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 :  فصل اول

 3110تحوالت اقتصاد کالن در دهه 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

توجهي بيدلیل به نفتي، كه با وجود افزایش درآمدهاي دهدمي نشان 0831دهه  در اقتصادي رشد تحوالت بررسي
درآمدهاي بدون برنامه تزریق  حاصل نشده است. در نتیجه مستمر و باال اقتصادي رشدهاي سمت عرضه، سیاستبه 

دلیل افزایش شدید واردات(، به)تضعیف بخش قابل تجارت ،حقیقي ارز تورم، كاهش نرخافزایش نرخ ، در این دهه نفتي
 . گذاري شدپایهي بعد هاسالي منفي رشد اقتصادي براي هانرخوري و كاهش بهره
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

تولید ناخالص سطح قیمت نفت،  رشدبه مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از  عمدتاً 08310طی دهه 

 مشاهداتتر دقیقبررسی  ،با این وجود .با افزایش مواجه شدداخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید 

و متناسب با منابع دهد که رشد اقتصادی این دهه، مطلوب اقتصاد ایران نشان میهای و واقعیتآماری 

دهد كه نشان مي 31هاي مختلف اقتصاد ایران در دهه بررسي عملکرد بخش .نبوده استسرشار در دسترس 
رسد تنها عاملي كه خالء و به نظر ميشده بسترهاي اقتصادي و غیراقتصادي تحقق رشد پایدار در كشور چندان مهیا ن

ي هاسالاي كه در برخي به گونه ،و رشدي پرنوسان را حاصل نموده درآمدهاي نفتي بوده است كردهها را پر این بستر
در دو  ،به تناسبرا باید  31تحوالت رشد اقتصادي دهه  تجربه شده است.نیز  يدرصد 3هاي رشد باالي نرخ 31دهه 
)با انحراف معیار  درصد 9/5 میانگینبا  بمناس نسبتاًهاي رشد اقتصاد ایران پس از ثبت نرخدهه بررسي كرد. این نیمه 
و متوسط رشد دهه با تضعیف رشد مواجه شد این در نیمه دوم  ،31و حفظ رونق اقتصادي در نیمه اول دهه  (6.2

داد كه  ویژه در شرایطي رخه مر باین ارسید.  درصد 4/4 به ،نسبت به نیمه اولدرصد افت  5/0 بااقتصادي در نیمه دوم 
 021مد رآمیلیارد دالر و بیش از دو برابر د 898معادل  ،31در نیمه دوم دهه  )صادرات نفت و گاز( درآمدهاي نفتي

است كه همین نرخ رشد  مورد توجه قرار گیرد ایننکته دیگري كه باید  ي نفت در نیمه اول دهه بوده است.دالر میلیارد
قرار  8/8 و انحراف معیار درصد 7/7 درصد تا 2/1 طوري كه این نرخ در بازهبه ،بودهرو ي روبهدک نیز با نوسانات زیادان

 داشته است. 

 )درصد( 0838 ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتولرشد  -0 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانمنبع: بانک مرکزی 

                                                           
-0834هاي شود. همچنین عبارت نیمه اول دهه شامل سالختم مي 0839آغاز و به سال  0831، ده سالي است كه از سال 0831بنا به قاعده رایج، منظور از دهه  1

 گردد.اطالق مي 0835-0839هاي بوده و نیمه دوم به سال 0831
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زا نبودن ، یا به بیان دیگر اشتغال31دهه نیمه دوم عدم ایجاد اشتغال متناسب با رشد اقتصاد کشور در 

تا  0835ي هاسالبررسي اشتغال بین  برانگیز اقتصاد ایران بود.چالشرشد اقتصادی، یکی از مسائل مهم و 
میلیون نفر  22/61 بهانتهایي در سال  كه میلیون نفر بوده 34/61 ابتدایيدهد كه اشتغال در سال نشان مي 0839

زماني آشکار  مسأله. اهمیت رفته است بینهزار شغل از  035در این دوره نزدیک به  است. بر این اساس، كاهش یافته
ي هاسالبه دالیلي مانند افزایش  رغم رشد پیوسته جمعیت در دهه گذشته، شمار جمعیت فعال بنابه شود كه بدانیممي

استثنایي، بیشترین میزان افزایش جمعیت در  كامالًطور تحصیل، افزایش زیادي نداشته است. طي ده سال گذشته، به
 طور همزمان اتفاق افتاده است.سن كار و كمترین میزان اشتغال به

عالوه بر موضوع كمیّت بیکاران و شاغلین، تركیب و ساختار بازار كار نیز از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. 
نرخ بیکاري در میان جوانان و زنان  نباال بود دهندهنشان 0839تا  0835ي هاسالبررسي تركیب بیکاران كشور طي 

 نرخ 0839 و 0835 سال در مثال، عنوان به ابعاد مشکالت افزوده شود.ي آتي بر هاسالرسد در نظر مياست كه به
 9/9 معادل ترتیب به مردان بیکاري نرخ سال دو این در كه حالي در ،بوده درصد 5/61 و 0/02 ترتیب به زنان بیکاري

-به ي اخیر افزایش قابل توجهي داشته،هاسالدر  جوان سني يهاگروه بیکاري همچنین نرخ .است بوده درصد 9/00 و
است.  سیدهر 0839 سال در درصد 7/63 به 0835درصد در سال  8/68 از سني يهاگروه این بیکاري نرخ كه طوري

 . بوده است كشور كل متوسط بیکاري نرخ برابر دوبیش از  طي این دوره نرخ بیکاري این گروه همواره

ارقام بسیار بزرگی را تجربه ی نامناسب پولی و اعتباری هاسیاست تأثیرتحت  0831تورم در دهه 

 ثبات و كاهش تجربه از پس اما ،اگر چه تورم مزمن و دو رقمي از جمله مشکالت همیشگي اقتصاد ایران بوده .کرد
 آن مجدد ثباتيبي و افزایش ،(2/6 معیار انحراف با) درصد 7/08 متوسط ساالنه تا 0831 دهه اول نیمه در تورم نسبي

 31جزو دستاوردهاي منفي نیمه دوم دهه  (0/2 معیار انحراف با) درصد 3/05 متوسط ساالنه تا 0831 دهه دوم نیمه در
تحت  ي پولي كههاسیاستاعتباري است.  و ي پوليهاسیاستمهم در افزایش مجدد تورم،  عوامل. شودمحسوب مي

ي ناصحیح اعتباري كه با هدف هاسیاستو  قرار داشت نظمي مالي دولتو بيانبساطي  شدتبه يهاسیاست رـتأثی
 0831از نیمه دوم دهه باعث شد كه اقتصاد ایران  ،نرخ سود بانکي را پایین نگه داشت ،مالي ارزان قیمت تولید تأمین

 ي شدید تورم شود.هاافزایشوارد دور جدیدي از 

 و چین مانند نوظهور اقتصادهاي قابل توجه رشد .داشت ایمالحظه قابل افزایش 31 دهه در نفتی درآمدهای
قیمت . است بوده 31 دهه طول در نفت قیمت افزایش اصلي عامل داشت، همراه به را انرژي روزافزون تقاضاي كه هند

 دالر 014 به 0831 فروردین در بشکهدالر براي هر  64برابر افزایش یافت و از حدود  2نفت خام در این دوره بیش از 
 و 0837 هايسال در ادامه داشت. تنها 31به صورت مستمر و در طول دهه  قیمتي رشد این. رسید 0839 اسفند در

 كاهش با نتیجه در و یافت كاهش خام نفت جهاني تقاضاي الملل،بین سطح در مالي بحران گسترش دنبال به، 0833
 شرایط بهبود با تدریج به آن، از پس 0.كرد تجربه را شدیدي كاهش گاز و نفت صادرات ارزش خام، نفت قیمت

 سال از و افزایش صادرات نفتي نفت قیمت صعودي سیر بحران، این از جهاني اقتصادهاي تدریجي خروج و اقتصادي
  .شد گرفته سر از 0839

