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  دهكيچ
پـذيرد و پيامـدهاي رفـاهي     هاي متعددي تـأثير مـي   عنوان يك متغير كالن اقتصادي از سياست تورم به

تغييـرات   توان گفـت  هاي مختلف جامعه دارد. با تأسي به ادبيات انتخاب عمومي مي زيادي براي گروه
تورم برندگان و بازندگاني دارد. در اين مقاله چرايي تداوم بلندمدت شرايط تـورمي در ايـران بررسـي    

ها با رويكرد انتخاب  اي (تحليل اسناد) و تحليل ها به روش كتابخانه شد. براي اين منظور گردآوري داده
  ، نهادهاي مؤثر بر تورم از نهادهاي اثرپذير از تورم تفكيك شدند. باره در اينعمومي انجام شد. 

هـاي مختلـف اقتصـادي و سياسـي بـر       در دسته اول، رفتار بازيگراني تحليل شـد كـه بـا انگيـزه    
هاي مؤثر بر تورم تأثيرگذارند و در دسته دوم، با نگاهي به آثار رفاهي و سياسي شرايط  سياست

هــا، مجلــس و بدنــه  . دولــت، بانــكشــدرايط تــورمي تحليــل تــورمي، بــازيگران متــأثر از شــ
زا يـا مقـاوم در برابـر     هـاي تـورم   مؤثر بر سياسـت مهم بوروكراتيك دولت از جمله بازيگران 

هـا و سـوداگران و واردكننـدگان كاالهـاي      كنترل تورم هستند. همچنين، بدهكاران بانكي، دالل
دليل كاهش  بهشوند. بانك مركزي  تأثر ميهاي پايين جامعه از شرايط تورمي م مصرفي و دهك
در كنتـرل تـورم از شـرايط تـورمي      نـاتواني دليل كاهش اعتبار سياسي ناشي از  بهاعتبار و دولت 

سخن، دولت در برخي ابعاد از شرايط تورمي منتفع و در ابعادي ديگر از  يگرد بهشوند.  متضرر مي
گيران  اران و تصميمذگ تار نهادي فعلي، سياستشود كه ساخ شود. استنباط مي تورم باال متضرر مي

شـود.   دهد كه به ماندگاري شرايط تـورمي منجـر مـي    هايي سوق مي اقتصادي را به گرفتن تصميم
  اي غيرمنتظره دانست.  رو، تداوم شرايط تورمي در بلندمدت را نبايد پديده ازاين

در راستاي حفظ ارزش پـول و  از سوي ديگر، مراجعه به نظريات اسالمي نشان از وظيفه دولت 
سـوره   پـنج هاي نادرست دارد. همچنين، با تمسك بـه آيـه    ضمان كاهش ارزش ناشي از سياست

اي تنظـيم شـود كـه     گونـه  تـوان گفـت از ديـدگاه اسـالمي بايـد سـاختارها بـه        مباركه نساء مي
  هاي بازيگران در راستاي حفظ ارزش پول باشد. انگيزه
  عمومي انتخاب تورم، پايداري مالي، و پولي هاي سياست تورم، سياسي اقتصاد :كليدي واژگان
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  مقدمه
های رفاهی زیادی برای خانوارهای ایرانی به بار  های مزمن کشور، هزینه عنوان یکی از پدیده تورم به

تواند رفاه خانوار را افزایش دهـد؛  تورم میتوان گفت کاهش پایدار  آورده است. به عبارت دیگر، می
کنترل تورم و خـروج کشـور از شـرایط تـورمی  برایهای اصالحی  رو در پیش گرفتن سیاست ازاین
شـود، هـر سیاسـت  طورکه در پیشینه اقتصاد سیاسی مطرح می بسیار اهمیت دارد؛ اما همان ،مزمن

است مزبـور، منافعشـان تحـت تـأثیر قـرار اصالحی مدافعان و مخالفانی دارد که در اثر اجرای سی
گیرد. مسئله تورم نیز از این مقوله مسـتثنا نیسـت و خـروج از شـرایط تـورمی کنـونی منتفـع یـا  می

های مختلفی را به دنبال دارد. در این مقاله برندگان و بازندگان شـرایط تـورمی در  متضررشدن گروه
  شـود. گفتنـی اسـت ور از این منظر تحلیل میاقتصاد سیاسی کشور مطالعه و پایداری تورم در کش

شـود، شـناخت  رو مـی بـه که هرگونه اقدام اصالحی با مقاومـت برنـدگان شـرایط تـورمی روآنجا   از
  های اصالحی کنترل تورم خواهد بود. نیاز اساسی سیاست بازندگان و برندگان شرایط تورمی پیش

شود آن اسـت کـه برنـدگان و  مقاله بدان پرداخته میای که در این  توان گفت مسئله با این مقدمه می
بازندگان شرایط تورمی چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این مسئله از رویکرد تحلیلی اقتصـاد سیاسـی 

هـا بـه روش  گـردآوری داده توصـیفی اسـت.−، تحلیلـیشـده استفاده شده است. روش تحقیق استفاده
ها  که مدنظر قرار گرفته است، قوانین، مقررات و بخشنامه مهمی ای (تحلیل اسناد) بوده و اسناد کتابخانه
  اند. ، بازیگران مرتبط تحلیل شدهاساس این های تحلیلی نهادهای رسمی کشور است و بر و گزارش

شود، فرایند اتخاذ و  گفتنی است منظور از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی آن است که سعی می
های سیاسی و اقتصادی بازیگران  بر تورم، از مسیر بررسی انگیزه های اقتصادی مؤثر اجرای سیاست

سـان کـه اثرگـذاری بـازیگران و نهادهـا بـر  و نهادهای سیاسی و اقتصادی مرتبط انجام شود. بدین
گیرد. وجـه تمـایز  های اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار می های مؤثر بر تورم بر مبنای انگیزه سیاست

قات مشابه آن است که در بیشتر تحقیقاتی که در رابطه با تورم انجام شده، اصلی این تحقیق با تحقی
شـود.  کمتـر ارائـه مـی ،تمرکز اصلی بر متغیرهای اقتصادی است و تحلیل اقتصاد سیاسی از مسئله

اند نیز بیشتر به رابطـه  این، برخی تحقیقاتی که به این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته بر افزون
انـد و تحلیلـی از دالیـل بـروز شـرایط بلندمـدت تـورمی و  های سیاسی پرداخته رم و سیکلبین تو

 اند. پایداری و استمرار آن از منظر اقتصاد سیاسی ارائه نداده
  
یشه) الف   های تورم مبانی نظری ر
کلی تورم بر مبنای افزایش شاخص قیمت کاالها و خدمات در بازه زمانی مشخص سـنجیده  طور به
هـا و  البته معمـوًال افـزایش پیوسـته سـطح عمـومی قیمـت کاالهـا و خـدمات در بحـث ؛شود می
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  . عوامل سمت تقاضا١
های مالی که از مسیر کسری بودجه و بدهی دولـت  همچنین سیاستهای پولی انبساطی و  سیاست

دهنده تـورم هسـتند.  شوند عوامل اصلی افزایش به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی منتهی می
انـد،  عرض سایر عوامل در نظر گرفته شـده عنوان عوامل سمت تقاضا و هم هرچند که این عوامل به

آیـد) عوامـل  مـی که از نظریه مقداری بـر طور ل بلندمدت تورم (همانتوان گفت برای تحلی ولی می
  اصلی تورم بلندمدت عوامل مؤثر بر تقاضا هستند. 

های مالی انبساطی است که در قالب کسری بودجه،  ترین عوامل سمت تقاضا، سیاست یکی از مهم
هـا بـه دالیـل مختلـف بـا  ترتیب هنگامی که دولت شود. بدین بدهی دولت و مالیات تورمی متجلی می

توانند از خلق پول اسـتفاده و از بانـک  شوند، برای تأمین کسری بودجه خود می کسری بودجه مواجه می
سان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایه پولی افزایش و در نتیجه نقـدینگی   مرکزی استقراض کنند. بدین

نابع بانک مرکزی از منظر دیگری نیز در ادبیـات های دولت از م یابد. پدیده تأمین مالی بدهی افزایش می
ها مواجه هستند  هایی که با انباشت قابل توجهی از بدهی ترتیب دولت مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین

کاهند. این امر نیز عمومًا از مسیر اسـتفاده از منـابع پـول  با ایجاد تورم، از ارزش حقیقی بدهی خود می
ها با انگیزه کاهش  رسد عمومًا دولت ورم اثرگذار است. گفتنی است به نظر میپرقدرت بانک مرکزی بر ت

کنند و این امر  کنند؛ بلکه برای تأمین مالی بدهی خود، خلق پول می ارزش بدهی خود، تورم ایجاد نمی
دهـد (کـالوو و  شود که البته تورم، ارزش واقعی بدهی دولت بـه مـردم را کـاهش مـی به تورم منتهی می

 ). ١٩٩٩ 2؛ کالوو و وغ،١٩٩٢ 1رمن،لید
که با خلق پول و افزایش  ترتیب باشد؛ بدین همچنین این سازوکار نوعی مالیات یکنواخت نیز می

درآمد دولت که متناظر آن کاهش قدرت خرید مردم است، گویا دولت یـک مالیـات یکنواخـت و 
مالیـاتی آن نیـز بسـیار پـایین اسـت یکسان از همه دریافت کرده است؛ مالیاتی کـه احتمـال فـرار 

  ). ٢٠٠٢ 3(اسنودون و ِوین،
کلی هر سیاستی که  طور های پولی انبساطی است. به عامل مهم دیگر در سمت تقاضا، سیاست

به افزایش نقدینگی بیش از میزان مورد نیاز اقتصاد منجر شود، تورم را در پی خواهد داشت. این امر 
  شـده توسـط نظـام بـانکی  پولی بیرونی) یا رشـد نقـدینگی خلـقولی (تواند از طریق رشد پایه پ می

 (پول درونی) محقق شود.
  

