
 "پیمان نهادی بین مردم و حکومت  مغایرتورم پدیده  "

 محمدحسین شریف زادگان 

 استاد دانشگاه شهیدبهشتی 

آن در همه کشورهای    کنترل  مبادله مثل پول مرتبط است.  ابزار  های اقتصادی است که به ارزش تورم یکی از پدیده  

مهورهای  یکی از رئیس جها است.  ترین دستور کارهای دولت توسعه یافته از مهم بیشترکشورهای   ویژهمختلف به  

لباس خود   روی  معنی    WIN  واژهآمریکا  به  که  بود  کرده  نمایید "را نصب  تورم حمله  به   Whip)"همین حاال 

Inflation Now .بود ) 

ردم در  م .  دشونی بودن اقتصاد می  بیقابل پیش های اقتصادی، عدم شفافیت و غیرتورم موجب آشفتگی حساب          

خورد  پاداش در مقابل کار و تالش به هم می   دهند و مبنای پرداخت دست می   را از   شانشرایط تورمی قدرت خرید  

  فقر و نابرابری تشدید   ،درآمد یارانه می پردازند  های پر های کم درآمد و متوسط به گروهها گروه و با باال رفتن قیمت 

ر اقتصادی و اجتماعی  ساختا  در   د و شرایط غیرعادی و آنومی شوی  ای نامتعادل م و جامعه به شکل غیر عادالنه   شده

 د. شومی  حاکم جامعه 

با  به  ،  تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی    ،در اقتصاد ایران امروز  اقتصاد سیاسی و نهایتاً به امر  پدیده مرتبط 

ه  ه است و مهمترین وظیفه دولت انجام اقدامات و تدابیری است که منجر ب شد امنیت اجتماعی تبدیل  یاسی و  س 

افزایش سطح عمومی قیمت ها به طور مستمر و در یک بازه زمانی است  ، د. تورم شو  کنترل و مهار تورم در جامعه 

کاال و خدمات در    یمحاسبه رشد شاخص قیمت ها  از  مقدار تورم   که مشمول شاخص قیمت مصرف شده است.

ل ایجاد تورم  لع  .د بدست می آیمات در سال قبل  حوزه های مختلف مثل هزینه خانوار به قیمت همان کاال و خد 

نظر اقتصاد کالسیک،  ماز     ، بعنوان نمونهبحث بسیار مهمی است که در ایران همیشه مورد مناقشه بوده است

است. استواراساساً بر رشد سطح قیمت ها متناسب با رشد پول    ودهد  ورم را توضیح می ت   "نظریه مقداری پول"

دقیقاً مساوی ارزش    اهمقدار کاال و خدماتی که می توانیم با هزار تومان خریداری کنیم در شرایط تعادل قیمت  

ار تومان می توانیم خرید  کاال و خدماتی که با هز  ،   فرض کنیم   p  ،  هزار تومان است. اگر سطح عمومی قیمت ها را

ها افزایش یابد توان خرید ما برای خرید کاال و خدمات مورد  است. هرگاه سطح عمومی قیمت   ( p/1000)کنیم  

ها افزایش یابد ارزش پولی ما یعنی ارزش و قدرت خرید هزار  یابد. یعنی هرچه سطح عمومی قیمت نظر کاهش می 

تعیین می تومان کاهش می  را  پول  ارزش  ییابد. عوامل مختلفی  افزایش  را  آن  و  نظریه  ا کاهش می کنند  دهند. 

مقداری پول آن را در قالب عرضه و تقاضای پول تفسیر می کند. وقتی بانک مرکزی اوراق مشارکت می فروشد  

شود و هر گاه اقدام به خرید  با دریافت و جمع آوری پول موجب کاهش ارزش پول می ،  البته در شکل بازاری آن  



د که باعث افزایش  کند و پول به جامعه تزریق می شورداخت میبرای خرید آن پول پ  ،  اوراق مشارکت می کند 

پول تزریق شده از اوراق مشارکت که در بانکها سرمایه گذاری می شود با توجه به  همچنین  د.  شو عرضه پول می  

