
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رکورد تورمی
 در ایران
 فاطمه توکلی



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب رکود تورمی در ایران
 فاطمه توکلی

 مجموعه زندگی دیجیتالناشر: 

 

 

 آربیتراژ، پایگاه تحلیلی اقتصادکاری از: 

 

 

 1396آذر تاریخ انتشار:  

 

 

 توکلیفاطمه نویسنده:  

 

 
 رضا توکلیآرایی: صفحه 

 

 

 صفحه 19اف، دیفایل پیمشخصات ظاهری:  

 

 

 مجموعه زندگیصاحب امتیاز:  

 

 

 کلیه حقوق نزد ناشر محفوظ است 

 

 

قانون حمایت از مولفان، مصنفان  5به موجب ماده 
، کلیه حقوق این 11/10/1348و هنرمندان مصوب 

باشد و هیچ کتاب برای مجموعه زندگی محفوظ می
استفاده، کپی برداری شخص حقیقی و حقوقی حق

)کل یا قسمتی از متن( و ویرایش آن را بدون اجازه 
 کتبی از نویسنده و ناشر ندارد. 

 آربیتراژ
فعالیت خود را آغاز  1396آربیتراژ، سایت تحلیلی اقتصاد است که از پاییز 

کرده است. این سایت که یکی از زیرشاخه های سایت مجموعه زندگی است 
   به صورت روزانه با مقاالت تحلیلی و اختصاصی خود بروزرسانی خواهد شد.

 http://TheArbitrage.irآدرس سایت آربیتراژ: 

 https://Lifecollection.irآدرس سایت مجموعه زندگی: 

 info@thearbitrage.irایمیل: 

 fatavakoli.ir@gmail.comایمیل نویسنده: 

 https://Lifecollection.ir/contactارتباط با ناشر: 

 

 

 های ارتباطیراه

http://thearbitrage.ir/
https://lifecollection.ir/
mailto:info@thearbitrage.ir
mailto:fatavakoli.ir@gmail.com
https://lifecollection.ir/contact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان دو معضل اقتصادی تورم باال و نرخ پایین رشد اقتصادی است و عوارض و پیامدهای ترکیب هم رکود تورمی
کند که در این های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل میبسیار نامطلوبی از جنبه

بروز تورم  تغییرات نا مناسب نقدینگی است و میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . علت 
توزیع نادرست نقدینگی در ایران از مهم ترین عوامل رکود تورمی به حساب می آید. تجربه کشورهاي در حال 
توسعه نشان داده است که کنترل پايه پولي براي کاهش تورم مي تواند خطرناک باشد. در عین حال نرخ سود 

به مي زند و کاهش سود بانکی نیز میل به پس انداز و سرمایه گذاری را کاهش می باالي بانکي به توليد ضر
دهد. بنابراین تدوین و تبیین سیاست های پولی و مالی و اعتباری در جهت خروج از رکود تورمی امری ضروری 

دهم و دوازدهم و دارای پیچیدگی های فراوان به نظر می رسد. از این رو بررسی سیاست های اعالم شده دولت یاز
 و نگاه نقادانه به آن امری الزم و سودمند خواهد بود.

مرحله ای رکود تورمی و بیان سیاست های بانک مرکزی  ۷کتاب رکود تورمی سعی بر آن دارد تا با تشریح فرآیند 
رد بر و  سیاست های پولی ، مالی و اعتباری خروج از رکود تورمی بسته پیشنهادی دولت ها و طرح نقدهای وا

سیاست های موجود به واکاوی شرایط کنونی ایران بپردازد .  بدیهی است پیش از هر نوع نقد علمی و تخصصی 
اعمال شده  یهااستیالزم به ذکر است که در نقد س ناگزیر از یادآوری برخی آموزه های علم اقتصاد خواهیم بود.

کامال  یشنهادیپ یوارده و راهکارها ینخواهد داشت و نقدها یاسیس یو جانبدار  یاسیگونه نظر س چیه
 هستند.  یاقتصاد

، ساختار  یو مال یپول یهااستیس ییکارآ زانیهر اقتصاد ، م یساختار  یهایژگیدر و یرکود تورم یهاشهیر
 ی، الگوها یجبر  ینیجانش ینسبت به نرخ بهره ، چگونگ یگذار هیسرما یر یپذکشش زانیدولت، م یابودجه

نقش دولت در اقتصاد نهفته است . نکته قابل توجه آن است که  زانیو م یگذار هیانداز و سرمامصرف، پس
اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله بوده لیکشورها دخ یدر برخ دهیپد نیبروز ا ای دیکه در تشد یعوامل

 دهیپد رشیپذ یبه طور بالقوه آمادگ رانیا یاقتصاد طیاند. شراشده گرید یدر کشورها تیوضع نیو خروج از ا
 یارز  یهامداوم و شوک یهابودجه یکسر  ران،یاقتصاد ا یساختار  یهایژگیو بهرا دارد . با توجه  یرکود تورم

عوامل  نیتراز مهم یپول یانبساط استیو س یاقتصاد یدولت و نهادها یمال یانضباطیحاصل از درآمد نفت و ب
 در کشور هستند. دهیپد نیبروز ا

 قیدولت از طر یانضباط مال تواندیم رانیدر ا یمقابله با رکود تورم یهاحلراه نیترآن است که مهم انگریب جینتا
ها، نحوه دستگاه یجار  یهانهیبودجه، کنترل و کاهش هز یکسر  شتریبودجه و اجتناب از تداوم ب حیصح میتنظ

 نشود. ینگینقد شیو بالتبع آن افزا یپول هیپا شیکه موجب افزا یابه گونه ینفت یاستفاده از دالرها

 شی( و افزایپول یانبساط یهااستیاز س زی)پره یو پول یمال یاصالح بازارها ،یاتیاصالح ساختار مال 
 یهاتیچون فعال یکه عواقب ییهااستیاز س زیمنجر شده ، پره دیتول شیکه به افزا یبه نحو یگذار هیسرما
 باشد.  دیکل عوامل تول یور و بهره دیتول شیدارد )مانند بازار مسکن( و افزا یو دالل انهیجورانت
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 رکود تورمی 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرکود تورم ینظر  یمبان

و راه حل موفق  ۱۹۳۰مطرح نبود. پس از بحران دهه  ایدن یاقتصاد اتیدر ادب ۱۹۷۰تا قبل از دهه  یتورم رکود
و اکثر دولتمردان  وستیبه وقوع پ ۱۹۷۰در آن زمان مجددا رکود دهه  یانبساط یهااستیبر اعمال س یمبن نزیک

آن زمان به  یاقتصاد طیکه شرا یرا انتخاب کردند، در حال نزیحل کمجددا راه ۱۹۳۰با توجه به تجربه موفق دهه 
گسترده اکثر  یدر سطح یرکود تورم دهیبار پد نیاول یزمان برا نیمتفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در ا یطور کل

از  یرکود تورم دهیدرک بهتر پد یدر ابتدا الزم است برا ینظر  یمبان یمنظور بررس به کشورها را در برگرفت.
علل  ییآن شناسا لهیشوند تا به وس یابیشهیبه طور مجزا ر کیرکود و تورم، هر  یعنیآن  یاصل یهامشخصه

 تر شود.مقابله با آن آسان یو راهکارها جادیا

از  ی. رکود ناششودیحادث م« طرف عرضه یتنگناها» ای« موثر یتقاضا یینارسا»از دو عامل  یکیدر اثر  رکود
از کاهش  یناش دی)کاهش تول« تناقض خست»نشان داد:  یمطرح شد. و نزیموثر توسط ک یتقاضا یینارسا
رفت از رکود حل برونراه نزی. کاندموثر شده یتقاضا ییکارآ یاصل نیپول جانش یباز سفته یکل( و تقاضا یتقاضا

 یکل عنوان کرد، اما در صورت یتقاضا شیو افزا یانبساط یهااستیموثر را در اعمال س یتقاضا ییاز نارسا یاشن
و  هامتیق شیدولت منجر به افزا یانبساط یهااستیتقاضا موثر نباشد، اعمال س ییکه رکود به علت نارسا

 .شودیم یرکود تورم دهیپد جادیاکردن تورم به رکود و  مهیضم

کشورها  نیدر ا رای. زونددیپیبه وقوع م افتهیتوسعه ن یغالبا در کشورها« بخش عرضه یتنگناها»از  یناش رکود
کار  یروین ح،یصح تیریمد ،یبرق و انرژ  ،یحمل و نقل و ارتباط یهامانند شبکه یاقتصاد یهارساختیز

 یکارآ وجود ندارد. از سو یرز ا یهاستمیمناسب و س یآور به فن یمنابع، دسترس نهیبه صیمتخصص، تخص
اقتصاد در  شودیرو هستند که باعث مروزافزون روبه یباال و تقاضا یتیکشورها با نرخ رشد جمع نیا گر،ید

عرضه متناسب با آن منجر  شیتقاضا به علت عدم امکان افزا شیاشتغال ناقص به تعادل برسد و افزا تیوضع
 ییاقتصاد قدرت پاسخگو یقیبخش حق تیوضع نی. در واقع در ابداین شیافزا دیشود و تول هامتیق شیبه افزا

 را ندارد. یبه انبساط پول

 یو کاالها یجهان یهامتیق شیافزا ه،یمواد اول متیق شیحجم پول، افزا شیمانند افزا یتورم از عوامل متعدد
از فشار  یتورم به دو حالت تورم ناش یکل یبنددسته کیکه در  شودیم ناشی …و یساختار اقتصاد ،یواردات

 .شودیم کیتفک نهیاز فشار هز یتقاضا و تورم ناش

کاال( نسبت به عرضه در اقتصاد است که  ایاز فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا )در بازارپول  یتورم ناش
 شیکار و افزا یروین یتقاضا برا شیکل باعث افزا یتقاضا شی. افزاشودیو تورم م هامتیسطح ق شیباعث افزا

و  رودیباال م دیتول نهیلذا هز ابند،ییم شیافزا هامتیشده و ق ابیکم آالتنی. مواد خام و ماششودیدستمزد م
کاهش  دیقدرت خر شودیکه سبب م شودیم جادیو تورم ا ابدییم شیافزا هامتیق یسطح عموم جهیدر نت

 یبا تورم همراه شده و رکود تورم زیخود را کاهش دهند، لذا رکود ن دیالعمل به آن تولها در عکسو بنگاه ابدی
 .ردیگیشکل م

 

 

کاال( نسبت به عرضه در اقتصاد است که  ایاز فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا )در بازارپول  یتورم ناش
 شیکار و افزا یروین یتقاضا برا شیکل باعث افزا یتقاضا شی. افزاشودیو تورم م هامتیسطح ق شیباعث افزا

و  رودیباال م دیتول نهیلذا هز ابند،ییم شیافزا هامتیشده و ق ابیکم آالتنی. مواد خام و ماششودیدستمزد م
کاهش  دیقدرت خر شودیکه سبب م شودیم جادیو تورم ا ابدییم شیافزا هامتیق یسطح عموم جهیدر نت

 یبا تورم همراه شده و رکود تورم زیخود را کاهش دهند، لذا رکود ن دیالعمل به آن تولها در عکسو بنگاه ابدی
 .ردیگیشکل م

 ای هیمانند مواد اول دیتول یهانهاده ریسا متیق شیافزا ای دیتول یهانهیهز شیافزا نهیاز فشار هز یتورم ناش در
 یهاهی. اگر اتحادشودیو تورم م هامتیق شیدر سمت عرضه اقتصاد باعث افزا لیکاهش عرضه آنها به هر دل

را  دیکار را اخراج کرده و سطح تول یرویاز ن یان بخشیبتوانند سطح دستمزدها را باال نگه دارند کارفرما یکارگر 
 .شودیعارض م یو رکود تورم دهندیکاهش م

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 فرآیند بروز رکود تورمی 

 

، ساختار  یو مال یپول یهااستیس ییکارآ زانیهر اقتصاد ، م یساختار  یهایژگیو ریبه تاث یبروز رکود تورم ندیفرآ
 ی، الگوها یجبر  ینیجانش ینسبت به نرخ بهره ، چگونگ یگذار هیسرما یر یپذکشش زانیدولت ، م یابودجه

 یدر بروز تورم م یاقتصاد ینهادها ییو کارا دنقش دولت در اقتصا زانیو م یگذار هیانداز و سرمامصرف ، پس
 پردازد .

