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  چکیده
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در  گـذاري  یمـت بـاال بـودن قـدرت ق    یـل ) استفاده شده است. بـه دل VAR( يبردار یونخودرگرس
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  مقدمه -1

خـاطر تبعـات   ه تورم به عنوان یکـی از مشـکالت بنیـادي کشـورهاي کمتـر توسـعه یافتـه بـ        

اي که دارد، همواره به عنـوان یـک چـالش     اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده

هـاي کـالن مطـرح بـوده اسـت.       گیـري  روي سیاسـتگذاران در تصـمیم   فکري بزرگ پـیش 

ها در کنترل و مهار تورم به عنوان معیاري براي سـنجش عملکـرد    همچنین توانایی حکومت

هـاي اقتصـادي در کشـورهاي     که یکـی از اهـداف سیاسـت    طوريه آنها عنوان شده است ب

ر کنار نرخ بیکاري پایین و دستیابی مختلف دنیا، پایین نگه داشتن نرخ تورم و یا ثبات آن د

تواند کمـک   مطالعات نظري و تجربی در حوزه تورم می نظربه رشد اقتصادي است. از این 

  سازان اقتصادي نماید. ان و تصمیمسیاستگذار شایانی به

ي مناسب جهت مبارزه با تورم و رسیدن بـه تـورم پـایین و باثبـات بایـد      سیاستگذار براي

از آنجـایی کـه عمـده     وبی تبیـین و ماهیـت تـورم را بدرسـتی درك کـرد.     خه بتوان آن را ب

کننـده   دنبال تایید یا رد یکی از نظریات گوناگون تبیینه مطالعات انجام شده در این حوزه ب

انـد. ایـن    اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران توجه کرده تورم بوده و کمتر به مسائل ساختاري

از عوامل موثر بر تورم ایران با تاکید بر ساختار انحصـارگونه   مطالعه با هدف ارائه تصویري

اقتصاد و نقش عوامل داراي قـدرت اعمـال نظـر در قالـب الگـوي خودرگرسـیون بـرداري        

)VAR.به بررسی ماهیت و علل تورم ایران پرداخته است (  

انی هاي گسترده و چند الیه، وجود انحصار و انحصار چندگانه و رویکرد تب وجود داللی

میان انحصارگران، ضعف نهادهاي نظارتی، وجود انبارهاي کاال، ساختار ناکارآمد توزیع و 

ــ گــذاري میــان عوامــل  دهنــده قــدرت قیمــت وضــوح نشــانه تخصــیص در اقتصــاد ایــران ب

اي از تورم در اقتصاد  بینانه براي اینکه تحلیل درست و واقع بنابراینگذار اقتصاد است  قیمت

گـذاري در مـدل    آپ را به عنوان شاخصی از قـدرت قیمـت   متغیر مارك ،مایران داشته باشی

رو نحـوه اثرگـذاري قـدرت     پرسـش اصـلی در مطالعـه پـیش     دیگـر،  عبارت . بهکردیموارد 

گذاري بر تورم بوده و در کنار آن سایر عوامل اثرگذار بر تورم را نیـز مـورد بررسـی     قیمت

  ایم. قرار داده
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کننـده تـورم ازمتغیرهـاي مرسـوم رشـد       سـی عوامـل تعیـین   در این تحقیـق بـه منظـور برر   

آپ  کار و رشـد مـارك   وري نیروي نقدینگی، رشد نرخ ارز اسمی و در کنار آنها رشد بهره

کشـند، اسـتفاده    به عنوان متغیرهاي غیرپولی که ساختار بازار یک اقتصاد را بـه تصـویر مـی   

شـی و همچنـین جهـت علیـت بـین      . همچنین به منظور تحلیـل نحـوه و میـزان اثربخ   ایم کرده

دهنـدگی کـه در راسـتاي     رویکرد خودرگرسیون برداري به لحاظ قـدرت توضـیح   ،متغیرها

  انتخاب شد.  ،اهداف تحقیق دارد

رو به این شـکل سـازماندهی شـده اسـت:در بخـش دوم مـروري بـر ادبیـات          مطالعه پیش

وم بـه بـرآورد مـدل و    تحقیق شامل ادبیات نظري و ادبیات تجربی انجام شده و در بخش سـ 

  کنیم. گیري و پیشنهادهاي سیاستی را مطرح می پردازیم و در نهایت نتیجه تحلیل نتایج می

  

  ادبیات تحقیق -2

  مبانی نظري -1-2

در مورد تـورم  .تورم از جمله موضوعاتی است که بعد کالن آن به وسعت کل اقتصاد است

ام بـه بخشـی از ابعـاد پیچیـده ایـن      هـر کـد   هاي متفاوت زیادي ارایه شده اسـت کـه   دیدگاه

هـاي مرسـوم تـورم در متـون درسـی کـالن بـه طـور          از آنجا که تئـوري  .پردازد موضوع می

  .کرداند در این بخش به اختصار این موارد را بررسی خواهیم  مبسوط مطرح شده

 پولگرایان تورم را ناشی از فزونی گرفتن عرضه پول نسبت به نیاز عوامل اقتصادي به پول

تورم همه جـا و همیشـه یـک     که پردازان این دیدگاه مدعی است د. فریدمن از نظریهندان می

تري از دیدگاه پولی اسـت   پولی است. دیدگاه تورم ناشی از جاذبه تقاضا حالت کلی  پدیده

کند و هر عاملی از جمله انبساط  که تورم را مبتنی بر فزونی تقاضا نسبت به عرضه معرفی می

هـا   منجـر بـه افـزایش قیمـت     ،منجر به انتقال تابع تقاضاي کل به سمت باال شـود  کهرا پولی 

  ).1384دژپسند، ( داند می
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افـزایش قیمـت   ؛ کنـد  هاي تولید منتسب مـی  دیدگاه فشار هزینه، تورم را به افزایش هزینه

  کل به سمت باال  از طریق منتقل کردن منحنی عرضه تولید  ها به صورت افزایش هزینه نهاده

 Connellشود ( موجب بروز تورم می , 1996.(  

پذیرنـد و بـراي فشـار     ساختارگرایان نیز در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را مـی 

ها در تشکیل تورم نقش قائل هسـتند، معتقدنـد بـراي شـناخت صـحیح تـورم بایـد بـه          هزینه

اي را نیز  پولی و هزینه عوامل ساختاري و نهادي هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل

تضـادهاي تـوزیعی باشـد و نقـش قـدرت        توانـد نتیجـه   در نظر گرفت. از دید آنها تورم مـی 

  ).1387شاکري، گیرند ( گذاري را نادیده نمی قیمت

ساختارگرایان همچنین عدم تحرك منابع، تقسیم شدن بازار و عدم تعـادل بـین عرضـه و    

الحظـه در اقتصـاد را بـه عنـوان عوامـل سـاختاري       تقاضاي بخش و عدم قابلیت رشد قابل م

  ).1368دانا،  قبادي و رئیسگیرند ( تورم در نظر می

تـوان بخشـی از تـورم بـاالي      هر کـدام از نظریـات تـورم مـی      شود که بر پایه مالحظه می

اما ازآنجـا کـه کمتـر بـه تفسـیر عوامـل سـاختاري تـورم از جملـه           کشورمان را توضیح داد.

