ميGC   را

ای شاخص مناسبي برای  کند که قيمت کاالهای سرمايه ديورت استدالل مي. کند توصيه مي

دولت شاخص کند برای مخارج  همچنين ايشان تصريح مي. مخارج جاری خانوارها نيست

 .توان در نظر گرفت و لذا محاسبة اين شاخص با مشكل مواجه است قيمت مناسبي نمي

  CPI شاخص 13.1

ها و به تبع آن  کننده سطح قيمت بعد نظری پذيرفته شده است که شاخص قيمت مصرفاز 

گيری به نحوة محاسبة اين  دليل اين نتيجه. کند نرخ تورم را بيش از ميزان واقعي برآورد مي

در ادامه به آنها پرداخته دو دليل کليدی در اين خصوص مطرح است که . گردد اخص برميش

 .شود مي

                                                 
1
 Kohil and Diewert  

2
 Diewert 

3
  Armknecht and Zieschang 
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 السپيرز های براساس شاخص CPIكه نبه ايبا عنايت  :ثابت بودن سبد کاالها. الف

مورد استفاده قرار در محاسبة اين شاخص وزن کاالها و خدماتي که  ،شود محاسبه مي

تر  در اين حالت چنانچه کاالهای ارزان ،شود ثابت در نظر گرفته مي ،گيرد برای يک دوره مي

اين در  .کند جانشيني کاالها را لحاظ نمي ةاين شاخص پديدشود، تر  جايگزين کاالهای گران

کند، در چارچوب نظرية تقاضا، در  کنندگان ايجاب مي شرايطي است که رفتار عقاليي مصرف

 .شود تر مي تر جايگزين کاالی گران قابل جانشين ارزانصورت افزايش قيمت کااليي، کاالی 

تورم را بيش از ها و به تبع آن ميزان نرخ  ، سطح قيمترود اين شاخص انتظار مي ،بنابراين

توان نتيجه گرفت که  که اين ادعا صحيح باشد، مي در صورتي. واقعي محاسبه کند حد

 . آورد شودافزايش سطح رفاه جامعه کمتر از ميزان واقعي آن بر

شود که سبد خانوار  حالتي در نظر گرفته . شود برای روشن شدن موضوع مثالي ارائه مي

کيلوگرم  13شود در اين سبد  فرض . حاوی فقط دو کاالی سيب قرمز و سيب سفيد است

هزار ريال  2قيمت هر کيلوگرم برای هر نوع  1311اگر در سال . سيب از هر نوع وجود دارد

اگر قيمت . هزار ريال بوده است 133کننده در اين سال معادل  سبد مصرفباشد، هزينة 

هزار ريال افزايش يابد و قيمت سيب سفيد در همان  13به  1312سيب قرمز در سال 

هزار ريال  123به  1312کننده در سال  قيمت سال قبل ثابت بماند، هزينة سبد مصرف

 [خواهد بود 123شاخص السپيرز  کننده بر اساس افزايش يافته و شاخص قيمت مصرف

123=133(*133/123)[  . 

سؤال اين است که آيا . درصدی در هزينة زندگي است 23اين در واقع يعني افزايش 

کننده  زيرا مصرف. واقعاً هزينة زندگي به اين ميزان افزايش خواهد يافت؟ پاسخ منفي است

کيلوگرم  23تواند  رده و مينظر ک به دليل افزايش قيمت سيب قرمز، از مصرف آن صرف

زيرا . گونه تغييری نخواهد يافت در اين حالت هزينة زندگي هيچ. سيب سفيد مصرف کند

دنبال اين است که برای حفظ استاندارد زندگي خود در يک سطح مشخص،  کننده به مصرف

 دهد شاخص السپيرز نرخ بنابراين، اين مثال به روشني نشان مي. پول کمتری خرج نمايد

 . کند تورم را بيش از ميزان واقعي برآورد مي

به منظور لحاظ کردن تأثير جانشيني کاالها و خدمات با يكديگر، اخيراً شاخص قيمت  

تورش  1کوال اين شاخص با استفاده از فرمول تورن. کننده معرفي شده است ای مصرف زنجيره

 2(عالي)که بنام شاخص ممتاز عالوه بر آن، شاخص ديگری . رساند جانشيني را به حداقل مي

های مختلف به شاخص هزينة  است که در مقايسه با شاخص گذاری شده، طراحي شده نام
                                                 
1
  Tornqvist Formula 

2
  Superlative Index 
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کار که متولي محاسبه  دفتر آمار نيروی  1111شايان ذکر است از سال . زندگي نزديک است

های قيمت است، از ميانگين هندسي برای محاسبة شاخص قيمت  و انتشار آمار شاخص

 . کند کننده استفاده مي فمصر

در طول زمان  خدمات کيفيت کاالها و: تعديل همزمان قيمت با تغييرات کيفيت. ب 

اما آمارگيران . يابد در حال تغيير است و همزمان با تغيير کيفيت، قيمت آنها نيز تغيير مي

آن بخش از ها بسنجند و  طور مداوم تأثير تغيير کيفيت را در افزايش قيمت قادر نيستند به

قيمت سطح واقع افزايش  و درافزايش قيمت را که ناشي از تغيير کيفيت است، احصا کنند 

رو، در  از اين. کاالها و خدمات است دليل تغيير در کيفيت بهنيست بلكه دليل تورم  تنها به

محاسبات شاخص قيمت، تورش ديگری به سمت محاسبة بيش از ميزان واقعي سطح 

هايي  برای رفع اين مشكل، روش. کننده وجود دارد شاخص قيمت مصرف ها بر اساس قيمت

گيری و  معرفي شده است تا اثرهای تغيير کيفيت بر قيمت قابل تفكيک در فرآيند آمار

 . سپس در محاسبه باشد

برای مثال، مقايسة قيمت دو کاال که يكي کاالی اوليه و ديگری کااليي که در آن 

در . گيرد ها قرار مي است، مبنای لحاظ کردن تفاوت قيمت تغييرات کيفي صورت گرفته

"شده مدل چفت"که اين دو کاال همزمان در بازار وجود نداشته باشند، شاخص  صورتي
که  1

گيرد که در سبد بدون تغيير باقيمانده است و در  فقط تغييرات قيمت کااليي را در نظر مي

اند، در محاسبات در نظر گرفته  قيمت مؤثر بودهای کااليي که در تغيير  نهايت هزينة کارخانه

هايي است که برای اين منظور تحت شرايط خاصي   يكي از روش 2روش هدانيک. شود مي

صورت صريح تغييرات در کيفيت را در هزينة  ويژگي مدل هدانيک به. شود استفاده مي

 3.کند زندگي وارد مي

ظری و تجربي دارای يک سری نقاط ها از بعد ن با عنايت به اينكه هر يک از شاخص

هايي  قوت و ضعف هستند، محاسبة دقيق شاخص قيمت و به تبع آن نرخ تورم با دشواری

های  ربط و مسئول در بكارگيری هر يک از روش های ذی رود دستگاه مواجه است و انتظار مي

طور دقيق محاسبه  فوق، تعديالت الزم را انجام دهند تا قادر باشند تورم واقعي را در کشور به

گيری نشود، اعالم تورم نادرست   صورت اگر تورم بدرستي اندازه در غير اين. و اعالم نمايند

                                                 
1
 Matched Model 

2
 Hedonic Methods 

Moulton and Moses (1997), NRC (2002), ILO, et al. (2004), and  Lebow and Rudd (2006) 
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ها  گيران اقتصادی خواهد داد و در فرآيند تخصيص منابع و فعاليت عالمت غلط به تصميم

     1 .اختالل ايجاد خواهد کرد

  CPI روي در محاسبة شاخص قیمت هاي پیش چالش 22

 :شود های محاسبة شاخص قيمت به سه دسته بشرح زير تقسيم مي الشچ

 های قيمت  مديريت و نهاد متولي آمار شاخص 

  فرآيند محاسبة قيمت و 

 فرآيند محاسبة شاخص قيمت 

 .گيرد های مذکور مورد بررسي و تحليل قرار مي در ادامه به ترتيب هر يک از چالش

 ار شاخص قيمتآماري محاسبه و انتشمديريت و نهادهاي  11.3

های گذشته در سطح  مديريت و نهادهای متولي تهيه و انتشار آمارها در طول دوره

. کنند المللي متحول شده است و عمدتاً در مسير استقالل از نهادهای رسمي حرکت مي بين

های ملي در اکثر کشورها به  دهد مسئوليت تهيه و انتشار آمار حساب ها نشان مي بررسي

های ملي در  دهد تهيه و انتشار آمار حساب ها نشان مي بررسي. ماری آنهاستعهدة نهاد آ

درصد  11اين مآموريت در . به عهدة نهاد آماری آنهاست 2تمامي کشورهای در حال انتقال

درصد به عهدة ساير نهادهاست و در  6عهدة نهاد اماری و تنها  يافته به کشورهای توسعه

درصد  12کشورهای در حال توسعه به عهدة نهاد آماری، درصد  11نهايت متولي آمار در 

با عنايت به اين اطالعات، رويكرد اصلي در . درصد ساير نهاد هستند 11بانک مرکزی و 

ها و نهادهای آماری  المللي در انتخاب نهاد مسئول تهيه و انتشار آمار، سازمان سطح بين

 3.باشند هستند که از ستقالل نسبي برخوردار مي

ل اساسي مطرح در اين زمينه، مديريت و متولي توليد و انتشار آمار شاخص سؤا

در امريكا . در کشورهای مختلف نهادهای متولي شاخص قيمت متفاوت هستند. قيمت است

                                                 

 
2
  Transition Economies 
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 2يكي از واحدهای زيرمجموعة دپارتمان نيروی کار اياالت متحده 1دفتر آمار نيروی کار،

های فدرال،  ار برای عموم مردم، کنگره، نمايندگيآوری، پردازش و انتشار آم متولي جمع

اين نهاد يک نهاد آماری  3.وکار در اين کشور است ها و صاحبان کسب های محلي، بنگاه دولت

های  دامنة پوشش آماری اين نهاد شامل آمار شاخص. ملي و مستقل از دولت در امريكاست

وری،  کننده، بهره هزينة مصرفگيری  های مختلف قيمت، نمونه و نماگرهايي نظير شاخص

 .شود طور منظم توليد و منتشر مي های اشتغال است که به بيني نرخ بيكاری، دستمزد و پيش

کند،  در کانادا واحدی بنام آمار کانادا که زير نظر دولت مرکزی آن کشور فعاليت مي

بهداشتي و های سرشماری جمعيت، نماگرهای اقتصادی و  آمارهای اين کشور را نظير داده

در بريتانيا . کند مهاجرت و همچنين نماگرهای اجتماعي و قضايي را توليد منتشر مي

که ابتدا يک نهاد دولتي بود، آمارهای اقتصادی، اجتماعي و جمعيتي   1سازمان آمارهای ملي

با ادغام مرکز آمار و مرکز  1116اين نهاد در سال . کند آوری و منتشر مي آن کشور را جمع

استقالل اين نهاد آماری از دولت بر اساس پيشنهاد . اری نفوس و جمعيت تشكيل شدسرشم

در . مطرح و در حال حاضر از دولت مستقل شده است 2332داری در سال  وزير خزانه

کشورهای ديگر نظير سوئد و بلژيک و سوئيس مرکز آمار ملي آن کشورها که نهاد دولتي 

 .کنند آوری و منتشر مي قيمت را جمع های است، آمارهايي نظير آمار شاخص

شود که  با بررسي نهادهای متولي آمار کشورهای فوق، اين سؤال مستفاد مي

مديريت و نهاد مناسب متولي آمار کيست و کم و کيف استقالل و وابستگي آن نهاد آماری 

شار آمار به دولت چگونه است؟ در رابطه با اين سئوال بايد اذعان داشت فرآيند توليد و انت

طور مثال  به. بايد توسط نهادی مديريت شود که خود آن نهاد در نتايج آمار ذينفع نباشد

ست، سپردن توليد و انتشار آمار بازار کار  دستگاهي که مسئول ايجاد اشتغال در سطح ملي ا

اين بدين مفهوم است . طور خاص آمار اشتغال و بيكاری با يک تضاد ماهوی همراه است و به

های ايجاد  طور طبيعي افزايش تعداد شغل به. اين نهاد خود مسئول ارزيابي خودش باشد که

بنابراين، با در . های عملكردی اين نهاد هستند شده و کاهش نرخ بيكاری از جمله شاخص

نظر گرفتن منطق موضوع، مناسب اين است نهاد ديگری که از نتايج حاصل از آمارگيری 

های آماری، نحوة  کند تا روش دار شود و اين اصل کمک مي را عهدهذينفع نباشد، اين امور 

توليد و انتشار آمارها با دقت و شفافيت بيشتری تدوين و به اجرا درآيد و امكان نظارت و 

 .ارزيابي بر فعاليت اين نهاد توسط نهاد ديگر وجود داشته باشد

                                                 
1
 The Bureau of Labor Statistics (BLS) 

2
 The United States Department of Labor 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Labor_Statistics 

4
 The Office for National Statistics (ONS) 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Labor
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بر اساس روند گذشته  المللي نكتة ديگر اينكه کارکرد نهادهای آماری در سطح بين

های مرتبط استقالل داشته  کند که نهادهای آماری نه تنها در دستگاه در مسيری حرکت مي

صورت يک نهاد مستقل از  باشند بلكه حتي از زير مديريت نهاد دولت نيز خارج شوند و به

 .آوری و منتشر کنند دولت آمارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي را جمع

های ارزشمند  اينكه آمارهای دقيق، قابل اعتماد و بروز يكي از ورودی با عنايت به

ريزی کشور است، شايسته است نهادهای مسئول اقدامات عملي و اجرايي برای  نظام برنامه

 .         تجميع و استقالل نهاد آماری کشور انجام دهند

 محاسبه سطح  قيمت 11.1

 :وار عبارتند از صورت فهرست اين مشكالت به

 شكل محاسبة تغييرات قيمت تأثير ورود کاالها و خدمات جديد به سبد هستندم .

ای که نبوده محاسبه  زيرا برای اين منظور بايد ابتدا قيمت کاالی جديد برای دوره

ويژه، اين در شرايطي است که در آن دوره ميزان تقاضا برای آن کاال صفر  به. شود

ای اين منظور بايد اطالعاتي از ترجيحات معتقد است بر( 1111) 1هازمن. بوده است

دست آورد که در عمل و در دنيای واقعي اين ترجيحات وجود  کننده به مصرف

 .خارجي ندارد

 های مختلف از  وجود مشكالت ناشي از تفاوت قيمت يک کاالی خاص با قيمت

يكي از عوامل مؤثر اين تفاوت قيمت ممكن . جمله نكات مطرح در اين زمينه است

در . کنند کنندگان ارائه مي ت به دليل خدماتي باشد که فروشندگان برای مصرفاس

اين حالت اين تفاوت قيمت بايد در محاسبات قيمت نهايي کاال همانند تغيير 

از بعد ديگر، اين موضوع از بعد ارتباط . کيفيت کاال در نظر گرفته و اصالح شود

. ای قابل تحليل است دوره يت بينهزينة زندگي و مطلوبيت در چارچوب تابع مطلوب

انتظارات قيمتي و تأثير آن بر مصرف حال و آينده و به تبع آن مطلوبيت 

    2.باره مطرح است ای نيز در اين دوره بين

  ممكن است حالتي پيش بيايد که کااليي در دورة جاری خريداری شود اما در دوره

مصرف کاال و يا بخشي از مصرف  به تعويق انداختن. شود های بعد مصرف مي يا دوره

عنوان قيمت  مثالً برای قيمت مسكن، اجارة آن به. آن نظير کاالهای بادوام است

ای وجود ندارد،  اما کاالهای باداوم ديگر که قيمت بازاری اجاره. شود استفاده مي

                                                 
1
 Hausman 

Alchian and Klein (1973)
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دليل فقدان تكنيک قيمت  سازد و در عمل به محاسبة قيمت را با مشكل مواجه مي

 .   شود طور مستقيم در محاسبة شاخص لحاظ مي ه کاالها بهگون اين

 محاسبة شاخص قيمت 11.1

محاسبة شاخص قيمت مستلزم محاسبة قيمت کاالها و خدمات مختلف از طريق تلفيق آنها 

 :نكات مطرح در اين زمينه عبارتند از. با يكديگر است

 رد که محاسبة وزن کاالها و خدمات نياز به قضاوت دارد و اين بستگي دا

های هزينة  در نظر گرفتن وزن. ای در شاخص ظاهر شود کننده از چه طبقه مصرف

برای مثال، محاسبة وزن بر حسب مخارج به . هايي مواجه است کل با نارسايي

های متداول قيمت  معنای دادن وزن بيشتر برای خانوارهای ثروتمند در شاخص

ها در محاسبة نرخ تورم وزن  هشود رفتار آنها در نوع هزين است و اين باعث مي

بنابراين، انتخاب هر طبقة اجتماعي، تأثير خود را بر شاخص . باالتری داشته باشد

 . قيمت و نرخ تورم نمايان خواهد ساخت

  شاخص قيمت بيانگر قيمت تمامي کاالها و خدماتي است که در بازار خريد و

بل قبول، سطح عمومي اما در عمل شاخص قيمت از طريق نمونة قا. شود فروش مي

اين در حالي . کند گيری مي ها را با استفادة بخشي از کاالها و خدمات، اندازه قيمت

شود، اثر هر  است که شاخص هزينة زندگي که در چارچوب مطلوبيت تعريف مي

عواملي نظير عوامل محيطي از . عامل تأثيرگذار بر مطلوبيت، بايد در آن لحاظ شود

گذارند اما  در مطلوبيت تأثير مي  ا، آلودگي، جرايم و استرسقبيل شرايط آب و هو

رو، ارزيابي تأثير  از اين. گيری نيست امكان محاسبة اثرهای کمي آنها قابل اندازه

تغيير قيمت در مطلوبيت و رفاه، بر اين فرض استوار است که عوامل محيطي در 

 . طول دوره ثابت است

 کنند اما برای آنها قيمتي  وارها مصرف ميبعضي کاالها و خدمات هستند که خان

يابد و از  پردازند و اين در شرايطي است که از يک طرف قيمت آنها تغيير مي نمي

کاالهای و خدمات توليد . کند طرف ديگر مصرف آنها برای او مطلوبيت ايجاد مي

. گيرد، در اين حيطه قرار دارند شده و مصرف شده که مورد مبادله قرار نمي

هايي از اين نوع کاالها و خدمات عبارتند از خدمات نوين بانكي، کاالها و  نهنمو

خدمات توليد و مصرف شده در منزل و خدمات ناشي از محل سكونت افرادی که 

 .     مالک آن هستند
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 هاي مختلف محاسبه شده بر اساس شاخص: روند نرخ تورم 23