                                                           
 نتیجه در و نفتي صادرات ارزش شدید كاهش امر این كهت یاف كاهش سال همان ماه دي در دالر 40 به 0837 مرداد در دالر 084 از خام نفت قیمت 1

میلیون دالر  01749میلیون دالر در فصل دوم این سال به  86013ارزش صادرات نفت و گاز از . داشت پي در را جاري حساب تراز و بازرگاني تراز افت
 رسید.در فصل چهارم 
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 (دالر ونیلیم) گاز و نفت صادرات -2 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی : منبع

های ناشی از قیمت نفت بهه اقتصهاد   حساب ذخیره ارزی شوکقواعد ناظر بر به دلیل عدم پایبندی به 

، بـراي جلـوگیري از انتقـال آثـار     توسـعه به موجب قانون برنامـه سـوم   حساب ذخیره ارزي  رغم اینکهعلي .شدمنتقل 
هاي نفتي به بودجه دولت طراحي شده بود، با طوالني شدن دوره درآمدهاي باالي نفتي و دائمي پنداشـتن ایـن   شوک

 كه از طریقحساب این هاي مکرر از برداشتنتوانست به ایفاي درست نقش خود بپردازد. ب این حسا ،سطح از درآمدها
شد، سبب شد كه انجام مياي اقتصادي و پیگیري اهداف توسعه منطقه با هدف تسریع رشد و لستصویب الیحه در مج

تمام دارایي این حساب ظـرف مـدت كوتـاهي بـه      ،كردیي كه كشور اوج درآمدهاي نفتي را تجربه ميهاسالدر همان 
درنتیجه این حساب  و بعد میسر نشودبه  39سال مالي بودجه دولت از این منبع از  تأمینمیزاني كاهش یابد كه امکان 

، اسـتفاده از  39تـا سـال   دهـد كـه   مي نشان 8 نمودارایفا كند. كاركرد ثبات سازي منابع نفتي بودجه را به خوبي  نتواند
  هاي مالي داشته است.ارزي سهم مهمي در منابع درآمدي دولت از محل واگذاري دارایي حساب ذخیره

 )درصد( یمال یهاییدارا یواگذار محل از دولت یدرآمد منابع در یمال یهاییدارا انواع سهم -8 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی منبع: 

سهم حساب ذخیره ارزي از منابع بودجه دولت  0837و  0835در سال دهد، نشان مي نمودارطور كه همچنین همان

با كاهش سریع منابع موجود در  ،پس از آن .استاین حساب هاي فعالیت در سال سهمباالترین درصد رسیده كه  65به 

 در بودجه نیز كاهش یافته است. آنسهم منابع حاصل از  ،این حساب
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(دریافت اصل وامها، استفاده از تنخواه گردان خزانه)سایر برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل

استفاده از تسهیالت خارجي منابع حاصل ازحساب ذخیره ارزي
منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي
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 (درصد) دولت بودجه منابع در ارزی ذخیره حساب از حاصل منابع سهم -4 نمودار

 
 ایران اسالمی جمهوری بانک مرکزیمنبع: 

 حساب ذخیره ارزی 

 تأسیسدرآمدهاي نفتي  در شدید منفيشوک تجربه و پس از 0879سال  سوم توسعه در برنامهقانون  21 مادهطبق حساب ذخیره ارزي 
ي گذارسرمایه و تولیدي هايفعالیت توسعهاهدافي نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت،  ،حساب ذخیره ارزيدر شد. 

بر اساس قوانین برنامه سوم و  .گرفته بود ولتي مدنظر قراردیني بخش غیرهاي تولیدي و كارآفرنیاز طرح مالي بخشي از اعتبار مورد تأمینو 
بیني كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بودچهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از این حساب 

در بود.  ي از عواید غیر نفتي بودجه عمومي ممنوعكسري ناش تأمینشده كاهش پیدا كند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزي براي 
هاي تولیدي و كارآفریني بخش بخشي از اعتبارات موردنیاز طرح تأمینگذاري و قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شد به منظور سرمایه

درصد حساب ذخیره ارزي از طریق  51تا  ،ربط رسیده باشدهاي تخصصي ذيها به تایید وزارتخانهكه توجیه فني و اقتصادي آن ،غیردولتي

در نتیجه این بند، دولت در  .ي ایراني خارج از كشور به صورت تسهیالت با تضمین كافي تخصیص یابدهابانکشبکه بانکي داخلي و 
 هاي مکرر از این حساب كرد.تر كشور اقدام به برداشتي وفور درآمدهاي نفتي به منظور توسعه سریعهاسال

هاي مکرر انجام شده توسط دولت و در نتیجه عدم انباشت ذخایر برداشت به دلیل 91فعال بود، از سال  0839ب كه تا سال این حسا
چنین افت قیمت جهاني نفت و در نتیجه عدم واریز دولت به این حساب، عمالً تعطیل شد. در نتیجه حساب ذخیره ارزي ارزي كشور، هم

 این حساب ،بات در درآمدهاي نفتي كشور بود، برسد. در برنامه پنجم توسعه با ایجاد تغییراتي در كاركردنتوانست به هدف خود كه ایجاد ث
 جاي خود را به صندوق توسعه ملي داد.

 ای ازحجم گسترده شروعرا برای  الزم انگیزهو  دائمی تلقی شد 31در دهه درآمدهای نفتی  افزایش

هایي در گذاريبدون توجه به ناپایداري این درآمدها سرمایه ،در نتیجه .کرد ایجادتوسط دولت اقتصادی های طرح
اي دولت از منابع بودجه عمومي تا بیش هاي سرمایهها با افزایش سهم پرداختدر این سالكه  طوريبه ،شدكشور آغاز 

  اي كاهش یافت.هاي هزینهدرصد، سهم پرداخت 65از 
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 (درصد) دولت یعموم بودجه یهانهیهز کل از یاهیسرما یهاییدارا تملک و یانهیهز یهاپرداخت سهم -5 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی  :منبع

 

نیـز بیـانگر ایـن موضـوع اسـت كـه        هـا سالدر این اي دولت اي و سرمایههاي هزینهحقیقي پرداخت ارزش رشد
را درصدي  9/6 رشداي دولت هاي هزینهافزایش یافته اما پرداخت درصد 7/01 طور میانگینبه ايهاي سرمایهپرداخت

اي بیشتر بوده هاي هزینهها نسبت به پرداختدر این سال ايسرمایههاي چنین نوسانات پرداختاست. هم تجربه كرده
با افزایش منـابع  طوریکه به .ها استگذار اقتصادي در این سالاي سیاستاین موضوع بیانگر رفتار موافق چرخه. است

اي افزایش بیشتري سرمایه هايهاي خود را بابت تملک دارایيدرآمدي حاصل از نفت و میعانات گازي، دولت پرداخت
  داده است. 

 0(یقیحق) دولت یاهیسرما و یانهیهز یهاپرداخت راتییتغ -0 نمودار

 
 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی منبع: 

 

 

                                                           
گذاري هاي سرمایهاي از شاخص ضمني هزینههاي سرمایههاي مصرفي دولت و براي پرداختاي از شاخص ضمني هزینههاي هزینهبراي حقیقي كردن پرداخت 1

 استفاده شده است.
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 دولت در اقتصاد ایرانمالی شفافیت 

هاي دولت. اي دولت و حجم تصدياي دولت، نقش فرابودجهشود: نقش بودجهنقش دولت در اقتصاد كشور از سه كانال پدیدار مي
آنچه در این گزارش به منظور ترسیم وضعیت دولت مورد استفاده قرار گرفته، بودجه ساالنه دولت مركزي است كـه بخـش زیـادي از    

دهنده دولت مركـزي كـه شـامل تـأمین اجتمـاعي و      دیگر اجزاي تشکیلشود. هاي مالي دولت ساالنه به وسیله آن محقق ميسیاست
عه قرار نگرفته است. از سوي دیگر برنامه پیشنهادي دولت هرساله در دو بخش بودجه دولت و فرابودجه دولت مركزي است مورد مطال