                                                           
1. CaLvo   & Liderman    2. CaLvo   & Vegh  
3. Snowdon   & Vane 
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 (پول بیرونی) رشد پایه پولی 
. ایـن افـزایش نقـدینگی شـود میرشد پایه پولی در نهایت به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم منجـر 

ذخیـره قـانونی، خریـد اوراق ها از بانک مرکزی، کاهش نرخ  تواند از مسیر اضافه برداشت بانک می
). ١٣٨٧مشارکت دولتی توسط بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی و... باشد (شاکری، 

(مانند کسـری  اند شدهانضباطی مالی مطرح  گفتنی است برخی از عوامل دیگری که در سرفصل بی
  یز اثرگذار خواهند بود.که بر افزایش حجم نقدینگی مؤثر هستند، بر تورم ن آنجا از  بودجه) نیز

 های پـولی نامناسـب از کانـال اثرگـذاری بـر پایـه پـولی بـر تـورم اثـر انضباطی مالی و سیاست بی
  :های مختلف نشان داده شده است رشد پایه پولی بانک مرکزی ایران در سال ٢. در نمودار گذارند می

  
 

 

 

 
  های مختلف (درصد) : نرخ رشد پایه پولی در سال٢نمودار 

  منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 

 (رشد پول درونی) انبساط پولی توسط نظام بانکی  
شـود (پـول  بخشی از نقدینگی اقتصاد نه توسط بانک مرکزی بلکـه توسـط نظـام بـانکی خلـق مـی

هـای  که نظام بانکی در محدوده قیودی کـه بانـک مرکـزی بـرای فعالیـت بانـک طوری به 1درونی)؛
  تواند خلق پول نماید و نقدینگی را منبسط کند. کند (مانند کفایت سرمایه) می تجاری مشخص می

تـرین عوامـل ایـن بخـش از  این بخش از نقدینگی تابع عوامل مختلفـی اسـت؛ یکـی از مهـم
ویژه نـرخ ذخیـره قـانونی اسـت. ایـن  شده توسط بانک مرکزی به های سیاستی تعیین نقدینگی، نرخ

. بـه هسـتندکننـد کـه در اقتصـاد قابـل تولیـد  جم نقدینگی را تعیین میها در نهایت حداکثر ح نرخ
باشد، حداکثر نقدینگی کـه  ۵معادل  2باشد و ضریب انبساط پولی ١٠٠عبارت بهتر، اگر پایه پولی 

                                                           
1. Inside Money 

 ترین آنها نرخ ذخیره قانون است. های سیاستی است که مهم . ضریب انبساط پولی تابعی از برخی نرخ٢
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واحـد  ١٠٠خواهد بود. بـه عبـارت بهتـر، نظـام بـانکی در کنـار  ۵٠٠در اقتصاد قابل تولید است 
واحـد نقـدینگی تولیـد خواهـد  ۴٠٠شده توسط بانک مرکزی، حداکثر  تولیدنقدینگی (پایه پولی) 

 ). ١٣٨٧(شاکری،  1کرد
  

  . عوامل سمت عرضه٢
هـای  عوامل مؤثر بر سمت عرضه شامل عواملی مانند شوک ارزی، افزایش نرخ بهره و دیگـر شـوک

هـا بـا گـذر  از این شوکرو اثر تورمی ناشی  قیمتی است که عمومًا اثر مقطعی بر تورم دارند و ازاین
باشند که برخی از مـوارد مهـم  های متعددی در اقتصاد قابل تصور می شوک 2شوند. زمان تخلیه می

  اند از: آنها عبارت
 
 های قیمتی شوک 

تواننـد تـورم  های قیمتی در صورت قابل توجه بودن و اثرگذاری بر سمت عرضه اقتصـاد، مـی شوک
نماینـد (بارسـکی و  تورمی از جنس تورم فشار هزینـه ایجـاد مـیها معموًال  کنند. این شوکایجاد 
مـیالدی یـا شـوک قیمتـی  ٧٠). شوک قیمتی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهـه ٢٠٠۴ 3کیلیان،

  باشد. ها از این نوع می ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه
  
 شوک ارزی 

قابل توجه تقاضای ارز در بازار ارز شود، ای که موجب کاهش قابل توجه عرضه یا افزایش  هر مسئله
توانـد آثـار  تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. در صورت افزایش زیـاد نـرخ ارز، ایـن امـر مـی می

). محدودیت در صادرات یا محدودیت در ٢٠٠٧ 4تورمی جدی به دنبال داشته باشد (مک کارتی،
و آثار  ١٣٩١ه مهم باشند. جهش نرخ ارز در سال توانند در این رابط جایی منابع بانکی و... می جابه

  تورمی آن شاهد این مدعاست.
  

  . پایداری تورم٣
عـواملی هسـتند کـه  انـد دسته دیگری از عوامل مؤثر بر تورم که در ادبیات موضوع مورد توجه قرار گرفته

                                                           
های تجاری وجود دارد که بر مبنای آنها  رابطه با پول درونی و خلق پول توسط بانک . گفتنی است نظریات جدیدتری در١

 کند. ها در خلق نقدینگی و ایجاد تورم بیشتر نمود پیدا می نقش بانک
هـای بعـد مؤیـد ایـن  و تخلیـه آثـار آن شـوک در سـال ١٣٩١های اخیر در نتیجه شوک ارزی سال  سال باالی. تجربه تورم ٢

  مطلب است.
3. Barsky   & KiLian    4. Mc Carthy  
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بودن تـورم  باالکه  معنا توانند موجب پایداری تورم شوند. یکی از این عوامل اینرسی تورم است؛ بدین می
تواند عاملی برای تداوم آن در آینده باشد. عامل دیگر، انتظارات تورمی مردم است که  در گذشته خود می

صـورت پایـدارتری بـرای تـورم بـاال شـکل  ویژه در صورت تداوم بلندمدت تورم، انتظارات مـردم بـه به
شوند؛ بلکه  ایط تورمی در بلندمدت مطرح نمیعنوان عامل تداوم شر گیرد. گفتنی است این عوامل به می

هـای انقباضـی  توانند مانع از کاهش تورم شوند. برای مثال، در صورت اتخاذ سیاست مدت می در کوتاه
  مدت کاهش نیابد. دلیل وجود انتظارات تورمی، تورم در کوتاه ممکن است به

  
  . عوامل نهادی و سیاسی۴

هـای نهـادی و سیاسـی  واقع، ریشه نهادی و سیاسی هستند که درعوامل دیگر مؤثر بر تورم، عوامل 
دهنـد. بـه عبـارت بهتـر، اگـر  گریـز را شـکل مـی زا یا تورم های بلندمدت تورم گیری سیاست شکل

هـای  دارد، بایـد ریشـه پایینیا  باالصورت بلندمدت تورم  کشوری در دیگر عوامل مؤثر بر تورم، به
  گیری آن جویا شد (همان). ساختارها و نهادهای سیاسی و تصمیمهای مربوطه را در  اتخاذ سیاست

گیری تورم، در ادبیـات اقتصـادی عوامـل سـمت تقاضـا  در مجموع با توجه به مبانی نظری شکل
اند. این عوامل در مجموع موجب انبساط نقدینگی  عنوان عوامل مؤثر بر تورم بلندمدت پذیرفته شده به

دهنـده  شوند. عوامل نهادی و سیاسی شـکل در نتیجه فشار تقاضا میها  و افزایش سطح عمومی قیمت
  های انبساطی پولی و مالی هستند.  گیری سیاست های نهادی شکل واقع ریشه تورم نیز در

پس از مرور عوامل مختلف مؤثر بر تورم، نهادهای مرتبط با تورم تحلیل و نحـوه تأثیرگـذاری و 
شـده ماهیـت  که تحلیل ارائه آنجا شود. از مختلف از تورم بررسی میهای  تأثیرپذیری نهادها و گروه

بلندمدت دارد، از میان عوامل مختلف مؤثر بر تورم عوامل سمت تقاضا مورد توجـه هسـتند؛ زیـرا 
که اشاره شد براساس نظریه مقداری پول، عوامل مؤثر بر تورم در بلندمدت عوامل سـمت  طور همان

 .تقاضا (عوامل پولی) هستند
  

  ب) کاهش ارزش پول و مسئولیت حاکمیت از منظر اسالم
های عمـوم مـردم وجـود  نظریات متعددی در رابطه با مسئولیت دولت در حفظ ارزش پول و دارایی

ها را تنظیم کنـد  ای سیاست گونه که از منظر نظریات اسالمی دولت مجاز نیست به ترتیب دارد؛ بدین
ر عمل آسیب بـه قـدرت خریـد مـردم شـود. بـرای مثـال، که موجب کاهش ارزش پول (تورم) و د

عنـوان  ) با تمسک به قواعدی همچـون عـدالت و حرمـت مـال انسـان بـه١٣٩٣جعفری و باقری (
عنوان قواعد خاص، ضمان دولت در قبـال  قواعدی عام و همچنین قواعدی مانند اتالف و الضرر به

  کنند. کاهش ارزش پول را اثبات می
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رقم اسمی پول مهـم نیسـت؛ … دهد که در قرض، مهریه، غصب و ان می) نش١٣٧۶عابدینی (
پرداخـت … باخته و دهنده، زوجه، مال بلکه ارزش واقعی آن مطرح است و باید ارزش واقعی به وام

پردازد که در اثر  های ثابت اشخاصی می ها و سپرده ارزش پول حفظ به مسئولیت ویشود. همچنین 
یابد. به عبارت بهتر، وی به چند  از اندازه اسکناس و مانند آن کاهش میرویه، یا چاپ بیش  تورم بی

