
 
 

 

 ب

 

 

 

 

 

 

 های قیمتبررسی تحوالت تورم و شاخص 

 3شماره 

 4331پاییز 
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 4931خ انتشار : اسفند یتار

 

ه در ک یاسر مالییو  میثم مظاهریو آقایان  محبوبه داودی، نیلوفر دمنه، نژادصدف یلیها وسیله از خانمبدین

 نمایم.اند، تشکر و قدردانی میتدوین این گزارش همکاری داشته

    سید مهدی برکچیان

سرپرست معاونت پژوهشی

 معاونت پژوهشی

 دفتر آمار و پایش اقتصادی

ها و نظرات رسمی موسسه کننده دیدگاهبازگوست و ربط اذی پژوهشگران های تحقیق و مطالعهمطالب این گزارش، یافته

ای هموسسه یک نهاد پژوهشی و آموزشی است، یافتهاین از آنجا که  ریزی نیست.عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 گیرد.گذاری قرار نمیدر دستور کار سیاست وماًاین گزارش لز

ها و انتظار از رسانهو  نظران استتر از سوی صاحبحث و بررسی بیشفضای ب ایجادهدف از انتشار عمومی این گزارش، 

ار دهای جهتگزینینمایی و نکتهدور از بزرگی رویکرد علمی و بهمحدودهرا در  آنهای های خبری آن است که یافتهپایگاه

 شود.ویت تقها ار عمومی گزارشتر در پژوهشگران، تمایل موسسه برای تداوم انتشمنعکس کنند تا ضمن ایجاد انگیزه بیش
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 خالصه مدیریتی -1

 و تیرهای ماه در که ستحالی در این. گرفت پیش در صعودی روندی 4931 سال دوم ینیمه از کنندهمصرف قیمت شاخص یماهانه تورم نرخ

ان کننده در پایبا این حال، رشد شاخص قیمت مصرف .بود منفی ایسابقهکم صورتبه کنندهمصرف قیمت شاخص یماهانه تورم نرخ ،سال آن مرداد

 الگوی برخالف آبان ماه از هماهان تورم نرخ 4سابقه است.سال گذشته بسیار کم 2۲بود که در  %2.2نسبت به فصل دوم  4931فصل سوم سال 

 از ماه دو این در ماهانه تورم نرخ که جایی داشت؛ تا ادامه نیز آذر ماه در صعودی روند این و بود صعودی مهر ماه به نسبت ماهانه، تورم بلندمدت

های مهر، کننده در ماه)نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف ماهانه تورم نرخ صعودی بودن باوجود البته رفت. باالتر 2%4۲ تورم ماهانه الگوی سطح

های مهر، نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه .داشتند نزولی روند ساالنه و نقطه به نقطه تورم نرخ ،بوده است( %4.2و  %۲.0، %۲.1ترتیب آبان و آذر به

 بوده است. %3.1و  %4۲.4، %4۲.1ترتیب آبان و آذر به

 تورم نرخ ساالنه، %4۲ الگوی متناسب با یماهانه تورم نرخ از بیش بههای آبان و آذر ماه در کنندهمصرف قیمت شاخص تورم نرخ افزایش رغمعلی

بود )نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده تر بسیار کم %4۲ یساالنه تورم با متناظر یماهانه الگوی سطح از تولیدکننده قیمت شاخص یماهانه

 %۲.90نسبت به پایان فصل دوم تنها  4931نرخ تورم در پایان فصل سوم سال . بوده است( %۲.4و  %۲.۲، %۲.2ترتیب های مهر، آبان و آذر بهماهدر 

مهر، آبان و های سابقه بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه این شاخص نیز در ماهتاکنون برای فصل سوم بی 4923رشد داشته که این نرخ از سال 

 بود. %9.1و  %9.3، %1.3ترتیب آذر به

های جهانی هستند، نقش مهمی در کاهش زایی از گروه صنعت که تحت تاثیر کاهش قیمتدر فصل پاییز نیز همانند فصل قبل، کاهش نرخ تورم اج

دلیل همبستگی باالی شاخص قیمت تولیدکننده با شاخص قیمت وارداتی بهریالی تورم نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده داشتند. کاهش نرخ 

دهند(، تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده داشته شکیل میاز کل واردات را ت %0۲ای )که ای و سرمایهواردات واسطه

ه دهنده کاهش قابل توجتری نسبت به شاخص ریالی واردات کاهش یافت. این نکته نشاناست. شاخص دالری واردات در فصل پاییز با شدت بیش

 جبران شد. در شاخص ریالی واردات افزایش نرخ ارز به دلیلای ست که تا اندازههای جهانیقیمت

شاخص فروش و تولید این صنایع روندی  4931سال دهد که در فصل تابستان صنایع بورسی نشان می بررسی شاخص فروش و تولیدهمچنین 

وان تاست. بنابراین میه بودانداز کاهشی تقاضا برای این دسته از صنایع عامل مهمی در تصمیم آنها برای کاهش تولید چشم داشته است. یکاهش

 است.عمل کرده نرخ تورم در فصل پاییز عاملی کاهنده برای  نوانعبه گفت که کاهش تقاضا در اقتصاد

                                                      

نرخ تورم فصلی  4902و 4911های تاکنون تنها در فصل سوم سال 4923سال از  4

 تر بوده است.از نرخ تورم فصلی سال جاری کم

شاخص  ماهانه مقادیر نرخ تورماز تجمیع ساالنه،  %4۲ تورم ماهانه ویالگدر  2

درصد  4۲در پایان یک سال، نرخ تورّم نقطه به نقطه ساالنه به کننده قیمت مصرف

 .رسدمی
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

های یمتروند کاهشی ق، کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ترین دالیلاز مهمگرفت که  توان نتیجهبر اساس مطالب فوق می

مانند شب یلدا، اعیاد مختلف و پایان ماه صفر، موجب هایی مناسبتهای آبان و آذر با . اما تقارن ماهبوده استکمبود تقاضا در اقتصاد  وجهانی 

 شاخص ،کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده رغمعلی ،ها شد. بنابراینافزایش موقت و مقطعی تقاضا برای برخی کاالها از جمله خوراکی

 .موقتی در ماه آذر افزایش یافتصورت بهکننده قیمت مصرف

جود وهای پولی و مالی عواملی هستند که در بازه زمانی نسبتا بلندمدت بر روی تورم تاثیرگذارند. های بانک مرکزی و دولت در قالب سیاستسیاست

شد.  دولت ای(یه)کسری تراز عملیاتی و سرما بودجهکسری ماهه نخست سال موجب افزایش ششهای دولت در عدم تعادل میان درآمدها و هزینه

انی های عمر. هرچند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش هزینها ادامه دادبانک مرکزی ر استفاده از تنخواه، دولت برای تامین این کسری

در بنابراین، نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بود.  4931سال اول ماهه ششهای عمرانی در شد هزینهنسبت به فصل بهار همراه بود، اما نرخ ر

 .بودنبه افزایش مخارج خود برای تحریک تقاضا به دلیل محدودیت منابع قادر ، دولت نیز بود شرایطی که کمبود تقاضا بر اقتصاد سایه افکنده

های خارجی بانک مرکزی نقش اصلی . افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش دارائیاشتدرشد  %3.9پایه پولی در هشت ماهه نخست سال 

بود. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدّت مشابه  %42پولی در این دوره داشتند. رشد نقدینگی نیز در همین مدت معادل  را در رشد پایه

دهی نگی بوده است. بنابراین، افزایش بیهای بانکی و رکود تقاضا در اقتصاد مانع از بروز اثرات تورمی رشد نقدسال قبل، باال بودن نرخ سود سپرده

  اشت.ای بر روی نرخ تورم فصل پاییز نداثر فزاینده 4931سال گی در نیمه نخست ندولت به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد پایه پولی و نقدی

تولید ، 4931ای تا پایان سال همچنین با اجرای توافق هستهو  باشد کاهشی رود نرخ تورم در فصول آتی از کانال تورم وارداتیطور کلی، انتظار میبه

های باالی رشد پایه نرخهای خالی مانع از ایجاد فشارهای تورمی در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. باوجود افزایش یابد. اگرچه وجود ظرفیت

های پولی به افزایش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد باالی مدت رشد کلدلیل نرخ باالی سود سپرده حقیقی، در کوتاهپولی و نقدینگی، به

ا الزم است که انظباط پولی و مالی کند. لذا برای حفظ پایدار روند کاهنده تورم، حتمهای تورمی برای بلندمدت ایجاد میهای پولی، پتانسیلکل

 تداوم یابد.
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 1931سال  سومفصل های قیمت در تحوالت شاخص -2

 شاخص یماهانه تورم نرخدهد، نشان می 4-2 جدولگونه که همان

 در صعودی روندی 4931سال  دوم ینیمه از کنندهمصرف قیمت

سال  مرداد و تیر هایماه در که است حالی در این. ه استگرفت پیش

-کم صورتبه کنندهمصرف قیمت شاخص یماهانه تورم نرخ 4931

با وجود روند صعودی تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه . بود منفی ایسابقه

دارای روندی نزولی  4931سال های فصل پاییز به نقطه در تمام ماه

 مورد دوره در بار اولین برایدر ماه آذر این فصل، طوری که بوده به

 نرخ تورم ساالنه نیز در تمام رقمی رسیده است.به سطحی تک بررسی،

  است. از روندی نزولی برخوردار بوده 4931سال های فصل پاییز ماه

 ای فصلهر تمام ماهدر این نکته اساسی است که گیانب 4-2 نمودار

تر از تورم ساالنه ایینپتورم نقطه به نقطه در سطحی نرخ  31پاییز 

و شکاف آن با تورم ساالنه افزایش یافته است. بنابراین، با قرار گرفته 

-می محسوبکه تورم نقطه به نقطه پیشران تورم ساالنه توجه به این

های آتی نیز نرخ تورم ساالنه به توان انتظار داشت که در ماه، میشود

 روند نزولی خود ادامه دهد. 