تـري از   به لحاظ تئوري شـرح عمیـق  شود  میسعی  ،ري پرداخته شده استگذا قدرت قیمت

  .شودله مطرح اگذاري و عوامل تاثیرگذار بر این مس قدرت قیمت

هـا   هـا و بنگـاه   بازیگران قدرتمند صحنه اقتصاد مثل دولـت، موسسـات و نهادهـا، واسـطه    

مت در بازارهاي خـاص را  توانند تغییرات مقدار و یا قی همیشه گیرنده قیمت نیستند. آنها می

تحت تاثیر قرار دهند. در واقـع موقعیـت قـدرت عوامـل اقتصـادي مختلـف از اقتصـادي بـه         

گوینـد مجـال اعمـال قـدرت هـر       که ساختارگرایان مـی  طوريه کند ب اقتصاد دیگر فرق می

  عاملی به ترتیبات نهادي، محلی و شرایط تاریخیِ اقتصادي در هر کشور بستگی دارد. 

شـود قیمـت هـا     هاي مدل ساختارگرایان این است کـه در آن فـرض مـی    ویژگییکی از 

هـاي متفـاوت در اقتصـاد هسـتند و قـدرت       وسیله گـروه ه تحت درجات مختلفی از کنترل ب

ــکل  ــی در ش ــی اساس ــاد دارد  نقش ــت در اقتص ــري قیم ــارت  . گی ــه عب ــر، ب ــد در دیگ  فرآین

باید مالحظات مربـوط بـه    رو از اینگذاري مجال اعمال قدرت شخصی وجود دارد.  قیمت
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 هـا) را بـه حسـاب آورد    مـورد نهـاده   موقعیت انحصار چند جانبه و دستمزدهاي کارایی (در

)Taylor, 1991(.  

طـور کـارآ و عمیـق    ه در شرایطی که اقتصاد داراي ساختار رقابتی اسـت و نهـاد بـازار بـ    

ال نظر شخصی براي شوند یعنی امکان اعم ظاهر می اي ذرهشکل گرفته و عوامل به صورت 

هاي دلخواه براي عوامل اقتصـادي   گذاري مجال قدرت قیمت ،فعاالن اقتصادي وجود ندارد

شود. حتی در شرایطی که بازار از عمق کافی برخوردار نیسـت و شـرایط رقابـت     فراهم نمی

انحصاري و یا انحصارچندگانه برقرار است اما نهادهـاي نظـارتی قدرتمنـد و مسـتقل شـکل      

گـذاري دلخـواه    شود و قـدرت قیمـت   هاي شخصی کمتر می طلبی امکان بروز نفع ،اند  گرفته

انـد   هر دو این نهادها یعنی بازار و قوه نظارت شکل نگرفته  شود. در اقتصادي که محدود می

گذاري دلخواه وجود دارد و عوامل  مجال هرگونه اعمال نظر شخصی از جمله قدرت قیمت

  .)1387 ،(شاکري دهند یشتر قیمت خود را افزایش میاقتصادي با هدف کسب سود ب

گـذاري   هاي انحصاري داراي قدرت قیمـت  تر باشد بنگاه هرچه ساختار اقتصاد انحصاري

گذاري در یک  کننده قدرت قیمت تعیین ،توان گفت درجه انحصار میبنابراین بیشتر هستند 

  ).Benabou, 1992اقتصاد است (

منحنی تقاضاي مقابل وي کل تقاضاي موجود در بـازار  ،د وقتی بنگاه انحصار فروش دار

کننـده قـدرت انحصـار     دانـیم کشـش منحنـی تقاضـا تعیـین      هاي خرد می است و طبق تئوري

اسـت؛  هـاي متغیـر مبتنـی     گوید قیمت محصول بر هزینه آپ می قاعده ماركاست. همچنین 

ــه عنــوان حاشــیه ســ کننــدگان نــرخ مــاركتولید ــد و هــر چــه گ ود در نظــر مــیآپ را ب یرن

. آپ باالتر خواهد بود نرخ مارك ،کننده از قدرت اعمال نظر باالتري برخوردار باشد عرضه

آپ می تواند میزان قدرت قیمت گذاري عوامل قیمت گذار را  نرخ ماركبه عبارت دیگر، 

  .)Taylor, 1991توضیح دهد (

هاي نگهداري کاال آپ به دالیل مختلفی توجیه شده است، اما حضور انبار وجود مارك

له در کشـورهاي در  ه ایـن مسـا  ها از بهترین تبیین ها اسـت کـ   و ساختارهاي انحصاري بنگاه
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هـاي فـراوان حمـایتی بنگـاه در مقابـل رقابـت خـارجی تقویـت          وسیله تعرفـه ه حال توسعه ب

  .)Taylor, 1981شود ( می

دات تجربـی  سـازي یـا توسـط مشـاه     هاي بهینـه  مدل از طریقتواند  آپ می حضور مارك

هـاي   حمایت شود. این نرخ ممکن است با اوضاع جـاري کـالن، تحـول نهـادي و سیاسـت     

  ).Taylor, 1991بازتوزیع تغییر کند (

در کشورهایی که اقتصاد با ثبات و بازارهاي رقـابتی و عمیـق دارنـد معمـوال ایـن نـرخ ثابـت        

امــا در  ،شــود مــیآپ ظــاهر  ســازي مــارك مــدل اســت و بــه صــورت پــارامتر در معادلــه قیمــت