 .  ضریب فزاینده پولی مجدداً موجب افزایش بیشتر عرضه پول در جامعه می گردد 

ضای پول اثر می گذارد ولی سطح متوسط قیمت ها از اهمیت بیشتری برخوردار  عوامل و متغیرهای زیادی روی تقا

است. مردم پول را را به خاطر اینکه وسیله مبادله برای تبادل کاال و خدمات است نزد خود نگهداری می کنند. از  

  .ش می یابد ها افزایش یابد قدرت خرید یک واحد پولی کاهسوی دیگر قبالً گفته شد هر چه سطح عمومی قیمت

ها باال برود پول بیشتری الزم است که آن کاال یا خدمات خریداری شود و در  یعنی در شرایطی که سطح قیمت

افزایش قیمت با  افزایش می واقع  نیز  پول  تقاضای  اقتصاد کالسیک سطح  ها  در  بدان مفهوم است که  این  یابد. 

تقاضای پول حاصل می گردد.بدین معنی که اگر سطح   عمومی قیمت ها در بلند مدت از تعادل یا برابری عرضه و 

عمومی قیمت ها باالتر از سطح تعادل اقتصاد باشد تقاضای مردم برای نگهداری پول بیش از عرضه پول از سوی  

یابد تا عرضه و تقاضای پول برابر شوند و اگر سطح  بانک مرکزی خواهد بود و سطح قیمت ها آنقدر کاهش می

تر از خط تعادل باشد، تقاضای مردم برای نگهداری پول کمتر از عرضه پول خواهد شد و قیمت  ها کمعمومی قیمت 

 د.  شودیگر عرضه و تقاضای پول برابر بار تا آن چنان افزایش پیدا می کنند  ها

دارند    را ها ایجاد شود مقدار پولی که مردم تمایل به نگهداری آنبا این فرض در شرایطی که سطح تعادل قیمت 

می  قاعدتاً در حالی عملی    قیقاً با مقدار عرضه پول از سوی بانک مرکزی برابر است. عرضه و تقاضای پول باید د

حاکم باشد و برای استقرار آن شروطی الزم است که تحقق آن تقریباً در کشورهایی  عرضه وتقاضا  بازار    د کهشو

می باشد اگرچه در اروپا و آمریکا نیز کامالً تحقق    بسیار دشوارصاد دولتی و انحصاری است  نظیر ایران که دچار اقت

نمی یابد. سرعت گردش پول نیز به این ماجرا اضافه می گردد و آن تعداد دفعاتی است که پول طی یکسال بین  

 د. شو ی ط ارائه انواع تسهیالت عملی مها توس اشخاص مختلف دست به دست می گردد و در بانک

کم باشد: حانظریه مقداری پول در شرایطی قیمت تعادلی و تورم را توضیح می دهد که این شرایط در آن ها  

سرعت گردش پول ثابت باشد، شرایط عملکرد سیستم بازار حاکم بوده و متعاقب آن اشتغال کامل باشد، تابع  

حجم پول از سوی بانک مرکزی تغییرات    با ثابت بودن سرعت گردش پول با افزایش ،  تقاضای پول ثابت باشد  

تورم است، متناسب در ارزش اسمی تولید   تغییرات در سطح    ه د ش   ایجاد   که ارزش تولید بدون  نهایتاً موجب  و 

  ، دهد  عرضه پولی خود را افزایش می عمومی قیمت کاال و خدمات می شود. بنابراین وقتی بانک مرکزی سرعت  

عرفی  جاد تورم را رشد عرضه پول مور خالصه نظریه مقداری پول عامل اصلی ای می گردد. به ط  موجب افزایش تورم  

 .  میکند 



د. بنابراین هرگاه دولت ها پول  خواهد ش ها نیز تثبیت  ح عمومی قیمتد سطشوتی حجم پول کنترل یا تثبیت  وق

چون طبق این نظریه علت اصلی ایجاد تورم رشد  بیشتری چاپ و انتشار دهند قیمت ها نیز افزایش خواهد یافت. 

