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گزارش فصلی تحلیل و پیشبینی تورم
فصل چهارم ۹۹۱۱

خالصه مدیریتی
تورم در سالهای اخیر ناشی از جهشهای ارزی و تحریمهای اقتصادی رشد قابلتوجهی داشته است .تورم نقطهبهنقطه ساالنه در انتهای فصل
سوم  ۰۱۹۹به حدود  ۴۰درصد رسیده است .در این گزارش ،با استفاده از اطالعات سری زمانی متغیرهای اقتصادی منتهی به فصل سوم ۰۱۹۹
و بهکارگیری مدلهای سری زمانی متعدد ،پیشبینی شرطی و غیرشرطی از تورم ارائه شده است .براساس نتایج تجمیعشده از پیشبینی غیرشرطی
مدلهای سری زمانی ،روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه ساالنه تا بهار  ۰۴۱۱ادامه خواهد داشت و تورم نقطهبهنقطه ساالنه در دو فصل آتی
(زمستان  ۰۱۹۹و بهار  )۰۴۱۱به باالی  ۰۱درصد خواهد رسید؛ اما براساس این پیشبینیها ،روند کاهش تورم از تابستان  ۰۴۱۱شروع
میشود و مدلهای سری زمانی پیشبینی کردهاند که تورم نقطهبهنقطه در انتهای سال  ۰۴۱۱بین  ۲۴درصد تا  ۱۴درصد و تورم فصل زمستان
 ۰۴۱۱بین  ۴٫۸درصد تا  ۶٫۸درصد باشد.
براساس نتایج پیشبینیهای شرطی تورم برای سناریوهای مختلف نرخ ارز ،اگر نرخ ارز در سطح فعلی (دالر امریکا حدود  ۲۰هزار
تومان) باقی بماند ،تورم نقطهبهنقطه ساالنه در سال  ۰۴۱۱روند تورم نزولی خود را آغاز میکند و میتواند در انتهای سال به محدوده  ۲۱درصد
برسد؛ اما درصورتیکه نرخ ارز تا انتهای سال  ۰۴۱۱به محدوده زیر  ۲۱هزار تومان برسد ،تورم کمتر از حالت ثبات نرخ ارز خواهد بود و
در نیمه دوم سال  ۰۴۱۱تورم نقطهبهنقطه ساالنه بین  ۰تا  ۷واحد درصد کمتر از حالتی خواهد بود که نرخ ارز در آن ثابت است .همچنین در
سناریوی نرخ ارز افزایشی ،نرخ تورم نقطهبهنقطه ساالنه در فصل بهار  ۰۴۱۱مانند زمستان  ۰۱۹۹در سطح باالی  ۰۱درصد باقی میماند و
تورم نقطهبهنقطه ساالنه در نیمه دوم سال  ۰۴۱۱در این سناریو (نرخ ارز افزایشی) بین  ۹درصد تا  ۰۰واحد درصد بیشتر از سناریوی نرخ
ارز ثابت است.
نتایج پیشبینی شرطی براساس سناریوهای طراحیشده برحسب رشد پایه پولی نشان میدهد افزایش رشد پایه پولی میتواند تورم را
افزایش دهد .براساس نتایج پیش بینی شرطی در این سناریوها ،نرخ تورم نقطهبهنقطه در سناریوی سیاست پولی انبساطی (رشد  ۸٫۷درصد
فصلی پایه پولی) حدود  ۴واحد درصد بیشتر از حالتی خواهد بود که رشد پایه پولی مطابق با میانگین بلندمدت خود
(حدود  ۰درصد) باشد.