کننده و شاخص  مت مصرفدر اين بخش روند نرخ تورم کشور که بر اساس شاخص قي

 12نمودار . شود قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي محاسبه شده است، بررسي و تحليل مي

کننده را برای دورة تاريخي و  روند نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف

 . دهد نشان مي 1312-1323بلندمدت 

 3112-3111: کننده بر اساس شاخص قيمت مصرفروند نرخ تورم  0 نمودار
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 : مأخذ

  ،بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران، آمار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفي نقاط شهری

 های مختلف سال

  :شرح زير قابل تفكيک است بر اساس اين نمودار، سه دوره تورمي به 

  پايين اما پرنوسان بوده طور نسبي  طي اين دوره نرخ تورم به: 1331 – 1323دوره

 .است

  طي اين دوره نرخ تورم يک رقمي و باثبات بوده است: 1322 – 1313دوره. 
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  طي اين دوره نرخ تورم مجدداً دو رقمي و همچنين پرنوسان : 1312 – 1323دوره

 .بوده است

کننده و شاخص  متوسط ساالنة نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف

درصد است  13/12و  21/11ليد ناخالص داخلي طي اين دوره به ترتيب قيمت ضمني تو

  1(.6جدول )

و  (DCPI)کننده  محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف  مقايسة روند نرخ تورم 1 نمودار

 3116-3111 2: (DPD)شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي 

-10

0

10

20

30

40

50

60

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

DPD DCPI

 
 :مآخذ

 ی اسالمي ايران، آمار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفي نقاط بانک مرکزی جمهور

 های مختلف شهری، سال

 های مختلف های ملي، سال بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران، آمار حساب 

 

                                                 
 
  CPI 

 GDP  
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کننده  هاي محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف هاي آماري نرخ تورم شاخص 1 جدول

 3116-3112(: DPD)و مرکز آمار ايران ( DCPI)بانک مرکزي 

 

 DCPI DPD ها شاخص

 15.84  14.22  ميانگين

 54.28  49.40  حداکثر

 1.93- 19 حداقل

 13.70  10.13  انحراف معيار

 0.87 0.75 (Skewness)چولگي 

 4،42 3.45 (Kurtosis)کرتوسس 

کننده نرخ تورم  ت مصرفگيری بخش قبل مبني بر اينكه شاخص قيم با عنايت به نتيجه

گيری مذکور را تأييد  کند، محاسبات جدول نتيجه را بيش از ميزان واقعي محاسبه مي

 :شود شرح زير بررسي مي چند نكته در اين مورد قابل طرح است که به. کند نمي

  تأثير نرخ تورم مناطق روستايي 11.3

شهری پايين است اما ها در مناطق روستايي نسبت به مناطق  رغم اينكه سطح قيمت  به

با . ممكن است رشد آنها بيشتر، معادل و يا کمتر از رشد اين شاخص در مناطق شهری باشد

عنايت به اينكه بانک مرکزی شاخص قيمت کاالها و خدمات مناطق روستايي را آمارگيری 

. پذير نيست کند، مقايسة شاخص قيمت مناطق شهری و روستايي بانک مرکزی امكان نمي

کننده مناطق شهری  اين، يكي از عوامل پايين بودن نرخ تورم شاخص قيمت مصرفبنابر

وسيلة شاخص قيمت کاالها و خدمات مناطق روستايي قابل  تواند به بانک مرکزی زماني مي

توجيه باشد که ميزان متوسط ساالنة اين شاخص بيشتر از ميزان متوسط ساالنة شاخص 

  .کننده مناطق شهری باشد قيمت مصرف

محاسبه   نرخ تورم 11نمودار با عنايت به محدوديت آمارهای رسمي منتشر شده، در 

بانک  CBI:City))مناطق شهری  (CPI) کننده شده بر اساس شاخص قيمت مصرف

مرکز آمار ايران طي  SCI:Rural))و روستايي SCI:City) ) مرکزی و مناطق شهری

نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص متوسط ساالنة . شده است ارائه 1311-1316دورة 

کننده مناطق شهری بانک مرکزی و نرخ تورم مناطق شهری و روستايي مرکز  قيمت مصرف

ارزيابي اعتبار نتايج مستلزم . درصد بوده است 21/21و  22/23،  13/12آمار ايران به ترتيب 
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ا خالصه کرده های آماری ر شاخص 1جدول . تر است های طوالني داشتن آمار برای دوره

 .است

مناطق شهري  (CPI)کننده  هاي محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف هاي آماري نرخ تورم شاخص 6 نمودار

-3109: مرکز آمار ايران SCI:Rural) )و روستايي  SCI:City) )و مناطق شهري CBI:City)) بانک مرکزي 

3113 
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SCI:Rural SCI:City CBI:City

 

 :مآخذ

 هوری اسالمي ايران، آمار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفي نقاط شهری، بانک مرکزی جم

 های مختلف سال

 های مختلف مرکز آمار ايران، سالنامة آماری، سال . 

شاخص قيمت  متوسط ساالنة نرخ تورم محاسبه شده بر اساس 1311 – 1316طي دورة 

روستايي مرکز آمار نرخ تورم مناطق شهری و مناطق شهری بانک مرکزی و  کننده مصرف

ارزيابي اعتبار نتايج مستلزم . درصد بوده است 21/21و  22/23،  13/12ايران به ترتيب 

 .تر است های طوالني داشتن آمار برای دوره

 

) مناطق شهري  (CPI)کننده  هاي محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف مقايسة روند نرخ تورم 2 جدول

(CBI:City بانک مرکزي و مناطق شهري( (SCI:City و روستايي( (SCI:Rural 3113-3109: مرکز آمار ايران 

 CBI:City SCI:City SCI:Rural ها شاخص

 21/21 22/23 13/12 ميانگين

 61/21 63/21 13/23 حداکثر
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 13/11 23/11 13/11 حداقل

 13/2 21/1 31/3 انحراف معيار

يكي ديگر از عوامل پايين بودن نرخ تورم  :گذاري ست قيمتاعطاي يارانه و سيا. ب

کننده، ضريب اهميت کاالهای مشمول اعطای  محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف

يارانة . يارانه و همچنين کاالهای مشمول اجرای سياست کنترل قيمت در سبد خانوارهاست

 .ود تورم کمتر باشدش کاالهای اساسي مانند نان و کنترل قيمت انرژی باعث مي

های درستي برای  تواند عالمت گذاری نمي پايين بودن اين شاخص از بعد سرمايه

تواند اختالالتي  گذاری مي ترتيب در زمينة سرمايه گذاران در اقتصاد بدهد و بدين سرمايه

 .وجود آورد به

 گیري  نتیجه 24

ورم مورد استفاده قرار های مختلف قيمت که برای محاسبة نرخ ت اين فصل با بررسي شاخص

گيرد، به اين نتيجه رسيد که تاکنون از بعد کاربردی شاخص جامع و مانع مورد توافق  مي

رغم اينكه در اکثر کشورها،   به. ها وجود ندارد اقتصاددانان برای محاسبة تغييرات سطح قيمت

مومي وجود شود اما توافق ع کننده برای محاسبة نرخ تورم استفاده مي شاخص قيمت مصرف

در اين صورت مبنا . دهد دارد که اين شاخص، نرخ تورم را بيش از ميزان واقعي نشان مي

کننده توسط دولت در تدوين بودجه و همچنين برای  قرار گرفتن شاخص قيمت مصرف

 .دهد گيران مي ها، عالمت نادرستي به تصميم بخش خصوصي در تعيين قيمت

وع شاخص، تعداد اقالم موجود در هر سبد، های قيمت برحسب ن ميزان دقت شاخص

فاصلة سال پايه با سال محاسبة شاخص، وزن هر گروه کاال يا خدمت در سبد، نحوة دخالت 

ها، نحوة برخورد با کاال يا خدمت جديد  تغييرات کيفي همزمان با تغييرات قيمت در شاخص

. دهد ج متفاوتي ارائه ميگيری از کشوری به کشور ديگر نتاي و در نهايت نوع و حجم نمونه

های مسئول با درنظر گرفتن اين موارد برای محاسبة دقيق  بنابراين، الزم است دستگاه

 .شاخص قيمت اهتمام ورزيده و نسبت به بازنگری و اصالح آن بكوشند

در ايران عمالً مرکز آمار ايران و بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران دو نهادی هستند 

مقايسة آمار شاخص تورم محاسبه . کنند کننده را تهيه و منتشر مي صرفکه شاخص قيمت م

 -1316شده بر اساس شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي مناطق شهری طي دورة 

دهد نرخ تورم مرکز آمار ايران  شد، نشان مي که توسط دو مرجع مذکور تهيه مي 1311

وجود تفاوت بسيار . کند ه و منتشر ميبرابر نرخ تورمي است که بانک مرکزی آن را تهي 16/1
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سادگي از کنار آن  باال در محاسبة شاخص مهمي نظير شاخص قيمت، موضوعي نيست که به

به دليل تبعات منفي تهيه و انتشار آمار دوگانه در  1313هرحال، از اوايل دهة  به. گذشت

ر ايران مسئول شد، مرکز آما شاخص قيمت که منجر به محاسبه و اعالم دو نرخ تورم مي

 .گرديد -شود  وسيلة بانک مرکزی تهيه مي که به -شاخص قيمت و نرخ تورم   انتشار آمار

روی محاسبه و انتشار آمار دقيق و  های پيش با عنايت به اين موارد و مشكالت و چالش

 :قيمت، نكات زير قابل طرح است قابل اعتماد شاخص

 های با اهميت و  عتماد و بروز يكي از ورودیبا عنايت به اينكه آمارهای دقيق، قابل ا

المللي بر اساس  ريزی کشور است و کارکرد نهادهای آماری بين ارزشمند نظام برنامه

کند که نهادهای آماری نه تنها در ميان  روند گذشته در مسيری حرکت مي

 های اجرايي استقالل داشته باشند بلكه حتي از زير مديريت نهاد دولت نيز دستگاه

صورت نهاد مستقل از دولت آمارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  خارج شوند و به

شود، اين مهم توسط سازمان مديريت  در اين راستا پيشنهاد مي. آوری کنند را جمع

ای در چارچوب  ريزی کشور مورد توجه و عنايت جدی قرار گيرد و اليحه و برنامه

ه و پس از طرح در هيئت دولت، برای قانون برنامة چهارم توسعه تهي 26مادة 

های  در سالنمايد  يادآوری مي. تصويب به مجلس شورای اسالمي ارسال گردد

ريزی وقت تالشي  سازمان مديريت و برنامه 1313و اوايل دهة  1313اواسط دهة 

 . برای رفع اين مشكل انجام داد اما تاکنون مثمرثمر نبوده است

 بر مشكالت تئوريكي مترتب بر آن، در ايران کننده عالوه  شاخص قيمت مصرف

دليل اعطای يارانه به کاالهای اساسي و کنترل قيمت بخشي از کاالها و خدمات،  به

هر چند اين شاخص با ثابت بودن ساير شرايط، از بعد مصرف . با تورش همراه است

کننده شاخص مناسبي برای تغيير سطح قيمت و سطح استاندارد زندگي و  و مصرف

گذاری و همچنين از نظر مبنا قرار گرفتن اين  رفاه جامعه است، اما از بعد سرمايه

 .       ای دولت، از دقت و قوت الزم  برخوردار نيست شاخص در محاسبات بودجه

  با عنايت به اينكه عمالً فاصله سال پايه با سال محاسبة شاخص قيمت در ايران

رود دستگاه  گردد، انتظار مي يمت ميطوالني است و منجر به کاهش دقت شاخص ق

 . مسئول محاسبة اين شاخص، فاصله را با تغيير زودهنگام به حداقل برساند

 قلم  321جاری به  اقالم موجود در سبد خانوار با درنظر گرفتن افزايش اقالم سال

کاال و خدمت افزايش يافته است، اما کماکان در مقايسه با کشورهای پيشرفته 

شود برای افزايش دقت، ترکيب و تعداد اقالم سبد،  پيشنهاد مي. ن استبسيار پايي

 . طور اساسي مورد بازنگری قرارگيرد به
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  شايسته است نهاد متولي تهيه آمار شاخص قيمت عوامل زير را در محاسبة شاخص

طور  با دقت و تأمل بيشتری مورد عنايت قرار دهد و نحوة محاسبة موارد مذکور به

 :تبيين و ارائه و گزارش نمايد دقيق و شفاف

 قيمت نحوة محاسبة تغييرات کيفي همزمان با تغيير قيمت کاالها، -

 نحوة برخورد با کاال يا خدمت جديد، -

 گيری، حجم نمونه و روش نمونه -

 دهي کاالها و خدمات، وزن -

شوند و يا خانوارها برای  نحوة برخورد با کاالهايي که در بازار مبادله نمي -

 .کنند مندی از آن پولي پرداخت نمي بهرهاستفاده و 
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 مقايسه تطبيقي نماگرهاي ايران با

 انداز سند چشمکشورهاي منطقه  
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 مقدمه 25

های کالن اقتصادی کشور با کشورهای  هدف اين فصل مقايسه و تحليل روند شاخص

رهای منطقه کشو. ها و نرخ تورم است با محوريت شاخص قيمت انداز کشورهای سند چشم

انداز عبارتند از افغانستان، آذربايجان، بحرين، مصر، ايران، عراق،  در چارچوب سند چشم

اردن، قزاقستان، کويت، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوريه، تاجيكستان، 

 .ترکيه، ترکمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان، يمن، قرقيزستان و گرجستان

مت مصرف کننده و شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي و شاخص قي 

تغييرات آن دو شاخص کليدی برای اندازه گيری نرخ تورم است که در اين فصل مورد 

بويژه، روند تحوالت نرخ تورم ايران با کشورهای منطقه . تحليل و مقايسه قرار مي گيرد

ادی مورد بررسي و تحليل قرار در ادامه درآمد سرانه و نرخ رشد اقتص. شود مقايسه مي

ضريب جيني يكي ديگر از نماگرهای کليدی است که در اين فصل مورد تحليل . گيرد مي

 .گيرد قرار مي

ها و  در قسمت دوم سطح قيمت. بندی شده است ساختار اين فصل بشرح زير طبقه

ل مقايسه و تحلي انداز کشورهای سند چشمدر  CPIنرخ تورم محاسبه شده بر اساس 

ها و نرخ تورم محاسبه شده بر اساس قيمت ضمني  در قسمت سوم سطح قيمت. شود مي

GDP در قسمت چهارم به مقايسه و تحليل درآمد سرانه و رشد . شود مقايسه و تحليل مي

 .   کند شود و در نهايت قسمت پنجم نتيجهگيری مي اقتصادی متمرکز مي

 CPIاساس  ها و نرخ تورم محاسبه شده بر روند سطح قیمت 26

و شاخص  CPIها و سپس نرخ تورم محاسبه شده بر اساس  در اين قسمت ابتدا سطح قيمت

 . شود مقايسه و تحليل مي GDP قيمت ضمني

افزايش تورم يعني کاهش قدرت خريد پول ملي و به تبع آن کاهش سطج رفاه جامعه با 

ف جهان موفق به کاهش براساس آمار بانک جهاني، کشورهای مختل. ثابت بودن ساير شرايط
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چند کشوری نظير ايران، نرخ تورم دو رقمي را تجربه . اند نرخ تورم به سطح يک رقمي شده

 . کنند مي

مقايسه افزايش سطح قيمت ها برای دوره ، 1جدول   در 1بر اساس محاسبات گزارش شده

ر افزايش نشان مي دهد ايران در بين کشورهايي که آنها گزارش شده از نظ 2332تا  1163

برابر افزايش  113سطح قيمت ها رتبه اول را کسب کرده و طي اين دوره سطح قيمت ها 

 . يافته است

به ميزان  1163نسبت به سال  2332ها در ايران در سال  پس از ايران ، سطح قيمت

سال  12اين بدين معني است که طي . برابر شده است که در منطقه رتبه اول را دارد 113

اين . درصد افزايش يافته است113333ها در ايران بالغ بر  سطح قيمت 2332ه منتهي ب

مقايسه افزايش سطح . برابر شده است 6/22و  1/12شاخص در مصر و پاکستان به ترتيب 

دهد که سطح قيمت در ايران در مقايسه با اين  قيمت اين کشورها با ايران، نشان مي

اين بدين مفهوم است که . ايش پيدا کرده استبيشتر افز 2/1و  2/1کشورها به ترتيب 

 2/1و  2/1کاهش قدرت خريد پول ايران در مقايسه با کشورهای پاکستان و مصر به ترتيب 

.برابر بيشتر بوده است
2

 

 

برای کشورهايي که آمار آنها گزارش شده مورد بررسي قرار  2332با  1111اينک دوره 

 321به ميزان  1111نسبت به سال  2332ز سال ها در کشور ترکيه ا سطح قيمت. مي گيرد

ايران در . دهد های منطقه باالترين افزايش را نشان مي برابر افزايش يافته که در ميان کشور

سطح  .ها در رتبه دوم قرار دارد سطح منطقه پس از ترکيه از نظر افزايش سطح قيمت

برابر افزايش يافته  1/13 به ميزان 1111نسبت به سال  2332ها در ايران از سال  قيمت

درصد افزايش  1133ها طي اين دوره تقريبا  است که بدين مفهوم است که سطح قيمت

 . يافته است

به ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با  1111- 2332های  طي سال

. اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده فاصله بسيار ناچيز، کمترين افزايش سطح قيمت

ه بعدی ها در رتب کشورهای کويت، اردن و قطر، مصر و پاکستان از نظر افزايش سطح قيمت

 . قرار دارند
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 CPIها بر اساس  افزايش سطح قيمت 1 جدول

 بر پايه   CPI کشور

133=2333 

 2332سال 

تقسيم بر 

1163 

 2332سال 

تقسيم بر 

1111 1163 1111 2332 

 11/1  132 12 .. بحرين

 2/2 1/12 121 21 3 مصر

 1/13 113 113 11 1 ايران

 2/1  113 11 .. اردن

 3/1  131 16 .. کويت

 31/1  11 11 .. عمان

 1/2 6/22 121 16 2 پاکستان

 2/1  121 13 .. قطر

 36/1  131 12 .. عربستان سعودی

 321  321 1 3 ترکيه

 :ماخذ
 World Bank، 2007: World Bank Indicators. 

