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 چکیده
ادبیات نظریه های تورم بسیار وسیع و گسترده است و در خصوص علل و ریشه های تورم 

آنها را مي توان  ،تنوع نظریه های تورم های افراطي متفاوت و ضد و نقیض وجود دارد. با توجه بهنظریه

فشار تقاضا در مقابل فشار  ،بندی کرد. از جمله دیدگاه های پولي در مقابل ماليدر ابعاد مختلف طبقه

نظریه های تورم برای اقتصادهای باتورم  ،مباني اقتصادخرد تورم در مقابل مباني اقتصاد کالن ،هزینه

رای اقتصادهای با تورم باال و در نهایت نظریه های تورم با منشاء پایین در مقابل نظریه های تورم ب

در یک اقتصاد باز مانند ایران، عوامل مؤثر  داخلي در مقابل نظریه های تورم با منشاء خارجي هستند.

عنایت قرار خواهد  که در این نوشتار مورد بر نرخ تورم هم دارای منشا خارجي و هم داخلي هستند

 گرفت. 

باز  ینرخ تورم در اقتصادها ي،و مل يالمللح بینودر سط پیشنه موضوع نتایج مطالعاتماحصل 

مانند نرخ تورم در  يعوامل ياست. در سطح بین الملل يو داخل يخارج یتحت تاثیر عوامل و متغیرها

مورد  يتورم واردات یتاثیرگذار است که در قالب نظریه ها يبر تورم داخل یطرف تجار یکشورها

بر اساس یافته های مرور مطالعات تجربي که بر نظریه های تورم بنا شده اند، گیرد.  يل قرار متحلی

 یو داخل اقتصاد کشورها بر رفتار نرخ تورم در دو گروه قابل طبقه بند يعوامل تاثیرگذار در سطح مل

موجب  نرخ ارز و بودجه دولت که ،سطح دستمزدها ي،هستند. یک گروه عوامل مانند حجم نقدینگ

نظیر تولید که افزایش آن بر نرخ تورم تاثیر  یدیگر یمتغیرها یشوند و یک سر يافزایش نرخ تورم م

مهمترین حقایق موجود و آشکار شده اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد ایران با تاکید بر  دارد. يمنف

 است:احصاء شده تورم بشرح زیر 

 از تغییرات نرخ تورم از تغییر و  ياست و بخش اقتصاد ایران یک اقتصاد باز بود و کوچک

 قابل توجیه است.  يجهان یتحوالت فضا

 تولید و تجارت به نفت يوابستگ 

 يپول یهاو سیاست يمال یهاارتباط تنگاتنک سیاست 

 يپول یهاسیاست يو نقش انفعال يمال یهانقش فعال سیاست 

 يکبان – يبدون ربا و تاثیر آن بر عملیات پول یبانکدار 

 دهد که ایران دو رژیم تورمي را تجربه کرده روند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي

در است. رژیم اول دوره ای است که در آن کشور نرخ تورم یک رقمي و با ثبات را تجربه در حالي که 

 کشور نرخ تورم دو رقمي و پرنوسان را تجربه کرده است. رژیم تورمي دوم

  رشد نرخ ارز، رشد بودجه ياقتصاد کالن نظیر رشد نقدینگ یمتغیرهامتغیر نرخ تورم با ،

 دارد. يرابطه منف یکه با رشد اقتصاد يرابطه مثبت دارد در حال يدولت و نرخ تورم واردت

عوامل اصلي نرخ تورم مرور ادبیات مرور ادبیات و حقایق آشکار شده ایران موید این است که نتایج 

 در بلندمدت عبارتند از:
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 شود. افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ تورم مي 

 شود.افزایش نقدینگي، قیمت کاالها وارداتي و نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تورم مي 

است که در بخش  استوار های اقتصادیبر نظریهپیشنهادی در این پژوهش  های راهبردیسیاست

زده های تخمینریح مدل تورم و در نهایت بر نتایج مدلادبیات موضوع و در فرآیند شناسایي و تص

های راهبردی زیر برای مدیریت و کنترل تورم پیشنهاد است. بر این اساس، سیاست حصاء شدهشده، ا

 گردد:مي

 وری و رشد اقتصادی کشورسیاست راهبردی ارتقای بهره (1

 د نیروی کارسیاست راهبردی مدیریت بازار کار با محوریت تعیین حقوق و دستمز (2

 سیاست راهبردی مدیریت تقاضا: مصرف خصوصي (3

 گذاری سیاست راهبردی مدیریت تقاضا: سرمایه (4

 سیاست راهبردی مدیریت بخش خارجي: با محوریت واردات  (5

 پولي -های ماليسیاست راهبردی مدیریت بودجه و نقدینگي: سیاست (6

 سیاست راهبردی مدیریت ارز و بازار ارزهای خارجي (7

هبردی مدیریت کالن اقتصاد: با محوریت باثبات سازی نوسانات متغیرهای سیاست را (8

 اقتصادکالن و کاهش نااطمیناني در اقتصاد

عالوه بر سیاست های راهبردی که ناظر به میان مدت است، سیاست های شایان ذکر است، 

یز تبیین و معرفي کنترل نرخ تورم برای دوره کوتاه مدت که ناظر بر ماه های پایاني سال جاری است ن

 شده است.

 



 7 

 نی نظری تورممبا 1

ادبیات نظریه های تورم بسیار وسیع و گسترده است و در خصوص علل و ریشه های تورم 

( معتقد است تورم همیشه و در 1968های افراطي متفاوت و ضد و نقیض وجود دارد. فریدمن )نظریه

بسیاری از کشور ها به اثبات رسیده است  همه جا یک پدیده پولي است. هر چند صحت این نظریه در

 1دهد.دهد عوامل پولي فقط بخشي از تغییرات تورم را توضیح ميولي مطالعات در ایران نشان مي

است. این دیدگاه مي تواند برای کشور هایي که  ( مي گوید تورم ناشي از فشار دستمزد1982هادسن )

ال هستند صادق باشد. ولي برای کشورهایي مثل ایران دارای اتحادیه های کارگری سازمان یافته و فع

های کارگری فعال و مؤثر در تعیین و تعدیل تورم از طریق فشار های اخیر فاقد اتحادیههکه در ده

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

ال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های تعدیل دستمزدها به با این وجود باید اذعان داشت در س

 میزاني معادل حداقل تورم، زمینه فشارهای تورمي را از این ناحیه دامن زده است. 

( تاکید مي کند تورم همیشه و در همه جا ناشي از عوامل سیاسي 1984کارنوال )از طرف دیگر 

ی آنها مستقل نیست و عوامل سیاسي در تصمیم است. این دیدگاه برای کشور هایي که بانک مرکز

تواند نقش اساسي در تغییرات مالي و ارزی مؤثر و تعیین کننده است مي ،گیری سیاست های پولي

نمایندگان فشار دولت و های بودجه ناشي از تورم داشته باشد. اگر چنانچه ارتباط افزایش هزینه

ای فشارهای تورمي ناشي از عوامل سیاسي در این مجلس مورد توجه قرار گیرد، برخي از زمینه ه

 کند. نمود پیدا ميفرایند 

بندی کرد. از جمله دیدگاه آنها را مي توان در ابعاد مختلف طبقه ،با توجه به تنوع نظریه های تورم

 خرد تورم در مقابل مبانياقتصادمباني  ،فشار تقاضا در مقابل فشار هزینه ،های پولي در مقابل مالي

نظریه های تورم برای اقتصادهای باتورم پایین در مقابل نظریه های تورم برای  ،کالن قتصادا

اقتصادهای با تورم باال و در نهایت نظریه های تورم با منشاء داخلي در مقابل نظریه های تورم با منشاء 

 خارجي هستند.

منشا خارجي و هم داخلي در یک اقتصاد باز مانند ایران، عوامل مؤثر بر نرخ تورم هم دارای 

 گیرد. های تورم بر این اساس مورد بررسي و تحلیل قرار ميیهلذا در این فصل نظرهستند. 

در ادامه مطالب نظریه های سمت تقاضا با محوریت نظریه های کالسیک و نظریه های کینزی 

از آن نظریه بحث مي شود و سپس نظریه های سمت عرضه مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد و پس 

                                                 

 ( مراجعه شود.2001برای اطالعات بيشتر، برای مثال، به مرادی ) 1 
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های تورم بر اساس تعادل و عدم تعادل در بازارهای کالن اقتصادی بحث مي شود و در انتها نتیجه 

 گیری ارائه مي شود.  

 های سمت تقاضای اقتصادنظریه 1.1

ها بر این اصل استوار است که مازاد تقاضا موجب افزایش سطح قیمتکینز  و کالسیکنظریه های 

فه تقاضا را ناشي از افزایش عرضه پول مي دانند که منشاء آن در بازار پول ها اضاشود. کالسیکمي

های بخشها و خدمات ناشي از تحوالت اضافه تقاضا در بازار کاال ریشه دارد. اما کینزین معتقد است

 است. در ادامه مباني و ابعاد این نظریه ها مورد بحث و بررسي و ارزیابي قرار مي گیرد.  حقیقي اقتصاد

 : تورم با منشاء افزایش پولنظریه کالسيک 1.2

ها استوار است که مباني آن به نظریه مقداری پول استوار های تورم ابتدا بر رویکرد کالسیکنظریه

  است.
 ظرية مقداري پولن 1.2.1

کند. این نظریة مقداری پول رابطه مستقیم و متناسب بین میزان پول و سطح قیمت را تبیین مي

 2رابطه مبادلهنام به و گذاری ( پایه1911) 1ددان امریکایي بنام ایروینگ فیشرتوسط اقتصا هنظری

نظریه به ثبت رسید. این رابطه در شکل اولیه خود این  3در کتاب قدرت خرید پولنامیده شد و نهایتاً 

 به صورت زیر معرفي شد:

  PTPQMV
T  1 

M ،حجم پول اسميTV مبادالت،  يسرعت گردش پولP ،سطح متوسط قیمت هر مبادلهQ 

دهد. نظر به تعداد مبادالت صورت گرفته طي یک دوره را نشان مي Tو  مقدار کل کاالها و خدمات

تعریف شده  Yی پول بر حسب محصول کل یعني رنظریة مقدامشکل است،  Tاندازه گیری  اینکه

در  Tبجای  vY.   با جایگزیني =vY T  است یعني Yنسبت ثابتي از  Tاست. فرض شده است که 

 4شود:فیشر، رابطه زیر حاصل مي 2رابطه 

 vPYMV   2 

زمون رابطه بین میزان کل پول )پول عرضه شده( و میزان کل مخارج برای کاالها و فیشر درصدد آ

سطح تولید  Yسطح قیمت و P  آید.، بر ميPYیعني  ،شودخدمات نهایي که در یک اقتصاد تولید مي

شود در نظر گرفته مي( همچنین معادل کل درآمد اسميPYواقعي )درآمد واقعي( است. کل مخارج )

را نشان  PY و Mشود. این مفهوم رابطه بین ( نشان داده ميGDPید ناخالص داخلي )که با تول

                                                 
1 Irving Fisher 
2 Equation of Exchange 
3 Fisher, I., 1911: Purchasing Power of Money, New York, Macmillan. 

 رابطه يندر ا 4 
v

V
V T  .است 
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به شود. سرعت گردش پول از تقسیم ارزش محصول اسمينامیده مي 1دهد که سرعت گردش پولمي

 آید:حجم پول بدست به شکل زیر دست مي

M

PY
V   3 

را به میزان پول و  مد اسميدرآ و آیدمي بدست، رابطه مبادله  Mرف رابطه به با ضرب کردن دو ط

 :آیدبه شکل زیر بدست مي. ذابطه فوق سازدسرعت گردش آن مرتبط مي
PYMV   4 

دش پول بر اساس این رابطه، حاصل ضرب میزان کل پولي که در جامعه وجود دارد با سرعت گر

 برابر با ارزش کل مبادالت است. سه قضیه زیر از این رابطه قابل استخراج است: 

  اگرT و V متناسب با حجم پول تغییر خواهد کرد. ثابت باشد، سطح قیمت 

  اگرT  وM متناسب با سرعت گردش پول تغییر خواهد کرد. ثابت باشد، سطح قیمت 

  اگر M  وV به طور معکوس با تعداد مباالت تغییر خواهد کرد. ثابت باشند، سطح قیمت 

کند. متناسب با حجم پول تغییر مي ثابت است و سطح قیمت Vو  Tنظریة مقداری پول در 

برابر افزایش یابد، سطح  دهد. اگر چنانچه حجم پول دورابطه بین این دو متغیر را نشان مي 1نمودار

 یابد.قیمت نیز دو برابر افزایش مي

 رابطه بين عرضه پول و سطح قيمت  1 نمودار
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

  

ها در سطح اشتغال کامل که سطح تولید متناسب با اشتغال کامل است، بر اساس نظریه کالسیک 

ضه پول موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد شده و در نهایت بدون اینکه در سطح تولید و افزایش عر

                                                 

بر حسب تعريف متوسط تعداد دفعاتي كه يك واحد پول برای خريد كاالها و خدماتي كه ( V) پول سرعت گردش 1 
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نظریة مقداری پول بر فروض ها را افزایش خواهد داد. بخش حقیقي اقتصاد تاثیرگذارد، سطح قیمت

 زیر استوار است.

حجم پول  یعني با افزایش .حجم پول در آن اقتصاد مستقل است مقدار محصول در اقتصاد ازالف. 

نظریه ممکن است در کند. هرچند که براساس این میزان تولید و عرضه در اقتصاد افزایش پیدا نمي

شود. ی گذرا و موقتي تلقي ميی پول در جامعه رونق ایجاد کند اما این یک پدیدهکوتاه مدت عرضه

سرمایه انساني، سرمایه  ی عوامل واقعي مانندلذا، در بلند مدت تولید و عرضه در اقتصاد به وسیله

با عنایت به اینکه در شود و نه توسط عوامل پولي. فیزیکي و سرمایه دانش و فناوری تعیین مي

پس بلندمدت اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد، بنابراین تولید در سطح اشتغال کامل ثابت است. 

 است. تاثیرفرض اول بر این اصل است که حجم پول در تولید و رشد اقتصادی بي

 

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

هرچند ممکن است در کوتاه مدت نوسان داشته باشد ولي عوامل مختلفي در نوسان سرعت گردش 

وامل ابداعات، نوآوری و افزایش اطالعات نیز از ع .یکي از این عوامل، تورم است .پول تاثیر دارد

 تاثیرگذار هستند.

 
 مقداري پول نظرية ايرادات 1.2.2

دهد رابطه یک به امروزه شواهد آماری در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نشان مي (1

یک بین عرضه پول و سطح قیمت صادق نیست و افزایش میزان مشخصي در عرضه پول 

 دهد.به همان میزان سطح قیمت را افزایش نمي

بین عرضه پول و سطح قیمت بگونه ای تبیین شده است که سایر  وجود رابطه یک به یک (2

شرایط ثابت باشند در صورتي که در دنیای واقعي سایر شرایط ثابت نیست. یعني تعداد 

( و Mابت نیست و به موازات تغییر عرضه پول )ث (V)( و سرعت گردش پول Tمبادالت )

 یابد.ت و سرعت گردش پول تغییر مي(، تعداد مبادالPسطح قیمت )

( ضرب شده است. اولي V( در سرعت گردش پول )Mدر رابطه مقداری پول عرضه پول ) (3

دهد و در واقع یک متغیر انباره است حجم عرضه پول را در یک زمان مشخص نشان مي

 سرعت گردش پول را برای یک دوره زماني که دارای مفهوم ایستا است در حالي که دومي

دهد و یک متغیر روانه است که دارای مفهوم پویا است. لذا، از نظر تکنیکي ضرب نشان مي

 کردن دو عامل غیر همجنس با ناسازگاری همراه است.

( تنها در بلند مدت تبیین شده است در P( و سطح قیمت )Mرابطه بین عرضه پول ) (4

 رابطه چشم پوشي شده است.در این مدت مدت و میانکوتاهحالي که از عوامل تاثیرگذار 
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خاصي در  تاین رابطه مبتني بر فرض اشتغال کامل است در حالي که این شرط حال (5

که اقتصاد در اشتغال کامل قرار ندارد، با تغییر عرضه پول، اقتصاد است. لذا  هنگامي

 کند.   اشتغال و تولید تغییر پیدا مي

یرد و تنها به نقش پول به عنوان وسیله گاین رابطه نقش ذخیره ارزش پول را نادیده مي  (6

 مبادله متمرکز است.

کند. به طور مثال با کاهش سطح این رابطه به نقش ارزش واقعي )حقیقي( پول توجه نمي (7

یابد که به مفهوم افزایش درآمد و به تبع آن، افزایش قیمت، ارزش واقعي پول افزایش مي

 مخارج است.

و تغییرات عرضه پول در زمان  ر تجاری گمراه کننده استتحلیل این رابطه در فرآیند ادوا (8

که اقتصاد در رکود است، با افزایش عرضه هنگامي ا. زیررونق و رکود تاثیر یکساني ندارد

که اقتصاد در رونق است با کاهش عرضه پول، یابد و هنگاميپول سطح قیمت افزایش نمي

قیمت در دوره رکود ناشي از کمبود  یابد. مضافا اینکه سطح پایینسطح قیمت کاهش نمي

عرضه پول نیست و همچنین افزایش قیمت در دوره رونق به دلیل افزایش و فراواني عرضه 

 پول نیست.

این رابطه در واقع یک رابطه ایستا است در حالي که اقتصاد در دنیای واقعي پویا است و  (9

 باشد. لذا آن قادر به تبیین روابط پویا در اقتصاد نمي

( P( و سطح قیمت )Mسایر عوامل تاثیرگذار در رابطه بین عرضه پول )ر این رابطه، د (10

 نادیده انگاشته شده است. 

 

 نظریه کينز 1.3

. مطرح کردای در سطح جهان ایجاد کرد، کینز نظریات خود را که بیکاری گسترده 1929بحران 

نها باشد این اضافه تقاضا شکاف بیش از عرضه آ و خدمات اگرتقاضا برای کاالهادارد اذعان ميینز ک

ایجاد شده بین تقاضا و شکاف دهد که افزایش ميرا تا حدی  هاقیمتکند و سط ميتورمي ایجاد 

این شکاف از طریق تغییر در موجودی انبار و به تبع آن تغییر در میزان عرضه عرضه از بین برود. 

  1ذف خواهد شد.ح

ها قد است که مازاد تقاضا موجب افزایش سطح قیمتمعت هاکالسیک همانندکینز بنابراین، 

ها، اضافه تقاضا ناشي از در این است که در رویکرد کالسیک هاکالسیکاصلي کینز با  تفاوتشود. مي

اضافه  معتقد است کینز افزایش عرضه پول است که منشاء آن در بازار پول ریشه دارد در حالي که

 است.  های حقیقي اقتصادبخشاشي از تحوالت ها و خدمات نتقاضا در بازار کاال

                                                 
1 Patinkin (1972) 
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 نظریه پوليون 1.4

مدت هم بر میزان محصول و هم ، عرضه پول در اقتصاد در کوتاه1رویکرد مکتب پولیون بر اساس

در بلندمدت تنها بر سطح این متغیر گذارد. این در شرایطي است که ها تاثیر ميبر سطح قیمت

 ها تاثیرگذار است. قیمت

( به عنوان بنیانگذار این 1968استا بود که مکتب پولیون بر اساس نظریه فریدمن )ر همین رد

این  مکتب، نظریه خود را بدین شکل عنوان کرد که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولي است.

مکتب پول بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. در همین خصوص  حجمدهد که نرخ رشد زماني رخ مي

های مالي در باثبات سازی اقتصاد های پولي در اقتصاد بجای نقش سیاستنقش سیاستپولیون بر 

 اهمیت قائل هستند.

کنند. ابتدا حالتي در نظر پولیون برای تحلیل تورم از چارچوب عرضه و تقاضای کل استفاده مي

است. در این سطح نرخ بیکاری طبیعي در تعادل  و درگیرند که اقتصاد در اشتغال کامل بلندمدت مي

شود یابد، منحني تقاضای کل به سمت باال و راست جابجا ميحالت وقتي حجم عرضه پول افزایش مي

بنابراین، سطح نرخ بیکاری به یابد. و میزان محصول به سطحي باالتر از سطح اشتغال کامل افزایش مي

دها شروع به سطحي یابد و به تبع آن سطح دستمزتر نرخ بیکاری طبیعي کاهش ميسطحي پایین

 یابد. باالتر از میزان قبلي، افزایش مي

منحني عرضه کل واکنش سریع نشان مي دهد و به سمت چپ منتقل با توجه به تغییرات فوق، 

شود. این جابجایي تا زماني ادامه دارد که مجدداً اقتصاد در سطح نرخ بیکاری طبیعي به تعادل مي

اما در نهایت در سطح تعادلي جدید،  یابدميحصول نیز افزایش مدت سطح مبرسد. هر چند در کوتاه

 دنبال دارد.ها را بهتاثیر افزایش حجم پول تنها افزایش سطح قیمت

 عرضههای سمت نظریه 1.5

همانگونه که افزایش تقاضای کل اقتصاد در رویکردهای کالسیکي و کینزی منجر به انتقال 

ها را گیرد و از این طریق سطح قیمتتاثیر قرار مي های را تحتمنحني تقاضا شده و سطح قیمت

دهد. در این رویکرد، تاثیر عوامل سمت عرضه موجب تاثیرگذاری بر تولید و عرضه شده و تغییر مي

در  انتقال منحني عرضه کل شود منحني عرضه تحت تاثیر قرار گیرد و طي آن منجر بهموجب مي

  .دهدميرا تشکیل  هاقیمت یا کاهش افزایشاصلي  منشاء شود کهاقتصاد مي

                                                 

 العات بیشتر به مطالعات افراد زیر مراجعه شود:اطبرای  1 

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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به توان نظریات مختلفي در سمت عرضه اقتصاد در تبیین تورم ارائه شده است. این نظریات را مي

 بشرح زیر تقسیم کرد:دسته کلي  سه

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

 گیرد.قرار مي های فوق مورد بررسيدر ادامه هر یک نظریه

 شودتولید که منجر به افزایش نورخ تورم مي عوامل افزایش هزینه 

  محدود کننده سمت عرضه که نتیجه آن افزایش نرخ تورم است.ساختاری عوامل 

 

 هاي رشد نظريه 1.5.1

با محوریت گسترش عرضه در کل اقتصاد تبیین شده است که از طریق  های رشد اقتصادینظریه

های مهم در ادبیات یکي از سؤالتواند در مدیریت تورم موثر باشد. یش تقاضا ميپاسخگویي به افزا

موضوع این است که عامل و یا عوامل کلیدی رشد اقتصادی چیست؟ در طول تاریخ این موضوع از 

( نظریه خود را با رویکرد خلق 1776است. اسمیت ) پردازی قرار گرفتهزوایای مختلف مورد نظریه

وازات گسترش بازار بر تقسیم کار و تخصص نیروی کار بنا نهاد. بر این اساس، همراه با ثروت و به م

شود که در نهایت تاثیر آن بر گسترش بازار، نوآوری کارآفرین منجر به تخصص و تقسیم کار بیشتر مي

های زمین، ه( تولید را تابع نهاد1821شود. ریکاردو )وری، تولید و انباشت ثروت نمایان ميافزایش بهره

گذاری باعث افزایش کند هر چند سرمایهداند. ایشان تصریح مينیروی کار و موجودی سرمایه مي

دلیل اینکه سایر عوامل تولید مانند زمین ثابت است، قانون بازده نزولي شود اما بهموجودی سرمایه مي

دلیل کمبود مواد غذایي کند و رشد تولید محدود شده و به تبع آن، رشد جمعیت نیز به عمل مي

شود. این رویکرد خالف رویکرد اسمیت است که در آن از طریق نوآوری، ثروت ایجاد تحدید مي

 شود. مي

های رشد اقتصادی های( در قالب نظریه1817) 2( و ریکاردو1776) 1پس از نظریات اسمیت

مدل و بوسیله نرخ پیشرفت  ها نرخ رشد بلندمدت خارج ازنئوکالسیک توسعه یافت. در این نوع مدل

شود و با در نظر گرفتن اینکه فناوری و نیروی کار فناوری و نرخ رشد نیروی کار )جمعیت( تعیین مي

پذیر نیست. در این چارچوب جزء پسماند مدل سولو کند، رشد اقتصادی به طور پایدار امکانرشد نمي

شود. در این راستا، نظریه همگرایي رشد مي وری کل عوامل( به عنوان پیشرفت فناوری تلقي)یا بهره

مطرح شد. از آنجایي که این مدل قادر نبود کم و کیف رشد فناوری را تبیین کند، این شکست منجر 

رشد درونزا شد. آنها نشان دادند که در چارچوب الگوی رشد نئوکالسیک، اگر  هایبه توسعه نظریه

، وجود نداشته باشد بازده نسبت به مقیاس نزولي موجب چنانچه رشد فناوری که یک متغیر برونزاست

شود تا رشد اقتصادی متوقف شود. به دلیل ماهیت برونزایي فناوری، این متغیر قابل سیاستگذاری مي
                                                 

1 Smith 

2 Ricardo 
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متغیرهای فناوری، تشکیل سرمایه و نیروی  1سوان-و کنترل نیست. در الگوی رشد تکامل یافته سلو

دهند. آنها معتقدند هر چند که مسیر باالی رشد تعادلي تشکیل مي کار، متغیر اصلي تابع تولید را

شود، اما تنها بلندمدت بوسیله پارامترهای پس انداز، نرخ استهالك، نرخ رشد جمعیت تعیین مي

گذارد، پیشرفت برونزای فناوری است. این در شرایطي است که پارامتری که بر نرخ رشد اقتصاد اثر مي

 انداز نیز ثابت است. ها نیز قدری امکانپذیر است و نرخ پسن نهادهامکان جایگزیني بی

های مدل مذکور پي بردند و اذعان داشتند که رشد های بعد به نارسایياقتصاددانان در دهه

شوند. فناوری و جمعیت از عوامل مؤثر رشد بلندمدت اقتصادی هستند که در خارج از مدل تعیین مي

دارد که این مدل حتي بخش قابل اد از مدل رشد نئوکالسیک، اظهار مي( در انتق1996) 2مکالم

ای و اساسي رفتار رشد واقعي را نتوانسته است توضیح دهد. این تفکر برگرفته از توجهي از حقایق پایه

شود و عمدتاً از ترجیحات تولیدکنندگان این واقعیت است که میزان نرخ رشد، خارج از مدل تعیین مي

بل توجهي از ابعاد تابع تولید و رفتارهای سیاستي مستقل است. این در شرایطي است که و بخش قا

اند. علت این کشورهای مختلف، نرخ رشد درآمد سرانه متفاوت را یک دوره بلندمدت تجربه کرده

دارد، کشورهایي که تفاوت به شرایط اقتصادی هر کشوری مرتبط است. به طور مثال وی اذعان مي

 34اند.های باالتری را تجربه کردهگذاری کرده، عمدتاً رشدتری از درآمد کشورشان را سرمایهسهم باال

مدت های رشد کوتاهدارند که در نرخالبته طرفداران مدل رشد نئوکالسیک به طور ضمني اذعان مي

 بین کشورها متفاوت هستند.

استوار است، لحاظ کردن تغییرات  های رشد نئوکالسیک بر فروض رقابت کاملاز آنجایي که نظریه

فناوری در مدل با مشکل مواجه است. چون پیشرفت فناوری مبتني بر خلق فکر جدید است و با تولید 

شوود. بنوابراین هنگوامي کوه های کاالی عمومي بر آن حاکم ميو عرضه آن به بازار، ابعادی از ویژگي

در نظر گرفتن فرض بازده به مقیاس ثابت برای  فناوری برونزاست، برای هر سطحي از دانش و فناوری،

                                                 

مورد استفاده قورار گرفوت، تحلیول همگرایوي  در سطح وسیع یکي از کاربردهای این مدل که در سال های اخیر 1 

ترجیحوات اگور تموامي کشوورها دارای ، مدل رشد نئوکالسویکدر چارچوب  یعنيرشد اقتصادی بین کشورهاست. 