 49314های فصل پاییز سال نرخ تورم در ماه 4-2 جدول

 آذر آبان مهر سنجه تورم

 %4.9 %۲.0 %۲.2 ماهانه

 %3.1 %4۲.4 %4۲.1 نقطه به نقطه

                                                      

-کننده و اجزای مختلف آنها، از دادهکننده و تولیدهای قیمت مصرفکلیه شاخص 4

 های بانک مرکزی استخراج شده است.
 گذشته سال 21 طی ماه هر در ماهانه میانگین تورم محاسبه با تورم ماهانه الگوی 2

 تورم سناریوی توان برای هرمی الگو، با مفروض گرفتن این. است آمده دستبه

محاسبه کرد. )در  سناریو آن با متناسب ماه، هر در را ماهانه تورم سطح ساالنه،

 %49.0 %41.9 %41.1 متوسط سال

 

 نرخ تورم و نرخ تورم نقطه به نقطه 4-2 نمودار

 

تورم ماهانه در کنار الگوهای بلندمدت تورم روند  2-2 نموداردر 

در در این نمودار می توان مشاهده کرد که  اند.شدهنشان داده  2ماهانه

)به اسثنای ماه خرداد(  31های فصول بهار و تابستان سال در تمام ماه

قرار گرفته  %4۲تر از الگوی ماهانه تورمسطحی پایینماهانه در تورم 

با . گی برخوردار استاهانه در ماه مهر نیز از همین ویژتورم ماست. 

کامال نرخ تورم ماهانه در ماه آبان، ضمن اینکه از روندی این وجود، 

 الگوی سطح روند بلندمدت تورم ماهانه برخوردار است، از متفاوت از

 ورمت ماهانه الگوی روی تقریبی طوربه و رفته التربا %4۲ تورم ماهانه

روند اگر چه با نیز نرخ تورم ماهانه در ماه آذر  .گرفته است قرار 41%

 این رد. واقع، الگوی بلندمدت تورم ماهانه مبنای سناریوسازی برای تورم آتی است(

، %4۲برای مثال منظور از الگوی تورم ماهانه ) %41و  %4۲  سناریوهای گزارش،

 %4۲ای است که در صورت تداوم در یک سال به تورم الگوی تغییرات تورم ماهانه

 بمتناس و شده گرفته نظر ساالنه در تورم نرخ در پایان سال ختم خواهد شد( برای

 .است آمده دستبه تورم ماهانه الگوی آن، با

٠ %

١٠ %

٢٠ %

٣٠ %

٤٠ %

٥٠ %

١ ٣ ٥ 7 9 ١١ ١ ٣ ٥ 7 9 ١١ ١ ٣ ٥ 7 9

١٣9٢ ١٣9٣ ١٣9٤
تورم نقطه به نقطه
نرخ تورم
متوسط بلندمدّت نرخ تورم ساالنه



 
 

 

1 

 

 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 فراترسطحی  ،مانند ماه آبانهماهنگ بوده، اما  تورم ماهانه  بلندمدت

 .  را تجربه کرده است %4۲از الگوی ماهانه تورم 

  تورم ماهانه یالگوها کنار در کنندهمصرف متیق شاخص ماهانه تورم 2-2 نمودار

 

 گروه دو به کنندهمصرف قیمت شاخص اجزای بندیتقسیم در

 روند که شودمی مشاهده تجارت، غیرقابل و تجارت قابل کاالهای

ال س خرداد ماه از که تجارت قابل اقالم نقطه به نقطه تورم نرخ نزولی

 نمودار) رسید ثبات به ایاندازه تا آذر ماه در بود، شده آغاز 4931

 زا تجارت غیرقابل کاالهای نقطه به نقطه تورم نرخ ،طرفی از(. 2-9

 دیگری بندیطبقه در .کرد آغاز را خود نزولی روند 4931سال  مهر ماه

 و کاال قیمت شاخص به را کنندهمصرف قیمت شاخص تورم توانمی

 در را خدمات و کاال تورم سهم 1-2 نمودار. کرد بندیتقسیم خدمات

 . دهدمی نشان کنندهمصرف قیمت شاخص نقطه به نقطه تورم

 نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت 9-2 نمودار

 

 کنندهمصرف متیق شاخص نقطه به نقطه تورم در خدمت و کاال سهم 1-2 نمودار

 

 در کاال گروه سهم نزولی روند ادامه درشود، طور که مشاهده میهمان

 آغاز 4931سال  خرداد ماه از که کنندهمصرف قیمت شاخصتورم 

 پاییز ماه سه در نقطه به نقطه تورم در گروه این سهم بود، شده

 تورم از سهم کهطوریبه ،است داده ادامه خود نزولی روند به همچنان

 در بود، رسیده %9۲ به 4932 سال هایماه از برخی در که گروه این

 تا کاال گروه تورم نرخ. یافت کاهش %2.2 به 4931سال  آذر ماه

 وهگر سهم. پذیردمی تاثیر ارز نرخ تغییرات از توجهی قابل یاندازه

 با زنی کنندهمصرف قیمت شاخص نقطه به نقطه تورم نرخ در خدمات
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سال گذشته٢٤میانگین تورم ماهانه هر ماه در 
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 زا که طوریبه. یافت کاهش کاال گروه با مقایسه در کمتری سرعت

 در %0 از کمتر به 4932 سال هایماه برخی در %49 از بیش سهم

 فعاالن تورمی انتظارات از ایاندازه تا خدمات گروه تورم .رسید آذر ماه

 در نمزم هایتورم سابقه اینکه به باتوجه. است تاثیرپذیر اقتصادی

 فعاالن تورمی انتظارات کند کاهش است، طوالنی کشور اقتصاد

 انتظار از دور خدمات، گروه تورم کند کاهش ،آن پی در و اقتصادی

گذاری دستوری برخی از اقالم خدمات مانند البته قیمت .نیست

نگر هستند( نیز در این های پزشکی )که گذشتهدستمزد یا هزینه

 موثر است. پدیده

 دهدمی نشان نیز ماهانه تورم در خدمات و کاال هایگروه سهم بررسی

 در پاییز فصل ابتدای از ماهانه تورم نرخ در خدمات گروه سهم که

 از %۲.12 به حالی در گروه این سهم آذر ماه در و بوده افزایش حال

 نهات کاال گروه سهم که رسدمی کنندهمصرف قیمت شاخص تورم نرخ

 .است ۲.1%

 مشاهده ،کنندهمصرف قیمت شاخص یگانهدوازده اجزای بررسی در

 بوطمر مهر ماه در ترتیببه ماهانه تورم افزایش بیشترین که شودمی

 در ،«هاسوخت سایر و برق آب، مسکن،» و «تحصیل» هایگروه به

 و «هاسوخت سایر و برق آب، مسکن،» هایگروه به مربوط آبان ماه

 هایگروه به مربوط آذر ماه در و «هاآشامیدنی و هاخوراکی»

 و «هاسوخت سایر و برق آب، مسکن،» ،«هاآشامیدنی و هاخوراکی»

 ورمت در سهم بیشترین همچنین .است بوده «فرهنگی امور و تفریح»

 و برق آب، مسکن،» گروه به مربوط ترتیببه آذر و آبان مهر، یهاماه

 و «هاسوخت سایر و گاز و برق آب، مسکن،» ،«هاسوخت سایر و گاز

 آب، مسکن، گروه که باوجودی .است بوده «هاآشامیدنی و هاخوراکی»

 بوده، ماهانه تورم افزایش عامل ماه سه هر در هاسوخت سایر و برق

 این ررفتا تنها نه که دهدمی نشان گروه این فصلی الگوی به توجه اما

 ماه رد حتی بلکه ،بوده فصلی الگوی با مطابق پاییز ماه سه در گروه

 تورم نرخ افزایش. است داشته نزولی روندی فصلی، الگوی برخالف آذر

 حتت و بوده تحصیلی فصل آغاز از ناشی مهر ماه در نیز تحصیل گروه

 یپایان روزهای و تعطیلی دو شدن مصادف. است فصلی عوامل تاثیر

 امور و تفریح گروه ماهانه تورم افزایش برای عاملی نیز آذر در صفر ماه

 .است گذرا زیاد احتمال به و بوده فرهنگی

 افزایش به شروع آبان ماه از هاآشامیدنی و هاخوراکی گروه تورم نرخ اما

 خود افزایشی روند به %2.2 سطح به رسیدن با نیز آذر ماه در و کرده

 هایماه در گروه این تورم نرخ که است حالی در این. است داده ادامه

-مصرف قیمت شاخص تورم نرخ کاهش اصلی عامل تابستان فصل

-هانداز تا را هاآشامیدنی و هاخوراکی قیمت افزایش اگرچه. بود کننده

 دهدمی نشان 1-2 نمودار اما ،داد نسبت فصلی تغییرات به توانمی ای

 سال 21 در خود بلندمدت سطح به شاخص این ماهانه تورم نرخ که

 شاخص این یماهانه تورم نرخ واقع، در. است شده نزدیک بسیار اخیر

 ودخ بلندمدت الگوی از ترپایین سطحی به گذشته سال ماهدی از که

 پی در و 4931سال  خرداد ماه در تنها) بود رسیده اخیر سال 21 در

 ،(گرفت قرار بلندمدت الگوی از باالتر انرژی هایحامل قیمت اصالح

 . است شده نزدیک بسیار خود بلندمدت الگوی به آذر ماه در
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

ها در کنار الگوی ها و آشامیدنیتورم ماهانه شاخص قیمت خوراکی 1-2 نمودار

  آنفصلی 

 

 لدای شب و رسمی تعطیلی دو وجود و صفر ماه پایان با آذر ماه تقارن

ها در این ها و آشامدینیبر افزایش نرخ تورم شاخص قیمت خوراکی

 بزی،س انواع" گروه کهاین به باتوجه همچنین .تاثیر نبوده استماه بی

 4آبان ماه به نسبت %43.0 افزایش با "سبزی هایفرآورده و حبوب

 هایآشامیدن و هاخوراکی گروه تورم نرخ افزایش در را تاثیر ترینبیش

 آن پی در و هاخوارکی قیمت شاخص افزایش است، داشته آذر ماه در

 توانمی ماه این در را کنندهمصرف قیمت شاخص تورم نرخ افزایش

 .داد نسبت مقطعی و یفصل عوامل به

 ارهاش درمان و بهداشت گروه باالی تورم نرخ به پیشین هایگزارش در

 کنار در را درمان و بهداشت گروه ماهانه تورم نرخ 2-2 نمودار. شد

-می مشاهده که طورهمان. دهدمی نشان گروه این ماهانه تورم الگوی

 اما. است داده رخ گروه این در قیمت افزایش سال هر سوم ماه شود،

 رتبیش ماهانه الگوی از قیمت افزایش این 4931 سال تا 4932 سال از

 .است بوده

                                                      

ز ای، بادنجان، پیاز، کدو سبز و لوبیا سبهای بوتهاقالم سبزیترین افزایش در بیش 4

 بوده است.