انـد ایـن نـرخ بسـته بـه       کشورهاي در حال توسعه که بازارهاي عمیق، رقابتی و کارا شکل نگرفته

در ایـن کشـورها از آنجـا کـه ظرفیـت       کنـد.  گذاري عوامل قیمت گـذار تغییـر مـی    قدرت قیمت

هرگونـه افـزایش در   و آپ درونزاسـت   برداري و بنیـه تولیـدي محـدود اسـت، نـرخ مـارك       بهره

توانـد بـا افـزایش     دهد که تنها می زا، مازاد تقاضا براي محصول را افزایش می گذاري برون ایهسرم

  .)Taylor, 1981شود ( آپ جبران ها و یا افزایش نرخ مارك سطح قیمت

عـالوه   .کنـد  آپ تورم را متـاثر مـی   دهد سطح مارك نشان می ،آنچه تا کنون بررسی شد

آپ است. تخصـیص   ب نیز ناشی از پراکندگی ماركبراین باید اشاره کرد تخصیص نامناس

دهـد. هـر زمـان     هـا کـارایی اقتصـادي و رفـاه را کـاهش مـی       نامناسبِ منابع در سراسر بنگاه

در آنهـا کمیـابی    از ایـن رو دهـد   تخصیص نامناسب رخ می ،هاي نسبی تحریف شوند قیمت

گذاري  تئوري قیمتشود. بنابراین تئوري تخصیص نامناسب،  کاالهاي مربوطه منعکس نمی

  .)Peters, 2011نامناسب است (

آپ است  تخصیص نامناسب عوامل تولید که خود ناشی از پراکندگی (ناهمگنی) مارك

آپ تـاثیر   نـاهمگنی در مـارك   شود. از آنجـا کـه   آپ می افزایش پراکندگی مارك موجب

تولیـدي کـارآتر   سـمت واحـدهاي     نامطلوبی در کارایی اقتصادي دارد، منابع اقتصادي را به

. دهد ها را به صورت ناکارامدي تحت تاثیر قرار می وري کل بنگاه دهد و بهره اختصاص نمی

گـذاري بنگـاه    کننده قدرت بازاري و قدرت قیمت توزیع بهره وري از عوامل تعیینهمچنین 

آپ یکدیگر را  طور پویایی تخصیص نامناسب منابع و ناهمگنی ماركه است و از این طریق ب
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ناپذیري با  ها به طور جدایی بنابراین درجه تخصیص نامناسب در سراسر بنگاه. کنند شدید میت

ویـژه محیطـی کـه    ه بـ ؛ هاي ناهمگن مرتبط اسـت  وري بنگاه خصوصیات پویاي تکامل بهره

وسـیله  ه هاست، کـارایی تخصیصـی را بـ    وري باالیی در سراسر بنگاه مساعد پراکندگی بهره

نتشار دهد. از جمله این شرایط محیطی ا تخصیص نامناسب کاهش می تقویت انحصار ناشی از

کنندگان، محدودیت در یادگیري بهترین شیوه تکنولوژیکی و یا آهسته تکنولوژي میان تولید

  .)Peters, 2011( وانع سر راه ورود بنگاه جدید استم

یـزان  هاسـت کـه م   آپ تحـت تـاثیر ورود و خـروج بنگـاه     همچنین سطح و پراکندگی مارك

ورود و خروج بنگاه تحت تـاثیر تـراکم جمعیـت، درجـه توسـعه مـالی، تـراکم شـبکه بـانکی و          

د است و رقابـت  هاي ساختاري اقتصا نقل و سایر شاخصو هاي حمل اي زیرساخت کیفیت منطقه

  .)Benabou, 1992( دهد آپ را کاهش می پراکندگی ماركسطح و  بازار محصول هر دو

دهـد موانـع سـر راه     ساختار بازار در یک اقتصـاد را نشـان مـی   هایی که  از جمله شاخصی

شـدت ورود در یـک بنگـاه کـه بـا تعـداد        اسـت. ورود بنگاه جدید در یک صنعت خـاص  

شـود بـه نـوعی     هـا محاسـبه مـی    هـاي جدیـد بنگـاه    هاي تـازه وارد تقسـیم بـر نـوآوري     بنگاه

توسـط   بیشـتر وري  رهوري و رشـد بهـ  آ. حال اگـر نـو  استبازگوکننده موانع گسترش بازار 

گـذاري در   آپ و قـدرت قیمـت   شود مارك هاي تازه وارد و نوپا ایجاد شود باعث می بنگاه

هـاي موجـود و    وري توسـط بنگـاه   وري و رشـد بهـره  آسطح اقتصاد کاهش یابـد و اگـر نـو   

گـذاري در   شـود و قـدرت قیمـت    تـر مـی   انحصار در اقتصاد قـوي  ،قدرتمند قبلی ایجاد شود

  ).Peters, 2011شود ( تر می ر و پراکندهاقتصاد باالت

کند و سـطح قیمـت    ها رقابت را تقویت می هاي و یا کاال همچنین افزایش در تعداد بنگاه

تامین مالی است که درجه  ،دهد. از جمله موانع براي ورود بنگاه آپ را کاهش می و مارك

هاي اقتصادي و به  ه بنگاهتوسعه مالی اقتصاد و تراکم شبکه بانکی و همچنین تسهیالتی که ب

ــو  ــداعات و ن ــی آاب ــق م ــرد وري تعل ــین  ،گی ــل تعی ــده عام ــت   کنن ــوص اس ــن خص   اي در ای

 )Benabou, 1992(.  
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اطمینـانی حاصـل از تـورم اسـت کـه قـدرت       کـرد نا توان به آن اشاره  مورد دیگر که می

ر کامل از آنجا که اطالعات موجود در بازار براي طرفین حاض .کند انحصاري را تقویت می

هزینه کسب اطالعات باال است ایـن  همین اطالعات ناقص نامتقارن است. همچنین  نیست و

ها از شوك (نـویز)   کننده از آنجا که تولیدشود.  گذاري منجر می ویت قدرت قیمتامر به تق

ناشی از نااطمینانی تورم آگاهی بیشتر دارند و به عنـوان پوششـی (تـوجیهی) بـراي افـزایش      

ــا کســب اطالعــات و جمــع  تفاده مــیآپ اســ مــارك ــد ب آوري مضــنه قیمــت از ســوي  کنن