۰
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 .۹مقدمه
پیشبینی تورم ،بهعنوان یکی از اصلیترین متغیرهای کالن ،میتواند خطای تصمیمگیری و سیاستگذاری را برای کارگزاران و سیاستگذاران
اقتصادی کمتر کند .ازآنجاکه تغییرات تورم متاثر از عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی است ،مدلسازی و پیشبینی آن امری پیچیده خواهد
بود .یکی از رویکردهایی که در پیشبینی متغیرهای کالن ازجمله تورم عملکرد قابلقبولی داشته مدلهای سری زمانی است .این مدلها با پردازش
محتوای اطالعاتی که در تغییرات گذشته متغیر هدف (در اینجا تورم) و سایر متغیرهای مربوط نهفته و لحاظ روابط بین متغیرها میتوانند
پیشبینی قابلقبولی از تورم ارائه دهند .لذا در این گزارش با استفاده از مدلهای سری زمانی ،به پیشبینی شرطی و غیرشرطی تورم ایران
پرداخته شده است .در این راستا برای پیشبینیهای غیرشرطی تورم ،مدلهای گام تصادفی ،ARMAX ،پیشبینی با شکاف تورم ،خودرگرسیون
برداری آستانهای ( ،)TARخودرگرسیون برداری بیزین ( ،)BVARخودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (،)TVP-VAR
مدل عامل پویای تصادفی(  ،)DFMو  FAVARبهکار رفته است .همچنین برای پیشبینی شرطی ،از مدل  SVARاستفاده شده است ۰.لذا در
این گزارش ،نخست وضعیت موجود تورم و متغیرهای اثرگذار در آن مرور میشود؛ سپس در بخش بعدی ،پیشبینی غیرشرطی و در بخش آخر
نیز با توجه به سناریوهای مختلف نرخ ارز و رشد نقدینگی ،پیشبینی شرطی برای تورم ارائه میشود.

 .۲وضعیت موجود تورم و متغیرهای اثرگذار
در دورههای اخیر ،نوسانات تورم متاثر از متغیرهای اثرگذار مانند نرخ ارز قابلتوجه بوده است .شکل  ۰روند تغییرات تورم نقطهبهنقطه ساالنه
و متوسط بلندمدت (در بازه  ۰۱۷۱تا  )۰۱۹۹این نرخ تورم را نشان میدهد .براساس این نمودار ،پس از آنکه در فصل اول سال  ۰۱۹۲تورم
نقطهبهنقطه ساالنه (متاثر از تکانه ارزی سال  )۰۱۹۰به باالی  ۴۱درصد رسید ،در بازه سالهای  ۰۱۹۱تا  ۰۱۹۶تورم در بازه زیر متوسط
بلندمدت ( ۲۱درصد) قرار گرفت و حتی در دورهای تکرقمی نیز شد .اما در سال  ،۰۱۹۷با تکانه مجددی که بر نرخ ارز وارد شد ،روند تورم
مجددا صعودی شد و تورم نقطهبهنقطه ساالنه در فصل اول سال  ۰۱۹۸به باالی  ۰۱درصد رسید .اگرچه در طول سال  ۰۱۹۸روند تورم نزولی
بود و تورم نقطهبهنقطه در انتهای این سال به متوسط بلندمدت خود نزدیک شد ،در سال  ۰۱۹۹مجددا روند تورم افزایشی شده و در فصل سوم
 ۰۱۹۹تورم نقطهبهنقطه به حدود  ۴۰درصد رسیده است.

۰شرح مبسوط روشها و روش برآورد این مدلها در گزارش پشتیبان آورده شده است.

۱
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شکل  .۰تورم ساالنه نقطهبهنقطه و متوسط تورم (درصد)

شکل  ۲روند رشد ساالنه نرخ ارز را در سالیان گذشته نشان میدهد .در این گزارش ،قیمت دالر امریکا به لایر در بازار آزاد بهعنوان نرخ
ارز در نظر گرفته شده است .براساس این نمودار ،مشخص است رشد نرخ ارز در سه دوره سال  ،۰۱۹۷ ،۰۱۹۰و  ۰۱۹۹جهش داشته و رشد
باالتر از  ۰۱۱درصد را تجربه کرده است .این جهشهای ارزی بهوضوح آثار خود را در تورم گذاشتهاند .البته ،مقایسه اوجهای منحنی رشد
نرخ ارز و منحنی تورم نشان میدهد چند فصل پس از جهش ارزی ،تورم اوج میگیرد .براساس همین تحلیل سرانگشتی با توجه به تکانه اخیر
ارزی در فصل دوم  ،۰۱۹۹انتظار میرود تورم نقطهبهنقطه ساالنه تا فصل چهار سال  ۰۱۹۹یا فصل اول  ۰۴۱۱روند صعودی داشته باشد.