 گروه این ماهانه الگوی کنار در درمان و بهداشت گروه ماهانه تورم نرخ 2-2 نمودار

 

 رد که قیمتی یشافزا که شودمی مشاهده گروه این اقالم بررسی با

 زمانهم و اقالم تمامی در تقریبا است داده روی 4932 سال سوم ماه

 قیمت شاخص اجزایزیر تمامی در هاقیمت عمومی سطح افزایش با

 4939 سال سوم ماه قیمت افزایش بررسی در. است بوده کنندهمصرف

. کرد تقسیم بخش دو به را درمان و بهداشت گروه اجزای توانمی

 شاخص از %4.0 که هستند کاالیی و دارویی اقالم شامل اول بخش

 4939 سال در گروه این. دهندمی تشکیل را کنندهمصرف قیمت

 پزشکی خدمات شامل دوم بخش اما. نداشتند چندانی قیمت افزایش

 تشکیل را کنندهمصرف قیمت شاخص از %1.9 که هستند بهداشتی و

 مسو ماه در درمان و بهداشت گروه از دسته این اقالم تربیش. دهندمی

 . اندبوده همراه توجه قابل قیمت افزایش با ،4939 سال

 تا درمان و بهداشت گروه یماهانه تورم نیز 4931 سال سوم ماه در

 بررسی. است بوده تربیش ماه این در خود بلندمدت روند از ایاندازه

 سال سوم ماه در قیمت افزایش که دهدمی نشان گروه این اجزای

 افتاده اتفاق گروه این خدمات بخش اقالم برخی در دیگر بار 4931

 با 4931سال  خرداد در که اقالمی ماهانه تورم نرخ مقایسه. است
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 دهدمی نشان قبل سال مشابه مدت با اند،بوده همراه قیمت افزایش

 در. اندنداشته قیمت افزایش ،4939 سال خردادماه در اقالم این که

 سال در اند،نداشته افزایش 4939 سال در که اقالمی قیمت ،واقع

 خدمات به توانمی اقالم این یجمله از. است یافته افزایش 4931

 در یسونوگراف هزینه) کرد اشاره سونوگرافی و پزشکیدندان به مربوط

 بوده همراه به ماه قبلنسبت  %1۲ افزایش با 4931 سال خرداد ماه

ها در جه قیمتدلیل افزایش قابل توبه گفت توانمی بنابراین(. است

در اقالم بهداشتی و درمانی که تورم گروه  4931و  4939های سال

ن رسانده بود، آت بهداشت و درمان را به باالتر از سطح تورم بلندمد

رود که اقالم این گروه از این پس رشد قیمتی قابل توجهی انتظار می

تدریج به سطوح های آتی بهدر ماه نرخ تورم این گروه ورا شاهد نبوده 

 .دزل کنتر تنپایین

 افزایش آذر ماه در نیز تولیدکننده قیمت شاخص یماهانه تورم نرخ

 افزایش رغمعلی. بود %۲.4 معادل و اندک بسیار افزایش این اما یافت،

 ماهانه تورم نرخ از بیش به کنندهمصرف قیمت شاخص تورم نرخ

 هن تولیدکننده قیمت شاخص یماهانه تورم نرخ ساالنه، %4۲ الگوی

 فاصله %4۲ یساالنه تورم با متناظر یماهانه الگوی سطح تا تنها

 افزایش حتی که شودمی مشاهده 0-2 نمودار از بلکه دارد، بسیاری

 الگوی از ناشینیز  آذرماه در شاخص این ماهانه تورم نرخ درصدی۲.4

 است این رسدمی ذهن به که سوالی اولین ،بنابراین. است بوده فصلی

-مصرف قیمت شاخص ماهانه تورم نرخ افزایش موجب عاملی چه که

 املع آن از تولیدکننده قیمت شاخص که شودمی شرایطی در کننده

 است؟ نپذیرفته تاثیر

 نیا یتورم یالگوها کنار در دکنندهیتول متیق شاخص ماهانه تورم 0-2 نمودار

 شاخص

 

 در که شودمی مشاهده تولیدکننده قیمت شاخص اجزای بررسی در

-ماهی و داریجنگل ،کشاورزی گروه آبان ماه در ،صنعت گروه مهر ماه

 گیریماهی و داریجنگل ،کشاورزی گروه دو هر آذر ماه در و گیری

 جدول) بودند موثر تولیدکننده قیمت شاخص تورم کاهش در صنعت و

2-2).  

 آذر آبان مهر 
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 ماهانه
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داری و کشاورزی،جنگل
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 آذر آبان مهر 

 ماهانه 

نقطه 

به 

 نقطه

 ماهانه

نقطه 

به 

 نقطه

 ماهانه

نقطه 

به 

 نقطه

های تولید کک و فرآورده

 حاصل از پاالیش نفت
۲.9- 0.0 ۲.9 1.9 ۲.1- 1.1 

تولید مواد شیمیایی و 

 ییفرآوردهای شیمیا
9.1- 43.0- 4.4 43.3- 4.1 40.3- 

های تولید سایر فرآورده

 معدنی غیرفلزی
4.2 1.4 4.1- 2.9 2.9- 4.0 

 -40.3 -۲.1 -40.2 -2.۲ -40.۲ -2.2 تولید فلزات پایه

 نرخ تورم اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در سه ماه پاییز 2-2 جدول

 مسه به توجه با صنعت گروه تورم نرخ ،پاییز فصل از ماه سه هر در

 ماهانه، تورم نرخ کاهش و یدکنندهتول قیمت شاخص از درصدی 12

 نندهتولیدک قیمت شاخص تورم نرخ کاهش روی بر توجهی قابل تاثیر

 حاصل هایفرآورده و کک تولید» هایگروه مهر ماه در. است داشته

 و «ییشیمیا فرآوردهای و شیمیایی مواد تولید» ،«نفت پاالیش از

 ماه در تولیدکننده، قیمت شاخص از %22 سهم با «پایه فلزات تولید»

 تولید» و «غیرفلزی معدنی هایفرآورده سایر» تولید هایگروه آبان

 آذر ماه در و تولیدکننده قیمت شاخص از %4۲ سهم با «پایه فلزات

 تولید» ،«نفت پاالیش از حاصل هایفرآورده و کک تولید» هایگروه

 %43 سهم با «پایه فلزات تولید» و «غیرفلزی معدنی هایفرآورده سایر

 شاخص متور کاهش بر را تاثیر بیشترین تولیدکننده، قیمت شاخص از

 که) اقالم این همه قیمت شاخص کاهش .اندداشته تولیدکننده قیمت

 یمتق شاخص تورمنرخ  کاهش بر توجهی قابل نقش نیز قبل فصل در

 کاهش جهانی هایقیمت کاهش تاثیر تحت( داشتند تولیدکننده

 .اندیافته

 ایهفرآورده» و «شیمیایی مواد تولید» هایگروه در توجه قابل نکته

 رخن ،«غیرفلزی معدنی هایفرآورده سایر تولید» گروه و «شیمیایی

 رمتو نرخ که وجودی با. است آنها بزرگ و منفی نقطه به نقطه تورم

 رد تنها «ییشیمیا هایهفرآورد و شیمیایی مواد تولید» گروه ماهانه

 در هر سه ماه گروه این نقطه به نقطه تورم نرخ اما ست،منفی مهر ماه

 وهگر در نقطه به نقطه تورم نرخ همچنین. است بزرگی و منفی عدد

 در که وجودی با «نفت پاالیش از حاصل هایفرآورده و کک تولید»

 در که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در اما بود %1.1 ماه سه این

بررسی قیمت این قلم نشان . است کوچکی عدد بود، %1۲.۲ حدود

ه در ابتدای سال نسبت به اینک وجود که سطح قیمت آن بادهد می

روندی  4931سال ماه اسفند سال گذشته افزایش یافته، از ابتدای 

 نزولی داشته است. 