 GDPسطح قیمت ها بر اساس شاخص قیمت ضمني  27

شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي يكي ديگر از شاخص هايي است که برای 

ها را بر اساس اين شاخص در  سطح قيمت. محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد

 . ارش شده استگز  جدول

آمار گزارش نشده است، تنها برای فاصله  1163با عنايت به اينكه برای ايران در سال 

 2332ها در کشور ترکيه از سال  سطح قيمت. مقايسه مي شود  2332تا  1111سال های 

های منطقه از  برابر افزايش يافته که در ميان کشور 32/111به ميزان  1111نسبت به سال 

ايران در سطح منطقه پس . يش شاخص قيمت ضمني رتبه اول را احراز کرده استنظر افزا

سطح  .ها بر اساس اين شاخص در رتبه دوم قرار دارد از ترکيه از نظر افزايش سطح قيمت

برابر افزايش يافته  12/23به ميزان  1111نسبت به سال  2332ها در ايران از سال  قيمت

در هر دو  CPIاس شاخص قيمت ضمني در مقايسه با افزايش سطح قيمت ها بر اس. است

کشور مبين اين است که بر اساس شاخص قيمت ضمني، افزايش سطح قيمت ها بيشتر 
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شاخص قيمت ضمني برای ايران  12/23با  CPI شاخص 1/133به طور مثال مقايسه . است

 است 

عربستان به ترتيب کشورهای عمان،  1111- 2332های  بر اساس اين شاخص، طي سال

ها را در کشورهای  سعودی و بحرين با فاصله بسيار ناچيز، کمترين افزايش سطح قيمت

ها در  کشورهای يمت، لبنان و پاکستان از نظر افزايش سطح قيمت. اند منطقه تجربه کرده

رتبه های بعدی قرار دارند هر چند سطح افزايش قيمت اين کشورها در مقايسه با ايران به 

کمترين افزايش سطح قيمت ها به ترتيب به کشورهای بحرين، . ی فاصله داردطور معنادار

 . اردن و عربستان سعودی اختصاص دارد

ها بر اساس شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص  افزايش سطح قيمت 6 جدول

 داخلي

 

   GDPشاخض ضمني 

 (  2333=133 بر پايه

 2332سال 

تقسيم بر 

1163 

 2332 سال

تقسيم بر 

1111 1163 1111 2332 

 36/1 - 121 11 - بحرين

 61/2 31 222 11 6 مصر

 12/23-  133 23-  ايران

 12/1-  123 12-  اردن

 11/1-  133 23-  لبنان

 - 1/11 - 111 13 عمان

 21/3 2/1 136 31 1 پاکستان

 62/1-  121 13-  عربستان سعودی

 13/2 3/11 121 21 3 سوريه

 32/111 - 333126 111  .1.1 ترکيه

 12/1-  163 13  .1.2 امارات متحده عربي

 66/1-  1133 111  .1.3 يمن

 :ماخذ
 World Bank، 2007: World Bank Indicators. 

 

تنها کشور منطقه  2332ايران در اسال   CPIشايان ذکر است بر اساس آمار نرخ تورم 

اين در شرايطي است که بر اساس شاخص . بوده که نرخ تورم دو رقمي را تجربه کرده است
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دارای نرخ تورم يک  2332قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي، کشورهايي که در سال 

اين کشورها به ترتيب کمترين تورم عبارنتد از اردن، . رقمي بودند بشدت کاهش يافته اند

است که کشور اين آمار مبين اين . ترکيه، مصر، سوريه، قرقيزستان، گرجستان و تاجيكستان

ترکيه علي رغم تجربه تورم شديد در دهه های اخير، توانسته است نرخ تورم خود را به 

خاطر نشان آذربايجان، بحرين و پاکستان در اين سال نرخ . سطح يک رقمي کاهش دهد

با وجود اين در کشور بحرين طي دو دهه گذشته . درصدی را تجربه کرده اند 13تورم 

 1.في را نيز داشته استتجربه نرخ تورم من

 درآمد سرانه و رشد اقتصادي 28

کشورهای  (المللي دالر بين) 2333به قيمت ثابت   PPPسرانه برحسبتوليد ناخالص داخلي 

بر اساس آمار ارائه شده . گزارش شده است 6 جدولدر  2332  1111منطقه طي دوره  

ارات متحده عربي، کويت و بحرين سه کشوری هستند که طي دوره مورد در جدول، ام

ايران پس از عربستان . سرانه هستندتوليد ناخالص داخلي مطالعه متوسط ساالنه، باالترين 

اطالعات تفصيلي درآمد . است که در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند، رتبه ششم را احراز کرده

 . است وست قابل مشاهده و مقايسه سرانه در اين جدول و جداول پي

جدول پيوست برخي از آنها را  ،در خصوص ساير نماگرها و شاخص های اقتصادی 

توليد مواد غذايي و سهم واردات مواد غذايي از  ،ضريب جيني. تلخيص و گزارش کرده است

 .جمله اين نماگرها هستند که برحسب کشورهای منطقه گزارش شده است

                                                 
 
   



 کشورهای منطقه (المللي دالر بين) 2333به قيمت ثابت   PPPبسرانه برحس  GDP 6 جدول

 1002 1001 1001 1001 1003 1000 3666 3661 3660 1116 3662 3661 3661 3661 3663 کشور

متوسط 

 دوره

 

 0.2- 2،822 1،191 1،203 1،196 1،691 1،961 1،101 1،112 1،306 3،619 1،111 3،111 1،331 1،990 1،213 1،936 آذربايجان

 2.6 15،504 36،331 31،311 30،193 39،213 32،611 32،216 32،062 31،121 31،263 11،212 31،103 31،111 31،606 31،991 31،191 بحرين

 2.4 3،294 1،121 1،010 1،999 1،912 1،213 1،219 1،130 1،102 1،106 3،311 1،001 1،610 1،199 1،110 1،001 مصر

 2.2 5،784 0،016 9،110 9،912 9،111 2،619 2،101 2،901 2،201 2،231 2،123 2،313 2،016 2،360 2،121 2،111 ايران

 2.5 4،143 1،610 1،961 1،110 1،126 1،110 1،306 1،013 1،002 1،013 1،323 1،091 1،621 1،631 1،631 1،101 اردن

 2.4 4،729 9،660 9،111 2،609 2،111 1،611 1،111 1،611 1،101 1،133 3،611 1،932 1،100 1،191 1،001 2،011 قزاقستان

 0.8 20،731 11،139 11،111 13،201 36،191 36،001 36،266 36،120 10،261 10،111 23،111 13،909 .. .. .. .. کويت

 2.3 4،301 1،691 1،600 1،011 1،210 1،111 1،119 1،100 1،111 1،102 1،211 1،310 1،601 1،102 1،911 1،912 لبنان

 3.6 12،399 .. 31،113 31،211 31،201 31،101 31،901 31،321 31،130 31،116 11،116 33،601 33،016 33،913 33،169 30،119 عمان

 1.7 1،851 1،306 1،001 3،610 3،111 3،100 3،110 3،110 3،119 3،111 1،111 3،100 3،092 3،011 3،021 3،901 پاکستان

 0.0 13،408 31،601 31،126 31،311 31،211 31،193 31،320 31،161 31،101 31،110 13،113 31،111 31،913 31،191 31،360 31،610 عربستان سعودي

 1.8 3،169 1،111 1،101 1،126 1،110 1،111 1،393 1،329 1،126 1،111 3،213 1،139 1،311 1،610 1،631 1،910 سوريه

 4.3- 1،059 3،109 3،319 3،011 621 111 106 029 011 030 131 191 661 3،110 3،291 1،111 تاجيکستان

 2.3 6،218 0،110 0،022 9،230 9،129 2،116 9،100 9،316 9،211 9،193 6،111 2،111 2،211 2،691 2،911 2،130 ترکيه

 -1.1 3،417 .. .. .. .. .. 1،131 1،639 1،211 1،166 2،112 1،669 1،103 1،069 1،911 2،060 ترکمنستان

 0.5- 22،403 11،961 13،621 13،161 10،206 13،211 13،101 13،601 11،292 11،319 23،313 11،191 11،911 11،161 11،010 11،161 امارات متحده ربي

 0.2 1،530 3،112 3،012 3،910 3،211 3،210 3،160 3،120 3،130 3،113 1،331 3،113 3،101 3،111 3،221 3،016 ازبکستان

 1.3 781 111 111 111 116 111 111 131 132 060 121 013 961 006 032 961 يمن

 2.0- 1،572 3،031 3،011 3،912 3،223 3،291 3،169 3،111 3،101 3،161 1،211 3،110 3،101 3،910 3،610 1،191 قرقيزستان

 1.4- 2،117 1،661 1،031 1،210 1،126 1،330 3،661 3،616 3،191 3،019 1،211 3،133 3،120 3،100 1،020 1،991 گرجستان



 

 ه گیرينتیج 29

برای ( CPIبر اساس )بر اساس محاسبات صورت گرفته، مقايسه افزايش سطح قيمت ها 

از نظر افزايش  انداز کشورهای سند چشمنشان مي دهد ايران در ميان  2332تا  1163دوره 

برابر  113طي اين دوره سطح قيمت های کشور  سطح قيمت ها رتبه اول را کسب کرده و

ها در  سطح قيمت 2332سال منتهي به  12اين بدين معنااست که طي . افزايش يافته است

اين شاخص در مصر و پاکستان به ترتيب . درصد افزايش يافته است113333ايران بالغ بر 

با ايران، نشان  مقايسه افزايش سطح قيمت اين کشورها. برابر شده است 6/22و  1/12

بيشتر  2/1و  2/1دهد که سطح قيمت در ايران در مقايسه با اين کشورها به ترتيب  مي

اين بدين مفهوم است که کاهش قدرت خريد پول ايران در مقايسه . افزايش پيدا کرده است

 .برابر بيشتر بوده است 2/1و  2/1با کشورهای پاکستان و مصر به ترتيب 

به ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با  1111- 2332های  طي سال

. اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده فاصله بسيار ناچيز، کمترين افزايش سطح قيمت

ها در رتبه بعدی  کشورهای کويت، اردن و قطر، مصر و پاکستان از نظر افزايش سطح قيمت

 . قرار دارند

لي يكي ديگر از شاخص هايي است که برای شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخ

ها در  بر اساس اين شاخص، سطح قيمت. محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد

برابر افزايش يافته که  32/111به ميزان  1111نسبت به سال  2332کشور ترکيه از سال 

. حراز کرده استهای منطقه از نظر افزايش شاخص قيمت ضمني رتبه اول را ا در ميان کشور

ها بر اساس اين شاخص در  ايران در سطح منطقه پس از ترکيه از نظر افزايش سطح قيمت

به ميزان  1111نسبت به سال  2332ها در ايران از سال  سطح قيمت .رتبه دوم قرار دارد

افزايش سطح قيمت ها بر اساس شاخص قيمت ضمني در . برابر افزايش يافته است 12/23

در هر دو کشور مبين اين است که بر اساس شاخص قيمت ضمني، افزايش  CPIمقايسه با 

شاخص  12/23با  CPI شاخص 1/133به طور مثال مقايسه . سطح قيمت ها بيشتر است

به  1111- 2332های  بر اساس اين شاخص، طي سال. قيمت ضمني برای ايران است

بسيار ناچيز، کمترين افزايش ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با فاصله 

 ..اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده سطح قيمت
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تنها کشور منطقه  2332ايران در اسال   CPIشايان ذکر است بر اساس آمار نرخ تورم 

اين در شرايطي است که بر اساس شاخص . بوده که نرخ تورم دو رقمي را تجربه کرده است

 درآمد سرانه و رشد اقتصادی

 (المللي دالر بين) 2333به قيمت ثابت   PPPسرانه برحسبتوليد ناخالص داخلي 

بر اساس آمار . گزارش شده است 6 جدولدر  2332  1111کشورهای منطقه طي دوره  

طي دوره ارائه شده در جدول، امارات متحده عربي، کويت و بحرين سه کشوری هستند که 

ايران رتبه ششم . سرانه هستندتوليد ناخالص داخلي مورد مطالعه متوسط ساالنه، باالترين 

 . است را احراز کرده
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 تحليل نتايج و تصريح مدل، برآورد
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 مقدمه 31

ای  المللي و ملي ادبيات غني وجود دارد و مطالعات گسترده در خصوص تورم در سطح بين

در اين فصل ابتدا تعدادی از مطالعات منتخب در . شورهای مختلف صورت گرفته استدر ک

المللي با محوريت کشورهای در حال توسعه مورد بررسي قرار مي گيرد و در سال  سطح بين

های اخيرا بانجام رسيدهً و در ادامه مطالعات در سطح ملي مورد بررسي، تحليل و ارزيابي 

 .گيرد قرار مي

 و تصريح مدلشناسايي  31

در يک اقتصاد باز مانند ايران، عوامل مؤثر بر نرخ تورم هم دارای منشا خارجي و هم داخلي 

در ابعاد داخلي مازاد عرضه پول و مازاد تقاضا که به تر تيب به بازار عرضه و تقاضای . هستند

ل مؤثر تورم مي توانند از عوام ،پول و بازار عرضه و تقاضای کاال ها و خدمات  مربوط هستند

در ابعاد خارجي نرخ ارز، قيمت کاال های وارداتي از عوامل عمده و مؤثر برتورم بشمار . باشند

 . مي آيند

روابط بلند مدت بين متغيرهای مرتبط  ،روش شناسي بنحوی است که در آن ابتدا

يک  ،در هر بازار شناسايي و تخمين زده مي شود و سپس با استفاده از اين روابط بلند مدت

 .مدل پويای اقتصاد سنجي شناسايي و تخمين زده مي شود

 بازار پول 13.3

در سمت عرضه . در بازار پول هر دو سمت عرضه و تقاضای پول مورد بررسي قرارمي گيرد

و رشد ضريب فزاينده ( B)از حاصل جمع رشد پايه پولي( M2)رشد نقدينگي  ،پول

BmM)يد بدست مي آ( m)نقدينگي   2 .) لذا تغيير هر کدام  از اجزاء فوق در نهايت

 -تورم  ،عوامل موثر عبارتند از درآمد ،در سمت تقاضای پول. باعث رشد نقدينگي مي شوند

برای اطالعات بيشتر مراجعه شود به  [و نرخ ارز   -به عنوان هزينه فرصت پول 
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مازاد عرضه پول  ،طه تعادلي بين عرضه و تقاضای پولبا استفاده از راب.  ](1311)مرادی

 .بدست مي آيد

 بازار کاال ها و خدمات 13.1

فشار های  ،دم تعادل بين عرضه و تقاضای کاال ها و خدمات و وجود مازاد تقاضا در جامعهع 

در خصوص نحوه محاسبه مازاد تقاضا روش های متعددی مورد . تورمي را به دنبال دارد

هر چند . در اين بررسي، از روش هادريک پرسكات استفاده مي شود. ي گيرداستفاده قرار م

استفاده از روش تابع توليد به عنوان يک روش قابل  ،برای محاسبه توليد بالقوه و بالفعل

قبول توصيه مي شود، ولي از آنجايي که اقتصاد ايران طي دهه های گذشته تحت تاثير 

نفت، جنگ و خشكسالي قرار گرفته، استفاده از اين  تكانه های متعددی مانند تكانه های

زيرا طي دوران جنگ و خشكسالي  عوامل توليد بكار . روش برای ايران توصيه نمي شود

حتي مي توان اذعان داشت طي . گرفته  شده است در حالي که محصول اضافه نشده است

افزايش يافته که در توليد کشور با افزايش قيمت نفت به شدت  ،دوره ی تكانه های نفت

واقع ناشي از استفاده بهينه مجموعه عوامل توليد کشور نبوده است بلكه فقط ناشي از 

لذا تفكيک عوامل توليد و محصول بالقوه از عوامل  توليد و . افزايش قيمت بوده است

روش هادريک   ،مع الوصف برای شرايط اقتصادی ايران. محصول بالفعل امكانپذير نيست

 .مرجح است پرسكات

 شاخص تورم وارداتي 31.3

اين . شاخص قيمت کاالهای وارداتي يكي از عواملي است که بر تورم داخلي  تاثير مي گذارد

اول اينكه افزايش قيمت . شاخص از دو راه موجب انتقال تورم به داخل کشور مي شود

خل کشور  مستقيما موجب افزايش قيمت اين نوع کاالها در دا ،کاالهای وارداتي مصرفي

دوم اينكه افزايش قيمت کاال . شده و از اينروافزايش سطح عمومي قيمتها را به دنبال دارد

های سرمايه ای و واسطه ای وارداتي منجر به افزايش هزينه توليدات محصوالت داخلي مي 

دهد که در  بدين ترتيب اثر خود را در قيمت تمام شده توليدات داخلي نشان مي. گردد

با توجه . ار تورمي آن با افزايش سطح عمومي قيمت ها در جامعه مشاهده مي شودنهايت آث

به مباحث اخير، اثر اين متغير از طريق رابطه برابری قدرت خريد واقعي ارز قابل شناسايي 

 .است
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 بازار ارز 31.1

سياست های ارزی و تحوالت بازار ارز يكي ديگر از سياست های مهم دولت است که اهداف 

برای در نظر گرفتن . ي را در بهبود شرايط اقتصادی از جمله مهار تورم دنبال مي کندمختلف

روابط بلند مدت برابری قدرت خريد واقعي ارز مبنای مطالعه قرار مي گيرد و نتايج  ،بازار ارز

 . حاصله در مدل پويای تورم استفاده مي شود

 مدل تجربي 13.2

 : کشور، مدل تجربي تورم به شرح زير استبا عنايت به ادبيات موضوع و حقايق اقتصاد 

                                tttttt DFPEMYPC   43210 

PC،Y: که در آن   ،M، E PF و    GDPنده،به ترتيب شاخص قيمت مصرف کن 

، نقدينگي سرانه، نرخ ارز و شاخص قيمت 1316حقيقي سرانه به قيمت ثابت سال 

گيرد که موجب تغيير  ای از متغيرهای مجازی را دربرمي مجموعه Dو  OECDکشورهای

0در اين معادله معادله . ساختار شده اند 1 0‹و  2 ›0 3 0‹و  4است . 