  پردازد: پرسش زیر می
  آور است؟ . آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و تحت هر شرایطی ضمان١
  زا از بین بردن مال مردم است؟ . آیا پدید آوردن عوامل تورم٢
ان تورم، ضامن باشند، آیا دولت بودِن دولت، مسئولیت . بنابراین انگاره و پندار که پدیدآورندگ٣

  کاهد؟ چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن، از ضمان شرعی آن می
گاهی و . آیا سهل۴ ت و ضـمانت آنـان را یپدیدآورندگان تورم، مسـئول… انگاری، فراموشی، ناآ

  برد؟ کاسته یا از بین می
گاهی زیان۵ گاهی از راه دگان از زیاندی . آیا ناآ های گرفتن حق خود،  های واردشده بر آنان، یا ناآ

یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خـویش، ضـمانت ضـامنان و از جملـه ضـمان 
  برد؟ پدیدآورندگان تورم را از بین می

  آور است؟ . آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و در هر شرایطی، ضمان۶
ویژه قاعـده مـن اتلـف مـال  وی ابتدا با استفاده از مبانی عقلی و آیات و روایات (به ،ین مبنابر ا

مسـتقل از اینکـه  ،آور اسـت گیرد که هرگونه از بین بردن مـال ضـمان الغیر فهو له ضامن) نتیجه می
 دلیـل کند که ایجاد تـورم بـه کننده شخص باشد یا یک جمع یا یک نهاد. سپس وی بحث می اتالف

واقع به معنای  های اقشار کم درآمد) در ویژه تضعیف دارایی های مردم (به کاهش ارزش پول و دارایی
دلیـل آنکـه در مسـند قـدرت  کند که دولت به از بین بردن مال مردم است. در نهایت، وی بحث می

تـورمی را های  دلیل آنکه از طرف مردم وکالت اموری را به عهده دارد، حق ندارد سیاست است یا به
گـاهی  اجرا کند و موجب کاهش قدرت خرید مردم شود. همچنین، عواملی مانند سهل انگاری، ناآ

داند. نتیجـه اینکـه  پذیر ندانسته، دولت و دیگر عوامل ایجادکننده تورم را ضامن می و... را نیز توجیه
تـورم، از  ، از هر گـروه و دسـته کـه باشـند، ضـامن هسـتند. چـون درصـد زیـادی ازموجبان تورم

گذاران پولی، هر زیانی که از تورم به مردم برسـد،  شود، سیاست های پولی دولت ناشی می سیاست
  ضامن خواهند بود.

) به بررسی قاعده اقدام و قاعده الضرر در وجوب جبران قدرت خرید ١٣٩۵تلخابی و ناظمی (
ات مــثل و مـورد ضـمان قـرار پول جـزء صــف  در  گیرند که قدرت خرید پردازند. آنها نتیجه می می
بر سقوط ضمان کاهش قدرت خرید نـدارد و بـه   داللت  اقدام  نویسند: قاعدە گیرد. همچنین می می
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همین دلیل جبران قدرت خرید از طـرف مـدیون در قــرض، غاصـب در غصـب و زوج در مهریـه 
  را نیز نتیجه گرفت. توان ضامن بودن دولت در کاهش قدرت خرید پول الزم است. از این منظر، می

الضـرب پـولی  ) نیز به بررسـی مشـروعیت اسـتفاده دولـت از حـق١٣٩٢کمیجانی و خلیلی (
لحـاظ شـرعی  پردازند و اینکه با توجه به پیامدهای اقتصادی این سیاسـت، در چـه شـرایطی بـه می

یسـند: ایـن نو دولت مجاز به استفاده از این ابزار است. آنها با بررسی مسئله به روش تحلیلـی مـی
توان از نظر فقهی توجیه کرد؛ به عبارت بهتر، باید گفـت  آن، نمی  شیوه را با توجه به پیامدهای منفی

دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز اسـتفاده از آن مشـروط بـه 
الضـرب  نان به حـقتحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسالم و مسلما

است. براساس استدالل فقهی ارائه شده در مقاله، جواز اسـتفاده از ایـن روش بـه حکـم حکـومتی 
  صورت موقتی در اختیار دولت قرار گیرد. است و این اختیار باید به وابسته

 ۵طـور خـاص بـه آیـه  توان بـه باره انجام شده است می متعددی که در این های پژوهشدر کنار 
  توجه کرد که بر طبق آن دو نکته قابل استخراج است: 1نساءسوره 
  شود؛ رو ارزشمند تلقی می . مال انسان مایه قوام (زندگی) دانسته شده است و ازاین١
 . مؤمن نباید اموال خود را در اختیار سفیه (کسی که صالحیت مدیریت اموال را ندارد) قرار دهد. ٢

توان نتیجه گرفـت کـه نبایـد  از این آیه، در ابعاد اجتماعی میفارغ از استنباط فردی قابل انجام 
 ،اموال را در اختیار کسانی (ساختاری) قرار داد که صالحیت مدیریت آن را ندارند. به سـخن دیگـر

  ها حفظ شود.  ای تنظیم شوند که ارزش اموال و دارایی گونه ها به الزم است ساختارها و سیاست
  

  ج) مطالعات تجربی
تحقیقات متعددی نیز به بررسی پدیـده تـورم در ایـران پرداختـه و علـل و پیامـدهای آن را بررسـی 

رگرسیونی بـه بررسـی تـأثیر  ) با یک الگوی بردارهای خود١٣٨٢اند. نصر اصفهانی و یاوری ( کرده
هـای  تکانهمدت  گیرند در کوتاه اند. آنها نتیجه می متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران پرداخته

مدت بیشتر بـه  و پایداری تورم در میان هستندتورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر 
های بخش واقعی نیز تأثیر بسزایی بر تـورم  تورم انتظاری بستگی دارد؛ ولی در افق بلندمدت، تکانه

نتیجـه  ١٣٨٣−١٣۵۴ ) با بررسی رابطه کسری بودجه و تـورم در بـازه زمـانی١٣٨۵دارد. عزیزی (
   گیرد در ایران لزومًا رابطه بین این دومتغیر معنادار نیست. می

پردازنـد و وجـود یـک  ) به رابطه اندازه دولت و تورم در ایـران مـی١٣٩۵پور و دیگران ( سامانی
                                                           

تی َجَعَل الّلُه َلُکْم ِقیاًما؛ اموالتان را که خدا قوام زندگی شما ساخته است، به . ١ ْمواَلُکُم الَّ
َ
َفهاَء أ  دست سفیهان مدهید.َو ال ُتْؤُتوا السُّ
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کـه اگـر انـدازه دولـت از یـک حـد  طـوری گیرنـد؛ بـه رابطه غیرخطی بین این دو متغیر را نتیجه می
پـور  شدن دولت اثر فزاینده بر نرخ تورم دارد. ختـایی و سـیفی تر تر باشد، آنگاه بزرگ بزرگمشخص 

هـای کنتـرل کسـری  گیرند که سیاسـت ) با بررسی الزامات تحقق تورم یک رقمی نتیجه می١٣٩۴(
کیــد بــر کــاهش هزینــه و افــزایش درآمــدهای مالیــاتی، کنتــرل حجــم پــول،  بودجــه دولــت بــا تأ

حات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور الزامی است. همچنـین، سازی، اصال خصوصی
شود که نقـدینگی در بلندمـدت و  با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری با وقفه نشان داده می

  د.نمدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دار کوتاه
ارزی و بـدهی دولـت و تـأثیر −است پولی) با بررسی رابطه میان سی١٣٨٩قبادی و کمیجانی (
گیرند در بلندمدت افزایش بدهی دولت یک عامل مؤثر بر افزایش حجم پـول  آنها بر تورم نتیجه می

) با استفاده از نقشه عّلی بیزین با بررسی عوامـل ١٣٩۴هاست. نقوی و شاهنوشی ( و افزایش قیمت
متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبـارات بخـش  گیرند که رابطۀ نرخ تورم با مؤثر بر تورم نتیجه می

خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازۀ دولت، و نـرخ بهـره مثبـت و بـا 
گیری بیزین  ) نیز با رویکرد متوسط١٣٩٣متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. مهرآرا و غضنفری (

ی رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پـولی، و متغیرها پردازد میبه بررسی عوامل مؤثر بر تورم 
  کنند. ترین عوامل مؤثر بر تورم شناسایی می رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد را مهم

پردازند. بـرای مثـال،  های پولی می ها بر سیاست بخشی از پیشینه این حوزه به بررسی اثر بانک
جربه شده که درگیر شدن در فراینـدهای سیاسـی کرات ت بهنویسند:  ) می٢٠١٣بالو، براو و توماس (

دنبال تصویب مقررات خاص یا جلب حمایت در هنگام بحـران هسـتند یـک  هایی که به برای بنگاه
هـای مختلـف درگیـر شـدن در  گذاری سودآور است؛ ولی سـؤال مهـم آن اسـت کـه روش سرمایه

  لحاظ جلب حمایت چه تفاوتی دارند؟ فرایندهای سیاسی به
هـایی  سخ به این سؤال مخارجی که برای البی کردن و ایجاد روابط سیاسی توسط بانـکبرای پا

هایی را به خود اختصـاص دادنـد بررسـی شـده اسـت. نتـایج نشـان  حمایت ٢٠٠٨که در بحران 
تنهـا بـرای جلـب حمایـت مـالی احتمـال  بودند نـه 1لحاظ سیاسی مرتبط هایی که به دهد بنگاه می

موفقیت بیشتری داشتند؛ بلکه هم حجم بیشتری از منابع را نیز به خود اختصاص دادند و هم اینکـه 
  ها را گرفتند.  حمایتزودتر 

هـای  یکی از ابعاد مسئله مورد بررسی در این تحقیق، نقش نهاد قانونگذار در ایران بر سیاسـت
گـذاری پـولی تحقیقـات  اثرگذاری نهاد قانونگذاری بر سیاست درباره. پولی و در نتیجه تورم است

                                                           
1. connected firms 
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) و نقـدهای دو مقالـه ١٩٩١( 1شوند. برخی از این تحقیقات به گریـر محدودی در پیشینه دیده می
  گردد. ) برمی١٩٩۶) و پاسخ گریر (١٩٩۶( 2لیساِ  میشاییل و کول استیون چوپین، کمار

هـای فـدرال رزرو نادیـده گرفتـه  عمومًا اثرگذاری کنگـره بـر سیاسـت نویسد می) ١٩٩١گریر (
طور قوی بـا رشـد پایـه  دهد که تغییر در رهبری کمیسیون بانکی سنا به شود. این مقاله نشان می می

تر باشد (با فرض ثبات سایر شرایط) رشد پایه پولی  پولی همبستگی دارد. هرچه رهبری کمیته لیبرال
هـا و  های اقتصادسنجی و همچنـین شـاخص های مختلف مدل نتایج با تصریحبیشتر خواهد بود. 