 یرتاث بیشترین هاآشامیدنی و هاخوراکی گروه شد، اشاره که طورهمان

 و کشاورزی قیمت شاخص. است داشته پاییز تورم نرخ زایشاف در را

 هاخوراکی قیمت شاخص با تولیدکننده، قیمت شاخص در جنگلداری

 قیمت شاخص ماهانه تورم نرخ. ستپوشانیهم دارای هاآشامیدنی و

 این ماهانه تورم نرخ) است بوده %۲.۲ آذرماه در جنگداری و کشاورزی

 نرخ افزایش بنابراین،. (بود %2.0 قبل سال مشابه مدت در شاخص

 شرایطی در آذر ماه در هاآشامیدنی و هاخوراکی شاخص یماهانه تورم

 اهم به نسبت جنگداری و کشاورزی قیمت شاخص که افتاده اتفاق

 ماهانه تورم افزایش کهاین احتمال بنابراین،. است نکرده تغییری قبل

 تحوالت از ناشی آذر ماه در هاآشامیدنی و هاخوراکی قیمت شاخص

 .ضعیف است باشد کشاورزی بخش در ایدوره
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 متیق یهاشاخص تحوالتعوامل موثر بر  لیحلت -9

  1931سال پاییز فصل  در

 عوامل دسته دو به توانمی را تورم بر اثرگذار عوامل کلی، طوربه

 زا بهتر درک برای ادامه، در. کرد تقسیم مدتبلند عوامل و مدتکوتاه

-ماه در تورم اندازچشم بررسی و 4931سال  پاییز طی تورم تغییرات

 بلندمدت و مدتکوتاه در تورم بر موثر عوامل تحلیل به آتی، های

 .شد خواهد پرداخته

 عرضه طرف: مدّتکوتاه عوامل -9-1

 سمت عوامل یدسته دو به توانمی را تورم بر موثر مدتکوتاه عوامل

 در که مهمی عوامل جمله از. کرد تقسیم عرضه سمت عوامل و تقاضا

 رخن از که ستوارداتی تورم است، تاثیرگذار تورم روی بر عرضه سمت

 هب توانمی نیز تقاضا سمت در. گیردمی تاثیر ارز نرخ و جهانی تورم

 اقتصادی هایبنگاه بارشکاف تولید و شرایط فروش و موجودی ان

 هعرض سمت از پاییز فصل در که مدتیکوتاه عوامل  ادامه، در. پرداخت

 .شد خواهد بررسی اندگذاشته تاثیر تورم نرخ بر تقاضا و

 وارداتی تورم  -9-1-1

 واملع از یکی همواره وارداتی کاالهای قیمت در تغییر ایران، اقتصاد در

 یکاالها قیمت. است بوده مدتکوتاه در هاقیمت عمومی سطح بر موثر

 رارق تأثیر تحت را هاقیمت عمومی سطح طریق دو از تواندمی وارداتی

 مصرفی کاالهای بهای در تغییر طریق از: مستقیم اثر( الف: دهد

                                                      

 است تورم نرخ این بلندمدت در ،(PPP) خرید قدرت برابری تئوری چارچوب در 4

 رزا نرخ تغییرات مدت،کوتاه در اما. تورم بر ارز نرخ نه و گذاردمی اثر ارز نرخ بر که

 .است تورم نرخ بر اثرگذاری به قادر

 از اشین تولید یهزینه در تغییر طریق از: غیرمستقیم اثر( ب وارداتی

 .وارداتی هاینهاده قیمت تغییر

 تغییر و 4ارز اسمی نرخ تغییر عامل دو به توانمی را وارداتی تورم

 قیمت عامل، دو این برآیند. داد نسبت وارداتی کاالهای جهانی قیمت

 هک گونههمان. کندمی تعیین داخلی بازار در را وارداتی کاالهای ریالی

 ریالی قیمت شاخص نقطه به نقطه رشد دهد،می نشان 4-9 نمودار

 به رو ،4934 سال پاییز فصل در خود اوج به رسیدن از پس واردات

 منفی رشد این 4932 سال پاییز فصل از که جایی تا .گذاشت کاهش

. (است وارداتی کاالهای قیمت متوسط کاهش معنای به که) شد

 نرخ عامل دو هر یا یک کاهش برآیند ،یواردات کاالهای قیمت کاهش

 .است بوده جهانی هایقیمت و ارز

 ریالی قیمت رشد و واردات دالری قیمت رشد ،4931 پاییز فصل در

ال س پاییز فصل در رشد نرخ .بود منفی گذشته فصول همانند واردات

 دالری قیمت شاخص برای قبل سال مشابه مدت به نسبت 4931

 بوده -%44.۲ واردات ریالی قیمت شاخص برای و -%40.2 واردات

 شدت با دالری قیمت شاخص رشد نرخ که شودمی مشاهده .است

-افتهی کاهش واردات ریالی قیمت شاخص رشد نرخ به نسبت بیشتری

 دالری قیمت کاهش در جهانی هایقیمت کاهش ،واقع در. است

 کامل انعکاس از مانع ارز نرخ نسبی افزایش اما ،شده منعکس واردات

 .است شده واردات ریالی قیمت شاخص در جهانی یهاقیمت کاهش

 مهم هایگروه برخی جهانی قیمت تغییر یدهندهنشان 2-9 نمودار

 جهانی هایقیمت کاهش به توجه با که شودمی مشاهده. است کاالیی
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 و منفی همواره اخیر فصول طول در نیز هاگروه این قیمت رشد

 یجهان قیمت ،اخیر فصول طول در که معنا این به. است بوده کاهشی

 که است آن گربیان 2-9 نمودار. است کاهش حال در کاالها این

 از یکی تواندمی جهان در کاالها از مهمی هایگروه قیمت کاهش

 در واردات دالری قیمت شاخص کاهشی روند دهندهتوضیح عوامل

 .4باشد اخیر هایفصل

 نیانگیم و واردات یدالر و یالیر متیق شاخص نقطه به نقطه رشد 4-9 نمودار

 2(درصد) ارز نرخ

 

                                                      

. باشد اساسی عامل سه تاثیر تحت تواندمی واردات دالری قیمت شاخص روند 4

های نسبی و ، عامل دوم قیمتاست واردات مبداء کشورهای تورم نرخ اول عامل

 واردات مبادله هزینه سوم، عامل و ها در کشورهای مبدا وارداتروند تغییرات آن

 لاو فصل در ویژهبه واردات دالری قیمت شاخص رشدنرخ . است مقصد کشور برای

 هب توانمی را این و است داشته جهانی هایقیمت به نسبت بیشتری کاهش 4931

 ییکاال مهم هایگروه یبرخ یجهان متیق رییتغ 2-9 نمودار

 

 کنندهمصرف قیمت شاخص بر وارداتی تورم تاثیر  -9-1-2

 خدمات و کاال و تجارت قابل اقالم به توانمی را خانوار مصرفی سبد

 رودمی رانتظا ،بندیدسته این به توجه با. کرد تقسیم تجارت غیرقابل

 شاخص تغییرات به نسبت بیشتری حساسیت تجارت قابل کاالهای که

 .باشند داشته واردات ریالی قیمت

 قیمت شاخص رشد کاهش از پس که شودمی مشاهده 9-9 نمودار در

 قابل کاالهای تورم فصل، سه تاخیر با ،4934 زمستان در واردات ریالی

 4931 پاییز فصل در. گذاشت کاهش به رو 4932 پاییز در نیز تجارت

 ستانتاب فصل مشابه شیبی با تجارت قابل کاالهای تورم کاهش نیز

 کاهش فصل این در تجارت غیرقابل خدمات و کاالها تورم. یافت ادامه

 .است داشته تجارت قابل کاالهای به نسبت کمتری

 مذاکرات روند از قاعدتا که کشور، واردات مبادله هزینه کاهش برای اینشانه عنوان

 .کرد تلقی است، شده ناشی ایهسته
المللی پول و نمودارهای های جهانی، صندوق بینمنبع نمودارهای مربوط به قیمت 2

های مختلف واردات، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه عالی مربوط به شاخص

 ریزی است.آموزش پژوهش مدیریت و برنامه
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نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کاالهای غیر سوختی

نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت نهادهای صنعتی
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 هنقط تورم و یواردات هایکاال یالیر متیق شاخص نقطه به نقطه تورم 9-9 نمودار

 د()درص تجارت قابل ریغ و تجارت قابل اقالم کیتفک به کنندهمصرف نقطه به

 

 وقفه با تاثیر درنظر گرفتن با ،4931 سال تابستان فصل گزارش در

 هک بود شده بینیپیش ،تجارت قابل کاالهای تورم بر وارداتی تورم

 عمل رد که یابد کاهش بار دیگر پاییز فصل در کاالیی گروه این تورم

 سال زمستان فصل برای اساس، این بر. شد محقق بینیپیش این نیز

 ارانتظ را تجارت قابل کاالهای تورمنسبی  کاهش توانمی نیز 4931

 .داشت

 ماهانه تورم همبستگی ،4931 سال تابستان فصل تورم گزارش در

 قیمت شاخص ماهانه تورم با کنندهمصرف قیمت شاخص هایزیرگروه

 شاخص از هاییگروه تورم که شد مشاهده و شد بررسی واردات ریالی

 را اهآن بازار از بیشتری سهم وارداتی کاالهای که کنندهمصرف قیمت

 ریالی قیمت شاخص تورم با باالتری همبستگی دارند، اختیار در

 قیمت شاخص مختلف هایگروه بین از. دهندمی نشان واردات

 ملواز شامل) فرهنگی امور و تفریح دخانیات، هایگروه ،کنندهمصرف

 نقل و حمل ،...( و تفریحی و ورزشی کاالهای و تصویری و صوتی

 تلفن قیمت شامل) ارتباطات ،(یدکی قطعات و خودرو قیمت شامل)

 ورمت نرخ با را همبستگی ضریب باالترین منزل، لوازم و اثاث و( همراه

 از %24 به نزدیک گروه پنج این. دارند واردات ریالی قیمت شاخص

 .دهندمی تشکیل را کنندهمصرف قیمت شاخص

 که گروهی پنج هر 4931 سال آذرماه در ،1-9 نمودار به توجه با

 ورمت هستند، واردات ریالی قیمت شاخص با باالتری همبستگی دارای

 لک شاخص نقطه به نقطه تورم به نسبت کمتری نقطه به نقطه

 هنقط به نقطه تورم ماه این در که شودمی مشاهده ،همچنین. داشتند

 هبود کل شاخص نقطه به نقطه تورم از کمتر و خدمت از کمتر کاال

 .است

 کنندهمصرف متیق شاخص یاجزا نقطه به نقطه تورّم سهیمقا 1-9 نمودار

 )درصد( 4931 آذرماه در تورّم مختلف یهاگروه

 

 تولیدکننده قیمت شاخص بر وارداتی تورم تاثیر  -9-1-9

 سهم دلیل به ای،واسطه ویژهبه و ایسرمایه وارداتی کاالهای قیمت

 قیمت شاخص در اساسی نقشی تولید، هزینه در آنها توجه قابل

 طرف از. دارند کاالها نوع این به وابسته هایبخش در تولیدکننده
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 .دهندمی تشکیل را کشور واردات %0۲ حدود ایواسطه مواد دیگر،