(Preference) ن و نرخ رشد جمعیت برابر داشته باشند، سطح درآمد سورانه بلنود مودت و پارامترهای فناوری یکسا

آنها با هم برابر خواهد بود. بر این اساس با گذشت زمان، سطح درآمد سرانه کشورهای مختلف مي بایستي بوه یوک 

 هب 1985تا  1960مقدار مشخصي میل کند. نتایج مطالعات تجربي نشان مي دهد که نرخ های رشد طي سال های 

( نیز مدل رشد نئوکالسیک را به دلیل اینکه قوادر 1995منکیو ) غیر وابسته است. (آغازیناولیه )سطح درآمد سال 

نیست تفاوت مسیرهای رشد کشورهای را در سطح بین المللي با لحاظ کردن اثر سرمایه انساني و فیزیکوي بررسوي 

 مراجعه شود. Mankiv, Romer, and Weil, 1992)ر به )برای اطالعات بیشتکند، مورد نقد و انتقاد قرار داده است. 
2 MacCallum 

مورد تاکید و بررسي قرار های مدل رشد نئوکالسیک ها یيا(، نارس1988( و لوکاس )1989افرادی مانند رومر ) 3

 .ندداده

صنعتي صد  ( نشان مي دهد که در یک دوره بلند مدت، نرخ واقعي بازدهي سرمایه در کشورهای1990لوکاس )  4

 برابر بیشتر از مقدار آن در کشورهای در حال توسعه است. 
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هایي نظیور دانوش و عوامل تولید رقابتي مانند نیروی کار و سرمایه منطقي است اما  هنگامي که نهاده

در تابع تولید لحاظ شوند، با ثابت بودن میزان سوایر عوامول  –که ماهیتاً غیررقابتي هستند  -فناوری 

یه، بازده به مقیاس صوعودی خواهود بوود کوه بوا فوروض رقابوت کامول تولید مانند نیروی کار و سرما

همخواني ندارد. بویژه اینکه پاداش دانش و فناوری قبلي )کهنه( که با برابری هزینه نهایي تولید معادل 

تواند پاداش مناسبي را برای کسي که دانش و فکر جدید را تولید و عرضه کرده صفر مصداق دارد، نمي

یزی را داراست( و در فرآیند تولید )از طریق یادگیری حین انجام کوار( موورد اسوتفاده )و ماهیت سرر

 گیرد، فراهم کند.قرار مي

( آغاز شد. 1988) 2( و لوکاس1986) 1های رومرهای رشد درونزا بر اساس نظریهادبیات نظریه 

در حوالي کوه مودل مدل رومر مبتني بر تبیین نقش یادگیری حین کار و اثرات سرریزی دانش است 

( استوار و به صورت مدل دو بخشي توسعه یافتوه اسوت و در 1965) 3لوکاس بر پایه مدل رومر و ازاوا

( معرفي شد که به 1991) 4آن بازده به مقیاس نزولي وجود ندارد. مدل رشد درونزای دیگر توسط ربلو

ارد اما به دلیل بوازدهي های مذکور پیشرفت فناوری وجود ندمعروف گشت. در تمامي مدل AKمدل 

شوود، بوه طوور گذاری در مفهوم عام آن منجر به انباشت سرمایه فیزیکي و سرمایه انسواني ميسرمایه

 گردد.پیوسته و پایدار به تداوم رشد منجر مي

( مدلي را معرفي کرد که در آن جایگاه تحقیق و توسعه در رشد تبیوین 1990، 1987رومر ) 

(  نقش تحقیق و توسعه در 1992) 6( اگیون و هویت1991) 5رسمن و هلپمنگردید و بتدریج توسط گ

پیشرفت فناوری توسعه و مدل آنها به مدل نوآوری معروف شد  و نقش دولوت در رشود و توسوعه بوه 

های مالي، قانوني )حقوق مالیوات های )مالیات(، سیاستهای بودجهدلیل تاثیرگذاری از طریق سیاست

 مورد تاکید قرار گرفت. هافکری( و زیرساخت

بنودی اسوت. یکوي های جدیود رشود درونوزا در سوه شواخه قابول طبقهرشد و توسعه نظریه 

کنند و این فناوری به طوور درونوزا اثورات گیرد که پیشرفت فناوری را لحاظ ميهایي را دربر ميمدل

یزی، با بازده به مقیاس صعودی کند. در این راستا، تابع تولید به دلیل وجود اثرات سرردرونزا ایجاد مي

های این شاخه هسوتند. نووع ( از مهمترین مدل1988( و لوکاس )1986های رومر )مواجه است. مدل

قابل طرح است که در قالب انباشت انواع سرمایه فیزیکي، انسواني  AKدوم در چارچوب فناوری مدل 

ها هسوتند و ( از این گونه مودل1991) و دانش طرح و دارای بازده به مقیاس ثابت است که مدل ربلو

های رشد درونزای جمعیت هستند. با این وجود، بایستي اذعوان داشوت در نهایت نوع سوم مدل، مدل

هایي هسوتند کوه اخیوراً توسوعه های رشد مبتني بر دولت و همچنین تجارت در زموره مودلکه مدل

                                                 
1 Romer  

2 Lucas  
3 Uzawa 

4 Rebelo 
5 Grossman and Helpman 

6 Aghion and Howitt 
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 1ایه سیاسوتگذاری معوروف هسوتند. مودل بوروهای رشد بر پها در قالب مدلاند و این گونه مدلیافته

 ( بر مدل تجارت استوار است.1991( بر بخش دولت و مدل گروسمن و هلپمن )1990)

بندی های نسل اول و دوم قابول تقسویمهایي که به اثرات مقیاس استوار هستند به مدلمدل 

عتقواد بور ایون اسوت کوه ها اهای نسل اول بر اثرات قوی تمرکوز دارنود و در ایون مودلهستند. مدل

تر رشود بیشوتری دارنود بنحووی کوه تولیود سورانه تر نسبت به اقتصادهای کوچوکاقتصادهای بزرگ

های نسل دوم کوه از نیموه دوم کشورهای بزرگتر بیشتر از تولید سرانه کشورهای کوچکتر است. مدل

ل اصولي آن بوه بوازده به بعد توسعه یافته است به اثرات مقیاس ضعیف متکي هستند. دلی 1990دهه 

هاست که ناشي از غیررقوابتي بوودن دانوش اسوت و نقوش و موقعیوت نسبت به مقیاس صعودی مدل

توانود کند. بدین معني که هزینه ثابت تولید دانوش باالسوت و پوس از تولیود ميفناوری را تعیین مي

لید در واحودهای دیگور توسط تعداد بیشماری از واحدهای تولید بکارگرفته شود و منجر به افزایش تو

گوردد کوه بوه ميشود. یکي از نکات قابل طرح، به بکارگیری دانش توسوط نیوروری کوار شواغل برمي

مقیاس اقتصاد مرتبط است. در این مدل، وجود نیروی کار بیشتر به مفهوم انباشت بیشتر دانش اسوت 

ار شد که نقش جمعیت در تولید شود. اما اثرات مقیاس ضعیف زماني آشککه در اقتصاد بکار گرفته مي

 سرانه در نظر گرفته شد و اثرات مقیاس ضعیف و منفي نمایان گردید.

گوردد. در ایون مقالوه، ( بور مي1927) 2های رشد مدرن به مقاله رمزیاز دید تاریخي، نظریه  

گرفت که مي مورد بررسي قرار 4در چارچوب تابع مطلوبیت جداپذیر 3ای خانوارهاسازی بین دورهبهینه

 گیرد.داگالس به طور گسترده مورد مطالعه قرار مي-امروزه در قالب تابع تولید کاب

ای برای درونزا کردن فناوری مورد توجه قرار گرفت. هر ها به عنوان مقدمهبهرحال، این نگرش 

گي تواند به رشود فنواوری کشوورها بسوتتوان پاسخ داد که تفاوت رشد کشورهای مختلف ميچند مي

داشته باشد و آن نیز برای هر کشور به صورت برونزا عمل نماید. با این وجود، این نگرش بوا مشوکالت 

ای مواجه شد. چون رشد فناوری به تصمیمات اقتصادی بسوتگي دارد، حوداقل بوه میزانوي کوه عدیده

ه صوورت های رشد درونزا را بو( خواص اقتصادی مدل2003گیرد. داوریک )انباشت سرمایه صورت مي

 کند:زیر خالصه مي

 :شود، گذاری ميهنگامي که در بخشي از اقتصاد سرمایه 5خواص مکمل بودن سرمایه گذاری

شود گذاری در بخش دیگری از اقتصادی ميگذاری موجب افزایش سرمایهبازدهي ناشي از این سرمایه

( در این زمینه اذعان 1988دهد.  لوکاس )و در نهایت در کل اقتصاد بازدهي و رشد را افزایش مي

یابد بلکه بر اساس سطح وری افراد نه تنها بر اساس میزان مهارت آنها افزایش ميدارد که بهرهمي

یابد. بنابراین، نقش دولت برای اعطای یارانه آموزشي متوسط مهارت همکاران آن فرد نیز افزایش مي

                                                 
1 Barro 

2 Ramsey 
3 Household Intertemporal Optimization 
4 Separable Utility Function 
5 Complementary of Investment 
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یابد وضع تمامي افراد در جامعه بهبود مي گذاری آموزشي،حائز اهمیت است، چون با افزایش سرمایه

دانش -که در چارچوب اثرات خارجي قابل تحلیل است. اثرات خارجي از رابطه بین انباشت سرمایه

شود که به دلیل اثرات خارجي، بازده نسبت به مقیاس صعودی شود. این فرآیند موجب ميناشي مي

بنگاه، بازده نسبت به مقیاس ثابت حاکم باشد. در سطح کالن وجود داشته باشد در حالیکه در سطح 

ها وری و تولید سایر بنگاهچون بهبود دانش افراد )از طریق کسب دانش یا یادگیری حین کار( در بهره

 گیرند.کدام این آثار مثبت را در نظر نميگذارد اما هیچتاثیر مي

 :تواند باشد. لذا در فرآیند مياثرات خارجي دلیل کافي برای رشد بلندمدت ن 1پویایي بازخورد

های بیشتر برای وی بیند، یادگیری دانش و مهارتیادگیری، هنگامي که فرد آموزش بیشتر مي

گذارد و انباشت سرمایه وری و تولید بجای ميشود و تاثیر مثبت خود را در افزایش بهرهتر ميساده

 انساني رشد بلندمدت اقتصادی را بهمراه دارد. 

ارچوب تالش های وسیعي برای درونزا کردن فناوری صورت گرفت. مشکل اساسي که در در این چ

گیرد این زمینه وجود داشت این بود که اگر فناوری درونزا شود، تحت این شرایط کسي که تصمیم مي

بایستي برای آن پاداشي همانند عوامل سرمایه و نیروی کار لحاظ گردد. اما وقتي فناوری رشد کند مي

اوری ثابت است و بازده نسبت به مقیاس برای عوامل تولید سرمایه و کار ثابت در نظر گرفته شده فن

بایستي بازده نسبت به مقیاس صعودی باشد. زیرا با تغییر فناوری )و برای سه عامل تولید( مي 2است،

به اندازه تولید بر اساس قضیه اولر، هنگامي که بازده نسبت به مقیاس صعودی است به هر عامل تولید 

 توان پرداخت کرد.نهایي آنها نمي

دارد که پیشرفت فناوری یک فرآیند در پاسخ به مشکل فوق، اذعان مي 3(1962ارو )

شود و در واقع ای است که به وسیله تولید کاالهای سرمایه ای جدید حاصل ميریزی شدهغیربرنامه

ي است که فرآیند یادگیری حین انجام کار برای نتیجه یادگیری حین انجام کار است. این در شرایط

اند گذاری و پیشرفت فناوری به هم گره خوردهشود. این عقیده که سرمایهبنگاه حالت برونزا تلقي مي

الوصف، بطور منطقي انتظار بر توان با دید ارو بر اساس یادگیری حین کار توجیه کرد. معرا تنها مي

ای جدید نیازمند است تا جنبه عملي پیدا کند. به همین های سرمایهاین است که فکر جدید به کاال

وری ناشي از سرمایه و بهره وری ناشي از پیشرفت فناوری تفکیک بین بهره 4(1959دلیل کالدور )

 قایل شده است.

های مختلفي برای تبیین نظریه رشد درونزا مطرح گردید. یک گروه همانند کالدور و ارو دیدگاه

شود. گروهي دیگر مانند رومر داشتند که پیشرفت فناوری به وسیله سرمایه فیزیکي تعیین مي اعتقاد

اعتقاد به فرآیند یادگیری حین کار و یا مانند لوکاس به تشکیل سرمایه از طریق تحصیل و یا مانند 

 برو به تاثیر مثبت مخارج دولت بر رشد معتقد هستند.
                                                 
1 Dynamic Feedback 

 ویژگي های اساسي مدل رشد نئوکالسیک هستند.  این دو از 2 
3 Arrow 
4 Kaldor 
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گونه فرموله شد که طي آن فرآیند نوآوری در شمال و دین( ب1979) 1ایده مذکور توسط کروگمن

 2گیرد. این نظریه بتدریج توسط گرسمن و هلپمنتقلید آن در جنوب به صورت برونزا صورت مي

توسعه یافت و فناوری به صورت درونزا مورد تحلیل  3های رشد شومپیتر( در چارچوب نظریه1991)

های تجارت بین الملل به صورت برونزا در نظر  فناوری در مدلقرار گرفت. این در شرایطي بود که قبال

 شد.گرفته مي

تاثیر تجارت کاال در سطح بین الملل همیشه منجر به انتقال دانش و فناوری مورد نیاز  

شود. در صورتي که درجه سرریز فکر و دانش در مبادالت بین المللي از سطح نازلي برخوردار نمي

ال توسعه متمرکز به فرآیند های تولیدی خواهند شده که به دانش جدید باشد، کشورهای در ح

تر شدن شکاف بین فناوری کشورهای شمال و کمتری نیاز داشته باشد. این پدیده منجر به عمیق

 جنوب خواهد انجامید. 

های اخیر و طرح مباحث کلیدی مانند های رشد مدرن در دههنظر به تحول اساسي در نظریه     

، تحقیق و توسعه، یادگیری حین کار، اثرات خارجي و خالقیت، ایون درس در زده صعودی به مقیاسبا

های اخیر بتدریج به عنوان درس و حتي رشته مستقل در سطوح مختلوف آموزشوي موورد توجوه سال

 اقتصاددانان قرارگرفت. 

 

 های هزینه و تورمنظریه 1.6

عوامل تولید مرتبط است. از بین آنها سطح  عوامل ناشي از افزایش هزینه به هزینه مجموعه

دستمزها با رویکرد کشورهای توسعه یافته که مبتني بر حقایق آشکار شده انهاست، نقش تعیین 

های کارگری نقش اساسي در افزایش دستمزدها ایفا ای دارد. زیرا در این کشورها اتحادیهکننده

ی الزم برخودار هستند. نظریات دیگر که عمدتاً پذیرکنند. همچنین متغیرهای کلیدی از انعطافمي

پذیری سمت عرضه مبتني بر حقایق آشکار شده کشورهای در حال توسعه است، بر عدم انعطاف

   4اقتصاد متمرکز است.

 ،مبني بر وقوع همزمان تورم و بیکاریدر کشورهای توسعه یافته  1970حقایق آشکار شده دهه 

شد. بویژه اینکه در رویکردهای قبلي این مازاد تقاضا بود که موجب تورم مبنای تبیین این نظریه تورم 

شد و امکان وقوع همزمان تورم و بیکاری در چارچوب نظریات قبلي میسور نیست. زیرا وجود بیکار مي

تواند به مفهوم عدم نیاز به عوامل تولید برای افزایش عرضه تلقي شود و در نتیجه تحت این شرایط مي

 ند تلویحاً وجود اضافه عرضه در اقتصاد را استنتاج کرد. توامي

تورم و بیکاری به فروض مختلف قابل تحلیل است. یکي از رویکردهای غالب بر همزمان تبیین 

که مبتني بر مکانیزم انتقال تاثیرگذاری سمت عوامل تولید بر تورم  اساس حقایق آشکار شده اقتصاد

                                                 
1 Krugman 
2 Grossman & Helpman 

3 Schumpeter 
4 James R. Barth and James T. Bennett, (1975). 
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و  شودمياست. افزایش دستمزدها باعث کاهش عرضه کل اقتصاد  است، تاثیر افزایش سطح دستمزدها

را ها و به تبع آن نرخ تورم سطح قیمت، کاهش عرضه با فرض ثابت بودن تقاضا کل اقتصادنتیجه 

تقاضای نیروی کار موجب افزایش طریق  هاافزایش سطح قیمتدهد. شایان ذکر است ، افزایش مي

  کند.هش عرضه را جبران ميو بخشي از کا شتغال شدهافزایش ا

وری نیروی کار باشد شایان ذکر است در صورتي که افزایش سطح دستمزدها ناشي از افزایش بهره

وری باشد، در این حالت سطح عرضه کل تغییر بنحوی که میزان کاهش عرضه معادل افزایش بهره

ستمزدها موجب از طریق نخواهد کرد و اثرات تورمي نخواهد داشت. در غیر این صورت افزایش د

 ،افزایش سطح قیمتهابدیهي است به تبع کاهش عرضه نرخ تورم را در اقتصاد افزایش خواهد داد. 

گیری از کاهش کنندگان نیروی کار با هدف جلویابد و در نتیجه عرضهکاهش ميدستمزدهای حقیقي 

وار افزایش دستمزدها جیرهشده وفرآیند زندستمزدهای اسمي دستمزدهای حقیقي، درخواست افزایش 

  معرف است. دستمزد-ارپیچ قیمتها تکرار خواهد شد. این پدیده در قالب نظریه مو قیمت

واد عالوه بر سطح دستمزدها عوامل دیگری نظیر هزینه مانتقال منحني عرضه کل برای تبیین  

مي هستند که بر عرضه کل عوامل مهمل تولید ناشي از تغییر نرخ ارز او مجموعه عو نظیر انرژی اولیه

فرآیند موجود از طریق سازوکار خود،  افزایش قیمت هر یک از عوامل تولید گذار هستند.تاثیراقتصاد 

 عرضهکل ناشي از فشار افزایش دستمزدها را تشدید کرده و زنجیره افزایش تورم را از سمت کاهش 

 1کند.تشدید مي اقتصاد

 های عوامل ساختاری تورمنظریه 1.7

های ناشي از تاثیر عوامل ساختاری بر کاهش عرضه کل اقتصاد در کشورهای در حال ودیتمحد

توسعه از ادبیات غني برخوردار است و در این راستا نظریات مختلفي مطرح شده است. این نظریات 

 2گذارد، تبیین شده است.عمدتاً از طریق سازوکارهایي که تاثیر خود را بر تولید و عرضه مي

 های عمده در این خصوص عبارتند از:ممکانیز

 عوامل اقتصادی، اجتماعي )آموزشي و بهداشتي( و فرهنگي 

 های دولتو ساختار هزینه عوامل مدیریتي 

 عوامل ساختاری بخش خارجي اقتصاد 

  عوامل ساختاری ناشي از شرایط اقلیمي و آب و هوایي 

 

                                                 
1 McCallum (1989) 
2 Julio and Olivrra (1964) 
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 های عدم تعادل بازارهانظریه 1.8

ها های مختلفي ارائه شده است. یکي از این چارچوبر نرخ تورم چارچوببرای تبیین و تحلیل رفتا

ها ( بشرح زیر است که به عدم تعادل1999تر علل تورم، توسط هندری )بندی جامعبا عنایت به طبقه

 1استوار است.

 مازاد تقاضای پول 

 مازاد تقاضای کاالها و خدمات 

 مازاد تقاضای عوامل تولید 

 لتهای دومازاد هزینه 

 بخش خارجي اقتصاد با محوریت نرخ ارز، صادرات و واردات 

 عوامل سمت عرضه با محوریت فشار هزینه و حاشیه شود 

 های بین المللي، جنگ و ...سایر عوامل نظیر کنترل قیمت، تکانه 

 

ای از متغیرها را تشکیل صورت انفرادی، مجموعه بسیار وسیع و گستردهلحاظ کردن این عوامل به

شناسي و فرآیند سازی آنها را از نظر اصول روشداد که به صورت تجربي امکان مدل خواهد

های مؤثر بر نرخ تورم در سازد. برای رفع مشکل، عوامل و متغیرسازی، با مشکل اساسي مواجه ميمدل

 هایي که عوامل موثر بر بخششود. این متغیرها در قالب نظریهسازی ميهای تورم مدلقالب نظریه

در ابعاد داخلي اقتصاد، مازاد عرضه پول، مازاد شوند. شوند. تفکیک ميبندی ميخارجي و داخلي طبقه

تقاضای کل اقتصاد و فشار دستمزدها که به ترتیب به بازار پول، بازار کاالها و خدمات و بازار کار 

ز، قیمت کاالهای وارداتي و توانند از عوامل مؤثر تورم باشند. در ابعاد خارجي نرخ ارمربوط هستند، مي

 آیند.قیمت نفت از عوامل عمده و مؤثر برتورم بشمار مي

 نتيجه گيری 1.9

در این فصل مجموعه ای از نظریه های تورم ارائه شد و از ابعاد آنها آگاهي حاصل گردید و 

اب همچنین این نظریه ها مورد نقد و ارزیابي قرار گرفت. شناخت نظریه های تورم به منظور انتخ

نظریه مناسب برای اقتصاد ایران شرط الزم است اما شرط کافي نیست. زیرا نظریه های تورم همانند 

بیشتر نظریه های اقتصادی مبتني بر حقایق آشکار شده اقتصاد کشورها نمونه است که مورد مطالعه 

نظریه ها در  اقتصاددانان قرار گرفته است. لذا در فصول بعدی باید از کم و کیف استفاده از این

اطالع حاصل کرد و کاربرد نظریه ها و قوت و ضعف آنها را  ،کشورهای مختلف در قالب پیشینه موضوع

 ،د تا بتوان بر اساس این یافته هادریران احصاء گحقایق آشکار شده اقتصاد اباید شناخت و همچنین 

 انتخاب نمود.  ،دنظریه یا نظریه های مناسب که رفتار نرخ تورم ایران را تبیین مي کن

                                                 
1 Hendry (1999) 
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 شواهد تجربی بين المللی و ملی 2

ای در المللي و ملي ادبیات غني وجود دارد و مطالعات گستردهدر خصوص تورم در سطح بین

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

رسي قرار مي گیرد و در سال های اخیرا المللي با محوریت کشورهای در حال توسعه مورد بربین

 گیرد.بانجام رسیدهً و در ادامه مطالعات در سطح ملي مورد بررسي، تحلیل و ارزیابي قرار مي

 المللیسطح بين 2.1

است، انتخاب و  برنامه با عنایت به وسعت مطالعات، تعدادی از مطالعات که قابل استفاده در این 

( برای شناسایي عوامل تاثیرگذار در 1988) 1ه ای توسط دوروالگیرد. مطالعمورد بررسي قرار مي

 1985 – 1968دوره  فصلي کشور برزیل صورت گرفته است. مدل شناسایي شده با استفاده از آمار

( و PPP)2برآورد گردیده است. مباني نظری این مدل به عنوان یک اقتصاد باز بر برابری قدرت خرید 

( تبیین شده 1992که بر اساس نتایج تخمین جسلیوس ) ECMشان مدل تقاضای پول استوار است. ای

است، را برآورد کرده است. نتایج این مدل موید این است که متغیرهای زیر در بلندمدت بر نرخ تورم 

 تاثیرگذار هستند:

 های خارجيقیمت 

  نرخ ارز 

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

 رضه پولع 

 تولید ناخالص داخلي 

  نرخ بهره و 

  قیمت نفت 

( عوامل موثر بر نرخ تورم کشور اکراین به عنوان یک کشور دارای اقتصاد باز را 2005لیهیدا ) 

 2003-1997های آماری ماهانه دوره سازی کرده است. این مقاله برای بخش تجربي از دادهمدل

ای تخمین مدل تصریح شده استفاده و نتایج کلیدی این استفاده کرده است. از تکنیک همجمعي بر

 مقاله در خصوص عوامل موثر بر نرخ تورم در بلندمدت بشرح زیر است:

 نرخ ارز 

 حاشیه سود و 

                                                 
1  

2 Purchasing Power Parity (PPP)  
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 بازار پول 

 :بر اساس نتایج این مقاله عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه مدت در این کشور شامل 

 نرخ ارز 

  گیری شده است.که با وقفه تورم اندازهعامل ایستایي و سکون نرخ تورم 

 وقفه عرضه پول 

همان طوری که مشاهده مي شود نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار 

 است.

 – 1960های ( با استفاده از آمار سال2007برای شناسایي عوامل موثر بر نرخ تورم غنا، اکران )

های گذشته نرخ برآورد کرده است. این کشور همانند ایران طي دههمدل تصریح شده خود را  2003

( 1988تورم دو رقمي، و همراه با نوسانات شدید را تجربه کرده است. از تکنیک تخمین یوهانسن )

این مطالعه بر مباني بازار پول و بخش خارجي  ECMبرای تخمین مدل استفاده کرده است. مدل 

شان موید این است که نرخ تورم این کشور در بلند مدت توسط عوامل استوار است. نتایج تحقیق ای

 طور مشخص عوامل زیر در بلندمدت بر نرخ تورم این کشور تاثیرگذارند:شود. بهخارجي تعیین مي

 های خارجي و قیمت 

  رابطه مبادله 

ه است که بازار این تحقیق تاثیر بازار پول بر نرخ تورم در بلندمدت را رد کرده است و اذعان داشت

بگذارد. بر اساس  های غیرمستقیم بر نرخ تورم این کشور تاثیرپول ممکن است از طریق مکانیزم

 های این مطالعه، عوامل تاثیرگذار کوتاه مدت بر نرخ تورم این کشور عباتند از:یافته

 تورمي معروف است. 1نرخ تورم دوره قبل که بر نظریه سکون و ایستایي 

 رشد عرضه پول 

  رشد نرخ اوراق خزانه و 

 نرخ ارز 

نرخ تورم هم توسط عوامل داخلي و  ،های بازتوان گفت که در اقتصابندی این مطالعات ميدر جمع

سازی بایستي به هر دو مجموعه عوامل عنایت شود و در فرآیند مدلهم عوامل خارجي تعیین مي

مبادله از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نرخ  شود. در بخش خارجي نرخ تورم وارداتي و نرخ ارز و رابطه

 اند و در عوامل داخلي نیز بازار پول محور توجه محققان بوده است.تورم بوده

 سطح ملی 2.2

طي دو سه دهه گذشته برای تبیین علل تورم در ایران مطالعات زیادی صورت گرفته است. بخش 

و در نظر گرفتن روابط همجمعي تهیه  قابل توجهي از این مطالعات بدون توجه به آزمون ریشه واحد

                                                 
1 Inertia 
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شده است. لذا، اعتبار نتایج آنها با شک و تردید همراه است. به همین دلیل عمدتاً مطالعاتي در اینجا 

 اند. شود که با عنایت به آزمون ریشه واحد و روابط همجمعي تدوین شدهبررسي مي

ي صورت گرفته مطالعه بهمني یکي از مطالعاتي که بر اساس مالحظات ریشه واحد و همجمع

( است. این مقاله با بکارگیری مدل تعمیم یافته پولیون و با استفاده از دوره آماری 1995اسکویي )

، عوامل موثر بر تورم ایران را به صورت کمي شناسایي و تحلیل کرده است. ایشان به 1990 – 1959

(، دو متغیر شاخص قیمت واردات و نرخ مدل پولیون که شامل دو متغیر عرضه پول و درآمد )محصول

گرنجر مدل  –های ریشه واحد، با استفاده از روش انگل کند و پس از آزمون انجام آزمونارز اضافه مي

و دیگری عوامل موثر بر نرخ  CPIزند. ایشان دو بردار یکي عوامل موثر بر تصریح شده را تخمین مي

 شده است. گزارش 1جدول در  CPIتایج مدل برای کند. نارز را برآورد مي

گرنجر، ایشان برای تعیین تعداد بردار بین  –با توجه به نارسایي و ناکارآمدی روش انگل 

استفاده کرده است. نتایج آزمون بر حسب اینکه در  1متغیرهای مدل از روش یوهانسن و جسلیوس

غیر مجازی باشد، تعداد دو و سه بردار بین متغیرهای مدل مدل متغیر مجازی وارد شود یا بدون مت

بردارهای شناسایي شده را در مقاله گزارش  شناسایي شده است. شایان ذکر است ایشان نتایج تخمین

گرنجر و یوهانسن و جسلیوس  –نکرده است و توضیحي در خصوص اینکه نتایج بین دو روش انگل 

 ارائه نکرده است. چه وجه تشابه یا افتراقي دارند را
 OLSنتایج مدل بر اساس روش تخمين  1جدول 

 ضرایب متغيرهای مدل

 پارامتر ثابت

 متغیر روند

 متغیر مجازی

 (M2نقدینگي )

 تولید ناخالص داخلي

 نرخ ارز اسمي بازار آزاد

 شاخص قیمت واردات

17/5 

01/0 

30/0- 

52/0 

26/0 

71/0- 

04/0 

 توجه:

 CPI .متغیر وابسته است

 اند.متغیرهای مدل به صورت لگاریتمي تعریف شده 

 

ها، در این مقاله توصیه شده است که دولت نباید با عنایت به تاثیر مثبت نقدینگي بر سطح قیمت

اند که در ایران تنها برای تامین مالي کسری بودجه، به چاپ پول مبادرت ورزد. ایشان تصریح کرده

شود بلکه عوامل دیگری در تغییرات نرخ تورم ها ميکه منجر به افزایش سطح قیمت چاپ پول نیست

                                                 
1 Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) 
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های سیاستي ایشان این است که دولت برای جلوگیری از افزایش سطح موثر هستند. یکي از توصیه

های دولت باید ها نباید نرخ ارز را کاهش دهد و در انتهای مقاله تاکید شده است که سیاستقیمت

 ی باشد که باعث شود پول رایج کشور ارزش خود را بدست آورد.ابگونه

(، ابتدا مطالعات قبلي را مورد 2000برای شناسایي عوامل موثر بر نرخ تورم در ایران، مرادی )

اند مورد زماني و همجمعي را استفاده کردهارزیابي قرار داده و از میان آنها، مطالعاتي که خواص سری

های ( نمونه1977( و طبیبیان و سوری )1995از جمله این مطالعات، توکلي ) 1د.ارزیابي قرار مي ده

این مطالعات هستند. طبیبیان و سوری همانند بهمني اسکویي از مدل تعمیم یافته پولیون استفاده 

کند و عوامل موثر بلندمدت نرخ اند در حالي که توکلي از معادله تابع تقاضای پول استفاده ميکرده

. با عنایت به شودمدل نهایي برآورد مي ECMرا مورد ارزیابي قرار میدهد و با استفاده از مدل  تورم

 ،اینکه این مدل صرفاً بر تابع تقاضای پول استوار است، این رویکرد برای اقتصادهایي که بسته هستند

 مناسب است و نه برای اقتصادهایي مثل ایران که یک اقتصا باز است. 

