تورم؛ مهمترین متغیر اقتصاد ایران

معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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متغیرهای اصلی اقتصاد
اسمی

واقعی
تولید ناخالص
داخلی
سرمایوگذاری
مصرف
تجار

خارجی
سایر

برای برگشت مسیر تورم باید در
ابتدا  4عام نقدینگی ،شرایط ارزی،
انتظارا و کیفیت سیاستگذاری
تغییر کند و پس از آن عام پنجم بو
کم آید.

سایر
افزایش قدر بخش خارج
از دولت و کاهش قدر
دولت
ایجاد عدم توازن بزرگ
در کشور
مشغول بو کار شدن جوانان توانمنهد و
با استعداد آموزشدید در دانشگا در
بخش خصوصی و مههاجر مهدیران
توانمند از دولت بو بخش خصوصی
تههوان بههاوی متخصصههان بخههش
خصوصی در مقاب کیفیهت نامناسه
سیاستگذاری دولت

نقدینگی نرخ ارز
کیفیت
سیاستگذاری
عههههدم درک مسهههها
مههیتوانههد منجههر بههو
شههک گیههری نادرسههت
سیاستگهذاری شهود و
درنتیجو برخالف اههداف
سیاستگذار عم کند
عدم یادگیری از
تجار گذشهتو
و تکههرار مجههدد
اشههههههتباها
گذشتو

تورم
انتظارا

شرایط ارزی

تاثیرپذیری عملکرد اقتصاد مضیقو ارزی
از انتظارا آتی مردم
مواجو شدن
دولههت بهها
منظههور از مههردم کسههانی
کسهههههری
هسهههتند کهههو در فضهههای
بودجو
اقتصادی ،تصمیما مهوثر

میگیرند و محاسبا ذهنی
آنها از دقهت بهاو و مبهانی
حسابگرانو برخوردار است
درک پدید انتظهارا و
شههیو عمهه آن بههرای
سیاستگهذاری بسهیار
مهم است

انتظار افزایش تورم >>>> وارد شدن بخشی از نقدینگی مردم بو بازارهای گوناگون >>>> اهمیت پیدا کردن بازاهایی کو نقدینگی بو آنها وارد میشود

وفور ارز
نفتی
تثبیت نرخ
ارز رسمی

انتقال بخشهی
از فشهههههههار
تقاضای ایجاد
اسهههتقرا
مسههتقیم یها شد در نتیجهو
غیرمسههتقیم نقههههدینگی از
طریههو واردا
از بانههههه
بو دنیای خارج
مرکزی

نقدینگی
مهمترین
متغیر اقتصادی
مرتبط با تورم

ورود بهههو دور
رشد نقهدینگی
در سههه 40
درصد و احتمال
التههههههههها
اقتصادی

تورمی کو در دور وفور درآمد ارزی بوجود
میآید با تورم در دوران مضیقو ارزی ،تفاو
قاب توجهی دارد .در واقع افزایش قیمت
نفت و افزایش درآمدهای ارزی ،میتواند
بخشی از فشار حاص از رشد نقدینگی را بو
تورم تبدی نکند.

معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

تورم؛ مهمترین متغیر اقتصادی ایران
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ویژگی ی

واقعیت اقتصاد ایران طی ی

اقتصاد در شرایط م لو :

-

 افزایش با شتا  ،مستمر و با ثبا متغیرهای بخش واقعی -تغییرا کم نوسان و آرام متغیرهای اسمی (ثبا اقتصاد کالن)

-

-

ثبا

افزایش رفا مردم

سکون متغیرهای بخش واقعی
توقف روند تغییرا تولیدناخالصداخلی (متوسط رشد؛ صفرم لو)
استمرار رشد منفی سرمایوگذاری
تغییرا پر جن و جوش و بی ثباتی متغیرهای اسمی

• پیشبینیپذیری م لو
• کاهش خ ای تصمیمگیریهای آیند

اقتصاد کالن

شتا

دهو گذشتو:

وابستگی اقتصاد ایران بو متغیرهای اسمی بو جای متغیرهای
بخش واقعی

متغیرهای مرتبط با بخش واقعی
✓
✓
✓
✓

کارکرد درست اقتصاد
روابط بین المل و تجار خارجی م لو
پویایی جریان سرمایوگذاری
عدم مواجهو کس و کارها با موانع

وزن دهی اصلی توجو برای بهبهود شهرایط
کالن اقتصاد تا مد ها مع وف بو سردستو
متغیرهای اسمی یعنی تورم خواهد بود

وضعیت اقتصادها با رشدهای نقدینگی متفاو
رشد نقدینگی بین
 10تا  15درصد

وضعیت سفید

رشد نقدینگی بین
 15تا  20درصد

وضعیت زرد

رشد نقدینگی 20
تا  25درصد

وضعیت قرمز

رشد نقدینگی
باوی  25درصد

در ایههن وضههعیت ،نحههو
مواجهو مردم بها اتفاقها
مرتبط با آن بسیار حساس
و تعیینکنند است.

تورم ،مهمترین متغیر اقتصاد ایران بوده که شرایط نگرانکنندهای دارد ،اما با سیاستگذاری درست در این متغیر میتوان مسییر بهبیود را مویوار کیرد.
برای مثال کنترل کسری بودجه ،فروش مجدد و متعارف نفت و اصالح انتظارات مردم از طریق ترسیم برنامه قابی قبیول و میویی ییاوی چشیمانیداز
مثبت ،میتواند منجر به برگشت به مسیر بهبود شود .اگر اصالیات مربوط به تورم به درستی صورت نپیذیرد ،ایین متغییر سیایر متغیرمیا را نییت ت یت
تاثیرقرار داده و به بیثباتیمای بترگی منجر خوامد شد.

