


مپیش بینی تحوالت قیمتی و تور
پویا جبل عاملی
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شکست ساختاری تورم 
، تنها دو سال نرخ تورم 1390تا سال 1330از آغاز محاسبه تورم به شکل نوین از اواخر دهه •

.درصد بوده است30باالی 
.درصد بوده است30، تورم پنج سال باالی 1390در طول دهه •
.علت؟ تحریم•

توان تورم را در شرایط تحریمی کاهش داد؟آیا می•



عوامل ایجاد کننده تورم
.تورم همیشه و همه جا پدیده پولی است: عبارت کلیدی پواگرایان•
کند؟چرا پول و نقدینگی رشد می•
عوامل اثر گذار بر رشد پول•

کسری بودجه•
ناترازی بازارهای مالی•

شوک منفی طرف عرضه•
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تحوالت اخیر
.پس از چند ماه افت و ثبات نرخ تورم ماهانه، بار دیگر نرخ افزایشی شده است•

.ر شوداگر در تابستان ثبات نسبی ایجاد نشود، می تواند شرایط تورمی سخت ت•

چه عواملی باعث تغییرات اخیر شده است؟•



پیش بینی اقتصاددانان
توسط پژوهشکده پولی و بانکی1400اقتصاددان و پژوهشگر در اسفند 49پیش بینی •



تحوالت اخیر

ندان دستمزد با سرعتی نه چ-افزایش نامتناسب در دستمزدها و چکاندن ماشه مارپیچ تورم•
.قابل کنترل

.احتمال عدم بازگشت برجامافزایش •
.طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه هااجرای •
.تورم جهانی•
.اقتصادیرفتن تنش ها و ریسک های غیر باال •
.  تغییر در انتظارات قیمتی•



طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها



.نحوه تامین مالی ارز ترجیحی، تورم زا بوده است•

ناشی از وجود ارز ( درصد24)پایه پولی ( همت)هزار میلیارد تومان 459از 110، 1399در سال •
تومانی را نمی داده و 4200دریافتی ناشی از فروش نفت کفاف نیاز واردات مشمول ارز . ترجیحی بوده است

ده فروخته به اجبار بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به قیمت نیمایی خریداری و به قیمت ترجیحی به واردکنن
. بدین سان ارز ترجیحی از پایه پولی تامین مالی شده است. است

طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها



.  تراز بودن منابع و مصارف•
.بیش از منابع باشد، اجرای این طرح هم تورم زا خواهد بود( مصارف)اگر میزان یارانه نقدی •

کاهش فقر و اصالحات )ها در دولت دهم از بسیاری جهات هدفمندی یارانه: تجربه طرح هدفمندی یارانه ها•
.  دآمیز بود، اما به تدریج ناترازی منابع و مصارف این طرح به مشکلی جدی تبدیل شموفقیت( قیمتی

انتظارات تورمی : چرخه تورم ساز•
. در صورتی که انتظارات مردم در پی اجرای طرح کنترل نشود، دستاوردهای آن محدود خواهد شد•

طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها



نتیجه گیری
.ریسک های افزایشی تورم بیش از عوامل کاهشی هستند•

.نیاز به سیاست های غیرانبساطی پولی است که هنوز نمایان نشده است•

.دهر چند متغیرهای پولی تغییر محسوسی ندارند اما اثر مارپیچ قیمت دستمزد می تواند پر رنگ باش•

.  احتمال مشاهده سطوح تاریخی تورم در صورت عدم کنترل انتظارات و تغییر سیاست ها، باال است•