 تكنیک تخمین و نتايج 32

های تخمين، برخي نكات اساسي مورد بررسي  در اين قسمت بر اساس اصول و مباني تكنيک

خمين و مدل تصحيح خطا برای ت 1در اين تحقيق از رويكرد مدل همجمعي. قرار مي گيرد

را  1311-12ها که دوره آماری سالهای  با عنايت به حجم محدود داده. استفاده شده است

2دهد، از روش تخمين  پوشش مي
ARDL های کوچک است، برای  که مناسب حجم نمونه

 :به صورت زير است ARDLشكل کلي مدل . شود برآورد روابط استفاده مي




 
P

i

ttitit DXY
0

 (3             )                                                     

  

tY ،متغير وابستهtX ،بردار متغيرهای توضيحيtD بردار متغيرهای مجازی وt  جمله

ت که در حالي که روش تخمين اين اس ARDLهای مدل  يكي از مزيت. اختالل است

همجمعي مستلزم اين است که متغيرهای لحاظ شده در مدل، دارای ريشه واحد مساوی 

در نتيجه، برای . يعني يک ريشه واحد باشند اما اين روش مستلزم داشتن اين شرط نيست

                                                 
1. Cointegration 

2. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Framework 
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ه ب ARDLعالوه بر آن، مدل . متغيرهای کالن، نيازی به انجام آزمون ريشه واحد نمي باشد

دليل امكان لحاظ کردن وقفه برای مدل، نهايي کردن مدل، از رويكرد رسيدن از مدل کلي 

کند و در نهايت اينكه در اين رويكرد، متغيرهای در تفاضل اول به  به مدل نهايي را فراهم مي

 . سازی هستند سادگي در چارچوب مدل تصحيح خطا، قابل مدل

 نتايج تخمين  11.3

استفاده شده، به شرح زير  1331-16مدت که از داد های  کوتاه نتايج برآورد شده مدل در

:است  











1
17.0

1
04.003.011.014.0

1
73.022.1

t
PF

t
EtEtMtY

t
PCtPC  

      (-2.99) (17.10)      (-2.48)    (2.57)    (1.85)      (2.69)        (2.48) 

 

t
D

t
TB 6718.06613.0   

(2.67)         (4.65)      

 
47n                                 

9996.0
2
R             

56.0)1(
2

SC [0.45]   90.5)1(
2

FF [0.015]     

27.3)2(
2

N [0.19]          04.3)1(
2

ARCH [0.08] 

ر از يک متغير وابسته کوچكتوقفه دهد، ميزان ضريب  طوری که نتايج نشان مي همان

مبني بر وجود رابطه تعادلي بلندمدت ( 1112)و نتايج آزمون بنرجي، دوالدو و مستر  1است

مقايسه نتايج اين آزمون با مقادير بحراني جدول در سطح . است -21/1ميان متغير، معادل 

است، وجود رابطه بلندمدت را ميان متغيرها تأييد   -33/1درصد که معادل  2استاندارد 

در داده های سری  2دو متغير مجازی يكي برای خنثي سازی تأثير مشاهده پرت .کند مي

کميت برابر يک و ساير  1366برای سال TB 66. زماني بر تخمين مدل لحاظ شده است

ها  ل تا پايان دوره کميت برابر يک و ساير سا 1361برای سال  61Dها کميت صفر و  سال

 :ن زده شده بلندمدت به شرح زير استرابطه تخمي. کميت صفر اختيار مي کنند
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2. Outlier 
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دهد که تمامي ضرايب تخمين زده شده از نظر آماری در سطح  نتايج مدل نشان مي

مچنين عالمت تمامي آنها با مباني نظری سازگار دار هستند و ه درصد معنا 2استاندارد 

نتايج مؤيد اين است که درآمد نفت، سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي بر توليد تأثير . است

رغم تأثير مثبت درآمدهای نفتي بر توليد، ميزان ضريب اين  علي. مثبت و معناداری دارد

ل تصحيح خطا بر اساس رويكرد مد. متغير کوچک است و تأثير آن بر توليد چندان نيست

 :بشرح زير برآورد شده است( 1111) 1انگل و گرنجر
 

1
26.06718.06613.017.003.011.014.022.1
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دهد که اين مدل معتبر است و در صورتي که تكانه ای  های مدل نشان مي نتايج آزمون

حدود چهار سال طول  به سيستم وارد شود و از مسير روند بلندمدت خود خارج شود،

 . ه مسير بلندمدت خود باز خواهد گشتکشد تا ب مي

نيز برای همان دوره و  VAR(P)ا استفاده از تكنيک تخمين شايان ذکر است اين مدل ب

نتايج روابطه . با استفاده از متغيرهای يكسان، برآورد شد که نتايج تفاوت زيادی ندارد

 :بلندمدت بشرح زير است
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 نتیجه گیري 33

ايق آشكار شده جامعه عوامل موثر بر نرخ تورم بر اساس ادبيات موضوع و حق در اين فصل

های مختلف برآورد،  در ادامه با استفاده از تكنيک. و سپس تصريح شدآماری شناسايي 

نتايج برآوردها . برآورد شد ECMمدت وبلندمدت مدل تورم به همراه رابطه  روابط کوتاه

 :کند که عوامل اصلي نرخ تورم در بلندمدت عبارتند از تاييد مي

   مثبت با تاثير نقدينگيرشد 

  با تاثير مثبت تورم وارداتي 

 با تاثير مثبترخ ارز ن 

  نرخ رشد اقتصادی با تاثير منفي 

                                                 
1. Engle and Granger 
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 برنامه کنترل تورم در برنامه پنجم توسعه
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 مقدمه 34

. گردد های فصول اول تا هفتم، در اين فصل برنامه کنترل تورم تدوين مي با استفاده از يافته

های راهبردی و  در ادامه سياست. شود و کمي مترتب بر نرخ تورم ارائه ميابتدا اهداف کيفي 

گردد و در اين فرآيند،  راهكارهای متناسب با هر يک برای تحقق اهداف کمي تبيين مي

های پاياني، الزامات  گردد و در نهايت در قسمت های مرتبط با تورم تبيين مي وظايف دستگاه

 .شود رخ تورم ارائه ميو برنامه نظارتي برای کنترل ن

 اهداف كیفي و كمي تورم در برنامه پنجم توسعه 35

کنترل نرخ تورم با هدف کاهش و باثبات سازی آن يكي از چالش اساسي است که مديران 

در برنامه پنجم توسعه دو هدف کيفي بشرح زير مطمح . ارشد کشور با آن مواجه هستند

 :نظر قرار گرفته است

 کاهش نرخ تورم 

 ت سازی روند نرخ تورمباثبا 

در اين تحقيق . در برنامه پنجم توسعه، اهداف کمي برای نرخ تورم ارائه نشده است

 :اهداف کمي مترتب بر اهداف کيفي فوق بشرح زير است

 بيني  های برنامه پيش نرخ تورم با دو گزينه تورم باال و تورم پايين برای سال

 13.6خ تورم به طور متوسط ساالنه شود نر بيني مي در گزينه اول پيش. شود مي

شود نرخ تورم به طور متوسط ساالنه  بيني مي درصد رشد کند و در گزينه دوم پيش

 جدول های برنامه پنجم در  نرخ تورم به تفكيک سال. درصد رشد داشته باشد 12.6

 .  ارائه شده است

  بينانه نسبت به تاثيرات تورمي اجرای قانوني  خوشگزينه اول رويكرد

ها است که به دليل تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و ايران  مندسازی يارانه هدف

و مديريت کارآمد سمت عرضه و سمت تقاضای اقتصاد در نظر گرفته شده است و 

اريهای گزينه دوم امكان خروج اقتصاد جهاني و اقتصاد کشور از رکود و وجود فش

 .المللي به موازات روند افزايش قيمت مواد غذايي است تورمي در سطح ملي و بين
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 3161-3160: هاي برنامه پنجم توسعه بيني نرخ تورم طي سال پيش 33جدول 

 متوسط برنامه 1311 1313 1312 1311 1313 1311 نرخ تورم

 13.6 1 11 13 12 23 12.1 1گزينه 

 12.6 13 12 11 11 22 12.1 2ينه گز

 

های برنامه، بر اساس تحقيقات صورت گرفته توسط محقق و با  تورم سال  نرخ

های  اين نرخ. المللي تنظيم شده است گيری از نتايج ساير تحقيقات در سطح ملي و بين بهره

 :بيني شده است تورم بر اساس فروض زير پيش

 قيمت نفت افت شديد نداشته باشد . 

 نرخ ارز در سطح نرخ ارز حقيقي ثابت بماند. 

 ساير اصالحات اساسي قيمتي در بازارهای مختلف اقتصادی کشور صورت نگيرد. 

برای آگاهي از روند تاريخي نرخ تورم و آثار مديريت اقتصاد کشور بر نرخ تورم، اين 

د اين اين روند مؤي. ترسيم شده است 12نمودار  در 1311-1331های  متغير برای سال

است که با توجه به تجارب گذشته و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، در کنار تداوم کسب 

ويژه اينكه در شرايط  به. درآمدهای نفتي، امكان دستيابي به اين اهداف نرخ تورم وجود دارد

که ناشي از رکود جهاني  –تر  رکود، کاهش عرضه داخلي از طريق واردات و با قيمت پايين

المللي تاثير تورمي ناشي از قيمت کاالها و خدمات  تداوم رکود بين. ل تامين استقاب -است 

 . دهد وارداتي را تقليل مي

با  هاي برنامه توسعه پنجم عملکرد و پيش بيني در سال :روند نرخ تورم 32 نمودار

 دو گزينه
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 تورمو راهكارهاي اجرايي كنترل  هاي راهبردي سیاست 36

های راهبردی بايستي در قالب يک بسته اجرايي کامل و به هم پيوسته باشد تا با  سياست

اجرای هماهنگ آنها بتوان به خوبي تورم را مديريت کرد و برای هميشه اين معضل تاريخي 

های  ها مبتني بر نظريه اين سياست. روی مردم و سياستگزاران برداشته شود از پيش

بخش ادبيات موضوع و در فرآيند شناسايي و تصريح مدل تورم و در  اقتصادی است که در

های راهبردی  بر اين اساس، سياست. زده شده، استوار است های تخمين نهايت بر نتايج مدل

 :گردد زير برای مديريت و کنترل تورم پيشنهاد مي

 وری و رشد اقتصادی کشور سياست راهبردی ارتقای بهره (1

 بازار کار با محوريت تعيين حقوق و دستمزد نيروی کار سياست راهبردی مديريت (2

 مصرف خصوصي: سياست راهبردی مديريت تقاضا (3

 گذاری  سرمايه: سياست راهبردی مديريت تقاضا (1

 با محوريت واردات : سياست راهبردی مديريت بخش خارجي (2

 پولي -های مالي سياست: سياست راهبردی مديريت بودجه و نقدينگي (6

 ديريت ارز و بازار ارزهای خارجيسياست راهبردی م (1

با محوريت باثبات سازی نوسانات : سياست راهبردی مديريت کالن اقتصاد (1

 متغيرهای اقتصادکالن و کاهش نااطميناني در اقتصاد

های سياستي فوق بر اساس اهداف برنامه و عملكرد بلندمدت  در ادامه، هر يک از حوزه

زماني متغيرها، مورد بحث و بررسي  ارهای سریاقتصاد کشور و به اقتضای دسترسي به آم

 .گيرد قرار مي

 وري و رشد اقتصادي کشور سياست راهبردي ارتقاي بهره 19.3

با عنايت به اينكه رشد اقتصادی از عوامل موثر بر کاهش تورم است، اين سياست راهبردی 

رشد  .شود ها، در راستای نتايج فصول قبلي اين تحقيق ارائه مي همانند ديگر سياست

ديگری از محل عوامل موثر بر . يكي از عوامل توليد . شود اقتصادی از دو محل تامين مي

وری و سپس توليد و رشد  لذا، در اين بخش ابتدا عوامل موثر بر روند تحوالت بهره. وری بهره

 . گيرد اقتصادی مورد بررسي قرار مي

های  در ايران را طي سل وری نيروی کار و موجودی سرمايه عملكرد  بهره 16نمودار 

با نوساناتي به  1331در سال  133وری نيروی کار از رقم  بهره. نشان مي دهد 1331-1316

اين . برابر شده است 3.2وری نيروی کار  افزايش يافته ودر واقه طي اين دوره بهره 336رقم 
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 1316سال در  11به رقم  1331در سال  133وری سرمايه از رقم  در شرايطي است که بهره

 .تقليل يافته است

بين شده بود يک سوم نرخ رشد اقتصادی از محل  در برنامه چهارم توسعه پيش 

وری بر  وری عوامل توليد تامين شود اما با عنايت به اينكه عوامل موثر بر بهره بهره

اين مهم . وری را محقق کند های بلندمدت استوار است، کشور نتوانست اهداف بهره سياست

رسد در برنامه پنجم بخشي  نظر مي به. گذاری شده است داً در برنامه پنجم توسعه هدفمجد

بنابراين، دولت بايستي برای عوامل موثر بر ارتقای . از اين اهداف نيز محقق نخواهد شد

 . وری موفق باشد وری همت گمارد تا بتواند در تحقق اهداف بهره بهره

کشور، بايستي بكارگيری دانش و فناوری به  باالی برای دستيابي به رشد اقتصادی

. صورت همه جانبه به عنوان عوامل کليدی سمت عرضه اقتصاد گسترش و توسعه يابد

ها، باثبات سازی محيط اقتصادکالن، ارتقای  اصالحات نهادی در قوانين و مقررات و سازمان

فني هر چند در -علميهای  کارايي بازارهای اقتصادکالن و ارتقای سرمايه انساني در حوزه

. فرآيند رشد و توسعه حائز اهميت هستند اما همگي آنها تابع قانون بازدهي نزولي هسستند

مندی در اقتصاد، از  نوآوری در فرآيند غلبه بر مرزهای دانش با محوريت توسعه رقابت

در کشورهای در حال توسعه از . موضوعات کليدی در فرآيند رشد و توسعه اقتصادی است

فني در سطح ملي، -مله ايران بايستي برای ارتقای نوآوری و دستيابي به تحول علميج

 :محورهای زير مطمح نظر قرار گيرد

 توسط دولت با رويكرد  توليد دانش به عنوان کاالی عمومي :رشد توليد دانش

ن در سطح آگذاری برای گسترش تفكر علمي، توليد علم و کاربرد  نهادسازی و سرمايه

اين  .شود با محوريت توسعه نوآوری است که از وظايف دولت محسوب مي گسترده

 شن، سرمايه دا(نيروهای علمي، فني و تخصصي)از طريق تامين سرمايه انساني مهم 

تحقيق و  ، سرمايه فيزيكي و سرمايه ماليدر قالب بكارگيری مخارج تحقيق و توسعه

رد آنها به عنوان زيرساخت و کارب ITو ICTهمچنين توسعه . شود توسعه محقق مي

 .شود کليدی در تمامي مراحل زنجيره تامين يک الزام تلقي مي

 ارتقای توانمندی . نوآوری به مفهوم کاربرد دانش در ابعاد مختلف است: رشد نوآوری

وکارها برای ايجاد نوآوری به موازات فراهم کردن محيط مناسب برای رشد و  کسب

 .ئز اهميت هستندتوسعه نوآوری در اين خصوص حا

 المللي و تطبيق آن با  فرآيندهای  انتقال دانش و فناوری از سطح بين :انتقال دانش

اين خود بر کانال های مختلفي .  دهد توليد داخلي محور اصلي آن را تشكيل مي

مدت و  استوار است و موضوعي است که در کشورهای در حال توسعه به ويژه در کوتاه
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های انتقال دانش عبارتند  از جمله روش. آن عنايت خاصي داشت مدت بايستي به ميان

 :از

 گذاری مستقيم خارجيسرمايهتوسعه  -

 واردات کاالهای سرمايه -

  انتقال دانش فني تحت ليسانس -

تحقيق و  از جمله عنايت به مخارج شرط آن مجموعه ستلزم توجه بهانتقال دانش م

 . استاوری سازی دانش و فن برای بوميتوسعه مكمل داخلي 

مسووليت . انتقال دانش و فناوری در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسي است 