  .)Taylor, 1991آپ را کاهش دهد ( شود مارك کننده مجبور می کننده، تولید مصرف

اي است. حتی اگـر   کننده عامل تعییننیز هاي حمل و نقل و تراکم آن  ساختکیفیت زیر

اي که به عنـوان نهـاده    هاي واسطهتر کاال هاي تولیدي از قیمت کمتر و کیفیت مناسب بنگاه

اي و کیفیت و کمیت سیستم  آگاه باشند باز هم ممکن است شرایط منطقه ،کنند استفاده می

کننـده دوم ندهـد و وي    تر را به تولید تر و با کیفیت حمل و نقل اجازه استفاده از نهاده ارزان

و بـراي جبـران بـر قیمـت     از همان نهاده در دسترس با هر قیمت و کیفیـت موجـود اسـتفاده    

  .)Taylor, 2004افزاید ( نهایی کاال می

قـدرت   ،دهـد  آپ را کـاهش مـی   هاي صنفی نیـز مـارك   زنی اتحادیه افزایش قدرت چانه

هـاي بنگـاه را    شـود و هزینـه   هاي اسمی و حقیقی می گرفتن اتحادیه باعث باال رفتن دستمزد

آپ را بـاال   هر میزان دلخواه مارك  گاه بهدهد بن دهد اما فضاي رقابتی اجازه نمی افزایش می

  .)Taylor, 1991( شود گذاري می مرنگ شدن قدرت قیمتببرد و باعث ک

آپ  کننـده تـورم بـه اسـتخراج رشـد مـارك       در این تحقیق جهت بررسـی عوامـل تعیـین   

  شده است. آپ معرفی شده توسط لنس تیلور استفاده  پرداخته و از قاعده مارك

)1 (                          
w

p wb
Y

L

    1 1  

کـار بـه    نسبت نیـروي  bدستمزد اسمی،  wآپ،  نرخ مارك τقیمت محصول،  pکه در آن 

، دو رشـد بگیـریم   )1(اگـر از رابطـه   کار) است.  وري متوسط نیروي محصول (معکوس بهره

   آید: ) به دست می3) و (2( رابطه
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ها منهاي رشـد سـطح دسـتمزد اسـمی بعـالوه رشـد        آپ با رشد سطح قیمت که رشد مارك

  .وري متوسط برابر است بهره

  

  مطالعات تجربی -2-2

بررسی ارتباط متقابل بـین تولیـد و تـورم در    «با عنوان  اي در مقاله )1388(کمیجانی و نقدي 

تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل بین تولید بخشی و تورم در اقتصـاد ایـران، بـا    به  »اقتصاد ایران

و الگوهـاي تصـحیح خطـاي بــرداري     VARاسـتفاده از الگوهـاي خودرگرسـیونی بـرداري     

VECM پردازند. این مطالعه به بررسی اینکه آیا تورم  می 1353-1384هاي  با استفاده از داده

پردازد. متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق لگاریتم  ، مییک پدیده پولی است تنهادر ایران 

نرخ تورم، لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزي، لگـاریتم ارزش افـزوده بخـش صـنعت،     

لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات، لگاریتم نرخ ارز در بازار آزاد (غیررسمی)، لگـاریتم  

دهـد تـورم    برآورد مدل نشـان مـی  نتایج حاصل از  نرخ رشد نقدینگی و متغیر مجازي است.

  اي پولی نیست و متغیرهاي دیگري مثل تولید نیز بر تورم اثر دارند.  ایران تنها یک پدیده

تـورم بهـره وري و شکسـت سـاختاري؛     «در مقاله  )1384(زاده  صمدي و حقیقت و امین

وري و  بـه بررسـی ارتبـاط بلندمـدت بـین بهـره       »1338-1380ربی از اقتصاد ایران شواهد تج

پرداخته است. در این مطالعـه از روش همجمعـی    1338-80تورم در اقتصاد ایران طی دوره 

هـاي ایـن مقالـه     هانسن و آزمون ریشه واحد پرون استفاده شـده اسـت. یافتـه    –گوري  گري

وري و تورم وجود دارد. نتایج  حکایت از این دارد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین بهره

دهد که یـک رابطـه    نیز نشان می DOLSروش حداقل مربعات معمولی پویا  تخمین الگو به
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به ویـژه  عوامل ، تمامی وري وري وجود دارد و در نهایت افزایش بهره منفی بین تورم و بهره

  است.کرده نیروي کار را براي مقابله تورم توصیه 

پدیـده پـولی   آیـا تـورم یـک    «در پایان نامه کارشناسی ارشـد بـا عنـوان     )1382(تشکینی 

به بررسی و شناسایی عوامل موثر بـر تـورم در اقتصـاد ایـران بـراي دوره       »است؟ مورد ایران

پرداخته و جهت و میزان اثرگذاري حجم نقدینگی بر تورم، عوامـل مـوثر    1338-80زمانی 

 بر تورم و درونزایی یا برونزایی حجم پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قـرار داده اسـت.  

العمـل و تجزیـه    انباشـتگی و همچنـین روش تـابع عکـس     در مطالعه خود از تکنیک هموي 

، انگـل گرنجـر و یوهانسـن جوسـلیوس را بـراي      ARDLو سه مـدل  کرده واریانس استفاده 

که حجم نقـدینگی، بعـد از   آن است دهنده  ها نشان نتایج مدل. انجام تحقیق بکار برده است

لید ناخالص داخلی بیشترین اثـر را بـر شـاخص قیمـت     متغیرهاي شاخص بهاي وارداتی و تو

   کاالها و خدمات مصرفی دارد.