  تعاریف مختلف از ترجیحات کنگره پابرجا هستند.
 نویسند میهای پولی  ) نیز در تحقیق پیرامون اثر کنگره بر سیاست١٩٩۶چوپین، کول و ِالیس (

هـای  کنگره بر سیاستکه شواهد قوی برای اثر ) است ١٩٩١پژوهش گریر (یکی از کارهای معدود 
دهد بین رشد پایه پولی و لیبرال بودن رئیس کمیتـه بـانکی سـنا  وی نشان می .دهد پولی را نشان می

دهـد. بـرای ایـن منظـور نمونـه آمـاری  رابطه قوی وجود دارد. این مقاله این نتیجه را گسـترش مـی
گیـرد. نتـایج  دگان در نظر میتری را همراه با ترجیحات ریاست کمیته مربوطه در خانه نماین گسترده

دهد که افزایش لیبرالیسـم در کمیسـیون مربوطـه  نیستند. نتایج نشان می 3گریر در این گستره پایدار
  کنگره با رشد کمتر پایه پولی همراه است.

انواع فشارهای سیاسی  4فشارها بر سیاست پولی آمریکا) در کتاب ١٩٩۵توماس هاوریلسکی (
های مختلف بررسی کرده است. برای این منظور رفتارهای سه نهاد عمـده  بر فدرال رزرو را در دوره

  های تجاری مورد توجه قرار گرفته است.    یعنی دولت، کنگره و بانک
ه د که هاوریلسکی برای بررسی فشارهای وارد بـنگیر ) روشی را به کار می٢٠٠٠ِمِیر و دیگران (

فدرال رزرو استفاده کرده بـود تـا فشـارهای وارد بـه بانـک مرکـزی آلمـان را بررسـی کنـد و نحـوه 
دهی بانک مرکزی آلمان به آن را نشان دهد. این امر با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی آلمان  پاسخ

یلسـکی شود حائز اهمیت است. مشابه هاور های مرکزی دنیا شناخته می ترین بانک یکی از مستقل
هایی را بررسی کرده اسـت  که مقاله طوری شود؛ به شاخصی برای فشار وارد به بانک مرکزی تهیه می

شـود. وی نتیجـه  های فشـار دیگـر مطـرح مـی که در سه روزنامه منتخب از طرف سیاسیون یا گروه
بانـک هـای  هرچند سیاست ؛گیرد بانک مرکزی آلمان به این فشارهای سیاسی پاسخ نداده است می

  های بخش بانکی دیده شده است. راستا با خواسته مرکزی هم
                                                           
1. KB Grier 

2. Marc C. Chopin, C. Steven Cole & Michael A. Ellis 
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4. Thomas Havrilesky, THE PRESSURES ON AMERICAN MONETARY POLICY, Second Edition, Duke 

University, 1995, Springer.  



 ١٣٩٨بهار و تابستان /  ٣١/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ۵٢

  اجرای برای تالشبازیگر مطلوبیتبازیگران
سیاست

  اثرگذاری کانال
تورمسیاست

) نیز رویکرد هاوریلسکی را برای بررسی میزان اسـتقالل بانـک مرکـزی کشـور ٢٠٠۶گرسل (
گیرد که بانک مرکزی چک با فشـارهای سیاسـی  کند و نتیجه می چک در تعیین نرخ بهره بررسی می

رو بـوده اسـت؛ ولـی در مقابـل  روبـه ٢٠٠۵−١٩٩٧مانی قابل توجهی برای انبساط پولی در بازه ز
هرچند مقاله اذعان دارد که نیاز به بررسـی  ؛فشارها تسلیم نشده و به سیاست بهینه پایبند بوده است

  ) وجود دارد.robustnessپایداری مدل (
 

یگران عرصه تورم در اقتصاد سیاسی ایران   د) باز
کـه  ورم، در این قسمت تحلیلی از نهادهایی ارائه شـدهپس از مروری مختصر بر ادبیات اقتصادی ت
گیرد.  های انگیزشی آنها مورد بحث قرار می شوند و کانال در اثر وضعیت تورمی منتفع یا متضرر می

 شوند شود؛ در قسمت اول، نهادهایی بررسی می برای این منظور این تحلیل در دو قسمت انجام می
در قسـمت  ؛های مؤثر بـر تـورم هسـتند سازی سیاست دنبال پیاده های خاص به که با توجه به انگیزه

کـه از وضـعیت تـورمی  ها و بازیگرانی بررسی خواهنـد شـد نهادها، گروه دوم با توجه به آثار تورمْ 
های  شوند. به عبارت بهتر، در قسمت اول نهادهایی بررسی شده که در سیاست منتفع یا متضرر می

صورت  هایی بررسی خواهند شد که منافع آنها به دوم نهادها و گروه تورمی فعال هستند و در قسمت
  د.نشو منفعل از تورم متأثر می

  
  . بازیگران مؤثر بر تورم١

که بر تورم مـؤثر هسـتند.  شوند هایی مطرح می سازی سیاست در این قسمت تحلیل انگیزشی پیاده
های مختلف (اقتصادی  دارای مطلوبیتکه بازیگران مختلفی در اقتصاد وجود دارند که  ترتیب بدین

های  های خود پیگیر اجرای سیاست و غیراقتصادی) هستند. این بازیگران برای رسیدن به مطلوبیت
های اقتصادی مشخصی بر تـورم اثرگـذار هسـتند  ها از کانال اقتصادی خاصی هستند. این سیاست

  نمایش داده شده است: ٣که این روند در نمودار 
 

  
  

  نفع های مؤثر بر تورم توسط بازیگران ذی : فرایند اتخاذ سیاست٣نمودار 

  شود. برای بازیگران مختلف توصیف می ٣در ادامه فرایند نمایش داده شده در نمودار 
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  . دولت١−١
های اثرگذار بر تورم انگیزه دارد. هنگامی که  های مختلفی جهت اقدام برای سیاست دولت از کانال
عمومًا جنبه افزایش مخارج دولت را دارند، به کسری بودجه تبدیل شوند و دولت ها که  این سیاست

نمایـد.  و بانک مرکزی دست ببرد، آثار تورمی رخ مـی 1برای پوشش این کسری به منابع نظام بانکی
هـای  گفتنی است در این قسمت منظور از دولت، کارگزاران سیاسی دولـت هسـتند کـه عمومـًا رده

کننـده اسـت. در  های سیاسی در رفتار آنها تعیـین دهند و انگیزه ولت را تشکیل میباالی مدیریتی د
  توان سه انگیزه مهم برای رفتارهای دولت در این رابطه برشمرد: مجموع، می

  
 کسب محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش اعتبارات عمرانی 

دارنـد تـا در صـورت ها عمومًا به دالیل مختلف از جمله کسب محبوبیت سیاسـی، تمایـل  دولت
هـا تمایـل دارنـد تـا  که دولت ترتیب های عمرانی نمایند. بدین توان، اعتبارات بیشتری را صرف طرح

تمام موجود، اعتبارات عمرانی بیشـتری را  های نیمه های جدید یا تکمیل پروژه شروع پروژه منظور به
بـین مـردم کمـک زیـادی هـا در  تخصیص دهند. این امر به کسب محبوبیت سیاسی بیشتر دولـت

هـا در مقـاطع نزدیـک بـه  برداری از طـرح کند. یکی از شواهد تأییدکننده این ادعا، افزایش بهره می
  انتخابات است.

هـای مختلـف  های جدیـد در سـال تعداد و اعتبار (سال مصوب) طرح ١برای مثال، در جدول 
ها، حتی  ) در بقیه سال١٣٩٧سال شود (به غیر از  که مالحظه می طور نمایش داده شده است. همان

های جدیدی در قـانون بودجـه گنجانـده  رو است، طرح هایی که دولت با کسری منابع روبه در سال
  است. شده 

  
  ١٣٩٧−١٣٨٩های  های جدید در قوانین بودجه سال : تعداد و اعتبار طرح١جدول 

قانون    
١٣٨٩ 

قانون
١٣٩٠ 

قانون
١٣٩١ 

قانون
١٣٩٢ 

قانون 
١٣٩٣ 

قانون 
١٣٩۴ 

قانون
١٣٩۵ 

قانون 
١٣٩۶ 

الیحه
١٣٩٧ 

  ٠  ۵٧ ٢٨  ١٧  ۴٨ ١١١ ٣٩٩ ١٩١ ٧٧  های جدید (تعداد)  طرح  ١

 های جدید در بودجهاعتبار طرح  ٢
  ٠  ۶  ٢  ١  ٨  ٢  ٢٧  ١٠  ۶ (هزار میلیارد ریال)

های آتیهای جدید در سالاعتبار طرح  ٣
  ٠  ٣٨  ۵٧  ١  ٣١  ١۵  ١٧٠  ۵۶  ۵١ (هزار میلیارد ریال)