 یساختار  یهایژگیرا دارد . با توجه به و یرکود تورم دهیپد رشیپذ یبه طور بالقوه آمادگ رانیا یاقتصاد طیشرا
دولت و  یمال یانضباطیحاصل از درآمد نفت و ب یارز  یهامداوم و شوک یهابودجه ی، کسر  رانیاقتصاد ا

 انگریب جیدر کشور هستند . نتا دهیپد نیعوامل بروز ا نیتراز مهم یپول یانبساط استیو س یاقتصاد ینهادها
 میتنظ قیدولت از طر یانضباط مال تواندیم رانیدر ا یمقابله با رکود تورم یهاحلراه نیترآن است که مهم

ها، نحوه استفاده دستگاه یجار  یهانهیبودجه، کنترل و کاهش هز یکسر  شتریبودجه و اجتناب از تداوم ب حیصح
 نشود. ینگینقد شیو بالتبع آن افزا یپول هیپا شیکه موجب افزا یاگونه هب ینفت یاز دالرها

 شی( و افزایپول یانبساط یهااستیاز س زی)پره یو پول یمال یاصالح بازارها ،یاتیساختار مال اصالح
 یهاتیچون فعال یکه عواقب ییهااستیاز س زیمنجر شده ، پره دیتول شیکه به افزا یبه نحو یگذار هیسرما
 باشد. دیکل عوامل تول یور و بهره دیتول شیدارد )مانند بازار مسکن( و افزا یو دالل انهیجورانت

 یبروز رکود تورم ندیفرآ

 .میپرداز یمراحل م نیا انیمقاله و مقاله بعد به ب نیهفت مرحله دارد که در ا یبروز رکود تورم ندیفرآ

 آثار مثبت تورم -مرحله اول

اعمال  نهیاز عوامل موثر بر افراط در زم یکیآثار مثبت تورم است که  یبروز رکود تورم ندیمرحله از فرآ نیاول 
 ینگیحجم نقد شیو افزا یپول هیبودجه دولت با خلق پا ی. در صورت کسر شودیزا محسوب متورم یهااستیس

. اول تورم کندیکمک م یبه مساله کسر  جهت. تورم از دو کندیبا بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود م
 یتورم اتیمال جادیکار سبب ا نی. دوم، ادهدیدولت را کاهش م یبده رهیذخ یارزش واقع ینیبشیپ رقابلیغ

ثروت از درآمد خود کمتر خرج  یاز کاهش ارزش واقع یر یجلوگ یمردم برا یتورم طیصورت که در شرا نیشود به ا
به حساب  ،یفعل زانیل به محداق ندهیمصرف آ تیو تثب یبه منظور حفظ استاندارد زندگ راالتفاوت و مابه کنندیم

 .ندیافزایخود م یبانک

انداز خود پس زانیتورم به م شیلذا فرد با افزا ست،یدر دسترس ن یمخارج فعل یالتفاوت برامابه نیآنجا که ا از
دولت  ندیفرآ نی. طبق اکندیتبادل با اضافه پول به دولت پرداخت م یالتفاوت را برامابه یعنیافزوده است 

 نیتام یامر درست مانند آن است که دولت برا نیرا خرج کنند. ا یو مردم منابع کمتر  یشتر یمنابع ب تواندیم
 داده باشد. شیرا افزا اتیاضافه مخارج، مال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نی. در اشودیمحسوب م رهیبهداشت و درمان و غ ،یو اقتصاد یرفاه اجتماع نیبه عنوان ابزار تام یتورم اتیمال
 اتیتورم از کانال مال رای. زشودینم یقابل توجه ینگیدچار کمبود نقد یخصوصدولت، بخش یمال نینوع تام

با نشر پول پرقدرت، اعتبار  یخصوصبخش یبرا میرمستقیها و سپس به طور غدولت یدر درجه اول برا ،یتورم
 یگذار هینسبت سرما یو به طور کل کندیم یخنث یرا تاحد یجبر  نیرا پاسخ داده و جانش یخصوص یار گذهیسرما

 .شودیناقص م یجبر  نیو جانش دهدیم شیرا افزا GDPبه 

 یعنیکه عرضه با کشش باشد.  یاشاره کرد. هنگام یداخل داتیبه رشد تول توانیم میتورم مال گریآثار مثبت د از
در  کاریب یهاتیاستفاده از ظرف یفرارو یبالاستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناها یهاتیدر اقتصاد ظرف

نقل( با مشکل و وحمل ای دی)از نظر خر هیداولکار متخصص و موا یرویعرضه ن یعنیاقتصاد وجود نداشته باشد 
برخوردار باشد و  داریپا یوجود دارد و اگر اقتصاد از حالت دیسطح تول شیرو نباشد، با تورم امکان افزاروبه یمانع

تورم  ،ینگینقد شیافزا استیس داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، یاطیاحت -یپول جنبه معامالت یتقاضا
 نخواهد داشت. یدر پ یاهقابل مالحظ

داشته و سرعت گردش پول ثابت  یاجتماع یهایگذار هیعمدتا جنبه سرما یدولت یهانهیهرگاه هز گر،ید یسو از
شامل  هامتیق شیاگر افزا نکهیا ایتابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود  میبه طور مستق GNPباشد، رشد 

ثابت بماند،  بایکارکنان تقر یکه سطح مزد واقع یباشد به طور  یکار دچار توهم پول یروینشود و ن دیعوامل تول
 شیافزا یگذار هیو سود سرما افتهی شیافزا دیتول نهیفروش از هز متیفاصله ق مت،یق یسطح عموم شیبا افزا

 خواهد داشت. یرا در پ یو رشد اقتصاد GNP شیو افزا افتهی شیافزا دیتول جهیدر نت ابدییم

 بر آثار مثبت تورم یلیو تکم دییتا پسیلیف یمنحن -مرحله دوم

 پسیلیف یمنحن یژگیاست که در و یکار یرابطه معکوس نرخ تورم و نرخ ب یبروز رکود تورم ندیمرحله از فرآ نیدوم
کاسته  یکار یکل از ب یتقاضا شیو افزا یرونق اقتصاد طیمفهوم که به هنگام وجود شرا نیوجود دارد. به ا

کل، بر  یو کاهش تقاضا یرکود اقتصاد طیو در شرا شودیو دستمزدها افزوده م هامتیاما بر شدت ق شود،یم
تورم  رشیبه پذ قیرا تشو گذاراناستیس پسیلیف یدر منحن یکار ی. تبادل در تورم و بشودیافزوده م یکار یب
مقاصد  یبرا یشتر یب تیتر بالنسبه از مقبولکم یکار ینرخ ب رایز کنند،یم یکار یکاهش نرخ ب متیبه ق ترشیب

 برخوردار است. یاسیس

 بخش سوم

تورم قانونی شدن  
 توسط دولت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاشتغال کامل با ابزارها دیها به منظور حصول مجدد سطح تولاست که دولت یمعن نیشدن تورم بد یقانون
 کنندههیخود تسو سمیمکان شودیو با دخالت خود سبب م شودیدر طرف تقاضا وارد عمل م یو مال یپول

 شود. اثریب هامتیق

 شدن تورم یقانون -مرحله سوم

تورم چه  نی. اشودیم متیق شیمازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزا ردیدر بازار صورت نگ یامداخله یوقت
کننده ، مازاد تقاضا را هر  هیخود تسو سمیاز فشار عرضه ، به عنوان مکان یاز فشار تقاضا باشد و چه ناش یناش

ها به منظور حصول مجدد سطح دولت ا. امکندیباشد حذف م یقیحق دیکاهش اشتغال و تول متیچند به ق
 شوندیو با دخالت خود سبب م شوندیدر طرف تقاضا وارد عمل م یو مال یپول یاشتغال کامل با ابزارها دیتول

شدن  یاشتغال صالح را در قانون جادیا یشود. در واقع دولت ها برا اثریب هامتیکننده ق هیخود تسو سمیمکان
 دانند. یتورم م

است که به دنبال  یادیز اریبس یهاپول جهیاز فشار تقاضا، در نت یاغلب خواهند گفت که تورم ناش اقتصاددانان
تا  رودیبه کار م ینز یاست که در اقتصاد ک یاز فشار تقاضا اصطالح یخاص هستند.تورم ناش یفقط چند کاال

. ابدییم شیکل افزا یدر عرضه و تقاضا لها به خاطر عدم تعاد متیکند که در آن سطح ق فیرا توص ییویسنار
 .افتیخواهند  شیها افزا متیباشد، ق شتریکل از عرضه کل ب یاقتصاد تقاضا کیدر  یوقت

حقوق  یهانهیدر هز شیها به خاطر افزا متیق یاست که در آن سطح عموم یادهیپد نهیفشار هز ایعرضه  فشار
 لیبه دل زیها و ن میواردات مواد خام از خارج و تحر لیبه دل رانی.در ارودیمواد خام، باال م طورنیو دستمزد و هم

 ادیز اریبس دیتول نهیهز عیاز صنا یاز دانش روز در برخ دهو عدم استفا دیتول یها یاز تکنولوژ  یبه روز نبودن برخ
 است . نییپا اریبس هیسرما یو بهره ور 

به نام درجه   یقدرت توسط شاخص نیدر اقتصاد دارد. ا« درجه قدرت جذب پول»به  یشدن تورم بستگ یقانون
 ینگی( باال باشد، نقد monetization)  شنیزیتی. اگر درجه مانشودیم دهی( سنج monetization) شنیزیتیمان
خواهد  دیباشد منجر به تورم شد نییندارد. اما اگر پا یرا در پ ییشده و تورم باال دیجذب بخش تول افتهی شیافزا

 که بخش عرضه با کشش است، باال است. ییشد. درجه قدرت جذب پول در کشورها

آن کاال مي شود. کشش قيمتي عرضه  یبراساس قانون عرضه، افزايش قيمت يک کاال باعث افزايش مقدار عرضه 
مقدار تغيير در عرضه را نسبت به تغيير در قيمت اندازه گيري مي کند. وقتي مقدار عرضه واکنش زيادي به 

نسبت به تغييرات قيمت  کتغييرات قيمت نشان دهد، عرضه باکشش است. اگر مقدار عرضه حساسيتي اند
 داشته باشد عرضه بي کشش است.