ابتـدا   »بررسی ماهیت تـورم در اقتصـاد ایـران   «دکتري با عنوان رساله در ) 1379( شاکري

سـپس  ، درونزایی و برونزایی، فعال و منفعل بودن پول و جهت علیت پول و تورم را بررسی

یک از نظریـات   وي هیچاست. کرده پیشنهادي را برآورد  مدل ARDLبا استفاده از روش 

داند و مجموعه اي ازعوامل طرف تقاضـا، طـرف    دهنده تورم ایران نمی را به تنهایی توضیح

داند. همچنین پول  عرضه، انتظارات، عوامل نهادي و ساختاري موجود در اقتصاد را موثر می

نبالـه روي نظـام پـولی و بـانکی از مقتضـیات      داند و انفعـال پـولی را د   را برونزا و منفعل می

  است.کرده واقعی اقتصاد تعریف 

و  VARبا اسـتفاده از مـدل    2در مقاله با عنوان پول و تورم در ایران )2007( 1لئو بوناتو

ECM سعی در بررسـی عوامـل مـوثر بـر تـورم ایـران        1988-2006هاي دوره زمانی  و داده

ها استفاده  دست آوردن سطح قیمته یقی پول براي باست. وي از معادله تقاضاي حقکرده 

لگاریتم سـطح قیمـت داخلـی،     :از ندمطرح شده در این برآورد عبارت . متغیرهاياستکرده 

بازار به قیمـت ثابـت)، نـرخ بهـره اسـمی و نیـز        GDPلگاریتم عرضه پول، لگاریتم درآمد (

                                                                                                              
1. Leo Bonato 
2. Money and Inflation in the Islamic Republic of Iran 
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ه یـک رابطـه بلندمـدت بـین     نتایج مدل حاکی از این است کـ  لگاریتم نرخ ارز موثر اسمی.

وي  .ها با متغیرهاي حجم پول، تولید حقیقی، نرخ بهـره و نـرخ ارز وجـود دارد    سطح قیمت

  کند. میکنترل رشد پول را کلید موفقیت در کاهش تورم ایران معرفی 

در مقالــه تجزیـه و تحلیـل تقاضـاي پــول و     )2002( 1اویـا سلسـان و منگـال گوسـوامی    

ــران ــورم در ای ــول در   مــدل اق 2ت ــورم و تقاضــاي پ ــایی ت تصــاد ســنجی ســاده فصــلی از پوی

آیـا کـاهش تـورم    کردند که بررسی و را ارایه  1990-2001مدت در ایران طی دوره  کوتاه

دهنـده یـک شکسـت سـاختاري در روابـط       با وجود رشـد پـولی نشـان    2000در اوایل سال 

ه تفاضل مرتبـه اول بـا   دهد ک مدل است. برآورد مدل تصحیح خطا براي نرخ تورم نشان می

وقفه تورم، محصول، کاهش ارزش پـول در بـازار غیررسـمی و شـرایط عـدم تعـادل بـازار        

کننده و به لحاظ آماري قابل توجه از نـرخ تـورم (رشـد شـاخص      پول همگی عواملی تعیین

CPI.ــین آزمــون ) هســتند دهنــده عــدم وجــود شکســت   هــا و شــواهد آمــاري نشــان  همچن

اي تــورم اسـت. در نهایــت نیـز نــرخ ارز را بـه عنــوان عامـل عمــده     هـ  سـاختاري در پویــایی 

  کند. کننده تورم معرفی می تعیین

گذاري در اقتصاد ایران باالست و یکی از عوامل موثر  به نظر نگارندگان قدرت قیمت

بر تورم است و فقدان آن در مطالعات و تحقیقات کامال محسوس است. از ایـن رو در ایـن   

ین بــار در مطالعــات حــوزه تــورم ایــران، ســعی بــه کمــی کــردن قــدرت  مطالعــه بــراي اولــ

آپ شـد و وارد مـدل تحلیلـی مـورد اسـتفاده در       گذاري با استفاده از شاخص مـارك  قیمت

  مطالعه شد.

  

  برآورد مدل و تحلیل نتایج -3

هاي بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران و    به منظور تخمین مدل مطالعه پیش رو از داده

هاي نرخ ارز غیررسمی، نقدینگی  ار ایران استفاده شده است، به این ترتیب که دادهمرکز آم

                                                                                                              
1. OyaCelasun&MangalGoswami 
2. An Analysis of Money Demand and Inflation in the Islamic Republic of Iran 
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و تـورم و تولیــد ناخــالص داخلــی کشــور از پایگـاه داده بانــک مرکــزي و بــراي اســتخراج   

هاي مرکز آمار استفاده شد و پس از آن به تخمین  آپ از داده وري نیروي کار و مارك بهره

بـه   شـود براي اینکه از کاذب نبـودن رگرسـیون اطمینـان حاصـل      مدل پرداخته شد. در ابتدا

دهد همه متغیرهاي استفاده  نشان می )1(پردازیم که جدول  بررسی مانایی متغیرهاي مدل می

 درصد مانا هستند. 5شده در مدل در سطح 

  

  یافته استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم بررسی مانایی متغیرها با- )1جدول (

 نرم افزار ADFر کمیت مقدا  متغیر
 نقاط بحرانی



وري نیروي کار رشد بهره  

آپ رشد مارك  

 رشد نرخ ارز

 رشد نقدینگی

 تورم

  

مـدل   ،بر ایـن اسـاس   .دهد نشان می »یک«وقفه بهینه را  VARاولیه مدل  تخمیننتایج 

هـر متغیـر بـه صـورت تـابعی از       VARبرآورد شد، اما از آنجـا کـه در مـدل     »یک«با وقفه 

ضـرایب   ،شـود  ه مـی هاي خود متغیر و سایر متغیرهاي معرفی شـده در مـدل تخمـین زد    وقفه

ــه تخمــین زده شــده اهمیــت پارامترهــاي تخمــین زده شــده در روش  اي را  هــاي تــک معادل

العمـل آنـی و تجزیـه     بـراي تحلیـل نتـایج از توابـع عکـس      بنابراینشوند  ندارند و تفسیر نمی

  شود.   واریانس استفاده می

مـورد بررسـی    پایداري مدل را ،پرداخته شود VARقبل از آنکه به تحلیل نتایج مدل 

 اش شـرط پایـداري مـدل ایـن اسـت کـه ریشـه مشخصـه         VARهاي  دهیم. در مدل قرار می

هـاي مشخصـه کمتـر از یـک باشـند.       به این معنا که ریشـه  ،خارج از دایره ریشه واحد نباشد

  دهنده پایداري مدل مورد آزمون این مطالعه است. نشان )2(جدول 
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 پایداري مدل آزمون - )2جدول (

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: GMPL GMU GEX GM INF  

     Root Modulus 

/ /

/ /

/ /

/ - /i /

/ +/i /

 No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

  العمل آنی توابع عکس -1-3

بینـی   هاي پـیش  العمل آنی امکان تحلیل رفتار متغیرهاي هدف را در مقابل تکانه توابع عکس

تواننـد بـراي تحلیـل اثـرات تغییـرات سـاختاري مـورد         کنند و می نشده در متغیرها فراهم می

پاسـخ یـک متغیـر را بـه شـوك وارده در هـر یـک از         یگر،به عبارت داستفاده قرار گیرند. 