  ١۵۶۶٧های مجلس شورای اسالمی، گزارش شماره مسلسل  مأخذ: مرکز پژوهش

                                                           
شـود،  ها از بانک مرکزی منجر می ویژه در اقتصاد ایران) به استقراض بانک . استقراض از شبکه بانکی از آن جهت که (به١

 با واسطه، اثر تورمی دارد.
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 های پرسنلی  کسب محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش هزینه 
هـای  ها برای کسب محبوبیت سیاسی، افزایش اعتبارات جاری (هزینـه کرد دولت کانال دیگر هزینه

وری نیروی کار مفید  با توجه کم به بهرهها عمومًا بدون توجه یا  که دولت ترتیب پرسنلی) است. بدین
برای دستگاه بوروکراتیک دولتی، به افزایش حقوق و مزایای کارکنان یا افزایش تعداد کارکنان تمایـل 
دارند. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، بدنه کارمندی دولت دچار تـورم منـابع 

منظـور  بـهها بیش از آنکه  گونه سیاست توان گفت این میرو  انسانی و ناکارآمدی جدی است؛ ازاین
  شود.  های سیاسی انجام می ارتقای توانمندی بدنه بوروکراتیک دولت انجام شود، با انگیزه

هـای  ای و اعتبارات عمرانی را به قیمت اسمی طی سـال روند تغییرات اعتبارات هزینه ۴نمودار 
شود اعتبارات روند باثباتی داشـته ولـی اعتبـارات  می که مالحظه طور دهد. همان مختلف نشان می

  است.  ای دولت سیر صعودی داشته هزینه
  

  
  (ارقام به میلیارد ریال) ١٣٩۵−١٣٨٨های  ای و عمرانی دولت طی سال : اعتبارات هزینه۴نمودار 

  های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و محاسبات تحقیق مأخذ: داده
 

  های بازتوزیعی محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش سیاستکسب 
قـرار  یهـای سیاسـ طور جدی تحت تـأثیر انگیـزه تواند به های دولت که می بخش دیگری از هزینه
هـای  تـر شـدن سیاسـت کـه گسـترده ترتیب گنجند. بدین های بازتوزیعی می گیرد، در قالب سیاست

توان به توزیع یارانه نقـدی  ها دارد. برای مثال، می بازتوزیعی تأثیر جدی بر محبوبیت سیاسی دولت
شده بسـیار بـیش از منـابع  ها اشاره کرد که میزان یارانه نقدی توزیع در سیاست هدفمندسازی یارانه

که هر سال دولت مقداری از بودجه عمومی را برای  ای گونه حاصل از اجرای قانون هدفمندی بود؛ به
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های جاری و عمرانی به قیمت اسمی هزینه
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در چنـد  ١٣٩۶. برای مثـال، در الیحـه بودجـه سـال ده استداهای هدفمندی اختصاص  پرداخت
هـزار میلیـارد تومـان  ۴ردیف مختلف یارانه برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شده که یکی از آنها 

  است. 1یارانه انرژی
  

  های مالی  ها و مؤسسه . بانک٢−١
های مؤثر بـر تـورم  سیاستهایی برای اثرگذاری بر  های تجاری) نیز انگیزه نظام بانکی (شبکه بانک

گذار پولی و دولت دارنـد،  های تجاری با روابطی که با نهاد سیاست که شبکه بانک ترتیب دارد. بدین
های پولی داشته باشند. با توجه به وابستگی قابل توجـه بانـک  توانند اثرگذاری زیادی بر سیاست می

توجه است. این اثرگذاری از مسـیر حضـور  مرکزی به نظام بانکی در ایران این اثرگذاری بسیار قابل
گیری بانک مرکزی مانند شـورای پـول و اعتبـار، هیئـت  ها در برخی شوراهای تصمیم نماینده بانک
شـود. همچنـین گـردش  های تخصصی بانک مرکزی محقق مـی ها و دیگر کمیسیون انتظامی بانک

انـک مرکـزی (پدیـده هـای تجـاری و ب نیروی انسانی حین خـدمت و پـس از خـدمت بـین بانـک
بانـک  های هـای تجـاری بـر تصـمیم نیز کانال اثرگذاری بسیار مهم دیگر بانک 2های گردان) درب

هـای پـولی بانـک  ). اثرگذاری نظام بانکی بر سیاسـت١٣٩۶مرکزی است (روحانی و پرهیزکاری، 
 اند از: بارتها و دالیل مختلفی انجام شود که برخی از این موارد ع تواند با انگیزه مرکزی می

 
 ها مدیریت و نقایص داخلی بانک جبران سوء 

ها  مدیریت بانک های پولی، تالش برای جبران سوء ها برای اثرگذاری بر سیاست های بانک یکی از انگیزه
هـا بـه  که بانـک ترتیب های پولی است. بدین های داخلی آنها با استفاده از اثرگذاری بر سیاست و ضعف

ها  های مختلف، بانک های بسیاری دارند. این امر در برهه تخصیص منابع ناکارآمدیدالیل مختلف در 
  3را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش ناکارآمد خود سوق داده است.

  
 ها گذاری بانک های سرمایه افزایش سودآوری پروژه 

هـا  میزان سودآوری آنها مؤثر باشد، بانکای باشد که تورم در  گونه ها به گذاری بانک اگر نوع سرمایه
زا تـالش کننـد. بـرای مثـال، در شـرایطی کـه  هـای پـولی تـورم انگیزه دارند تا برای تحقق سیاست

                                                           
 .١٢، اعتبارات متفرقه، ردیف ١٣٩۶الیحه بودجه  ٩. جدول ١

2. Revolving door 

، بـه »رفـت بررسی وضعیت و دالیل مطالبات غیرجاری در ایران و راهکارهای برون«های مجلس،  . گزارش مرکز پژوهش٣
 . ١٣٠٠۶شماره مسلسل 
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توانـد بـه جهـش  ها در حوزه زمین و ساختمان زیاد است، شـرایط تـورمی مـی گذاری بانک سرمایه
  ها کمک نماید. های بانک گذاری قیمت زمین و ساختمان و در نتیجه افزایش سودآوری سرمایه

 
  . مجلس٣−١
های پولی و مالی دولت مؤثر است و هم نقش ایجابی و هـم نقـش  که مجلس در سیاست آنجایی از

 1عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه مدنظر قرار داد. سلبی دارد، الزم است تا این نهاد را به
 
 افزایش اعتبارات عمرانی 

های کاهنده تـورم  نهادهایی است که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، از سیاستمجلس یکی از 
شود. این امر ریشه در آن دارد که نمایندگان مجلس با توجه بـه سـازوکارهای انتخابـاتی  متضرر می

 کننـد میهای انتخابیه مختلـف، تـالش  های اقتصادی در حوزه کشور و همچنین ضعف زیرساخت
هـا عمومـًا در  رای توسعه حوزه انتخابیـه خـود اختصـاص دهنـد. ایـن تـالشاعتبارات بیشتری را ب

کـه کـاهش تـورم  ازآنجـایی ،کند. به عبـارت بهتـر های عمرانی جدید ظهور پیدا می تصویب طرح
مستلزم کاهش مخارج دولت و در نتیجه کاهش اعتبارات عمرانی است، مجلس یکـی از نهادهـای 

  رود.  می متضررشونده از این فرایند به شمار
  
  های مختلف (ارقام به هزار میلیارد تومان) ای در الیحه و قانون بودجه سال های سرمایه . اعتبارات تملک دارایی٢جدول 

  رشد (درصد)  قانون الیحه سال
٣٫٩  ٣٩٫٧ ٣٨٫٢ ١٣٩١ 
٣٧٫٢ ١٣٩٢ ۵۶٫۴  ۵١٫۶ 
٣٧٫٨ ١٣٩٣ ۴٩٫٠  ١٫٢ 
١٣٩۴ ۴٧٫٧ ۵٠٫٩  ۶٫٧ 
١٣٩۵ ۵٩٫٧ ۵٧٫۵  ٣٫٧- 
١٣٩۶ ۶٧١٫ ٢٫٧۴  ١٣٫٩ 

  مأخذ: قوانین و لوایح بودجه سنواتی
 

ها، رقم اعتبارات عمرانـی در  در همه سال ،١٣٩۵شود، به غیر از سال  که مالحظه می طور همان
درصد بوده است که نشان ١٣٫۶طور متوسط  قانون نسبت به الیحه بیشتر شده است. این افزایش به

  این اعتبارات دارد.از تمایل نمایندگان مجلس به افزایش 
                                                           

شوند؛ امـا در  های سیاسی اتخاذ می شوند، در بسیاری از مواقع در نتیجه انگیزه هایی که در این قسمت مطرح می . سیاست١
شوند.  نمایندگان و برای توسعه مناطق محروم پیشنهاد و تصویب میها از سر خیرخواهی  بسیاری از موارد نیز این سیاست

شود که  نکته قابل توجه آن است که خروجی تصمیم سیاستی نمایندگان خیرخواه با خروجی تصمیم نمایندگانی یکی می
  کنند. گیری می به انگیزه سیاسی تصمیم
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 های پولی و تخصیص منابع بانکی مداخله در سیاست  
هایی که مجلس انگیزه دارد تا در راستای افـزایش تـورم اقـدام نمایـد، اقـدام در  یکی دیگر از کانال
های قانون بودجـه و در دیگـر  های انبساطی پولی است. هر ساله مجلس در تبصره راستای سیاست

هـای پـولی و  رساند کـه بـه نـوعی مداخلـه در سیاسـت را به تصویب می مصوبات خود، احکامی
  گنجند: روند. این احکام در سه دسته کلی می تخصیص منابع بانکی به شمار می

. برخی احکام ناظر به تخصیص منابع از منابع بانک مرکزی بوده و لـذا مسـتقیمًا بـه انبسـاط ١
  انجامد؛ پولی می