 یمتق شاخص آنکه از پیش وارداتی کاالهای قیمت در تغییر ،بنابراین

 تولیدکننده قیمت شاخص بر دهد، قرار تاثیر تحت را کنندهمصرف

 شاخص رشد نرخ شد، اشاره نیز ترپیش که طورهمان. است موثر

رشد . است بوده منفی 4932 سال پاییز فصل از وارداتریالی  قیمت

 رشد کاهش بر 4931سال منفی شاخص قیمت ریالی واردات در پاییز 

-همان. است بوده تاثیرگذار پاییز فصل در تولیدکننده قیمت شاخص

 قیمت شاخص رشد ،شودمی مشاهده 1-9 نمودار در که گونه

 کاهش واردات ریالی قیمت شاخص کاهش با زمانهم نیز تولیدکننده

 .است رسیده %1.۲ به 4931 پاییز در و یافته

 و دکنندهیتول کل متیق شاخص و واردات یالیرقیمت  شاخص رشد 1-9 نمودار

 قبل سال مشابه فصل به نسبت ندهندکیتول (صنعت) قیمت ساخت شاخص

 )درصد(

 

 شاخص همبستگی میزان ،4931 سال تابستان فصل تورم گزارش در

 %1۲ حدود سهم داشتن با) صنعتی کاالیی منتخب هایگروه قیمت

 ایهواسط واردات ریالی قیمت شاخص با( تولیدکننده قیمت شاخص از

 و کک» تولید تورم از غیر به که شد داده نشان آنجا در. شد بررسی

 اهگروه سایر قیمت شاخص رشد ،«نفت پاالیش از حاصل هایفرآورده

 و اییغذ هایفرآورده تولید شیمیایی، مواد تولید پایه، فلزات تولید)

 واردات ریالی قیمت شاخص با توجهی قابل همبستگی دارای...( 

 . هستند ایواسطه

 شاخص 4931 سال پاییز در شد، اشاره نیز قبل بخش در که طورهمان

 درصدی 2.1 کاهش با قبل سال مشابه فصل به نسبت صنعت قیمت

 تقیم شاخص در صنعت گروه وزن کهاین به توجه با. است شده مواجه

 تاثیر خوبی به تواندمی گروه این است، %12 حدود تولیدکننـده

 ندهکنتولید قیمت کل شاخص در را وارداتی کاالهای قیمت تغییرات

 .دهد نشان

 دتولی و پایه فلزات تولید گروه دو در قیمت رشد نرخ 0-9 نمودار در

 شده داده نشان زمان طول در شیمیایی هایفرآورده و شیمیایی مواد

 قیمت شاخص است، استنباط قابل 2-9 نمودار از که گونههمان. است

 تولیدکننده قیمت کل شاخص از %42.1 حدود سهمی که گروه دو این

 شکاه آن، تبع به و جهانی هایقیمت کاهشی روند تاثیر تحت دارند،

 کاهش با اخیر هایفصل در ،ایواسطه واردات ریالی قیمت شاخص

 .اندشده مواجه

 یالیر تورم با دکنندهیتول متیق شاخص هایگروه تورم یهمبستگ 2-9 نمودار

 یاواسطه واردات
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 دیتول متیق شاخص و ایواسطه واردات یالیر متیق شاخص رشد 0-9 نمودار

 شابهم فصل به نسبت ییایمیش هایفرآورده و ییایمیش مواد دیتول و هیپا فلزات

 )درصد( قبل سال

 

 ارز نرخ  -9-1-1

 از رزا نرخ افزایش. بگذارد اثر تورم نرخ بر تواندمی طریق دو از ارز نرخ

 شافزای طریق از و شده منجر وارداتی کاالهای قیمت افزایش به طرفی

 با دیگر، طرف از و شد خواهد تورم افزایش موجب وارداتی تورم

 . انجامدمی تورم افزایش به تورمی انتظارات بر تاثیرگذاری

 افزایش %0.9 آمریکا دالر نرخ ،آذر ماه پایان تا پاییز فصل ابتدای از

 %2.0 یورو نرخ و %9.2 چین یوان نرخ که است حالی در این. یافت

قیمت ارزهای خارجی با کاهش قابل البته اثر افزایش . یافتند افزایش

طور کامل خنثی شد و از این ناحیه های جهانی کاالها بهتوجه قیمت

 اثیرت کانال ازاما افزایش نرخ دالر . اثر فزاینده بر تورم داخلی نداشت

 بر تورم داشته باشد.تواند اثر فزاینده می تورمی انتظارات بر

 تقاضا طرف: مدّتکوتاه عوامل -9-2

 شاخص رشد نرخ شد، اشاره گزارش پیشین شماره در که طورهمان

 مدت به نسبت 4931سال  بهار فصل در بورسی صنایع فروش و تولید

 ،بهار فصل در. بود -%42.2 و -%1.9 معادل ترتیببه قبل سال مشابه

 و اتقاض در هم و ندگرفت تولید کاهش به تصمیم هم بورسی صنایع

 این فروش کاهش اما ند،شد مواجه کاهش با ودخ محصوالت فروش

 .تداش آنها تولید کاهش به نسبت بیشتری شدت صنایع از دسته

 از هدست این که دهدمی نشان بورسی صنایع تابستان فصل گزارش

 فروش در و داده ادامه خود محصوالت تولید کاهش به همچنان صنایع

 نمودار در که طورهمان. اندبوده مواجه تقاضا کاهش با همچنان نیز

 تولید شاخص 4931سال  تابستان فصل در است، شده داده نشان 9-1

 قبل سال مشابه مدت به نسبت %42.1 فروش شاخص و 41.1%

 . است یافته کاهش

نرخ رشد شاخص فروش و تولید صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه  1-9 نمودار

 )درصد( سال قبل

 
 و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه اقتصادی، شپای و آمار دفتر: منبع

 ریزیبرنامه

 گذشته فصل به نسبت شاخص دو هر کاهش شدت که وجودی با

 عصنای تولید شاخص شود،می مشاهده که گونههمان اما ،شده بیشتر
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 اهشک صنایع این فروش شاخص به نسبت بیشتری شدت با بورسی

 از ادیاقتص فعاالن ناامیدی دهندهنشان تواندمی نکته این. است یافته

 ورسیب هایبنگاه که امر این دلیل. باشد آتی فصول در تقاضا افزایش

 کاهش با مقایسه در بیشتری شدت با خود تولیدات کاهش به تصمیم

 چههر کاهش از آنها بینیپیش از ناشی است ممکن ،اندگرفته فروش

 .باشد آینده در محصوالتشان تقاضای بیشتر

 ایهبخش به بورسی صنایع میان در تولید میزان کاهش بیشترین

-می مربوط اساسی فلزات و سیمان سرامیک، و کاشی غیرفلزی، کانی

 مربوط ساختمان بخش به توجهی قابل یاندازه تا صنایع این. شود

 این در تولید کاهش بخش، این در رکودی روند ادامه با که شوندمی

 فصل در که دیگری دسته. است یافته تداوم نیز صنایع از دسته

 گانتولیدکنند ،اندگرفته تولید کاهش به تصمیم 4931سال  تابستان

 یزن صنایع از دیگری دسته. هستند برقی هایدستگاه و آالتماشین

 کنندگانتولید گرفتند، تابستان فصل در تولید کاهش به تصمیم که

 تقاضا، در کاهش متوالی فصل دو از پس که بودند موتوری نقلیه وسایل

 .دادند کاهش %22.1 تا را خود محصوالت تولید تابستان فصل در

 ینا فروش با مقایسه در بورسی صنایع تولید بیشتر هرچه کاهش

 هب انبار موجودی نسبت کاهش برای عاملی تواندمی صنایع از دسته

 نسبت ،شودمی مشاهده که طورهمان(. 3-9 نمودار) باشد آنها تولید

 ،4931 سال نخست فصل و 4939 سال در که تولید به انبار موجودی

 فصل در داشت، قرار باالیی سطح در گذشته هایسال با مقایسه در

 . است یافته کاهش 4931سال  تابستان

نمودار موجودی انبار به نسبت تولید صنایع بورسی و صنایع بورسی  3-9 نمودار

 )درصد( بدون خودرو

 
اقتصادی، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و ش منبع: دفتر آمار و پای

 ریزیبرنامه

 رانای بین ایهسته توافق اجرای احتمال به ،گزارش پیشین شماره در

 مردم که نجاییآ از. شد اشاره 4931سال  پایان تا 4+1 کشورهای و

 تعامالت ای،هسته توافق اجرای با دارند انتظار اقتصادی فعاالن و

-مصرف زیاد احتمال به ،یابد بهبود کشورها سایر با ایران اقتصادی

 زمان تا را خود تولید و مصرف اتمتصمی گانتولیدکنند و گانکنند

 رد تقاضا کاهش به عامل این. انداخت خواهند تعویق به توافق اجرای

 ادامه نیز پاییز فصل در شرایط این احتماال و زد دامن تابستان فصل

 .است داشته

 فصل در بورسی صنایع به مربوط هایشاخص بررسی ،کلی طوربه

 صنایع در تولید کاهش و تقاضا کمبود از حاکی 4931سال  تابستان

 هکاهند عاملی اقتصاد، در تقاضا کمبود رسدمی نظربه. است کشور

 .باشد پاییز فصل تورم برای

ال س پاییز فصل تورم نرخ بر مدتکوتاه در که عواملی بندیجمع در

 جهانی هایقیمت سطح کاهش که کرد اشاره باید بودند موثر 4931

 .است داشته تورم نرخ بر فزاینده اثر ارز نرخ افزایش و کاهنده اثر

 مریکاآ دالر ارزش افزایش دلیل به عمدتا پاییز فصل در ارز نرخ افزایش

 تربیش مدت این در ارز نرخ افزایش بنابراین،. بود ارزها سایر برابر در
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ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش آموزش عالی موسسه  