 - 1959( برای تبیین مدل تورم، ابتدا حقایق آشکار شده اقتصاد ایران را طي دوره 2000مرادی )

دهد. بر اساس شواهد آماری اقتصاد ایران یک اقتصاد باز است و لذا برای مورد مطالعه قرار مي1996

. تبیین عوامل موثر بر نرخ تورم باید هم به عوامل داخلي و هم عوامل خارجي مورد عنایت قرار گیرد

 اهم حقایق آشکار شده ایران عبارتند از:

 :این به مفهوم تاثیر متغیرهای خارجي بر تغییرات نرخ تورم  باز بودن اقتصاد ایران

است. در این خصوص محور بحث بر برابری قدرت خرید استوار است.

 اجرای سیاست مالي نقش فعال سياست مالی و نقش انفعالی سياست پولی :

های اخیر را های انبساطي پولي را طي دههاخیر که سیاست انبساطي طي دهه های

بدنبال داشته است. لذا باید بازار پول که با محور سیاست پولي انبساط استوار است و در 

این مرحله غایت اثر سیاست مالي را نشان مد دهد، باید در تبیین نرخ تورم مورد توجه 

مالي انبساطي استوار است.قرار گیرد. منشاء اصلي این بر اتخاذ سیاست 

 این محدودیت ها ناشي از عوامل عوامل های سمت عرضه کل اقتصادمحدودیت :

ساختاری است که نظریه های مرتبط با آن در فصل نظریه های تورم مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت. این حقیقت آشکار شده در چارچوب مازاد تقاضای کل اقتصاد بر 

شود.ميعرضه کل اقتصاد تحلیل 

 شناسي بکار گرفته شده در این مطالعه، ابتدا در بازار پول تابع تقاضای بر اساس روش

شود. سپس بر اساس از این رابطه تخمین زده مي ،پول تصریح و روابط تصریح شده

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

                                                 

 اند عبارتند از:زماني و همجمعي را مورد عنايت قرارندادهمطالعاتي كه خواص سری 1 

Dadkhah (1985), Nili |(1985), Eikani (1987), Darrat (1987), Makkian (1990), Tabatabaei-Yazdi (1991) 

and Tayebneya (1995). 
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بخش خارجي اقتصاد، رابطه برابری قدرت خرید مورد آزمون قرار گرفته و رابطه در مرحله بعد در 

معناداری بین متغیرهای نرخ ارز، سط قیمت خارجي و سطح قیمت داخلي بدست آمده است. برای 

روش  ،لحاظ نظریمحاسبه مازاد تقاضای کل اقتصادی، شکاف محصول محاسبه شده است. هر چند به

های اقتصاد ایران مبني بر اینکه سبه تولید بالقوه ارجح است اما با عنایت به ویژگيتابع تولید برای محا

سالي به وقوع پیوسته، های متعددی نظیر هشت سال جنگ و خشکتکانه ،های گذشتهطي دهه

اند اما بکارگرفته شده ،های فوق عواملِ تولیدبکارگیری این روش خالي از اشکال نیست. زیرا، طي دوره

، 1های روند خطيول متناسب با آن بدست نیامده است. لذا، برای محاسبه تولید بالقوه از روشمحص

استفاده شده است  3پرسکات -متناسب با تغییر روندها و روش فیلترینک هادریک  2بندیروش بخش

رار گرفته و تفاضل آن با تولید بالفعل، به عنوان مازاد تقاضا در فرآیند تخمین در مدل مورد استفاده ق

 است. 

با حداکثر دو وقفه که شامل نقدینگي،  عالوه بر رشد متغیرهای موجود در مدل ECMدر مدل 

ها، نرخ ارز و سه جزء تصحیح خطای بشرح زیر در مدل لحاظ شده تولید ناخالص داخلي، سطح قیمت

 اند:
 مازاد عرضه پول 

  رابطهPPP  و 

 مازاد تقاضای کل اقتصاد 

تغیرهای رابطه مبادله، قیمت نفت و مخارج دولت به مدل اضافه شده است.  نتایج م ،عالوه بر آنها

 کند که عوامل زیر در بلندمدت در تغییرات نرخ تورم ایران موثر هستند:مدل تایید مي

 رشد نقدینگي

 نرخ ارز

 تورم واردتي

دارد. در این مدت با یک وقفه بر نرخ تورم تاثیر مثبت عالوه بر آن رشد قیمت نفت در کوتاه

فوق آیا رفتار خطي یا غیر خطي دارد. نتایج آزمون تایید  ECMمطالعه آزمون شده است که مدل 

کرده است که در دوره مورد مطالعه رفتار نرخ تورم غیرخطي بوده است. لذا، با استفاده از فرآیند 

قبلي  به عنوان سازی غیرخطي، مدل فوق تخمین زده شده است. این مدل ضمن تایید نتایج مدل

عوامل موثر بر نرخ تورم در بلندمدت و کوتاه مدت، موید این است که نسبت واریانس مدل غیرخطي 

 است.     837/0به مدل خطي 

های های فصلي سال( از داده2000) 4در خصوص عوامل موثر بر نرخ تورم ایران، لیو و ادیدیجي

کند. آنها با محوریت بررسي بازار ده را برآورد مياستفاده مي کند و مدل شناسایي ش 2000تا  1990

                                                 
1 Linear Trend 

2 Segmented Trend 
3 Hodrick-Prescott (HP) Filter 

4 Liu and Adedeji (2000) 
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اند که منشاء تورم در ایران پولي است و مازاد عرضه پول و رشد عرضه پول پول به این نتیجه رسیده

شوند. در این مدل معلوم نیست نویسنده با چه دو متغیر کلیدی هستند که باعث افزایش نرخ تورم مي

اد عرضه پول و هم به شکل رشد نقدینگي یعني به صورت همزمان در استداللي عرضه پول را هم ماز

مدل لحاظ کرده است. همچنین نتایج آزمون علیت بین متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم موید 

 این است که رابطه یک طرفه از سمت نرخ ارز بازار آزاد بر نرخ تورم وجود دارد.

ده است که در ایران به دلیل وجود نرخ تورم باال، دالر بجای بر اساس نتایج این مقاله، تصریح ش

خالصه 2 جدولیابد. در شود. یعني با افزایش نرخ ارز، تقاضا پول در ایران کاهش ميریال جانشین مي

 شده است:

 
 OLSين نتایج مدل بر اساس روش تخم 2 جدول

 ضرایب متغيرهای مدل

 پارامتر ثابت
ECM(-1) 

  (M2قدینگي )رشد ن

 پریمیم نرخ ارز با دو وقفه

 نرخ تورم با چهار وقفه

02/0- 

67/0 

66/1 

19/0- 

38/0 
 توجه:

  تفاضل اولCPI .متغیر وابسته است 

 ECM(-1) .وقفه اول مازاد عرضه پول است 

 ز بازار آزاد و نرخ ارز متوسط وزني رسمي تعریف شده است.پریمیم نرخ ارز به صورت تفاضل بین نرخ ار 

 

 های تورم: با تاکيد بر مطالعه بانک مرکزینقدینگی و مدل 2.3

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

دد آن است تا عوامل اصلي تورم است. این کتاب درص به تبیین رفتار نرخ تورم پرداخته «اقتصاد ایران

را شناسایي نماید و رهنمودهایي برای تصمیم گیران اقتصاد کالن کشور ارائه نماید. این کتاب اذعان 

 های اقتصادی استفاده کرد و به این نتیجه رسیده اند که:دارد از آخرین تکنیک ها و نظریهمي

 .اوال عامل تورم کشور ریشه پولي دارد 

 دینگي در رشد تولید تاثیر چنداني ندارد.ثانیا رشد نق 

در ابتد باید اذعان داشت که تالش بانک مرکزی در انجام مطالعه رفتار تورم مورد احترام است، اما 

از آنجایي که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مهم سیاستگزار با این مطالعه در صدد ارائه رهنمود به 

العه به لحاظ نظری و تکنیکي از قوت و دقت باالیي برخوردار گیرندگان است، جا دارد این مطتصمیم
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باشد. لذا به دلیل اهمیت موضوع، این کتاب در چارچوب مباني علمي مورد ارزیابي قرار گیرد تا میزان 

 دقت و صحت سقم نتایج شناسایي گردد. 

ظریات و گیری از آخرین نبررسي کتاب نشان مي دهد، این پژوهش در تبیین تورم در بهره 

ها موفق نبوده است و مرکز ثقل مطالعه در این کتاب به بازار پول و آن هم عمدتا به سمت متولوژی

تقاضای پول متمرکز است. مضافاً اینکه نتایج عمده این پژوهش به نتایج تخمین روش حداقل مربعات 

خاطر عدم توجه به پایایي ، اعتبار این روش به 1(1984استوار است که پس از مقاله گرنجر و نیوبلند )

های زماني منجر به تخمین رگرسیون کاذب شده و نتایج از اعتبار و دقت الزم برخوردار نیست. سری

شناسي و تکنیکي و شواهد تجربي به شرح زیر نتایج بررسي این کتاب در ابعاد مختلف نظری، روش

 خالصه شده است: 
 مبانی نظری

اخت منشاء تورم این است که سطح قیمت در اقتصاد یک های اساسي برای شنیکي از سئوال

شود؟ عمده مطالعه بانک مرکزی به کشور چگونه و در چارچوب چه مکانیزم و سازوکاری تعیین مي

های تقاضای پول مرکز ثقل این تبیین رابطه پول و تورم متمرکز است و بازار پول و مخصوصا نظریه

لیل فصل اول کتاب به بررسي تقاضای پول اختصاص یافته دهد و به همین دمطالعه را تشکیل مي

است. بر اساس مباني نظری ارائه شده و شواهد تجربي منتج از مطالعات بانک مرکزی، قیمت در بازار 

درصد تغییرات سطح قیمت  90شود. به دیگر سخن، بر اساس این مطالعه، بالغ بر پول تعیین مي

درصد تغییرات قیمت از فعل و انفعاالت سایر بازارها ناشي  10حدود منشاء پولي دارد. بنابراین، تنها 

شود. یعني سایر بخش ها و بازارهای عمده اقتصاد کشور از جمله بازار کاالها و خدمات، بازار کار و مي

 بخش خارجي اقتصاد تاثیر چنداني در تغییرات سطح قیمت و تورم ندارند. 

از آنجایي که بانک مرکزی بر  2ار گسترده و وسیع است.های تورم بسیادبیات در خصوص نظریه

حسب بازار به تحلیل موضوع تورم پرداخته است، در اینجا مباني نظری تورم بر همین اساس مورد 

توجه قرار مي گیرد تا نارسایي های نظری این مطالعه در قالب  و چارچوب واحد و یکسان مورد 

 ارهای زیر به عنوان منشاء تورم قابل طرح هستند:شناسایي قرار گیرد. به لحاظ نظری باز

 بازار کاالها و خدمات 

 بازار پول 

 بازار ارز 

 بازار کار 

 بازار سرمایه 

                                                 
1 Granger and Newbold (1984). 

 (.1975برای اطالعات تفصيلي تر مراجعه شود، برای مثال، به ليدلر و پاركين ) 2
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توان بر حسب در این راستا، نظریه های مختلفي از جمله نظریه های زیر قابل طرح هستند که مي

 مقتضیات اقتصادی هر کشور انتخاب و مورد آزمون قرار داد: 

 های تورم پولي نظریه 

 نظریه های تورم بازار کاال ها و خدمات 

 نظریه های تورم بازار کار 

 نظریه های تورم بازار سرمایه 

 نظریه های تورم بخش خارجي و 

اینکه از میان این مجموعه فقط بازار پول انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته و پول به عنوان عامل 

که اخیراً  -محل تامل است. نتایج مطالعات برای اقتصاد ایران است، غالب و مسلط تورم شناخته شده

دهد بازارهای دیگری نیز در تعیین سطح قیمت و تغییرات نرخ تورم نشان مي -صورت گرفته است 

  1موثر هستند.

است که تابعي از درآمد و نرخ ارز  2شایان ذکر است مباني مدل برآورد شده، تابع تقاضای پول 

است. در تابع تقاضای پول، قدر مطلق ضریب شاخص قیمت و نقدینگي برابر یک است که  در بازار آزاد

با انتقال شاخص قیمت به سمت راست و دو متغیر دیگر به سمت چپ، تابع تقاضای پول بدست 

های مختلف به دلیل همین واقعیت است. آید. نزدیک به یک بودن ضریب نقدینگي در مدلمي

توان برای تمامي کشورها، تابع تقاضای پول را تخمین و با ین استدالل ميبنابراین، بر اساس هم

ها وجود تحلیل مذکور، ادعا کرد که در تمامي کشورها رابطه یک به یک بین نقدینگي و سطح قیمت

 دارد.   
 تكنيک تخمين و نتایج

ررسي قرار های تخمین، برخي نکات اساسي مورد بدر این قسمت بر اساس اصول و مباني تکنیک

 مي گیرد.

 دوره زمانی 

بیني قرار گرفته است با استفاده از های تخمین زده شده فصل دوم کتاب که مبنای پیشمدل

استفاده شده است. با توجه به وجود وقفه، داده های مورد  1358-1378های ساالنه طي دوره داده

بوده است. بدیهي است حتي برای  مشاهده در نوسان 22تا  19استفاده در مدل تخمین زده شده از 

این حجم نمونه بسیار پایین است و نتایج حاصله از این نظر بویژه  ،OLSاستفاده از تکنیک تخمین 

 ها، از اعتبار الزم برخوردار نیست.آزمون فرضیه
 

 هاشناسایی و تصریح مدل

                                                 
 ( مراجعه شود.2002به مرادی)برای اطالعات بيشتر، برای مثال،  1

2 Real Balance 
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است، شدههای تشخیص شناسایي مدل که به چه میزان مدل بدرستي شناسایي یکي از روش

های ضمیمه فصل دوم کتاب نشان است. خروجيهای تخمین زده شدهترسیم پسماندهای مدل

درصد آنها خارج از دامنه مورد قبول قرار  30تا  27دهد نوسانات پسماندها شدید و عمدتاً بالغ بر مي

صویر از است و این تها بدرستي شناسایي نشدهدارد. این نتایج مؤید این حقیقت است که مدل

پسماندها آثار نادیده گرفتن سایر متغیرهای تاثیرگذار از جمله نقش سایر بازارهای مؤثر بر سطح 

 کند.ها را تایید ميعمومي قیمت

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

 هایقفه( وECMهای مدل بر طرف گردد. مثال برای مدل تصحیح خطا )نارسایي

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

 شود.مدت تحدید ميبلندمدت نظری از اعتبار ساقط و روابط به دوره کوتاه
 

 تكنيک تخمين

علي رغم اینکه در فصل دوم کتاب به طور صریح از تکنیک تخمین مطلبي به میان نیامده است، 

دارد. بدیهي است، استفاده از این روش OLS روجي های ضمیمه داللت بر استفاده از روش تخمین خ

، از کارایي الزم برخوردار نیست. همچنین به دلیل تخمین نادرست 1به دلیل مواجه با رگرسیون کاذب

ار است.  این انحراف معیار ضرایب، آزمون ضرایب و تفسیر معنادار بودن آنها، از نظر آماری فاقد اعتب

ها مبتني بر همین نتایج است. اگر چنانچه در شرایطي است که روند تخمین، استنتاج و تفسیر مدل

گرنجر مد نظر باشد، هر چند نارسایي مذکور کماکان وجود دارد، اما عدم بررسي و -روش تخمین انگل

ي پسماندها و مهمتر اینکه ارائه اطالعات الزم در خصوص پایایي متغیرها و همچنین عدم آزمون پایای

 ها در مدل، با مباني و اصول اقتصادسنجي سازگار نیست. لحاظ وقفه

 
 ضریب تصحيح خطا

است در حالیکه قدر مطلق  –257/1دهد این ضریب معادل خروجي ضمیمه فصل دوم نشان مي 

رای سیاستگذاری بایستي بین صفر و یک باشد. لذا، استفاده از این مدل و استنتاجات باین ضریب مي

 گونه مشکل جدی دارد، برای نهادی مانند باك مرکزی کشور، مورد انتظار نیست. از مدل غلط که این

 
 پيش بينی مدل ها

تقریبا دو برابر است )جدول شماره یک  1380بیني حداقل و حداکثر تورم برای سال تفاوت پیش

یعني نرخ رشد  1379رایط سال فصل دوم(. این در شرایطي است که نرخ حداقل بر اساس ش

ریال بوده  8188درصد و  3/29درصد،  5اقتصادی، نقدینگي و نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب معادل 

درصد و حداقل نرخ تورم  8/35بیني حداکثر نرخ تورم است. نزدیکترین فروض برای این سناریو پیش

                                                 
 ( مراجعه شود.1974برای اطالعات بيشتر به مقاله گرنجر و نيوبلد ) 1
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 1380درصدی سال  4/11تحقق یافته درصد است که هر دو نرخ تورم با نرخ تورم واقعي و   3/22

 تفاوت زیادی دارد. لذا، نتایج از این مقایسه با مقادیر تحقق یافته، فاقد اعتبار است. 
 

  1شواهد آماری و حقایق ثبت شده 2.4

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

مدت( است. از تلزم استفاده از آمارهای دوره زماني بلندمدت )و نه کوتاهکرد و آزمون تجربي آن مس

توان، حقایق ثبت شده در اقتصاد کشور را در خصوص موضوع مورد بررسي برای یک دوره این نظر مي

در این رابطه آمار نقدینگي و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفي  2طوالني مورد توجه قرار داد.

(CPI) ان و چند کشور دیگر در جدول زیر خالصه شده است تا بتوان مقایسه تطبیقي نیز برای ایر

 انجام داد.

 
 1960به  2005(سال CPIآمار نسبت نقدینگی و سطح قيمت های )3 جدول

 امریکا مالزی مصر ایران شاخص ردیف

 326/239 1654/5 485 56/95 1960نقدینگي سال  1

 9258/648 636863/9 522857/2 632358/2 2005سال  نقدینگي 2

نقدینگي سال نسبت  3

 1960به  2005

11104 1078 385 28 

4 CPI-1960 55214/0 6815/2 465/26 186/17 

5 CPI-2005 89/192 813/128 899/108 41/113 

در سال  CPIنسبت  6

 1960به  2005

349 48 1/4 6/6 

 4 93 22 32 6به  3نسبت ردیف  7

 توجه:

 CPI  است. 2000=100در سال 

  آمار ایران از آمارنامه های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران و آمار سایر کشورها از آمارنامه 

World Development Indicators (WDI) استخراج شده است. 2008سال 

 

ینگي تفاوت قابل همانطوری که مالحظه مي شود، در کشورهای مورد بررسي میزان افزایش نقد

دارد. هر چند که هر دو متغیر روند افزایشي داشته اند اما نمي تواند داللت  CPIمالحظه ای با افزایش 

                                                 
1 Stylised Facts 

بديهي است اگر مباني نظری مباحث برای يك دوره كوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد، ممكن است حتي نتايج   2

زيرا  .است كه خالف مباني نظری است ورم و نقدينگي طي سال های اخير. از جمله رابطه بين ته شودمعكوس گرفت

  نيست. لزوماً سال به سال صادق يدا مي كند و برای داده ها, ÷نظريها در بلندمدت مفهوم 
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بر داشتن رابطه یک به یک بین این دو متغیر باشد. میزان افزایش نقدینگي در ایران طي دوره مورد 

برابر شده است. طي دوره مور بررسي،   349معادل   CPIبرابر شده در حالیکه 11104بررسي بالغ بر 

 CPIبرابر شده است. در امریکا نقدینگي و  1/4به مالزی تعلق دارد که معادل   CPIکمترین افزایش 

 ،برابر شده اند. آمارها گویای این است که میزان نقدینگي در کشورهای ایران 6/6و  28به ترتیب 

 افزایش داشته است. CPI برابر بیشتر از 4و  93 ،22 ،32مالزی و امریکا به ترتیب  ،مصر

شواهد آماری نشان مي دهد در هیچکدامیک از کشورهای مورد بررسي، در بلند مدت رابطه یک 

وجود ندارد. لذا اگر یافته های بانک مرکزی صحیح باشد، سطح قیمت ها  CPIبه یک بین نقدینگي و 

 شد.   برابر مي  11104برابر شدن بایستي  349در کشور بجای 

 رشد نقدینگی، تورم و استقالل بانک مرکزی 2.5

در بیشتر کشورهای پیشرفته و به تبع آن در  1980موضوع استقالل بانک مرکزی طي دهه 

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

نتایج مطالعات اقتصادانان همانند کروکمن،  نظر از کم و کیف، درجه و نوع استقالل بانک مرکزی،

لیدرمن و الیسینا نشان مي دهد که استقالل بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به دلیل کارآمد 

پیشرفته از جمله برای تامین مالي دولت، توانسته است در  1بودن سیستم مالیاتي و داشتن بازار مالي

در حال توسعه به دلیل نداشتن سیستم مالیاتي کارامد و  کاهش میزان تورم موفق باشند اما کشورهای

همچنین به دلیل فقدان بازارهای مالي پیشرفته، موجب کشمکش و تعارض بین دولت و بانک مرکزی  

 شده است و استقالل بانک مرکزی نتواسته است رابطه معناداری با کاهش نرخ تورم داشته باشد.

در صورتي که همراه با حل چالش های بین دولت و  شایان ذکر است استقالل بانک مرکزی 

پیشنیازها و محدودیت های  ،اگر به الزامات ،این رویکرد قابل توصیه است. بویژه ،بانک مرکزی باشد

حاکم بر تعامل بین این دو نهاد توجه شود، ارزشمند خواهد بود. اما به نظر مي رسد نه تنها بانک 

در این خصوص بهره نمي برد و صرفاً بدون در نظر گرفتن مقدمات و مرکزی بلکه دولت از تجربه دنیا 

مؤخرات، به استقالل بانک مرکزی چشم دوخته است. حتي باید اذعان داشت، ایران از تجربه سال 

 های اخیر خود نیز  نتوانسته است بهره الزم را ببرد. 

های بودجه ،ت تورمي نقدینگيقانون برنامه سوم مقرر گردید به منظور کاهش اثرا 69مطابق ماده 

ساالنه بنحوی تنظیم شود که کسری احتمالي از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکي تامین 

نشود تا روند افزایش نقدینگي کشور کاهش یابد. با وجود تصویب این قانون در برنامه سوم، شرایط 

های قبل از برنامه ي نسبت به سالبودجه عمومي کشور بنحوی پیش رفت که نه تنها رشد نقدینگ

 های بسیار باالیي پیوسته افزایش یافت. سوم کاهش نیافت بلکه با نرخ

( کل انباره نقدینگي کشور برابر 1378بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تا سال پایه برنامه سوم )

یال افزایش یافت. میلیارد ر 1640293به   1386میلیارد ریال بود. این رقم تا پایان سال  192689

                                                 
1 Financial Markets 
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میلیارد ریال اضافه شد که سال پایه  1447604یعني طي تکانه نفتي اخیر، نقدینگي کشور بالغ بر 

برابر افزایش یافته است. بخش قابل توجهي از افزایش  5/8بالغ بر  1378برنامه سوم یعني سال 

ناشي از عدم فروش  های خارجي بانک مرکزی مرتبط است کهنقدینگي مذکور، به افزایش دارایي

 است. های نفتي بودههای پیش بیني شده در بودجه دولت از محل درآمددالر

قانون برنامه سوم، استقراض بابت کسری بودجه دولت از  69نتیجه اینکه، هر چند با تصویب ماده 

 طریق چاپ پول صورت نگرفت اما کماکان رشد نقدینگي با رشد شتابان افزایش یافت و این رشد

 بیشتز از زماني شد که دولت مجاز به تامین کسری بودجه از محل چاپ پول بود.

عمالً نه تنها منجر به کاهش رشد  ،تجربه برنامه سوم مبني منع استقراض دولت از بانک مرکزی

رشد نقدینگي با شدت  ،نقدینگي نشد بلکه در مقایسُه با دوره های قبل از سال های برنامه سوم

یافت. این در شرایطي است که نرخ رشد نقدینگي در سال های برنامه سوم به طور  بیشتری افزایش

درصد بوده است.  28درصد پیش ّطني شده بود اما عمکلرد نشان مي دهد این نرخ بالغ بر  14متوسط 

این مي تواند برای دولت و کشور درس آموزنده ای باشد تا قبل از تصمیم گیری در خصوص استقالل 

زی، به الزامات و پیشنیازهای مهم و اساسي آن عنایت ویژه ای صورت گیرد و حرکت به بانک مرک

 سمت استقالل بانک مرکزی همراه با تدبیر و اندیشه دنبال گردد. 

با عنایت به اینکه مطالعات زیادی در خصوص تورم و عوامل موثر بر آن در کشور صورت گرفته 

خالصه شده است. باالترین ضریب موبوط به مطالعه 4 جدولخالصه نتایج این تحقیقات در  ،است

درصد است. به نظر مي رسد  216/0و کمترین تاثیر مربوط به مطالعه طیب نیا با  2/1نیلي با رقم 

ن نتایج حدی فوق ناشي از در نظر نگرفتن خواص سری های زماني و تکنیک های همجمعي در ای

تحقیقات است. بهرحال نتیجه گیری کلي این است که تاثیر نقدینگي بر نرخ تورم مثبت اما این رابطه 

 یک به یک نیست. 
 1نتایج مطالعات انجام شده تورم ایران  4جدول

ضریب  نویسنده

 2نقدینگی

 نتایج

 م بسیار شدید است.تورم یک پدیده پولي است و اثر نقدینگي بر تور 1.2نیلي

تولید و نقدینگي از متغیرهای مهم اثرگذار بر تورم مي باشند،در ضمن  0.521طبیبیان و سوری

حساسیت تورم به پول بعد از انقالب بیشتر شده است.

تورم یک پدیده پولي است،در ضمن نوسانات نرخ ارز اثر معناداری بر تورم دارد. 0.95داودی

 م یک پدیده پولي است، و نقدینگي مهمترین عامل اثرگذار بر تورم مي باشد.تور - جاللي نائیني

حجم نقدینگي متغیر بسیار مهمي در تشریح تورم است ، و مقامات پولي برای  0.48افشین نیا

کنترل تورم در آینده مي توانند از سیاست پولي در حال حاضر استفاده نمایند.