د تسهیل در وثایقی هستند که نظام بانکی بابت تسهیالت دریافت . برخی احکام ناظر به ایجا٢
  دهد؛ تسهیالت پرداختی را افزایش می  کند. این امر احتمال تعویق می

  . برخی احکام ناظر به امهال در معوقات بانکی هستند.٣
با ایجاد اخالل در فرایند تخصیص منابع بانکی، موجب تضعیف و تخریب ترکیب  ٣و  ٢موارد 

هـا بـه منـابع بانـک  اندازی بانک شوند که این امر سرانجام به دست ها می های ترازنامه بانک دارایی
شـود. برخـی  مرکزی برای تأمین کمبود ذخایر خود (اضافه برداشـت از بانـک مرکـزی) منجـر مـی

 کنند تا از طریق شبکه بانکی اعتباراتی را به بخـش خاصـی (و احکام که بانک مرکزی را مکلف می
آنجاکـه تخصـیص  زیـرا از 1عمًال با نرخ سود حمایتی) تخصیص دهند نیز تـأثیر مشـابهی دارنـد؛

شـود،  هاست و عمومًا با نرخ سود حمایتی انجام می گونه اعتبارات مغایر با رفتار اقتصادی بانک این
 توانسـتند از تخصـیص اعتبـارات بـه ها در حالت عادی مـی که بانک دهد درآمدهایی را کاهش می

ای  شود و مشکالت ترازنامـه ها می رو موجب ناترازی در منابع و مصارف بانک دست بیاورند. ازاین
ها را به اضافه برداشت از بانک مرکزی سوق  تواند بانک دهد که این امر نیز می ها را افزایش می بانک

  اند از: ها عبارت دهد. برخی از این تبصره
  " هـزار  ١١: مکلف شدن بانک مرکزی به اختصـاص ١٣٩٣" قانون بودجه ١١بند "ب" تبصره

های عامل برای خریـد تضـمینی گنـدم: ایـن حکـم  میلیارد تومان تسهیالت از طریق بانک
 گیری اقتصادی بانک است؛ مغایر تصمیم

   هـای تخصصـی معـادل  گذاری بانک مرکزی نزد بانـک : سپرده١٣٩٢قانون بودجه  ٨تبصره
دالر جهت حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی: این حکم میلیون  ۵٠٠میلیارد و  ٣مبلغ 

 شود؛ موجب افزایش نقدینگی می
   امهال بازپرداخت تسهیالت معوقه برخی واحدهای تولیدی ١٣٩٢قانون بودجه  ١۶تبصره :

                                                           
 هایی از این امر ارائه شده است. مثال ١۴٧٨٧شماره مسلسل های مجلس به  مرکز پژوهش »مجلس، بودجه، تورم«. در گزارش ١
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گیری اقتصادی بانـک اسـت و موجـب نـاترازی منـابع  تا پنج سال: این حکم مغایر تصمیم
 شود؛ بانک می

   ارائه شرایطی جهت امهال بازپرداخت اقسـاط برخـی ١٣٩٣قانون بودجه  ١١"د" تبصره بند :
گیـری اقتصـادی بانـک اسـت و موجـب  فعاالن حوزه کشاورزی: این حکم مغـایر تصـمیم

 شود. ناترازی منابع بانک می
  

 . بدنه بوروکراتیک دولت۴−١
بوروکراتیک دولت است؛ البتـه بایـد شود، بدنه  ای از کاهش تورم متضرر می گونه نهاد دیگری که به

در نظر داشت که منظور از بدنه بوروکراتیک دولتی بدنه غیرسیاسی دولت است که تقریبًا با تغییرات 
ها به نوبـه خـود دارای  دلیل ماندگاری در دستگاه کند. این بدنه به ها تغییر نمی سیاسی و تغییر دولت

های مختلف دولت را هـدایت  مواقع مختلف، سیاستتواند در  اختیارات قابل توجهی است که می
  و یا با آنها مخالفت کند. 

و اینکـه کـاهش تـورم  1تر ذکر شد، با توجه به تورم منابع انسـانی در دولـت، که پیش طور همان
توان گفت یکی از الزامات کاهش تورم، کنترل و حتی کاهش  نیازمند انضباط مالی دولت است، می

تواند به تعدیل نیرو و کاهش حقوق و دستمزد بینجامـد. همچنـین،  ست که میهای پرسنلی ا هزینه
گـری دولـت در  های دولت، بـه کـاهش تصـدی های ناظر به کاهش هزینه دسته دیگری از سیاست

گردد که بدنه بوروکراتیک دولـت بـا هـر دو دسـته  های دولتی برمی های عمرانی و اداره شرکت طرح
هـای مختلـف  دهد. تجمع گـروه های جدی از خود نشان می مخالفت گفته همراه نیست و گاه پیش

جلـوگیری از کـاهش حقـوق و دسـتمزد و  منظور بـههـای مسـئول  کارکنان دولت در مقابل دستگاه
هـای اجرایـی در راسـتای جلـوگیری از واگـذاری  های موجـود داخـل دسـتگاه مقاومت ،همچنین

طـور خالصـه در  مباحث یادشـده بـه باشند. می نوعاز این  2های دولتی های عمرانی و شرکت طرح
  :باشد می ٣جدول 
 
  

                                                           
درصـد از شـاغالن دولتـی  ۴٠های مشاور رئیس جمهور مبنی بر مازاد یـا ضـعیف بـودن  توان به صحبت . در این رابطه می١

  اشاره کرد.
http://www.mehrnews.com/news/3861007. 

   های دولتی و مقاومت مدیران دولتی اشاره کرد.  اقتصاد درباره واگذاری شرکتتوان به مصاحبه وزیر  . در رابطه با این مسئله می٢
http://www.econews.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=286618 
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 های مؤثر بر تورم . تحلیل انگیزشی سیاست٣جدول 

برنده/بازندهبازیگران
کانال اثرگذاری بازیگر بر  انگیزه بازیگر از سیاست مؤثر بر تورمشرایط تورمی

عوامل تورمعوامل (سیاست مؤثر بر تورم)

 برنده دولت
 محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش اعتبارات عمرانیکسب

کسری  انبساط بودجه
 های پرسنلیکسب محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش هزینه بودجه

 های بازتوزیعیکسب محبوبیت سیاسی ناشی از افزایش سیاست

اضافه برداشتمدیریتجبران سوء نقدینگی های پولی سیاست ها) در شرایط تورمیافزایش سود (افزایش ارزش سبد دارایی برنده ها بانک

 برنده مجلس
کسری  انبساط بودجه رأی آوری در حوزه انتخابیه از مسیر افزایش اعتبارات عمرانی

 بودجه
های رأی آوری در حوزه انتخابیه با تخصیص منابع بانکی به بخش

 نقدینگی های انبساطی پولی سیاستمختلف اقتصادی
پایه پولی) (رشد

بدنه 
بوروکراتیک 
 دولت

انبساط بودجه و جلوگیری از  حفظ جایگاه شغلی برنده
 انضباط مالی

کسری 
 بودجه

 
ای  گونـه توانند به های بازیگران و نهادهای اصلی که می پیداست انگیزه ٣که از جدول  طور همان
 های تورمی مؤثر باشند در راستای افزایش تورم است. بر سیاست

  
  بازیگران متأثر از تورم . ٢

که در قسمت قبل فراینـد  ترتیب شود. بدین در این قسمت فرایندی معکوس فرایند قسمت قبل بررسی می
لحاظ انگیزشی بررسی شد؛ ولی در این قسمت با توجه به آثـار  های مؤثر بر تورم به گیری سیاست شکل

رح و منتفع یا متضرر شدنشان بحث خواهد وجود تورم در اقتصاد، بازیگران متأثر از وضعیت تورمی مط
شود، تورم آثاری در اقتصاد دارد که ایـن آثـار از مسـیر برخـی  که در نمودار زیر دیده می طور شد. همان

  دهند. های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می های اثرگذاری، منافع گروه کانال
 

 
 
 
 
 

 تورم: فرایند اثرپذیری منافع بازیگران از ۵نمودار 

بازیگراثرگذاری کانالآثارتورم
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که در شرایط تورمی منافعشان تحـت  شوند با این رویکرد، در ادامه برخی بازیگرانی مطرح می
 گیرد. تأثیر قرار می

  
 دلیل ناتوانی در مهار تورم باال . دولت: کاهش اعتبار سیاسی به١−٢

کـه  بترتیـ زا ندارنـد؛ بـدین های تورم ها فقط انگیزه برای اجرای سیاست واقعیت آن است که دولت
توان گفت کنترل نکردن تورم بـه نـوعی هزینـه  ها انگیزه برای کنترل تورم نیز دارند و حتی می دولت

هـای مختلـف ایـن  کنند تا به روش ها تالش می آورد؛ هرچند دولت ها به بار می سیاسی برای دولت
ها در  دولت این هزینه سیاسی قابل توجه است با توجه به اینکه همه 1هزینه سیاسی را کاهش دهند.

هـا در سـلب مسـئولیت بابـت تـورم و  هایی که دولت دهند. تالش ابتدای کار شعار کنترل تورم می
دهند نشان از تالش آنها برای فـرار از ایـن کـاهش اعتبـار  مقصر دانستن گرانفروشان و... انجام می

 سیاسی است.
 