پول را بیشتر میکند یا به خلق پول می پردازد ارزش پول و قدرت خرید    عرضه انک مرکزی  حجم پول است وقتی ب

انک مرکزی برای تثبیت و کنترل قیمت ها می بایست عرضه پول را به شدت آن نیز به سرعت کاهش می یابد و ب

 افزایش دهد و همین امر چرخه افزایش عرضه پول و افزایش تورم را رقم می زند. 

رسد در شرایط اقتصاد ایران که دچار اقتصاد دولتی انحصاری و ناکارآمدی های مدیریتی و فساد است  به نظر می  

ای تولید اثر  سطه احریم های خارجی بر مبادالت بین المللی پول و واردات کاالهای ضروری وو اخیراً نیز شدت ت

نظریه مقداری پول نتواند توضیح دهنده کاملی برای    ، ود و کاهش تولید را فراهم ساختهگذاشته و موجبات رک

  وتورم   ن دادن تعامالت پولیالگوی نظری مفیدی برای نشا  ولی در مجموع  تعامالت اقتصادی و تورم در ایران باشد.

 در اقتصاد ایران است.

رشد می کند    خیلی زیادی در حد    در این میان ابرتورم ها زمانی اتفاق می افتد که سطح عمومی قیمت ها ماهانه 

افزایش بسیار زیاد  مقداری پول  نظریه  س  د. بر اساشومی  یا بیشتر  ها صد برابر  طح عمومی قیمت و طی یک سال س 

با  مان  آلگردد. البته ابرتورم های تاریخی  عرضه پول توسط بانک های مرکزی موجب ایجاد پدیده ابرتورم ها می  

اقتصادی و سیاسی آن کامالً متمایز است.    ابرتورم های کشورهای آفریقایی به خاطر زمینه های محیطی، نهادی،

عنوان ابزاری تحلیلی  ه پایه در شرایط خاص خود عمل می کند ولی به اگرچه نظریه مقداری پول به عنوان یک نظری

می تواند در شرایط ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد ولی می بایست شرایط محیطی اقتصاد ایران که بعضاً نیز  

پول و پایه  رشد عرضه    که از ایران رشد نقدینگی    اقتصاد در  البته   د. شوسی است به آن اضافه  د سیاتحت تاثیر اقتصا 

  یی تنهابه  ،  شودها به بانک مرکزی حاصل میپولی کشور که از مجموعه بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک

ایران از    بلکه مسئله رشد و تغییرات ضریب فزاینده و خلق پول در بانک ها که در،  دشو تورم تلقی    علت  تواند نمی

های مختلف  ناکارآمدی بخش همچنین    . اقتصادی تاثیر می پذیرد  یا شرایط آنومی  ناهنجار  اقتصادی    شرایط محیطی 

  تصمیم سازی   و   که شامل تصمیم گیری   در حکمروایی اقتصادی  خللد ودر نهایت  مالیات ستانی ناکارآم،  اقتصادی

البته نمی توان  .  زند اقتصاد ایران را رقم می   شرایط فعلی   که زمینه های تحقق د نمحسوب می شو  عواملی از  است،

 در این شرایط تحریم های گسترده بین المللی و رکود و فساد ناشی از آن را نیز نادیده گرفت.  

دولت ها با تصمیمات سیاسی و   است.  مالیات تورمی    بحث قابل توجه درارتباط با مطالب ذکرشده در مورد تورم، 

ناهنجاری  آنومی و  عرضه پول، رشد پایه پولی و شرایط نگی که عمدتاً ناشی از رشد  اقتصادی خود به افزایش نقدی

ای نظیر اقتصاد ایران است شرایطی را فراهم می سازند که تورم در اقتصاد پدیدار می گردد. در  اقتصادی و زمینه 

پردازند. وقتی  رضه آن می به خلق و انتشار پول و رشد ع  ی که باآن سروکار دارند، واقع دولت ها برای حل مشکالت



آید که مشابه تورم  د پدیده مالیات تورمی پدید می شوکنند و تورم ایجاد می  قدام می ها به افزایش نقدینگی ا دولت 

کنند. تورم مالیاتی فریبکارانه است وقتی دولت  اداره مالیات تنظیم نمی  رای ی نیست مردم اظهارنامه مالیاتی بعاد