                                                 

  نظری تورم. ، مرور مباني1282ريزی و امور اقتصادی وزارت بازرگاني، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه 1 

عدم وجود ضريب نقدينگي برای برخي از مطالعات، بدليل شكل تبعي خاص مدل و استفاده از روش هائي است كه  2 

 ضريب مشخصي برای نقدينگي ارائه نكرده است.
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م اثرگذار بر تورم است، همچنین قیمت کاالهای حجم نقدینگي عامل مه 0.71 نظیفي

خارجي و نرخ ارز بسیار مهم مي باشند.

اولین لیو و اولو 

موئي وا آددجي

حجم پول اثر مثبتي بر قیمتها دارد ، و نرخ ارز اثر معناداری بر قیمت  0.67

ندارد.)تورم  یک پدیده پولي است(

ت و حتي رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگي وجود تورم یک پدیده پولي اس 0.9کازروني و اصغری

دارد.

تورم پدیده پولي است و نرخ ارز و تولید نیز مهم است. 0.96 بانک مرکزی 

بین قیمت و نقدینگي یک رابطه دو طرفه وجود دارد. -طباطبائي یزدی

یک به یک تائید وجود رابطه بین تورم و نقدینگي تائید مي شود ، ولي رابطه  0.216طیب نیا

نمي شود.

موثر  بر تورم یک پدیده پولي نیست ، تولید و  نرخ ارز از عوامل بسیارمهم 0.51اسکوئي

تورم مي باشند.

عوامل داخلي همچون مازاد عرضه پول و تغییرات نرخ ارز در ایجاد تورم مؤثر  - مرادی

 مي باشند.

اری بسیار مهم مي باشند.تورم پدیده پولي نیست و عوامل ساخت 0.27بافکر

تورم کاالهای وارداتي بیشترین تاثیر را بر تورم دارد. -کریمي و توکلي

وزارت امور اقتصاد و 

 دارائي

ریشه  اصلي تورم،  مشکالت ساختاری بخش تولید،کسری ساختاری تراز  0.5

بازرگاني،کسری ساختاری بودجه دولت و ... است

نصر اصفهاني و  

یاوری

م پدیده پولي نیست و عوامل حقیقي در تشریح تورم  بسیار مهم مي باشند.تور -

-0.36 تشکیني

0.3 

تورم پدیده پولي نیست و متغیرهای حقیقي همچون تولید، همچنین متغیر نرخ 

ارز و قیمت کاالهای وارداتي در تشریح تورم بسیار مهم اند.

 

 نتيجه گيری 2.6

لي و ملي موید این است که نرخ تورم در اقتصادهای باز ماحصل نتایج مطالعات در سطح بین المل

در تبیین رفتار نرخ تورم باید به هر دو  متغیرهای خارجي و داخلي است. لذا،تحت تاثیر عوامل و 

دسته عوامل توجه شود. در سطح بین المللي عواملي مانند نرخ تورم در کشورهای طرف تجاری بر 

قالب نظریه های تورم وارداتي مورد تحلیل قرار مي گیرد. برای این تورم داخلي تاثیرگذار است که در 

شاخص قیمت واردات کاالها و خدمات و یا نرخ ارز به عنوان متغیر  ،منظور در برخي مطالعات تجربي

متغیر نرخ تورم در کشورهای طرف  ،در میان این سه متغیر ،جانشین استفاده مي شود. با وجود این

 برای سنجش تاثیر تورم وارداتي بر تورم داخلي است. تجاری شاخص مناسبي

عوامل تاثیرگذار در سطح ملي و داخل اقتصاد کشورها بر رفتار نرخ تورم در دو گروه قابل طبقه 

نرخ ارز و بودجه دولت که  ،سطح دستمزدها ،بندی هستند. یک گروه عوامل مانند حجم نقدینگي

متغیرهای دیگری نظیر تولید که افزایش آن بر نرخ  موجب افزایش نرخ تورم مي شوند و یک سری

 تورم تاثیر منفي دارد.
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بررسي مطالعات در سطح بین المللي اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و 

موید این است در کشورهای که دولت  ،همچنین حقایق اقتصاد ایران به عنوان کشور در حال توسعه

استقالل بانک مرکزی در این کشورها توصیه مي  ،ای تامین مالي کسری بودجه داردابزارهای موثری بر

شود و این استقالل در کاهش نرخ تورم موثر واقع شده است. در حالي که در کشورهای در حال 

استقالل  ،توسعه نظیر ایران که در آنها دولت ابزارهای مناسبي برای تامین مالي کسری بودجه ندارند

زی ضمن اینکه نتوانسته است موجب کاهش نرخ تورم شود بلکه به مناقشات بین دولت و بانک مرک

الزم است کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قبل از  ،بانک مرکزی نیز دامن زده است. بنابراین

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

 مرکزی مبادرت ورزند.     
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 قوانين باالدستی و نرخ تورم 3

 گیرد:مي در این فصل قوانین باالدستي با محوریت تورم بشرح زیر مورد بررسي و تحلیل قرار

  قانون اساسي 

 قانون اساسي  44های ابالغي اصل سیاست 

 اندازچشم 

 های کلي برنامه پنجم توسعهسیاست 

طور مستقیم به این مهم یر اسمي است و در اسناد باالدستي کمتر بهبا عنایت به اینکه تورم متغ

شود، تورم با رویکرد رفاهي و عوامل تاثیرگذار که از پشتوانه نظری برخوردار و قابل احصا پرداخته مي

در اسناد باالدستي موضوعاتي مورد عنایت قرار گرفته است که اصوالً از  ،بررسي میشود. بویژه ،هستند

 زیر بر تورم تاثیر مي گذارند: دو بعد

 از بعد عرضه کل اقتصاد 

 از بعد تقاضای کل اقتصاد 

عوامل از طریق افزایش )کاهش( عرضه بر افزایش رفاه و کاهش تورم بر اقشار مختلف جامعه 

تاثیرگذار است. عوامل مرتبط با تقاضا از طریق افزایش )کاهش( تقاضا تاثیر خور را در جامعه برجای 

ضد تورمي است و موجب تقلیل نرخ  ،د. اثرات عوامل تاثیرگذار در سمت عرضه اقتصاد اصوالًمي گذار

 ،از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد ،تورم در کشور مي شود و عوامل موثر بر سمت تقاضای اقتصاد

ورد در این فصل اسناد باال دستي با چارچوب فوق م ،اثرات تورمي بر اقتصاد کشور دارند. بنابراین

 گیرد.بررسي قرار مي
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 قانون اساسی 3.1

مورد تصویب قرار گرفته است. در فصول  1366تبصره در سال  67ماده و  140قانون اساسي در 

مختلف قانون اساسي اصولي وجود دارد که در صورت رعایت آنها، جامعه تورم باال را تجربه نخواهد 

اساسي در دو طبقه قابل تقسیم هستند. یکي محورهای موضوعي مطرح در قانون  ،کرد. با این وجود

شود و دیگری محورهایي که منجر به افزایش نرخ محورهایي که منجر به تحدید و کنترل نرخ تورم مي

 گردند. تورم مي

 ،وری در اقتصاداینک محورهای کاهش نرخ تورم که از سمت عرضه اقتصاد و از طریق افزایش بهره

بررسي مي شود. محورها با تعابیر مختلف بشرح زیر در  ،شوندمي به افزایش رشد اقتصادی منجر

 به این محورها استوار هستند: ،فصول مختلف آمده است که عموماً مباني نظرهای رشد دورنزا

 تحقیق و توسعه 

 علم و دانش و فناوری 

 ابتکار و نوآوری 

 کارآیي 

ده است که اجرای آنها از در کنار محورهای فوق، محورهایي در بعضي فصول قانون اساسي آم

طریق اتخاذ سیاست انبساطي، تقاضای کل اقتصاد را افزایش و آثار تورمي در اقتصاد ایجاد مي کند که 

 بشرح زیر است:

  اهداف و امکانات اجتماعي 

 اقتصاد صحیح و عادالنه با رویکرد ایجاد رفاه و رفع فقر 

 اشتغال 

تلف قانون اساسي مورد استناد و بررسي قرار اینک هر از محورها بر اساس فصول و بندها مخ

 گیرد.مي
 فصول مرتبط با بهره وری و سمت عرضه اقتصاد

 اصول مرتبط با تحقيق و توسعه

 اصل سوم: 

 4بند 

های علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از طریق تاسیس تقویت روح بررسي و تتبع در تمامي زمینه"

 "مراکز تحقیق و تشویق محققان

 ز دو بعد حائز اهمیت است:این بند ا

 یکي به رویکرد تولید علم و دانش در حوزه  های مختلف تصریح دارد و دیگری اینکه به 

  .نهاد سازی برای تحقیق و توسعه تصریح مي کند 
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تحقیق و توسعه در نظریه های نوین رشد اقتصادی درونزا از جایگاه باالیي برخوردار است و مدل 

یق و توسعه از پیشرفته ترین نظریه های رشد اقتصادی را تشکیل مي سازی رشد با محوریت تحق

دهد. در صورتي که این بند قانون اساسي طي دهه های گذشته مورد عنایت قرار مي گرفت و برای 

تقویت روح علمي و تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف علمي، فني، فرهنگي و اسالمي نهادسازی 

د دانش در کشور ارتقاء مي یافت بلکه رشد اقتصادی از طریق ارتقاء ضمن اینکه سهم تولی ،مي شد

 بهره وری کل عوامل از سطح نازل فعلي به سطح باالتری افزایش مي یافت.     

تولید علم و نشر و انتشار  ،برای ایجاد تفکر علمي 1باید اذعان داشت نهادهای علمي ،با این وجود

میالدی  1660ایتالیا و فرانسه از دهه  ،مله در کشورهای بریتانیاآن در سطح بین المللي در جهان از ج

تاسیس و  1666در سال  4و در فرانسه 1660در سال  3در بریتانیا 2تاسیس شد. علوم آکادمي ملي

نیز ایجاد شد. شایان ذکر است در سطح  5شروع بکار کرد و در همین سال ها این نهاد در ایتالیا

 برای ارتقای ارتباطات علمي بین کشورها نیز بتدریج ایجاد شد. 6لمللي علماالمللي، شورای بینبین

  

 اصول مرتبط با علم و دانش و فناوری

 اصل دوم: 

 بند ب

  "استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها"

 این بند داری دو فراز بشرح زیر است:

  در حوزه های مختلف در کشوبهره گیری از دانش و تجربه بشری 

   رشد و توسعه علوم و فنون 

 

 خالقيت و نوآوری و مهارت ،اصول مرتبط با ابتكار

 اصل چهل سوم

 :3بند 

صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد های اقتصادی کشور بهتنظیم برنامه"

 ."مهارت و ابتکار داشته باشد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان کافي برای ... افزایش

در این بند به مهارت و ابتکار تصریح شده است که جوهر کارآفریني و نظریه رشد اقتصادی درونزا 

 را تشکیل مي دهد. در واقع دو موضوع مهم:

                                                 
1 1 Scientific Institutions 
2 National Academy Science 
3 British Royal Society 
4 Academie des Sciences 
5 Accademia dei Lincei 
6 International Council for Science 
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 مهارت در قالب سرمایه انساني و 

  ابتکار و خالقیت در قالب کارآفریني 

و رشد اقتصادی مدرن است. از جمله ابتکار، نوآوری و  از موضوعات اساسي در نظریه های تولید

 اند.خالقیت از موضوعاتي است که نظریات کارآفریني و رشد اقتصادی نوین، بر این اساس بنا شده

 اصل سوم

 4بند 

های علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از طریق تاسیس تقویت روح بررسي و تتبع در تمامي زمینه"

 "محققانمراکز تحقیق و تشویق 

 در این قسمت نیز مورد استناد قرار مي گیرد. ،بدلیل چند بعدی بودن این بند

 

 اصول مرتبط با کارآیی

 اصل سوم: 

  10بند 

 "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور"

یکي از چالش های نظام مدیریتي و اجرایي کشضور فقدان نظام اداری کارآمد است و این چالش 

ز چالش های دیگر در کشور شده است که تفصیل آن در مستندات برنامه های پنج ساله موجب برو

بسیاری  ،توسعه از جمله برنامه توسعه سوم و چهارم آمده است. در صورتي که بند در عملیاتي مي شد

 از ناکارآمدی های موجود در نظام اداری و اجرایي برطرف مي شد.
 ضای اقتصادفصول مرتبط با بهره وری و سمت تقا

اصولي در قانون اساسي وجود دارد که مستلزم آن است که دولت به صرف پول مبادرت ورزد و این 

در مورد اصولي که اجرای  ،های بهینه ای را تهیه و تنظیم نماید. بویژهمهم مي طلبد دولت سیاست

ست بهینه یک ضرورت اتخاذ سیا ،های پولي و مالي انبساطي را بدنبال داردآنها موجب اتخاذ سیاست

 ،اتخاذ سیاست بهینه قابل دستیابي است. بنابراین ،است. با عنایت به ادبیات غني در این خصوص

های پولي و در صورت عدم توجه به ابعاد تورمي منجر به اتخاذ سیاست ،بعضي اصول قانون اساسي

 شود که در اینجا به آنها پرداخته مي شود:مالي انبساطي نامناسب مي

 

 اهداف و امكانات اجتماعی

 اصل چهل سوم:

 :1بند 

تامین نیازهای اساسي: مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات "

 "الزم برای تشکیل خانواده برای همه

 اجرای این بند از چند بعد قابل تامل است:
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 مان، آموزش و پرورش و اجرای این بند در زمینه های تامین خوراك، پوشاك، بهداشت، در

از طریق افزایش مخارج دولت به عنوان یکي  ،امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه

منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد مي شود. در واقع به معني  ،از اجزای تقاضای کل

 آثار تورمي را در اقتصاد ،اجرای سیاست مالي انبساطي است که عدم اتخاذ سیاست بهینه

 بدنبال دارد. 

  برای تامین مسکن دولت باید از تسهیالت نظام بانکي استفاده کند که منجر به اتخاذ

سیاست پولي انبساطي مي شود و موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد مي گردد. در این 

آثار تورمي آن در اقتصاد  ،حالت نیز در صورتي که دولت سیاست بهینه پولي اتخاذ نکند

 شد.  نمایان خواهد

 

 

 :2بند 

منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در تامین شرایط و امکانات کار برای همه به"

اختیار همه کساني که قادرند بکارند ولي وسایل کار ندارند، در شکل تعاوني، از طریق وام بدون بهره 

ریزی عمومي اقتصاد حاکم بر برنامه هاییا هر راه مشروع دیگر ... این اقدام باید با رعایت ضرورت

 "گیردکشور در هر یک از مراحل رشد صورت

 

 بنا کردن اقتصاد صحيح و عادالنه

  12بند 

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه طبق ضوابط اسالمي جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف پي"

 "تعمیم بیمه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت وساختن هر نوع محرومیت در زمینه

 این بندها از زوایای مختلف شرح زیر قابل بررسي است:

  تامین شرایط و امکانات کار مستلزم اتخاذ سیاست انبساطي است که اٍرات تورمي در اقتصاد

 دارد و از طرف دیگر

  افزایش اشتغال خود منجر به افزایش تولید و عرضه شده و با ثابت بودن سایر شرایط، سطح

 کاهش خواهد داد.ها را قیمت

 

 اشتغال

 اصل چهل سوم:

 :2بند 

منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در تامین شرایط و امکانات کار برای همه به"

اختیار همه کساني که قادرند بکاند ولي وسایل کارذ ندارند، در شکل تعاوني، از طریق وام بدون بهره 
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ریزی عمومي اقتصاد های حاکم بر برنامهاقدام باید با رعایت ضرورتیا هر راه مشورع دیگر ... این 

 "گیردکشور در هر یک از مراحل رشد صورت

 

 :3بند 

صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد های اقتصادی کشور بهتنظیم برنامه"

 ."ابتکار داشته باشد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان کافي برای ... افزایش مهارت و

 نکته:

  این بند به مهارت و ابتکار اشاره دارد که یکي از موضوعات اساسي در تولید و رشد

اقتصادی دارد. از جمله ابتکار، نوآوری و خالقیت از موضوعاتي است که آخرین نظریات 

 است.رشد اقتصادی، بر این اساس بنا شده

 :7بند 

ت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد استفاده از علوم و فنون و تربی"

 "کشور

 نکته:

 های اخیر رشد اقتصاد که در آن سرمایه انساني و دانش و فناوری از با عنایت به نظریه

عوامل کلیدی رشد هستند، اجرای این بند موجب تحول در سمت تولید و عرضه اقتصاد و 

 رشد اقتصادی خواهد شد.

 قانون اساسی 44بالغی اصل های اسياست 3.2

 پذیرد، بشرح زیر اعالم شده است:ها که تورم از آنها تاثیر مياهداف اساسي در مقدمه این سیاست

  ارتقای کارآیي 

 وری منابع مادی و انساني و فناوریارتقای بهره 

 مندی افزایش رقابت 

 بخشیدن به رشد اقتصادیشتاب 

 گذاری انداز و سرمایهتشویق پس 

های بخش غیر به منظور گسترس فعالیت 44هاس ابالغي اصل نایت به نقش محوری سیاستبا ع

ها بر کاهش تورم تاثیر معناداری رود اجرا این سیاستدولتي و توسعه رقابت در اقتصاد، انتظار مي

 داشته باشد.

 1404انداز چشم 3.3

ه توسعه اقتصادی، اجتماعي و انداز آمده است که تبدیل آنها به چهار برنامفرازهایي در سند چشم

 ها کشور را به کشور بدون تورم تبدیل خواهد کرد. از جمله:مدت و اجرای این برنامهفرهنگي میان

 اهداف تورمی
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 دهد. در ذیل این جایگاه اول اقتصادی که تورم نیز یکي از نماگرها اقتصادی را تشکیل مي

های های ساالنه و برنامهخ تورم در بودجهسند تصریح شده است که نماگرهای کالن از جمله نر

 گذاری شود.  انداز، هدفصورت کمي و در راستای تحقق چشمساله بهپنج

 اهداف عوامل کاهش تورم

 جایگاه اول علمي و فناوری و تولید علم و فناوری 

 برخوردار از دانش پیشرفته 

 متکي بر متابع انساني و سرمایه اجتماعي 

  اقتصادیرشد پرشتاب و مستمر 

  اشتغال کامل 

 عدالت اجتماعي 

های رشد درونزاست که طوری که قبالً اشاره شد سه عامل اول در این سند مبتني بر مدلهمان

 عنایت به آنها از طریق رشد اقتصادی و افزایش عرضه کل اقتصاد، کاهش تورم را بدنبال دارد.

 

 برنامه پنجم توسعه های کلیسياست 3.4

امور علمي  ،امور فرهنگي بند و شامل سرفصلهای 45ه پنجم توسعه دارای های کلي برنام سیاست

ها به . در این سیاستاست دفاعي و امنیتي و امور سیاسي و امور اقتصادی ،امور اجتماعي ،و فناوری

ها مطرح شده جای سیاستطور مستقیم پرداخته نشده است اما در عواملي در جایموضوع تورم به

ها و نرخ تورم خواهد شد. این عوامل بر حسب آنها موجب کاهش سطح قیمت است که عنایت به

 شود، بشرح زیر احصاء شده است:ها که بنوعي باعث ایجاد تورم یا تقلیل آن ميسرفصل
  مور فرهنگیا

 جمعي، ابتکار،  تقویت قانونگرایي، انضباط اجتماعي، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار

 ددر تولی هیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیتدرستکاری، قناعت، پر

در این سیاست به عواملي تصریح شده است که هم در سمت عرضه اقتصاد و هم سمت تقاضای 

 پرهیز از اسرافو  قناعتطور مثال با ثابت بودن سایر شرایط در صورتي که اقتصاد تاثیرگذار هستند. به

تحدید تقاضای کل اقتصاد خواهد شد. با این وجود از انجاییکه در رفتار جامعه تاثیرگذار باشد، موجب 

جانبه است و مضافاً اینکه در های فرهنگي را هدف قرار داده و مستلزم برنامه همهاین عوامل بنیان

رود تاثیر آنها در کنترل کند و لذا انتظار ميمدت این عوامل به کندی تغییر ميکوتاه مدت و میان

ی برنامه قابل مالحظه نباشد. عواملي نظیر ابتکار و وجدان کاری بر سمت عرضه کل هاتقاضا طي سال

اقتصاد تاثیرگذار هستند که از نظر زماني فرآیند تاثیرگذاری آنها همانند عوامل سمت تقاضای کل 

 اقتصاد است. 

 ور علمی و فناوریام

  برنامه پنجم  ایاندرصد تولید ناخالص داخلي تا پ 3افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 
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 توانمندسازی بخش غیردولتي برای مشارکت در تولید علم و فناوری 

 های پیشرفته مورد نیازدستیابي به فناوری 

 اولویتهای کشور در  تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفي آن بر اساس نیازها و

 آموزان سمي دانشج سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحي و

 افراد مستعد و با انگیزه،  تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب

آموزشي، ارتقاء کمي و کیفي مراکز و فعالیتهای  اصالح و بازنگری در متون و برنامهها و روشهای

 نقد و آزاداندیشي پردازی،پژوهشي و ترویج نظریه

 فناوری از طریق:  دفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمي وگسترش حمایتهای ه

دغدغه خطرپذیری مالي در مراحل پژوهشي  ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع

 سازی دستاوردهای آنان و آزمایشي نوآوریها، کمک به تجاری

تواند به فناوری و سرمایه انساني ميدر این بخش به عواملي تاکید شده است که از طریق علم و 

عنوان دو عامل کلیدی در تولید و رشد اقتصادی در سمت عرضه کل اقتصاد تاثیرگذار باشد و در 

تر تحدید تورم ایفای نقش نماید. با این وجود مکانیزم تاثیرگذاری این عوامل مستلزم زمان طوالني

 است. 

  اجتماعی امور

 م و سالمت همه جانبه با توجه ارتقاء شاخصهای سالمت هوا، تأکید بر رویکرد انسان سال

 امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمي و روحي

این عوامل از طریق ارتقای سالمت نیروی کار و انگیزه تالش و فعالیت بر تولید تاثیرگذار هستند 

 که در قالب سرمایه انساني مورد بحث و بررسي قرار مي گیرند.

  مور اقتصادیا

 8تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل  ناسب اقتصادی با تأکید بررشد م% 

 تولید ناخالص داخلي  لنهنرخ رشد سال

  حفظ نسبت  سرمایه گذاری با –توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز

 های خارجيو سرمایه درصد و جذب منابع 40انداز به تولید ناخالص داخلي حداقل در سطح پس

 فراهم آوردن  بود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن،به

نیاز، کاهش خطرپذیریهای کالن  زیرساختهای ارتباطي، اطالعاتي، حقوقي، علمي و فناوری مورد

  شفاف و منظم به جا اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت

 عمومي غیردولتي  وق توسعه ملي به بخشهای خصوصي، تعاوني وارائه تسهیالت از منابع صند

در نظر گرفتن شرایط رقابتي و  با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با

 بازدهي مناسب اقتصادی 

 وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه هارتقاء سهم بهر 
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 منابع و »عمومي به  ای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجهتغییر نگاه به نفت و گاز و درآمده

تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای  و ایجاد صندوق توسعه ملي با« های زاینده اقتصادیسرمایه

ریزی برای استفاده از مزیت نسبي نفت و گاز در زنجیره  اسالمي در سال اول برنامه پنجم و برنامه

 وابسته بدان  پایین دستي صنعتي و خدماتي و

 ربا و نهادینه کردن  اصالح ساختار نظام بانکي با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون

 الزم برای سرمایه گذاریهای بزرگ  الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتباراتهای قرضنظام

 فافیت و سالمتارتقاء کمي و کیفي بازارهای مالي)سرمایه، پول و بیمه( با تأکید بر کارایي، ش 

  بر قانون اساسي والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید 44حقق سیاستهای کلي اصلت 

  گیری بازارهای رقابتيمایت از شکلح

  تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال 

 که در پایان  ل به طوریای: آموزش، بهداشت و اشتغاارتقاء و هماهنگي میان اهداف توسعه

 انساني باال برسد برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح کشورهای با توسعه

 درصد 7نجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ا 

های کلي فوق از طریق مدیریت عوامل تولید از جمله سرمایه عوامل مطرح شده در سیاست

وری گسترش بازارهای تامین مالي و همچنین مدیریت عوامل موثر بر بهره فیزیکي، سرمایه انساني و

موجب دستیابي به رشد اقتصادی هشت درصدی شده و از طریق گسترش سمت عرضه کل اقتصاد بر 

 نرخ تورم تاثیر منفي خواهد داشت.  

 های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامهقطع وابستگي هزینه 

اجرای این سیاست منجر به بهبود تخصیص منابع شود و دولت را کوچک و کارآمد نماید  چنانچه

های مالیاتي بر تولید تاثیر های مالیاتي بنحوی تنظیم و اجرا شود که از طریق افزایش نرخو سیاست

 منفي نگذارد، در تحدید نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.

 الیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه نظیم همه فعت گسترش عدالت اجتماعي با

درآمد با  اجتماعي و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم عدالت

 :تأکید بر موارد زیر

های هدفمند و بران نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتي، اعطای یارانهج -

 ایساز و کارهای بیمه

  های غیرآشکارهای آشکار و اجرای تدریجي هدفمند کردن یارانهفمند کردن یارانههد -

 اقدامات الزم برای جبران عقب ماندگیهای حاصل از دورانهای تاریخي گذشته با تأکید بر -

توسعه روستایي،  رتقاء سطح درآمد و زندگي روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهایا

نظام قیمتگذاری  ع روستایي و خدمات نوین و اصالحگسترش کشاورزی صنعتي، صنای

 محصوالت کشاورزی
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 35کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جیني به حداکثر  -

 ددر پایان برنامه برس درصد

 حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار -

درآمد جامعه به نحوی که تا و کم توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط -

  د.درصد برس 25ه پنجم سهم تعاون به پایان برنام

 امور سياسی، دفاعی و امنيتی

 قویت و ت المللي با اولویت کشورهای همسایهای و بینتقویت همکاریهای دوجانبه، منطقه

  روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم

  صادراتي، جذب  ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهایارتقاء نقش مدیریتي ایران در توزیع و

ای مستقل با کمک بانکي و بیمه سرمایه و فناوریهای پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولي،

 وابستگي به سیستم پولي نظام سلطه کشورهای منطقهای و اسالمي و دوست با هدف کاهش

 و زبان فارسي در  به ترویج خط قویت هویت اسالمي و ایراني ایرانیان خارج از کشور، کمکت

 توسعه ملي میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در

های اقتصادی شده و همچنین منجر به جذب عنایت به امور فوق موجب تقویت زیرساخت

شود که در نهایت از طریق گسترش تولید و رشد اقتصادی بر نرخ تورم تاثیر های پیشرفته ميفناوری

 گذارد.منفي مي

 

 گيرینتيجه 3.5

 ،فرازهای موجود در اسناد باال دستي پتانسیل های قوی دارند که در صورت بهره گیری از آنها

خالقیت  ،ابتکار ،تفکر علمي ،موضوعاتي نظیر روح علمي ،کشور تورم نازلي را تجربه خواهد کرد. بویژه

عوامل تولید هستند که موجب تحول در  و نوآوری و کسب مهارت از عوامل تاثیرگذار در بهره وری

روش های تولید شده و زمینه تولید و رشد اقتصادی را در سطح ملي فراهم مي نماید و از این طریق 

کشور تورم پاییني را تجربه خواهد کرد. بدیهي است در صورتي که طي دهه های گذشته این 

کشور در حال حاضر مي  ،ل نمي ماندموضوعات از جمله فرازهای قانون اساسي و چشم انداز مغفو

توانست نرخ تورم قابل قبولي در سطح منطقه و بین المللي داشته باشد و سطح رفاهي جامعه ارتقاء 

مي یافت. تجربه تورم دو رقمي در کنار نرخ بیکاری دو رقمي طي دهه های اخیر تاثیرات منفي قابل 

رای درآمد ثابت و فاقد تخصص برجای گذاشته توجهي تنزل سطح زندگي احاد جامعه بویژه افراد دا

 است. 