 ارزش شدن بدهی . بدهکاران بانکی: کم٢−٢
(اگر نرخ بهره بدهی وی متناسب با تورم تغییر نکنـد) از شـرایط تـورمی منتفـع کلی بدهکار  طور به
دلیل کـاهش ارزش واقعـی میـزان بـدهی اسـت؛  تر اشاره شد این امر به طورکه پیش شود. همان می
شوندگان تورم باال هستند. این امر با توجـه بـه  توان گفت بدهکاران بانکی یکی از منتفع رو می ایناز

تـوان  شود، صـادق اسـت؛ حتـی مـی الت دریافتی از شبکه بانکی با سود ثابت ارائه میاینکه تسهی
شود، یکی از  ارزش شدن بدهی بدهکاران به شبکه بانکی می گفت تورم باالی کشور که موجب کم

  های آنان برای نپرداختن تسهیالت دریافتی از نظام بانکی است. انگیزه
  
یافتی. بدهکاران بانکی: باارزش شدن ٣−٢ یداری شده با تسهیالت در   دارایی خر

هـای  تر شدن دارایی ارزش شدن بدهی بدهکاران بانکی در شرایط تورمی، باارزش آن روی سکه کم
بدهکاران بانکی (بـه غیـر از آن  ،خریداری شده با استفاده از تسهیالت بانکی است. به عبارت بهتر

انـد؛ ماننـد برخـی پیمانکـاران و...) از بـاال  دهرو ش دسته بدهکارانی که با مشکالت اقتصادی روبه
  برند. بودن تورم منفعت دوطرفه می

  

                                                           
اند از: نپذیرفتن و جلوگیری از انتشار آمارهای رسمی، متهم کردن برخـی اقشـار و اصـناف  ها عبارت . برخی از این تالش١

 ... .عنوان مقصر اصلی تورم و به
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  ها ارزش شدن دارایی های بدون سود: کم . صاحبان وجه نقد و حساب۴−٢
های افراد به انـدازه تـورم افـزایش پیـدا نکنـد، از تـورم متضـرر  کلی اگر ارزش اسمی دارایی طور به
الحسنه و جاری در شـبکه  های سپرده قرض وجه نقد و صاحبان حسابرو صاحبان  شوند؛ ازاین می

یابد. گفتنی  شوند و قدرت خرید پول آنها به اندازه تورم کاهش می بانکی از افزایش تورم متضرر می
گذاری نیز شاید از شرایط تورمی متضرر شوند که البته این امر بـه  های سرمایه است صاحبان سپرده
 گذاری ایشان در مقایسه با نرخ تورم بستگی دارد. رمایهنرخ بازدهی سپرده س

  
 های سوداگرانه مثل ارز، زمین و طال دلیل رونق بازار شدن به . سوداگران: منتفع۵−٢
ها و دالالن آن بازار را در پـی خواهـد داشـت. بـه  کلی رونق هر بازاری افزایش درآمد واسطه طور به

ای مانند ارز، زمین و طال تمایل به رونق بازار و  های سوداگرانهها و دالالن بازار عبارت بهتر، واسطه
واسطه افزایش تعداد معامالت و افـزایش قیمـت، سـود کسـب  افزایش قیمت دارند تا از آن مسیر به

تـوان گفـت کـه دالالن آن  نمایند. حال اگر رونق یک بازاری با شرایط تورمی گره خورده باشد، مـی
 شوند.  تفع میبازار از شرایط تورمی من

  
 شدن در اثر افزایش قیمت کاالها . واردکنندگان کاالهای مصرفی: منتفع۶−٢

برند، واردکنندگان کاالهای مصرفی هسـتند؛  گروه دیگری که از افزایش تورم و باال بودن آن نفع می
سـود ایشـان ی وارداتی و در نتیجه افزایش هاکه باال بودن تورم به افزایش قیمت ریالی کاال طوری به

  ویژه در شرایط ثبات نرخ ارز بیشتر قابل توجه است. شود. این امر به منجر می
 

ید . دهک٧−٢  های پایین جامعه: کاهش قدرت خر
بگیران)، با افـزایش تـورم  اصوًال کسانی که درآمد اسمی ثابت دارند (کارمندان، کارگران و مستمری

رشد ساالنه درآمدشان کمتر از نـرخ تـورم باشـد از تر، کسانی که  شوند. به عبارت دقیق متضرر می
بگیـران جـزء دسـته  توان گفت: کارمندان، کارگران و مستمری رو می تورم متضرر خواهند شد؛ ازاین
  متضررین از تورم باال هستند. 

های پـایین جامعـه  دهد که دهک براین، آمار و ارقام رسمی و تحقیقات مختلف نشان می افزون
کننـد. نمـودار زیـر  های باالتر جامعه تجربه می رتر) تورم بیشتری را نسبت به دهکپذی (قشر آسیب

تر، نرخ تورم باالتری  های پایین که دهک طوری دهد؛ به خوبی نشان می به١٣٩٠این امر را برای سال 
اسـاس اینکـه ریشـه تـورم  اند. البته بایـد در نظـر داشـت بـر های باالتر تجربه کرده نسبت به دهک

های  شده (جهش نرخ ارز یا افزایش نقدینگی یا ...) چه باشد، نحوه توزیع نرخ تورم در دهک دایجا
  شود.  مختلف دستخوش تغییر می
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  ١٣٩٠ای در سال  های مختلف هزینه : نرخ تورم دهک۶نمودار 

  منبع: مرکز آمار ایران
 

  . بانک مرکزی: کاهش اعتبار در اثر شرایط تورمی٨−٢
های مرکـزی در دنیـا دارنـد، دغدغـه و  دلیل مأموریتی که بانک بانک مرکزی عمومًا بهمتولیان ارشد 

تواند تا حدودی اعتبـار مقامـات بانـک  انگیزه کنترل تورم را دارند. در نتیجه، کنترل نکردن تورم می
تـوان  دار کند. با توجه به ایـن نکتـه مـی مرکزی را در نزد آحاد اقتصادی و محافل کارشناسی خدشه

ویژه رئیس کل بانک مرکزی از شرایط تورمی متضرر خواهـد  گفت که متولیان ارشد بانک مرکزی به
های مادی و سیاسی دیگـر  شد؛ البته باید در نظر داشت که این انگیزه بانک مرکزی در مقابل انگیزه

  تر است.  بازیگران این حوزه ضعیف
دهد که از وضعیت  ازیگرانی نشان میشده در این بخش را در رابطه با ب مطالب مطرح ۴جدول 

تر مطرح شد، در این قسمت اثرگذاری از سمت  که پیش طور شوند. همان تورمی منتفع یا متضرر می
 تورم بر منافع بازیگران مدنظر قرار گرفته است.

  
 های اثرگذاری  های متفاوت و کانال : تأثیر مثبت و منفی تورم بر گروه۴جدول 

برنده/بازنده  بازیگر  اثرگذاریکانال   آثار تورم
  شرایط تورمی

افزایش سطح عمومی 
 ها قیمت

 بدهکاران بانکیشده با تسهیالتشدن دارایی خریداریباارزش برنده بدهکاران بانکیشدن بدهیارزشکم
 های بدون سود صاحبان وجه نقد و حسابشدن دارایی به تناسب تورمارزشبی

  های پایین جامعه دهک خرید درآمد اسمیکاهش قدرت بازنده
  دولت دلیل ناتوانی در مهار تورم باالکاهش اعتبار سیاسی به

  بانک مرکزی کاهش اعتبار
افزایش رفتارهای 

های سوداگرانه مثل ارز، زمین  دالالن بازار رونق بازار مربوطه در شرایط تورمی سوداگرانه
به هم خوردن  برنده و طال

 واردکنندگان کاالهای مصرفی شدن معادل ریالی ارزش کاالهای وارداتی در شرایط تورمی گران های نسبی قیمت
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ها از شرایط تورمی منتفـع و برخـی متضـرر  شود برخی نهادها و گروه که مالحظه می طور همان
هـای  های بدون سود و دهک شوند. عمومًا بازندگان شرایط تورمی (صاحبان وجه نقد و حساب می

های پـولی ندارنـد تـا  ها و نهادهایی هستند که کانال اثرگذاری جدی بر سیاست پایین جامعه) گروه
زا مقاومـت کننـد. تنهـا نهادهـایی کـه قابلیـت اثرگـذاری بـر  هـای تـورم بتوانند در مقابل سیاسـت

بانـک  گنجند دولـت و های اقتصادی دارند و از ابعادی در دسته بازندگان شرایط تورمی می سیاست
هـای بسـیار جـدی و قـوی  تر مالحظه شـد دولـت انگیـزه که پیش طور مرکزی هستند که البته همان

 ؛هـا غلبـه داشـته باشـند لحاظ سیاسی آن انگیزه رسد به دیگری برای افزایش تورم دارد که به نظر می
جملـه  ری ازها و عوامل دیگـ کنند مسبب شرایط تورمی را گروه ها تالش می ویژه که عمومًا دولت به

 های سیاسی شرایط تورمی کاهش یابد. دالالن، سوداگران، تحریم و... معرفی کنند تا هزینه
 

  تحلیل وضعیت برندگان و بازندگان تورم در ایران و تطابق با مبانی اسالمی
در دو قسمت قبل اثرگذاران بر شرایط تورمی و متأثران از شرایط تورمی مورد بحث قرار گرفتنـد. بـا 

توان گفت که برخی از بازیگران فقط برنده یا فقط بازنده تورم هستند و برخی  توجه به این مطلب می
شوند. برای مثال، نهاد دولـت از برخـی جهـات  دیگر از جهات مختلف از شرایط تورمی متأثر می

سیاسـی هـای  دلیل انگیزه زا هستند حمایت و به هایی که تورم برنده شرایط تورمی است و از سیاست
تورم بـاال  اگرکند؛ ولی از جهت دیگر  های (ریاضتی) کاهنده تورم خودداری می از اجرای سیاست

ای، عـدم تعـدیل  های انبسـاطی بودجـه شود. سیاست دار می هباشد، اعتبار سیاسی دولت نیز خدش
هایی هسـتند کـه دولـت انگیـزه  های بازتوزیعی از جمله سیاست نیروی انسانی و گسترش سیاست

شـود،  مستقیم مسئول کنترل تورم شناخته نمی طور اجرای آنها را دارد؛ ولی نهادی مثل مجلس که به
زا  هـای تـورم شود و از منافع سیاسی سیاست بابت شرایط تورمی، هزینه سیاسی زیادی متحمل نمی