شکل  .۲تغییرات رشد ساالنه نرخ ارز (قیمت دالر امریکا در بازار آزاد) و تورم در دورههای اخیر (درصد)

یکی دیگر از متغیرهای تعیینکننده اصلی تورم (براساس نظریههای اقتصادی که موردتایید آمار نیز است) متغیرهای کلهای پولی است.
نقدینگی ،حجم پول ،و پایه پولی متغیرهای پولیاند که در بلندمدت رابطه قوی با تورم دارند .نکته جالب توجه در راستای تایید این رابطه این
است که متوسط رشد پایه پولی از سال  ۰۱۶۹تا  ۰۱۹۹حدود  ۲۲درصد و متوسط تورم در این بازه باالتر از  ۲۱درصد بوده است .شکل ۱
روند رشد ساالنه نقدینگی و پایه پولی را در سالهای اخیر و میانگین بلندمدت این متغیرها را نشان میدهد .برایناساس ،باوجود اینکه رشد این
۴
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متغیرها در بازه زمانی  ۰۱۹۴تا  ۰۱۹۶پایینتر از میانگین بلندمدت خود بوده است ،از ابتدای سال  ۰۱۹۷روندی افزایشی برای رشد کلهای
پولی آغاز شد که این روند افزایشی در بهار سال  ۰۱۹۹به اوج خود رسید و رشد پایه پولی و نقدینگی به نزدیک  ۴۱درصد رسید .البته ،یکی
از مهمترین دالیل این رشد باال برای پایه پولی و نقدینگی تحریمهای اقتصادی بوده است .با بروز آثار اقتصادی تشدید تحریمها مانند تشدید
مشکالت بودجهای دولت و رکود بخش حقیقی ،طبیعتا دولت و سیاستگذار برای جلوگیری از رکود و تامین کسری بودجه به روشهایی روی
آوردند که آثار آن در کلهای پولی خود را نشان داده است .البته ،این روند افزایشی در تابستان  ۰۱۹۹ادامه پیدا نکرد و رشد پایه پولی و نقدینگی
کاهش یافت ،ولی نرخ رشدها در فصل پاییز مجددا افزایشی شد.

شکل  .۱تغییرات رشد پایه پولی و رشد نقدینگی

 .۹پیشبینی غیرشرطی
برای استخراج پیشبینی غیرشرطی از مدل های سری زمانی متعدد الزم است که راهبرد برای انتخاب مدل پیشبینی بهکار برده شود .با توجه
به مدلهای سری ز مانی متعددی که در این گزارش ارزیابی شده است ،۰در اینجا سه روش برای بهدستآوردن پیش بینی منتخب گزارش شده
است:
 پیشبینی بهترین مدل در هر گام :در این روش در هر گام ،پیشبینی مدل با خطای پیشبینی بروننمونهای کمتر انتخاب میشود .معیارارزیابی خطای پیشبینی بروننمونهای ریشه میانگین مجذور خطای پیشبینی )RMSE( ۲در نظر گرفته شده است.
 ترکیب پیشبینی :در این روش ،مدلها در هر گام پیشبینی با توجه به ریشه میانگین مجذور خطای پیشبینی ( )RMSEترکیب شدهاند؛بهگونهای که وزن بیشتر به مدلی داده شده که خطای پیشبینی کمتری داشته است.
 پیشبینی مدل با کمترین میانگین خطا :در این روش ،خطای پیشبینی بروننمونهای یک تا پنج گام به جلو با معیار  RMSEمحاسبهمیشود و میانگین  RMSEیک تا پنج گام مالک انتخاب مدل میشود؛ بهگونهای که پیشبینیهای یک تا پنج گام مدلی انتخاب میشود
که بهصورت میانگین کمترین خطا را داشته است.
در این گزارش با استفاده از اطالعات منتهی به فصل سوم  ،۰۱۹۹پیشبینی یک تا پنج گام به جلو برای فصل چهارم  ۰۱۹۹تا فصل چهارم
 ۰۴۱۱ارائه شده است .نتایج این پیشبینیها در جدول  ۰و شکلهای  ۴و  ۰گزارش شده است .در هر سه روش انتخاب پیشبینی ،تورم نقطهبهنقطه
ساالنه که در انتهای پاییز  ۰۱۹۹حدود  ۴۰درصد بود ،در دو فصل زمستان  ۰۱۹۹و بهار  ۰۴۱۱روند افزایشی دارد و در انتهای بهار ۰۴۱۱
به  ۰۶درصد میرسد و پس از آن روند کاهشی دنبال میکند و به زیر  ۱۰درصد (بین  ۲۴تا  ۱۱درصد) میرسد (شکل  .)۰بررسی پیشبینی
تورم فصلی نیز نشان میدهد بعد از اینکه در زمستان تورم فصلی باالی  ۰۱درصد رقم میخورد ،در فصول سال  ۰۴۱۱روند تورم فصلی
کاهشی خواهد بود .براساس پیشبینیهای مستخرج از ترکیب پیشبینی فصل زمستان  ،۰۱۹۹تورم فصلی  ۰۱٫۷درصد را خواهد داشت که در
زمستان سال  ۰۴۱۱به  ۶٫۸درصد خواهد رسید (شکل .)۴
در شکل  ،۶نااطمینانی حول پیشبینی تورم نشان داده شده است .در این شکل ،بازه اطمینان  ۶۸درصدی حول پیشبینی یک تا پنج گام به
جلو بهترین مدل در هر گام پیشبینی ارائه شده است .برایناساس با احتمال  ۶۸درصد ،تورم فصلی زمستان  ۰۱۹۹بین  ۷٫۱تا  ۰۱٫۹درصد و
تورم فصل اول  ۰۴۱۱در بازه  ۴درصد تا  ۰۰درصد قرار دارد.