دهد. در تحلیل نتایج حاصل از شوك وارده دو نکته حائز اهمیـت   متغیرهاي دیگر نشان می

ان که مانایی مـدل را  دوم میرا بودن اثر آن در طول زم ،ها است: اول معنادار بودن اثر شوك

  .))1(نمودار ( دهد نشان می

کـار و   وري نیـروي  رابطـه رشـد بهـره   ) آمده اسـت،  1ه نمودار (براساس آنچه در مجموع

کـار تـورم را کـاهش     وري نیـروي  تورم منفی است و یک واحد شوك مثبت به رشـد بهـره  

همچنـین اثـر شـوك وارد     .شـود   دهد و تا دوره دوم این اثر تقویت و بعد از آن میرا مـی  می

   شده تا سه دوره معنادار است.

آپ تـا   تورم مثبت است و یک واحد شوك مثبت به رشـد مـارك  آپ و  رابطه رشد مارك

 شـود.  دار بر تورم دارد و بالفاصله بعد از دو دوره اثر آن میـرا مـی   دو دوره اثر مثبت و معنی

رابطه رشد نرخ ارز و تورم مثبت است و یک واحد شوك مثبت به رشد نـرخ ارز تـورم را   
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شود و تـا پـنج    تدریج کاسته میه د از آن بتا دوره دوم اثرش تقویت و بع، دهد افزایش می

  دوره بعد این اثر معنا دار است.

رابطه رشد نقدینگی و تورم مثبت است و یک واحد شوك بـه رشـد نقـدینگی تـورم را     

شود و تـا شـش    تدریج کاسته میه تا دوره دوم اثرش تقویت و بعد از آن ب ،دهد افزایش می

یک واحد شوك به تورم نیز بر خودش تا پنج دوره اثر  تاثیر .دوره بعد این اثر معنادار است

  یابد. تدریج کاهش میه دار دارد و ب مثبت و معنی
  

  یآن العمل عکس توابعنتایج  -)1نمودار (
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  تجزیه واریانس -2-3

روش تجزیه واریانس است. با اسـتفاده از   ،روش دیگر براي توصیف رفتار پویاي یک مدل

رسی کرد که تغییرات یک متغیر تـا چـه انـدازه ناشـی از اجـزاي      توان بر تجزیه واریانس می

عبـارت  ه بـ  .اخالل خود متغیر و تا چه حد ناشی از تغییرات سایر متغیرهاي مدل بـوده اسـت  

هاي وارده از طـرف هـر یـک از متغیرهـا چنـد       کند که تکانه تجزیه واریانس بیان می ،دیگر

در واقع سهم هر متغیـر برونـزا در تکانـه     دهد. در متغیر وابسته را نشان می درصد از تغییرات

گیـرد. سـتون اول در تجزیـه واریـانس،      وارد شده بـر متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار مـی       

منبـع ایـن خطـا تغییـر در مقـادیر       .هـاي مختلـف اسـت    بینی در دوره دهنده خطاي پیش نشان

  هاي آنی است. جاري و تکانه

  تجزیه واریانسنتایج  -)2نمودار (
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درصـد از واریـانس خطـاي     67/24دهـد در دوره اول   آنچه نتایج تجزیـه واریـانس نشـان مـی    

درصـد منسـوب بـه شـوك رشـد       53/28کـار،   وري نیـروي  بینی تورم منسوب به رشد بهـره  پیش

درصــد منســوب بــه رشــد  15/3رصــد منســوب بــه شــوك رشــد نــرخ ارز، د 56/1آپ،  مــارك

مـدت اثرگـذارترین    د تورم است. یعنی در کوتاهدرصد منسوب به شوك خو 09/44نقدینگی و 

وري نیروي کار است و متغیرهـاي پـولی    آپ و رشد بهره رشد مارك ،متغیرها غیر از لختی تورم

درصـد از تـورم را رشـد     39/30سـال   10سهم کمتري در توضیح تورم دارند و بعـد از گذشـت   

 21/17، درصد را رشد نـرخ ارز  92/13 ،آپ درصد را رشد مارك 48/10کار و  وري نیروي بهره

شـود.   درصد از تورم توسط خودش توضیح داده می 01/28درصد را رشد نقدینگی و در نهایت 

یعنی بعد از گذشـت زمـان و در بلندمـدت نقـش متغیرهـاي پـولی افـزایش مـی یابـد و همچنـان           

  کنند.   متغیرهاي غیرپولی حاضر در مدل نقش اثرگذار خود را ایفا می

  

  گرنجر علیت -3-3

براي بررسی اینکه بین متغیرها علیت وجود دارد یا خیر و اینکه علیت از کدام متغیر به کدام 

  شود. متغیر است از آزمون علیت گرنجر استفاده می
 

 آزمون علیت گرنجر نتایج - )3جدول (

Dependent variable: INF 

Excluded Chi-sq df Prob. 

GMPL /  /

GMU /  /

GEX /  /

GM /  /

All /  /

Dependent variable: GM 

Excluded Chi-sq df Prob. 

GMPL /  /

GMU /  /

GEX /  /

INF /  /

All /  /
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دهـد تمـام متغیرهـاي وارد شـده در مـدل علـت تـورم هسـتند.در          لیت نشان مـی آزمون ع

آپ و تورم علت رشد نقدینگی است.این رابطه علی استخراج شده  جدول دوم رشد مارك

  دهد بخشی از پول در ایران منفعل است. نشان می

  

  گیري و پیشنهادهاي سیاستی    نتیجه -4

واسطه پیچیدگی کـه دارد تحـت تـاثیر      ست و بهترین معضالت اقتصادي ا تورم یکی از مهم

بسـته بـه    ،پـردازي تـورم   کـه در سـیر تـاریخی نظریـه     طوريه گیرد ب عوامل مختلفی قرار می

علـل متفـاوتی بـراي بـروز ایـن       ،شرایط زمانی و مکانی که موضوع تورم مطرح بوده اسـت 

ایـن معضـل اقتصـادي    دنبال آن راهکارهاي متفـاوتی بـراي رفـع    ه اند و ب پدیده معرفی کرده

منظور تحلیل تورم یک کشور براي اینکـه بـه    رسد به نظر می ارائه شده است. بر این اساس به

اشتباه دچار نشویم باید این واقعیت را در نظر بگیریم که بخشی از دالیل بـروز تـورم ریشـه    

  در ساختار و وضعیت نهادي اقتصاد دارد. 