افزایش می پول چاپ می  یا نقدینگی  یابد. مالیات  یابد ارزش و قدرت خرید پول در جیب مردم کاهش می کند 

 گیرد.  تورمی به همه کسانی که پول نگهداری می کنند یا حقوق ثابتی دارند تعلق می 

های  به گروه   به خاطر خرید گرانتر کاال وخدماتهای درآمدی پایین و متوسطیاتی است که گروه مالیات تورمی مال

ها در ثروتمندان  می پردازند. اگر خوشنودی آنی از افزایش قیمت که عمدتا مالکان کاال وخدمات اند ،  درآمدی باال  

یم خوشنودی آنی، چون تورم  ی گوایجاد می گردد ناشی از صدای خرد شدن استخوان فرودستان جامعه است. می 

و نهایتا ثوتمندان را نیز در    دشو و همه ارکان اقتصاد جامعه می    موجب اختالل در اقتصاد و تولید و عرضه و تقاضا

د که کسانی از  شوخاصی دارد ولی عمدتاً موجب می البته مالیات تورمی در شرایط هر کشوری رفتار    . بر می گیرد

فرسایی به دولت و ثروتمندان جامعه بپردازند. فیشر اقتصاددان  پایین مالیات طاقت   های درآمدی متوسط و گروه 

پردازند و  نیمه نخست قرن بیستم اولین کسی بود که رابطه بین نرخ بهره اسمی که بانکها به سپرده گذاران می 

ها در طول زمان  انکنرخ بهره حقیقی که تحت تاثیر تورم نشان دهنده قدرت خرید حساب پس انداز افراد نزد ب

 است را بررسی کرد. در واقع نرخ بهره حقیقی تفاضل نرخ بهره اسمی با نرخ تورم است.

 نرخ بهره حقیقی (  نرخ بهره اسمی = –) نرخ تورم 

یابد و از یک طرف نرخ بهره اسمی  دهد تورم افزایش می بنابراین وقتی بانک مرکزی نرخ رشد پول را افزایش می 

یابد که در واقع این تعدیل نرخ بهره اسمی به نرخ تورم را اثر فیشر می گویند. در  جبران تورم افزایش می برای  

صورتی که نرخ بهره اسمی به اندازه تورم افزایش نیابد نرخ بهره حقیقی کاهش می یابد. این همان دلیل عقلی  

ها درآورند و در بازارهای ارز، طال یا بورس به  از بانک کند تا پولشان را  است که سپرده گذاران در بانکها را وادار می 

 گذاری کنند. امید جبران کاهش ارزش پولشان و رهایی از مالیات تورمی سرمایه 

های خرد خود را با شتاب وارد  کنند که چرا افرادی که در دو سال اخیر وارد بورس شدند سرمایه برخی انتقاد می  

تابان و کوتاه مدت و سریع آن داشته اند در حالیکه بورس بازار سرمایه گذاری در  اند و امید به رشد ش بورس کرده 

میان مدت و بلندمدت با قبول ریسک های آن است. انتقاد کنندگان توجه ندارند که بسیاری از کسانی که وارد  

نوان وسیله ای برای  بورس شدند قصد سرمایه گذاری در بازار بورس به مفهوم ماهیتی آن نداشتند بلکه آن را به ع

ها جبران کاهش قدرت خرید یا فرار از مالیات تورمی و از دست ندادن کاهش بهره حقیقی سپرده هایشان نزد بانک 

تلقی نموده اند. در این میان سیاست دولت در کاهش نرخ بهره بانکها عمالً ضد سیاست اقتصادی و در جهت فرار  

وعده حمایت    دولت با یتشویق غیرمتعارف مقامات عال همچنین دخالت و  سپرده های مردم نزد بانکها بوده است.



بودجه دولت که خالف استقالل بازار  برای  های آتی برای مشارکت بیشترمردم در بورس، به امید کسب درآمد  

 سرمایه است ،خود مصداقی از کژکارکردی حکمروایی اقتصادی ایران است.  