گذاری مستقيم خارجي به عهده وزارت امور اقتصادی و دارايي و به طور خاص  سرمايه

است و در واقع گلوگاه انتقال دانش  های اقتصادی و فني ايران و کمک گذاری سازمان سرمايه

کشورهای در حال توسعه عموماً در تدوين برنامه . دهد را تشكيل ميالمللي  و فناوری بين

به همين دليل . گذاری خارجي با چالش مواجه هستند موثر برای جذب و مديريت سرمايه

حتي کشورهايي که . اند نداشته FDIاين کشورها عمدتاً عملكرد چندان موفقي در جذب 

 . سازی دانش موفق شوند قال و بومياند در انت اند، نتوانسته موفق به جذب آن شده

. گيرد کانال ديگر، واردات کاالهای سرمايه است که طي آن انتقال دانش صورت مي 

مسووليت انتقال دانش و فناوری تجلي يافته در ماشين آالت و تجهيزات از بعد مديريت 

اوری با اين وجود، اين دانش و فن. واردات به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است

در اين راستا، . بايستي هزينه تحقيق  و توسعه مكمل داخلي را برای بومي سازی داشته باشد

ريزی و نظارت راهبردی مسووليت اصلي را به عهده دارد و از طرف ديگر  معاونت برنامه

نهادهای آموزشي و به طور خاص وزارت علومف تحقيقات و فناوری برای آموزش نيروهای 

تواند نقش موثری  در اين رابطه همكاری دانشگاه و صنعت مي. وليت داردفني مسو -علمي 

وکارها  بعد ديگر موضوع، توسعه نوآوری است که بايستي با محوريت کسب. داشته باشد

بهرحال در اين فرآيند . ها مطمح نظر قرار گيرد ريزی شكل گيرد و اين مهم بايستي در برنامه

 .وکار را نبايد ناديده گرفت رج تحقيق و توسعه کسبحمايت مالي دولت برای توسعه مخا

طور متوسط و به تريتب  به 1316-1331رشد اقتصاد کل و سرانه اقتصاد ايران طي دوره 

علل پايين بودن نرخ رشد اقتصادی سرانه داليل . ستدرصد بوده ا 2.61و  2.22ساالنه 

  بلندمدت دارد و به عوامل بنيادی موثر بر رشد اقتصادی نظير فناوری، دانش و سرمايه

عالوه بر . شوند وری موجب رشد اقتصادی مي انساني مربوط است که عمدتاً از طريق بهره

کاهش نرخ رشد اقتصادی در تشديد . آنهاد عوامل ديگری بر رشد اقتصادی موثر هستند

های قبل از برنامه پنجم که عمدتاً از بيماری هلندی و متعاقب آن از بحران مالي جهان  سال
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بيني  گردد، رشد اقتصادی ايران به شدت کاهش يافت و پيش و رکود ناشي از آن بر مي

ادی تداوم های اول برنامه پنجم نيز بر کند شدن رشد اقتص شود تاثير اين کاهش در سال مي

های قبل و بعد دو تكانه  روند رشد اقتصادی در سال 11و نمودار  11نمودار  در. داشته باشد

روند تحوالت نرخ رشد اقتصادی مويد اين . ترسيم شده است 1313و  1323نفتي دهه 

است که در هر دو تكانه نفتي ابتدا نرخ رشد اقتصادی افزايش و سپس پس از چند سال 

گيرد و اين پديده، وقوع بيماری هلندی در کشور را به خاطر  خود مي روند کاهشي به

. درآمدهای نفتي مصرف شده در بودجه دولت که ناشي از صادرات نفت است، تاييد مي کند

 .   اين موجب شد رشد اقتصادی را از مسير بلندمدت خود خارج نمايد
 3119-3111هاي  وري نيروي کار و موجودي سرمايه طي سال عملکرد بهره 30نمودار 
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 3161-3191: بيني برنامه پنجم ادي عملکرد و پيشروند نرخ رشد اقتص 33نمودار 

-4

0

4

8

12

16

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

DGDP

 



 117 

 3161-3191: روند نرخ رشد اقتصادي عملکرد 31نمودار 
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درصد در  1های برنامه که طي آن ساالنه  با عنايت به اهداف رشد اقتصادی سال

رشد که موجب شتاب وری و  رود به عوامل موثر بر بهره نظر گرفته شده است، انتظار مي

در اين صورت تحقق اين ميزان رشد . شود، مورد عنايت قرار گيرد توليد در کشور مي

های  تر را طي سال های تورم پايين اقتصادی، منجر به کاهش نرخ تورم شده و تحقق نرخ

 :های موثر بر افزايش توليد عبارتند از سياست. برنامه فراهم خواهد کرد

 های بيكاری توليدی کشور است برای استفاده از ظرفيت اجرای راهكاری مناسب .

های بيكار توليدی کشور وجود ندارد اما آمارهای  هرچند آمار رسمي از ظرفيت

های توليدی کشور  درصد ظرفيت 23غيررسمي مويد اين است که قريب به 

 . بالاستفاده است

 تواند  ز بعد ميهايي است که ا گذاری خارجي يكي ديگر از سياست توسعه سرمايه

يكي اينكه از طريق توليدات جديد بر افزايش . برتوليد و رشد اقتصادی موثر باشد

عرضه تاثيرگذار خواهد بود و ديگر اينكه از طريق توسعه دانش و فناوری آثار غير 

تاثير مكانيزم دوم منوط به . های توليد خواهد گذاشت مستقيم بر بهبود روش

 .بومي سازی دانش و فناوری وارداتي استداشتن برنامه موثر برای 

 های توليد است  وری از طريق بكارگيری دانش، فناوری و تحول در روش ارتقای بهر

 .  دهد که از اهداف کليدی برنامه پنجم توسعه را تشكيل مي

وری کل  های خوبي از جمله ارتقای شاخص بهره در برنامه پنجم توسعه، هدفگذاری

دانش و فناوری، توسعه بازارهای مالي و به تبع آن توسعه عوامل توليد، توسعه 
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با اين وجود بايد اذعان . گذاری،  برای ارتقای رشد اقتصادی صورت گرفته است سرمايه

ريزی دقيق و زمان بيشتری است تا  داشت، بخش قابل توجهي از اين عوامل مستلزم برنامه

 .  ودآثار مثبت آنها در توليد و رشد اقتصادی نمايان ش

جانبه برای بكارگيری عوامل موثر بلندمدت  تحقق اين نرخ رشد مستلزم نگاه همه

. رشد است که طي آن ارتقای فضای رقابتي اقتصاد کشور بايستي مطمح نظر قراگيرد

اين شاخص . مندی ايران را در جهان نشان دهد تواند جايگاه رقابت مندی مي شاخص رقابت

نتايج سال. برای ايران محاسبه شده است  2311-2313یها برای اولين بار برای سال

از  را 61 رتبه ،1 از 1.11 شاخص با اين شاخص مويد اين است که ايران 2311-2313های

های  لذا، الزم است برای تحقق بايد به تقويت مولفه .کرده است کشور کسب 131ميان 

 : از عبارتند توسعه هستند، حلمرا ها که مبتني بر اين مولفه. گانه آن متمرکز شد دوازده

 نهادها شامل نهادهای قانوني و سازماني (1

 ICTهای فيزيكي و  ها اعم از زير ساخت زيرساخت (2

  اقتصادکالن محيط (3

 پايه و ابتدايي آموزش و بهداشت (1

 عالي آموزش (2

 کاالها بازار کارايي (6

 کار نيروی بازار کارايي (1

 مالي بازار توسعه (1

  الكترونيكي آمادگي (1

  بازار اندازه   (13

 و وکارها و پيچيدگي کسب پيشرفت (11

 نوآوری (12

در اين ميان نقش ثبات محيط کالن، ارتقای نوآوری و مديريت انتقال دانش و 

فناوری، اصالحات بنيادی در نهادها اعم از تشكيالت و قوانين و مقررات و در نهايت توسعه 

ريزی و نظارت راهبردی به  هبنابراين، معاونت برنام. بازارهای اقتصادکالن حائز اهميت هستند

ريز موظف است به منظور تحقق اهداف رشد برنامه پنجم برنامه عملياتي  عنوان نهاد برنامه

های توليدی کشور نسبت  طور خاص دستگاه های اجرايي و به موثری تدوين نمايد و دستگاه

ی و وزارت در اين ميان وزارت صنايع و معادن، وزارت کشاورز. به اجرای آن همت گمارند

 . علوم و تعامل موثر ميان انها حائز اهميت است

قابل مشاهده است تحقق نرخ رشد   6و نمودار  2طوری که از نمودار  همان 

اين . درصدی برنامه يعني تغيير مسير رشد اقتصادی از مسير بلندمدت است 1اقتصادی 
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گزاران قرار  وجه سياستوری مورد ت تواند محقق شود مگر اينكه عوامل موثر بر بهره نمي

المللي از جمله چالش هايي هستند که  وجود چالش بيماری هلندی و آثار بحران بين. گيرد

 .اندازد درصدی را به مخاطره مي 1تحقق رشد اقتصادی 

 عملکرد توليد ناخالص داخلي کل و سرانه به قيمت ثابت 36 نمودار
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هاي برنامه  بيني سال عملکرد و پيش: روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 13 نمودار
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کند افزايش رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ  طوری که نتايج مدل تاييد مي  همان 

نجم به های برنامه پ طي سال. نيز شاهدی بر تاييد اين نتيجه است 1شود، نمودار  تورم مي

اين نتيجه زماني متعبر است . يابد تبع افزايش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم نيز کاهش مي

 1.درصدی برنامه محقق شود 1رشد   که نرخ
هاي برنامه  با رشد اقتصادي در سال نرخ تورمعملکرد و پيش بيني روند  مقايسه 14 نمودار

  توسعه پنجم
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هبردي مديريت باازار کاار باا محوريات تعياين حقاو  و       سياست را 19.1

 دستمزد نيروي کار

بررسي تاثير بازار کار بر متغيرهای اقتصادکالن از ادبيات غني برخوردار است و بازار کار در 

های توليد، روی  واقع يكي از بازارهای کليد است که در کنار نرخ ارز از طريق تاثير بر هزينه

بازار کار نه تنها بر سطح قيمت . گذارد رقابتي اقتصاد کشور تاثير ميسطح قيمت ها و قدرت 

 . تاثير مي گذارد بلكه بر نوسانات قيمت نيز موثر است

از آنجايي که در ايران به طور نسبي سطح دستمزدها پايين است و به ويژه سطح  

داقل حداقل دستمزدها پايين است و دولت در حمايت از نيروی کار، معموالً سطح ح
                                                 

 
های اول و دوم برنامه  بيني کرده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال لمللي پول پيشا صندوق بين  

 برای اطالعات بيشتر به پيوست اين فصل مراجعه شود .درصد است 3به ترتيب صفر و 
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دستمزدها را سعي مي کند بيشتر افزايش دهد و از طرف ديگر سهم نيروی کاری که 

اين فرآيند از طرق فشار هزينه بر توليد و . مشمول حداقل دستمزها مي شوند نيز باالست

 . تورم تاثير گذار است

 مصرف خصوصي: سياست راهبردي مديريت تقاضا 19.1

که از طريق اجرای سياست های انبساطي  مصرفي خصوصي يكي از اجزای تقاضای کل است

سهم هزينه های . و تاثير آن بر افزايش مصرف اسمي، منجر به افزايش نرخ تورم مي شود

 21.2رساالنه به طور متوسط  1316-1331مصرفي از توليد ناخالص داخلي طي سال های 

و پس از آن  درصد بوده 22بالغ بر  1311اين سهم در سال (. 22نمودار )درصد بوده است 

 .درصد تنزل پيدا کرده است 11به  1316تا اينكه در سال . روند کاهشي داشته است

 3119-3111: سهم مصرف خصوصي از توليد ناخالص داخلي 11 نمودار
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روند مصرف خصوصي همزمان با بحران مالي جهاني، از روند بلندمدت خود منحرف 

بيني شده است که طي سال های برنامه اين متغير افزايش  نامه پنجم پيششد، اما در بر

 . اين روند نسبتاً از شيب بااليي برخوردار است(. 23نمودار )قابل توجهي را تجربه نمايد 

بيني  درصد پيش 6.1مصرف خصوصي طي برنامه پنجم توسعه معادل روند رشد 

. درصد بوده است 2.2 1316تا  1331اين نرخ دربلندمدت و طي سال های . شده است

. درصد بوده است 2.2در سطح ( 1316-1361)همچنين در سال های پس از جنگ 

يشتر از سطح روند بنابراين، بر اساس پيش بيني های برنامه پنجم، نرخ نرخ رشد مصرف ب
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روند رشد مصرف خصوصي با نرخ تورم مقايسه شده  22نمودار در . تاريخي مصرف است

 .است
 هاي برنامه توسعه پنجم عملکرد و پيش بيني سال: روند مصرف خصوصي 11 نمودار
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هاي برنامه توسعه  عملکرد و پيش بيني سال: روند رشد مصرف خصوصي 11 نمودار
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عملکرد و پيش بيني : خصوصي با نرخ تورممقايسه روند رشد مصرف  12 نمودار

 هاي برنامه توسعه پنجم سال
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 گذاري سرمايه: سياست راهبردي مديريت تقاضا 19.1

نسبت سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلي به طور متوسط  1316-1331طي سال های 

با عنايت به اينكه اين سهم نسبتاً باال است، اما طي (.  نمودار)درصد بوده است  26.6ساالنه 

دو عامل در اين فرآيند . اين مدت رشد اقتصادی متناسب با اين سهم محقق نشده است

 :موثر بوده است

 يعني . های خالي در توليد کشور رقم بااليي را تشكيل مي دهد يكي اينكه ظرفيت

 .ذاری، توليدی را به امغان نمي آوردعدم بهره برداری از ظرفيت بيكار سرمايه گ

 در صورتي که منابع در طرح . عامل ديكر اختالل در تخصيص بهينه منابع است

های با بازدهي باال تخصيص يابد، منجر به افزايش توليد و رشد اقتصادی بااليي مي 

کشورهايي نظير کره جنوبي با همين ميزان از سهم سرمايه از توليد، رشد . شود

 .  اند درصد را تجربه کرده 1سرانه بيش از درآمد 

هرچند انتظار مي رود با افزايش بهره برداری از ظرفيت های بيكار مي توان توليد کشور 

را افزايش دارد اما از انجايي که اين ظرفيت به نحوی شكل گرفته اند که قادر نيستند به 
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ر بهره برداری از اين ظرفيت رقابت در محصوالت واردتي به پردازند، لذا کسب و کارها د

 . های بيكار، دچار مشكالت بنيادی هستند

افزايش سرمايه گذاری هر چند در بلندمدت ظرفيت های توليدی کشور را افزايش مي 

دهد اما از طرف ديگر از طريق افزايش اجزای تقاضای کل باعث افزايش شاخص ضمني 

"شرايط نيروانا"تصاد بهر حال در اق. قيمت توليد ناخالص داخلي مي شود
صادق نسيت و  1

. اجرای يک سياست خوب بخشي از نماگرها را بهبود و در بعضي از نماگرها تاثير مثبت دارد

اين موضوعي است که بايد با اتكا به ساير ابزارهای سياستي، آثار منفي آن را به حداقل 

 . رساند

 3119-3111: از توليد ناخالص داخلي سهم سرمايه گذاري 19 نمودار
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و رشد پيش  1311-1331روند رشد عملكرد سرمايه گذاری کشور طي سال های 

نرخ رشد . ترسيم شده است 21نمودار در ( 1311-1313)بيني آن طي سال های برنامه 

. درصد پيش بيني شده است 11.2سرمايه گذاری کشور طي سال های برنامه پنجم توسعه 

 .مقايسه شده است 21نمودار  شد سرمايه گذاری و نرخ تورم درروند ر

                                                 
 
برای . به حالتي اطالق مي شود که طي آن رضايت و خشنودی مطلق وجود دارد Nirvana شرايط  

 :ه شودعماخذ زير مراجاطالعات بيشتر به 
Worthington & Britton (2009) 
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هاي برنامه  عملکرد و پيش بيني سال: روند رشد سرمايه گذاري10 ارنمود

 توسعه پنجم
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عملکرد و پيش بيني : مقايسه روند رشد سرمايه گذاري با نرخ تورم 11 نمودار
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 با محوريت واردات : سياست راهبردي مديريت بخش خارجي 19.2

به . های مدل اين تحقيق يكي از عوامل موثر بر نرخ تورم، تورم وارداتي است بر اساس يافته

، هر گونه افزايش قيمت کاالها و (21نمودار )دليل وابستگي باالی توليد و مصرف به واردات 

هر چند . تبع آن نرخ تورم خواهد شد ها و به تي، موجب افزايش سطح قيمتخدمات وارد

ويژه اينكه توليد اين  بيشتر کاالها و خدمات وارداتي با مالحظات مزيت نسبي و رقابتي و به

گيرد، در مقايسه با ايران، محصوالت توليد شده  کاالها و خدمات با فناوری مدرن صورت مي

ي هستند، با اين وجود، دولت با هدف حمايت از توليد و اشتغال دارای هزينه توليد پايين

کشور، نرخ تعرفه نسبتاً بااليي را بر واردات اعمال مي کند و از اين طريق قيمت محصوالت 

وارداتي عالوه بر سرريز تورم کشورهای صادرکننده کاالها و خدمات، از طريق اعمال تعرفه 

 . يابد ها افزايش مي نيز سطح قيمت

 نسبت کل واردات به توليد ناخالص داخلي 32نمودار 

5

10

15

20

25

30

35

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Ratio of IMP/CGDP

 
  