صـارگونه اقتصـاد، ضـعف در نهادهـاي نظـارتی      در کشور ایران با توجـه بـه سـاختار انح   

گذاري در اقتصاد  یکـی از   کشور و ساختار نامناسب تخصیص و توزیع وجود قدرت قیمت

تـوان از آن   آیـد و در تبیـین علـل بـروز تـورم نمـی       هـاي اصـلی اقتصـاد بشـمار مـی      مشخصه

اقتصـاد،  پوشی کرد. بـر ایـن اسـاس در ایـن مطالعـه بـراي تبیـین علـل بـروز تـورم در            چشم

  گذاري وارد مدل شد. آپ به عنوان شاخصی براي قدرت قیمت مارك

 .آپ نیز از جملـه عـواملی اسـت کـه ریشـه در سـاختار نهـادي اقتصـاد دارد         رشد مارك

هـاي تولیـد    صـورت درصـدي از هزینـه   ه آپ با تعریف اضافه بهایی که تولیدکننده ب مارك

هاي باثبات امري بـدیهی و پذیرفتـه   قتصادکند یا همان حاشیه سود در ا متغیر خود کسب می

آپ  گویـد بـه صـورت پـارامتر وارد قاعـده مـارك       شده است. همانطور که لنس تیلـور مـی  

کند. اما در اقتصادي چون ایران که از  شود و بنگاه بر اساس این قاعده قیمت گذاري می می

ــی   ــج م ــزمن رن ــاال و م ــورم ب ــرد ت ــراهم شــده و   و ب ــور انحصــارگران ف ــه حض ــدرت  زمین ق

 کهتوان انتظار داشت  دیگر نمی ،گذاري هاي دلخواه جز بدیهی در اقتصاد شده است قیمت
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آپ محاسـبه   صورت پارامتر باقی بماند و همانطور که در ایـن تحقیـق مـارك   ه آپ ب مارك

  .شده است داراي رشد است

و تعـادل   براي تنظـیم  از این رواز آنجا که تولید در اقتصاد ما انعطاف پذیري کمی دارد 

و عرضـه   کنـد. در مقابـل تولیـد    این قیمت است که نقش متعادل کننـده را بـازي مـی    ،بازار

ضعیف و کم انعطاف، تقاضا نیز کم کشش است و کم کششـی تقاضـاي کـل طبـق قاعـده      

  شود.  لرنر باعث افزایش قدرت انحصار می

گـذار   مـل قیمـت  گذاري توسـط عوا  طور موثر بر قیمته فقدان نهاد نظارتی کارآمد که ب

هاي گسترده و چند الیه منجر بـه   گري همچنین واسطه .نظارت کند مزید بر علت شده است

شـود و در   تولید شده و گاهی یک کاالي نهایی چندین بار داللی مـی  فرآیند طوالنی شدن

که اگر قیمت نهـایی در   طوريه بکند  گر می هر مرحله یک حاشیه سود نصیب یک واسطه

چنـدین برابـر قیمـت تمـام شـده       ،ده و قیمـت تمـام شـده را مقایسـه کنـیم     کنن دست مصرف

شود. عالوه بـر آن، ایـن    ل منجر به تقویت تورم میئهمه این مسا  آپ داشته است که مارك

 .زنـد  هاي نسبی را بر هم مـی  ها شده و قیمت وضعیت منجر به عدم تناسب در افزایش قیمت

هـاي تولیـدي و مولـد اقتصـاد اسـت و از آنجـا کـه         هاي نسبی به زیان بخش این تغییر قیمت

خواهد، هزینه ندارد و تغییر شغل در آن آسان و کم هزینـه   گري سرمایه نمی داللی و واسطه

است، سیستم انگیزشی اقتصاد را بجاي تشویق بر تولید و ارتقاي بنیه تولیدي به سمت داللی 

یابد و قیمت تمام شده افـزایش   آپ افزایش می دهد و باز هم مارك گري سوق می و واسطه

  شود. یافته و تورم ایجاد می

وري نیروي کـار و   مدت دو متغیر رشد بهره دهد در کوتاه نتایج مدل این مطالعه نشان می

د و اثرگذاري متغیرهاي رشد نقدینگی و نآپ بیشترین اثرگذاري را بر تورم دار رشد مارك

  . یابند رشد نرخ ارز با گذشت زمان افزایش می

ترین اهداف یک کشـور ایجـاد ثبـات داخلـی و رسـیدن بـه رشـد و توسـعه          یکی از مهم

یابی بـه ایـن اهـداف مهـار تـورم      اقتصادي است که شاید بتوان گفت مـوثرترین کانـال دسـت   

همانطور که از مدل اجرا شده در این تحقیق دیدیم از عوامل موثر بر تـورم   است، از این رو
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بـراي  کـه  آپ و رشد نرخ ارز است  رشد نقدینگی، رشد ماركوري نیروي کار،  رشد بهره

  .این متغیرها را تحت کنترل درآوردمبارزه با تورم باید 

  

  وري نیروي کار بهره يارتقا

هـا و   دهد و اثرش بر کـاهش قیمـت   وري تابع عرضه کل را به سمت پایین انتقال می افزایش بهره

توانند با اتخاذ تصمیمات مناسـب سـازوکاري    یسیاستگذاران م .افزایش سطح تولید آشکار است

تقویـت اصـناف    ؛کیفیـت تولیـد سـوق دهنـد     يایجاد کنند تا انگیزه کارگران را در جهت ارتقـا 

بشکل کارآمد و دادن سهم مناسبی از تولید ملـی انگیـزه مناسـب جهـت نـوآوري و خالقیـت و       

اد شـود تـا فرهنـگ کـار در     کند. همچنـین بایـد سـازوکاري ایجـ     کیفیت تولید ایجاد می افزایش

کشور تقویت شود و روحیه تنبلی و سستی در کار را کاهش داده و در حـد امکـان از بـین ببـرد.     