 هاي دولتي نیز بررسي نشده است.شود كه در این مطالعه وضعیت شركتهاي دولتي تقدیم مجلس ميشركت

 آن یاصل یاجزا و یعموم بخش

 

اي نیـز بـه   شـود، دولـت بـا عملیـات مـالي فرابودجـه      ه انجـام مـي  عالوه بر عملیات مالي دولت مركزي كه در قالب بودجه ساالن
شود كه تحـت عنـوان   اي دولت به آن بخش از عملیات مالي دولت اطالق ميپردازد. عملیات مالي فرابودجهگذاري در اقتصاد ميتأثیر

شود كه معـادل درآمـد اختصاصـي خـود را     هاي مختلف دولتي ثبت شده و به آن دستگاه اجازه داده ميدرآمد اختصاصي براي دستگاه
ولت نیز مانند بودجه دولت مركزي هاي مالي دکن است در برخي از كشورها این بخش از حسابهرچند مم كند.هاي خود صرف هزینه

هـایي  هـا بـراي فعالیـت   كرد این درآمدها آزادند. این هزینهدر حجم و تركیب هزینهي دولتي هابرسد، اما دستگاه مقننهبه تصویب قوه 
گیـرد. عملکـرد ایـن بخـش از عملیـات مـالي       زش مـورد اسـتفاده قـرار مـي    سازي یا تولیدات غیربازاري مانند سالمت و آمـو مانند راه
 شود.در ایران منتشر نمياكنون هماي دولت فرابودجه

ي تجـاري  هابانکشود، تکالیفي است كه دولت براي بخش دیگري از عملیات مالي دولت كه در ایران به صورت شفاف بیان نمي
هـاي عمرانـي   مالي طـرح  تأمیني گذشته، گرایش دولت براي هاسالعمراني دولت در  هاي. باتوجه به كاهش بودجهكندميمشخص 

ها ها یا طرحمالي برخي فعالیت تأمیني تجاري را موظف به هابانکها معموالً دولت بیشتر شده است. در این طرح كشور به این شکل
مالي  تأمینمسکن را ملزم كرد عملیات مورد نظر دولت را  هاست كه در آن دولت بانکاي از این طرحطرح مسکن مهر نمونه .كندمي

هاي حمایت از صنایع وام ،هامالي موجب افزایش بدهي بانک مسکن به بانک مركزي شد. نمونه دیگري از این طرح تأمینكند و این 
در صورتي كه تفاوت نرخ بهره و نرخ بهره  .كنداجبار مي هابانکهاي ترجیحي به ها را با نرخي آنیا اقشار خاص است كه دولت اعطا

این بدهي موجب تشدید  و ها شدهموجب افزایش بدهي دولت به بانک ،ها پرداخت نگردداي این تسهیالت توسط دولت به بانکیارانه
شود و از این كانال موجب افزایش پایه پولي شـده و آشـفتگي در   انک مركزي ميها و در نتیجه اضافه برداشت از بتنگناي مالي بانک

شود كه الزم اسـت  اكنون در كشور این بخش از عملیات مالي دولت نیز به صورت شفاف اعالم نميهم. آوردبازار پولي كشور پدید مي
 ند.دولت در راستاي ارائه آمار شفاف این دو بخش از عملیات مالي خود اقدام ك

 دلیل اصلی ی رشد باالیی را تجربه کردند.هانرخبا افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی 

 با تغییر دولت و همراه با افزایش ی انبساطی بود.هاسیاستی پولی اشتیاق دولت به هاکلرشدهای باالی 
تا پایان  0834رشد ساالنه پایه پولي از سال طوري كه میانگین پایه پولي به شدت افزایش یافت، به ،درآمدهاي نفتي

، 0872-0838هاي این در حالي است كه براي سالبوده است.  8/05 درصد با انحراف معیار 2/63 برابر 31دهه 
، 31تا پایان دهه  دولت نهم و دهمبه عبارت دیگر،  بوده است. 9/8 درصد با انحراف معیار 7/05 میانگین رشد پایه پولي

 اي كهگونهبه است، تر شدهثباتبعالوه اینکه این متغیر بي .درصد افزایش داده است 9/06 متوسط نرخ رشد پایه پولي را

ي 
وم

عم
ش 

بخ دولت عمومي
دولت مركزي

بودجه دولت مرکزی

فرابودجه اي

دولت محليتامین اجتماعي

شركت هاي دولتي
موسسات غیرمالي عمومي

موسسات مالي عمومي
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

-0838هاي در سال میانگین نرخ رشد نقدینگي همچنین. افزایش یافته استبرابر  نزدیک به چهارانحراف معیار آن 
با درصد  5/67 برابركمتر از رشد پایه پولي و ، 0834-0839هاي بوده كه این رقم براي سالدرصد  3/64 ، برابر با0872

ها رشد كمتر نقدینگي نسبت به پایه پولي، تضعیف سیستم بانکي و كاهش توان بانکبوده است.  8/3 انحراف معیار
تا پایان  0834هاي در سال، 0838ا ت 0872هاي دهد. پس از بهبود تركیب نقدینگي در سالپول را نشان مي بسطبراي 
 ایجاد شد. پول بسطها در اي در كیفیت نقدینگي و توان بانکافت قابل مالحظه 31دهه 

رمي با استفاده لنگر اسمي و كاهش فشار تون اوقرار دادن نرخ ارز به عنبه دلیل  0834-0839ي هاسالاگر چه در 
با درصد  9/04 هاي پولي افزایش نیافت و میانگین آن در این دورهبه اندازه نرخ رشد كل تورم ،از افزایش واردات

-كاهش رقابتدر اثر  پس از تخریب بخش واقعي ،هاي پوليكلمطلوب نا افزایش در نهایتاما  ،ودب 9/5 انحراف معیار

 .شدنیز تخلیه  هاقیمتروي پذیري تولید داخل، 

ي انبساطي دولت و رویکرد افزایش مخارج بود كه به دنبال هاسیاستاتخاذ  ناشي از ،هاي پوليباالي كل هايرشد
براي ایجاد و  تمایلو  انگیزه سابقه قیمت نفت. در حقیقت، افزایش بيدر پیش گرفته شد ي نفتهاقیمتافزایش 

 ،0832سال تا  0834ال ي دوره مورد بحث یعني از سي ابتدایهاسال. در كردبه شدت تقویت  را افزایش مخارج دولت
 در آن كامل فروش عدم و ریال به آن تبدیل و بودجه منابع تأمین براي ارزي ذخیره حساب ي دولت ازهابرداشتاضافه 

ي دولتي از جمله طرح هاطرحاجراي برخي ، در ادامه نیز .شدرشد باالي پایه پولي منجر به این  ارز بانکي بین بازارهاي
به این . را به همراه داشتپولي  يهاكلافزایش شدید  ،از طریق تسهیالت بانکيبازده زودي هاطرحمسکن مهر و 

 رشد از پولي پایه رشد تركیب دولت مالي تأمین يهاسیاست تغییر با ،پولي بخش بر دولت سیطره دلیل بهمعني كه 
ي انبساطي و نگرش هاسیاستبنابراین اتخاذ  .دكر تغییر مركزي بانک به هابانک بدهي رشد به خارجي يهادارایي

 انضباطي پولي را فراهم آورد.موجبات بي عمرانيي هاپروژهمالي  تأمینناصحیح به 

 )درصد( یپول یهاکل رشد نرخ -7نمودار

 
 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

به ک مركزي نیز رو به بان هابانکبدهي  0835از سال  ،همزمان با رشدهاي باالي ذخایر خارجي بانک مركزي
 70، 37درصد و در سال  043، 32در سال درصد،  58، 35به بانک مركزي در سال  هابانکافزایش گذاشت. رشد بدهي 

بیشتر این افزایش  كه برابر شد 3/5 ، 31دهه  در، 0838ي ثابت هاقیمتها به بانک مركزي به بانکبدهي  .بوددرصد 
 است.  اتفاق افتادهتا پایان دهه  0835از سال 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۱۳8۰ ۱۳8۱ ۱۳8۲ ۱۳8۳ ۱۳8۴ ۱۳8۵ ۱۳86 ۱۳87 ۱۳88 ۱۳89 ۱۳9۰ ۱۳9۱ ۱۳9۲