 ۰بیش از  ۱۱۱مدل برآورد و پیشبینی آن موردارزیابی بروننمونهای قرار گرفته است که این مدلها براساس یک یا چند ویژگی نظیر نوع مدل ،تعداد وقفهها ،و متغیرهایی که
که وارد مدل شدند ،با هم تفاوت دارند.
2 Root of Mean Square Error
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جدول  .۰پیشبینی غیرشرطی تورم براساس نتایج مدلهای سری زمانی
تورم فصلی

تورم ساالنه نقطهبهنقطه
پیشبینی بهترین
مدل در هر گام

ترکیب پیشبینی

پیشبینی مدل با
کمترین میانگین
خطا

پیشبینی بهترین
مدل در هر گام

ترکیب پیشبینی

پیشبینی مدل با
کمترین میانگین
خطا

۰۱۹۹٫۴

۰۴٫۸

۰۰

۰۰٫۹

۰۱٫۶

۰۱٫۷

۰۰٫۴

۰۴۱۱٫۰

۰۶٫۰

۰۶٫۸

۰۶٫۷

۷٫۷

۸٫۰

۷٫۴

۰۴۱۱٫۲

۴۴٫۲

۴۷٫۷

۴۴٫۱

۰٫۴

۷٫۴

۰٫۰

۰۴۱۱٫۱

۱۰٫۱

۱۸٫۴

۱۰٫۸

۷٫۰

۷٫۶

۴٫۸

۰۴۱۱٫۴

۲۸٫۷

۱۱٫۰

۲۴

۰٫۰

۶٫۸

۴٫۸
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شکل  .۶پیشبینی غیرشرطی تورم براساس مدل با کمترین خطای پیشبینی در هر گام

 .۴پیشبینی شرطی تورم
تکانههای برونزای قابلتوجه در سالهای اخیر باعث نوسانات قابلمالحظهای در تورم شده است .این نوسانات با توجه به اینکه نااطمینانی باالیی
در خصوص وضعیت آتی سیاسی و اقتصادی وجود دارد ،پیشبینی متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم را با خطای باال مواجه کرده است .لذا ،اتکا
به پیشبینی غیرشرطی مدلهای سری زمانی در این شرایط نمیتواند راهگشا باشد .در این بخش گزارش ،به استخراج پیشبینی شرطی تورم
پرداخته میشود .پیشبینی شرطی این مزیت را دارد که میتواند مسیر آتی متغیرهای کلیدی را با توجه به اعمال سیاستهای مختلف و یا حتی
واردشدن تکانههای گوناگون ترسیم کند و از این جهت میتواند برای تحلیلهای سیاستی و بررسی آثار احتمالی سیاستها مفید باشد .در این بخش،
به پیشبینی شرطی تورم در قالب مدل  SVARپرداخته شد .در مدلهای  SVARکه در این بخش از آنها استفاده میشود ،متغیرهای تورم،
رشد تولید ،رشد پایه پولی ،و رشد نرخ ارز در نظر گرفته شده است .با توجه به اهمیت متغیر نرخ ارز و رشد پایه پولی بهعنوان شاخص سیاست
پولی ،سناریوسازی روی این متغیرها تعریف شده و براساس آن سناریوها پیشبینی شرطی از تورم ارائه شده است.