هـا   هـا و برخـورداري   کار مناسبی در مورد شکاف بزرگ میان صالحیتهبراي این منظور باید را

    .گذارد یافت. این موضوع بطور مستقیم بر سیستم انگیزشی جامعه اثر می

ها در جامعه بصورتی تعریف شده که عالمت درسـت بـه    ها و تنبیه حال حاضر تشویق در

وقتی درآمد حاصل از سوداگري ارز، سـکه و مسـکن از حاصـل فعالیـت و      ،دهد افراد نمی

هاي خـرد را   انسان عقالیی تعریف شده در تئوري ،تالش مولد یک کارگر ماهر بیشتر است

 گـذارد.  کنـد و تولیـد ملـی کشـور رو بـه زوال مـی       میبه سمت داللی و سوداگري رهنمود 

فرهنگ و عرف نانوشته و تغییر قواعد و قوانین رسمی نوشته شده در جهتـی   يبنابراین ارتقا

که به بازیگران فعال در عرصه اقتصاد عالمت درست بـه سـمت افـزایش تولیـد و نـوآوري      

  بدهد را باید در دستور کار قرار داد.

  

  دینگیمحدود کردن رشد نق

انضـباطی   توان یکی از عوامل بی ترین بازیگر اقتصاد ایران را می عنوان بزرگ رفتار دولت به

دائمی دولت بخشی از نقدینگی را بـدنبال خـود    کسري بودجهواقع  پولی کشور دانست. در

همـراه خـود بیـاورد و     تواند انضـباط پـولی را بـه    انضباط مالی دولت می ،کشد. از این رو می



  1394، پاییز 58شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    56

 
 

 

بایـد بـا اصـالح    . دولت کنداي از مشکل نقدینگی غیرقابل کنترل کشور را حل  دهبخش عم

  .کار مناسبی جهت افزایش درآمدهایش ایجاد کندنظام مالیاتی راه

هـاي اضـافی دولـت     همچنین مخارج دولت باید مورد بـازبینی قـرار گیـرد تـا اوال هزینـه     

لت در جهت رفـاه آنهـا و بهبـود    هاي دو هزینه حذف و اصالح شود و دوما مردم دریابند که

صـورت مالیـات   ه هـا بـ   وضعیت اقتصاد کشور است و با تمایل سـهم خـود را از ایـن هزینـه    

یابـد و مقـام پـولی     کسر بودجه کاهش مـی  ،بپردازند. نهایتا با اصالح وضعیت بودجه دولت

  ي پولی بپردازد.سیاستگذار طور کارآمد به تواند به می

توان به قسمتی از نقـدینگی کـه در بخـش غیرمولـد      ینگی میجهت کاهش رشد نقد همچنین

کنـد از   هـایی کـه بخـش غیـر مولـد را محـدود مـی        با اتخاذ سیاست کرد؛اشاره  ،کند گردش می

جمله تغییر سیستم انگیزشی به سمت فعالیت مولد و تولید که قبال با آن اشاره شـد نقـدینگی کـه    

کنـیم.   هـاي مولـد و تولیـد اقتصـاد هـدایت مـی       در این بخش در جریان است را به سمت فعالیت

اي است که از سویی رشد باالي نقدینگی به عنوان یکی از عوامـل   وضعیت اقتصاد ایران به گونه

کنندگان و کارآفرینـان یکـی   شه مطرح است و از سوي دیگر تولیدموثر بر تورم باالي ایران همی

رسـی بـه تسـهیالت مناسـب جهـت رفـع       شان کمبود منابع مالی و عدم دست از مشکالت همیشگی

هاي تولید است علت این امـر چیـزي جـز ایـن نیسـت کـه بخـش بزرگـی از نقـدینگی در           هزینه

گـردد. بـا محـدود کـردن      عبارتی همان بخش نامولـد مـی  ه گري و داللی و ب سوداگري و واسطه

گـذاري   درآمدهاي مترتب بر سوداگري و داللی و ایجاد فضاي امنیت و کاهش ریسک سـرمایه 

توان منابع حقیقی و پولی را به سـمت فعالیـت هـاي تولیـدي سـوق داد و       هاي مولد و تولیدي می

  .کردبهبودي در وضعیت طرف عرضه اقتصاد ایجاد 

  

  گذاري قدرت قیمت کردنمحدود 

گذاري در یک اقتصاد است بـراي   کننده میزان قدرت قیمت ساختار اقتصاد از عوامل تعیین

ها به میزانی که از سویی انگیزه تولید و کسب سود  آپ اري و ماركگذ کاهش قدرت قیمت

اقتصاد باید هر بهانه مربوط و نامربوط نباشد  باقی بماند و از سوي دیگر مجال افزایش قیمت به
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رقابتی باشد و نیروهاي خود اصالح در بازار فعال باشند و عوامل حاضر در اقتصاد بصورت 

توان با ایجاد نهادهاي نظارتی  مدت می مدت و میان راهکار کوتاهاي باشند.به عنوان یک   ذره

  .کردهاي مکرر و با فاصله زمانی کم را مسدود  هاي افزایش قیمت کارآمد راه

  

  کنترل رفتار نرخ ارز

هـاي تولیـد و    طـور مسـتقیم از مسـیر هزینـه    ه عالوه بر اینکه بی ثبـاتی و افـزایش نـرخ ارز بـ    

بـا   دتوان شود، افزایش نرخ ارز رسمی می افزایش تورم منجر میتحریک انتظارات تورمی به 

هـا رشـد    که در برخـی سـال   طوري  افزایش پایه پولی منجر به رشد نقدینگی و تورم شود به

هاي خارجی بانک مرکزي از رشد پایـه پـولی بـاالترین سـهم را داشـته کـه یکـی از         دارایی

وضـعیت اهمیـت مـدیریت نـرخ ارز و      اسـت. ایـن    دالیل آن افزایش نرخ ارز رسـمی بـوده  

  کند.   باثباتی این متغیر کلیدي را آشکار می

ور شـدن انتظـارات    هاي مداوم آن مانع از شـعله  و افزایش ارزجلوگیري از نوسانات نرخ 

تورمی مردم خواهد شد و ارز را از سبد دارایی خـارج و سـوداگري روي نـرخ ارز مسـدود     

مین منابع ارزآوري مناسب بـا دخالـت در بـازار ارز و عرضـه     با تا بایدکند. مقامات پولی  می

  ارز در مواقع کمبود مانع نوسانات نرخ ارز شوند.
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