نرخ رشد پایه پولی نرخ رشد نقدینگی تورم

وردآارمغانبهراپولیانضباطیبینفتی،درآمدهایوفوردوره
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 آن است كهعامل  ترینمهمشد.  به بانک مركزي هابانکهاي باالي بدهي رشد سبب عمده عامل سه، 31در دهه 
 مالي تأمین ،هابانک از واسطه بدون و( پیمانکاران به بدهي) واسطه باصورت به خود يهاپروژه مالي تأمین با دولت

بتوانند  هابانک براي اینکه اي مناسب بودزمینهل بانک مركزي نیز . عدم استقالبانکي تحمیل كردبه سیستم  را هاآن
 تکلیفي تسهیالت ،این بر عالوهتحمل كنند.  ،اضافه برداشت اقدام به وبا رجوع مداوم به بانک مركزي  این فشار را

 ،سوم عامل. بود هابانک توسط مركزي بانک از اعتبارات گرفتن برايعاملي دیگر  نیز هابانک توسط تولید به دولت
 و هاوام بازپرداخت انداختن تعویق به انگیزه سود، واقعي نرخ شدن منفي دلیل به كه بود بانکي سود نرخ كاهش سیاست

بدهي ، نمودارطبق  .كرد ایجادرا  هابانک براي نقدینگي مشکل نیز مسأله این .آورد وجود به را هانآ نکول حتي یا
 افزایش گذاشت. به و مالي از حساب ذخیره ارزي محدود شد، ر تأمینبه بعد كه  0837ز سال ا هابانکبخش دولتي به 

 

 (الیر اردیلیم هزار)0838 ثابت متیق به یبانک سستمیس به یبده -3 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی منبع: 
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 تورم اصلی ریشه

 بخش داخل در هایيبیماري دهندهنشان آن افزایش كه است معني این به است، اقتصاد پولي بخش نبض تورم شودمي گفته وقتي
 و نقدینگيضرب حاصل بلندمدت در تئوري، این اساس بر. است پول مقداري تئوري بحث، ترینمتعارف زمینه این در است. پولي

 نقدینگي رشد اندازه به بلندمدت در باشد، ثابت پول گردش سرعت اگر واقع در .است اقتصاد اسمي تولید با برابر پول گردش سرعت
 سطح روي بر اقتصاد در موجود نقدینگي همه حقیقي، تولید منهاي دیگر عبارت به یا داشت خواهیم تورم حقیقي تولید رشد منهاي
-كاربراي به. است نقدینگي باالي رشد پولي، بخش در بیماري عالئم ترینبیرونياینکه  یعني این. شد خواهد تخلیه هاقیمت عمومي

 دوم و است؟ ثابت پول گردش سرعت آیا اینکه اول گیرد؛ قرار توجه مورد باید مطلب دو گیري این تئوري در تحلیل تورم در ایران
 كند؟مي تأیید را تئوري این ایران اقتصاد هايداده آیا پول گردش سرعت بودن ثابت صورت در اینکه

 .دهدمي نشان 0896 سال تا 0821 سال از را نقدینگي گردش سرعت زیر نمودار

 ینگینقد گردش سرعت -9 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی : منبع                                       

 انتهاي و ابتدا در نقدینگي گردش سرعت. است ثابت خود میانگین حول نهایتاً هادوره طي نوسانات وجود با نقدینگي گردش سرعت
 هايداده براي را تئوري این توانمي بنابراین. است 1.85 با برابر هاسال این در آن معیار انحراف و است 0.2 با برابر بررسي، مورد دوره

 تبدیل داخلي ناخالص تولید رشد نرخ منهاي نقدینگي رشد نرخ زیر، فرمول اساس بر كه رودمي انتظار. داد قرار توجه مورد ایران اقتصاد
 . باشد شده تورم به

𝑔𝑦 + 𝜋 = 𝑔𝑀6 + 𝑔𝑣              𝑔𝑣 = 1   
 نقدینگي گردش سرعت رشد نرخ 𝑔𝑣 و نقدینگي رشد نرخ 𝑔𝑀6 تورم، نرخ𝜋  داخلي، ناخالص تولید رشد نرخ 𝑔𝑦 باال فرمول در

 . است شده فرض صفر كه است
 و درصد 8/64 با برابر نقدینگي رشد نرخ درصد، 0/8 داخلي ناخالص تولید رشد نرخ میانگین ،0896 سال تا 0821 هايسال براي
 ایجاد عامل كشور پولي گذاريسیاست عبارتي به و كشور پولي بخش بنابراین. است درصد 7/09 قیمت شاخص رشد نرخ میانگین

 نقدینگي رشد كاهش براي. است كرده مواجه جدي مشکالت با را اقتصاد واقعي بخش تورم، ایجاد با و بوده اقتصاد در باال هايتورم
 رشدهاي این ایجاد هايریشه بررسي به پولي بخش در نقصان تشخیص هدف با ادامه در بنابراین. شود مقابله آن بر مؤثر عوامل با باید
 .شودمي پرداخته باال

و تورم و با وجود اختالف نرخ تورم با شرکای تجاری، به  قدینگیشدید ندر این دوره علیرغم افزایش 

نرخ ارز اسمی ثابت نگه داشته شد و در نتیجه نرخ واقعی ارز به شدت رو به کاهش  درآمدهای نفتی، لطف

و  دشتي به اقتصاد كشور تزریق بخش اعظم درآمدهاي نفبدون توجه به نقش و كاركرد حساب ذخیره ارزي،  .گذاشت

 ،از این رو. شته شدد، نرخ اسمي ارز ثابت نگه دامآبه پشتوانه درآمدهاي ارزي هنگفتي كه از صادرات نفت به دست مي
. پیامدهاي كاهش نرخ واقعي ارز در این كاهش یافتولي، به طور مداوم طي یک روند نز در این دورهنرخ واقعي ارز 

دوره افزایش سریع واردات و افزایش مداوم كسري تراز تجاري غیرنفتي از یک طرف و تضعیف تولید و اشتغال از طرف 
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دیگر بوده است. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات )غیرنفتي( و تضعیف تراز تجاري )غیرنفتي( در دهه هشتاد، 
كاهش قابل توجه نرخ واقعي ارز با  .استآشکاري از اثر كاهش نرخ واقعي ارز بر تراز تجاري كشور در این دهه  نشانه

تولیدكنندگان داخلي قدرت رقابت خود نسبت به رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي از دست  ،در دهه هشتاد
، دهدقرار مي تأثیررا به صورت مستقیم تحت اشتغال ، یرات تولیدز آنجا كه تغی. اداده و بر اثر آن تولید ملي تضعیف شد

 بنابراین كاهش نرخ واقعي ارز در این دوره بر سطح اشتغال نیز اثر منفي داشت.