افزايش قيمت کاالهای وارتي از دو طريق بر سطح عمومي قيمت ها بشرح زير تاثير مي 

 :گذارد

  از طريق افزايش قيمت کاالهای مصرفي واردتي که به طور مستقيم بر افزايش

درصد  12بر اساس آمارهای رسمي . گذاردسطح عمومي قيمت ها تاثير مي 

بديهي است بخشي از . واردات کشور به کاالهای مصرفي اختصاص دارد

از آن جايي که به . کاالهای مصرفي به صورت غير قانوني وارد کشور مي شود
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اين گونه کاالها نرخ تعرفه قابل اعمال نيست، به طور نسبي اين گونه کاالها 

از جمله . اما هزينه های ديگر بر آنها مترتيب است. شود ارزان تر وارد کشور مي

عالوه بر آن بر حسب نوع مبادی ورود، در . امكان رشاء و ارتشاء وجود دارد

تمامي . مقايسه با مبادی رسمي، هزينه های بيشتری بر آن تحميل مي شود

 .هزينه بر قيمت نهايي کاالها اعمال مي شود

 مهم است، هزينه واردات کاالهای سرمايه ای و  کانال دوم که در اقتصاد ايران

درصد کل کاالهای  12سهم کاالهای سرمايه و واسطه ای بالغ بر . واسطه است

از آنجايي که سهم اين نوع کاالها در واردات باال است، . را تشكيل مي دهد

افزايش قيمت آنها بر عرضه کل اقتصاد تاثير مي گذارد و پان را به سمت چپ 

اين مكاينز از طريق فشار هزينه باعث افزايش سطح . جابجا مي کندو باال 

 .عمومي قيمت ها و به تبع آن  تورم مي شود

قابل مشاهدا است، همبستگي مثبت بين اين دو  33نمودار  همان طوری که از

تاثير مثب افزايش سطح . درصد است 12شاخص قيمت وجود دارد و ضريب همبستگي آنها 

رداتي بر نرخ تورم نيز بر اساس نتايج برآورد مدل تورم قبالً مورد تاييد قرار قيمت کاالهای وا

 . گرفته است

 مقايسه روند رشد قيمت کاالهاي وارداتي با نرخ تورم 16 نمودار
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های فوق، دولت از يک طرف بايد بخشي از تقاضای کشور را از  با عنايت به مكانيزم

های تعرفه، ضمن  همچنين، از طريق تعديل در نرخ. يش عرضه  تامين نمايدطريق افزا

. هدايت اقتصاد به سمت رقابت، زمينه کاهش تورم وارداتي را از اين طريق فراهم نمايد

 :شود های زير در اين راستا توصيه مي بنابرين، اجرای سياست
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 مندی اقتصاد  کاهش نرخ تعرفه و توسعه رقابت 

 ردات کاالهای سرمايه با محوريت کاالهای با فناوری باالافزايش سهم وا 

 گذاری خارجي با رويكرد انتقال دانش و فناوری و گسترش توليد و  گسترش سرمايه

 رقابت

 های تسهيل تجاری با محوريت کشورهای منطقه از جمله استقرار  اجرای سياست

 ش هزينه پنجره واحد به منظور کاهش تعداد مراحل و زمان در راستای کاه

 المللي اصالح نظامات قانوني در در چارچوب نهادهای بين 

  تقويت تعامل با کشورهای طرف تجاری از طريق انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند

 جانبه

 توسعه بازاريابي بين المللي 

 

 پولي -هاي مالي سياست: سياست راهبردي مديريت بودجه و نقدينگي 19.9

های برنامه پنجم  های پولي و مالي طي سال سياست کاهش تورم مستلزم مديريت صحيح

بيني شده در جداول برنامه پنجم مويد اين است که حجم  های کمي پيش شاخص. است

طور  به. پيدا خواهد کرد درصد رشد 22های برنامه پنجم ساالنه بالغ بر  نقدينگي طي سال

روند رشد عملكرد و  31نمودار . بيني شده است درصد پيش 11.2مشخص، رشد پايه پولي 

 .دهد های برنامه توسعه پنجم نشان مي بيني شده آن را طي سال مقادير پيش
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 هاي برنامه توسعه پنجم عملکرد و پيش بيني سال: وند رشد نقدينگير 13نمودار 
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گذاری،  های پولي انبساطي برای تحقق اهداف سرمايه هر چند اتخاذ سياست

تواند مثبت ارزيابي شود اما اثرات تورمي آن  مدت مي در کوتاهاشتغال، توليد و رشد اقتصادی 

ويژه مقايسه در عملكرد  به. دهد تر نرخ تورم را مورد ترديد قرار مي تحقق اهداف پايين

های  بيني شده نقدينگي در برنامه های توسعه غالباً بيشتر از اهداف پيش نقدينگي در برنامه

کاهد و بر انتظارات جامعه تاثير منفي  ها ميان مردم مي توسعه است و اين از اعتبار سياست

 .مي گذارد

 (آخر دوره به اول دوره)و سطح قيمت  ، توليدنسبت نقدينگي 31 جدول
   

 
ف

دي
ر

 

 1311-1311 1311-1361 1361-1321 1326-1331 نماگرها

 12626.1 122.6 6.1 13.6 نقدينگي 1

2 CPI 2.1 2.6 32.6 611.2 

توليد  3

ناخالص 

 داخلي

2.3 3.1 2.6 13.1 

 3.1 1.3 1.1 1.6 جمعيت 1

 23 23 13 11 تعداد سال 2
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های مختلف  عملكرد نقدينگي، توليد و شاخص قيمت مصرف کننده را در دوره 12جدول 

هر چند حقايق آشكار شده کشور تناظر يک به يک بين پول و قيمت را رد . دهد نشان مي

تروم بر اساس نتايج مدل برآورد شده و  مي کند اما تاثير مثبت افزايش حجم پول بر نرخ

 .   حقايق آشكار شده مورد تاييد است

نرخ سود يكي ديگر از ابزارهای پولي است که در چارچوب قانون عمليات بانكي  

ن های تجاری تعيي بدون ربا، بانک مرکزی نرخ بازده انتظاری سقف و کف را برای بانک

کنندگان  گذاران و هم برای دريافت صورت ساالنه هم برای سپرده اين نرخ معموالً به. کند مي

 .االجرا است تسهيالت الزم

های توليد، بر تورم تاثير منفي  از طريق کاهش هزينه( بهره)پايين بودن نرخ سود 

های  بر بانک با عنايت به اينكه بانک مرکزی درصدد است تا با اعمال مديريت بيشتر. دارد

های  خصوصي، سفت نرخ تسهيالت اعطايي آنها را کاهش دهد، اين خود بر کاهش هزينه

کنند، کاهش خواهد داد و  های خصوصي تامين مالي مي وکارهايي که از بانک توليد کسب

 .نمايد اين خود از افزايش نرخ تورم جلوگيری مي

گي در جامعه است بانک اوراق مشارکت يكي ديگر از ابزارهای مديريت نقدين 

مدت تقاضای کل اقتصاد را تحت  ها قادر است در کوتاه مرکزی در راستای اجرای سياست

با اين وجود، در صورتي که از اين ابزار سياستي برای تامين مالي . آورد کنترل خود در 

ي خودِ اين به مفهوم کسری بودجه تلقي م( ای بودجه)استفاده شود، از بعد سياست مالي 

های بعد تاثيرات تورمي مثبت  شود و در بر هم زدن تعادل بودجه تاثيرگذار است و در سال

 . را به دنبال خواهد داشت

مويد اين  نمودارمقايسه اهداف برنامه در خصوص نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در  

، رابطه معكوسي بين رشد نقدينگي و رشد شاخص های برنامه پنجم است که طي سال

تواند بر اهداف برنامه  نيز رخ داد اما نمي 13هر چند اين پديده در دهه . ها وجود دارد قيمت

رسد برای تحقق نرخ تورم پايين،  به نظر مي. های ااقتصادی تنظيم کرد را بر خالف نظريه

در غير اين صورت امكان . ر شوداهداف بايستي در اهداف نرخ رشد نقدينگي تجديد نظ

 .  بيني شده غير ممكن خواهد بود های تورم پيش تحقق نرخ

آثار تورمي رشد  ها با وجود آگاهي از سوال اصلي در اقتصاد اين است که دولت

ورزند؟ پاسخ به اين سوال ريشه در اجرای  نقدينگي، چرا به افزايش حجم پول مبادرت مي

های پولي عمدتاً بر  با عنايت به اينكه سياست. انبساطي دارد( ای بودجه)های مالي  سياست

شوند، لذا سياست پولي نقش انفعالي پيدا  تنظيم مي( بودجه)های مالي  اساس سياست

 . کند مي
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هاي  عملکرد و پيش بيني سال: مقايسه روند رشد نقدينگي با نرخ تورم 13 نمودار

 برنامه توسعه پنجم
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تصريح کردند در اقتصادهای با تورم باال، آنچه رايج ( 1112) 1هيمن و همكاران

دولت است و خود کسری بودجه است، افزايش عرضه پول به دليل نيازهای کسری بودجه  

شود  توان يک متغير درونزا در نظر گرفت، بنابراين، ادبيات رابطه علي از تورم شروع مي را مي

 :اين رابطه با ذکر متغيرهای مياني بشرح زير است. گردد ختم ميو به عوامل سياسي 

 

 ها سطح قيمت  عرضه پول   کسری بودجه  عوامل سياسي

 

  

گيری ايران  کاربرد آن در نظام تصميم. در اين فرآيند عوامل سياسي منشاء تورم است

 :به مبادی زير قابل تفكيک است

 ند هستند که دولت پبوسته برای رفاه آنها م مردم ايران به لحاظ تاريخي عالقه

 .در اين فرآيند نقش نفت به عنوان ثروت ملي حائز اهميت بوده است. هزينه کند

                                                 
1
 Heymann et al.  
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 های مخالف برای برجسته شدن عملكرد و کسب رضايت مردم، ذاتاً به خرج  دولت

مند هستند و حتي ممكن است در بعضي موارد با يكديگر مسابقه  کردن عالقه

 .دهند

 يندگان مجلس به عنوان کساني که بايد با رای مردم انتخاب شوند، در کنار نما

ای  نماينده. دهند ای را نيز مطمح نظر قرار مي مالحظات و منافع ملي، منافع منطقه

که در شهرستان نتواند طرح عمراني جديد احداث نمايد، عمدتاً قادر نيست برای بار 

 .دوم انتخاب شود

د که باعث افزايش مخارج بودجه به سطحي بيشتر از منتبع اينها موضوعاتي هستن

نتايج تحقيقات و . کند بودجه دولت شده و کسری بودجه را به طور پيوسته ايجاد مي

کند که طول مدت تكميل  ريزی و نظارت راهبردی تاييد مي محاسبات معاونت برنامه

 11بالغ بر  1313دهه  سال و در 11بالغ بر  1313طور متوسط در دهه  های ملي به طرح

 . علت عمده طوالني شدن آن، کمبود اعتبار گزارش شده است 1.سال بوده است

های  طلبد که ساختار هزينه تمامي مباحث مربوط به کسری بودجه مداوم دولت مي

سازی دولت، تعادل بين منابع و  دولت متناسب با درآمدها جراحي شود و از طريق کوچک

های  سازی يارانه در صورتي که موجب کاهش هزينه جرای طرح هدمندا. مصارف ايجاد گردد

های اساسي برای کاهش کسری بودجه از يک طرف و از طرف ديگر  دولت شود يكي از گام

با عنايت به اينكه دولت در حال حاضر بخشي از . کاهش منابع بودجه به نفت خواهد بود

کنندگان اعطا مي کند، رقم دقيق  رفمندسازی يارانه ها را به مص منابع حاصل از هدف

ارتباط سياست پولي و مالي در مدل . گيری نيست کاهش مصرف دولت از اين ناحيه چشم

 . ترسيم شده است 1شكل  هيمن و همكاران در

طور همزمان مطمح  های زير به در اين الگو برای مديريت نرخ تورم بايستي سياست

 :نظر قرار گيرد

 ريزی و نظارت  ا محوريت بانک مرکزی و معاونت برنامهبازار پول و اعتبار ب

 راهبردی

  ريزی و  با محوريت وزارت اقتصاد و معاونت برنامه( تامين مالي)بازار مالي

 نظارت راهبردی

 طور خاص با نهادی  مديريت انتظارات با محوريت نهادهای کل نظام و به

 اقتصادی

 امور مالياتي سازمان -نظام مالياتي با محوريت وزارت اقتصاد 

                                                 
 
  و نظارت راهبردی ريزی های عمراني ملي معاونت برنامه کتاب اقتصاد ايران نيلي و کتاب نظارت بر طرح  
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 ريزی و نظارت راهبردی و  های دولت با محوريت معاونت برنامه مديريت هزينه

 همكاری نهادهای اجرايي

 ارتباط سياست پولي و مالي در يک اقتصاد با تورم باال 3 شکل

 

   
 

 

 

 ی  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ای بين کسری بودجه و چاپ پول شكل گرفته است،  جيرهبا عنايت اينكه ايران زن

موضوع استقالل بانک مرکزی به عنوان يک گزينه برای قطع ارتباط کسری بودجه، چاپ 

تاثير استقالل . پول و نرخ تورم در ادبيات مطرح است و در ايران نيز طرفداران زيادی دارد

با وجود اين، . مات زيادی مواجه استبانک مرکزی بر عملكرد متغيرهای اقتصاد کالن با ابها

مطالعات گذشته تاثير استقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم را غالباً در کشورهای صنعتي 

دليل آن اين است که حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی بر حقايق آشكار . کند تاييد مي

رگذاری اين گونه های تاثي شدة کشورهای توسعه يافته استوار بوده در صورتي که مكانيزم

تغييرات نهادی در کشورهای در حال توسعه کارکرد مشابه را ندارد و به همين دليل اين 

گيری در مورد کشورهای در حال توسعه روشن نيست و مطالعات، نتايج واحدی برای  نتيجه

 .  کنند تاييد اثر استقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم ارائه نمي

 

نظام مالياتي 

 ناکارآمد

ريزی  نظام بودجه

 مند غيرنظام

 کسری بودجه باال

 انتظارات ناپايدار

 

 تورم باال

 بازار اوراق 

 غيرپيشرفته

 تقاضای پول

 پايين
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نظری، پيشينة موضوع و حقايق اقتصاد ايران، دو راهبرد برای  -با عنايت به مباني فكری

اصالحات   راهبرد اول انجام 1.شود تغييرات نهادی و استقالل بانک مرکزی ايران ارائه مي

ساختاری در اقتصاد برای دستيابي به استقالل بانک مرکزی و راهبرد دوم انجام اصالحات 

اينک . عدم وابستگي بودجه دولت به نظام بانكيهای قانوني برای  مالي و اعمال محدوديت

 :گردد در ادامه ابعاد هر يک از راهبردها تبيين مي

 اصالحات ساختاري در اقتصاد براي دستيابي به استقالل بانک مرکزي : راهبرد اول

با عنايت به اينكه اثربخشي استقالل بانک مرکزی از بعد نظری، بر فروض سختي استوار 

کشورهای توسعه يافته نيز بخشي از اين فروض صادق نيست، پيشنهاد  است و حتي در 

نيازها و الزامات استقالل  شود قبل از هر گونه اقدام برای استقالل بانک مرکزی، پيش مي

نيازها و  ای از پيش چرا که استقالل بانک مرکزی به يک مجموعه. بانک مرکزی فراهم شود

برای اين منظور . نيازها فراهم نيست در ايران اين پيشالزامات نياز دارد که در حال حاضر 

 :الزم است وضعيت موارد زير روشن گردد

  تبيين ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی به منظور تطبيق با نظام بانكداری

 بدون ربا 

 سازی دولت و بودجه دولت اصالحات مالي در راستای کوچک 

 بودجه دولت  توسعه بازارهای مالي به منظور تامين مالي 

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزی تبيين جايگاه بانک 

با عنايت به موارد فوق، استقالل بانک مرکزی عالوه بر افزايش اختيارات بانک 

مرکزی در تعيين اهداف و ابزارهای پولي، وظايف و مسووليت های بانک مرکزی نيز همزمان 

موضوع بسيار مهمي است که در ادبيات استقالل بانک مرکزی  اين. مورد عنايت قرار گيرد

برای مدت های طوالني مغفول مانده بود و اخيرا محققان درصدد آن برآمدند که به اين مهم 

در اين خصوص دو موضوع کليدی بشرح زير مورد توجه . بپردازند و ابعاد آن را روشن کنند

 :قرار گرفت

 پاسخگويي 

 شفافيت 

رکزی بايد در قالب اين مهم به عموم مردم پاسخگو باشد و به طور چرا که بانک م

پيوسته مردم را در جريان اهداف و سياست های خود قرار دهد و مردم بر اساس اين 

يكي از مطالعات اوليه در اين خصوص به . اطالعات تصميمات منطقي و عقاليي بگيرند

                                                 
 
 .مراجعه شود( 1311)برای اطالعات تفصيلي در اين خصوص به مرادی   
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اين شاخص درصدد است (. Siklos، 2002)گردد  تدوين شاخص شفافيت بانک مرکزی بر مي

متغير نظير کم و کيف پيش  11اين شاخص . تا اطالعات اقتصادی و نهادی را پوشش دهد

بيني ها، اجزای تفصيلي مدل های مورد استفاده، کم و کيف جلسات، کم و کيف رای گيری 

مردم را و تصميمات، فاصله زماني انتشار منظم اطالعات که مجموع تعامالت بانک مرکزی با 

در تكميل اين شاخص، شاخص دوم که پاسخگويي بانک . نشان مي دهد، در نظر مي گيرد

ويرايش جديدی از ( 2336)آيجفينگر و گراتس . مرکزی را نشان مي دهد، ساخته شده است

بنابراين برای هرگونه اصالحات جهت گام برداشتن به . اين شاخص ها را معرفي کرده اند

رکزی، بايد موضوع شفافيت و پاسخگويي بانک مرکزی نيز مطمح نظر سمت استقالل بانک م

 .شود قرار گيرد و اين موضوعي است که در ايران به آن توجه نمي

    