 و داشت تورم نرخ بر فزاینده اثر تورمی، انتظارات افزایش کانال از

 عامل ود این برآیند. نداشت کشور بر افزایش نرخ تورم وارداتی یتأثیر

 کاهش البته،. شد منعکس واردات ریالی قیمت شاخص کاهش در

 رخن بر کاهنده اثری همچنان قبل، فصل همانند نیز اقتصاد در تقاضا

 ایانپ و یلدا شب تقارن مانند فصلی و اگذر عوامل برخی .داشت تورم

 افزایش به ،آذر ماه ویژهبه و پاییز فصل در نیز آذر ماه با محرم ماه

 .شدند منجر ماه این در تورممقطعی 

 مالی و پولی هایسیاست: بنیادین عوامل -9-9

 دمدتبلندر  که هستند عواملی جمله از مالی سیاست و پولی سیاست

 اوایل از مالی و پولی عوامل روند بررسی. یابندمی انعکاس تورم روی بر

 تورم نرخ بر عوامل این تاثیر از تریمناسب اندازچشم ،4931سال 

 تدول مالی سیاست بررسی به ادامه در. دهدمی دست به پاییز فصل

 .شد هداخو پرداخته مرکزی بانک پولی سیاست و

 مالی سیاست  -9-9-1

 میتور اهداف تحقق و کالن اقتصاد ثبات زیربنای دولت 4مالی پایداری

 درآمدهای با دولت هایهزینه توازن معنای به مالی پایداری. است

. است بلندمدت افق در خود تعهدات ایفای در دولت توانایی و عمومی

 درآمدهای به دولت باثبات هایهزینه از توجهی قابل بخش اتکای

 ،یافته ظهور عملیاتی تراز کسری شاخص در که نفتی، ثباتبی

 ،وضعیت این ینتیجه. است دولت مالی ناپایدار وضعیت از اینشانه

. ستا دولت درآمدی نوسانات از پولی هایسیاست ناگزیر پذیریآسیب

 حاکمیت رقمی،تک تورم به پایدار یابیدست برای اساسی گام لذا،

                                                      

4 Fiscal sustainability 

 پایدار درآمدهای افزایش و سویک از دولت هایهزینه بر انضباط

 از هبودج عملیاتی تراز کسری حذف اولیه هدف به رسیدن تا مالیاتی

 .است دیگر سوی

 %01.2 تحقق  با دولت مالیاتی درآمدهای ،4931 سال نخست نیمه در

 است حالی در این شد روروبه مصوب بودجه دوازدهم شش به نسبت

. است بوده %01.1 برابر نسبت این گذشته چهارسال متوسط که

 درآمدهای ردیف در تحقق عدم بیشترین همچنان واردات بر مالیات

 سال نخست ماهه شش در. است داده اختصاص خود به را مالیاتی

 قبل سال مشابه مدت به نسبت %0 واردات از ناشی درآمدهای 4931

 کاهش ینتیجه در سو یک از واردات بر مالیات کاهش .یافت کاهش

 و تولید کاهش دلیلبه اقتصادی مختلف هایبخش واردات شدید

 ارزش کاهش نتیجه در ،دیگر سوی از و مختلف صنایع در تقاضا

 رب مالیات. پیوست وقوع به جهانی هایقیمت کاهش دلیل به واردات

 مدت به نسبت 4931 سال اول ینیمه در اگرچه نیز خدمات و کاالها

 مصوب عدد با مقایسه در اما ،بود مواجه رشد %49 با 4939 سال مشابه

 نآ تحقق عدم که دارد زیادی فاصله بودجه در شده بینیپیش رشد و

 .آورد شمار به کشور در تقاضا افت از عالمتی توانمی را

 سال نخست نیمه در ایسرمایه هایدارایی واگذاری از حاصل منابع

 اگرچه .است یافته تحقق خوبی تقریب با مصوب مقدار به نسبت 4931

 شدید افت نتیجه در گازی میعانات و نفت فروش از حاصل منابع

 روند 4939 سال سوم فصل از المللیبین بازارهای در نفت هایقیمت

 نسبت 4931 سال نخست ماهه شش در و کرده آغاز را خود کاهشی

 شده ثبت بخش این در درصدی 22 کاهش قبل سال مشابه مدت به
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 اثر تشدید و دولت تقاضای کاهش موجبنفت  قیمت کاهش. است

 . است شده کشور در نرخ تورم کاهش و تقاضا افت

 دولت هایهزینه. دارد قرار دولت هایهزینه درآمدها، مقابل سوی در

 هایدارایی تملک تااعتبار و ایهزینه هایپرداخت بخش دو در

 با همواره دولت ایهزینه هایپرداخت. شودمی بررسی ایسرمایه

 تبلندمد تعهدات از حاکی رقم این زیرا یابد،می تحقق باالیی درصد

 خود بلندمدت درآمدهای به توجه با معموالً هادولت که است دولت

 حقیقی مقدار کنندمی سعی همواره و گیرندمی تصمیم آن مورد در

 هایپرداخت مصوب رقم. دارند نگاه نوسان بدون را هاپرداخت این

 اسمی مقدار و شده محقق 4931 سال نخست نیمه در دولت ایهزینه

 انتظار. است یافته افزایش %3 ،4939 سال مشابه مدت به نسبت آن

 باالیی همبستگی تورم نرخ و بودجه از بخش این اسمی رشد رودمی

 مقدار سال یانپا تا شودمی بینیپیش بنابراین .باشند داشته با یکدیگر

 .یابد افزایش %3 تا %1 حداقل بودجه از ردیف این اسمی

 مدو فصل در ایسرمایه هایدارایی تملک به مربوط اعتبارات پرداخت

 12 به ماهه شش عملکرد مقدار و یافته افزایش اول فصل به نسبت

 برای مصوب مقدار %91 معادل رقم این که رسیده ریال میلیارد هزار

 آزاد با شودمی بینیپیش. است 4931 سال دوازدهم ششبودجه 

-صتخصی اعتبارات برجام،اجرای  از پس شدهبلوکه نفتی منابع شدن

 . یابد افزایش ،ایسرمایه هایدارائی تملک منظوربه یافته

 آن تامین شیوه و 4بودجه کسری تورم، بر ثرمؤ مالی عامل ترینمهم

 قیقد کمی مقدار تورم بر بودجه کسری اثر که است ذکر به الزم. است

 وجود به چگونگی به دولت بودجه کسری اقتصادی آثار زیرا ندارد

. اردد بستگی کالن اقتصاد کلی شرایط و مالی تامین نحوه آن، آمدن

                                                      

 ای است.کسری بودجه معادل کسری تراز عملیاتی و سرمایه 4

 اگرچه 4931 سال دوم فصل در بودجه تعادل عدم ،4۲-9 نمودار طبق

 تغیرم این روند به نسبت همچنان اما یافته کاهش اول فصل به نسبت

 هک است حالی در این. دارد قرار باالتری سطح در گذشته هایسال در

 مواجه نفت صادرات امکان عدم بحران با کشور که 4934 سال جز به

 منابع از توجهی قابل بخش تحقق دلیلبه دوم فصل در همواره بود،

 رد شدههمشاهد کلی روند ،چنینهم. است بوده مثبت تراز این ،دولت

 ایسرمایه و عملیاتی تراز کسری که دهدمی نشان گذشته سال سه

 4931 سال نخست ماهه شش در و داشته صعودی روند هاسال این در

 .است شده ثبت ریال میلیارد هزار 420،104 معادل

 2الیر اردیلیم هزار - ایکسری تراز عملیاتی و سرمایه  4۲-9 نمودار

 

 زمال بودجه، فصلی هایتعادل عدم مالی تامین نحوه بررسی منظوربه

 . شود تحلیل مالی هایدارائی تراز اجزای است

 

مصوب 

31 

عملکرد 

 شش ماهه

عملکرد 

به مصوب 

شش 

 دوازدهم
 92.1 420،104 910،۲91 مالیی ییهااری داراگذوا

کت رمشاوش اوراق فراز منابع حاصل 

 و ...

44۲،۲۲۲ 01 ۲.4 

ی شرکتهااری گذاز وامنابع حاصل 

 لتیدو

402،۲۲۲ 14،923 10 

 منبع کلیه نمودارهای پولی و مالی، بانک مرکزی است. 2
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ت تسهیالده از ستفاااز منابع حاصل 

 جیرخا

21 ۲ ۲ 

 13.3 119 9،114 هاوامصل ایافت از درمنابع حاصل 

ی ختیهادابرگشتی پراز منابع حاصل 

 قبلی هالسا

3،203 9،220 22.0 

 422.9 19،21۲ 14،234 4مقالاسایر 

ی ییهاداراتملک رات عتبااخت داپر

 مالی

32،211 ۲ ۲ 

 - 420،104 21۲،01۲ های مالیخالص واگذاری دارایی

 الیر اردیلیم -یمال یهایدارائ ترازاجزای  4-9 جدول

 عدم به ،مالی دارایی واگذاری محل از منابع تحقق عدم اصلی بخش

 حاصل منابع و دولتی بهادار اوراق فروش از حاصل درآمدهای تحقق

 سال بودجه قانون طبق. است مربوط دولتی هایشرکت واگذاری از

 44۲ صکوک، و مشارکت اوراق انتشار با است موظف دولت 4931

 4931 سال نخست نیمه در که کند کسب درآمد ریال میلیارد هزار

 .است نیافته تحقق درآمدی منبع این

 مصوب مقدار به دولتی هایشرکت واگذاری از حاصل منابع نسبت

 منابع تحقق عدم دلیل تریناصلی است، %10 تنها دوازدهم شش

 را 4931 سال نخست نیمه در دولتی هایشرکت واگذاری از حاصل

 یبزرگ بخش. دانست سرمایه بازار بر حاکم نامناسب شرایط توانمی

 سهام عرضه صورت در یا نشده انجام بخش این در هاواگذاری از

 از. است نرفته فروش بازار در آنها سهام واگذاری، مشمول هایشرکت

 هایشرکت پایین کیفیت موضوع این دالیل از یکی کهآنجایی

 این زا بخشی تحقق عدم شودمی بینیپیش نتیجهرد ،است باقیمانده

 .باشد داشته ادامه چنانهم 4931 سال پایان تا دولت درآمدهای

                                                      