 بر نرخ ارز در اقتصاد ایران مؤثرعوامل 

تولید داخلي و خارجي، تراز  ، سطحبه عواملي چون عرضه پولتوان مياین میان عوامل مختلفي است كه در  تأثیرنرخ ارز تحت 
گذار بر نرخ ارز در تأثیرعوامل  ترینمهمیکي از اشاره نمود.  انتظارات نیزپولي و حقیقي و  هايتکانه، هاي رقیببازدهي دارایيها، پرداخت
در اقتصاد ایران، . به عبارت دیگر قرار داردارز حاصل از صادرات نفت  تأثیرایران، وضعیت تراز تجاري كشور است كه به شدت تحت اقتصاد 

مدیریت مناسب درآمدهاي ارزي، به  از این رو. عهده دارد كننده در تغییرات نرخ ارز را برندولت بازیگر اصلي بازار ارز بوده و نقش تعیی
. نمایدضروري مي ،نفتيدرآمدهاي در منفي  یامثبت  هايتکانه بروز در مواقعپیشگیري از نوسانات شدید ثبات در بازار ارز و  حفظمنظور 

 به هنگام وفور. در واقع دارد دولت در این بازارمداخله در توان نقش قابل توجهي نیز،  ذخایر ارزي میزانالبته باید توجه داشت كه 
درآمدهاي نفتي و عدم  كاهش. اما كند و مداخله تواند در بازار ارز فعالیتبه راحتي مي، دولت ذخایر ارزيحجم باالي  ودرآمدهاي نفتي 

ن ثبات در بازار ارز را یدولت توانایي الزم براي تامكند و در این شرایط ميتر وجود ذخایر ارزي مناسب، نقش سایر فعاالن بازار ارز را پررنگ
هاي مناسب براي مدیریت درآمدهاي ارزي و انباشت آن در دوران رونق نفتي، از یک سو اقتصاد را اتخاذ سیاست ،بنابراین .نخواهد داشت

، و از سوي دیگر به هنگام ركود نفتي و كاهش درآمدهاي كندرویه واردات و افتادن در دام بیماري هلندي مصون ميافزایش بيدر مقابل 
تواند از نماید. بنابراین دولت به این طریق ميا كرده و از كاهش ارزش پول ملي پیشگیري كننده بازار ارز را ایفنقش تثبیتتواند ميارزي، 

  هاي نفتي بکاهد.ارز در مقابل تکانهنرخ  نوسانات

را به دنبال  واردات به اقتصاد بیشتر وابستگی، ور درآمدهای نفتیهای وفسالرشد شدید واردات در 

 را توجهي قابل رشد ايسرمایه و مصرفي الهاياك اي،واسطه و اولیه مواد گروه سه هر در وارداتدر این دوره  .داشت
، ارزش واردات كاالهاي برابر 2نزدیک به  31 سال به نسبت 39 سال در مصرفي واردات ارزش كه طوريبهكرد.  تجربه

با تضعیف تولید داخلي از  .شد برابر 8 از بیش نیز ايواسطه و اولیه وادـم واردات ارزش و برابر 8اي نزدیک به سرمایه
 شرایطي در 31 دهه انتهاي در ایران اقتصادیک سو و وابستگي بیش از حد به واردات كاالهاي خارجي از سوي دیگر، 

 گردد. اقتصاد بدنه بر عمده هايآسیب آمدن وارد به منجر توانستمي مختلف هايتکانه بروز كه گرفت قرار
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 0(دالر ونیلیم) مصرف نوع کیتفک به واردات -01 نمودار

 
 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

  

                                                           
از نماگرهاي اقتصادي بانک مركزي  0896واردات سال هاي سري زماني بانک مركزي استفاده شده است. رقم مربوط به كل از داده 0831-0890هاي براي سال 1

 هاي اقتصادي انجام گرفته است.دست آمده از اطالعات تجارت گمركي در دفتر آمار و پایشهاي بهاستخراج شده و تفکیک آن به نوع مصرف، بر اساس نسبت
 

1

01111

61111

81111

41111

51111

0831 0830 0836 0838 0834 0835 0832 0837 0833 0839 0891 0890 0896

مواد اولیه و كاالهاي واسطه اي كاالهاي سرمایه اي

كاالهاي مصرفي كاالهاي طبقه  بندي نشده
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 بندیجمع

 سعه در بخش واقعي و بخش پوليدولت بر اساس برنامه سوم تو عملکرد .خوبي آغاز شد نسبتاً در شرایط 31دهه 
 شدت افزایش یافت.دولت به  نفتي درآمدهاي و درنتیجهدر همین زمان قیمت نفت  و شرایط پایداري را ایجاد كرده بود

شد.  هاي مالي و پوليبه شوکباعث تبدیل شوک نفتي ساز، ثباتبه عنوان ذخیره ارزي  حسابعدم استفاده مناسب از 
كنترل تورم،  برايدولت  سیاست. افزایش تورم را فراهم آورد موجباتهاي پولي هاي دولت و كلینهافزایش شدید هز

 ت افزایش یافت، قیمت كاالهاي غیرواردات به شد و ارز كاهشحقیقي نرخ  آن در نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز بود كه
هاي ي شدند. تولید صنعتي كشور كه با هزینههاي نامتناسب با بخش واقعدچار رشدنیز ها جارت و بازار دارایيقابل ت

 دولت براي حمایت از تولید كه از قدرت رقابت با كاالهاي خارجي را از دست داد.به مرور فزاینده داخل مواجه بود 
مالي ارزان قیمت كاهش دهد.  تأمیناز طریق  را هاي تولیدسیاست تثبیت نرخ ارز آسیب دیده بود، سعي كرد هزینه

. كاهش نرخ سود در كردابالغ دستور پرداخت تسهیالت تکلیفي  هابانکبنابراین نرخ سود بانکي را كاهش داد و به 
 هابانکها باعث شده بود كه از طرفي جذابیت بازار دارایيسود را به دنبال داشت. شرایط تورمي، منفي شدن نرخ واقعي 

كه بخش بزرگي از تولید كشور با بحران نقدینگي مواجه بود،  دلیل این در این شرایط، به .در جذب منابع موفق نباشند
تا با منجر شد. این اتفاق، سبب شد  افزایش پایه پولي آوردند كه بهت به بانک مركزي رو پرداخت تسهیالبراي  هابانک

تحوالت ارز با شدت بیشتري ادامه یابد. واقعي سود و كاهش نرخ واقعي ایجاد فشار تورمي، دور باطل منفي شدن نرخ 
بار طي چهار دهه گذشته عود كرد و با  كه براي دومین نمونه كاملي از بیماري هلندي بود در این دههایران اقتصاد 

  .وجود آمدن بحران اشتغال شده باعث بهاي رشد اقتصادي، تضعیف پایه
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 

 

 

 دومفصل 

 رکود و تحریم دوره ؛ 3120-3129ی هاسالتحوالت اقتصاد کالن در  

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

گذاشت. به فردي را از نظر مشکالت اقتصادي پشت سر شرایط خاص و منحصر  91اقتصاد ایران در اوایل دهه 
و با  ر قابل تجارت اقتصاد بزرگ شدهدر حالي به پایان رسید كه بر اساس مکانیزم بیماري هلندي، بخش غی 31دهه 

به شدت به واردات وابسته شده نیز بخش عرضه و تقاضاي اقتصاد اي و مصرفي، افزایش شدید واردات كاالهاي واسطه
هاي تولید، تركیب هاي انرژي، با هدف كاهش هزینهحامل قیمت ویژهبه هاقیمتي تثبیت هاسیاست ،از طرفيبود. 

 انرژي سوق داده بود. عوامل تولید را به سمت استفاده ناكارا از 
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گیرانه نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش شدید های سخت، اعمال تحریم91در آغاز دهه 

ترین رکود تورمی تاریخ ، عامل مهمی برای بروز سخت31اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه وابستگی 

ذیري ناشي از دوره رونق نفتي با افزایش شدید قیمت انرژي، همراه با كسري پآسیب همزماني اقتصاد کشور شد.
براي نامناسبي ، سبب ایجاد شرایط ي اقتصاديهاقابل توجه مالي نظام پرداخت یارانه نقدي و پس از آن اعمال تحریم

 -9/1و  -3/2ترتیب ه ب ،نفت و بدون احتساب گروه نفت احتساب با ،0890سال  درتولید ناخالص داخلي  .كشور شد
هاي مختلف ( را در فصل0838مت پایه سال ینرخ رشد تولید ناخالص داخلي )به ق 00 نمودار .دركرا تجربه رشد  درصد

دهد. تولید ناخالص داخلي بدون نفت نیز نشان مي 0839-0896ي هاسالسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته براي 
 در كنار تولید ناخالص داخلي قرار گرفته است تا اثرگذاري نفت بر اقتصاد ایران به خوبي مشاهده شود. 