 ۴.۹پیشبینی تورم مشروط به سناریوهای مختلف روی نرخ ارز

۷
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یکی از اثرگذارترین متغیرها در تورم نرخ ارز استتتت .اگرچه بانک مرکزی در برخی دوران که ذخایر ارزی قابلتوجه داشتتتت ،میتوانستتتت با
اعمال سیاستهای خود سمتوسوی این بازار را تعیین کند ،بهنظر میرسد در شرایط تحریمی این متغیر دیگر یک متغیر سیاستی صرف نیست
و با توجه به تکانههایی که از خارج وارد میشتود ،بخشتی از نوستانات و تغییرات آن برای اقتصاد ایران برونزا باشد .بااینحال نظر به اهمیت
تغییرات این متغیر ،سه سناریو برای نرخ ارز تا تابستان  ۰۴۱۱طراحی شده است که به شرح زیر خواهد بود:
 سنناریوی نرخ ارز کاهشی :با توجه به اینکه امکان توافقات سیاسی و کاهش تحریمها برای سال آتی وجود دارد و همچنین با توجه بهنرخ ارزهایی که دولت در بودجه لحاظ کرده استت ،یک ستناریو برای نرخ ارز میتواند این باشد که در پایان سال آتی نرخ دالر زیر
 ۲۱هزار تومان باشد که در اینجا  ۰۸٫۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
 سنننناریوی نرخ ارز ثابت :بعد از انتخابات امریکا در آبان  ،۰۱۹۹نرخ دالر در حوالی  ۲۰هزار تومان تثبیت شتتتد و نوستتتانات اندکیحول این قیمت داشتتته اس تت .ستتناریوی محتمل دیگر ادامه همین شتترایط تا پایان ستتال آینده استتت؛ بهگونهای که نوستتانات در فصتتل آتی
تغییر قابلتوجه در نرخ ارز ایجاد نکند و قیمت دالر در پایان سال  ۰۴۱۱حدود  ۲۰هزار تومان باشد.
 سنناریوی نرخ ارز افزایشنی :اگر شترایط تحریمی مانند ستال  ۰۱۹۸در زمستتان  ۰۱۹۹و ستال بعد هم ادامه داشته باشد ،بعید نخواهد بودکته افزایش قیمتت ارز در فصتتتتتتول آتی اتفتاق بیفتتد .با توجه به اینکه قیمت ارز در ماههای اخیر به باالی  ۱۲هزار تومان هم رستتتتتتید ،در
ستتناریوی افزایش نرخ ارز غیرمحتمل نخواهد بود که قیمت دالر در پایان ستتال آتی به  ۱۰هزار تومان برستتد .ازاینرو ،نرخ رشتتدها در
فصول آتی بهگونهای تنظیم شده است که قیمت دالر به قیمت اشارهشده برسد.
با استفاده از آمار منتهی به فصل سوم  ۰۱۹۹در قالب مدل  SVARتشریحشده و بهکارگیری سناریوهای مطرحشده برای نرخ ارز،
پیشبینی تورم مشروط به نرخ ارز برای دوره فصل چهارم  ۰۱۹۹تا فصل چهارم  ۰۴۱۱ارائه شده است .در انتخاب روش برآورد مدل و
پیشبینی مدل و انتخاب تعداد وقفه ،از معیار خطای پیشبینی بروننمونهای استفاده شده است .نتایج این پیشبینی در جدول  ۲و شکل  ۷ارائه
شده است .براساس این پیشبینیها ،در صورت ثبات نرخ ارز در وضعیت فعلی (یعنی قیمت دالر امریکا در بازار آزاد در محدوده ۲۰
هزار تومان باشد) ،تورم نقطهبهنقطه ساالنه پس از آنکه در انتهای سال  ۰۱۹۹به حدود  ۰۰درصد میرسد ،در سال  ۰۴۱۱روند تورم
نزولی است و در انتهای سال میتواند به محدوده  ۲۱درصد برسد؛ اما درصورتیکه نرخ ارز تا انتهای سال  ۰۴۱۱به محدوده زیر ۲۱
هزار تومان برسد ،تورم کمتر از حالت ثبات نرخ ارز خواهد بود و در نیمه دوم سال  ۰۴۱۱تورم نقطهبهنقطه ساالنه بین  ۰تا  ۷واحد درصد
کمتر از حالتی خواهد بود که نرخ ارز در آن ثابت است .همچنین در سناریوی نرخ ارز افزایشی ،نرخ تورم نقطهبهنقطه ساالنه در فصل
بهار  ۰۴۱۱مانند زمستان  ۰۱۹۹در سطح  ۰۰درصد باقی میماند و اگرچه روند کاهش تورم در سه فصل بعدی  ۰۴۱۱اتفاق میافتد ،تورم
نقطهبهنقطه ساالنه در نیمه دوم سال  ۰۴۱۱در این سناریو (نرخ ارز افزایشی) بین  ۹تا  ۰۰واحد درصد بیشتر از سناریوی نرخ ارز ثابت
است .ازاینرو ،مشخص است که تغییرات احتمالی نرخ ارز میتواند تغییرات قابلتوجهی در نرخ تورم ایجاد کند.
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نرخ ارز ثابت