های داخلی و خارجی دولت، استفاده از سایر اقالم شامل دریافت اصل وام 4

برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی  31گردان و مصوب بودجه تنخواه

 هزار میلیارد ریال است.  9ر است که براب

 مالی هایدارائی واگذاری اصلی قلم دو ،شودمی مشاهده که طورهمان

 هایشرکت واگذاری و مشارکت اوراق فروش از حاصل منابع یعنی

 و یافته تحقق ریال میلیارد هزار 14 تنها سال نخست نیمه در دولتی

 اقالم سایر در مالی هایدارائی واگذاری یافتهتحقق مقدار از 21%

 خزانه گردانتنخواه آن اصلی بخش رسدمی نظر به که شده گزارش

 . 2باشد

 میعانات و نفت صــادرات محل از دولت درآمدهای کاهش ،نتیجه در

 که شد سـبب  دولت عمومی درآمدهای تحقق عدم همچنین و گازی

 مصارف و منابع در تعادل عدم با 4931 سـال  نخسـت  نیمه در دولت

 عملیاتی تراز همچنین شود، روبه رو ریال میلیارد هزار 420 میزان به

 هایپرداخت مالی تامین در دولت توانمندی از شــاخصــی که بودجه

ــت عمومی درآمدهای با ایهزینه  هزار 210 معادل مدت این در اس

 اررفت اعمال برای دولت ،بنابراین. اسـت  داشــته کســری ریال میلیارد

 بانک گردانتنخواه از ،فعلی تقاضای افت شـرایط  در ایچرخه خالف

ــل در را عمرانی هایهزینه و گرفته کمک مرکزی  افزایش دوم فص

 .است داده

 پولی سیاست  -9-9-2

 پایه 4931 سال ماهه 1 در که دهدمی نشان پولی پایه اجزای بررسی

 هایدارایی افزایش خالص رشد از سهم. است یافته افزایش %3.9 پولی

 اهدارایی تسعیر ذخیره اثر حذف با رشد این از مرکزی بانک خارجی

 خارجی هایدارایی خالص ارزیابی از حاصل مازاد و ارزی هایبدهی و

،  منتشر شده در وب 31آخرین تحوالت متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدای سال  2

 سایت بانک مرکزی
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ارز از دولت و صندوق  خرید دلیلبه افزایش این. است %1.1 معادل

 لعام ترینمهم عامل این ،لذا. است مرکزی بانک توسطتوسعه ملی، 

 پولی پایه رشد دوم عامل. بود 4931 سال ماهه 1 در پولی پایه رشد

 کاهش. است مرکزی بانک به دولتی بخش هایبدهی خالص افزایش

 تابستان ابتدای از نفت قیمت کاهش اثر در دولت نفتی درآمدهای

 وجود با دولت و کرده مواجه تنگنا با را دولت مالی وضعیت ،4939

 در موفقیت عدم دلیلبه عمرانی، هایهزینه توجه قابل پرداخت عدم

 به ناگزیر خود منابع کسری حل برای مالی، هایدارایی واگذاری

-تنخواه حساب از برداشتهای خود نزد بانک مرکزی و کاهش سپرده

 تیدول بخش بدهی خالص ،نتیجه در .شد مرکزی بانک نزد خود گردان

 سال ماهه 1 پولی پایه رشد در درصدی 1.2 سهم مرکزی بانک به

 نیز مرکزی بانک به هابانک بدهی. داد اختصاص خود به را 4931

 سهم ،با سیستم بانکی مرکزی بانک انضباطی برخوردهای دلیلبه

 . داشت 4931 سال ماهه 1 پولی پایه رشد نرخ در درصدی 2 منفی

. یافت افزایش %1.21 شهریور آخر به نسبت آبان پایان در پولی پایه

 4931 سال نخست ماهه 1 در درصدی 3.9 رشد از نیمی حدود لذا

 خالص ،ماه دو این در. است شده محقق مهر و آبان ماه دو در

 درصدی 4.20 فزاینده سهم همچنان مرکزی بانک خارجی هایدارایی

 حساب از بخشی بازپرداخت با دولت اما ،داشت پولی پایه رشد در

 رشد در درصدی 4 حدود کاهنده سهم ،به بانک مرکزی گردانتنخواه

در دو ماه مهر و آبان  مرکزی بانک به هابانک بدهی .داشت پولی پایه

 پایه رشد در درصدی 4.11 سهم ومجددا افزایش یافت  4931سال 

 . داشت پولی

 سهم از رشد اجزای پایه پولی 44-9 نمودار

 

 برخالف. است داشته رشد %42 معادل 4931 سال ماهه 1 در نقدینگی

 ماه دو در نقدینگی ماهه 1 درصدی 42 رشد از %1.1 تنها ،پولی پایه

 یهناح از نقدینگی افزایش معنی به این. است شده محقق آبان و مهر

 ۲.۲2که در نتیجه طی این دو ماه ضریب تکاثر پول  است پولی پایه

 . کاهش یافت

 اشخاص دست در مسکوک و اسکناس) پول قلم دو جمع از نقدینگی

 تبدس( غیردیداری هایسپرده) پولشبه و( دیداری هایسپرده بعالوه

 غیر هایسپرده بخش در دارمدت هایسپرده که آنجا از. آیدمی

 سرعت با هاسپرده ماندگاری و  سپرده سود نرخ تاثیر تحت دیداری،

 شدر بر مؤثر عوامل یکی از که گفت توانمی لذا اند،کرده رشد زیادی

 است بوده سپرده سود باالی نرخ ،4931 سال در نقدینگی باالی

  (.42-9 نمودار)

 4931ماهه در هشت ینگینقد اجزای رشد ازسهم 42-9 نمودار

 

9.٣ % ٨.٨ %

٤.٦ %

-٢.٠ %

٤.٢ %

١.7 %

-٠.9 %

١.٨ %

-٤ %

-٢ %

٠ %

٢ %

٤ %

٦ %

٨ %

١٠ %

نرخ رشد پایه پولی های خالص دارایی
خارجی

خالص بدهی بخش 
زیدولتی به بانك مرک

ها به بانكبدهی بانك
مرکزی

١٣9٤ماهه ٨ ١٣9٤مهر و آبان 

42.۲ %

-۲.1 %

42.1 %

1.۲ %

-۲.4 %

1.۲ %

-1 %

۲ %

1 %

4۲ %

41 %

2۲ %

نرخ رشد نقدینگی پول شبه پول
4931ماهه 1 4931مهر و آبان 
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 دشومی مشاهده پولی، پایه و نقدینگی باالی رشد هاینرخ وجود با

 زیادی شکاف و داشته کاهنده روندی همچنان 4931در سال  تورم که

 دلیل شکاف. است شده ایجاد تورم نرخ و پولی هایکل افزایش بین

 :دتوان شرح دامیان این دو متغیر در شرایط فعلی را به این صورت می

 فبالتکلی از جمله مطالبات)ها های بانکبخشی مهمی از داراییانجماد 

و مطالبات  ،ها در بخش ساختمانهای بانکاز بخش دولتی، دارایی

منجر به کاهش قابل توجه جریان  (غیرجاری ناشی از رکود در اقتصاد

برای تامین نیاز ها ناگزیرند ها شده است. لذا بانکنقدی در بانک

و از این باالیی حفظ را در سطوح  نرخ سود سپرده نقدینگی خود

رغم کاهش قابل توجه تورم، علی ،. از این روسپرده جذب کنند ،طریق

نرخ سود سپرده کاهش نیافته و منجر به افزایش روزافزون نرخ سود 

 حقیقی سپرده شده است.

 هب تمایل افزایش به منجر حقیقی، سود باالی هاینرخاز طرف دیگر، 

 کاهش که زمانی تا و شده خدمات و کاال تقاضای کاهش و اندازپس

 افزایش نقدینگی رشد با متناسب تورم باشد، داشته وجود تقاضا

گر روی دی تقاضا کاهش و اندازپس به تمایل افزایش اثر. یافت نخواهد

 سال رد. به نفع شبه پول است نقدینگی اجزای ترکیب سکه تغییر

ه نسبت پول ب است و بوده پول شبه ناحیه از نقدینگی رشد 4931

این متغیر که ناشی از مستمر شبه پول )صرف نظر از روند کاهشی 

 توسعه نظام بانکی است( به اندازه قابل توجهی کاهش یافته است.