 (درصد) نفت بدون و نفت با یداخل ناخالص دیتول رشد -00 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی منبع: 

دهد كه میانگین هاي جدید، نشان مي، یعني سال قبل از اعمال تحریم0891هاي منتهي به سال مروري بر سال
درصد كاهش یافته است.  4/4 ، به39تا  35درصد بوده كه در دوره  9/5 برابر، 31نرخ رشد اقتصادي در نیمه اول دهه 

 9/9 درصد بوده كه در مقایسه با رقم 4/5 ه ثابتنگین نرخ رشد تشکیل سرمای، میا31همچنین در نیمه دوم دهه 
اي محاسبه شده هاي دورهدهد. بنابراین، بر اساس میانگیناي را نشان ميدرصدي نیمه اول، كاهش قابل مالحظه

هاي جدید، نه به اي با رشد كندتر اقتصادي بوده و اجراي تحریمتوان گفت كه اقتصاد كشور در حال ورود به دورهمي
شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته اثر كاهشي كل تحریم كننده این روند محسوب ميآورنده آن بلکه تشدید وجود

درصد بوده است. بر این اساس در صورتي كه  6/6و  4/2به ترتیب  96و  90هاي بر رشد تولید ناخالص داخلي در سال
اقتصادي كشور در دو سال مورد بررسي به ترتیب به شد، رشد هاي تجاري و نفتي بر اقتصاد كشور تحمیل نميتحریم

تر نسبت به هاي پاییندر واقع، افول نرخ رشد اقتصادي به پله (0،0898نژاد، نیلي)خاوري رسید.درصد مي 8/1و   -4/1
هاي انباشته در اقتصاد كشور در یياهاي مذكور، بلکه به علت انواع عدم كارگذشته نه به علت اثرگذاري تحریم

 ها را نیز آشکار ساخت. آن بود كه تحریم، 0890هاي منتهي به سال

به  المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت.های بینبه دنبال وضع تحریم
به  0891طوري كه میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال 

                                                           
 ، اولین کنفرانس اقتصاد ایران39های دهه ران و چالش(، تحلیل رشد بلند مدت اقتصاد ای3131ابوالفضل خاوری نژاد و مسعود نیلی ) 1

-۱۰

-۵

۰

۵

۱۰

۱۵

۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۴

۱۳89 ۱۳9۰ ۱۳9۱ ۱۳9۲

(به قيمت پایه)توليد ناخالص داخلی بدون نفت سال 

توليد ناخالص داخلی به قيمت پایه
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

رسید كه این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به  0890چهارم سال حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل 
 ارزشسبب شد كه  نفت صادرات ها را متأثر كرد. كاهششدت تحت تأثیر قرار داده و تراز حساب جاري و تراز پرداخت

 رشد كاهش در ايمالحظه قابل تأثیر این امر،. دوش مواجه 0890 سال در درصدي 4/87كاهش  با بخش این افزوده
 در اقتصاد درصدي -3/2رشد  از درصد -2 تنهایي به نفت گروه 0890 سال در. بر جاي گذاشت سال این اقتصادي

 اثر كنار در كه داشت درپينیز  را دولت ارزي درآمدهاي كاهش نفت صادرات كاهش. شد موجب را 0890 سال
 نوبه به ارزي درآمدهاي كاهش .یافت كاهش دولت دسترس در ارزي درآمدهاي تجاري، هايتحریم و مالي هايتحریم

 كاهش نیز معدن و صنعت بخش افزوده ارزش طریق این از كه شد ايواسطه و اولیه مواد واردات كاهش به منجر خود
 .یافت

 عدم توانایي .اولین شوک به بازار ارز وارد شد ،نفتی هایتحریم بانک مرکزی و شروع تحریمبه دنبال 
كشور  فتي به بازار ارز براي كنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مركزي و كاهش درآمد نفتين دولت در تزریق دالرهاي

نرخ آزاد و  بود، موجب شد تا شکافبرابر افزایش یافته  7میزان آن تا ها در این سالنقدینگي كه نیز حجم باالي  و
 درصد 2 كمتر از در اوج خود به 39سال  كنترل شده بود و در درصد 0ها زیر در اكثر سال 39سمي ارز كه تا سال ر

  درصد برسد. 95 به بیش از 91به ناگاه درسال  ،رسیده بود

منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کاالهای وارداتی  0890در سال  نرخ ارز هایجهش

موجب افزایش سطح  به طور مستقیم و غیرمستقیمهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به موجب تحریم

ها در زمستان كه از زمان اجراي هدفمندي یارانه ،رفت روند صعودي نرخ تورمدر شرایطي كه انتظار مي .ها شدقیمت
هاي ه خود بگیرد، جهشسیر نزولي ب 0890متوقف شود و در ادامه در سال  0891آغاز شده بود، در سال  0839سال 

به نحوي كه پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین  .اي دیگر رقم زدارزي شرایط را به گونه
، حداقل در 0896تومان تا خرداد سال  8511جهش نرخ ارز به فراتر از . تبدیل شد 0890و 0891هاي نرخ تورم در سال

قیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا كه كاالهاي وارداتي بخشي از سبد كوتاه مدت از دو مسیر مست
د، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالي كاالهاي وارداتي، به صورت ندهرا تشکیل مي كنندهمصرف شاخص

اي و جا كه كاالهاي سرمایهها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنمستقیم به افزایش سطح عمومي قیمت
هاي تولید شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینههاي تولید داخلي را شامل مياي وارداتي بخشي از هزینهواسطه

)اثر  به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصوالت تولیدكنندگان داخلي و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهي شد
 كننده قابل پیگیري است(.ت تولیددوم از طریق شاخص قیم



17 
 

 (درصد) دکنندهیتول و کنندهمصرف متیق شاخص رشد -02 نمودار

 
 جمهوری اسالمی ایران منبع: بانک مرکزی

 جایگاه اقتصاد ایران از لحاظ تورم

 اقتصاد اصلي هايچالش از یکي همچنان مزمن تورم شده، مهار آن نوسانات و تورم نرخ دنیا، كشورهاي از بسیاري در حالي كه در
تا  6119سال  5بر اساس میانگین . است بوده جهان در تورم نرخ باالترین داراي كشورهاي جزو همواره هاسال این طي ایران. است ایران

برابر با   6108كشور در جهان تورم دو رقمي دارند كه در این میان ایران رتبه چهارم را دارد. تورم در اقتصاد ایران در سال  03،  6108
 درصد تورم زیر دو هابسیاري از آن و ایران از كمتر تورمي كشورها درصد بوده كه پس از ونزوئال در رتبه دوم قرار داشته است. بقیه 89

 كشورها از معدودي تعداد تنها و رودنمي شمار به امروز جهان در متعارفي و فراگیر چندان پدیده رقمي، دو تورم دهدمي نشان این و دارند
 . شودمي شامل را

 )درصد( کشورها ریسا و رانیا در تورم -0 جدول

 كشور/سال

-2119میانگین )

2108) 
2108 

 03.80 81.69 بالروس

 41.24 63.20 ونزوئال

 69.92 66.79 سودان

 89.67 66.03 ایران

 3.13 02.04 اتیوپي

 67.63 04.41 ماالوي

 00.39 08.76 گینه

 01.67 08.14 سیرالئون

 3.73 06.05 آنگوال

 00.20 00.39 غنا

 01.97 00.41 یمن

 7.29 00.82 پاكستان

 3.43 00.82 نیجریه

 5.42 00.18 اوگاندا

 7.37 01.93 تانزانیا

 7.95 01.26 بروندي

 01.90 01.89 هند

۰
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 2.59 01.12 ویتنام

 منبع: بانک جهانی

اند و لذا تورم وارداتي وجود ندارد. به عبارتي در حالي است كه سایر كشورها تورم را به شدت كنترل كرده ایران این ارقام باالي تورم
واسطه ایران، تورمي در سطح تورم اقتصاد ایران ندارند. تورم مزمن اقتصاد ایران در كنار عدم هاي تجاري باواسطه و بيهیچ یک از طرف

پذیري كاالهاي ایراني در برابر ناپذیري به رقابتها، لطمات جبرانالف تورم داخل و خارج در تمام این سالتعدیل نرخ ارز به اندازه اخت
هاي فزاینده متناسب با سطح تورم داخل، مجبور دنیاي خارج وارد آورده است، چرا كه تولید در داخل كشور همزمان با رویارویي با هزینه