 هاي قانوني   اصالحات مالي و اعمال محدوديت:  راهبرد دوم

حات خوبي برای کاهش وابستگي بودجه دولت به نظام بانكي را بدون انجام اصال  ايران تجربة

چهارم  قانون برنامه سوم توسعه است که برای برنامة  61نمونة بارز آن مادة . نهادی دارد

قانون برنامه سوم توسعه، استقراض دولت از  61طبق ماده . توسعه نيز تمديد شده است

های ساالنة  کند که دولت بايد بودجه اين ماده تصريح مي. سيستم بانكي ممنوع شده است

نظر  به. ای تنظيم نمايد که کسری احتمالي از طريق نظام بانكي تامين نشود هگون خود را به

تواند برای وابستگي کسری بودجه دولت به منابع بانكي موثر  رسد اين گونه قوانين مي مي

باشد و دولت نيز از اين طريق مي تواند اصالحات الزم در سمت منابع و مصارف خود برای 

 .ا انجام دهددستيابي به تعادل بودجه ر

يكي ايجاد محدوديت . در اين راستا دو رويكرد به صورت همزمان قابل اجرا است 

تواند در تحديد  های قانوني برای منع فروش دالر توسط دولت به بانک مرکزی است که مي

رويكرد دوم کاهش حجم دولت از طريق کاهش اعتبارات . پايه پولي کشور موثر باشد

بديهي است در صورت به . تواند در بهينه سازی حجم دولت موثر باشد ای است که مي هزينه

های رشد اقتصادی و افزايش درآمد مالياتي دولت، بخشي از مشكل  ثمر نشستن سياست

 .      کسری بودجه دولت از اين طريق حل خواهد شد

 سياست راهبردي مديريت ارز و بازار ارزهاي خارجي 19.0

در اين . و مجری بر سه بازار مالي پول، ارز و طال است بانک مرکزی مسوول سياستگذاری

از آنجايي که بخش قابل توجهي از . راستا، بانک مرکزی نهادی برای ثبات و تعادل بازار است

آيد و درصد کمي از محل صادرات کاالها و  درآمدهای ارزی از محل فروش نفت بدست مي
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تبع آن نقش بانک  ن درآمد و به خدمات است، نقش انحصاری دولت به عنوان صاحب اي

 . مرکزی حائز اهميت است

های مطرح درخصوص نظام ارزی ايران، نظام شناور مديريت شده  از جمله سياست

در اين نظام . است که در کميته تخصصي بازار پول، ارز و سرمايه نيز به تصويب رسيده است

شود،  نوسانات در نظر گرفته مي ای برای نرخ ارز با توجه به شرايط بازار تعيين و دامنه

 . کند بطوريكه اگر نرخ خارج از دامنه مذکور نوسان نمايد، بانک مرکزی در بازار مداخله مي

گيرد يا  آيا تغيير و تحوالت نرخ ارز واقعي صرفا تحت تاثير متغيرهای اسمي قرار مي

مي دهد متغيرهای اينكه نقش عوامل واقعي در روند آن متاثر است؟ مطالعات تجربي نشان 

از جمله مخارج . واقعي اقتصاد در روند تغييرات نرخ ارز واقعي تاثير و نقش مهمي دارند

وری عوامل توليد، رشد اقتصادی و سرمايه گذاری عواملي هستند که در بلند  دولت، بهره

تني لذا تنظيم سياست های ارزی و نرخ ارز صرفا مب. مدت بر نرخ ارز واقعي تاثير مي گذارند

 .بر تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي محل تامل و بازنگری است

اين در شرايطي است که بايد به آثار مختلف اقتصادی افزايش نرخ ارز در اقتصاد توجه 

آثار اجرای سياست افزايش نرخ ارز بر متغيرهای کالن کشور با تاکيد بر صادرات غير . داشت

 .سطح توليد و اشتغال قابل بحث و بررسي است ،بودجه دولت ،ها سطح عمومي قيمت ،نفتي
 :از جمله. های مختلف قابل بحث و بررسي است رويكرد دولت به ارز از ديدگاه

  درصد درآمدهای بودجه را از محل درآمدی نفت تامين مالي  63دولت بالغ بر

اين به مفهوم واقعي يعني دولت به طور پيوسته با کسری بودجه بااليي . کند مي

 .جه استموا

  دولت از مديريت نرخ ارز به عنوان سياستي برای کاهش نرخ تورم استفاده مي

ای و  درصد کاالهای وارتي کشور به کاالهای سرمايه 12ويژه اينكه بالغ بر  به. نمايد

ای تعلق دارد و در صورت افزايش نرخ ارز، هزينه توليد کاالها و خدمات از  واسطه

 .ر نهايت به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شداين طريق افزايش يافته و د

با عنايت به اينكه اين دو رويكرد دولت در جهت عكس هم هستند، در عمل يكي از 

يكي از داليلي که دولت نتوانسته است نر خ تورم را . شود اهداف قرباني هدف ديگر مي

ويژه  آمدهای نفتي بهاز انجايي که بازار ارز به تبع افزايش در. کاهش دهد، همين عامل است

به طور پيوسته با مازاد عرضه ارز مواجه بود، دولت از طرق فروش اين مازاد  1313در دهه 

بر بانک مرکزی، موجب تشديد رشد پايه پولي شده و از اين ناحيه کسری بودجه خود را 

 . تامين کرده است
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های  ، هماهنگي سياستبا در نظر گرفتن مكانيزم ارتباط بودجه دولت به بازار و نرخ ارز

بنابراين، اگر . ، پولي و ارزی از الزامات مديريت درست نرخ تورم است(ای بودجه)مالي 

ای مديريت کند  چنانچه بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد، بازار ارز را بايد بگونه

 .که از کاهش ارزش ريال جلوگيری نمايد

 مديريت انتظارات و نااطميناني 19.1

ناني و به طور خاص نااطميناني تورمي بر بخش واقعي اقتصاد در ابعاد مختلف نااطمي

عالوه بر آن  1.نااطميناني تورم باعث کاهش سرمايه گذاری مي شود. تاثيرگذار است

   2.دهد نااطميناني تورم کارايي تخصيص توسط قيمت ها را کاهش مي

 بر کاهش نااطميناني داردافزايش اطالعات تاثير بسزايي : اطالعات و نااطميناني .

 :اطالعات مبتني بر دو دوره قابل تمايز است

شود تاثير تجارب در  اطالعات ناظر بر گذشته که موجب مي -

 . ها لحاظ شود گيری تصميبم

شود و در  ها مي اخت بهتر فرصتناطالعات ناظر بر آينده که موجب ش -

 .کند بهينه شدن تصميمات اتخاذ شده کمک مي

هرذ چه اطالعات بشتر و دقيق تر . اتخاذ تصميمات نقش بسزايي دارداطالعات در 

دردستر باشد، تصميم گيران با ريسک و نااطميناني کمتری مواجه خواهند بود و اين فرآيند 

در سطح خرد کسب وکارها با . آنها را هدايت مي کند تا تصميمات بهينه تری اتخاذ نمايد

يمت، تقاضا، رقبا، و محصوالت جانشين نمونه هايي از انواع ريسک و نااطميناني از قبيل ق

 . اين موارد هستند که کسب و کارها با آنها مواجه هستند

بر اساس يافته های تحقيقات گذشته، بين نرخ تورم و نااطميناني رابطه دو طرف 

در صورتي که نرخ تورم مديريت شود . افزايش يكي بر ديگری تاثير مثبت دارد 3.وجود دارد

چرا اين خود بر . نرخ آن کاهش يابد، با کاهش نااطميناني، مجدداً نرخ تورم کاهش خواهد و

ن مي اشكل گيری انتظارات تاثير مي گذارد و از اين طريق تاثير مثبت آن بر اقتصاد نماي

 .شود

                                                 
1
 Fischer and Modigliani (1978) 

2
 Friedman (1977) 

 
 .مراجعه شود( 2336)برای اطالعات بيشتر به مرادی   
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 هاي راهبردي و راهکارها اهداف، سياست 0جدول 

هاي  سياست اهداف

 ديرهبر

 راهکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش 

 تورم

سياست 

راهبردی ارتقای 

وری و رشد  بهره

 اقتصادی کشور

 

يد و رشد اقتصادی با لارتقای محيط کسب وکار برای رشد و توسعه تو -

 محوريت اصالح محيط کالن کشور

 گذاری در تحقيق و توسعه  از طريق سرمايه ارتقای توان رقابتي کشور -

 و توسعه بكارگيری دانش رشد توليد دانشو عملياتي برای  اتخاذ برنامه موثر -

  و خالقيت رشد نوآوریبه منظور  SEMsحمايت از  -

 حمايت از مالكيت معنوی -

 به توليد ناخالص داخلي مخارج تحقيق و توسعهنسبت افزايش  -

 افزايش تعامل و توسعه همكاری بين دانشگاه و صنعت -

تربيت نيروی انساني متناسب با تقاضای نظور اصالح نظام آموزش عالي به م -

 کار بازار

و فناوری بين انتقال دانش با محوريت  گذاری مستقيم خارجيسرمايهتوسعه  -

 المللي

تجلي يافته در  انتقال دانش فنيبا محوريت  واردات کاالهای سرمايهمديريت  -

 ماشين آالت و تجهيزات سرمايه ای

 به منظور ارتقای تخصيص بهينه منابعطقي من اتخاذ سياست های درآمدی -

وری  وکارهای دارای بهره اجرای راهكارهای موثر برای تشويق سازمانها و کسب -

  باال

 وری های بهره ابالغ شاخصتعيين و  -

در  ها و طرحهای بهبود مديريت و کيفيت عرضه کاالها و خدمات تهيه برنامه -

 ليدراستای ارتقای توان رقابتي کشور در تو

برداری و بسته شدن  انداز، بهره اصالح قوانين و مقررات تاسيس، راه -

 .وکارها و حذف قواني غير ضرور برای کاهش هزينه توليد کسب

سياست 

راهبردی 

مديريت بازار کار 

با محوريت 

تعيين حقوق و 

دستمزد نيروی 

 کار

 افزايش حداقل دستمزها متناسب با نرخ تورم   -

وری  ای قانوني برای برقرای ارتباط بين سطح دستمزدها و بهرهه تدوين حمايت -

 نيروی کار 

 و تسهيل فرآيندها موانع برای استخدام نيروی کارمحدود کردن   -

 پذيری ساعت کار  انعطاف  -

در راستای کاهش  کار اضافي نيروی ارتقای مديريت کسب و کارها در تعديل -

 هزينه توليد

سياست 

راهبردی 

های پولي مناسب با  مديريت مصرف بخش خصوصي از طريق اجرای سياست -

 محوريت کنترل اعطای تسهيالت برای مصرف  
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: تقاضا مديريت

 مصرف خصوصي

های مالي مناسب با  مديريت مصرف بخش خصوصي از طريق اجرای سياست -

 افراد نيازمندهای انتقالي به  محوريت هدفمندسازی پرداخت

سياست 

راهبردی 

: يت تقاضامدير

 گذاری سرمايه

های  ظرفيت برداری از مديريت بازار مصرف و تجارت در راستای افزايش بهره -

 توليد کشور بيكار

در . تخصيص بهينه منابع استهای مالي و پولي برای ارتقای  اصالح سياست -

صورتي که منابع در طرح های با بازدهي باال تخصيص يابد، منجر به افزايش 

همچنين باعث ايجاد ظرفيت بيكار در  .شود د اقتصادی بااليي ميتوليد و رش

 :از جمله .شود اقتصاد نمي

 گزاران های سرمايه ها برای ارزيابي اقتصادی طرح ارتقای توان کارشناسي بانک -

به منظور  دولتي اعتبارات با حجمهای دولتي  تناسب بين حجم طرح   -

 های دولتي جلوگيری از طوالني شدن زمان اجرای طرح

بازده ي که دارای هاي ها و پروژه مالي برای طرح-های پولي اعطای يارانه -

 .اقتصادی باال هستند

ي که از فناوری پيشرفته هاي ها و پروژه مالي برای طرح-های پولي اعطای يارانه -  

  .کنند استفاده مي

 

سياست 

راهبردی 

مديريت بخش 

با  :خارجي

 محوريت واردات 

 مندی اقتصاد  رخ تعرفه و توسعه رقابتکاهش ن -

کاالهای با فناوری واردات با محوريت  ای افزايش سهم واردات کاالهای سرمايه -

 باال

گذاری خارجي با رويكرد انتقال دانش و فناوری و گسترش  گسترش سرمايه -

 توليد و رقابت

های تسهيل تجاری با محوريت کشورهای منطقه از جمله  اجرای سياست -

استقرار پنجره واحد به منظور کاهش تعداد مراحل و زمان در راستای کاهش 

 هزينه

 المللي اصالح نظامات قانوني در چارچوب نهادهای بين -

تقويت تعامل با کشورهای طرف تجاری از طريق انعقاد قراردادهای دو جانبه و  -

 چند جانبه

 خريدهای خارجيدر راستای کاهش هزينه  توسعه بازاريابي بين المللي -

سياست 

بودجه راهبردی 

 دولت

تواند در بهينه  ای که مي کاهش حجم دولت از طريق کاهش اعتبارات هزينه -

 .سازی حجم دولت موثر باشد

به دليل وابستگي  و منطقي سازی حجم بودجه دولتاصالحات  -

  های مالي های پولي به سياست سياست

راستای کاهش وابستگي اصالح نظام تصميم سازی و تصميم گيری در  -

تهيه نظام جامع تامين اجتماعي با  سياست های مالي به سياست های پولي

  پذير ها و حمايت از اقشار آسيب رويكرد هدفمند کردن يارانه

تصويب قوانين الزم برای ممنوعيت تامين مالي کسری بودجه دولت در  -
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راستای  راستای کاهش وابستگي دولت به فروش ارز به بانک مرکزی در

 پايه پولي کشور افزايش تحديد 

 تامين مالي بودجه دولت های  توسعه زمينهتوسعه بازارهای مالي به منظور  -

سياست 

راهبردی 

مديريت 

 نقدينگي

 

 تنظيم ارتباط بين حجم عرضه پول و نرخ رشد اقتصادی کشور -

  به توليد هدايت نقدينگي -

های  ه منظور کاهش هزينهب نظام بانكي های اجرايي تسهيل ضوابط و رويه -

  مبادالتي

تطبيق با نظام  با محوريتتبيين ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی  -

های پولي و مالي  و در راستای ارتقای استقالل سياست بانكداری بدون ربا

  کشور

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزی تبيين جايگاه بانک -

سياست  

راهبردی 

ارز و مديريت 

بازار ارزهای 

 خارجي

 

به منظور کاهش هزينه توليد به دليل وابستگي توليد به  کنترل نرخ ارز -

 تجارت

  وکار سازی فضای توليد و کسب تثبيت نرخ ارز در راستای باثبات -

  -  

کاهش 

نوسانات 

 تورم

سياست 

راهبردی 

مديريت کالن 

با : اقتصاد

محوريت باثبات 

سازی نوسانات 

متغيرهای 

ادکالن و اقتص

کاهش 

نااطميناني در 

 اقتصاد

 

هدفگذاری نرخ تورم و تالش برای تحقق آن به منظور دادن عالمت صحيح  -

گيران و فعاالن  وکارها در راستای ايجاد اطمينان در تصميم به کسب

 بيني انها از نماگرهای کالن اقتنصادی و تقويت توان پيش اقتصادی

 ثبات سازی نرخ ارزبا ارتقای مديريت نرخ ارز به منظور  -

بات برای حداقل سازی نوسانات نرخ های پولي و مالي باث اجرای سياست -

 تورم

از طريق کنترل و مديريت  حداقل سازی نوسانات توليد و رشد اقتصادی -

 المللي های داخلي و بين تكانه

اطالعات ناظر بر گذشته که موجب کاهش نااطميناني از طريق افزايش  -

 . حداقل شودها  گيری در تصميم شود تاثير تجارب مي

اطالعات ناظر بر آينده که موجب کاهش نااطميناني از طريق افزايش  -

تصميمات اتخاذ شده  سازی شود و در بهينه  ها مي اخت بهتر فرصتنش

 .نمايدکمک 

برای ايجاد اطمينان در مردم و ساير  منتخب اساسي تنظيم ذخيره کاالهای -

 فعاالن اقتصادی
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 و برنامه نظارتي اجراي بستهالزامات  37

که طي اجرای برنامته در تمتامي    شود اطالق مينظارت در امور به مجموعه ای از فعاليت ها 

اين مفهوم در برنامه هتا، ستنجش و ارزيتابي عملكترد     . مراحل تحت کنترل و مديريت باشد

در سته   نظتارت . بينتي شتده استت    ها و استانداردهای پتيش  های تدوين شده با اهداف برنامه

 :مرحله قابل انجام است

 به حالتي اطالق مي شود که منطقي بودن برنامه را : ارزشيابي پيش از اجرای برنامه

 . در ابعاد مختلف مورد سنجش و اندازه گيری قرار مي دهد

 يوسته برنامه در فرآيند اجرا ÷حالتي است که به طور : ارزشيابي حين اجرای برنامه

رار مي گيرد و در صورت لتزوم برختي جهتت گيتری هتا      ارزيابي ق. مورد سنجش و

 . بازنگری مي شود

 در اين مرحله عملكرد بتا اهتداف مقايسته و تطبيتق     : ارزشيابي پس از اجرای برنامه

داده مي شود و انحراف از اهداف و داليل انحراف شناسايي مي شود و سياست های 

 .کاربردی برای رفع انحراف خا توصيه مي شود

به برنامه ای که برای کنترل تورم تدوين شده است، پيشنهاد مي شود هر با عنايت 

يک از دستگاه ها برحسب مسووليتي که در تدوين و اجرای سياست هتا دارنتد، برنامته    

کيفي و کمي خود را برای تورم به طور مستقل تتدوين نماينتد و ستپس بتا تعامتل بتا       

ه تلفيق و نهايي شود و قبل شروع هتر  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی، اين برنام