 شناخت جامعه آماری: با تاکيد بر تورم 4

ها احصا و بررسي و تحلیل قرار در این فصل حقایق اقتصاد ایران در ارتباط با سطح قیمت

مي گیرد. ابتدا حقایق آشکار شده در سطح کالن و در ادامه شواهد آماری مرتبط با تورم کشور 

 گردد.يتحلیل م

 

 حقایق آشكار شده: تحليل کالن اقتصاد ایران 4.1

گیرد. در یک اقتصاد ها در یک اقتصاد از طریق مکانیزم های پیچیدیده شکل ميقیمت

ها ایفای مختلط نظیر ایران هم دولت و هم بازارها در شکل گیری روند و رفتار سطح قیمت

ولت نقش اساسي در بازارهای اقتصادی کنند. با عنایت به اینکه در اقتصاد ایران، دنقش مي

ها را های مختلف اقتصادی، بازارها و در نهایت سطح قیمتدارد، لذا دولت با اجرای سیاست

دهد. از طرف دیگر اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک است و بخشي از تحت تاثیر قرار مي

 یرد.گالمللي صورت ميتغییرات قیمت از طریق تغییر و تحوالت بین

دهد که از وابستگي تولید و تجارت به نفت بعد دیگری از حقایق اقتصاد ایران را نشان مي

طریق تحت تاثیر قراردادن متغیرهای اقتصاد کالن، بویژه میزان تولید و رشد و نوسانات آن، بر 

ای نرخ تورم تاثیرگذار است. نظر به اینکه بخش تولید کشور وابستگي شدیدی به منابع ارزی بر

ای وارداتي شده و ای و واسطههای سرمایهافزایش نرخ ارز موجب گران شدن کاال ،واردات دارد

گذارد. اثر منفي بر تولید و رشد اقتصادی مي ،دهد. این افزایش هزینههزینه تولید را افزایش مي

ای طهای و واسدرصد واردات کشور را کاالهای سرمایه 86دهد آخرین آمارهای رسمي نشان مي

دهد. نتایج مطالعات کمي در کشور نیز مؤید این است که افزایش نرخ ارز بر سطح تشکیل مي

 1تولید منفي است.

ای دارد. با عنایت به اینکه درآمدهای نفتي در کنندهنفت در اقتصاد ایران نقش تعیین

مکانیزم تبدیل  کند،اختیار دولت قرار دارد و دولت این درآمدها را از طریق بودجه هزینه مي

دالرهای نفتي به ریال منحصر بفرد است. بخشي از درآمدهای نفتي از طریق فروش در بازار ارز 

رسد، از طریق فروش به بانک مرکزی به ریال تبدیل و بخش دیگر که در بازار بفروش نمي

یزم موجب کند. این مکانگردد. در واقع بانک مرکزی نقش تامین مالي بوده دولت را ایفا ميمي

 3های پولي نقش انفعاليو سیاست 2های مالي نقش فعالشده است که در این فرآیند، سیاست

 بخود بگیرد.

                                                 

   (.1379( و نوفرستي )1372بهمني اسكويي ) (،1377، مراجعه شود به پدرام )برای اطالعات بيشتر 1 

2 Active Monetary Policy 
3 Passive Monetary Policy 
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های های اخیر،اتخاذ سیاست مالي انبساطي جزء اصول پایدار و مشترك دولتطي دهه

ت اسگیری بنحوی شکل گرفتهسازی و تصمیممختلف بوده است. زیرا، فرآیند و ساختار تصمیم

کند. های انبساطي را انتخاب ميکه مجلس شورای اسالمي و دولت، رویکرد اتخاذ سیاست

خواست و انتظارات مردم بر این اصل استوار است که دولت به احاد مردم خدمت کند. برای 

کند، این است که با صرف ها از آن پیروی ميتحقق این هدف، یکي از رویکردهایي که دولت

لي بیشتر، به این خواست و انتظار مردم پاسخ دهند. نتیجه آن، اتخاذ سیاست منابع پولي و ما

 مالي انبساطي مستمر و پایدار است.

از بعد دیگر، یکي از ترجیحات عام و نه مطلق نمایندگان مجلس شورای اسالمي به عنوان 

ابیه انتخهای مشخصي در حوزة کننده نهایي بودجه دولت، این است که طرحمرجع تصویب

کارآمدی خودشان را در حوزه انتخابیه مربوطه به مردم  ،اجرا درآورند و از این طریقخودشان به

باثبات برسانند و در نهایت نمایندگان از کارآمدی قابل قبول و بنوعي از مقبولیت عام مردم 

ي که برای برخوردار باشند. یعني مردم بین کارآمدی نماینده و طرح ها و به تبع آن میزان منابع

شود در سطح کالن، کنند. این تفکر موجب ميشود، رابطه برقرار ميحوزة انتخابه آنها صرف مي

نمایندگان در اتخاذ سیاست انبساطي نقش معنادرای ایفا نمایند. فرآیند فوق موجب مي شود 

وزرا بي  تایید و یا استیضاح ،در شکل گیری انتظارات و دیدگاه نمایندگان مجلس به رای اعتماد

دهد و از این مرحله به تاثیر نیست و بخشي از عوامل رای اعتماد به وزرای دولت را شکل مي

گردد. در این فرآیند، نمایندگان از یک طرف بعد، کم و کیف تعامل وزرا و نمایندگان ترسیم مي

و از با مدیران دولتي که در سطح حوزه موضوعي مسئولیت دارند، باید تعامل داشته باشند 

طرف دیگر باید زمینه اجرایي شدن این تعامل را با تصویب بودجه انبساطي، فراهم کنند. نتیجه 

های اقتصاد انبساطي است که آمار و ارقام های فوق، اتخاذ سیاستتمامي رویکردها و مکانیزم

 دهه های گذشته در حوزه های مالي و پولي موید آن است.    

های متمایز اقتصاد ایران است. این ربا یکي دیگر از ویژگينحوه نظام بانکداری بدون  

نظام میان بازار اعتبارات و سایر بازارهای مالي، پیوستگي منحصر بفردی ایجاد کرده است. زیرا 

ها را در کنند و سپردهگذاران ایفای نقش ميهای تجاری به عنوان نماینده رسمي سپردهبانک

 . دهندبازارهای مختلف تخصیص مي

با عنایت به مباحث فوق، حقایق موجود و آشکار شده اقتصاد ایران در ارتباط با تورم  

 شود:بشرح زیر خالصه مي

  اقتصاد ایران یک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از تغییرات نرخ تورم از

 تغییر و تحوالت فضای جهاني قابل توجیه است. 

 وابستگي تولید و تجارت به نفت 

  های پوليهای مالي و سیاستتنگاتنک سیاستارتباط 

 های پوليهای مالي و نقش انفعالي سیاستنقش فعال سیاست 
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  بانکي از جمله نقش بانک مرکزی  -بانکداری بدون ربا و تاثیر آن بر عملیات پولي

های پولي در های تجارب به عنوان نهادهای اجرایي سیاستبه عنوان سیاستگزار و نقش بانک

 مند این بازارها با سایر بازارهای ماليپول و بازار اعتبار و ارتباط نظامبازار 

  

 ها و نماگرهای آماریشناخت جامعه آماری: شاخص 4.2

شود و سپس ارتباط متغیرهای در این قسمت ابتدا شاخص قیمت و نرخ تورم بررسي مي

تورم و ارتباط آن با شود. در این راستا، اقتصاد کالن با متغیر نرخ تورم بررسي و تحلیل مي

 تحلیل مي شود ،متغیرهای کالن  که مبتني بر مباني نظری منشاء تورم در ایران است
 تحوالت شاخص قيمت

به صورت ماهانه  1387 – 1337برای دوره  2نمودار ابتدا روند شاخص قیمت ها که در 

 تحلیل مي شود.  ،ترسیم شده
 CPI: 1237M12-1387M09  شاخصلگاریتم  هانهماروند  2 نمودار
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تورم طي دوره مطالعه از دو رژیم تورمي  ،همان طوری که در نمودار مشخص شده است

 بشرح زیر تبعیت مي کند. 

  دوره ای که در آن کشور نرخ تورم یک رقمي و با ثبات را تجربه 1338 – 1352دوره :

 کرده است.

  ي آن کشور نرخ تورم دو رقمي و پرنوسان را : دوره ای که ط1353 – 1390دوره

 تجربه کرده است.
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در این نمودارها  شده است. ترسیم 4نمودار  و3 نمودارروند نرخ تورم ماهانه و ساالنه در 

 رژیم های تورمي و نوسانات آن بوضوح قابل مشاهده است. 
 CPI: 1237M12-1387M09 روند نرخ تورم ماهانه بر اساس شاخص 3 نمودار
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کشور طي دوره مورد مطالعه  GDPنرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت ضمني 

 1353درصد در سال  3/54درصد را تجربه کرده است. اولي با نرخ تورم  50دو نرخ تورم باالی 

رخ داده است. اولي با سال های اولین تکانه  1372ل درصدی در سا 9/52و دومي نرخ تورم 

 نفتي و دومي با سال های اجری طرح تعدیل اقتصادی همزمان بوده است.
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-GDP  :1338و قيمت ضمنی  CPIروند نرخ تورم ساالنه بر اساس شاخص های  4 نمودار
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ي که متوسط ساالنه نرخ تورم در رژیم در حال، 5جدول  بر اساس شاخص های آماری 

نرخ تورم محاسبه شده  ،اما در رژیم تورمي دوم ،تورمي اول برای دو شاخص تورمي برابر هستند

درصد از نرخ تورم محاسبه شده  3/2طور متوسط ساالنه   GDPبر اساس شاخص قیمت ضمني

رم محاسبه شده بر اساس نرخ تو بیشتر است. مضافاً اینکه انحراف معیار CPIبر اساس شاخص 

 37/1و  3طي دو رژیم تورمي در رژیم تورمي اول و دوم به ترتیب   GDPشاخص قیمت ضمني

 برابر بیشتر است.
 شاخص های آمار توصيفی دو رژیم تورمی کشور 5 جدول

رژیم 

 تورمی

 ميانگين دوره زمانی/شاخص

         )درصد(

 چولگی انحراف معيار حداقل حداکثر

رژیم 

تورمی 

 1338دوره 

1352 

 -73/0 015/0 -044/0 035/0 0029/0 ماهانه

 CPI 3/37 26/11 19/0 31/3 09/1 ساالنه

ضمني 
GDP 

3/37 94/35 93/0- 01/10 71/2 

رژیم 

تورمی 

 1353دوره 

- 1389  

 -11/0 016/0 -058/0 069/0  014/0 ماهانه

 CPI 70/16 50/49 85/6 77/6 19/1 ساالنه

ضمني 
GDP 

93/1720 28/54 29/4 11/10 0.30 
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 تورم ونقدینگی 

یکي از مهمترین تبعات منفي رشد نقدینگي، افزایش سطح عمومي قیمت ها است. زیرا 

افزایش نقدینگي باعث افزایش تقاضا شده و در صورتي که طرف عرضه اقتصاد جوابگوی افزایش 

روند شاخص تورم با رشد نقدینگي  5نمودار  ه افزایش خواهد یافت.تقاضا نباشد، تورم در جامع

را نشان مي دهد. همان طوری که از نمودار قابل مشاهده است به استثنای بعضي از سالها به 

همراهي دو متغیر  روند هر دو متغیر هم جهت بوده اند. این عملکرد ،ویژه در دو سه سال اخیر

نظری مطابق انتظار است. لیکن به طور مشخص در سالهای از نظر چارچوب های  با یکدیگر

علیرغم رشد مثبت نقدینگي، تورم کاهش یافته است که این از  1379و سال  1338-1342

 بعد نظری قابل انتظار نیست. 

شایان ذکر است در سال های ذکر شده که جهت تورم با رشد نقدینگي هماهنگ نیست، 

نظریه با عملکرد نیست. زیرا اوالً نظریه ها فارغ از محدوه زماني این تصویر به معني عدم انطباق 

کوتاه مدت است و تنها در بلندمدت مي توان در خصوص آنها استنتاج کرد. ثانیاً عامل کاهش و 

ها و نرخ تورم تنها نقدینگي نیست بلکه تغییرات همزمان سایر یا افزایش سطح عمومي قیمت

ز مطرح است. بویژه اینکه همیشه در اینگونه استنتاجات، اصل ثابت متغیرها در این فرآیند با نی

همین دلیل، بعضي سال ها با کاهش رشد قیمت واردات، ه بودن سایر عوامل نیز وجود دارد. ب

توان استدالل کرد که این موضوع به ثابت بودن نرخ تورم نیز کاهش یافته است. همچنین، مي

بط است و به تبع آن افزایش عرضه را از ناحیه واردات بدنبال ارز و افزایش درآمدهای ارزی مرت

داشته و در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم شده است. این عوامل مي تواند از جمله عواملي 

های خاص توضیح دهد. بهرحال همان گونه که باشد که بخشي از کاهش تورم ر در آن دوره

ي انباشت شده طي سال های برنامه سوم و برنامه انتطار مي رفت بخشي از آثار تورمي نقدینگ

 نمایان شده است. 87و  86چهارم، در سال های 
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 ( و رشد نقدینگی در ایرانCPIروند نرخ تورم)بر اساس شاخص  5نمودار 
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 توليد و رشد اقتصادی و تورم

رسم شده است. همان طور که  6نمودار روند رشد اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم در 

مشاهده مي شود رابطه معکوس بین این دو متغیر از این نمودار نمایان است. بنابراین افزایش 

رشد اقتصادی یکي از عوامل مهم در کاهش نرخ تورم محسوب مي شود. یکي از سیاست هایي 

های اقتصادی که دولت باید نسبت به آن اهتمام جدی بورزد این است که جهت گیری سیاست 

را به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی متمرکز نماید تا ضمن ارتقای وضعیت رفاهي احاد 

از فشارهای ناشي از نرخ تورم را  ،با کاهش نرخ تورم ،مختلف جامعه از طریق افزایش درآمد

 بکاهند. لذا، اگر چنانچه در سیاست های اقتصاد کالن تغییرات اساسي بوجود نیاید و رشد

این امر عامل مهمي در جهت کاهش تورم در سال  ،اقتصادی در سطح قابل قبولي افزایش نیابد

 های آینده ایفای نقش نخواهد کرد.                          
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 ( و رشد اقتصادی در ایرانCPIروند نرخ تورم)بر اساس شاخص  6 نمودار
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 نرخ ارز و تورم

ی ارزی و تحوالت بازار ارز یکي دیگر از سیاست های مهم دولت است که اهداف سیاست ها

افزایش مختلفي را در بهبود شرایط اقتصادی از جمله مهار تورم یا افزایش آن دنبال مي کند. 

 ها مي شود. نرخ ارز از طریق دو کانال موجب افزایش سطح عمومي قیمت

 ای و مواد ای، واسطههای سرمایهیمت کاالافزایش موجب باال رفتن ق یکي اینکه این

اولیه وارداتي شده و از این طریق باعث افزایش هزینه تولید مي شود و در نتیجه از ناحیه فشار 

رود. های تولید داخل باال ميکاال سطح عمومي قیمت ،هزینه

 این طریق رود و از های مصرفي وارداتي باال ميقیمت کاال ،همچنین با افزایش نرخ ارز

یابد. سطح عمومي قیمت افزایش مي

بین افزایش نرخ ارز و نرخ تورم ارتباط نزدیک  ،های گذشتهدهد طي دههنشان مي 7نمودار 

به ترتیب به  1367و کاهش آن در سال   1359وجود دارد. علت افزایش شدید نرخ ارز در سال 

ها روند تغییرات نرخ در این سال ،هاشروع و خاتمه جنگ مرتبط است که به دلیل همین تکانه

های افزایش های دیگر اعم از دورهاند. اما در دورهتورم و رشد نرخ ارز با همدیگر هم جهت نبوده

جهتي بین این دو متغیر قابل مشاهده یا کاهش نرخ ارز و یا دوره ثبات نرخ ارز، هماهنگي و هم

است.
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 CPI بر اساس (DP)و تورم (DF) شد ارز در بازار موازینرخ ر نمودار
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دهد نکته حاتز اهمیت در این خصوص این است که نتایج مطالعات کمي در کشور نشان مي

دور  یک ،وجود دارد و در واقع این رابطه 1ها رابطه دو طرفهبین نرخ ارز و سطح عمومي قیمت

یابد و با ها افزایش ميسطح عمومي قیمت ،ارز را تشکیل مي دهد. یعني با افزایش نرخ 2باطل

  3نرخ ارز نیز افزایش مي یابد. ،هاافزایش سطح عمومي قیمت

 ،استهای نفتي وابستهنظر به اینکه بیش از نیمي از منابع درآمدی دولت به ارز و درآمد

خ ارز مبتني تعیین نر شود و اگر سیاستهای دولت ميافزایش نرخ ارز موجب باال رفتن درآمد

سیاست افزایش نرخ ارز برای تحقق این هدف توصیه مي شود.  ،بر نگرش درآمدزایي دولت باشد

تنظیم  ،نظر به اینکه افزایش نرخ ارز آثار منفي روی دیگر متغیرهای کالن کشور دارد

رسد. در این خصوص دو گزینه ممکن نظر نميای منطقي بههای ارزی با نگرش بودجهسیاست

 طرح است: قابل

 های دولتامکان فروش میزان ارز پیش بیني شده با نرخ باالتر: افزایش سطح درآمد، 

شود و از ناحیه فشار دهد و باعث افزایش تقاضای کل در اقتصاد ميمخارج را نیز افزایش مي

ت آثار تورمي مخارج دول ،تورم افزایش مي یابد. مطالعات کمي ،با ثابت بودن سایر شرایط ،تقاضا

را نیز تایید مي کنند.

 :این پدیده به کم و کیف  عدم امکان فروش میزان ارز پیش بیني شده با نرخ باالتر

گردد که طي آن برای تامین کسری بودجه دولت، ارزهای فروش تنظیم بودجه دولت بر مي

                                                 
1 Bi-directional Relationship 
2 Vicious Circle 

 (1380ه شود به مرادی )مراجع 3 
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خریداری بانک مرکزی این ارزها را  –ارز جاری  به دلیل کمبود تقاضا در نرخ -نرفته در بازار 

یابد و منجر به افزایش پایه های خارجي بانک مرکزی افزایش ميکند و از این ناحیه، دارایيمي

   شود.پولي و نقدینگي مي

های اساسي است و با عنایت به نکات فوق، وابستگي اقتصاد کشور به نفت یکي از چالش

است که اقتصاد  و بودجه  همین طور وابستگي بودجه به نفت از معضالت اساسي در این راستا

ای به المللي مرتبط مي سازد. این در شرایطي است که نگرش بودجههای بینرا به بازار

های مصوب مجلس مبني بر کاهش سهم و نقش های کلي و برنامههای ارزی با سیاستسیاست

های کمي برنامه چهارم توسعه و همچنین در های نفتي در بودجه که در هدفدرآمد

 سازگاری ندارد. ،استنویس برنامه پنجم توسعه  نیز پیشنهاد شدهیشپ
 مخارج دولت و تورم

هم پیوسته هستند و ارتباط های مالي و پولي بهبا عنایت به اینکه رابطه سیاست

های پولي با تورم نیز قبالً در همین قسمت مورد بررسي قرار گرفته است، لزومي به سیاست

عنوان متغیر واسط بین نقدینگي و تورم نیست. با این وجود، روند این دو  تبیین این ارتباط به

کند. مضافاً اینکه این ترسیم شده است که ارتباط آن دو با هم تایید مي 8 نمودارمتغیر در 

 ارتباط همجهت و مثبت است. 
 ( و رشد مخارج دولتCPIقایسه روند نرخ تورم )بر اساس شاخص م 8 نمودار
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 تورم وارداتی و تورم  

شاخص قیمت کاالهای وارداتي یکي از عواملي است که بر تورم داخلي  تاثیر مي گذارد. 

 این شاخص از دو راه موجب انتقال تورم به داخل کشور مي شود.

 مستقیما موجب افزایش قیمت این  ،فياول اینکه افزایش قیمت کاالهای وارداتي مصر

 نوع کاالها در داخل کشور  شده و از این رو افزایش سطح عمومي قیمتها را به دنبال دارد و 

  دوم اینکه افزایش قیمت کاال های سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وارداتي منجر به

خود را در قیمت تمام شده  افزایش هزینه تولیدات محصوالت داخلي مي گردد. بدین ترتیب اثر
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دهد که در نهایت آثار تورمي آن با افزایش سطح عمومي قیمت ها در تولیدات داخلي نشان مي

 جامعه مشاهده مي شود. 

منظور تبیین ارتباط تورم وارداتي و تورم داخلي، آمار تورم کشور با آمار تورم کشورهای به

 متغیر در روند این دو است. قرار گرفته ( مورد مقایسهOECDعمده طرف تجاری )کشورهای 

قابل مشاهده است. همراهي عمومي و مثبت آنها با یکدیگر وجود دارد که مستلزم  9 نمودار

 های بعدی است. ارزیابي تاثیر کمي در بخش

 
( و نرخ تورم وارداتی )محاسبه شده بر اساس CPIاس شاخص روند نرخ تورم)بر اس 9 نمودار

 شاخص قيمت کشورهای طرف تجاری(
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 دستمزد و تورم 

های اخیر برای اولین بار در کشور، دولت در قانون برنامه سوم توسعه ملزم شد در طول دهه

ان تورم که در افزایش حقوق و دستمزد، شاخص تورم را مبنا قرار دهد و حداقل بر اساس میز

آن را افزایش دهد. این رویکرد در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تصویب قرار گرفت. اتخاذ این 

سیاست برای حفظ رفاه احاد جامعه یک استاندارد پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته است. 

و طریق زیر وری همراه باشد. با وجود این، این افزایش از دبویژه اینکه این تعدیل با ارتقای بهره

 منجر به فشارهای تورمي در جامعه مي شود:

  افزایش دستمزدها از طریق افزایش هزینه های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده

 کاالها و خدمات تولید شده مي شود.

  افزایش دریافتي ها منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شده و با فرض ثابت بودن

 ه دنبال دارد.عرضه کل، فشارهای تورمي را ب
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شود در صورتي که افزایش سطح حقوق و دستمزها همراه با افزایش کارایي و تاکید مي

ها رشد تولید کشور همراه نباشد، آثار منفي ان در اقتصاد بویژه در افزایش سطح عمومي قیمت

 وسیعترتر خواهد شد.  

 قيمت گذاری و تورم

مکانیزم های قانوني و نهادی یکي از اعمال سیاست تعیین قیمت ها از طریق توسل به 

سیاست هایي است که دولت طي دهه های اخیر برای کنترل تورم اتخاذ کرده است تا بدین 

وسیله فشارهای تورمي که از ناحیه مکانیزم بازار بر تورم وارد مي شود جلوگیری کند. این 

پایین درآمدی بهمراه سیاست بطور ماهوی برای تثبیت قیمت ها و با منطق حمایت از اقشار 

است. دولت نیز در چارچوب قوانین ملزم شده است که در این راستا سیاست ضد تورمي را 

های کلیدی هستند که ها از سیاستها و اعطای یارانههای کنترل قیمتاتخاذ کند. سیاست

طور مشخص، سیاست کنترل قیمت خدمات عمومي نظیر آب و کند. بهدولت آن را دنبال مي

 های بارز در این خصوص است. های انرژی از نمونهبرق و یا قیمت حامل

تعیین سقف قیمت برای افزایش ساالنه قیمت برخي از کاالها و خدمات عرضه شده توسط 

دولت و شرکت های دولتي در این راستا پیش بیني و تعیین شده است. با این وجود بدلیل 

شفافیت ساختار درآمدی و هزینه ای آنها و ساختار انحصاری شرکت های دولتي و عدم 

أالمللي روشن نیست و همچنین کارآیي فعالیت آنها، زمینه های رقابتي آنها در سطح ملي و بین

لذا افزایش قیمت کاالها و خدمات یکي از تدابیری است که اینگونه بنگاه ها اتخاذ مي کنند و 

 ند.زمینه فشارهای تورمي از این ناحیه افزایش مي ده

های تولید و عرضه ها در طول زمان که طي آن هزینهباید اذعان داشت کنترل سطح قیمت

این محصوالت در حال افزایش است، مستلزم پرداخت یارانه برای تداوم تولید این محصوالت 

های دولت را بدنبال دارد و در نهایت کسری بودجه دولت از است که این خود افزایش هزینه

الوصف دولت برای تامین مالي کسری یابد. معسیاست مالي انبساطي افزایش ميطریق اتخاذ 

از طریق  -که قبالً به تفصیل بحث شد  -های قانوني در اختیار دارد بودجه با عنایت به مکانیزم

دهد که در نهایت هزینه آن از چاپ پول و گسترش نقدینگي، نرخ تورم جامعه را افزایش مي

 شود.  طور غیر مستقیم توسط احاد مختلف جامعه پرداخت ميبه طریق افزایش تورم

     

 ه گيریيجنت 4.3

مهمترین حقایق موجود و آشکار شده اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد ایران با تاکید بر 

 تورم بشرح زیر است:

  اقتصاد ایران یک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از تغییرات نرخ تورم از تغییر و

 تحوالت فضای جهاني قابل توجیه است. 

 وابستگي تولید و تجارت به نفت 
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 های پوليهای مالي و سیاستارتباط تنگاتنک سیاست 

 های پوليهای مالي و نقش انفعالي سیاستنقش فعال سیاست 

  بانکي –بانکداری بدون ربا و تاثیر آن بر عملیات پولي 

 د که ایران با دو رژیم تورمي بشرح زیر دهروند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي

 است. تبعیت تجربه کرده

: دوره ای که در آن کشور نرخ تورم یک رقمي و با ثبات را 1352 – 1337دوره  -

 تجربه کرده است.

: دوره ای که طي آن کشور نرخ تورم دو رقمي و پرنوسان را 1387 – 1352دوره  -

 تجربه کرده است.

 ساس شاخص قیمت ضمني نرخ تورم محاسبه شده بر اGDP  کشور طي دوره مورد

درصد در سال  3/54درصد را تجربه کرده است. اولي با نرخ تورم  50مطالعه دو نرخ تورم باالی 

رخ داده است. اولي با سال های اولین  1372درصدی در سال  9/52و دومي نرخ تورم  1353

 ی همزمان بوده است.تکانه نفتي و دومي با سال های اجری طرح تعدیل اقتصاد

  متغیر نرخ تورم با متغیرهای اقتصاد کالن نظیر رشد نقدینگي، 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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 تصريح مدل، برآورد و تحليل نتايج 5

ای در بیات غني وجود دارد و مطالعات گستردهالمللي و ملي اددر خصوص تورم در سطح بین

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

المللي با محوریت کشورهای در حال توسعه مورد بررسي قرار مي گیرد و در سال های بین

رسي، تحلیل و ارزیابي قرار اخیرا بانجام رسیدهً و در ادامه مطالعات در سطح ملي مورد بر

 گیرد.مي

 شناسایی و تصریح مدل 5.1

در یک اقتصاد باز مانند ایران، عوامل مؤثر بر نرخ تورم هم دارای منشا خارجي و هم داخلي 

هستند. در ابعاد داخلي مازاد عرضه پول و مازاد تقاضا که به تر تیب به بازار عرضه و تقاضای 

ها و خدمات  مربوط هستند. مي توانند از عوامل مؤثر تورم  پول و بازار عرضه و تقاضای کاال

باشند. در ابعاد خارجي نرخ ارز، قیمت کاال های وارداتي از عوامل عمده و مؤثر برتورم بشمار 

 مي آیند. 

روش شناسي بنحوی است که در آن ابتدا. روابط بلند مدت بین متغیرهای مرتبط در 

شود و سپس با استفاده از این روابط بلند مدت. یک مدل  هر بازار شناسایي و تخمین زده مي

 پویای اقتصاد سنجي شناسایي و تخمین زده مي شود.

 بازار پول 5.2

در بازار پول هر دو سمت عرضه و تقاضای پول مورد بررسي قرارمي گیرد. در سمت عرضه پول. 

( mقدینگي )( و رشد ضریب فزاینده نB( از حاصل جمع رشد پایه پولي)2Mرشد نقدینگي )

BmMبدست مي آید )  
2

(. لذا تغییر هر کدام  از اجزاء فوق در نهایت باعث رشد نقدینگي 

به عنوان هزینه فرصت  -مي شوند. در سمت تقاضای پول. عوامل موثر عبارتند از درآمد. تورم 

. با استفاده از رابطه  ](1379عه شود به مرادی)برای اطالعات بیشتر مراج [و نرخ ارز   -پول 

 تعادلي بین عرضه و تقاضای پول. مازاد عرضه پول بدست مي آید.