 هایي مواجه نیستند. ها با چنین هزینهوري و تکنولوژي، آننظر از سطح بهره است با محصوالتي رقابت كند كه صرف

 )درصد( کشورها گروه با سهیمقادر ران یا تورم -08 نمودار

 
 منبع : بانک جهانی  

طور محسوسی ه واردات کاالها را ب میزان 0890 تحریم مبادالت مالی و افزایش نرخ ارز در سال

االها را تضعیف كرد. بر این ي مرتبط با شبکه توزیع این كهافعالیتكاهش واردات كاال به سهم خود  کاهش داد.
را به كاهش  0890 داري در سالتوان بخش مهمي از كاهش ارزش افزوده بخش بازرگاني، رستوران و هتلاساس، مي

 در ایجاد شرایط ركودي بر عهده داشته وترین سهم را این بخش بیش ،بعد از گروه نفت و صنعت واردات نسبت داد.
 درصدي تولید ناخالص داخلي را سبب شده است.  -3/2 درصد از رشد -64/0

قرار  تأثیرارزش افزوده بخش صنعت را تحت  ،کاهش واردات و تالطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم

، را تجربه كرد. گروه صنایع و معادن نرخ رشد منفي 0890این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال  داد.
این فعالیت  ، به طوري كهاست داشته 0890 در كاهش رشد اقتصادي در سال ترین سهم راپس از گروه نفت بیش

اي از كاهش این فعالیت ناشي از را سبب شده است. بخش عمده 0890درصد از رشد اقتصاد در سال   -7/0تنهایي به
اي صنعت به سبب تواند از كمبود مواد اولیه و واسطهبوده است. این عامل مي این سالرشد منفي بخش صنعت در 

 المللي و كمبود نقدینگي این بخش حاصل شده باشد.هاي بینتحریم

به نحوي كه با كاهش درآمدهاي نفتي، منابع تأمین  پذیرفت،از کاهش درآمدهای نفتی تأثیر نیز تقاضای کل 
مواجه شد و این مسأله روي مصرف دولت اثري كاهشي به جا گذاشت. از طرف دیگر با كاهش مالي دولت با اختالل 

طرف تقاضا با همه اقالم  0890 طي سال .درآمد ملي، مصرف خصوصي نیز متأثر از این موضوع با كاهش مواجه شد
درصدي  -4/0و  -0/0مصرف بخش دولتي و مصرف خصوصي به ترتیب با رشد  .اندكاهش قابل توجهي مواجه شده
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درصد كاهش داشته است. كاهش تشکیل  68.3معادل  0890 . تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالاندهشدمواجه 
مذكور  آالت بوده است. براي سالعمدتاً ناشي از كاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین 0890 سرمایه در سال

 انتظارات ارزي، هايبدهي بروز بحران و ارز نرخ درصد بوده است. نوسانات -8/02 آالت از این رشدسهم بخش ماشین

 از طال و سکه ارز، بازار نظیر تولیديهاي غیربازار سمت به جامعه محدود اندازهايپس از بخشي یافتن سوق و تورمي

 آیند. مي شمار به اشاره مورد سال در اقتصاد سرمایه تشکیل سطح بودن پایین اصلي عوامل

 ،وابستگی بودجه بهه نفهت   ،هاتحریم هش درآمدهای نفتی کشور در نتیجهبا توجه به کا 0890در سال 

درصد  7كه سهم كسري بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلي به به طوري روند کاهشی را دنبال کرد.، به اجبار
در مواقعي كـه   ،نیست پذیرچندان امکاناي دولت به علت چسبندگي آن هاي هزینهپرداخت تعدیلرسید. از آنجایي كه 

اي خـود اقـدام   هـاي سـرمایه  شود با سرعت بیشتري به كـاهش هزینـه  رو ميدولت با مشکالت كمبود منابع مالي روبه
اي دولت با كـاهش شـدیدي   ههاي سرمایرشد تملک دارایي ،با كاهش درآمدهاي نفتي 0890درنتیجه در سال  .كندمي

درصد كـاهش   47، 91اي در این سال نسبت به سال هاي سرمایهكه پرداخترو شده به طورينسبت به سال قبل روبه
مستقیم بر كاهش تولید ناخالص داخلي این سـال گذاشـته و از    اثر 90گذاري دولتي در سال یافته است. كاهش سرمایه

یدي بر كاهش شـدید  اي دولت از كل بودجه دولت نیز مؤهاي سرمایهت. سهم پرداختاین كانال به ركود دامن زده اس
 65 معـادل  ،0891كه در سـال  این نسبت  .اي از منابع بودجه عمومي در این سال استهاي سرمایهسهم تملک دارایي

 درصد رسیده است. 04با افت شدیدي به  90در سال  درصد بود،

هـاي  مـالي هزینـه   تـأمین هـاي جـایگزین مناسـب بـراي     تـوان در نبـود راه  ا ميدر واقع علت اصلي این مشکل ر
 ،ي اخیـر هـا سـال هاي عمراني در با توجه به كاهش بودجه هادولتاین در حالي است كه  .گذاري دولت دانستسرمایه

 الذكرهاي فوقدر سالاما  .داقدام به انتشار اوراق مشاركت كنن خودهاي اند براي كمبود منابع مالي پروژهاجازه پیدا كرده
ها و نامهاین مهم به دلیل اشکاالتي است كه در قوانین، آیین عمومي كشور تحقق پیدا نکرده است؛این اوراق در بودجه 

هـاي مـالي در كشـور    سهم اوراق مشاركت در واگذاري دارایـي  نرخ سود اوراق مشاركت وجود داشته است.نحوه تعیین 
اوراق مشاركت و خزانه سهم صفر درصـدي در واگـذاري    0839-90ي هاسالكه در بودجه ه طوري، ببودهبسیار ناچیز 

   همچنان صفر بوده است. عملکرد ،انددرصدي داشته 01كه این اوراق سهم  96هاي مالي دارند و در سال دارایي

رغم اینکه علي .ها قرار گرفتبه شدت تحت تأثیر مشکالت بخش واقعی و تحریم ی پولیهاسیاست
را پشت سر گذاشته  37درصد در سال  43و  32درصد در سال  80مانند بسیار باال  به بعد رشدهاي 35پایه پولي از سال 

. درصد رسید 4/00 به 0891نرخ در سال این به طوري كه نرخ رشد پایه پولي رو به كاهش گذاشت،  0833از سال ، بود
قیمت انرژي با شیب تندي افزایش یافت و این امر موجب  ،0839هاي پایاني سال ها در ماهبه دنبال هدفمندي یارانه

ها استفاده از انرژي ارزان، كه مدام قیمت حقیقي چرا كه تولید طي سال ،شد تا نیاز تولید به نقدینگي شدیداً افزایش یابد
شروع به اعطاي وام با  هابانک 0891ال در سیافت، سهم انرژي را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. آن كاهش مي
درصد افزایش یافت كه  0/61 ها از بخش غیر دولتيخصوصي كردند و مطالبات بانک درصد به بخش 81نرخ بیش از 

 0/60 رغم رشد پایین پایه پولي، نقدینگيداشت. به این ترتیب علي 91در رشد نقدینگي در سال  ايقابل مالحظهسهم 
دامه تنگناي مالي در بخش غیردولتي در اقتصاد در نتیجه اجراي ناقص قانون هدفمندي، در سال درصد رشد داشت. ا

ها از بخش غیردولتي به افزایش ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانکبا تحریم 90
ها نیز افزایش مطالبات غیرجاري بانکتسري یافت. تحت تأثیر این شرایط  ها و مؤسسات دولتي نیزالبات شركتمط
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 7/04 ها و مؤسسات اعتباري بهیافت، به طوري كه نسبت مطالبات غیرجاري به كل تسهیالت ریالي و ارزي بانک
 .رسیددرصد 