هم در تعيين کشش عرضه در تمامي بازارها عامل زمان است. معموالً عرضه در بلندمدت با کشش عامل بسيار م
 و در کوتاه مدت بي کشش است. در کوتاه مدت بنگاه ها به راحتي نمي توانند نسبت به تغيير قيمت واکنش 

نشان دهند و بر مقدار توليد خود بيفزايند يا از آن بکاهند. برعکس در بلند مدت بنگاه ها فرصت کافي براي 
 تأسيس کارخانه هاي جديد و يا تعطيل کردن کارگاه هاي قبلي دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 یهااستیس یر یو استمرار به کارگ ینگینقد شیکم کشش است افزا ایکشش  یکه بخش عرضه ب ییاما کشورها
و  شودیدهد، سبب شدت گرفتن تورم م شیو اشتغال را افزا دیاز آنکه سطح تول شیبخش تقاضا ب یانبساط

 گریعرضه اقتصاد و د بخش یتنگناها یکیمختلف  قیشدن تورم از دو طر یاز قانون یناش یانبساط یهااستیس
نرخ تورم  ینیبشیو پ زندیتورم را دامن م یخود افزا ندین تورم شده و فرآسبب شدت گرفت «یانتظارات تورم»

تورم  دیانداز سبب تشدو پس یگذار هیانتظارات در مصرف، سرما نیا یو آثار روان رودیآن فراتر م یواقع زانیاز م
 .شودیم

نسبت به ارزش پول،  یاعتمادیکه به علت ب ابدییشکل ظهور م نیبه ا یگذار هیانداز و سرماپس یدر الگو رییتغ
باعث  نیمصون بمانند که ا ترشیتا از تورم ب کنندیکرده و آن را زودتر خرج م یانداز کردن پول خوددار از پس

با وجود گران شدن  یو حت شودیم یمصرف یکاال یتقاضا برا شیافزا زیو ن یگذار هیسرما یالزم برا ریکاهش ذخا
 یهامتیق سهیمعمول )بدون تورم( با مقا طیکه در شرا یدر حال کنند،یآنها م یدار یکاالها با اخذ وام اقدام به خر

تورم سبب  یخود افزا ریی. با تغکنندیم دیاقدام به خر دیخر یهامکان نیترمصرف و از ارزان زانیبه م ،ینسب
 دهیشدن پد مهیکاال سبب ضم یسفته باز  یدامن زدن به تقاضا قیاز طرشده و  یشدن آثار مثبت تورم ینفم

 .شودیم یرکود تورم دهیظهور پد یعنی یتورم به رکورد اقتصاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 
 افزای تورمفرآیند خود

 

خود نبوده و قدرت جذب پول  کاریب تیاست که  اقتصاد قادر به استفاده از ظرف یطیتورم  شرا یخودافزا ندیفرآ
به پول ارجح  ییهر کاال نیو جانش ابدییرواج م یز یو پول گر شودیم یو دائم دیداشته باشد ، تورم شد نییپا

را کاهش داده که انداز پس لیشده و قدرت و م نگاندازکنندگان و سودگران پول و کاال هماهخواهد شد. لذا پس
 شیاست به طرف رکود پ یرشد اقتصاد یاز منابع اساس یکیکه  یگذار  هیسرما دیامر در بلندمدت با افت شد نیا
 .روندیم

 یرکود تورم دهیکاال و ظهور پد یباز سفته یتورم ، تقاضا یخودافزا ندیرابطه متقابل فرآ -مرحله چهارم 

 حیتشر زیرا ن ۱۹۳۰رکود دهه  ،یاطیاحت -یمعامالت یپول عالوه بر تقاضا یسفته باز  یبا مطرح کردن تقاضا نزیک
را گسترش داد. در طرف تقاضا  یرکود تورم دهیپول از دو سمت عرضه و تقاضا، پد یباز  سفته یکرد. وجود تقاضا

 یموازات اجرا به نیحداقل خود قرار داشت، بنابرا رد زیاز نرخ بهره است و نرخ بهره ن یآنکه پول تابع لیبه دل
 یمعامالت یتقاضا شیاز افزا یو سهم قابل توجه افتییم شیآن افزا یباز  سفته یپول ، تقاضا یانبساط استیس

 است، به خود اختصاص داد. یرونق اقتصاد شیعامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزا نیترپول که مهم

 هامتیبا کاهش ق جهی. در نتافتی شیآن افزا یباز  سفته یپول، ثابت و تقاضا یمعامالت یکه تقاضا یطور  به
 .دیآینم دیخروج از رکود، پد یبرا یازهیو انگ افتهین شیکاالها افزا یتقاضا

 یدیو تول یاقتصاد انیپول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جر یباز  رفتار سفته زیبخش عرضه ن در
دولت از  گریکرده بود، هدف د جادیا یگذار هیانداز و سرماپس نیب قیشکاف عم ۱۹۳۰گشت. از آنجا که رکود 

 شیافزا یگذار هیعرضه پول، نرخ بهره را کاهش داده تا سرما شیآن بود که با افزا ،یانبساط پول استیاعمال س
 بایتقرLMقرار نگرفت ) دیتول ریشده در مس قیشد و پول تزر ترشیب یگذار هیانداز و سرماپس نی. اما شکاف بابدی

تورم  یخودافزا ندیپول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد و فرآ یباز سفته ی(. لذا تقاضایافق
 شد. انینما

. کردیرونق پس از رکود تحمل آن را آسان م لیبر اقتصاد عارض شد ، اما به دل نزیک زاتیتجو یامر، اجرا نیا رویپ
مثبت  یبرا یخوب هیتوج یانبساط یهااستیبر اتخاذ س یمبن ۱۹۳۰ز رکود دهه رفت انبرو یبرا نزیحل کلذا راه

 تیکه قادر به استفاده از ظرف یمساله در اقتصاد نیا اشد. ام ینگیحجم نقد شیشدن کسر بودجه و افزا یابیارز
 ابدییرواج م یز یو پول گر شودیم یو دائم دیداشته باشد، تورم شد نییخود نبوده و قدرت جذب پول پا کاریب

و  خرندیم نیمانند طال، مسکن، زم یقیحق یهاییدارا نیبه پول ارجح خواهد شد. بنابرا ییهر کاال نیو جانش
 .فروشندیتر مگران

امر در  نیانداز را کاهش داده که اپس لیاندازکنندگان و سودگران پول و کاال هماهنگ شده و قدرت و مپس لذا
 . روندیم شیاست به طرف رکود پ یرشد اقتصاد یاز منابع اساس یکیکه  یگذار هیسرما دیبلندمدت با افت شد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سکه  ل،یمسکن، اتومب دیدر خر لیو تعج افتهی شیبه علت باال بودن تورم تب مصرف و اسراف افزا گریاز طرف د
شود  شتریو هرچقدر تورم ب شودیم شتریب زیو تورم ن شتریاست ب یو دالل یباز نداشته و سفته یکه جنبه معامالت

 .ردیگیو تورم شدت م روندیم یفاسدشدن یکاالها یکاال به سمت حت یبادوام تیاز ماه

که از  کنندیم میخود را چنان تنظ تیفعال یشود کارگزاران اقتصاد یحاکم م یخودافزا ندیکه فرآ یطیدر شرا
 یانبساط استیاست که دولت از اتخاذ س یز یعکس آن چ قایامر دق نیمثبت و موثر خود بکاهند و ا تیفعال

تورم  دیاتخاذ شده منجر به تشد یدرکو تیکه به منظور خروج از وضع یانبساط استیانتظار داشته است. لذا س
 .شودیکردن آن به رکود م مهیو ضم

سرعت گردش پول را کاهش  شود،یپول که موجب احتکار آن م یباز سفته یاست که تقاضا نیتوجه اقابل کتهن
. دهدیم شیسرعت گردش پول را افزا شودیکاال م یتقاضا شیکه در مورد کاال که موجب افزا یدر حال دهد،یم
و زمان  آورندیرا نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست م یپول کمتر  لندیدر زمان تورم افراد ما رایز

 ترعیپول سر بیترت نیو به ا کنندیصرف م کنندیو پرداخت م افتیواحد پول را در کیکه  یوقت انیرا م یکمتر 
خروج از رکود  یمناسب برا یها استیاتخاذ س نی. بنابراکندیم دییرا تا دهیپد نیا یشواهد تجرب چرخد،یم

 دارد . یکشور بستگ یاست که به ساختار اقتصاد یفراوان یها یدگیچیهمراه با پ ومهم  اریبس یتورم

 بخش پنجم

تبدیل آثار مثبت  
 تورم به آثار منفی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یداخل داتیبر رشد تول میاست که در آن اثر مثبت تورم مال یطیشرا انگریب یآثار مثبت تورم به آثار منف لیتبد
نشان داده  ییانتظارات عقال یو با استفاده از تئور  شودیواقع م دیمورد ترد ییانتظارات عقال یبا استفاده از تئور 

 ردیگیتورم شکل م یخود افزا ندیفرا یانبساط یهاتاسیس ینداشته و با اجرا یکار توهم پول یرویکه ن شودیم
 ندارد. دیبر نرخ رشد تول یر یو تاث

و  یانتظارت تورم شیدر جهت افزا یحت تواندیکه وجود توهم م دهندینشان م هاینز یک زین گرید یسو از
که بتواند  ستین یحلراه یعمل کند. در واقع اصل توهم پول یکاال و دالل یباز کاذب، سفته یهاتیگسترش فعال
 عیدارد و توز یمنف ریدرآمدها تاث عیتوز یداشته باشد. تورم بر رو یمثبت ریتاث ،یو مکان یزمان طیدر همه شرا

 ریپذبیکه درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آس یبه ضرر سالمندان و جوانان یمجدد درآمد
 است. یآثار مثبت تورم به آثار منف لیمصداق تبد  طیشرا نی. اردیگیصورت م هستند،

 یآثار مثبت تورم به آثار منف لیتبد - مرحله پنجم

سطح  شیافزا بیترت نیو به ا دهدیدولت را کاهش م یبده رهیذخ یارزش واقع ینیبشیقابل پ ریغ یباال تورم
 یهانهیدر هز یکاهش نیآن است که استمرار چن تیاما واقع شود،یم یدولت یهانهیباعث کاهش هز هامتیق

است. هر چند که وجود کسر بودجه  یپول یهانهیدر قبال نرخ رشد هز یاز نرخ تورم اضاف یمنوط به آگاه یدولت
کاهش  یابه اندازه یتورم اتیمال یاما مانده واقع رسدیبودن آن به نظر م یو منطق یر یپذ هیبر توج یلیدل
به عنوان  یتورم اتیو هرچند که مال ابدییکاهش م کند،یم افتیتورم که دولت در اتیرآمد مالکه کل د ابدییم