  روشنگر د خانوار و قدرت خرید آن نیز نرخ بهره حقیقی و اسمی می تواند در مورد درآم اثر فیشر درتبیین  رویکرد 

حقوق  اسمی  درآمد  و  شهریباشد  رسمی  غیر  کارگران  شامل  کارشناسان،  بگیران  کارمندان،  رسمی،  کارگران   ,

موجب می شود انان  معلمان و مدرسان دانشگاه بر اثر تورم کاهش یافته و درآمد حقیقی آنان با محاسبه خط فقر 

 . ند ند بپیو یر خانوارهای فق به خیل 

  د خریدار، فروشنده کامونز اقتصاددان نهادگرا معتقد است که هر مبادله ای سه طرف دار ،  از منظر اقتصاد نهادگرایی

مقرراتی را تدوین، اجرا و عمل مبادله    ، . محکمه قضایی  شکل می گیردی  محکمه ا  درو قوانین حاکم بر مبادله که  

را تضمین می نماید. از سوی دیگر هر امر اقتصادی سعی دارد از میان تقابل و تضاد به نظم برسد و تعادل ایجاد  

و نتیجه آن به    کنندگان در کنش های اقتصادی نوعی ثبات به وجود می آوردنماید و در انتظارات افراد و شرکت

 کاهش عدم اطمینان ها است.  وجود آمدن آرامش و

دو عنص ویلیامسون  دیدگاه  کارآمد از  ترتیبات  و  نظم خوب  در  نشان میرا  ی  یاوحکمر  ،ر  نظم  اینکه  برای  دهد. 

،  به نظم برسد ،  بین خواسته های یکدیگر دارند   مبادالت فروشنده و خریدار به عنوان دو سوی مبادله با تضادی که

که اگر به خوبی به انجام برسد به قول    ، دشو   و مقررات و محکمه ضمانت  وانین ق  حاکمیت  توسط باید  این نظم  

شود.  سپس هر دو طرف سعی دارند پس از توافقات قراردادی بین خود ببندند،  ویلیامسون نظم خوب استوار می 

و    بخشد حاکمیت است که در قالب محکمه و قانون کند و به آن مشروعیت میطرفی که این قرارداد را امضا می 

  ( و ویلیامسون آن Working Rulesمقررات عمل می کند. البته این قوانین و مقررات را کامونز ترتیبات قانونی )

حکمر نهادگرا  Governanceی) یاورا  اقتصاد  تحلیل  چارچوب  این  با  حال  نامد.  می  و  ،  (  تورم  سراغ  به  اگر 

هزار تومانی  یک قطعه  خواهد بود که یک واحد پول مثالً    فهوم بدین م،  های پولی و بانکی در ایران برویمسیاست

تضمین شده و به عنوان وسیله مبادله کاال و   و ک مرکزی با یک قدرت خرید مشخص  توسط حاکمیت، دولت و بان

خدمات انتشار یافته است و افراد بر اساس آن پاداش خدمات و کار خود را دریافت نموده اند.حال اگر بانک مرکزی  

عرضه پول را افزایش دهد و یا    ،  با اقتصاد ایران  آن  س نظریه مقداری پول و یا نظریه تعدیل شده و سازگاربر اسا

مثالً برای فروش خدمات    تورم سر بر می آورد و قدرت خرید هزار تومانی که وسیله مبادله ،  پایه پولی را بیافزاید  

بین خریدار مثالً    ید. این کاهش عمالً قرارداد نهاد یابو ارزش پاداش کار را رقم زده است کاهش می  است  افراد

کارمند، کارشناس یا کارگر را که قبالً توسط حاکمیت، دولت و یا بانک  خدمات مثل کارفرمای آن فرد و فروشنده  

بایست پاسخگوی قرارداد  نقض نموده است. دولت و بانک مرکزی می  را   مرکزی امضا و سپس تضمین شده بود 

انتشار پول به عنوان وسیله مبادله که نقض شده باشد. وقتی این قرارداد نقض می شود انگیزه    حقوقی خود برای 



یابد و به قول داگالس نورث ساختار انگیزشی برای تولید مولد به سمت فعالیت  جامعه برای تولید مولد کاهش می 