نر خ ارز افزایشی

۴-۰۱۹۹

۰۰٫۷

۰۰٫۲

۰۰٫۲

۰۰٫۱

۰۱٫۹

۰۱٫۹

۰-۰۴۱۱

۰۰٫۹

۰۲٫۱

۰۰

۴٫۲

۴٫۸

۶٫۷

۲-۰۴۱۱

۱۶٫۹

۴۱٫۱

۴۰٫۸

۲٫۸

۰٫۰

۷٫۱

۱-۰۴۱۱

۲۲

۲۷٫۰

۱۶٫۷

۲٫۱

۴٫۱

۷٫۷

۴-۰۴۱۱

۰۲٫۷

۰۹٫۹

۱۰٫۷

۰٫۰

۱٫۴

۰٫۸

۸

گزارش فصلی تحلیل و پیشبینی تورم

شکل  .۷پیشبینی شرطی تورم در سناریوهای مختلف برای رشد نرخ ارز

 ۴.۲پیشبینی تورم مشروط به سناریوهای مختلف رشد پایه پولی
متغیرهای پولی در بلندمدت تاثیر انکارناپذیری در تورم دارند .با توجه به بررستتتیهای آماری از بین کلهای پولی ،پایه پولی بهعنوان شتتتاخص
بخش پولی انتخاب شتده استت .با توجه به اینکه تغییرات پایه پولی بهطور مستتقیم تحتتاثیر ستیاستتهای بانک مرکزی قرار میگیرد ،مسیر آتی
این متغیر تا حدود زیادی به تصتتمیمات بانک مرکزی و شتترایطی که در آن قرار دارد وابستتته استتت .ازاینرو ،ستته رویکرد برای مستتیر آتی این
متغیر ستیاستتی معرفی میشود .این سه سناریو در واقع نماینده سیاست انبساطی ،سیاست انقباضی شدید ،و بازگشت به میانگین رشد بلندمدتاند.
البته ،نرخهایی که در این ستته ستتناریو لحاظ شتتده ،با توجه به واقعیتهای اقتصتتاد ایران در نظر گرفته شتتده استتت .این ستته ستتناریو به شتترح زیر
است.
 سنناریوی سنیاسنت پولی انبطناطی :رشتد فصتلی پایه پولی نستبت به فصتل قبل برای پنج فصتل آتی  ۸٫۷درصتد در نظر گرفته شتده است .درواقع ،این عدد نشاندهنده میانه رشد فصلی رشد پایه پولی در پنج فصل منتهی به فصل سوم  ۰۱۹۹است.
 سناریوی بازگشت به میانگین بلندمدت :اینگونه فرض میشود که رشد پایه پولی به میانگین بلندمدت خود برگردد .میانگین رشد فصلیپایه پولی در بازه بلندمدت سال  ۰۱۹۰تا  ۰۱۹۹حدود  ۰درصد بوده است و این نرخ رشد فصلی برای همه پنج فصل آتی لحاظ میشود.
با توجه به نرخهای فعلی رشد پایه پولی (رشد فصلی در فصل سوم  ۰۱۹۹برابر  ۹٫۶درصد بوده است) ،این سناریو بهنوعی بهمنزله
کاهش نرخ رشد پایه پولی قلمداد میشود و بهنوعی سیاست انقباضی به حساب میآید.
 سناریوی سیاست پولی انقباضی شدید :رشد فصلی پایه پولی برای پنج فصل برابر با  ۲٫۷درصد در نظر گرفته می شود .بررسیمیانگین چهار دوره ای از رشد فصلی پایه پولی برای سال های اخیر نشان می دهد کمترین آن مربوط به سال  ۰۱۹۱و برابر با ۲٫۷
درصتد بوده استت .لذا ،این نرخ بهعنوان نرخ سیاست انقباضی تلقی می شود (اگر چه در این سیاست کماکان شاهد رشد بخش پولی
هستیم ،کمتربودن رشد پایه پولی از متوسط و احتماال رشد بخش حقیقی این امکان را می دهد آن را انقباضی درنظر بگیریم).