 کننده است. و تنبل یدیتول ریاست اما عمال غ یاعرفاه اجتم نیابزار تام

و با  شودیواقع م دیمورد ترد ییانتظارات عقال یبا استفاده از تئور  یداخل داتیبر رشد تول میمثبت تورم مال اثر
 یهااستیس ینداشته و با اجرا یکار توهم پول یرویکه ن شودینشان داده م ییانتظارات عقال یاستفاده از تئور 

نشان  هاینز یک زین گرید یندارد. از سو دیبر نرخ رشد تول یر یو تاث ردیگیتورم شکل م یخود افزا ندیفرا یانبساط
 یباز کاذب، سفته یهاتیو گسترش فعال یانتظارت تورم شیدر جهت افزا یحت تواندیکه وجود توهم م دهندیم

 ریتاث ،یو مکان یزمان طیکه بتواند در همه شرا ستین یحلراه یعمل کند. در واقع اصل توهم پول یکاال و دالل
به ضرر سالمندان و  یمجدد درآمد عیدارد و توز یمنف ریدرآمدها تاث عیتوز یداشته باشد. تورم بر رو یتمثب

  طیشرا نی. اردیگیصورت م هستند، ریپذبیکه درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آس یجوانان
 است. یآثار مثبت تورم به آثار منف لیمصداق تبد

و  ابدییبه شدت کاهش م دیقدرت خر ،یتورم طیدر شرا رایز گذارد،یم یمنف ریتاث زین یاتیمال ستمیتورم بر س
استقراض  نهیو زم شودیدولت م یکه سبب کاهش منابع مال شودیم یاتیمال یباعث کاهش درآمد واقع

 .آوردیدولت را فراهم م شتریب

ساختار  ،یو مال یپول یهااستیس ییکارآ زانیهر اقتصاد، م یساختار  یهایژگیدر و یرکود تورم یهاشهیر
 یالگوها ،یجبر  ینیجانش ینسبت به نرخ بهره، چگونگ یگذار هیسرما یر یپذکشش زانیدولت، م یابودجه

 نقش دولت در اقتصاد نهفته است. زانیو م یگذار هیانداز و سرمامصرف، پس

اند همان بوده لیکشورها دخ یدر برخ دهیپد نیبروز ا ای دیکه در تشد ینکته قابل توجه آن است که عوامل
به دست آمده از  جیاند. نتاشده گرید یدر کشورها تیوضع نیعوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از ا

را دارد.  یرکود تورم دهیپد رشیپذ یگبه طور بالقوه آماد رانیا یاقتصاد طیکه شرا دهدیحاضر نشان م یبررس
حاصل از درآمد نفت  یارز  یهامداوم و شوک یهابودجه یکسر  ران،یاقتصاد ا یساختار  یهایژگیبا توجه به و

 در کشور هستند. دهیپد نیعوامل بروز ا نیتراز مهم یپول یانبساط استیدولت و س یمال یانضباطیو ب

 قیدولت از طر یانضباط مال تواندیم رانیدر ا یمقابله با رکود تورم یهاحلراه نیترآن است که مهم انگریب جینتا
ها، نحوه دستگاه یجار  یهانهیبودجه، کنترل و کاهش هز یکسر  شتریبودجه و اجتناب از تداوم ب حیصح میتنظ

 نشود. ینگینقد شیتبع آن افزاو به یپول هیپا شیکه موجب افزا یابه گونه ینفت یاستفاده از دالرها

 شی( و افزایپول یانبساط یهااستیاز س زی)پره یو پول یمال یاصالح بازارها ،یاتیساختار مال اصالح
 یهاتیچون فعال یکه عواقب ییهااستیاز س زیمنجر شده، پره دیتول شیکه به افزا یبه نحو یگذار هیسرما
 باشد. دیکل عوامل تول یور و بهره دیتول شیدارد )مانند بازار مسکن( و افزا یو دالل انهیجورانت

 یرکود تورم - مرحله ششم

 یمال یبه جا یواقع یهاییدارا ینیگزی( تورم را عامل جایکیو نئوکالس ینز یرشد )مانند ک هیاول یهایتئور  گرچه
مثبت  هیارتقا سطح درآمد و انباشت سرما ،یکیزیف یهاییو دارا یگذار  هیسرما شیدانسته و اثر آن را در افزا

 است. ختهیگس لجام ریصرفا در مورد تورم محدود و غ دگاهید نیاما ا دانند،یم

 ترشرفتهیرشد پ یقرار گرفت و از جانب الگوها یجد یدیالگوها مورد ترد نینرخ تورم صحت ا شیبا افزا بعدها
قرار  ریتاثرا به صورت مثبت تحت گریکدیگرا نبوده و نشان داده شد که نرخ رشد و تورم هم دتریو مکاتب جد

مورد  یخوب اریمطرح شده است و با اقبال بس ریاخ یهازا که در دههرشد درون یالگوها یهای. تئور دهندینم
«. داشته باشد یاثر منف یبر رشد اقتصاد یحت تواندیتورم م»است که  تیواقع نیا انگریقرار گرفته ب رشیپذ

 .کندیم دیینظر را تا نیا زین پسیلیف افتهیمیتعم یمنحن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ششم

 
یافته منحنی تعمیم
 فیلیپس

 

 پسیلیف یمکان منحن رییو امکان تغ یکار یب یعیبا وارد شدن فرض نرخ طب پسیلیف افتهیمیتعم یمنحن
که  یاست. در ادوار  ریپذهیکامال توج پسیلیف افتهیمیتعم یبا منحن یرکود تورم دهیمدت بدست آمد ، پدکوتاه
 .ابندییم شیسو افزاهم یکار ینرخ تورم و ب شود،یجا مبهمدت جاکوتاه پسیلیف افتهیمیتعم یمنحن

و  یانتظارت تورم شیدر جهت افزا یحت تواندیکه وجود توهم م دهندینشان م هاینز یک زین گرید یسو از
که بتواند  ستین یحلراه یعمل کند. در واقع اصل توهم پول یکاال و دالل یباز کاذب، سفته یهاتیگسترش فعال
 عیدارد و توز یمنف ریدرآمدها تاث عیتوز یداشته باشد. تورم بر رو یمثبت ریتاث ،یو مکان یزمان طیدر همه شرا

 ریپذبیکه درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آس یبه ضرر سالمندان و جوانان یمجدد درآمد
 است. یآثار مثبت تورم به آثار منف لیمصداق تبد  طیشرا نی. اردیگیصورت م هستند،

 یرکود تورم دهیو پد پسیلیف افتهیمیتعم یمنحن - مرحله هفتم

وجود داشت  یعمل یتوافق ایتانی( در بر۱۸۶۱-۱۹۵۷دوره ) یبرا یکار ینرخ تورم و ب انیم یمبادله منف انیمورد جر در
شدن  یتلق یشدن تورم با قانون هی. اما پس از توجگرفتیقرار م ریمورد تفس یمنف بیتعادل براساس ش زانیو م

 یحجم پول از سو هیرویب شیکه افزا بیترت نیا بهاوج گرفت.  یاز آن انتظارات تورم یآن و بروز عواقب ناش
 آمد. دیپد یموضوع در قالب انتظارات تورم نیخاص نسبت به ا یتینشده بلکه حساس یمردم مثبت تلق

تورم شتابان و ظهور  یبه آثار منف میشدن آثار مثبت تورم مال لیبر علت شده، سبب تبد دیخود مز دهیپد نیا
شد که در آنها  ییهااقتصاد شد و سبب ظهور دوره یثباتیب طیکاال در شرا یباز سفته یچون تقاضا ییهادهیپد

 .ردیقرار گ یتکامل انیدر جر پسیلیف یمساله باعث شد منحن نیو ا افتی شیافزا یکار یتورم به همراه ب

درک نشود، ممکن  رانیدستمزد بگ یاز سو یول شود، جادیا یهرگاه تورم به طور ناگهان ،یعینرخ طب هیفرض بنابه
اشتغال  ،یقیحق یدستمزدها آمدننییباشد و پا شتریب ،یاسم یهم نسبت به دستمزدها متیق شیاست افزا

 کند. کیرا به طور موقت تحر

و انتظارات تحقق  روندیم نیاز ب یناگهان یهاکه تورم یذاتا گذراست و در بلندمدت هنگام یتبادل نیچن اما
به  یکار یب شوند،یکاال دوباره برقرار م متینسبت به ق یدر سطح قبل یقیحق یکه دستمزدها یبه طور  ابندییم

سازگار است و  دار،یشده پا ینیبشیکامال پ ورمت یهانرخ با همه نرخ نی. اگرددی( خود بر می)تعادلیعینرخ طب
مفهوم  نیاست. به ا یبه شکل خط عمود یکار یب یعیدر نرخ طب پسیلیبلندمدت ف یمعرف آن است که منحن

 یکار یکاستن ب یشود تالش برا کارانیدر تعداد ب یالزاما موجب کاهش دائم تواندیکه نرخ تورم ثابت باالتر نم
 یهایمنحن ییجامدت، تنها موجب جابهتبادل کوتاه یدر طول منحن یکار یب یعیاز نرخ طب ترنییپا یزانیبه م
 یکار یب یعینرخ طب تیاقتصاد در وضع شودیم لیالتر تعدهمچنانکه انتظارات به نرخ تورم با شودیمدت مکوتاه

 .ردیگیاما تورم باالتر قرار م

 ییجوبهره یگذرا است و تالش برا یادهیذاتا پد پسیلیف یداشت که تبادل در طول منحن انیب توانیلذا در کل م
 به وجود آورد.  یکار یرا در نرخ ب یدار یشده بدون آنکه کاهش پا یاز آن فقط موجب باال بردن نرخ تورم دائم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییهااستیس نیرا کاهش دهد. اما چن یکار یب زانیم تواندیکل م یتقاضا یهااستیمدت سآنکه در کوتاه جهینت
تورم باالتر که  زانیاقتصاد به م قیشوند. در واقع در فراگرد تطب یکار یب زانیسبب کاهش مستمر در م توانندینم

 گریکدیجهت با هم یکار یدر آن نرخ تورم و ب کهوجود دارد  یادوره ردیگیبلند مدت صورت م یدر ظرف زمان
 .ابندییم شیافزا

است لذا با وارد شدن فرض نرخ  یرکود تورم تیوضع انگریب ندهیفزا یکار یبه همراه ب ندهیدوره تورم فزا نیا
 پسیلیف افتهیمیتعم یبا منحن یرکود تورم دهیمدت، پدکوتاه پسیلیف یمکان منحن رییو امکان تغ یکار یب یعیطب

 یکار ینرخ تورم و ب شود،یجا مبهمدت جاکوتاه پسیلیف افتهیمیتعم یکه منحن یاست. در ادوار  ریپذهیکامال توج
 .ابندییم شیسو افزاهم

دولت،  یباشد انبساط مال« کاملاشتغال شبه» ت،یبوده و در وضع یساختار  یکه اقتصاد دچار تنگناها یزمان در
 یغالبا بازارها یطیشرا نیاوال در چن رای. زگذاردیم ریمدت پول تاثکه بر رشد بلند آوردیوجود مرا به یاکسر بودجه