 بازار کاال ها و خدمات 5.3

دم تعادل بین عرضه و تقاضای کاال ها و خدمات و وجود مازاد تقاضا در جامعه. فشار های ع 

د تقاضا روش های متعددی مورد استفاده تورمي را به دنبال دارد. در خصوص نحوه محاسبه مازا
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قرار مي گیرد. در این بررسي، از روش هادریک پرسکات استفاده مي شود. هر چند برای 

محاسبه تولید بالقوه و بالفعل. استفاده از روش تابع تولید به عنوان یک روش قابل قبول توصیه 

تحت تاثیر تکانه های متعددی مي شود، ولي از آنجایي که اقتصاد ایران طي دهه های گذشته 

مانند تکانه های نفت، جنگ و خشکسالي قرار گرفته، استفاده از این روش برای ایران توصیه 

نمي شود. زیرا طي دوران جنگ و خشکسالي  عوامل تولید بکار گرفته  شده است در حالي که 

نفت. تولید محصول اضافه نشده است. حتي مي توان اذعان داشت طي دوره ی تکانه های 

کشور با افزایش قیمت نفت به شدت افزایش یافته که در واقع ناشي از استفاده بهینه مجموعه 

عوامل تولید کشور نبوده است بلکه فقط ناشي از افزایش قیمت بوده است. لذا تفکیک عوامل 

ای تولید و محصول بالقوه از عوامل  تولید و محصول بالفعل امکانپذیر نیست. مع الوصف بر

 شرایط اقتصادی ایران.  روش هادریک پرسکات مرجح است.

 شاخص تورم وارداتي 5.4

شاخص قیمت کاالهای وارداتي یکي از عواملي است که بر تورم داخلي  تاثیر مي گذارد. این 

شاخص از دو راه موجب انتقال تورم به داخل کشور مي شود. اول اینکه افزایش قیمت کاالهای 

ما موجب افزایش قیمت این نوع کاالها در داخل کشور  شده و از وارداتي مصرفي. مستقی

اینروافزایش سطح عمومي قیمتها را به دنبال دارد. دوم اینکه افزایش قیمت کاال های سرمایه 

ای و واسطه ای وارداتي منجر به افزایش هزینه تولیدات محصوالت داخلي مي گردد. بدین 

دهد که در نهایت آثار تورمي آن تولیدات داخلي نشان ميترتیب اثر خود را در قیمت تمام شده 

با افزایش سطح عمومي قیمت ها در جامعه مشاهده مي شود. با توجه به مباحث اخیر، اثر این 

 متغیر از طریق رابطه برابری قدرت خرید واقعي ارز قابل شناسایي است.

 بازار ارز 5.5

سیاست های مهم دولت است که اهداف سیاست های ارزی و تحوالت بازار ارز یکي دیگر از 

مختلفي را در بهبود شرایط اقتصادی از جمله مهار تورم دنبال مي کند. برای در نظر گرفتن 

بازار ارز. روابط بلند مدت برابری قدرت خرید واقعي ارز مبنای مطالعه قرار مي گیرد و نتایج 

 حاصله در مدل پویای تورم استفاده مي شود. 

 مدل تجربی 5.6

 عنایت به ادبیات موضوع و حقایق اقتصاد کشور، مدل تجربي تورم به شرح زیر است: با 

                               tttttt
DFPEMYPC  

43210 
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حقیقي   GDPبه ترتیب شاخص قیمت مصرف کننده، PF و PC،Y  ،M، Eکه در آن: 

 OECD، نقدینگي سرانه، نرخ ارز و شاخص قیمت کشورهای1376سرانه به قیمت ثابت سال 

گیرد که موجب تغییر ساختار شده اند. در این ای از متغیرهای مجازی را دربرميمجموعه Dو 

 معادله معادله 
10و

2
›0  

3
›0و

4
›0 .است 

 تكنيک تخمين و نتایج 5.7

های تخمین، برخي نکات اساسي مورد بررسي در این قسمت بر اساس اصول و مباني تکنیک

و مدل تصحیح خطا برای تخمین  1د مدل همجمعيقرار مي گیرد. در این تحقیق از رویکر

را  1347-85ها که دوره آماری سالهای استفاده شده است. با عنایت به حجم محدود داده

های کوچک است، برای که مناسب حجم نمونه 2ARDLدهد، از روش تخمین پوشش مي

 به صورت زیر است: ARDLشود. شکل کلي مدل برآورد روابط استفاده مي
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Y ،متغیر وابسته

t
X ،بردار متغیرهای توضیحيt

D بردار متغیرهای مجازی و
t

  جمله اختالل

این است که در حالي که روش تخمین همجمعي  ARDLهای مدل است. یکي از مزیت

مستلزم این است که متغیرهای لحاظ شده در مدل، دارای ریشه واحد مساوی یعني یک ریشه 

واحد باشند اما این روش مستلزم داشتن این شرط نیست. در نتیجه، برای متغیرهای کالن، 

به دلیل امکان لحاظ  ARDLحد نمي باشد. عالوه بر آن، مدل نیازی به انجام آزمون ریشه وا

کردن وقفه برای مدل، نهایي کردن مدل، از رویکرد رسیدن از مدل کلي به مدل نهایي را فراهم 

کند و در نهایت اینکه در این رویکرد، متغیرهای در تفاضل اول به سادگي در چارچوب مدل مي

 سازی هستند. تصحیح خطا، قابل مدل

 نتایج تخمين  5.8

استفاده شده، به شرح زیر است: 1338-86مدت که از داد های نتایج برآورد شده مدل در کوتاه  
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 1متغیر وابسته کوچکتر از یک استوقفه ، میزان ضریب دهدطوری که نتایج نشان ميهمان

( مبني بر وجود رابطه تعادلي بلندمدت میان 1992و نتایج آزمون بنرجي، دوالدو و مستر )

است. مقایسه نتایج این آزمون با مقادیر بحراني جدول در سطح استاندارد  -28/4متغیر، معادل 

کند. دو لندمدت را میان متغیرها تأیید مياست، وجود رابطه ب  -03/4درصد که معادل  5

در داده های سری زماني بر تخمین  2متغیر مجازی یکي برای خنثي سازی تأثیر مشاهده پرت

ها کمیت صفر و کمیت برابر یک و سایر سال 1366برای سال TB 66مدل لحاظ شده است. 

67D  کمیت صفر اختیار مي  هالتا پایان دوره کمیت برابر یک و سایر سا 1367برای سال

 کنند. رابطه تخمین زده شده بلندمدت به شرح زیر است:
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 دهد که تمامي ضرایب تخمین زده شده از نظر آماری در سطحنتایج مدل نشان مي

دار هستند و همچنین عالمت تمامي آنها با مباني نظری سازگار است. درصد معنا 5استاندارد 

نتایج مؤید این است که درآمد نفت، سرمایه انساني و سرمایه فیزیکي بر تولید تأثیر مثبت و 

رغم تأثیر مثبت درآمدهای نفتي بر تولید، میزان ضریب این متغیر کوچک معناداری دارد. علي

 3ت و تأثیر آن بر تولید چندان نیست. مدل تصحیح خطا بر اساس رویکرد انگل و گرنجراس

 ( بشرح زیر برآورد شده است:1987)
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دهد که این مدل معتبر است و در صورتي که تکانه ای به های مدل نشان مينتایج آزمون

کشد تا حدود چهار سال طول مي سیستم وارد شود و از مسیر روند بلندمدت خود خارج شود،

 خواهد گشت.  ه مسیر بلندمدت خود بازب

نیز برای همان دوره و با  VAR(P)شایان ذکر است این مدل با استفاده از تکنیک تخمین 

                                                 
  صادق است. Convertibilityشرط  .1

2. Outlier 
3. Engle and Granger 
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استفاده از متغیرهای یکسان، برآورد شد که نتایج تفاوت زیادی ندارد. نتایج روابطه بلندمدت 

 بشرح زیر است:

 

t
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 نتيجه گيری 6

نرخ تورم بر اساس ادبیات موضوع و حقایق آشکار شده جامعه عوامل موثر بر  در این فصل

های مختلف برآورد، روابط آماری شناسایي و سپس تصریح شد. در ادامه با استفاده از تکنیک

کند برآورد شد. نتایج برآوردها تایید مي ECMمدت وبلندمدت مدل تورم به همراه رابطه کوتاه

 عبارتند از: که عوامل اصلي نرخ تورم در بلندمدت

   با تاثیر مثبت نقدینگيرشد 

  با تاثیر مثبت تورم وارداتي 

 با تاثیر مثبترخ ارز ن 

  نرخ رشد اقتصادی با تاثیر منفي 
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 برنامه کنترل تورم  7

 اهداف کيفی و کمی تورم  7.1

کنترل نرخ تورم با هدف کاهش و باثبات سازی آن یکي از چالش اساسي است که مدیران 

 آن مواجه هستند. دو هدف کیفي بشرح زیر مطمح نظر قرار گرفته است: ارشد کشور با

 کاهش نرخ تورم 

 باثبات سازی روند نرخ تورم 

درصد  33-35شایان ذکر است پیش بیني مي شود نرخ تورم در پایان سالجاری به سطح 

 برسد

بتوان های راهبردی بایستي کامل و به هم پیوسته باشد تا با اجرای هماهنگ آنها سیاست

های اقتصادی است که در بخش ها مبتني بر نظریهاین سیاست .به خوبي تورم را مدیریت کرد

های ادبیات موضوع و در فرآیند شناسایي و تصریح مدل تورم و در نهایت بر نتایج مدل

در دو بخش کوتاه مدت های راهبردی زده شده، استوار است. بر این اساس، سیاستتخمین

 گردد:پیشنهاد مي به شرح زیر ای مدیریت و کنترل تورمبرومیان مدت 

 وری و رشد اقتصادی کشورسیاست راهبردی ارتقای بهره (1

 سیاست راهبردی مدیریت بازار کار با محوریت تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار (2

 سیاست راهبردی مدیریت تقاضا: مصرف خصوصي (3

 گذاری سیاست راهبردی مدیریت تقاضا: سرمایه (4

 ت راهبردی مدیریت بخش خارجي: با محوریت واردات سیاس (5

 پولي -های ماليسیاست راهبردی مدیریت بودجه و نقدینگي: سیاست (6

 سیاست راهبردی مدیریت ارز و بازار ارزهای خارجي (7

سیاست راهبردی مدیریت کالن اقتصاد: با محوریت باثبات سازی نوسانات متغیرهای  (8

 اقتصاداقتصادکالن و کاهش نااطمیناني در 

ابتدا سیاست های راهبردی و راهکارهای اجرایي ناظر بر میان مدت ارائه و در در ادامه، 

 ادامه راهکارهای عملیاتي ناظر بر کوتاه مدت تبیین خواهد شد. 

 سياست های راهبردی: برای دوره ميان مدت 7.2

اد کشور های سیاستي فوق بر اساس اهداف برنامه و عملکرد بلندمدت اقتصهر یک از حوزه

 گیرد.زماني متغیرها، مورد بحث و بررسي قرار ميو به اقتضای دسترسي به آمارهای سری
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 وري و رشد اقتصادي كشورسياست راهبردي ارتقاي بهره 7.2.1

با عنایت به اینکه رشد اقتصادی از عوامل موثر بر کاهش تورم است، این سیاست راهبردی 

شود. رشد اقتصادی صول قبلي این تحقیق ارائه ميها، در راستای نتایج فهمانند دیگر سیاست

وری. لذا، در شود. یکي از عوامل تولید . دیگری از محل عوامل موثر بر بهرهاز دو محل تامین مي

وری و سپس تولید و رشد اقتصادی مورد این بخش ابتدا عوامل موثر بر روند تحوالت بهره

 گیرد. بررسي قرار مي

های وری نیروی کار و موجودی سرمایه در ایران را طي سلرهعملکرد  به 16نمودار 

با نوساناتي به  1338در سال  100وری نیروی کار از رقم نشان مي دهد. بهره 1338-1386

برابر شده است. این در  3.5وری نیروی کار افزایش یافته ودر واقه طي این دوره بهره 306رقم 

تقلیل  1386در سال  41به رقم  1338در سال  100قم وری سرمایه از رشرایطي است که بهره

 یافته است.
 1386-1338های وری نيروی کار و موجودی سرمایه طی سالعملكرد بهره 10نمودار 
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وری بین شده بود یک سوم نرخ رشد اقتصادی از محل بهرهدر برنامه چهارم توسعه پیش

های بلندمدت وری بر سیاستود اما با عنایت به اینکه عوامل موثر بر بهرهعوامل تولید تامین ش

وری را محقق کند. این مهم مجدداً در برنامه پنجم استوار است، کشور نتوانست اهداف بهره

رسد در برنامه پنجم بخشي از این اهداف نیز محقق نظر ميگذاری شده است. بهتوسعه هدف

وری همت گمارد تا بتواند لت بایستي برای عوامل موثر بر ارتقای بهرهنخواهد شد. بنابراین، دو

 وری موفق باشد. در تحقق اهداف بهره

کشور، بایستي بکارگیری دانش و فناوری به صورت  باالی برای دستیابي به رشد اقتصادی

دی همه جانبه به عنوان عوامل کلیدی سمت عرضه اقتصاد گسترش و توسعه یابد. اصالحات نها
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ها، باثبات سازی محیط اقتصادکالن، ارتقای کارایي بازارهای در قوانین و مقررات و سازمان

فني هر چند در فرآیند رشد و توسعه -های علمياقتصادکالن و ارتقای سرمایه انساني در حوزه

حائز اهمیت هستند اما همگي آنها تابع قانون بازدهي نزولي هسستند. نوآوری در فرآیند غلبه 

مندی در اقتصاد، از موضوعات کلیدی در فرآیند رشد بر مرزهای دانش با محوریت توسعه رقابت

و توسعه اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بایستي برای ارتقای 

 فني در سطح ملي، محورهای زیر مطمح نظر قرار گیرد:-نوآوری و دستیابي به تحول علمي

 :توسط دولت با رویکرد  تولید دانش به عنوان کاالی عمومي رشد تولید دانش

ن در سطح گسترده آگذاری برای گسترش تفکر علمي، تولید علم و کاربرد نهادسازی و سرمایه

از طریق تامین این مهم  شود.با محوریت توسعه نوآوری است که از وظایف دولت محسوب مي

در قالب بکارگیری مخارج  شنسرمایه دا سرمایه انساني )نیروهای علمي، فني و تخصصي(،

شود. همچنین تحقیق و توسعه محقق مي ، سرمایه فیزیکي و سرمایه ماليتحقیق و توسعه

و کاربرد آنها به عنوان زیرساخت کلیدی در تمامي مراحل زنجیره تامین یک  ITو ICTتوسعه 

 شود.الزام تلقي مي

 ابعاد مختلف است. ارتقای توانمندی  : نوآوری به مفهوم کاربرد دانش دررشد نوآوری

وکارها برای ایجاد نوآوری به موازات فراهم کردن محیط مناسب برای رشد و توسعه کسب

 نوآوری در این خصوص حائز اهمیت هستند.

 :المللي و تطبیق آن با  فرآیندهای انتقال دانش و فناوری از سطح بین انتقال دانش

دهد.  این خود بر کانال های مختلفي استوار است و کیل ميتولید داخلي محور اصلي آن را تش

مدت بایستي به آن مدت و میانموضوعي است که در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کوتاه

 های انتقال دانش عبارتند از:عنایت خاصي داشت. از جمله روش

 گذاری مستقیم خارجيسرمایهتوسعه  -

 واردات کاالهای سرمایه -

  انش فني تحت لیسانسانتقال د -

تحقیق و توسعه  از جمله عنایت به مخارج شرط آن مجموعه ستلزم توجه بهانتقال دانش م

 . استسازی دانش و فناوری برای بوميمکمل داخلي 

انتقال دانش و فناوری در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسي است. مسوولیت  

اقتصادی و دارایي و به طور خاص سازمان گذاری مستقیم خارجي به عهده وزارت امور سرمایه

است و در واقع گلوگاه انتقال دانش و فناوری  های اقتصادی و فني ایرانو کمک گذاریسرمایه

دهد. کشورهای در حال توسعه عموماً در تدوین برنامه موثر برای جذب المللي را تشکیل ميبین

به همین دلیل این کشورها عمدتًا  گذاری خارجي با چالش مواجه هستند.و مدیریت سرمایه

اند. حتي کشورهایي که موفق به جذب آن نداشته FDIعملکرد چندان موفقي در جذب 

 سازی دانش موفق شوند. اند در انتقال و بومياند، نتوانستهشده
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گیرد. کانال دیگر، واردات کاالهای سرمایه است که طي آن انتقال دانش صورت مي 

انش و فناوری تجلي یافته در ماشین آالت و تجهیزات از بعد مدیریت واردات مسوولیت انتقال د

به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این وجود، این دانش و فناوری بایستي هزینه 

تحقیق  و توسعه مکمل داخلي را برای بومي سازی داشته باشد. در این راستا، معاونت 

مسوولیت اصلي را به عهده دارد و از طرف دیگر نهادهای ریزی و نظارت راهبردی برنامه

فني  -آموزشي و به طور خاص وزارت علومف تحقیقات و فناوری برای آموزش نیروهای علمي 

تواند نقش موثری داشته باشد. بعد مسوولیت دارد. در این رابطه همکاری دانشگاه و صنعت مي

وکارها شکل گیرد و این مهم محوریت کسبدیگر موضوع، توسعه نوآوری است که بایستي با 

ها مطمح نظر قرار گیرد. بهرحال در این فرآیند حمایت مالي دولت برای ریزیبایستي در برنامه

 وکار را نباید نادیده گرفت.توسعه مخارج تحقیق و توسعه کسب

ب طور متوسط و به تریتبه 1386-1339رشد اقتصاد کل و سرانه اقتصاد ایران طي دوره 

درصد بوده است. علل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی سرانه دالیل  2.67و  5.25ساالنه 

انساني  بلندمدت دارد و به عوامل بنیادی موثر بر رشد اقتصادی نظیر فناوری، دانش و سرمایه

شوند. عالوه بر آنهاد عوامل وری موجب رشد اقتصادی ميمربوط است که عمدتاً از طریق بهره

های قبل از ر رشد اقتصادی موثر هستند. تشدید کاهش نرخ رشد اقتصادی در سالدیگری ب

برنامه پنجم که عمدتاً از بیماری هلندی و متعاقب آن از بحران مالي جهان و رکود ناشي از آن 

شود تاثیر این کاهش در بیني ميگردد، رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت و پیشبر مي

و  17نمودار  امه پنجم نیز بر کند شدن رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. درهای اول برنسال

 1380و  1350های قبل و بعد دو تکانه نفتي دهه روند رشد اقتصادی در سال 18نمودار 

ترسیم شده است. روند تحوالت نرخ رشد اقتصادی موید این است که در هر دو تکانه نفتي ابتدا 

گیرد و این سپس پس از چند سال روند کاهشي به خود مي نرخ رشد اقتصادی افزایش و

پدیده، وقوع بیماری هلندی در کشور را به خاطر درآمدهای نفتي مصرف شده در بودجه دولت 

که ناشي از صادرات نفت است، تایید مي کند. این موجب شد رشد اقتصادی را از مسیر 

 بلندمدت خود خارج نماید.    
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 1394-1368بينی برنامه پنجم: روند نرخ رشد اقتصادی عملكرد و پيش 11نمودار 
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 1394-1368روند نرخ رشد اقتصادی عملكرد:  12نمودار 
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درصد در نظر گرفته  8های برنامه که طي آن ساالنه با عنایت به اهداف رشد اقتصادی سال

وری و رشد که موجب شتاب تولید در کشور رود به عوامل موثر بر بهرهشده است، انتظار مي

شود، مورد عنایت قرار گیرد. در این صورت تحقق این میزان رشد اقتصادی، منجر به کاهش مي

های برنامه فراهم خواهد کرد. تر را طي سالهای تورم پاییننرخ تورم شده و تحقق نرخ

 د عبارتند از:های موثر بر افزایش تولیسیاست

 های بیکاری تولیدی کشور است. اجرای راهکاری مناسب برای استفاده از ظرفیت

های بیکار تولیدی کشور وجود ندارد اما آمارهای غیررسمي موید هرچند آمار رسمي از ظرفیت

 های تولیدی کشور بالاستفاده است. درصد ظرفیت 50این است که قریب به 
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 تواند هایي است که از بعد ميي یکي دیگر از سیاستگذاری خارجتوسعه سرمایه

برتولید و رشد اقتصادی موثر باشد. یکي اینکه از طریق تولیدات جدید بر افزایش عرضه 

تاثیرگذار خواهد بود و دیگر اینکه از طریق توسعه دانش و فناوری آثار غیر مستقیم بر بهبود 

م منوط به داشتن برنامه موثر برای بومي های تولید خواهد گذاشت. تاثیر مکانیزم دوروش

 سازی دانش و فناوری وارداتي است.

 های تولید است که وری از طریق بکارگیری دانش، فناوری و تحول در روشارتقای بهر

 دهد.  از اهداف کلیدی برنامه پنجم توسعه را تشکیل مي

وری کل عوامل ص بهرههای خوبي از جمله ارتقای شاخدر برنامه پنجم توسعه، هدفگذاری

گذاری،  برای تولید، توسعه دانش و فناوری، توسعه بازارهای مالي و به تبع آن توسعه سرمایه

ارتقای رشد اقتصادی صورت گرفته است. با این وجود باید اذعان داشت، بخش قابل توجهي از 

ا در تولید و رشد ریزی دقیق و زمان بیشتری است تا آثار مثبت آنهاین عوامل مستلزم برنامه

 اقتصادی نمایان شود.  

جانبه برای بکارگیری عوامل موثر بلندمدت رشد است تحقق این نرخ رشد مستلزم نگاه همه

مندی که طي آن ارتقای فضای رقابتي اقتصاد کشور بایستي مطمح نظر قراگیرد. شاخص رقابت

ن شاخص برای اولین بار برای مندی ایران را در جهان نشان دهد. ایتواند جایگاه رقابتمي

این  2011-2010هایبرای ایران محاسبه شده است. نتایج سال  2011-2010هایسال

 کشور کسب 139از میان  را 69 رتبه ،7 از 4.14 شاخص با شاخص موید این است که ایران

شد. این  گانه آن متمرکزهای دوازدهلذا، الزم است برای تحقق باید به تقویت مولفه .کرده است

 : از عبارتند توسعه هستند، مراحل ها که مبتني برمولفه

 نهادها شامل نهادهای قانوني و سازماني (1

 ICTهای فیزیکي و ها اعم از زیر ساختزیرساخت (2

  اقتصادکالن محیط (3

 پایه و ابتدایي آموزش و بهداشت (4

 عالي آموزش (5

 کاالها بازار کارایي (6

 کار نیروی بازار کارایي (7

 مالي بازار توسعه (8

  الکترونیکي آمادگي (9

  بازار اندازه   (10

 و وکارهاو پیچیدگي کسب پیشرفت (11

 نوآوری (12
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در این میان نقش ثبات محیط کالن، ارتقای نوآوری و مدیریت انتقال دانش و فناوری، 

اصالحات بنیادی در نهادها اعم از تشکیالت و قوانین و مقررات و در نهایت توسعه بازارهای 

ریزی و نظارت راهبردی به عنوان نهاد میت هستند. بنابراین، معاونت برنامهاقتصادکالن حائز اه

ریز موظف است به منظور تحقق اهداف رشد برنامه پنجم برنامه عملیاتي موثری تدوین برنامه

های تولیدی کشور نسبت به اجرای آن همت طور خاص دستگاههای اجرایي و بهنماید و دستگاه

وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی و وزارت علوم و تعامل موثر میان گمارند. در این میان 

 انها حائز اهمیت است. 

 8قابل مشاهده است تحقق نرخ رشد اقتصادی   6و نمودار  5طوری که از نمودار همان 

تواند محقق درصدی برنامه یعني تغییر مسیر رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت است. این نمي

گزاران قرار گیرد. وجود چالش وری مورد توجه سیاستنکه عوامل موثر بر بهرهشود مگر ای

 8المللي از جمله چالش هایي هستند که تحقق رشد اقتصادی بیماری هلندی و آثار بحران بین

 اندازد.درصدی را به مخاطره مي

 
 به قيمت ثابت عملكرد توليد ناخالص داخلی کل و سرانه 13 نمودار
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های برنامه بينی سالروند رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت: عملكرد و پيش 14 نمودار

 توسعه پنجم
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سياست راهبردي مديريت بازار كار با محوريت تعيين حقوق و دستمزد نيروي  7.2.2

 كار

ن از ادبیات غني برخوردار است و بازار کار در بررسي تاثیر بازار کار بر متغیرهای اقتصادکال

های تولید، روی واقع یکي از بازارهای کلید است که در کنار نرخ ارز از طریق تاثیر بر هزینه

گذارد. بازار کار نه تنها بر سطح قیمت سطح قیمت ها و قدرت رقابتي اقتصاد کشور تاثیر مي

 وثر است. تاثیر مي گذارد بلکه بر نوسانات قیمت نیز م

از آنجایي که در ایران به طور نسبي سطح دستمزدها پایین است و به ویژه سطح  

حداقل دستمزدها پایین است و دولت در حمایت از نیروی کار، معموالً سطح حداقل دستمزدها 

را سعي مي کند بیشتر افزایش دهد و از طرف دیگر سهم نیروی کاری که مشمول حداقل 

 یز باالست. این فرآیند از طرق فشار هزینه بر تولید و تورم تاثیر گذار است. دستمزها مي شوند ن

 سياست راهبردي مديريت تقاضا: مصرف خصوصي 7.2.3

مصرفي خصوصي یکي از اجزای تقاضای کل است که از طریق اجرای سیاست های 

ینه انبساطي و تاثیر آن بر افزایش مصرف اسمي، منجر به افزایش نرخ تورم مي شود. سهم هز

رساالنه به طور متوسط  1386-1338های مصرفي از تولید ناخالص داخلي طي سال های 

درصد بوده و پس از  55بالغ بر  1377(. این سهم در سال 22نمودار درصد بوده است ) 54.2

 درصد تنزل پیدا کرده است. 41به  1386آن روند کاهشي داشته است. تا اینکه در سال 
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 1386-1338سهم مصرف خصوصی از توليد ناخالص داخلی:  15 نمودار
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روند مصرف خصوصي همزمان با بحران مالي جهاني، از روند بلندمدت خود منحرف شد، اما 

بیني شده است که طي سال های برنامه این متغیر افزایش قابل توجهي را در برنامه پنجم پیش

 روند نسبتاً از شیب باالیي برخوردار است.  (. این23نمودار تجربه نماید )
 

 های برنامه توسعه پنجمروند مصرف خصوصی: عملكرد و پيش بينی سال 16 نمودار
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بیني شده است. درصد پیش 6.4روند رشد مصرف خصوصي طي برنامه پنجم توسعه معادل 

درصد بوده است. همچنین در  5.2معادل 1386تا  1338این نرخ دربلندمدت و طي سال های 

درصد بوده است. بنابراین، بر اساس پیش  5.2( در سطح 1386-1368سال های پس از جنگ )
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بیني های برنامه پنجم، نرخ نرخ رشد مصرف بیشتر از سطح روند تاریخي مصرف است. در 

 روند رشد مصرف خصوصي با نرخ تورم مقایسه شده است. 25نمودار 
 های برنامه توسعه پنجمروند رشد مصرف خصوصی: عملكرد و پيش بينی سال 17 نمودار
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های برنامه مقایسه روند رشد مصرف خصوصی با نرخ تورم: عملكرد و پيش بينی سال 18 نمودار
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 يگذارسياست راهبردي مديريت تقاضا: سرمايه 7.2.4

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلي به طور متوسط  1386-1338طي سال های 

 درصد بوده است ) 26.6ساالنه 

(. با عنایت به اینکه این سهم نسبتاً باال است، اما طي این مدت رشد اقتصادی 19 نمودار

 است. دو عامل در این فرآیند موثر بوده است:متناسب با این سهم محقق نشده 
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 های خالي در تولید کشور رقم باالیي را تشکیل مي دهد. یعني عدم یکي اینکه ظرفیت

 بهره برداری از ظرفیت بیکار سرمایه گذاری، تولیدی را به امغان نمي آورد.

  های با عامل دیکر اختالل در تخصیص بهینه منابع است. در صورتي که منابع در طرح

بازدهي باال تخصیص یابد، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی باالیي مي شود. کشورهایي 

درصد را  7نظیر کره جنوبي با همین میزان از سهم سرمایه از تولید، رشد درآمد سرانه بیش از 

 اند.  تجربه کرده

ي توان تولید کشور را هرچند انتظار مي رود با افزایش بهره برداری از ظرفیت های بیکار م

افزایش دارد اما از انجایي که این ظرفیت به نحوی شکل گرفته اند که قادر نیستند به رقابت در 

محصوالت واردتي به پردازند، لذا کسب و کارها در بهره برداری از این ظرفیت های بیکار، دچار 

 مشکالت بنیادی هستند. 