سال، برنامه برای اجرای به دستگاه های ذيربط ابالغ شتود و در فرآينتد اجترا و پتس از     

 .  اجرا نظارت الزم توسط اين  نهاد به اجرا درآيد

 گیري نتیجه 38

ابتدا اهداف کيفي و سپس اهداف کمي با دو . اين فصل بسته کنترل تورم را تدوين کرد

در ادامه بر اساس يافته های فصول قبل، موشكافي الزم در خصوص عدمل . يين شدگزينه تع

موثر بر نرخ تورم صورت گرفت و بر اين اساس سياست های راهبردی، ابزارها و راهكارهای 

با عنايت به . نجم توسعه ارائه شد÷اجرايي برای کنترل نرم تورم طي سال های برنامه 

ی انتظار مي رود دولت با نگاه همه جانبه نسبت به اجرای بنيادی بودن سياست های اهبرد
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همت گمارد تا اين معضل تاريخي همانند بسياری از کشورهای ديگر  «برنامه کنترل تورم»

 . جهان حل شود
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 گیري بندي و نتیجه جمع 39

 برای اين منظور، ابتدا. پژوهش به هدف تهيه بسته کنترل نرخ تورم تهيه شده استاين 

آنها آگاهي حاصل گسترده و از ابعاد مورد بررسي قرار گرفت ی از نظريه های تورم مجموعه ا

نتايج مطالعات در سطح بين . و همچنين اين نظريه ها مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت شد

المللي و ملي مويد اين است که نرخ تورم در اقتصادهای باز تحت تاثير عوامل و متغيرهای 

. در تبيين رفتار نرخ تورم بايد به هر دو دسته عوامل توجه شود ،لذا. خارجي و داخلي است

در سطح بين المللي عواملي مانند نرخ تورم در کشورهای طرف تجاری بر تورم داخلي 

برای اين . تاثيرگذار است که در قالب نظريه های تورم وارداتي مورد تحليل قرار مي گيرد

يمت واردات کاالها و خدمات و يا نرخ ارز به شاخص ق ،منظور در برخي مطالعات تجربي

متغير نرخ  ،در ميان اين سه متغير ،با وجود اين. عنوان متغير جانشين استفاده مي شود

تورم در کشورهای طرف تجاری شاخص مناسبي برای سنجش تاثير تورم وارداتي بر تورم 

 .داخلي است

بر رفتار نرخ تورم در دو  عوامل تاثيرگذار در سطح ملي و داخل اقتصاد کشورها 

نرخ  ،سطح دستمزدها ،يک گروه عوامل مانند حجم نقدينگي. گروه قابل طبقه بندی هستند

ارز و بودجه دولت که موجب افزايش نرخ تورم مي شوند و يک سری متغيرهای ديگری 

 .نظير توليد که افزايش آن بر نرخ تورم تاثير منفي دارد

لمللي اعم از کشورهای توسعه يافته و کشورهای در بررسي مطالعات در سطح بين ا 

مويد اين است  ،حال توسعه و همچنين حقايق اقتصاد ايران به عنوان کشور در حال توسعه

استقالل بانک  ،در کشورهای که دولت ابزارهای موثری برای تامين مالي کسری بودجه دارد

اهش نرخ تورم موثر واقع شده مرکزی در اين کشورها توصيه مي شود و اين استقالل در ک

در حالي که در کشورهای در حال توسعه نظير ايران که در آنها دولت ابزارهای . است

استقالل بانک مرکزی ضمن اينكه نتوانسته  ،مناسبي برای تامين مالي کسری بودجه ندارند

زده  است موجب کاهش نرخ تورم شود بلكه به مناقشات بين دولت و بانک مرکزی نيز دامن

الزم است کشورهای در حال توسعه از جمله ايران قبل از توسل به استقالل  ،بنابراين. است

الزامات مورد نياز آن را ابتدا فراهم کنند و سپس به استقالل بانک مرکزی  ،بانک مرکزی

 .   مبادرت ورزند
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اقتصاد های کليدی  ا عنايت به اهميت شناخت حقايق آشكار شده کشور، ويژگيب

نظريه يا نظريه های  ،بتوان بر اساس اين يافته هااين مهم کمک کرد تا . ران احصاء گردداي

مهمترين حقايق موجود و . انتخاب نمود ،مناسب که رفتار نرخ تورم ايران را تبيين مي کند

 :آشكار شده اقتصاد ايران در ارتباط با اقتصاد ايران با تاکيد بر تورم بشرح زير است

 يک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از تغييرات نرخ تورم از  اقتصاد ايران

 . تغيير و تحوالت فضای جهاني قابل توجيه است

 وابستگي توليد و تجارت به نفت 

 های پولي های مالي و سياست ارتباط تنگاتنک سياست 

 های پولي های مالي و نقش انفعالي سياست نقش فعال سياست 

 بانكي ر آن بر عمليات پولي بانكداری بدون ربا و تاثي 

 دهد که ايران با دو رژيم تورمي  روند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي

 . است بشرح زير تبعيت تجربه کرده

دوره ای که در آن کشور نرخ تورم يک رقمي و : 1322 – 1331دوره  -

 .با ثبات را تجربه کرده است

خ تورم دو رقمي و دوره ای که طي آن کشور نر: 1311 – 1322دوره  -

 .پرنوسان را تجربه کرده است

  نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت ضمنيGDP  کشور طي دوره

اولي با نرخ تورم . درصد را تجربه کرده است 23مورد مطالعه دو نرخ تورم باالی 

رخ  1312درصدی در سال  1/22و دومي نرخ تورم  1323درصد در سال  3/21

با سال های اولين تكانه نفتي و دومي با سال های اجری طرح  اولي. داده است

 .تعديل اقتصادی همزمان بوده است

  ،متغير نرخ تورم با متغيرهای اقتصاد کالن نظير رشد نقدينگي، رشد نرخ ارز

رشد بودجه دولت و نرخ تورم واردتي رابطه مثبت دارد در حالي که با رشد 

 .اقتصادی رابطه منفي دارد

 

ی موجود در اسناد باال دستي پتانسيل های قوی دارند که در صورت بهره فرازها

 ،موضوعاتي نظير روح علمي ،بويژه. کشور تورم نازلي را تجربه خواهد کرد ،گيری از آنها

خالقيت و نوآوری و کسب مهارت از عوامل تاثيرگذار در بهره وری عوامل  ،ابتكار ،تفكر علمي

ر روش های توليد شده و زمينه توليد و رشد اقتصادی را در توليد هستند که موجب تحول د

بديهي . سطح ملي فراهم مي نمايد و از اين طريق کشور تورم پاييني را تجربه خواهد کرد
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است در صورتي که طي دهه های گذشته اين موضوعات از جمله فرازهای قانون اساسي و 

وانست نرخ تورم قابل قبولي در کشور در حال حاضر مي ت ،چشم انداز مغفول نمي ماند

تجربه تورم دو . سطح منطقه و بين المللي داشته باشد و سطح رفاهي جامعه ارتقاء مي يافت

رقمي در کنار نرخ بيكاری دو رقمي طي دهه های اخير تاثيرات منفي قابل توجهي تنزل 

 . گذاشته استسطح زندگي احاد جامعه بويژه افراد دارای درآمد ثابت و فاقد تخصص برجای 

های مختلف قيمت که برای محاسبة نرخ تورم مورد  با بررسي شاخصدر ادامه 

تاکنون از بعد کاربردی  حاصل شد که ن نتيجهدر اين تحقيق ايگيرد،  استفاده قرار مي

ها  شاخص جامع و مانع مورد توافق اقتصاددانان برای محاسبة تغييرات سطح قيمت

کننده برای محاسبة  در اکثر کشورها، شاخص قيمت مصرفرغم اينكه   به. وجود ندارد

شود اما توافق عمومي وجود دارد که اين شاخص، نرخ تورم را  نرخ تورم استفاده مي

در اين صورت مبنا قرار گرفتن شاخص قيمت . دهد بيش از ميزان واقعي نشان مي

 کننده توسط دولت در تدوين بودجه و همچنين برای بخش خصوصي در مصرف

 .دهد گيران مي ها، عالمت نادرستي به تصميم تعيين قيمت

های قيمت برحسب نوع شاخص، تعداد اقالم موجود در هر  ميزان دقت شاخص

سبد، فاصلة سال پايه با سال محاسبة شاخص، وزن هر گروه کاال يا خدمت در سبد، 

خورد با ها، نحوة بر نحوة دخالت تغييرات کيفي همزمان با تغييرات قيمت در شاخص

گيری از کشوری به کشور ديگر  کاال يا خدمت جديد و در نهايت نوع و حجم نمونه

های مسئول با درنظر گرفتن  بنابراين، الزم است دستگاه. دهد نتايج متفاوتي ارائه مي

اين موارد برای محاسبة دقيق شاخص قيمت اهتمام ورزيده و نسبت به بازنگری و 

 .اصالح آن بكوشند

عمالً مرکز آمار ايران و بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران دو نهادی در ايران 

مقايسة آمار شاخص . کنند کننده را تهيه و منتشر مي هستند که شاخص قيمت مصرف

تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي مناطق شهری 

دهد نرخ  شان ميشد، ن که توسط دو مرجع مذکور تهيه مي 1311 -1316طي دورة 

برابر نرخ تورمي است که بانک مرکزی آن را تهيه و منتشر  16/1تورم مرکز آمار ايران 

وجود تفاوت بسيار باال در محاسبة شاخص مهمي نظير شاخص قيمت، . کند مي

به  1313هرحال، از اوايل دهة  به. سادگي از کنار آن گذشت موضوعي نيست که به

نتشار آمار دوگانه در شاخص قيمت که منجر به محاسبه و دليل تبعات منفي تهيه و ا
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شاخص قيمت و نرخ   شد، مرکز آمار ايران مسئول انتشار آمار اعالم دو نرخ تورم مي

 .گرديد -شود  وسيلة بانک مرکزی تهيه مي که به -تورم 

روی محاسبه و انتشار آمار  های پيش با عنايت به اين موارد و مشكالت و چالش

 :قيمت، نكات زير قابل طرح است قابل اعتماد شاخصدقيق و 

 های با  با عنايت به اينكه آمارهای دقيق، قابل اعتماد و بروز يكي از ورودی

ريزی کشور است و کارکرد نهادهای آماری  اهميت و ارزشمند نظام برنامه

کند که نهادهای  المللي بر اساس روند گذشته در مسيری حرکت مي بين

های اجرايي استقالل داشته باشند بلكه حتي از  ا در ميان دستگاهآماری نه تنه

صورت نهاد مستقل از دولت  زير مديريت نهاد دولت نيز خارج شوند و به

در اين راستا . آوری کنند آمارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي را جمع

ريزی کشور مورد  شود، اين مهم توسط سازمان مديريت و برنامه پيشنهاد مي

قانون برنامة  26ای در چارچوب مادة  توجه و عنايت جدی قرار گيرد و اليحه

چهارم توسعه تهيه و پس از طرح در هيئت دولت، برای تصويب به مجلس 

 1313های اواسط دهة  در سالنمايد  يادآوری مي. شورای اسالمي ارسال گردد

ای رفع اين ريزی وقت تالشي بر سازمان مديريت و برنامه 1313و اوايل دهة 

 . مشكل انجام داد اما تاکنون مثمرثمر نبوده است

 کننده عالوه بر مشكالت تئوريكي مترتب بر آن، در  شاخص قيمت مصرف

دليل اعطای يارانه به کاالهای اساسي و کنترل قيمت بخشي از کاالها  ايران به

هر چند اين شاخص با ثابت بودن ساير . و خدمات، با تورش همراه است

کننده شاخص مناسبي برای تغيير سطح قيمت  ط، از بعد مصرف و مصرفشراي

گذاری و  و سطح استاندارد زندگي و رفاه جامعه است، اما از بعد سرمايه

ای دولت، از  همچنين از نظر مبنا قرار گرفتن اين شاخص در محاسبات بودجه

 .       دقت و قوت الزم  برخوردار نيست

  ًفاصله سال پايه با سال محاسبة شاخص قيمت در با عنايت به اينكه عمال

گردد، انتظار  ايران طوالني است و منجر به کاهش دقت شاخص قيمت مي

رود دستگاه مسئول محاسبة اين شاخص، فاصله را با تغيير زودهنگام به  مي

 . حداقل برساند
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 321جاری به  اقالم موجود در سبد خانوار با درنظر گرفتن افزايش اقالم سال 

قلم کاال و خدمت افزايش يافته است، اما کماکان در مقايسه با کشورهای 

شود برای افزايش دقت، ترکيب و  پيشنهاد مي. پيشرفته بسيار پايين است

 . طور اساسي مورد بازنگری قرارگيرد تعداد اقالم سبد، به

  شايسته است نهاد متولي تهيه آمار شاخص قيمت عوامل زير را در محاسبة

ا دقت و تأمل بيشتری مورد عنايت قرار دهد و نحوة محاسبة موارد شاخص ب

 :طور دقيق و شفاف تبيين و ارائه و گزارش نمايد مذکور به

 قيمت نحوة محاسبة تغييرات کيفي همزمان با تغيير قيمت کاالها، -

 نحوة برخورد با کاال يا خدمت جديد، -

 گيری، حجم نمونه و روش نمونه -

 ت،دهي کاالها و خدما وزن -

شوند و يا خانوارها  نحوة برخورد با کاالهايي که در بازار مبادله نمي -

 .کنند مندی از آن پولي پرداخت نمي برای استفاده و بهره

برای ( CPIبر اساس )بر اساس محاسبات صورت گرفته، مقايسه افزايش سطح قيمت ها 

از نظر افزايش  ندازا کشورهای سند چشمنشان مي دهد ايران در ميان  2332تا  1163دوره 

برابر  113سطح قيمت ها رتبه اول را کسب کرده و طي اين دوره سطح قيمت های کشور 

ها در  سطح قيمت 2332سال منتهي به  12اين بدين معنااست که طي . افزايش يافته است

اين شاخص در مصر و پاکستان به ترتيب . درصد افزايش يافته است113333ايران بالغ بر 

مقايسه افزايش سطح قيمت اين کشورها با ايران، نشان . برابر شده است 6/22و  1/12

بيشتر  2/1و  2/1دهد که سطح قيمت در ايران در مقايسه با اين کشورها به ترتيب  مي

اين بدين مفهوم است که کاهش قدرت خريد پول ايران در مقايسه . افزايش پيدا کرده است

 .برابر بيشتر بوده است 2/1و  2/1يب با کشورهای پاکستان و مصر به ترت

به ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با  1111- 2332های  طي سال

. اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده فاصله بسيار ناچيز، کمترين افزايش سطح قيمت

تبه بعدی ها در ر کشورهای کويت، اردن و قطر، مصر و پاکستان از نظر افزايش سطح قيمت

 . قرار دارند

شاخص قيمت ضمني توليد ناخالص داخلي يكي ديگر از شاخص هايي است که برای 

ها در  بر اساس اين شاخص، سطح قيمت. محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد

برابر افزايش يافته که  32/111به ميزان  1111نسبت به سال  2332کشور ترکيه از سال 

. های منطقه از نظر افزايش شاخص قيمت ضمني رتبه اول را احراز کرده است در ميان کشور
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ها بر اساس اين شاخص در  ايران در سطح منطقه پس از ترکيه از نظر افزايش سطح قيمت

به ميزان  1111نسبت به سال  2332ها در ايران از سال  سطح قيمت .رتبه دوم قرار دارد

زايش سطح قيمت ها بر اساس شاخص قيمت ضمني در اف. برابر افزايش يافته است 12/23

در هر دو کشور مبين اين است که بر اساس شاخص قيمت ضمني، افزايش  CPIمقايسه با 

شاخص  12/23با  CPI شاخص 1/133به طور مثال مقايسه . سطح قيمت ها بيشتر است

ه ب 1111- 2332های  بر اساس اين شاخص، طي سال. قيمت ضمني برای ايران است

ترتيب کشورهای عمان، عربستان سعودی و بحرين با فاصله بسيار ناچيز، کمترين افزايش 

 ..اند ها را در کشورهای منطقه تجربه کرده سطح قيمت

تنها کشور منطقه  2332ايران در اسال   CPIشايان ذکر است بر اساس آمار نرخ تورم 

شرايطي است که بر اساس شاخص اين در . بوده که نرخ تورم دو رقمي را تجربه کرده است

 درآمد سرانه و رشد اقتصادی

 (المللي دالر بين) 2333به قيمت ثابت   PPPسرانه برحسبتوليد ناخالص داخلي 

بر اساس آمار . گزارش شده است 6 جدولدر  2332  1111کشورهای منطقه طي دوره  

ل، امارات متحده عربي، کويت و بحرين سه کشوری هستند که طي دوره ارائه شده در جدو

ايران رتبه ششم . سرانه هستندتوليد ناخالص داخلي مورد مطالعه متوسط ساالنه، باالترين 

 . است را احراز کرده

ابتدا اهداف کيفي و سپس . شد بسته کنترل تورم تدويندر بخش پاياني اين تحقيق 

در ادامه بر اساس يافته های فصول قبل، موشكافي الزم . ه تعيين شداهداف کمي با دو گزين

در خصوص عدمل موثر بر نرخ تورم صورت گرفت و بر اين اساس سياست های راهبردی، 

نجم توسعه ارائه ÷ابزارها و راهكارهای اجرايي برای کنترل نرم تورم طي سال های برنامه 

هبردی انتظار مي رود دولت با نگاه همه جانبه با عنايت به بنيادی بودن سياست های ا. شد

همت گمارد تا اين معضل تاريخي همانند بسياری از  «برنامه کنترل تورم»نسبت به اجرای 

 . کشورهای ديگر جهان حل شود
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