به بخش  یفروش بده قیکسر بودجه از طر نیتام یبرا یفالزم برخوردار نبوده و امکان کا ییاز کارا یمال
 ست،یبرخوردار ن یچون اقتصاد از رشد کاف ای( وجود ندارد. ثانیدار خزانه ی)فروش اوراق قرضه از سویخصوص

 یدرصد قابل توجه نیتام یکرده است، نخواهد بود. لذا برا یدار یکه خر یز یچ یبها دولت هم قادر به پرداخت
 نیدر ا کندیرا چاپ م یشتر یخواهد شد و پول پرقدرت ب یاز کسر بودجه اجبارا متوسل به اخذ وام از بانک مرکز 

 خواهد شد. یو دائم ندهیصورت تورم فزا

 ی. بلکه شرط الزم براستیزا نکامل نشده و تورم یجبر  نیالزم به ذکر است که کسر بودجه لزوما سبب جانش
 نیگذارد. در ا ریداشته و بر رشد بلندمدت پول تاث یدائم یتیآن است که ماه د،یوجود آبه یاعارضه نیچن نکهیا

 .شودیم یاقتصاد یثباتیو ب تابانسبب تورم ش افته،ی شیکل افزا یو تقاضا یصورت انتظارات تورم

گشته و معضل  لیشتابان تبد یبه آثار منف میشد آثار مثبت تورم مال انیکه ب یاهفت مرحله لیگاه طبق تحل آن
 .شودیبا آن توام م زین یرکود

 بخش هفتم

سیاست های اقتصادی دولت  
 برای خروج غیر تورمی از رکود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم یشنهادیبسته پ یوارد بر آن به هنگام معرف یو نقد ها ازدهمیدولت  یشنهادیدر مقاله حاضر به بسته پ
داشته  رانیکه بر اقتصاد ا یاثرات انیاهداف به ب نینحوه اجرا شدن ا یبعد ضمن بررس یو در مقاله ها میپرداز

 کرد. میخواه یشده دولت دوازدهم را بررس انیب یبرنامه ها و اهداف اقتصاد تیپرداخت و در نها میاست خواه

 نادران اسیو ال یاحمد توکل انیمجلس آقا ندگانینما

را مطرح کردند.  یاقتصاد یها استیدو اقتصاددان در نامه اي به رياست محترم جمهوري نقدهاي خود به س اين
و  لیبدیب کار و کاال است و نسخه ه،یچندگانه پول، سرما یبه دنبال تعادل در بازارها کیمدل نئوکالس نیا

دولت  یعرضه و تقاضا در تمام بازارها و خوددار  یآزادساز  ،یاقتصاد یرا در حل تنگناها یگاهو همه ییجاهمه
 لیچند دهه بر جهان تحم یپول برا یالمللنیکه صندوق ب یا. نسخهشماردیدر اقتصاد م یااز هر نوع مداخله

 .دیکشورها به شکست انجام هیدر بق کند،یدست تجاوز نم کیکرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان 

از عوامل مهم وضع  یکیدر حال اجرا است و خود  ش،یکنون در کشور، کم و بتا ینسخه از آغاز دولت سازندگ نیا
جبران  یو برا شودیکتمان نم زیدر خاستگاه آن ن یامروز حت ،یاقتصاد لیتعد نسخه نیا ییموجود است. نارسا

مدل  ینیگزیجا یحاصل از آن، تالش برا یصادرشد اقت یدار یناپا زیو ن یاجتماع یهاآن بر جنبه یتبعات منف
تر، کاهش فاصله را با کاهش فقر و مهم یاست تا رشد اقتصاد انیدر جر ریو مدل رشد فراگ دستانیته یرشد حام

 کنند. نیعج یطبقات

آنچه بسته  یکرده است؛ ول یباز  ریدر دو، سه سال اخ یدر رکود تورم یتینقش حائز اهم میاست که تحر روشن
به  یرکود طیاندارد. در واقع، آغاز شر  یدرست قیتطب اتیارائه داده است، با واقع تیوضع لیدر تحل یاستیس

مجلس، با سرعت  تیاکثر تیو حما تدول سیبا اصرار رئ یکه درآمد هنگفت نفت گرددیباز م ۸۴-۸۵ یهاسال
 در بودجه وارد شد.

 افتی شیچنان افزا یدالر نفت قی، تزر۱۳۸۴دوم سال  مهین یعنی نژاد،یدکتر احمد یماه اول دولت آقا ۶همان  در
درصد ۷/۶۲و  ۴/۵۱ ب،یبه ترت ۱۳۸۳را نسبت به سال  ۱۳۸۴سال  یاهیسرما ییو تملک دارا یانهیکه اعتبارات هز

آخر  یهاماه ماتیبه تصم یانهیاعتبارات هز شیافزا از ییداد)انصاف اقتضا دارد تا گفته شود که سهم باال شیافزا
 یها مربوط بود که متعاقب آن برادانشگاه یعلم اتیه یحقوق اعضا بیدر باالبردن ضر یخاتم یدولت آقا

 (.شدیاضافه م دیبایم زین گرید یهارسته

 جهینت. افتیادامه  زین یبعد یهادر سال زیداشت، با افت و خ یسابقه طوالن زیو ولع که در گذشته نحرص  نیا
 ۴تا  ۳ ی( طیامقاصد بودجه یبرا یارز  رهی)و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخ یدرآمد هنگفت ارز  قیتزر

دولت  یهانهیدولت است. هز یهانهیهز قیطر نیهم زین ریتاث ریبوده است. مس یسال بعد، منشأ رکود تورم
 یصعود لیمقابله با تما ی. دولت برادهدیم شیتجارت، هر دو را  افزا رقابلیقابل تجارت و غ یکاالها یتقاضا

 است، یمصرف یواردات که عمدتا کاال نیا بی. البته آسکندیم لیواردات را در بخش قابل تجارت تسه ها،متیق

 ایتجارت  رقابلیغ یکاال . از آن طرف چون عرضهکندیبخش صنعت)قابل تجارت( بروز م دیشکل کاهش تول به
 یو سطح عموم شودی)مسکن(، تورم در آن بخش آغاز مستیمقدور ن یه سرعت و راحتب ای( نیناممکن است)زم

 .دیآیبه وجود م یرکود تورم یعنی برد،یرا باال م هامتیق

سوخت  یهاارانهیکرد. حذف  دیرا تشد نیشیپ یشده، رکود تورم جادیا یمتیو جهش ق هاارانهیهدفمندکردن  آغاز
 شیمحصول را افزا متیسطح آن را کاهش و ق د،یتول نهیهز شیبا افزا رایاست، ز یرکود تورم دهیپد کی تایماه

 یانرژ  متیانجام نگرفت. اصالح ق دیتول یبرا یناقدام جبرا چیآغاز شد و ه دیآنکه با جهش شد ژهیوبه دهد،یم
بلند مدت است و  یادهیسر و کار دارد، پد دکنندگانیتول دیتول یکنندگان و سطح فناور چون با رفتار مصرف

 یدر گردش الزم را برا هیکه سرما یاست و در حال نیرکود آفر یفناور  لیتعد یبرا دیفرصت ندادن به بخش تول
 .شودیم تریاست، رکود جد فیضع زیاعتبار ن نیو تام هیو بازار سرما دهدیم شیافزا دایشد دیبخش تول

 منشأ رکود ؛یو هدفمند یهلند یمار یب

 شیدایدر پ هیشده، نقش اول ادیبه شکل  یو هدفمند یهلند یمار یکه دو عامل ب دهدینشان م یبه روشن شواهد
 دیبر عمق و شدت آن افزود. شا ها،میتحر دیو تشد ۹۰که تالطم بازار ارز از اواخر سال یاند. رکودرکود داشته

 تیباعث اغماض از واقع یآن، نوع هدفمند یبودجه و اصالح خبط و خطا میدر تنظ لیتحل نیقبول ا یدردسرها
 مشروح شده باشد!

که  کندیو درست آغاز م نانهیبواقع یکردیبا رو رسدیها محلبه راه یضدرکود وقت  یاقتصاد یها استیس بسته
همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و  ریتحت تاث یاست. ول یرتورمیو غ یضدرکود یهاحلراه بیآن تعق
ها از حلو راه شودیدفاع م شرانیپ خشعنوان ببوده است، به یشان خام فروش یکه تاکنون کار اصل یمیپتروش

گره  یجهان یهاسازمان میپارادا رشیچون حل مشکالت به پذ شود،یوجو مجست یخارج استیس ریمس
حل خروج از رکود است.در ارائه راهو کاال  هیدر بازار پول، سرما ژهیودر همه بازارها، به یبر آزادساز  دیتاک خورد،یم
 ،یاقتصاد مقاومت یو عدالت( و عمل به اقتضا شرفتیبودن اقتصاد )پ یدو رکن مانند یادیز یراهبردها دیبا

و  یاسیس یگرايلهیاز قب یاز کشمکش ناش زیمبارزه با رکود، پره ریاز مستضعفان در مس تیحما یضرورت قطع
 وگو و مفاهمه و رها نکردن بازارها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.گفت یتالش برا

اولين نقد به اين بسته را مي توان در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس دنبال کرد. هرچند که در عباس شاکری: 
بسته پيشنهادي دولت  یاقتصاد یها استیاين گزارش به صورت صريح عنوان نشده است که در پاسخ به س

 است اما از کنايه هاي نگارنده متن اين گونه بر مي آيد که پاسخي به دولت مي باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين گزارش وجود نگرش اقتصاد پولي در نگاه دولتمردان است. دکتر عباس شاکري با نقد شايد اساسي ترين نقد ا
اين ديدگاه که ريشه تورم نقدينگي است مي نويسد: تجربه کشورهاي در حال توسعه نشان داده است که کنترل 

نرخ سود باالي پايه پولي براي کاهش تورم مي تواند خطرناک باشد. وي بر خالف نظر دولت عنوان مي کند که 
بانکي به توليد ضربه مي زند و پيشنهاد مي کند که مقامات پولي هرچه زودتر با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع و 
معادن و کشاورزي به تامين نقدينگي توليد اقدام کرده و بر نحوه انجام آن نظارت شود. سومين نقد اين گزارش 

اين متغيرها را مي توان در شفاف نبودن بودجه، فساد مالي عدم توجه به متغيرهاي اقتصاد سياسي است. 
 گسترده، قاچاق سازمان يافته و فعاليت هاي سوداگرانه خالصه نمود.

بسته خروج از رکود  یاقتصاد یها استیاقتصاددان برجسته نهادگرا، اعتقاد دارد که بر س یمومن :یفرشاد مومن
دولت نگاه تک بعدي حاکم است و دولت براي خروج از رکود بايد برنامه جامع تري در نظر بگيرد. مومني هم 

اين بسته از اين نکته  هچنين بيان کرد که مشکل ايران فقط رکود نيست و گرفتاري ايران رکود تورمي است ک
ه همه دولتمردان نيست و تمامي نظرات دولت در اين بسته غافل مانده است. وي ادامه داد که اين بسته نگا

 نيامده است.