ظرفیت های تولیدی کشور را افزایش مي دهد افزایش سرمایه گذاری هر چند در بلندمدت 

اما از طرف دیگر از طریق افزایش اجزای تقاضای کل باعث افزایش شاخص ضمني قیمت تولید 

صادق نسیت و اجرای یک  1"شرایط نیروانا"ناخالص داخلي مي شود. بهر حال در اقتصاد 

ر مثبت دارد. این موضوعي سیاست خوب بخشي از نماگرها را بهبود و در بعضي از نماگرها تاثی

 است که باید با اتکا به سایر ابزارهای سیاستي، آثار منفي آن را به حداقل رساند. 

 
 1386-1338سهم سرمایه گذاری از توليد ناخالص داخلی:  19 نمودار
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یني آن و رشد پیش ب 1389-1338روند رشد عملکرد سرمایه گذاری کشور طي سال های 

ترسیم شده است. نرخ رشد سرمایه گذاری  27نمودار ( در 1394-1390طي سال های برنامه )

                                                 

به حالتي اطالق مي شود که طي آن رضایت و خشنودی مطلق وجود دارد. برای اطالعات  Nirvana شرایط 1 

 ه شود:عماخذ زیر مراجبیشتر به 

Worthington & Britton (2009) 
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درصد پیش بیني شده است. روند رشد سرمایه  11.2کشور طي سال های برنامه پنجم توسعه 

 مقایسه شده است. 28نمودار  گذاری و نرخ تورم در
 های برنامه توسعه پنجممایه گذاری: عملكرد و پيش بينی سالروند رشد سر 20 نمودار
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های برنامه مقایسه روند رشد سرمایه گذاری با نرخ تورم: عملكرد و پيش بينی سال 21 نمودار

 توسعه پنجم
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 سياست راهبردی مدیریت بخش خارجی: با محوریت واردات  7.3

تحقیق یکي از عوامل موثر بر نرخ تورم، تورم وارداتي است. به  های مدل اینبر اساس یافته

، هر گونه افزایش قیمت کاالها و (29نمودار دلیل وابستگي باالی تولید و مصرف به واردات )

تبع آن نرخ تورم خواهد شد. هر چند بیشتر ها و بهخدمات واردتي، موجب افزایش سطح قیمت

ویژه اینکه تولید این کاالها و ات مزیت نسبي و رقابتي و بهکاالها و خدمات وارداتي با مالحظ

گیرد، در مقایسه با ایران، محصوالت تولید شده دارای هزینه خدمات با فناوری مدرن صورت مي

تولید پاییني هستند، با این وجود، دولت با هدف حمایت از تولید و اشتغال کشور، نرخ تعرفه 
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مال مي کند و از این طریق قیمت محصوالت وارداتي عالوه بر نسبتاً باالیي را بر واردات اع

ها سرریز تورم کشورهای صادرکننده کاالها و خدمات، از طریق اعمال تعرفه نیز سطح قیمت

 یابد. افزایش مي
 

 نسبت کل واردات به توليد ناخالص داخلی 22نمودار 
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از دو طریق بر سطح عمومي قیمت ها بشرح زیر تاثیر مي افزایش قیمت کاالهای وارتي 

 گذارد:

  از طریق افزایش قیمت کاالهای مصرفي واردتي که به طور مستقیم بر افزایش سطح

درصد واردات کشور به کاالهای  15عمومي قیمت ها تاثیر مي گذارد. بر اساس آمارهای رسمي 

مصرفي به صورت غیر قانوني وارد کشور مصرفي اختصاص دارد. بدیهي است بخشي از کاالهای 

مي شود. از آن جایي که به این گونه کاالها نرخ تعرفه قابل اعمال نیست، به طور نسبي این 

گونه کاالها ارزان تر وارد کشور مي شود. اما هزینه های دیگر بر آنها مترتیب است. از جمله 

وع مبادی ورود، در مقایسه با مبادی امکان رشاء و ارتشاء وجود دارد. عالوه بر آن بر حسب ن

رسمي، هزینه های بیشتری بر آن تحمیل مي شود. تمامي هزینه بر قیمت نهایي کاالها اعمال 

 مي شود.

  کانال دوم که در اقتصاد ایران مهم است، هزینه واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه

االهای را تشکیل مي دهد. از درصد کل ک 85است. سهم کاالهای سرمایه و واسطه ای بالغ بر 

آنجایي که سهم این نوع کاالها در واردات باال است، افزایش قیمت آنها بر عرضه کل اقتصاد 

تاثیر مي گذارد و پان را به سمت چپ و باال جابجا مي کند. این مکاینز از طریق فشار هزینه 

 باعث افزایش سطح عمومي قیمت ها و به تبع آن  تورم مي شود.
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قابل مشاهدا است، همبستگي مثبت بین این دو شاخص  30نمودار  طوری که از همان

درصد است. تاثیر مثب افزایش سطح قیمت  82قیمت وجود دارد و ضریب همبستگي آنها 

کاالهای وارداتي بر نرخ تورم نیز بر اساس نتایج برآورد مدل تورم قبالً مورد تایید قرار گرفته 

 است. 

 
 مقایسه روند رشد قيمت کاالهای وارداتی با نرخ تورم 23 نمودار
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های فوق، دولت از یک طرف باید بخشي از تقاضای کشور را از طریق با عنایت به مکانیزم

های تعرفه، ضمن هدایت اقتصاد افزایش عرضه  تامین نماید. همچنین، از طریق تعدیل در نرخ

تورم وارداتي را از این طریق فراهم نماید. بنابرین، اجرای  به سمت رقابت، زمینه کاهش

 شود:های زیر در این راستا توصیه ميسیاست

 مندی اقتصاد کاهش نرخ تعرفه و توسعه رقابت 

 افزایش سهم واردات کاالهای سرمایه با محوریت کاالهای با فناوری باال 

 ناوری و گسترش تولید و گذاری خارجي با رویکرد انتقال دانش و فگسترش سرمایه

 رقابت

 های تسهیل تجاری با محوریت کشورهای منطقه از جمله استقرار اجرای سیاست

 پنجره واحد به منظور کاهش تعداد مراحل و زمان در راستای کاهش هزینه 

 المللياصالح نظامات قانوني در در چارچوب نهادهای بین 

 نعقاد قراردادهای دو جانبه و چند تقویت تعامل با کشورهای طرف تجاری از طریق ا

 جانبه

 توسعه بازاریابي بین المللي 

 



 77 

 پولي -هاي ماليسياست راهبردي مديريت بودجه و نقدينگي: سياست 7.3.1

های برنامه پنجم های پولي و مالي طي سالکاهش تورم مستلزم مدیریت صحیح سیاست

این است که حجم بیني شده در جداول برنامه پنجم موید های کمي پیشاست. شاخص

طور پیدا خواهد کرد. به درصد رشد 22های برنامه پنجم ساالنه بالغ بر نقدینگي طي سال

روند رشد عملکرد و  31بیني شده است. نمودار درصد پیش 17.5مشخص، رشد پایه پولي 

 دهد.های برنامه توسعه پنجم نشان ميبیني شده آن را طي سالمقادیر پیش
 

 های برنامه توسعه پنجمرشد نقدینگی: عملكرد و پيش بينی سالوند ر 31نمودار 
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گذاری، اشتغال، تولید های پولي انبساطي برای تحقق اهداف سرمایههر چند اتخاذ سیاست

تواند مثبت ارزیابي شود اما اثرات تورمي آن تحقق اهداف مدت ميو رشد اقتصادی در کوتاه

های ویژه مقایسه در عملکرد نقدینگي در برنامهدهد. بهار ميتر نرخ تورم را مورد تردید قرپایین

های توسعه است و این از اعتبار بیني شده نقدینگي در برنامهتوسعه غالباً بیشتر از اهداف پیش

 کاهد و بر انتظارات جامعه تاثیر منفي مي گذارد.ها میان مردم ميسیاست

های مختلف مصرف کننده را در دوره عملکرد نقدینگي، تولید و شاخص قیمت 12جدول 

دهد. هر چند حقایق آشکار شده کشور تناظر یک به یک بین پول و قیمت را رد مي نشان مي

کند اما تاثیر مثبت افزایش حجم پول بر نرخ تروم بر اساس نتایج مدل برآورد شده و حقایق 

 آشکار شده مورد تایید است. 

است که در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا،  نرخ سود یکي دیگر از ابزارهای پولي

کند. این نرخ های تجاری تعیین ميبانک مرکزی نرخ بازده انتظاری سقف و کف را برای بانک

االجرا کنندگان تسهیالت الزمگذاران و هم برای دریافتصورت ساالنه هم برای سپردهمعموالً به

 است.
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های تولید، بر تورم تاثیر منفي دارد. با ق کاهش هزینهپایین بودن نرخ سود )بهره( از طری

های خصوصي، عنایت به اینکه بانک مرکزی درصدد است تا با اعمال مدیریت بیشتر بر بانک

های تولید سفت نرخ تسهیالت اعطایي آنها را کاهش دهد، این خود بر کاهش هزینه

د، کاهش خواهد داد و این خود از کننهای خصوصي تامین مالي ميوکارهایي که از بانککسب

 نماید.افزایش نرخ تورم جلوگیری مي

   
 و سطح قيمت )آخر دوره به اول دوره( ، توليدنسبت نقدینگی 6 جدول

   
 

ف
دی

ر
 

 1388-1388 1388-1368 1367-1357 1356-1338 نماگرها

 45656.8 125.6 6.1 40.6 نقدینگي 1

2 CPI 2.9 5.6 32.6 684.5 

3 GDP 5.3 0.8 2.6 10.9 

 3.4 1.3 1.4 1.6 جمعیت 4

 50 20 10 18 تعداد سال 5

 
  

 

اوراق مشارکت یکي دیگر از ابزارهای مدیریت نقدینگي در جامعه است بانک مرکزی در 

مدت تقاضای کل اقتصاد را تحت کنترل خود در ها قادر است در کوتاهراستای اجرای سیاست

با این وجود، در صورتي که از این ابزار سیاستي برای تامین مالي استفاده شود، از بعد آورد. 

ای( خودِ این به مفهوم کسری بودجه تلقي مي شود و در بر هم زدن سیاست مالي )بودجه

 های بعد تاثیرات تورمي مثبت را به دنبال خواهد داشت. تعادل بودجه تاثیرگذار است و در سال

 اف برنامه در خصوص نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگي در مقایسه اهد

 

 

های برنامه پنجم، رابطه معکوسي بین رشد نقدینگي موید این است که طي سال24 نمودار

تواند بر نیز رخ داد اما نمي 80ها وجود دارد. هر چند این پدیده در دهه و رشد شاخص قیمت

رسد برای تحقق نرخ تورم های ااقتصادی تنظیم کرد. به نظر مياهداف برنامه را بر خالف نظریه

پایین، اهداف بایستي در اهداف نرخ رشد نقدینگي تجدید نظر شود. در غیر این صورت امکان 

 بیني شده غیر ممکن خواهد بود.  های تورم پیشتحقق نرخ
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های برنامه توسعه مقایسه روند رشد نقدینگی با نرخ تورم: عملكرد و پيش بينی سال 24 نمودار
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ها با وجود آگاهي از آثار تورمي رشد نقدینگي، سوال اصلي در اقتصاد این است که دولت

های ورزند؟ پاسخ به این سوال ریشه در اجرای سیاستچرا به افزایش حجم پول مبادرت مي

های پولي عمدتاً بر اساس با عنایت به اینکه سیاستای( انبساطي دارد. دجهمالي )بو

کند. هیمن شوند، لذا سیاست پولي نقش انفعالي پیدا ميهای مالي )بودجه( تنظیم ميسیاست

( تصریح کردند در اقتصادهای با تورم باال، آنچه رایج است، افزایش عرضه 1995) 1و همکاران

توان یک متغیر دولت است و خود کسری بودجه را ميکسری بودجه   پول به دلیل نیازهای

شود و به عوامل سیاسي ختم درونزا در نظر گرفت، بنابراین، ادبیات رابطه علي از تورم شروع مي

 گردد. این رابطه با ذکر متغیرهای میاني بشرح زیر است:مي

 

 

 هاسطح قیمت  عرضه پول   کسری بودجه  عوامل سیاسي

 

  

گیری ایران به در این فرآیند عوامل سیاسي منشاء تورم است. کاربرد آن در نظام تصمیم

 مبادی زیر قابل تفکیک است:

 مند هستند که دولت پبوسته برای رفاه آنها هزینه مردم ایران به لحاظ تاریخي عالقه

 کند. در این فرآیند نقش نفت به عنوان ثروت ملي حائز اهمیت بوده است.

                                                 
1 Heymann et al.  



 80 

 های مخالف برای برجسته شدن عملکرد و کسب رضایت مردم، ذاتاً به خرج تدول

 مند هستند و حتي ممکن است در بعضي موارد با یکدیگر مسابقه دهند.کردن عالقه

  نمایندگان مجلس به عنوان کساني که باید با رای مردم انتخاب شوند، در کنار

ای که در دهند. نمایندهح نظر قرار ميای را نیز مطممالحظات و منافع ملي، منافع منطقه

 شهرستان نتواند طرح عمراني جدید احداث نماید، عمدتاً قادر نیست برای بار دوم انتخاب شود.

اینها موضوعاتي هستند که باعث افزایش مخارج بودجه به سطحي بیشتر از منتبع بودجه 

یج تحقیقات و محاسبات معاونت کند. نتادولت شده و کسری بودجه را به طور پیوسته ایجاد مي

طور متوسط های ملي بهکند که طول مدت تکمیل طرحریزی و نظارت راهبردی تایید ميبرنامه

علت عمده طوالني  1سال بوده است. 11بالغ بر  1380سال و در دهه  14بالغ بر  1370در دهه 

 شدن آن، کمبود اعتبار گزارش شده است. 

های دولت طلبد که ساختار هزینهبودجه مداوم دولت مي تمامي مباحث مربوط به کسری

سازی دولت، تعادل بین منابع و مصارف متناسب با درآمدها جراحي شود و از طریق کوچک

های دولت شود سازی یارانه در صورتي که موجب کاهش هزینهایجاد گردد. اجرای طرح هدمند

ک طرف و از طرف دیگر کاهش منابع های اساسي برای کاهش کسری بودجه از ییکي از گام

بودجه به نفت خواهد بود. با عنایت به اینکه دولت در حال حاضر بخشي از منابع حاصل از 

کنندگان اعطا مي کند، رقم دقیق کاهش مصرف دولت از مندسازی یارانه ها را به مصرفهدف

 1شکل  همکاران در گیری نیست. ارتباط سیاست پولي و مالي در مدل هیمن واین ناحیه چشم

 ترسیم شده است. 

طور همزمان مطمح نظر قرار های زیر بهدر این الگو برای مدیریت نرخ تورم بایستي سیاست

 گیرد:

 ریزی و نظارت راهبردیبازار پول و اعتبار با محوریت بانک مرکزی و معاونت برنامه 

 ریزی و نظارت رنامهبازار مالي )تامین مالي( با محوریت وزارت اقتصاد و معاونت ب

 راهبردی

 طور خاص با نهادی اقتصادیمدیریت انتظارات با محوریت نهادهای کل نظام و به 

 سازمان امور مالیاتي -نظام مالیاتي با محوریت وزارت اقتصاد 

 ریزی و نظارت راهبردی و همکاری های دولت با محوریت معاونت برنامهمدیریت هزینه

 نهادهای اجرایي

ای بین کسری بودجه و چاپ پول شکل گرفته است، موضوع اینکه ایران زنجیرهبا عنایت 

استقالل بانک مرکزی به عنوان یک گزینه برای قطع ارتباط کسری بودجه، چاپ پول و نرخ 

تورم در ادبیات مطرح است و در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. تاثیر استقالل بانک 

                                                 

  و نظارت راهبردی ریزیهای عمراني ملي معاونت برنامهکتاب اقتصاد ایران نیلي و کتاب نظارت بر طرح 1 
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د کالن با ابهامات زیادی مواجه است. با وجود این، مرکزی بر عملکرد متغیرهای اقتصا

مطالعات گذشته تاثیر استقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم را غالباً در کشورهای صنعتي 

کند. دلیل آن این است که حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی بر حقایق تایید مي

های تاثیرگذاری این انیزمآشکار شدة کشورهای توسعه یافته استوار بوده در صورتي که مک

گونه تغییرات نهادی در کشورهای در حال توسعه کارکرد مشابه را ندارد و به همین دلیل 

گیری در مورد کشورهای در حال توسعه روشن نیست و مطالعات، نتایج واحدی این نتیجه

 کنند.  برای تایید اثر استقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم ارائه نمي

 
 ارتباط سياست پولی و مالی در یک اقتصاد با تورم باال 1 شكل
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نظری، پیشینة موضوع و حقایق اقتصاد ایران، دو راهبرد برای  -با عنایت به مباني فکری

اصالحات  راهبرد اول انجام 1شود.تغییرات نهادی و استقالل بانک مرکزی ایران ارائه مي

ساختاری در اقتصاد برای دستیابي به استقالل بانک مرکزی و راهبرد دوم انجام اصالحات مالي 

های قانوني برای عدم وابستگي بودجه دولت به نظام بانکي. اینک در ادامه و اعمال محدودیت

 گردد:ابعاد هر یک از راهبردها تبیین مي

 اختاری در اقتصاد برای دستيابی به استقالل بانک مرکزی راهبرد اول: اصالحات س

                                                 

 ( مراجعه شود.1389برای اطالعات تفصیلي در این خصوص به مرادی ) 1 

 

نظام مالیاتي 

 ناکارآمد

ریزی نظام بودجه

 مندغیرنظام

 کسری بودجه باال

 انتظارات ناپایدار

 

 تورم باال

 بازار اوراق 

 غیرپیشرفته

 تقاضای پول

 پایین
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با عنایت به اینکه اثربخشي استقالل بانک مرکزی از بعد نظری، بر فروض سختي استوار 

است و حتي در  کشورهای توسعه یافته نیز بخشي از این فروض صادق نیست، پیشنهاد 

نیازها و الزامات استقالل بانک ، پیششود قبل از هر گونه اقدام برای استقالل بانک مرکزیمي

نیازها و الزامات ای از پیشمرکزی فراهم شود. چرا که استقالل بانک مرکزی به یک مجموعه

نیازها فراهم نیست. برای این منظور الزم است نیاز دارد که در حال حاضر در ایران این پیش

 وضعیت موارد زیر روشن گردد:

 بانک مرکزی به منظور تطبیق با نظام بانکداری بدون ربا  تبیین ابعاد مختلف استقالل 

 سازی دولت و بودجه دولتاصالحات مالي در راستای کوچک 

  توسعه بازارهای مالي به منظور تامین مالي بودجه دولت 

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیتبیین جایگاه بانک 

نک مرکزی عالوه بر افزایش اختیارات بانک مرکزی در با عنایت به موارد فوق، استقالل با

تعیین اهداف و ابزارهای پولي، وظایف و مسوولیت های بانک مرکزی نیز همزمان مورد عنایت 

قرار گیرد. این موضوع بسیار مهمي است که در ادبیات استقالل بانک مرکزی برای مدت های 

ن برآمدند که به این مهم بپردازند و ابعاد آن طوالني مغفول مانده بود و اخیرا محققان درصدد آ

 را روشن کنند. در این خصوص دو موضوع کلیدی بشرح زیر مورد توجه قرار گرفت:

 پاسخگویي 

 شفافیت 

چرا که بانک مرکزی باید در قالب این مهم به عموم مردم پاسخگو باشد و به طور پیوسته 

هد و مردم بر اساس این اطالعات مردم را در جریان اهداف و سیاست های خود قرار د

تصمیمات منطقي و عقالیي بگیرند. یکي از مطالعات اولیه در این خصوص به تدوین شاخص 

(. این شاخص درصدد است تا اطالعات Siklos، 2002گردد )شفافیت بانک مرکزی بر مي

اجزای  متغیر نظیر کم و کیف پیش بیني ها، 11اقتصادی و نهادی را پوشش دهد. این شاخص 

تفصیلي مدل های مورد استفاده، کم و کیف جلسات، کم و کیف رای گیری و تصمیمات، فاصله 

زماني انتشار منظم اطالعات که مجموع تعامالت بانک مرکزی با مردم را نشان مي دهد، در نظر 

مي گیرد. در تکمیل این شاخص، شاخص دوم که پاسخگویي بانک مرکزی را نشان مي دهد، 

( ویرایش جدیدی از این شاخص ها را معرفي 2006ه است. آیجفینگر و گراتس )ساخته شد

کرده اند. بنابراین برای هرگونه اصالحات جهت گام برداشتن به سمت استقالل بانک مرکزی، 

باید موضوع شفافیت و پاسخگویي بانک مرکزی نیز مطمح نظر قرار گیرد و این موضوعي است 

 شود.که در ایران به آن توجه نمي

    

 های قانونی  راهبرد دوم:  اصالحات مالی و اعمال محدودیت
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خوبي برای کاهش وابستگي بودجه دولت به نظام بانکي را بدون انجام  ایران تجربة

قانون برنامه سوم توسعه است که برای برنامة  69اصالحات نهادی دارد. نمونة بارز آن مادة 

قانون برنامه سوم توسعه، استقراض دولت از  69طبق ماده چهارم توسعه نیز تمدید شده است. 

های ساالنة خود کند که دولت باید بودجهسیستم بانکي ممنوع شده است. این ماده تصریح مي

رسد نظر ميای تنظیم نماید که کسری احتمالي از طریق نظام بانکي تامین نشود. بهگونهرا به

تگي کسری بودجه دولت به منابع بانکي موثر باشد و دولت تواند برای وابساین گونه قوانین مي

نیز از این طریق مي تواند اصالحات الزم در سمت منابع و مصارف خود برای دستیابي به تعادل 

 بودجه را انجام دهد.

در این راستا دو رویکرد به صورت همزمان قابل اجرا است. یکي ایجاد محدودیت های  

تواند در تحدید پایه پولي ر توسط دولت به بانک مرکزی است که ميقانوني برای منع فروش دال

ای است که کشور موثر باشد. رویکرد دوم کاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه

تواند در بهینه سازی حجم دولت موثر باشد. بدیهي است در صورت به ثمر نشستن مي

اتي دولت، بخشي از مشکل کسری بودجه های رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیسیاست

 دولت از این طریق حل خواهد شد.      

 سياست راهبردي مديريت ارز و بازار ارزهاي خارجي 7.3.2

بانک مرکزی مسوول سیاستگذاری و مجری بر سه بازار مالي پول، ارز و طال است. در این 

ي که بخش قابل توجهي از راستا، بانک مرکزی نهادی برای ثبات و تعادل بازار است. از آنجای

آید و درصد کمي از محل صادرات کاالها و درآمدهای ارزی از محل فروش نفت بدست مي

تبع آن نقش بانک مرکزی خدمات است، نقش انحصاری دولت به عنوان صاحب این درآمد و به 

 حائز اهمیت است. 

یریت شده است که های مطرح درخصوص نظام ارزی ایران، نظام شناور مداز جمله سیاست

در کمیته تخصصي بازار پول، ارز و سرمایه نیز به تصویب رسیده است. در این نظام نرخ ارز با 

شود، بطوریکه اگر نرخ ای برای نوسانات در نظر گرفته ميتوجه به شرایط بازار تعیین و دامنه

  کند.خارج از دامنه مذکور نوسان نماید، بانک مرکزی در بازار مداخله مي

گیرد یا اینکه آیا تغییر و تحوالت نرخ ارز واقعي صرفا تحت تاثیر متغیرهای اسمي قرار مي

نقش عوامل واقعي در روند آن متاثر است؟ مطالعات تجربي نشان مي دهد متغیرهای واقعي 

اقتصاد در روند تغییرات نرخ ارز واقعي تاثیر و نقش مهمي دارند. از جمله مخارج دولت، 

وامل تولید، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری عواملي هستند که در بلند مدت بر نرخ وری عبهره

ارز واقعي تاثیر مي گذارند. لذا تنظیم سیاست های ارزی و نرخ ارز صرفا مبتني بر تفاوت نرخ 

 تورم داخلي و خارجي محل تامل و بازنگری است.
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ش نرخ ارز در اقتصاد توجه این در شرایطي است که باید به آثار مختلف اقتصادی افزای

داشت. آثار اجرای سیاست افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کالن کشور با تاکید بر صادرات غیر 

 سطح تولید و اشتغال قابل بحث و بررسي است. ،بودجه دولت ،هاسطح عمومي قیمت ،نفتي
 های مختلف قابل بحث و بررسي است. از جمله:رویکرد دولت به ارز از دیدگاه

  کند. درصد درآمدهای بودجه را از محل درآمدی نفت تامین مالي مي 60دولت بالغ بر

 این به مفهوم واقعي یعني دولت به طور پیوسته با کسری بودجه باالیي مواجه است.

  .دولت از مدیریت نرخ ارز به عنوان سیاستي برای کاهش نرخ تورم استفاده مي نماید

ای تعلق ای و واسطهکاالهای وارتي کشور به کاالهای سرمایه درصد 85ویژه اینکه بالغ بر به

دارد و در صورت افزایش نرخ ارز، هزینه تولید کاالها و خدمات از این طریق افزایش یافته و در 

 نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اهداف  با عنایت به اینکه این دو رویکرد دولت در جهت عکس هم هستند، در عمل یکي از

شود. یکي از دالیلي که دولت نتوانسته است نر خ تورم را کاهش دهد، قرباني هدف دیگر مي

 1380ویژه در دهه همین عامل است. از انجایي که بازار ارز به تبع افزایش درآمدهای نفتي به

زی، به طور پیوسته با مازاد عرضه ارز مواجه بود، دولت از طرق فروش این مازاد بر بانک مرک

 موجب تشدید رشد پایه پولي شده و از این ناحیه کسری بودجه خود را تامین کرده است. 

های با در نظر گرفتن مکانیزم ارتباط بودجه دولت به بازار و نرخ ارز، هماهنگي سیاست

ای(، پولي و ارزی از الزامات مدیریت درست نرخ تورم است. بنابراین، اگر چنانچه مالي )بودجه

ای مدیریت کند که از رکزی بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد، بازار ارز را باید بگونهبانک م

 کاهش ارزش ریال جلوگیری نماید.

 مديريت انتظارات و نااطميناني 7.3.3

نااطمیناني و به طور خاص نااطمیناني تورمي بر بخش واقعي اقتصاد در ابعاد مختلف 

عالوه بر آن نااطمیناني  1مایه گذاری مي شود.تاثیرگذار است. نااطمیناني تورم باعث کاهش سر

   2دهد.تورم کارایي تخصیص توسط قیمت ها را کاهش مي

  .اطالعات و نااطمیناني: افزایش اطالعات تاثیر بسزایي بر کاهش نااطمیناني دارد

 اطالعات مبتني بر دو دوره قابل تمایز است:

ها لحاظ گیریب در تصمیبمشود تاثیر تجاراطالعات ناظر بر گذشته که موجب مي -

 شود. 

شود و در بهینه شدن ها مياخت بهتر فرصتناطالعات ناظر بر آینده که موجب ش -

 کند.تصمیمات اتخاذ شده کمک مي

                                                 
1 Fischer and Modigliani (1978) 
2 Friedman (1977) 
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اطالعات در اتخاذ تصمیمات نقش بسزایي دارد. هرذ چه اطالعات بشتر و دقیق تر 

مواجه خواهند بود و این فرآیند  باشد، تصمیم گیران با ریسک و نااطمیناني کمتری سدردستر

آنها را هدایت مي کند تا تصمیمات بهینه تری اتخاذ نماید. در سطح خرد کسب وکارها با انواع 

ریسک و نااطمیناني از قبیل قیمت، تقاضا، رقبا، و محصوالت جانشین نمونه هایي از این موارد 

 هستند که کسب و کارها با آنها مواجه هستند. 

فته های تحقیقات گذشته، بین نرخ تورم و نااطمیناني رابطه دو طرف وجود بر اساس یا

افزایش یکي بر دیگری تاثیر مثبت دارد. در صورتي که نرخ تورم مدیریت شود و نرخ آن  1دارد.