ته بازی سوق پیدا می کند.در چنین  به سوی سف  ،های غیرمولد و همانند آنچه در امروز ایران اتفاق افتاده است  

کنند سرمایه خود را از سرمایه سیال به سرمایه فیزیکی  شرایطی کسانی که پول نقد در بانکها دارند سعی می 

می توانست کار  که  تبدیل کنند و آن را به خرید طال یا ملک به کار گیرند حتی ورود سرمایه ها به بازار سرمایه  

سقوط شد. خللی که در قرارداد حقوقی  نقصان و  ولت در آن و ایجاد رشد بادکنکی دچار  با دخالت د  ،مفیدی باشد  

ایجاد می شود جامعه را دچار بی اعتمادی می کند و ساختار انگیزشی را که با اکسیر اعتماد کار می کند زمین  

جب بروز اعتماد به کارکرد  کردی آن مو له و امید به کارآمدی و راست کارمیل افراد به قوانین مباد   گیر می نماید.

(  transaction cost)و هزینه مبادله    ( opportunity cost)  حتی هزینه های فرصت   اقتصاد جامعه می گردد.

یابد و در آن صورت رعایت قواعد  در شرایطی که اعتماد از ساختار اقتصادی رخت بر می بندد به شدت افزایش می 

 یابد. کند مورد انتظار نخواهد بود و کاهش می به عنوان نهادی که اعتمادساز است و سرمایه اجتماعی ایجاد می 

حکمروایی ناکارآمد اقتصادی موجب می گردد    و   دی اناکارآمدی اقتص  ، بنابراین تورم تحت تأثیر افزایش نقدینگی

های درآمدی  زمانی که مردم و به ویژه گروه   .که قرارداد حقوقی بین حکومت، دولت و بانک مرکزی نقض گردد

  دهند و مجبور به پرداخت مالیات تورمی فریبکارانه را به شدت از دست می خودپایین و متوسط جامعه قدرت خرید  

رابطه خود را با دولتی که قرارداد و میثاق خود را با او به هم زده است در  ،  د نندان جامعه می گرددولت و ثروتم  به

به سست شدن رابطه دولت و ملت می انجامد.    این امر،  و درنتیجه  .  د نشرایط بی اعتمادی و گسست می پندار

قادر به  ،  دن قرارداد حقوقی خود با مردم  عالوه بر به هم خور   ،  استمرار تورم به آستانه های ابر تورم ها که دولتها

 انجامد.( می non-governmentایجاد پدیده نامیمون بی دولتی ) ها وبه ضعف دولت  و  کنترل آن نیستند 

رابطه نظام اقتصادی دولت ها را با مردم تعریف  که  بی جهت نیست که تورم یکی از از مهمترین پدیده هایی است   

  در ایران  .  ا اعمال نمایند  کنند در مهار و کنترل آن تدابیر سیاستی قدرتمندی رسعی می می کند و همه دولت ها  

سیاست که  است    ابرچالش ها و چالش هاییمعلول  ن  کارکردی اقتصاد ایرا ژکه علت کها نشان می دهد سی  ربر

اقتصادی    حکمرواییو متعاقب آن  شیوه اداره کشور   در  چند گانه   حکمروایی،  خارجی متمایل به توسعه اقتصادی  

بنابراین تورم و آثار جانبی سیاسی اقتصادی و اجتماعی آن می تواند به امری ملی و      .است    آنهاست  از مهمترین

محصول تصمیم سازی  ، این امر  تهدید جدی برای جامعه ایران تبدیل شود و جامعه را به واکنش های تندی وادارد  

صاد سیاسی ایران را تشکیل می دهند و قاعدتاً مسئولیت آن بر عهده  و تصمیم گیری هایی است که حکمروایی اقت

اصولی الزم را در این حوزه    ی ویا نتوا نسته اند سیاست هاکسانی است که در این تصمیمات مشارکت داشته اند 

یران  و سیاسی جامعه او خواسته و ناخواسته در ایجاد بحران های اجتماعی و اقتصادی    استراتژیک اتخاذ نمایند 

 ند. داشته اقدم بر