  . یابدمی کاهش نقدینگی زاییتورم ،شرایط این تحت

تقاضای کاالها افزایش  وحقیقی کاهش نرخ سود با  آتی، هایسال در

 در ،4931حجم قابل توجه شبه پول اضافه شده در سال ، خدماتو 

تواند خود را در تورم منعکس سازی میصورت عدم کنترل و خنثی

 . کند

، موجود شرایطاز طرف دیگر، در صورت عدم اصالح نظام بانکی و ادامه 

و  شودمینرخ های باالی سود همچنان منجر به رشد باالی نقدینگی 

ر شود اما خطمدت با قفل شدن تقاضا تورم ایجاد نمیدر کوتاهاگر چه 

 کند.تهدید اهداف تورمی را با ابعاد بزرگتر به آینده دورتری منتقل می

 نخست ماه هشت در دولت توان گفت کهبندی این بخش میدر جمع

 کاهش درآمد تامین برای و بوده مواجه درآمد کاهش با 4931 سال

 بانک نزد خود هایسپرده و مرکزی بانک گردانتنخواه از خود یافته

 انکب به دولتی بخش بدهی خالص افزایش. است کرده استفاده مرکزی

 سال نخست ماه هشت در پولی پایه افزایش در مهمی عامل مرکزی

 خارجی هایدارائی افزایش پولی، پایه افزایش در دوم عامل. بود 4931

د عوامل مختلف )رش نتیجه در نیز نقدینگی. است بوده مرکزی بانک

 نرخ بودن باال طور مشخصباالی پایه پولی، رشد ضرایب فزاینده و به

 تابش با (دارمدت هایسپرده باالی رشد نتیجه در و بانکی سپرده سود

-به ،نقدینگی و پولی پایه فزاینده رشد رغمعلی .یافت افزایش زیادی

 رب آن منفی اثر و بانکی هایسپرده حقیقی سود باالی نرخ دلیل

 نشده منجر تورم به پولی هایکل افزایش خدمات، و کاال تقاضای

 .است

 هسته تورم -9-1

 هب توانمی را دهدمی رخ کنندهمصرف قیمت شاخص در که تغییراتی

 غییراتت دیگر بخش و دائمی تغییرات اول بخش. کرد تقسیم بخش دو

 تورم هک پولی گذارسیاست برای تغییرات این. هستند گذرا و موقتی

 یک به داند،می خود هایسیاست طراحی برای هدفی عنوان به را

 از حاصل نسبی هایقیمت تغییرات که چرا. ندارند اهمیت اندازه

 رد و هاقیمت پذیریانعطاف واسطه به بلندمدت در موقتی، هایشوک

 در و شوندمی تعدیل کنندهمصرف توسط کاالها جانشینی ،نتیجه



 
 

 

2۲ 

 

 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 ورمت جهت، همین به .بود خواهند تاثیربی تورم بر بلندمدت در ،نهایت

 جاری تورمی فشارهای از بهتری گرنشان کل تورم به نسبت هسته

 داده قرار خود تورمی هدف را هسته تورم باید گذارسیاست لذا .است

 هدف به هسته تورم کردن نزدیک جهت در را پولی هایسیاست و

 . کند تنظیم تورمی

 مجدد دهیوزن روش به ریزاقالم، سطح در هسته تورم گزارش این در

 قیمت شاخص ماهانه تغییرات درصد واریانس معکوس براساس اقالم،

 .است شده محاسبه قلم هر

 تورم اب کنندهمصرف قیمت شاخص نقطه به نقطه تورم ،ماه شهریور در

( پاییز فصل) آذر و آبان ،مهر هایماه در آن از پس و شد برابر هسته

 تههس تورم از ترکم کنندهمصرف قیمت شاخص نقطه به نقطه تورم

 . است شده

، شودمی مشاهده 41-9 نمودار درطور که همان ،ساالنه تورم مورد در

ال س تابستان در کنندهمصرف قیمت شاخص تورم نرخ که شرایطی در

 بار 4931سال  پاییز پایان در فاصله گرفته بود، هسته تورم از 4931

 .نزدیک شد هسته تورم نزولی روند به دیگر

 به نقطه تورم نزولی روند دهدنشان می 49-9 نمودارچنان که هم

 ادامه همچنان و بود شده آغاز 4932 سال دوم نیمه از که هسته نقطه

 ره کاهش برای البته .است تورم نزولی روند استمرار نویدبخش دارد،

-یاستس اعمال به کل، تورم نرخ نتیجه در و هسته تورم نرخ بیشتر چه

 نیاز در عوامل بلندمدت ایجاد تورم ساختاری اصالحات جهت در هایی

 مورد سطح تا تورم نرخ کاهش برای الزم زمینه صورتاین در .است

 دخواه فراهم رقمیتک تورم به پایدار یابیدست و گذارسیاست نظر

 .شد

 صد()در مقایسه تورم نقطه به نقطه کل با تورم نقطه به نقطه هسته 49-9 نمودار

 

 )درصد( مقایسه تورم ساالنه کل با تورم ساالنه هسته 41-9 نمودار

 

 انداز تورم برای چهار فصل آتیچشم -1

 رب بلندمدت و مدتکوتاه عوامل اثرات تحلیل به پیشین هایبخش در

 منظوربه ،ادامه در. شد پرداخته 4931سال  پاییز فصل تورم روی

 در تورم بر موثر عوامل آتی، هایماه در تورم نرخ اندازچشم بررسی

 هایسناریوی به باتوجه همچنین. شد خواهد تحلیل روپیش هایماه

 .شودمی بینیپیش آینده چندماه برای تورم نرخ محدوده مختلف،

٠
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١٠
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 تورم بر ثرمؤ عوامل روند بینیپیش -1-1

 نرخ تغییرات و جهانی هایقیمت تغییر طریق از وارداتی تورم تغییرات

 فصول در کاالها قیمت از جهانی هایبینیپیش. شودتعیین می ارز

 .دارند تاکید هاقیمت غیرصعودی روند بر آتی

 )درصد( های جهانی کاالهای غیرسوختیبینی نرخ رشد قیمتپیش 4-1 نمودار

 
 IMF: منبع

 یمتق تغییرات از را پول المللیبین صندوق بینیپیش 4-1 نمودار

-پیش اساس بر. دهدمی نشان 4932 سال تا غیرسوختی کاالهای

 در هاخوراکی و سوختی هاینهاده قیمت شاخص رشد نرخ ،هابینی

 منفی همچنان ،4931 سال به نسبت افزایش وجود با 4931 سال

 رایب اندازیچشم بنابراین،. دنرسمی صفر به نیز 4932 سال در و بوده

 .ندارد وجود آینده سال دو در غیرسوختی کاالهای قیمت افزایش

 و تقاضا و عرضه مجدد تعدیل جهانی، تقاضای ضانقبا به توجه با

 . دانجامی خواهد طول به آتی سال چند تا تعادلی هایقیمت به رسیدن

 فنی هایهزینه که رسدمی نظر به برجام اجرای به توجه با ،طرفی از

 کاهش ،برجام اجرای از پس. شود روبرو کاهش بابرای کشور  واردات

 یزنچانه قدرت افزایش و واردات برای شرایط بهبود مبادله، هایهزینه

 شده واردات شدهتمام هزینه کاهش موجب واردات در ایرانی هایطرف

 .یافت خواهد کاهش آتی فصول در واردات ریالی قیمت ،طریق این از و

 یوادرات تورم افزایش به است ممکن که عاملی تنها ترتیب، این به

 .است ارز نرخ افزایش شود منجر

 جریان افزایش افزایش صادرات نفت و ،ایهسته توافق اجرای از پس

عرضه ارز را در اقتصاد افزایش خواهد داد و باتوجه به  سرمایه ورودی

رز رسد نرخ انظر میبهاینکه سیاست دولت حفظ ثبات نرخ ارز است، 

 در فصول آینده رشد قابل توجهی نداشته و از ثبات برخوردار باشد.

 یدتول اندازچشم برای روپیش گرنشانیک  واردات سفارش ثبت آمار

 دالری ارزش رشد نرخ 2-1 نمودار. است های آیندهفصل در اقتصادی

 قبل سال در مشابه مدت به نسبت ماه هر در را واردات سفارش ثبت

 .دهدمی نشان

نرخ رشد ارزش دالری ثبت سفارش واردات نسبت به مدت مشابه  2-1 نمودار

 سال قبل

 

 سفارش ثبت 4939 سال اواسط از شود،می مشاهده که طورهمان

 یزن اقتصادی رشد نرخ که است حالی در این. است بوده نزولی واردات

 ثبت رشد نرخ. داشت نزولی روند 4939 سال در فصل زمستان

 در اما. است بوده منفی پاییز فصل در ماه سه هر در واردات سفارش

بنابراین  .است شده کاسته آن شدت از آبان ماه به نسبت آذر ماه

-توان نتیجه گرفت که فعاالن اقتصادی تا پایان فصل پاییز چشممی

 اند.( نداشته4931کم تا پایان سال انداز افزایشی برای تقاضا )دست
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 معاونت پژوهشی، دفتر آمار و پایش اقتصادی

 و 4931سال  زمستان فصل در ایهسته توافق اجرای به باتوجهاما 

 اهشک همچنین و کشورها سایر با ایران اقتصادی مناسبات در سهولت

 هایماه در واردات سفارش ثبت آمار رودمی انتظار مبادله، هایهزینه

 آن پی در اقتصادی رشد نرخ 4931در سال  و یافته افزایش آتی

لی شود تولید ناخالص داخبینی میکه پیشباتوجه به آن. یابد افزایش

سهم داشته باشد، هنوز  GDPدر رشد  %4بدون نفت حدود 

رود ماند. لذا انتظار نمیهای خالی بسیاری در اقتصاد باقی میظرفیت

 فشار تورمی ایجاد کند. 4931ه رشد مثبت سال ک

 تنگنای با زمانهم اقتصاد کل و دولت که 4931 سال ویژه شرایط

 . ادد قرار تاثیر تحت را مرکزی بانک ترازنامه ،بود روبرو شدیدی مالی

 زدن خزانه گردانتنخواه از برداشت از ناشی دولتی بخش بدهی خالص

 و الس پایان تا افزایش این رودمی انتظار. افزایش یافت مرکزی بانک

 بازپرداخت برجام شدن اجرایی از پس دولت درآمدهای شدن آزاد با

 .کند جبران را بهار فصل در پولی پایه افزایش و شده

 سال سوم و دوم فصل در نیز مرکزی بانک خارجی هایدارایی خالص

 افزایش توسط بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرات نفت با 4931

 .یافت

 تورم کانال از آتی فصول در تورم نرخ رودمی انتظار کلی، طوربه

 الس پایان تا ایهسته توافق اجرای با همچنینو  باشد کاهشی وارداتی

های خالی مانع از . اگرچه وجود ظرفیتتولید افزایش یابد ،4931

در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. باوجود ایجاد فشارهای تورمی 

ود س باالی دلیل نرخهای باالی رشد پایه پولی و نقدینگی، بهرخن

های پولی به افزایش نرخ مدت رشد کلحقیقی، فعال در کوتاهسپرده 

، های پولینشده است. اما تداوم رشد باالی کل تورم منجر

دار کند. لذا برای حفظ پایهای تورمی برای بلندمدت ایجاد میپتانسیل

 که انظباط پولی و مالی تداوم یابد. روند کاهنده تورم، حتما الزم است

 