با توجه به ستناریوهای مطرحشتده برای رشتد پایه پولی ،پیشبینی شترطی براستاس این ستناریوها برای تورم در بازه زمستتان  ۰۱۹۹تا زمستان
 ۰۴۱۱ارائه شتده استت که در جدول  ۱و شتکل  ۸گزارش شتده استت .براستاس این پیشبینیها ،درصتورتیکه نرخ رشد پایه پولی در فصول آتی به
میانگین بلندمدت خود برگردد (و بهعبارت دیگر ،رشتد ستاالنه پایه پولی در سال آتی حدود  ۲۲درصد باشد) ،نرخ تورم در زمستان  ۰۱۹۹تا ۰۱٫۱
درصتتد رشتتد میکند و در فصتتل بهار  ۰۴۱۱نیز در حدود همین نرخ باقی میماند و روند کاهش تورم از فصتتل دوم ستتال  ۰۴۱۱آغاز میشتتود و تا
آخر ستال  ۰۴۱۱به حدود  ۲۶درصتد میرستد .حال ،اگر فرض شتود نرخ رشتد پایه پولی فصتلی  ۸٫۷درصتد باشتد (که معادل نرخ رشتد ساالنه ۱۹
درصتتد استتت) ،نرخ تورم نستتبت به ستتناریوی بازگشتتت به میانگین بلندمدت بیشتتتر خواهد بود .این اختالف در نیمه دوم ستتال  ۰۴۱۱خود را نشتتان
میدهد و تورم نقطهبهنقطه ستاالنه در ستناریوی ستیاستت پولی انبساطی حدود  ۴واحد درصد بیشتر از سناریوی بازگشت به میانگین بلندمدت خواهد
بود .همچنین ،نتایج نشتان میدهد اگر مطابق با ستناریوی ستیاستت پولی انقباضی شدید ،نرخ رشد فصلی پایه پولی  ۲٫۷درصد شود (معادل رشد پایه
پولی ستاالنه حدود  ۰۰درصتد) ،تورم در این حالت نستبت به تورم در ستناریوی بازگشت به میانگین بلندمدت کمتر خواهد بود و این اختالف خود را
در نیمه دوم ستال  ۰۴۱۱نشتان میدهد که تورم نقطهبهنقطه ستاالنه در حالت ستیاستت پولی انقباضتی شدید حدود  ۲واحد درصد کمتر خواهد بود .در
کل ،تغییرات احتمالی نرخ رشتتتتد پایه پولی میتواند تورم را مطابق انتظار تغییر دهد ،اگرچه تغییرات تورم ناشتتتتی از ستتتتناریوهای محتمل نرخ ارز
بیشتر از تغییرات تورم ناشی از تغییرات پایه است.
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سیاست پولی
انبساطی

سیاست پولی انقباضی
(بازگشت به میانگین
بلندمدت)

سیاست پولی
انقباضی شدید

سیاست پولی
انبساطی

سیاست پولی انقباضی
(بازگشت به میانگین
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سیاست پولی
انقباضی شدید

۴-۰۱۹۹

۰۱٫۸

۰۱٫۱

۰۱٫۱

۹٫۹

۹٫۶

۹٫۱

۰-۰۴۱۱

۰۰٫۱

۰۱٫۰

۰۲٫۶

۷٫۷

۶٫۹۶

۶٫۰

۲-۰۴۱۱
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۷٫۰
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۰٫۶
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۱۰٫۱

۱۰٫۱

۲۹٫۰

۶٫۰

۰٫۰

۰
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۱۱٫۰

۲۰٫۸

۲۱٫۰

۰٫۹

۰٫۲

۴٫۸
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