کاهش یابد، با کاهش نااطمیناني، مجدداً نرخ تورم کاهش خواهد. چرا این خود بر شکل گیری 

اکنون  ن مي شود.ارد و از این طریق تاثیر مثبت آن بر اقتصاد نمایانتظارات تاثیر مي گذا

 ارائه مي گردد. دوره میان مدتبرای  ی اجرایيهای راهبردی و راهکارهاسیاستخالصه ای از 

 وری و رشد اقتصادی کشورسياست راهبردی ارتقای بهره

محوریت اصالح محیط کالن  ارتقای محیط کسب وکار برای رشد و توسعه تولید و رشد اقتصادی با -

 کشور

 گذاری در تحقیق و توسعه ارتقای توان رقابتي کشور از طریق سرمایه -

 و توسعه بکارگیری دانش رشد تولید دانشاتخاذ برنامه موثر و عملیاتي برای  -

 و خالقیت  رشد نوآوریبه منظور  SEMsحمایت از  -

 حمایت از مالکیت معنوی -

 تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخليافزایش نسبت مخارج  -

 افزایش تعامل و توسعه همکاری بین دانشگاه و صنعت -

 اصالح نظام آموزش عالي به منظور تربیت نیروی انساني متناسب با تقاضای بازار کار -

 و فناوری بین الملليانتقال دانش با محوریت  گذاری مستقیم خارجيسرمایهتوسعه  -

تجلي یافته در ماشین آالت و تجهیزات  انتقال دانش فنيبا محوریت  کاالهای سرمایهواردات مدیریت  -

 سرمایه ای

 به منظور ارتقای تخصیص بهینه منابعمنطقي  اتخاذ سیاست های درآمدی -

  وری باالوکارهای دارای بهرهاجرای راهکارهای موثر برای تشویق سازمانها و کسب -

 وریرههای بهابالغ شاخصتعیین و  -

در راستای ارتقای توان رقابتي  ها و طرحهای بهبود مدیریت و کیفیت عرضه کاالها و خدماتتهیه برنامه -

 کشور در تولید

وکارها و حذف قواني غیر ضرور برداری و بسته شدن کسبانداز، بهرهاصالح قوانین و مقررات تاسیس، راه -

 برای کاهش هزینه تولید.

 ت بازار کار با محوریت تعيين حقوق و دستمزد نيروی کارسياست راهبردی مدیری

                                                 

 ( مراجعه شود.2006برای اطالعات بیشتر به مرادی ) 1 
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 افزایش حداقل دستمزها متناسب با نرخ تورم   -

 وری نیروی کار های قانوني برای برقرای ارتباط بین سطح دستمزدها و بهرهتدوین حمایت -

 و تسهیل فرآیندها موانع برای استخدام نیروی کارمحدود کردن   -

 ساعت کارپذیری  انعطاف  -

 در راستای کاهش هزینه تولید کار اضافينیروی ارتقای مدیریت کسب و کارها در تعدیل -

 سياست راهبردی مدیریت تقاضا: مصرف خصوصی

های پولي مناسب با محوریت کنترل اعطای مدیریت مصرف بخش خصوصي از طریق اجرای سیاست -

 تسهیالت برای مصرف  

های مالي مناسب با محوریت هدفمندسازی طریق اجرای سیاستمدیریت مصرف بخش خصوصي از  -

 های انتقالي به افراد نیازمندپرداخت

 گذاریسياست راهبردی مدیریت تقاضا: سرمایه

 های بیکار تولید کشورظرفیت برداری ازمدیریت بازار مصرف و تجارت در راستای افزایش بهره -

تخصیص بهینه منابع است. در صورتي که منابع در طرح ای های مالي و پولي برای ارتقاصالح سیاست -

همچنین باعث ایجاد  شود.های با بازدهي باال تخصیص یابد، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی باالیي مي

 شود. از جمله:ظرفیت بیکار در اقتصاد نمي

 گزارانهای سرمایهها برای ارزیابي اقتصادی طرحارتقای توان کارشناسي بانک -

های دولتي با حجم اعتبارات دولتي به منظور جلوگیری از طوالني شدن زمان تناسب بین حجم طرح   -

 های دولتياجرای طرح

 هایي که دارای بازده اقتصادی باال هستند.ها و پروژهمالي برای طرح-های پولياعطای یارانه -

 کنند. هایي که از فناوری پیشرفته استفاده ميها و پروژهمالي برای طرح-های پولياعطای یارانه -

 سياست راهبردی مدیریت بخش خارجی: با محوریت واردات

 مندی اقتصاد کاهش نرخ تعرفه و توسعه رقابت -

 کاالهای با فناوری باالواردات با محوریت  ایافزایش سهم واردات کاالهای سرمایه -

 ال دانش و فناوری و گسترش تولید و رقابتگذاری خارجي با رویکرد انتقگسترش سرمایه -

های تسهیل تجاری با محوریت کشورهای منطقه از جمله استقرار پنجره واحد به منظور اجرای سیاست -

 کاهش تعداد مراحل و زمان در راستای کاهش هزینه

 المللياصالح نظامات قانوني در چارچوب نهادهای بین -

 اری از طریق انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبهتقویت تعامل با کشورهای طرف تج -

 در راستای کاهش هزینه خریدهای خارجي توسعه بازاریابي بین المللي -

 سياست راهبردی بودجه دولت
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تواند در بهینه سازی حجم دولت موثر ای که ميکاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه -

 باشد.

های های پولي به سیاستبه دلیل وابستگي سیاست بودجه دولتو منطقي سازی حجم اصالحات  -

  مالي

اصالح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در راستای کاهش وابستگي سیاست های مالي به سیاست  -

  پذیرها و حمایت از اقشار آسیبتهیه نظام جامع تامین اجتماعي با رویکرد هدفمند کردن یارانه های پولي

زم برای ممنوعیت تامین مالي کسری بودجه دولت در راستای کاهش وابستگي تصویب قوانین ال -

 پایه پولي کشور افزایش تحدید دولت به فروش ارز به بانک مرکزی در راستای 

 های تامین مالي بودجه دولتتوسعه بازارهای مالي به منظور توسعه زمینه  -

 سياست راهبردی مدیریت نقدینگی

 ضه پول و نرخ رشد اقتصادی کشورتنظیم ارتباط بین حجم عر -

  به تولید هدایت نقدینگي -

  های مبادالتينظام بانکي به منظور کاهش هزینه های اجرایيتسهیل ضوابط و رویه -

و در راستای  تطبیق با نظام بانکداری بدون ربا با محوریتتبیین ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی  -

  کشور های پولي و ماليارتقای استقالل سیاست

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیتبیین جایگاه بانک -

 سياست راهبردی مدیریت ارز و بازار ارزهای خارجی

 به منظور کاهش هزینه تولید به دلیل وابستگي تولید به تجارتکنترل نرخ ارز  -

 وکارسازی فضای تولید و کسبتثبیت نرخ ارز در راستای باثبات -

هبردی مدیریت کالن اقتصاد: با محوریت باثبات سازی نوسانات سياست را

 متغيرهای اقتصادکالن و کاهش نااطمينانی در اقتصاد

 

وکارها در راستای هدفگذاری نرخ تورم و تالش برای تحقق آن به منظور دادن عالمت صحیح به کسب -

 یني انها از نماگرهای کالن اقتنصادیبگیران و فعاالن اقتصادی و تقویت توان پیشایجاد اطمینان در تصمیم

 با ثبات سازی نرخ ارزارتقای مدیریت نرخ ارز به منظور  -

 بات برای حداقل سازی نوسانات نرخ تورمهای پولي و مالي باثاجرای سیاست -

 الملليهای داخلي و بینحداقل سازی نوسانات تولید و رشد اقتصادی از طریق کنترل و مدیریت تکانه -

شود تاثیر تجارب در اطالعات ناظر بر گذشته که موجب ميیناني از طریق افزایش کاهش نااطم -

 . حداقل شودها گیریتصمیم

شود ها مياخت بهتر فرصتناطالعات ناظر بر آینده که موجب شکاهش نااطمیناني از طریق افزایش  -

 .نمایدتصمیمات اتخاذ شده کمک  سازیو در بهینه 

 برای ایجاد اطمینان در مردم و سایر فعاالن اقتصادی منتخب ياساس تنظیم ذخیره کاالهای -
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 ره کوتاه مدتو: دعملياتیی راهكارها 7.4

  سمت عرضه اقتصاد راهكارهای (1

 این سیاست ها شامل تولید و بازار کار است.

 الف. توليد و رشد

  بنگاه های فعال در فرآیند تولید حفظ تداوم فعالیتِاتخاذ تدابیر موثر برای 

  سیاست های تشویقي برای بنگاه هایي که تعطیل و یا در حال تعصیل شدن هستند.اتخاذ 

 .اجرای سیاست های حمایتي برای بنگاه هایي که دارای ظرفیت بیکار هستند 

  پایش و مدیریت واردات به منظور تامین قطعات بنگاه هایي که به دلیل تحریم قادر به تولید

 کاال نیستند.

  عوامل تولید به منظور تشویق واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت سیاست های کاهش هزینه 

 

 بازار کارب. 

  افزایش حداقل دستمزها متناسب با نرخ تورم 

 وری نیروی کار های قانوني برای برقرای ارتباط بین سطح دستمزدها و بهرهتدوین حمایت 

 محدود کردن موانع برای استخدام نیروی کار و تسهیل فرآیندها 

 پذیری ساعت کار عطافان 

  کار اضافي در راستای کاهش هزینه تولیدتعدیل نیروی برایارتقای مدیریت کسب و کارها 

 

 مدیریت تقاضا: مصرف خصوصی  راهكارهای (2

 های پولي مناسب با محوریت مدیریت مصرف بخش خصوصي از طریق اجرای سیاست

 کنترل اعطای تسهیالت برای مصرف  

 انتشار با محوریت پولي های صي از طریق اجرای سیاستمدیریت مصرف بخش خصو

 اوراق به منظور جمع آوری نقدینگي جامعه

 های مالي مناسب با محوریت مدیریت مصرف بخش خصوصي از طریق اجرای سیاست

 های انتقالي به افراد نیازمندهدفمندسازی پرداخت
 

 مدیریت بخش خارجی: با محوریت واردات راهكارهای (3

  برای کاالهای منختب مندی اقتصادتعرفه و توسعه رقابتکاهش نرخ  

 به منظور کاهش ای سرمایهواسطه ای و کاالهای نهاده ها، واردات و روان سازی  تسهیل

 تعداد مراحل و زمان در راستای کاهش هزینه

  تقویت تعامل با کشورهای طرف تجاری 

 

 سياست راهبردی بودجه دولت  (4

  به منابع نظام بانکيلت وابستگي بودجه دوپرهیز از 

 پرهیز از تامین مالي بودجه از طریق افزایش دارایي های خارجي بانک مرکزی 
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 در ردیف هایي غیر از حقوق و دستمزد ایاعتبارات هزینه حجم کاهش 

 

 مدیریت نقدینگی راهكارهای (5

  1391درصد در سال  30اتخاذ تدابیر موثر برای کاهش رشد نقدینگي به زیر 

 تخاذ سیاست های افزایش حج پایه پوليهیز از ارپ 

 مالي برای کاهش حجم نقدینگي جامعه -استفاده از ابزارهای پولي 

 جهت گیری سیاست های پولي برای تقویت تولید واحدهای فعال 

  ارتقای مدیریت مولفه های موثر بر ضریب فزاینده پولي  

 

 مدیریت ارز و بازار ارزهای خارجی راهكارهای (6

 لوگیری از آثار اني بازار ارز به منظور تدوام ثبات نسبي بوجود آمده و جپایش و دیده ب

 ي در ماه های پایاني سال جاریلمامنفي تکانه های احت

  اتخاذ جهت گیری مشخص وم شفاف به منظور کاهش میانگین نرخ ارز از سطح

ولید کاهش هزینه تثانیًا  ،اوالً فروکش کردن انتظاراتدر راستای  ریال 27000-25000

قیمت ها از عمومي و ثالثاً جلوگیری از افزایش سطح  به دلیل وابستگي تولید به تجارت

 ق کاهش قیمت کاالهای مصرفي وارداتي یطر

  وکارسازی فضای تولید و کسبباثباتشفاف سازی نظام ارزی کشور به منظور 

 

های اقتصادکالن مدیریت کالن اقتصاد: با محوریت باثبات سازی نوسانات متغير راهكارهای (7

 و کاهش نااطمينانی در اقتصاد

 و تالش برای تحقق آن به منظور  برای سال اجاری و سال آینده هدفگذاری نرخ تورم

گیران و فعاالن وکارها در راستای ایجاد اطمینان در تصمیمدادن عالمت صحیح به کسب

 نها از نماگرهای کالن اقتنصادیآبیني اقتصادی و تقویت توان پیش

 ارتقای مدیریت نرخ ارز به منظور با ثبات سازی نرخ ارز 

 پولي و مالي برای حداقل  اقتصادی باثبات به ویژه سیاست های هایاجرای سیاست

 سازی نوسانات نرخ تورم

 حداقل سازی نوسانات تولید و  به منظور الملليهای داخلي و بینکنترل و مدیریت تکانه

 رشد اقتصادی 

 ز طریق افزایش اطالعات ناظر بر آینده که موجب شناخت بهتر کاهش نااطمیناني ا

 سازی تصمیمات اتخاذ شده کمک نماید.شود و در بهینه ها ميفرصت

 شود تاثیر کاهش نااطمیناني از طریق افزایش اطالعات ناظر بر گذشته که موجب مي

 ها حداقل شود. گیریتجارب در تصمیم

 ای اساسي منتخب برای ایجاد اطمینان در مردم و ذخیره کااله و اطالع رساني تنظیم

 سایر فعاالن اقتصادی
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 گيرینتيجه 7.5

. ابتدا اهداف کیفي و سپس اهداف کمي با دو شدکنترل تورم تدوین  برنامهاین فصل در 

گزینه تعیین شد. در ادامه بر اساس یافته های فصول قبل، موشکافي الزم در خصوص عدمل 

فت و بر این اساس سیاست های راهبردی، ابزارها و راهکارهای موثر بر نرخ تورم صورت گر

اجرایي برای کنترل نرم تورم ارائه شد. با عنایت به بنیادی بودن سیاست های اهبردی انتظار 

همت گمارد تا این  «برنامه کنترل تورم»مي رود دولت با نگاه همه جانبه نسبت به اجرای 

 ای دیگر جهان حل شود. معضل تاریخي همانند بسیاری از کشوره
 

 
 

 الزامات و برنامه نظارتی 8

که طي اجرای برنامه در تموامي  شوداطالق مينظارت در امور به مجموعه ای از فعالیت ها 

مراحل تحت کنترل و مدیریت باشد. ایون مفهووم در برناموه هوا، سونجش و ارزیوابي عملکورد 

بیني شده است. نظارت در سوه مرحلوه یشها و استانداردهای پهای تدوین شده با اهدافبرنامه

 قابل انجام است:

  ارزشیابي پیش از اجرای برنامه: به حالتي اطالق مي شود که منطقي بودن برنامه را در

 ابعاد مختلف مورد سنجش و اندازه گیری قرار مي دهد. 

  یوسوته برناموه در فرآینود اجورا پارزشیابي حین اجرای برنامه: حالتي است که به طور

 مورد سنجش و ارزیابي قرار مي گیرد و در صورت لزوم برخي جهت گیری ها بازنگری مي شود. 

  ارزشیابي پس از اجرای برنامه: در این مرحله عملکرد با اهداف مقایسوه و تطبیوق داده

مي شود و انحراف از اهداف و دالیل انحراف شناسایي مي شود و سیاست های کواربردی بورای 

 صیه مي شود.رفع انحراف خا تو

با عنایت به برنامه ای که برای کنترل تورم تدوین شده است، پیشنهاد مي شود هر یوک از 

دستگاه ها برحسب مسوولیتي که در تدوین و اجرای سیاست ها دارنود، برناموه کیفوي و کموي 

خود را برای تورم به طور مستقل تدوین نمایند و سپس بوا تعامول بوا معاونوت برناموه ریوزی و 

رت راهبردی، این برنامه تلفیق و نهایي شود و قبل شروع هر سال، برناموه بورای اجورای بوه نظا

دستگاه های ذیربط ابالغ شود و در فرآیند اجرا و پس از اجرا نظارت الزم توسط این  نهواد بوه 

 اجرا درآید.  
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 گيریبندی و نتيجهجمع 9

تهیه شده است. برای این منظور،  به منظور کنترل آن تورم نرخ مدیریتهدف  مطالعه بااین 

آنها آگاهي گسترده و از ابعاد مورد بررسي قرار گرفت مجموعه ای از نظریه های تورم  ابتدا

نتایج مطالعات در سطح و همچنین این نظریه ها مورد نقد و ارزیابي قرار گرفت.  شدحاصل 

حت تاثیر عوامل و متغیرهای بین المللي و ملي موید این است که نرخ تورم در اقتصادهای باز ت

در تبیین رفتار نرخ تورم باید به هر دو دسته عوامل توجه شود. در  ،خارجي و داخلي است. لذا

سطح بین المللي عواملي مانند نرخ تورم در کشورهای طرف تجاری بر تورم داخلي تاثیرگذار 

برای این منظور در برخي  است که در قالب نظریه های تورم وارداتي مورد تحلیل قرار مي گیرد.

شاخص قیمت واردات کاالها و خدمات و یا نرخ ارز به عنوان متغیر جانشین  ،مطالعات تجربي

متغیر نرخ تورم در کشورهای طرف  ،در میان این سه متغیر ،استفاده مي شود. با وجود این

 تجاری شاخص مناسبي برای سنجش تاثیر تورم وارداتي بر تورم داخلي است.

امل تاثیرگذار در سطح ملي و داخل اقتصاد کشورها بر رفتار نرخ تورم در دو گروه عو 

نرخ ارز و  ،سطح دستمزدها ،قابل طبقه بندی هستند. یک گروه عوامل مانند حجم نقدینگي

بودجه دولت که موجب افزایش نرخ تورم مي شوند و یک سری متغیرهای دیگری نظیر تولید 

 تاثیر منفي دارد. که افزایش آن بر نرخ تورم

بررسي مطالعات در سطح بین المللي اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در  

موید این است در  ،حال توسعه و همچنین حقایق اقتصاد ایران به عنوان کشور در حال توسعه

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

در این کشورها توصیه مي شود و این استقالل در کاهش نرخ تورم موثر واقع شده مرکزی 

است. در حالي که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که در آنها دولت ابزارهای مناسبي 

استقالل بانک مرکزی ضمن اینکه نتوانسته است موجب  ،برای تامین مالي کسری بودجه ندارند

 ،لکه به مناقشات بین دولت و بانک مرکزی نیز دامن زده است. بنابراینکاهش نرخ تورم شود ب

 ،الزم است کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قبل از توسل به استقالل بانک مرکزی

 الزامات مورد نیاز آن را ابتدا فراهم کنند و سپس به استقالل بانک مرکزی مبادرت ورزند.   

اقتصاد ایران های کلیدی ایق آشکار شده کشور، ویژگيا عنایت به اهمیت شناخت حقب

نظریه یا نظریه های مناسب  ،بتوان بر اساس این یافته ها. این مهم کمک کرد تا احصاء گردد

مهمترین حقایق موجود و آشکار شده انتخاب نمود.  ،که رفتار نرخ تورم ایران را تبیین مي کند

 ن با تاکید بر تورم بشرح زیر است:اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد ایرا
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  اقتصاد ایران یک اقتصاد باز بود و کوچک است و بخشي از تغییرات نرخ تورم از

 تغییر و تحوالت فضای جهاني قابل توجیه است. 

 وابستگي تولید و تجارت به نفت 

 های پوليهای مالي و سیاستارتباط تنگاتنک سیاست 

 های پوليفعالي سیاستهای مالي و نقش اننقش فعال سیاست 

  بانکي –بانکداری بدون ربا و تاثیر آن بر عملیات پولي 

 دهد که ایران با دو رژیم تورمي بشرح روند تورم کشور طي دوره مطالعه نشان مي

 است. زیر تبعیت تجربه کرده

: دوره ای که در آن کشور نرخ تورم یک رقمي و با ثبات را 1338 – 1352دوره  -

 ت.تجربه کرده اس

: دوره ای که طي آن کشور نرخ تورم دو رقمي و پرنوسان را 1353 – 1390دوره  -

 تجربه کرده است.

  نرخ تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت ضمنيGDP  کشور طي دوره مورد

درصد در سال  3/54درصد را تجربه کرده است. اولي با نرخ تورم  50مطالعه دو نرخ تورم باالی 

رخ داده است. اولي با سال های اولین  1372درصدی در سال  9/52تورم و دومي نرخ  1353

 تکانه نفتي و دومي با سال های اجری طرح تعدیل اقتصادی همزمان بوده است.

  متغیر نرخ تورم با متغیرهای اقتصاد کالن نظیر رشد نقدینگي، رشد نرخ ارز، رشد

لي که با رشد اقتصادی رابطه منفي بودجه دولت و نرخ تورم واردتي رابطه مثبت دارد در حا

 دارد.

فرازهای موجود در اسناد باال دستي پتانسیل های قوی دارند که در صورت بهره گیری از 

 ،تفکر علمي ،موضوعاتي نظیر روح علمي ،کشور تورم نازلي را تجربه خواهد کرد. بویژه ،آنها

در بهره وری عوامل تولید هستند خالقیت و نوآوری و کسب مهارت از عوامل تاثیرگذار  ،ابتکار

که موجب تحول در روش های تولید شده و زمینه تولید و رشد اقتصادی را در سطح ملي 

فراهم مي نماید و از این طریق کشور تورم پاییني را تجربه خواهد کرد. بدیهي است در صورتي 

انداز مغفول  که طي دهه های گذشته این موضوعات از جمله فرازهای قانون اساسي و چشم

کشور در حال حاضر مي توانست نرخ تورم قابل قبولي در سطح منطقه و بین المللي  ،نمي ماند

داشته باشد و سطح رفاهي جامعه ارتقاء مي یافت. تجربه تورم دو رقمي در کنار نرخ بیکاری دو 

ژه افراد رقمي طي دهه های اخیر تاثیرات منفي قابل توجهي تنزل سطح زندگي احاد جامعه بوی

 دارای درآمد ثابت و فاقد تخصص برجای گذاشته است. 

های مختلف قیمت که برای محاسبة نرخ تورم مورد با بررسي شاخصدر ادامه 

تاکنون از بعد کاربردی  حاصل شد که ن نتیجهدر این تحقیق ایگیرد، استفاده قرار مي
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ها وجود ییرات سطح قیمتشاخص جامع و مانع مورد توافق اقتصاددانان برای محاسبة تغ

کننده برای محاسبة نرخ تورم رغم اینکه در اکثر کشورها، شاخص قیمت مصرفندارد. به

شود اما توافق عمومي وجود دارد که این شاخص، نرخ تورم را بیش از میزان استفاده مي

کننده توسط دهد. در این صورت مبنا قرار گرفتن شاخص قیمت مصرفواقعي نشان مي

ها، عالمت لت در تدوین بودجه و همچنین برای بخش خصوصي در تعیین قیمتدو

 دهد.گیران مينادرستي به تصمیم

های قیمت برحسب نوع شاخص، تعداد اقالم موجود در هر سبد، میزان دقت شاخص

فاصلة سال پایه با سال محاسبة شاخص، وزن هر گروه کاال یا خدمت در سبد، نحوة 

ها، نحوة برخورد با کاال یا ي همزمان با تغییرات قیمت در شاخصدخالت تغییرات کیف

گیری از کشوری به کشور دیگر نتایج خدمت جدید و در نهایت نوع و حجم نمونه

های مسئول با درنظر گرفتن این موارد دهد. بنابراین، الزم است دستگاهمتفاوتي ارائه مي

نسبت به بازنگری و اصالح آن برای محاسبة دقیق شاخص قیمت اهتمام ورزیده و 

 بکوشند.

در ایران عمالً مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران دو نهادی 

کنند. مقایسة آمار شاخص کننده را تهیه و منتشر ميهستند که شاخص قیمت مصرف

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

دهد نرخ تورم شد، نشان ميکه توسط دو مرجع مذکور تهیه مي 1381 -1376دورة 

کند. برابر نرخ تورمي است که بانک مرکزی آن را تهیه و منتشر مي 46/1مرکز آمار ایران 

وجود تفاوت بسیار باال در محاسبة شاخص مهمي نظیر شاخص قیمت، موضوعي نیست 

به دلیل تبعات منفي تهیه  1380ز اوایل دهة هرحال، اسادگي از کنار آن گذشت. بهکه به

شد، و انتشار آمار دوگانه در شاخص قیمت که منجر به محاسبه و اعالم دو نرخ تورم مي

وسیلة بانک مرکزی که به -شاخص قیمت و نرخ تورم  مرکز آمار ایران مسئول انتشار آمار

 گردید. -شود تهیه مي

روی محاسبه و انتشار آمار دقیق های پیشالشبا عنایت به این موارد و مشکالت و چ

 قیمت، نکات زیر قابل طرح است:و قابل اعتماد شاخص

 های با اهمیت با عنایت به اینکه آمارهای دقیق، قابل اعتماد و بروز یکي از ورودی

المللي بر اساس ریزی کشور است و کارکرد نهادهای آماری بینو ارزشمند نظام برنامه

های کند که نهادهای آماری نه تنها در میان دستگاهدر مسیری حرکت ميروند گذشته 

اجرایي استقالل داشته باشند بلکه حتي از زیر مدیریت نهاد دولت نیز خارج شوند و 

آوری کنند. صورت نهاد مستقل از دولت آمارهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي را جمعبه
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ریزی کشور مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه شود، این مهمدر این راستا پیشنهاد مي

قانون برنامة چهارم  56ای در چارچوب مادة توجه و عنایت جدی قرار گیرد و الیحه

توسعه تهیه و پس از طرح در هیئت دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسالمي ارسال 

سازمان  1380و اوایل دهة  1370های اواسط دهة در سالنماید گردد. یادآوری مي

ریزی وقت تالشي برای رفع این مشکل انجام داد اما تاکنون مثمرثمر مدیریت و برنامه

 نبوده است. 

 کننده عالوه بر مشکالت تئوریکي مترتب بر آن، در ایران شاخص قیمت مصرف

دلیل اعطای یارانه به کاالهای اساسي و کنترل قیمت بخشي از کاالها و خدمات، با به

است. هر چند این شاخص با ثابت بودن سایر شرایط، از بعد مصرف و  تورش همراه

کننده شاخص مناسبي برای تغییر سطح قیمت و سطح استاندارد زندگي و رفاه مصرف

گذاری و همچنین از نظر مبنا قرار گرفتن این شاخص در جامعه است، اما از بعد سرمایه

 خوردار نیست.       ای دولت، از دقت و قوت الزم  برمحاسبات بودجه

  با عنایت به اینکه عمالً فاصله سال پایه با سال محاسبة شاخص قیمت در ایران

رود دستگاه گردد، انتظار ميطوالني است و منجر به کاهش دقت شاخص قیمت مي

 مسئول محاسبة این شاخص، فاصله را با تغییر زودهنگام به حداقل برساند. 

  قلم  369جاری به با درنظر گرفتن افزایش اقالم سالاقالم موجود در سبد خانوار

کاال و خدمت افزایش یافته است، اما کماکان در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار 

طور شود برای افزایش دقت، ترکیب و تعداد اقالم سبد، بهپایین است. پیشنهاد مي

 اساسي مورد بازنگری قرارگیرد. 

  آمار شاخص قیمت عوامل زیر را در محاسبة شایسته است نهاد متولي تهیه

شاخص با دقت و تأمل بیشتری مورد عنایت قرار دهد و نحوة محاسبة موارد مذکور 

 طور دقیق و شفاف تبیین و ارائه و گزارش نماید:به

 قیمت نحوة محاسبة تغییرات کیفي همزمان با تغییر قیمت کاالها، -

 نحوة برخورد با کاال یا خدمت جدید، -

 گیری،مونه و روش نمونهحجم ن -

 دهي کاالها و خدمات،وزن -

شوند و یا خانوارها برای نحوة برخورد با کاالهایي که در بازار مبادله نمي -

 کنند.مندی از آن پولي پرداخت نمياستفاده و بهره

. ابتدا اهداف کیفي شد تورم تدوین مدیریت ، رهبردها و سیاست هایدر بخش پایاني

امه بر اساس یافته های فصول قبل، موشکافي الزم در خصوص عدمل موثر بر در اد و تعیین شد
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نرخ تورم صورت گرفت و بر این اساس سیاست های راهبردی، ابزارها و راهکارهای اجرایي برای 

نجم توسعه ارائه شد. با عنایت به بنیادی بودن سیاست پکنترل نرم تورم طي سال های برنامه 

 «برنامه کنترل تورم»ود دولت با نگاه همه جانبه نسبت به اجرای های اهبردی انتظار مي ر

 همت گمارد تا این معضل تاریخي همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان حل شود. 
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