در روزنامه ايران مي  یاقتصاد یها استیاقتصاددان و استاد دانشگاه در يادداشتي بر س یعلي قنبر  :یعلي قنبر 
نويسد: دولت براي خروج از رکود نياز به برنامه اي بلند مدت دارد و در قالب يک بسته نمي توان به خروج از 
رکود اميدوار بود. وي هم چنين تاکيد مي کند اصالح ساختارها، تقويت بخش خصوصي، کوچک شدن دولت و 

ت هاي حکمراني نظير پاسخ گويي به ارباب رجوع توسط عدم وابستگي آن به درآمدهاي نفتي و اصالح سياس
 مسئوالن و شفاف سازي و ايجاد فضاهاي مثبت بايد در کنار اين سياست هاي تبيين شده مورد توجه قرار گيرند.

بسته خروج  یاقتصاد یها استینيز در مصاحبه اي با روزنامه رسالت مي گويد: س یرزاق ابراهيم :یرزاق ابراهيم
از رکود منطبق با روح سياست هاي تعديل اقتصادي است و پايه تئوري آن نئوليبرالي است. به گفته وي اين 

داد با ادامه اين  ادامهسياست ها نه تنها در ايران بلکه در هيچ کجاي جهان تجربه موفقي نداشته است. وي 
 يد تبديل مي شوند.روند به جايي مي رسيم که تمامي عوامل توليد به ضد تول

وزير اقتصاد به صورت ضمني به اين نقد که انقباض پولي براي کاهش نرخ تورم  وزير اقتصاد، دکتر طيب نيا:
اشتباه است، پاسخ داد و عنوان کرد که: تا زماني ثبات در اقتصاد کالن برقرار نشود و نرخ ارز بي ثبات باشد، 

در جايي ديگر بازهم تاکيد کرد که رکود منشاء خارجي دارد و با اين خروج از رکود امکان پذير نخواهد بود. وي 
 صحبت، جوابي به نقد الياس نادران و احمد توکلي داد.

دکتر نجفي با برگزاري نشستي خبري به قسمتي از نقدها پاسخ  رئيس ستاد هماهنگي اقتصادي، دکتر نجفي:
دولت انتظار يک برنامه جامع داشت.  یاقتصاد یها تاسیداد. اولين صحبت وي اين بود: نبايد از اين بسته س

تهيه شده است. وي ازسياست انقباض پولي براي  ۹۴و  ۹۳در ادامه تاکيد کرد که اين بسته فقط براي سال هاي 
از » حمايت کرد. نجفي در انتهاي صحبت هاي خود به نقدهاي نادران و توکلي اشاره کرد و گفت:  تورمکنترل 

اما منتقدان بايد تصريح کنند « سازنده استقبال مي کنيم و به تمام انتقادات نيز پاسخ خواهيم داد.تمام انتقادات 
 که اين نقدها به کدام قسمت اين بسته وارد شده است.

مهم ترين پاسخ دکتر نيلي به صحبت هاي دکتر مومني بود که عنوان  مشاور ارشد رئيس جمهور، دکتر نيلي:
ندارد و دولت بايد آنچه فکر و اجرا مي دولت ادعايي بر کامل و جامع بودن بسته خروج رکود غيرتورمي » کرد:

وي هم چنين تاکيد کرد وابستگي زياد به نفت و وابستگي « کند را منتشر کند تا به نقد عمومي گذاشته شود.
توليد به انرژي واردات و بانک ضرر زيادي به توليد و اقتصاد وارد کرده است. تورم و رکود بايد در کنار هم مورد 

 و راه حل ها با ظرافت اجرا شود تا به تورم لطمه وارد نشود که رکود عميق را ايجاد کند.مطالعه قرار گيرد 

غالمحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با فارس نگراني هاي خود  رئيس اتاق بازرگاني ايران:
د کنترل هاي الزم براي پايبندي بسته را عنوان نمود. وي اعالم کرد که دولت باي  یاقتصاد یها استیدر مورد  س

 سر باز زنند. قانونبه قانون را اعمال کند تا ديگر قوه هاي فراقانوني همچون بانک ها نتوانند از اجراي 

 بندي: جمع

 دولت دانست: یاقتصاد یها استیيک جمع بندي مي توان نقدهاي زير را متوجه بسته س در

 د پولي( وجود تفکر نئوليبرالي و تاکيد بر اقتصا۱

 ( ناديده گرفتن فساد مالي۲

 ( کپي برداري از الگوهاي صندوق بين المللي پول۳

 ( جامع نبودن برنامه و تک بعدي بودن آن۴

 ( پيشران بودن بخش پتروشيمي۵

 ( ديدگاه برون نگر براي رشد اقتصادي۶

 ( عدم توجه به تامين نقدينگي بخش توليد۷

 سود بانکي و نرخ ارز( ناديده گرفتن تبعات افزايش نرخ ۸

ها عمده ترين نقدهاي وارد شده بر برنامه هاي پيشنهادي دولت بود. البته دولت مردان نيز ساکت ننشستند  اين
و پاسخ اين نقدها را تاحدودي دادند و عنوان کردند که از انتقادهاي منصفانه استفاده خواهند کرد. الزم به ذکر 

است که اين دولت به آن اقدام نموده است.اين  رکمبااست که انتشار برنامه قبل از اجراي آن اتفاقي ميمون و 
 کار نيکو در نامه منتقدان تحسين شده بود.

در يک جمع بندي بايد عنوان کرد نفس اين عمل که دولت پيشنهاد خود را به اجماع گذاشته است بسيار خوب 
ت و ابهاماتي است. لذا نظر است اما نکته مهم تر اين است که بايد پذيرفت اين بسته کامل نيست و داراي ايرادا

اقتصادداناني که ابراز عقيده کرده اند مي تواند راهگشا باشد. حال نوبت دولت است که اين حرکت خوب خود 
را تکميل کند و از نظرات منطقي منتقدان استفاده کند تا بالي سياست هاي تعديل گريبان بسته خروج از رکود 

 را نگيرد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم

بسته  یپول  یهااستیس 
 ازدهمیدولت  یشنهادیپ

 یب ینگیحجم نقد رایباشد ز یشنهادیبخش از بسته پ نیمهمتر دیدولت شا یشنهادیبسته پ یپول یاستهایس
 یها یدگیچیرا با پ یاستگذار یاز آن س یدر دولت دهم و مشکالت ناش ختهیلجام گس ینگیسابقه، رشد نقد

 میت فهیآنها وظ حیصح یرااج یو تالش برا استهایس نیاهداف و تدو حیصح نییمواجه ساخته بود.تع یفراوان
 است. یهر دولت مسئول و کارآمد یاقتصاد

    ی:پول یهااستیس

 از اضافه برداشت بانک ها یر یو جلوگ یبانک ها به بانک مرکز  یو کاهش بده تیریمد -
 یبه بانک مرکز  یبخش دولت یبده شیافزا عدم -
 ینگینقد ندهیفزا بیضر شیافزا -
 نیرقابت ب نهیو فراهم نمودن زم یمتناسب با تورم انتظار  یسود بانک یو انعطاف در نرخ ها اصالح -

 بانک ها
 نرخ تورم راتییبانک ها متناسب با تغ ینسبت سپرده قانون یجیو کاهش تدر یساز  کسانی -
 یخارج یها ییبه نفع دارا یپول هیپا بیترک بهبود -
 یپول هیکنترل پا یبرا یبانک مرکز  اریدر اخت یابزارها ییو بهبود کارا شیافزا -
 یپول هیپا شیبه عدم افزا یکردن هر گونه برداشت از منابع صندوق توسعه مل منوط -

 یپول یهااستیس نقد

 کیستماتیگرفتن معضالت س دهیبا ناد یخروج از رکود تورم یشده برا نییتب یپول یاستهایرسد س ینظر م به
 تیدر وضع ها،تیکردن فعال یو رقابت یکشور و رها کردن امور به اسم بازار  یو ادار  یدر نظام بانک ژهیوموجود، به

متناسب با تورم  یشناور کردن نرخ سود بانک». تبه معضالت گسترده موجود اس شتریدادن ب دانیما به منزله م
 یهاوجود تجربه تلخ سال لیمطلوب دولت اعالم شده به دل استیکه س« هابانک نیرقابت ب جادیا»و  «یانتظار 

 یحت و ۳۵نرخ را به  شتر،یجذب سپرده ب یبرا یو اعتبار  یها و موسسات مالدر مسابقه مخرب بانک ریاخ
رکود افزا است  یها، اقدامبانک نیرقابت ب جادیبه اسم ا یشناور کردن نرخ سود بانک استی. سکشاندیدرصد م۵۰

 !کشدیم انایرا اح ماریدرمان، ب یبه جا یعنی. کندیم دیتشد زینه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را ن

دولت است. هم اکنون سهم  یشنهادیپ استیاز تبعات س گرید یکی ،یسوداگر  یبه سو یشتر یب ینگیانحراف نقد
 یشنهادیپ استیس یدرصد است. در صورت اجرا۷/۶۲از  شیب یشبکه بانک التیو خدمات از تسه یبخش بازرگان

 لیتبد یبرا یمشارکت دولت راقاو یدارندگان فعل یخواهد ماند؟ وقت یصنعت و معدن و کشاورز  یبرا یچه سهم
 يیهاپروژه دیجد یباال یهابا نرخ ایهجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آ دیجد یاوراقشان و استفاده از نرخ ها

نرخ بهره  شیاساسا افزا شود؟یصادرکنندگان ما چه م یباشد؟ قدرت رقابت یکه معقول و اقتصاد ماندیم یباق
 .شمارندیراه درمان م کیمقابله با رکود کاهش نرخ بهره را  یکنند و برایم یمعرف یانقباض یاستیرا س

کشور  دیکشور بر دوش بخش تول یاشتغال، ارزش افزوده و رشد اقتصاد جادیا یوزن اصل نکهیبا ا گرید یاز سو
 .رسدیبه نظر م زیدر اقتصاد، ناچ رشانینسبت به تاث یبانک التیاز تسه شانبیاست، اما نص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد و آب و برق حدود  ۲۹درصد، ساختمان،  ۶۳و معادن،  عیسهم صنعت و معدن در ارزش افزوده گروه صنا
نفر است که با توجه  ونیلیم ۹/۲و ساختمان  ۲/۷در اشتغال  یهم سهم صنعت و کشاورز  یدرصد است. از طرف ۸

 ۴۷کشور، از  ینظام بانک التیبخش صنعت و معدن از تسه یافتیسهم باال در ارزش افزوده و اشتغال، در نیبه ا
 است. دهیدرصد رس ۳۱درصد به 

موضوع  نیمنابع استفاده کرده که ا نیبخش صنعت از کمتر دهدینشان م یبانک التیحجم استفاده از تسه روند
رفته که ارزش افزوده  ییبه جا التیکشور است؛ چون تسه یدر نظام بانک یواقع دیبخش تول ییهادهنده تننشان
قرار داده نشده است  ارشانیبه موقع در اخت یبانکمنابع  نکهیا لیدلبه یواقع دکنندگانیکرده و تول جادیرا ا یکمتر 