ه دلیـل ضـربه خـوردن بـه وجهـ شود. در کنار این نهادها بانـک مرکـزی عمومـًا بـه بیشتر منتفع می
شـود؛ ولـی نظـام بـانکی بـا توجـه بـه  زا منتفع نمـی های تورم مستقیم از سیاست طور کارشناسی به

های انجام شـده از شـرایط تـورمی منتفـع  گذاری های موجود و همچنین، نوع سرمایه مدیریت سوء
دهـد و از  های پولی انبسـاطی توسـط بانـک مرکـزی تمایـل نشـان مـی شود و به اتخاذ سیاست می

  کند. های پولی برای نیل به این هدف استفاده می های اثرگذاری خود بر سیاست کانال
شوندگان شرایط تورمی هستند؛ ولـی  عموم بدهکاران بانکی و دالالن بازارهای سوداگرانه منتفع

عموم مردم که صاحب سرمایه نیستند و درآمدهای اسـمی نسـبتًا ثابـت دارنـد، در شـرایط تـورمی 
  شوند.  متضرر می
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هاسـت.  ها بر سیاسـت ها و نهادهای یادشده مسئله اثرگذاری این گروه نکته قابل توجه درباره گروه
هـای پـولی و مـالی دارنـد؛ ولـی برخـی چنـین  ها توانمندی اثرگذاری بسیاری بر سیاست برخی گروه

زیـادی در  توان آن را "قـدرت صـدا" نامیـد بـه میـزان امکانی را در اختیار ندارند. این توانمندی که می
ها مؤثر است. کثرت اعضای هر گروه و میزان تحت تأثیر قرار گـرفتن اعضـای گـروه از  اثرگذاری گروه

های تجاری که تعداد محدودی دارند  یک سیاست، بر قدرت صدای آنها مؤثر است. برای مثال، بانک
خود را بـرای اثرگـذاری صدا شده و تمامی امکانات  راحتی هم شوند، به مند می و از شرایط تورمی بهره

بندند. برعکس طبقه پایین و متوسط جامعه کـه تعـداد بـاالیی دارنـد  های دولت به کار می بر سیاست
    1صدا و مؤثر واقع شوند. توانند در رابطه با یک سیاست اقتصادی هم راحتی نمی به

ابعاد اقتصادی و شود که تورم یک عامل بسیار پیچیده با  گفته مالحظه می با توجه به نکات پیش
گیری و تداوم شرایط تورمی  های متعددی در شکل که نهادها و گروه طوری سیاسی گسترده است؛ به

شوند. در کنار این مسئله اینکـه برخـی  های متعددی نیز از آن متأثر می مؤثر هستند و نهادها و گروه
  افزاید.  ر پیچیدگی امر مینهادها مانند دولت هم منتفع و هم متضررشونده از وضع فعلی هستند ب

های پولی و مالی کشور اثرگذاری جدی  توانند بر سیاست اما باید توجه داشت بازیگرانی که می
هایی در راستای افزایش تـورم برخوردارنـد و از شـرایط تـورمی منتفـع  داشته باشند عمومًا از انگیزه

شـود. در  زد افکار عمومی متحمل میشوند؛ البته دولت در شرایط تورمی هزینه سیاسی نیز در ن می
هـای متعـدد بـرای دولـت و  باره باید توجه کرد که اوًال منافع سیاسی شرایط تورمی (که از کانال این

هـا  های سیاسی آن است؛ ثانیًا عمومًا دولت شود) بیشتر از هزینه بدنه بوروکراتیک دولت محقق می
وامل دیگری از جمله دالالن، سوداگران، تحـریم ها و ع کنند مسبب شرایط تورمی را گروه می تالش

توان گفت  رو در مجموع، می های سیاسی شرایط تورمی کاهش یابد؛ ازاین و... معرفی کنند تا هزینه
هـای تجـاری،  های تورمی دارند (دولت، بانک مجموعه بازیگرانی که اثرگذاری بیشتری بر سیاست

تداوم شـرایط تـورمی دارنـد و از شـرایط تـورمی نفـع مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت)، تمایل به 
طـور جـدی تمایـل بـه  ها و بازیگران دیگری نیز در کشور وجود دارند کـه بـه برند؛ هرچند گروه می

ها پایین درآمـدی)؛ امـا عمومـًا  شوند (مانند دهک کاهش تورم دارند و از شرایط تورمی متضرر می
هـای پـولی و مـالی و در نتیجـه  ی اثرگذاری بر سیاسـتهای صریح و روشنی برا ها کانال این گروه

   اصالح شرایط تورمی ندارند.
توان گفت با در نظر گرفتن ساختارهای انگیزشی فعلی، شرایط تورمی نتیجه طبیعی  رو می ازاین

های اقتصادی و سیاسی فعلی در مجموع به این شـرایط  عبارت بهتر، نظام چنین ساختاری است. به
                                                           

های ناظر  های خودروسازی بر سیاست های نظام سالمت و همچنین اثرگذاری بنگاه . اثرگذاری جامعه پزشکان بر سیاست١
  های دیگری از این مفهوم هستند. به این صنعت مثال
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ها و مجالس مختلف در مسائل اقتصادی  هرچند ترجیحات مختلف دولت ؛اند داده تورمی رضایت
توان گفت که  ولی می ،های مؤثر بر تورم ایجاد کند و سیاسی ممکن است تغییری نسبی در سیاست

  روند بلندمدت تورمی در کشور با ساختار فعلی تغییری نخواهد کرد.
نی نظری اسالمی و مسئولیت نظام اسالمی در حفظ رسد براساس مبا در کنار این امر به نظر می

ای  گونـه ارزش پول مردم، ساختارهای فعلی نیاز به اصالح دارد. به عبارت بهتر، بایـد سـاختارها بـه
های دولت اسالمی اسـت)  ها در راستای حفظ ارزش پول (که جزء مسئولیت تنظیم شوند که انگیزه

  دهی شوند نه کاهش ارزش آن. جهت
  
  یبند جمع

در این مقاله برندگان و بازندگان وضعیت تورمی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظـور از دو 
کـه بـه دالیـل  بعد به این مسئله توجه شده است: در بعد نخست، نهادهایی مورد توجه قرار گرفتند

هـا عمومـًا بـر  تأمین کند. این سیاسـترا هایی را دارند که منافع آنها  مختلف انگیزه اجرای سیاست
ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت مورد توجـه  باشند. در این بعد دولت، بانک نرخ تورم مؤثر می
کننـد کـه  هـایی دفـاع مـی نفعان برای تأمین منـافع خـود از سیاسـت یک از این ذی قرار گرفتند. هر

  کند؛ سرانجام از کاهش تورم جلوگیری می
که وجود تورم در اقتصـاد  ترتیب توجه قرار گرفته است؛ بدین در دسته دوم، پیامدهای تورم مورد

های مختلف دارد. به عبارت بهتر، در ایـن بعـد، برنـدگان و بازنـدگان  منافع و مضراتی را برای گروه
هـا، افـزایش رفتارهـای  تورم مورد توجه قرار گرفته است. در این بعد، افزایش سطح عمومی قیمـت

های مورد  عنوان سه کانال اصلی اثرگذار بر منافع گروه های نسبی به یمتسوداگرانه و به هم خوردن ق
هـای بـدون  که منافع بدهکاران بانکی، صاحبان وجه نقـد و حسـاب طوری اند؛ به نظر شناخته شده
هـای  های سوداگرانه مثل ارز، زمین و طال، واردکنندگان کاالهای مصرفی، دهک سود، دالالن بازار

  گیرد. دولت تحت تأثیر قرار میپایین جامعه و 
های تـورمی دارنـد  دهد مجموعه بازیگرانی که اثرگذاری بیشتری بر سیاست ها نشان می تحلیل

های تجاری، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت)، تمایل به تداوم شرایط تورمی دارنـد  (دولت، بانک
ی نیـز در کشـور وجـود دارنـد کـه ها و بازیگران دیگر هرچند گروه ؛برند و از شرایط تورمی نفع می

هـا پـایین  شوند (مانند دهک طور جدی تمایل به کاهش تورم دارند و از شرایط تورمی متضرر می به
های پـولی و  های صریح و روشنی برای اثرگذاری بر سیاست ها کانال درآمدی)؛ اما عمومًا این گروه

  مالی و در نتیجه اصالح شرایط تورمی ندارند.
توان گفت که ساختار اقتصادی و سیاسی موجود کشور به تورم فعلی منجر شده اسـت  میرو  ازاین
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شـود؛  سادگی انجـام نمـی مدخل به های متعدد ذی و خروج از وضعیت فعلی با توجه به نهادها و گروه
بنابراین بـرای خـروج از رونـد بلندمـدت تـورمی راهـی وجـود نـدارد، جـز اصـالحات نهـادی کـه 

زشی مذکور را اصالح کند. این امر با توجه به مبانی نظری اسالمی نیـز کـامًال مـورد سازوکارهای انگی
رساند و همچنین اصـولی ماننـد  باره آن را به اثبات می که مطالعات گسترده در این طوری تأیید است؛ به

م و ای تنظـی گونـه ها مکلف هسـتند سـاختارها را بـه کنند که دولت عدالت، الضرر و... نیز ایجاب می
در غیر این صورت ضامن کاهش ارزش آن خواهند بود و ایـن  ؛طراحی کنند که ارزش پول حفظ شود

تـوان بـر  وجـه نمـی هـیچ سوره مبارکه نساء نیز قابل اقتباس است. به عبارت بهتـر، بـه ۵امر از مفاد آیه 
زا  هـای تـورم یاسـتانـد کـه س دهی شده ای جهت گونه ها به ساختار فعلی مهر تأیید زد که در آن انگیزه

  گونه سازوکارها نیاز به اصالح دارند. رو از منظر اسالمی این اتخاذ شوند، و ازاین
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