اعتبارات به بانک مركزي رجوع كرده و اقدام به اضافه برداشت  دریافتها نیز براي در نتیجه این وضعیت، بانک
. بدهي شد تبدیل عامل اصلي افزایش پایه پولي به سالها به بانک مركزي در این دو كردند كه در نتیجه بدهي بانک

این كه درصد افزایش یافت به طوري  7/02و  9/62، به ترتیب معادل 90و  91هاي ها به بانک مركزي در سالبانک
 90را به خود اختصاص داد. به عالوه در سال  90درصد در رشد پایه پولي در سال  6/9سهمي معادل  عامل به تنهایي

بدهي بخش دولتي به بانک مركزي گردید كه سهمي خالص درصدي در  9/026تنگناي مالي دولت منجر به رشد 
 داشت. 90پولي در سال  درصدي پایه 2/67درصد در رشد  05.2معادل 

با وجود  . امانموداوراق مشاركت اقدام به فروش  در قالب یک سیاست انقباضي، بانک مركزي 0890سال  اواخردر  
نرخ سود سپرده و وام به عنوان بخشي از ابزارهاي اعتباري ، مدتهاي كوتاهافزایش نرخ اوراق مشاركت و دیگر نرخ

هاي پولي در این رغم اتخاذ سیاست پولي انقباضي در سه ماه پایاني، به دلیل انبساط شدید كلعلي ثابت باقي ماند.
نقطه به نقطه اسفند سال تورم درصد پایه پولي( و در نتیجه تحریم و افزایش نرخ ارز،  2/67درصد نقدینگي و  69سال )

 درصد رسید. 6/40به  90

رفته رفته به دلیل عدم  هابانکتر شدن رکود، ترازنامه میقو ع 0890در سال  هاتحریماعمال پس از 

عدم وجود  نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. آن، که در نتیجه با مشکالتی مواجه گشتوصول مطالبات 
 هاه بود و بانکمشکالتي را در سیستم بانکي ایجاد كرد ،نرخ مناسب سود بانکي و كاركرد دستوري آن در اقتصاد

در این ایران در فضاي بیماري هلندي كه اقتصاد  به خصوص. گري خود نداشتندایفاي نقش واسطه اي برايانگیزه
به و سمت بازارهاي پررونقي چون بازار مسکن متمایل شده  ها به جاي اعطاي تسهیالت، به، بانکدچار آن بود هاسال

در بخش ساختمان ایجاد  كه ركودي و با 96از ابتداي سال . پرداختند هاهاي قابل توجهي در بازار دارایيگذاريسرمایه
و به اصطالح دچار انجماد شد. از طرفي  قابلیت نقدشوندگي نداشتدر بخش مسکن  هابانکمقدار زیادي از دارایي  ،شد

-بر این بدهيتمام مدام ي نیمههاطرح و بدهکار بود هابانکاي به كه اشاره شد، دولت به اندازه قابل مالحظه طورهمان

بیش از پیش  هابانک به آنهاي و توان بازپرداخت بدهي كمتر شددرآمدهاي دولت  ،افزود تا اینکه پس از تحریمها مي
نیز دچار ركود سنگیني شدند  يي تولیدهابنگاه ،این هم پس از هدفمندي و هم پس از تحریم . عالوه بركاهش یافت

ي ترازنامه هادارایيي خود را تا حد زیادي از دست دادند. بنابراین سمت هاوامتوان بازپرداخت  ،كه در نتیجه این ركود
  از نقدشوندگي فاصله زیادي گرفت. ،با شدت گرفتن ركود هابانک

دولت جدید کاهش تورم را با قرار گرفت و  تأثیررویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت  ،با تغییر دولت

براي افزایش نقدینگي به دلیل ركود،  هاي موجودرغم فشارسعي كرد عليو  در اولویت قرار داد پولیایجاد انضباط 
 9/02به  0896رشد پایه پولي در سال  به این ترتیب به این مهم دست یابد. هاي انضباطي پوليبا استفاده از سیاست
یافت. البته این  درصد افزایش 68بانکي به رقم هاي سپردهدرصد كاهش یافت و نرخ سود  9/650درصد و نقدینگي به 

توان نوعي سیاست انقباضي دانست چرا كه با هدف مثبت شدن نرخ واقعي سود انجام گرفت. افزایش نرخ سود را نمي
ها و مؤسسات اعتباري نیز صورت به عالوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و كنترل بانک مركزي بر بانک

 گرفت.

                                                           
 ها و موسسات جدیدهاي همگن: بدون احتساب بانکبر پایه داده 1
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رفته  ،در بازار ارز نیز ثباتبهبود انتظارات كه منجر به كاهش انتظارات تورمي شد و  ي در ایجاد انضباط پولي،سع
 63/8میانگین تورم ماهانه در نه ماهه پایاني از به طوري كه رفته دولت را در نیل به هدف كاهش تورم موفق ساخت. 

 كاهش یافت. 96درصد در سال  19/0به  90درصد در سال 

سال  خرداد عوامل اصلي كاهش نرخ ارز ازه خود گرفت. روند کاهشی ب 0892نرخ اسمی ارز از اوایل سال 
بانک  مناسبالملل، مدیریت توان بهبود انتظارات فعاالن اقتصادي، گشایش نسبي در روابط سیاسي و بینرا مي 0896

بازي در بازار ارز دانست. تمامي این عوامل اي و كاهش چشمگیر تقاضاي سفتهمركزي، پیشرفت در مذاكرات هسته
 نمودارگونه كه در موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروكش كرده و نوسانات در بازار به شدت كاهش یابد. همان

در پیش گرفته  مالیميرو به كاهش گذاشته و روند نزولي  0896گردد، نرخ ارز حقیقي از اوایل سال ده ميمشاه04
  است.

 (38 ثابت یهامتیق به) یقیحق و یاسم( کایآمر دالر هر یازا به الیر) ارز نرخ -04 نمودار

 
 ، محاسبات گزارشجمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی منبع: 

در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در  0892اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال های فعالیت

رشد منفي تولید  نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد.
از طریق  ي كشوربا ایجاد ثبات نسبي در فضاي اقتصاد آنپس از ادامه داشت اما  96ناخالص داخلي تا نیمه اول سال 
از  0896ها با مذاكرات، كنترل پایه پولي و ثبات در بازار ارز، در فصل سوم سال جایگزیني روند افزایشي تحریم

 .شدقدرمطلق نرخ رشد منفي آن كاسته 

به  0896نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماهه انتهایي سال  0896با رسیدن به توافق موقت در پاییز 
شد تولید ركشاورزي و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ  هايبخشاین درحالي است كه ركود بعد مثبت شد. 

دهنده بهبود برخي از اجزاي تقاضاي نهایي، نشان همچنین بررسي اجزاي .داشتناخالص داخلي را در مقادیر منفي نگه 
 است. 0896هزینه نهایي در فصل آخر سال 
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 اقتصادی دفتر آمار و پایش

 

 بندیجمع

در نقطه آسیب پذیري قرار گرفته بود،  31هاي پولي و مالي در انتهاي دهه اقتصاد ایران كه پس از آشفتگي سیاست
ین و تحریم در ركود عمیقي قرار گرفت. تولید هاي پیشدر دو سال اول دهه نود به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست

درصد كوچکتر شد، نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت واحد  2/3 به میزان، 96و  90ناخالص داخلي طي دو سال 
واردات نیز در نتیجه  و صادراتمیزان كل درصد رسید.  0/45 به 96و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 

درصد كاهش یافت. در نتیجه كاهش واردات  2/60 و 0/82 ، به ترتیب91نسبت به سال  96تحریم در پایان سال 
، با 96هاي رشد منفي تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال اي، عرضه كل نیز دچار مشکل شد كه نرخكاالهاي واسطه

ت موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولي از ثبات نسبي برخوردار شد و بخش تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابا
 ها شروع به بهبود كرد.به خصوص در نتیجه مذاكرات و ایجاد گشایش در برخي از تحریم 96واقعي نیز از اواخر سال 
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