 اند.مواجه شده دیبا رکود تول

بانکها  یاند. سود آور سودآور داشته یتیفعال هامیدر دوره تحر یکشور حت یهابانک یفعال اقتصاد نینظر ا از
 یبانک اتیاز عمل یشود بدست آمده و ناش یخوانده م یبر آنچه سم حسابدار  یگذار  هیازسرما یعمدتا ناش

و موجب  شتریب یسود آور  شی،نما امهترازن تیمثبته در ترازنامه سبب بهبود وضع یها یی. لحاظ دارا ستین
در ملک  یگذار  هیصاحبان سهام به سرما تیجلب رضا یرو بانکها برا نیصاحبان سهام خواهد شد .از ا تیرضا

 یم دهینام یبنگاه یکه اصطالحا بانکدار  یبانکدار  طهیخارج از ح یتجار  یها تیثابت و فعال یها ییو دارا
اند دست و پنجه نرم کرده دیشکل کاهش تولبا م دکنندگانیعمده تول کهاست  یدر حال نیشود رود آوردند. ا

 دانند. یرکود م یکنندگان بانکها را عامل اصل دیفلذا تول

تا  ۱۳۹۰از آن است که از سال  ی، حاک۹۰دهه  یاز ابتدا رانیدر اقتصاد ا ینگیدهنده نقد لیتشک یاجزا یبررس
کار آمدن  یبوده است. اما با رو کینزد گریکدیبه  ،ییهاپول با وجود تفاوتنرخ رشد پول و شبه ۱۳۹۲اول  مهین

ماهه( ۱۲پول )متوسط داده است. نرخ رشد شبه رخدر بازار پول  یمهم یسیدگرد ۱۳۹۲دوم  مهیاز ن ازدهمیدولت 
 ۱۳۹۴خرداد  انیکند و نامحسوس مواجه بوده است و در پا اریبس ینزول ریبرخوردار بوده و با مس یاز ثبات نسب

 ریدوره با س نیماهه( در هم ۱۲است که نرخ رشد حجم پول )متوسط  یدر حال نیاست. ا دهیدرصد رس ۲۶ /۸به 
 دهیرس ۱۳۹۴خرداد  انیدرصد در پا ۴به  ۱۳۹۲درصد در مهر  ۲۴مواجه شده و از حدود  یومو مدا دیشد ینزول

 است.

نرخ  انیدرصد م ۲۲ /۷معادل  یشکاف بزرگ دهدینشان م ۱۳۹۴در خرداد  یپول یاز آمارها یگزارش بانک مرکز 
مهم در بازار پول و  یسیاز دگرد یبه وجود آمده است که حاک ۱۳۹۴به خرداد  یپول در سال منتهرشد پول و شبه

وجود به رییبا تغ نیبوده است. بنابرا نونتاک ۱۳۹۲دوم سال  مهیبازار پول از ن یکاهش مداوم درجه نقدشوندگ
از عوامل  یکیگفت  توانیم یبه سمت کاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگ ینگینقد بیآمده در ترک

 ،یاز جمله ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورم گریدر کنار عوامل د ۱۳۹۲دوم سال  مهیکاهش نرخ تورم از ن یاصل
 بوده است. ینگینقد یاجزا بیدر ترک رییتغ نیهم

 لیسهم حجم پول و کاهش آن و تما رییچرا که با تغ ابد؛ییم یجلها تدر نرخ سود بانک زیامر ن نیا گریاثر د
 مواجه شده است. شیها با افزاتمام شده منابع بانک نهیدار، هزمدت یهابه سپرده یفعاالن اقتصاد شتریب

 نهیشده است، باالرفتن هز دیتاک یکارشناسان اقتصاد یاز سو یکه کاهش نرخ سود بانک یطیدر شرا نیبنابرا
 یکیدارد، به  یکمتر  نهیها هزبانک یکه برا یدار ید یهابانکداران به خاطر کاهش سپرده یتمام شده منابع مال

 .استشده  لیتبد یاز کاهش نرخ سود بانک یر یمقاومت در جلوگ لیاز دال

 بخش نهم

 بازار پول یسیدگرد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کنترل  ۹۲که در سال  ییا دهیدارد . پد دیشبه پول و پول تاک انینسبت م رییبازار پول به تغ یسیدگرد
 .رفتیاز آن صورت پذ یو تورم ناش ینگینقد

 یب ینگیحجم نقد رایباشد ز یشنهادیبخش از بسته پ نیمهمتر دیدولت شا یشنهادیبسته پ یپول یاستهایس
 یها یدگیچیرا با پ یاستگذار یاز آن س یدر دولت دهم و مشکالت ناش ختهیلجام گس ینگیسابقه ،رشد نقد

 میت فهیآنها وظ حیصح یااجر  یو تالش برا استهایس نیاهداف و تدو حیصح نییمواجه ساخته بود.تع یفراوان
 است. یهر دولت مسئول و کارآمد یاقتصاد

 بازار پول یسیدگرد

دو جزء در درجه  نیا یپول است. تفاوت اصلپول و شبه یدر گردش اقتصاد شامل دو جزء اصل ینگینقد
در واقع پول نقد  یدار ید یهاکه حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و سپرده یآنها است؛ به نحو ینقدشوندگ

نسبت به پول  یتر نییپا یدار است که از درجه نقدشوندگمدت یهاپول مانند سپردهکه شبه یهستند؛ درحال
 برخوردار است.

دو جزء پول و  نیب ینگینقد بیترک راتییتغ ،ینگینقد یاجزا یبا توجه به درجه متفاوت نقدشوندگ نیبنابرا
دهه نود،  یاز ابتدا رانیدر اقتصاد ا ینگینقد دهندهلیتشک یاجزا یبرخوردار است. بررس تیپول از درجه اهمشبه
 گریکدیبه  ،ییهاپول با وجود تفاوتو شبه لنرخ رشد پو ۱۳۹۲اول  مهیتا ن ۱۳۹۰از آن است که از سال  یحاک
 بازار پول رخ داده است. یسیدگرد ۱۳۹۲دوم  مهیاز ن ازدهمیکار آمدن دولت  یبوده است. اما با رو کینزد

کند و  اریبس ینزول ریبرخوردار بوده و با مس یماهه( از ثبات نسب۱۲پول )متوسط که نرخ رشد شبه یدرحال
دوره نرخ رشد  نیاست اما در هم دهیدرصد رس۲۶ /۸به  ۱۳۹۴خرداد  انینامحسوس مواجه بوده است و در پا

به مرز  ۱۳۹۲درصد در مهر  ۲۴مواجه و از حدود  یو مداوم دیشد ینزول ریماهه( با س ۱۲حجم پول )متوسط 
نسبت به بهار  ۱۳۹۴است. البته نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول در بهار دهیرس ۱۳۹۴خرداد  انیدرصد در پا۴

 دوره است. نیکاهش حجم پول در ا یاست که به معنا دهیرس زیدرصد ن۲ یبه منف ۱۳۹۳

گزارش  نیبراساس آخر نیبه بعد مشاهده نشده است. بنابرا ۱۳۸۷سال  یپول دیکه پس از انقباض شد یاتفاق
پول در نرخ رشد پول و شبه انیدرصد م ۲۲ /۷معادل  ی، شکاف بزرگ۱۳۹۴در خرداد  یپول یاز آمارها یبانک مرکز 
 یپول  و کاهش مداوم درجه نقدشوندگ زاربا یسیاز دگرد یوجود آمده است که حاکبه ۱۳۹۴به خرداد  یسال منته

 تاکنون بوده است. ۱۳۹۲دوم سال  مهیبازار پول از ن

 بازار پول یسیدگرد یضدتورم یامدهایپ

سال در  کیآغاز شد و پس از  ۱۳۹۲درصد در مهرماه  ۴۰تورم از مرز  ینزول ریس ازدهمیکار آمدن دولت  یرو با
درصد  ۱۵و تا مرز  افتیتداوم  زین ۱۳۹۳سال  انیتورم تا پا ینزول ری. سافتیدرصد کاهش  ۲۰ ریبه ز ۱۳۹۳مهرماه 

ماه نرخ تورم ماهانه  ریمتوقف شده بود، در ت ۱۳۹۴سال  یتورم از ابتدا ینزول ریکه س ی. در حالافتیکاهش  زین
حال نرخ  نی. در همافتیتورم ماهانه تداوم  یارقام منف زیشد و در مرداد ن یمنف ۱۳۸۷پس از سال  بارنیاول یبرا

قرار گرفت و در ماه  ینزول ریمجددا در مس ،ینزول ریماهه( پس از توقف چند ماهه در س ۱۲تورم نقطه به نقطه )
 .افتیدرصد کاهش  ۱۲ /۶به  ادمرد

عوامل کاهش  نیتراز مهم یکیآن  تی، ابتدا کاهش نرخ ارز و سپس تثب۱۳۹۳سال  انیتا پا ۱۳۹۲دوم سال  مهین از
نرخ تورم کمک کرده است  ینزول ریبه س زین ینگیدوره کاهش محدود نرخ رشد نقد نینرخ تورم بوده است. در ا

است  افتهی شیافزا یصورت محدودتنها با کاهش مواجه نشده، بلکه بهنه یاپس از توافق هسته ینرخ ارز حت
ماهه(  ۱۲)متوسط  ینگینرخ تورم باشد. نرخ رشد نقد ریکاهش اخ یبرا یعامل تواندیاساس نرخ ارز نم نیو بر ا

نرخ رشد  نیاست که چن دهیدرصد رس ۲۲ /۶ هخرداد ب انیمواجه بوده و در پا یمحدود اریبس ینزول ریبا س زین
 نرخ تورم باشد. ریکاهش اخ یبرا یاکنندهنییعامل تع تواندینم زین ینگینقد

 یهاکاهش یبرا یو اثرات آن بر انتظارات را عامل یاکارشناسان حصول توافق جامع هسته یبرخ انیم نیا در
نرخ ارز که  شیموثر بوده است، اما با توجه به افزا یامر البته تا حدود نی. ادانندیم رماهینرخ تورم از ت ریاخ

نقش کرده است. به  یفایدر نزول تورم ا زین یگر یاست، احتماال عامل د یانتظارات تورم نییدر تع یعامل مهم
با  ۱۳۹۲دوم سال  مهیشد، از ن حیطور که تشربازار پول بوده است. همان یسیعامل مهم، دگرد نیا رسدینظر م

و در خرداد به مرز  افتهیپول، نرخ رشد پول )متوسط ساالنه( به شدت کاهش نرخ رشد شبه ینسبوجود ثبات 
 بوده است. یحال نرخ رشد نقطه به نقطه پول منف نیدر هم ست،ا افتهیدرصد کاهش ۴

به سمت  ینگینقد بیاز کاهش اندک برخوردار بوده است، اما ترک ینگینرخ رشد نقد نکهیبا وجود ا نیبنابرا
تورم است،  یعامل اصل ینگیبازار پول بوده است. اگرچه رشد نقد یکاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگ

 راتییاست که تغ نیپول بر نرخ تورم متفاوت است و انتظار اآن شامل پول و شبه یاجزا یاما قطعا اثرات تورم
 اشته باشد.بر نرخ تورم د یتر یپول اثرات قورشد حجم پول نسبت به شبه

از  یکی ۱۳۹۲دوم سال  مهیرشد حجم پول از ن دیشد ینزول ریرا مطرح کرد که س هیفرض نیا توانیم نیبنابرا
با وجود ثبات نرخ ارز  زیکاهش نرخ تورم در کنار عامل کاهش نرخ ارز بوده است. در حال حاضر ن یدیعوامل کل

)نرخ رشد نقطه به نقطه پول( در فصل  نشدن آ ینرخ رشد پول و منف ینزول ریپول، تداوم سو ثبات رشد شبه
نرخ رشد حجم  یبرا ینییپا یهانرخ نیداشته است و چن ریتورم در دوره اخ ینزول ریدر تداوم س یبهار نقش مهم

 فراهم کند. زینرخ تورم ن شتریکاهش ب یبرا یقابل توجه یروین تواندیپول م

 هانرخ سود بانک یبازار پول رو یسیاثر دگرد

نسبت  نیکه ا یآن است به نحو ینزول ریاز س یحاک ازدهمیدر دولت  ینگیسهم حجم پول از نقد ینمودار  یبررس
درصد کاهش  ۲۰به  ۱۳۹۲ وریکند و نامحسوس تا شهر اریبس ینزول ریمس یدرصد ط ۲۱از حدود  ۱۳۹۲ نیدر فرورد

نسبت  نیاست. کاهش ا افتهیدرصد تنزل  ۱۵به  ۱۳۹۴تا خرداد  یبه شدت نزول یو پس از آن با روند افتی
 یهااست که در سال یدر حال نیاست. ا ینگینقد بیپول در ترکسهم شبه شیو افزا ینگینقد بیترک رییتغ انگریب

 پول(،)حجم پول و شبه ینگینقد یاجزا بیدر ترک رییتغ نیقبل از ا

 یشتر یدارند، سهم ب یدار بانکمدت یهانسبت به سپرده یباالتر  یها که قدرت نقدشوندگبانک یجار  یهاسپرده
ها بانک یبرا یدار ید یهانکته که نرخ سود سپرده نیرا به خود اختصاص داده بودند. با توجه به ا ینگیاز نقد

تر بوده است. اما اکنون  نییها پابانک یمال نابعتمام شده م نهیدار است، هزمدت یهااز سپرده ترنییپا یلیخ
کرده است و  دایپول انتقال پبه سمت شبه شتریب ازدهمیکار آمدن دولت  یبا رو ینگینقد یاجزا بیکه ترک

 یتمام شده منابع مال نهیاند، هزکرده دایپ لیمدت دار تما یهابه سمت سپرده شتریب زین یبانک یهاحساب
 است. تهها باالتر رفبانک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دهم

و  یا، بودجه یارز یها استیس 
 ازدهمیدولت  یشنهادیپ یات یمال

هدف  نیو بازار اعالم شده است. چن یانرخ ارز مبادله نیشکاف ب یجیدولت کاهش تدر یارز  یها استیس
 هاست. استیهوشمندانه س یرصد کامل بازار ارز و اجرا ازمندین یگذار 

 یب ینگیحجم نقد رایباشد ز یشنهادیبخش از بسته پ نیمهمتر دیدولت شا یشنهادیبسته پ یپول یاستهایس
 یها یدگیچیرا با پ یاستگذار یاز آن س یدر دولت دهم و مشکالت ناش ختهیلجام گس ینگیسابقه ،رشد نقد

هوشمندانه  ییها استیسابقه نرخ ارز به س یرشد ب لیبه دل زین یارز  یها استیمواجه ساخته بود. س یفراوان
هر  یاقتصاد میت فهیآنها وظ حیصح یاجرا یو تالش برا استهایس نیاهداف و تدو حیصح نییبود.تع ازمندین

 است. یدولت مسئول و کارآمد

 یارز  یها استینقد س

شکاف  یجیکاهش تدر»دولت  یارز  استیس نیترگران شدن واردات است. مهم یارز به معنا ینرخ اسم شیافزا
 یتومان ۶۴۳هزار و  ۲مثال دالر  میو ن سالکی بایظرف تقر یعنیاعالم شده است. « و بازار یانرخ ارز مبادله نیب

نرخ آزاد  کند،یم ادیرا ز یانرخ مبادله یمرکز  بانک یبرساند. وقت ۱۳۹۴ انیبه نرخ آزاد پا خواهدیرا م یامبادله
آغاز سال تا  شیدچار نشود و با روند افزا یتکانه و بحران چیآزاد به ه متیق میکنی. فرض مشودیم ادیهم ز

 یدرصد واردات ما را کاالها۸۷. حدود افتیخواهد  شیدرصد افزا۴۰ بایرشد کند. تقر یانرخ مبادله یکنون همپا
 .شودیدرصد گران م۴۰تا  یدیتول یهابنگاه ی. پس عمده وروددهدیم لیتشک یاهیو سرما یاواسطه

تمام شده به نسبت  متیق شیافزا یبه معنا میتصم نیتمام شده، ا متیاقالم در ق نیا یتوجه به سهم اصل با
 لیتحل دیتول نهیهز شیرکود را افزا یدولت که خود علت اصل گر،یاست. به عبارت د دیتول نهیسهم واردات در هز

 زیحال، تورم طرف عرضه را ن نی. در عزندیالاقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن م میتصم نیکرده است با ا
 .کندیم دیتشد

 یاتیو مال یبودجه ا یاستهایس نقد

 یهانهیاز مخارج دولت صرف هز یبخش قابل توجه نکهیداللت دارد بر ا یو عمران یجار  یهانهیسهم هز سهیمقا
 به خود گرفته است. یصعود یزمان روند یآنها در ط نیکه تفاضل ب شودیم یجار 

عمده  لیاز دال یکی رانیرا کنترل کند؟ با توجه به ساختار ا یرکود تورم تواندیبودجه تا چه حد م حیصح میتنظ
و  یمال یهااستیکامل با س یبا هماهنگ تواندیبودجه است. لذا دولت م یتورم مزمن در کشور تداوم کسر 

 ،یاتی)مال یدرآمد یرا متناسب با منابع داخل هانهیکند و هز یخوددار  یجار  یهانهیدر هز هیرویب شیاز افزا یپول
به بودجه مصوب شده نموده و خارج  بندپای را خود آن برعالوه و کند لحاظ ساالنه بودجه در( …و یرنفتیصادرات غ

 رانیدر ا یرکود تورم دهیاز بروز پد یر یدولت از عوامل مهم جلوگ ینکند. در واقع انضباط مال نهیاز چارچوب آن هز
 .تاس

 اشاره کرد: لیبه موارد ذ توانیکه از آن جمله م ردیمورد توجه قرار گ دیبودجه با میدر تنظ یموارد مختلف

باال بردن  زیاز اتالف منابع و ن یر یو جلوگ یاقتصاد هیاز توج یعمران یهاطرح یمنابع و برخوردار  نهیبه صیتخص
 است. یزودگذر بودن رکود تورم ایاز بروز  یر یدولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگ یرویدرجه پ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  اتی. در کشور ما عمده مالردیمورد توجه قرار گ دیاست که در بودجه با یاز عوامل زین یاتیبهبود ساختار مال
که  شودیگرفته نم یمناسب اتیکه در نقل و انتقاالت مال یدر حال کنند،یپرداخت م یدولت یهاکارمندان و شرکت

صا در بازار مسکن که سهم )مخصو شودیکاال م یباز هسفت یو تقاضا یدالل زهیانگ شیمساله باعث افزا نیخود ا
 یکاالها نهیهز شیکه باعث افزا شودیبابت اجاره پرداخت م ن،ییمتوسط به پا یهااز درآمد خانواده یاعمده
 .شودیخانوار و تورم باال م یاساس

 یهادر بخش یگذار هیاز سرما دهد،یدر بخش مسکن سوق م یرا به سمت دالل هاهیچون سرما گرید یاز سو
 یابه گونه دیبا یاتیاصالح ساختار مال نی. بنابراسازدیرکود آماده م یرا برا نهیو زم شودیم یر یجلوگ یدیتول

را به سمت  یدیرتولیو غ یبخش دالل یهاهیرا کاهش ندهد، بلکه سرما یدیبخش تول زهیباشد که نه تنها انگ
که سود  یکاال و دالل یباز سفته یهاتیبر فعال اتیصورت که بستن مال نیبکشاند. به ا یدیتول یهاتیفعال

 ژهیبه و یبخش دالل یبه جا هاهیشدن سرما ریبر سراز یمهم ریتاث تواندیم کند،یدالالن آن م بینص یادیز
بخش کرده، به  نیدالالن ا بیرا نص یرا جذب خود کرده و سود سرشار  هاهیاسرم رانیبخش مسکن که در ا

کرده و  قیرا تشو دارهاهیسرما ،یدیتول یهااز بخش یاتیمال تیآن با معاف یمنتقل شود و به جا یدیبخش تول
 سوق داد. دیبه سمت تول

 کند،یم جادیدولت ا ی( که برایاتی)مال یاز منابع درآمد یجدا ،یخصوصبخش تیفعال یبرا طیکردن شرا ایمه
 .شودیم یو رونق اقتصاد دیتول شیباعث افزا

 یدیتول یهاتیفعال یدولت به سو اریاز منابع در اخت یشتر یشود که درصد ب میتنظ یابه گونه دیبودجه با درواقع
توسعه صادرات  نهیدهد و براساس بودجه، زم شیافزا زیدولت را ن یدیکه عا یو مولد سوق داده شود به نحو

و به تبع آن  دیو هم کاهش تول یمتیق فشارهم  تواندیبودجه م ترقیدق میتنظ تیفراهم شود. درنها یستیبا
 .اشتغال را جبران کند

 :منابع

 رانیا ینخجوان، پژوهشنامه اقتصاد ی.ا.غرور ،سی،م.تقو۱۳۸۲ران،یدر اقتصاد ا یتورم رکورد

 ی،ع.شاکر ۱۳۹۲ ،یکالن اقتصاد یرهایمتغ تیوضع یابیران،ارزیکشور ا یاقتصاد تیوضع لیتحل

 ۳۱۵۸شماره - یخروج از رکود تورم یاقتصاد، راهکارها یایروزنامه دن

 ی،دکتر قربان۱۳۹۲وریشهر۱۲ ،یخروج از رکود تورم یبرا یبانک مرکز  یاستهایس

 ۳۵۷۳اقتصاد، مامور دو جانبه بازار پول، شماره  یایروزنامه دن

در اقتصاد  یبانک یبر توسعه بخش مال ینرخ بهره بانک راتییو تغ یمال یآزاد ساز  یها استیاثرات س یابیارز
 ۱۱۹:۱۴۰صفحات  یاقتصاد یپژوهشها ا،فصلنامهیک ی.فرهاد،عی,ع.ازوج۱۳۸۶( VECM کی)با استفاده از تکنرانیا

 

 آربیتراژ
WWW.THEARBITRAGE.IR 

 

http://www.thearbitrage.ir/

