
 

 

                       

آید؟ | انواع تورم در تورم چیست و چرا به وجود یم
 اقتصاد و اثر آن بر بازارهای مالی

ها است. حتی از زبان بچهمان تبدیل شده ای عام و روزانه در ادبیات محاورهبه واژه تورم

اند که دیگر قدر سر به فلک کشیدهها آنشود این واژه را شنید. طبیعی است. قیمتهم می

کنند. اما اصال تورم چیست؟ اینکه همه حتی کودکان هم این افزایش را احساس می

است چه معنایی دارد؟ نرخ تورم به چه معناست؟ دالیل  تورم مثبت یا منفی گویدمی

وع تورم اقتصادی در ایران چیست؟ تورم نقطه به نقطه چه معنایی دارد؟ منظور از تورم وق

در این مقاله قصد دارد  اخبار بورس اند کههسته چیست؟ سواالتی از این دست فراوان

کنیم و ح تورم به زبان ساده شروع میها را پوشش بدهد. ابتدا با توضیبخش زیادی از آن

 .کنیمسپس انواع آن را بررسی می
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 تورم اقتصادی چیست؟
دهد. به در لغت یعنی باد کردن و ورم کردن. همین اتفاق در اقتصاد هم رخ می )Inflation (تورم

ها به طوری که در سطح عمومی نامتناسب است و این افزایش زبان ساده تورم یعنی افزایش قیمت
شرایط دیگر قدرت خرید مردم حتی با وجود افزایش درآمدها هم گیر است. در این به شدت چشم

کم خواهد بود. پس افزایش قیمت کاالها مساوی است با کاهش قدرت خرید و بر هم خوردن 
گیرد که در ای اقتصاد سم است. تورم این مسئله را اندازه میای که برمسئله .تقاضا و عرضه تعادل
 .اندتر شدهای از کاالها و خدمات چقدر گرانای معین )معموال یک سال( مجموعهدوره

عرضه کمتر از آن است از سوی دیگر در شرایط تورمی مردم تقاضای زیادی برای خرید کاال دارند. اما 
های واقعی و قیمت فروش کاالها شود قیمتکه بتواند این تقاضا را پوشش دهد. این امر باعث می

کند. به شرایط فعلی کشورمان ای بیشتر و بیشتر پیدا کنند. در نتیجه نرخ تورم افزایش پیدا میفاصله
تواند رود. ولی آیا عرضه هم میمینگاه کنید. نقدینگی در دست مردم زیاد است. پس تقاضا باال 

 همپای آن رشد کند؟

 

شود. معموال خب. حاال نرخ تورم چیست؟ نرخ تورم بر اساس تغییر در شاخص قیمت مشخص می
کنند. این نرخ شاخصی است که برای این کار استفاده می )CPI (کنندهاز شاخص قیمت مصرف

طور است که یک سبد کاالی کار بیاید. روش کار این تواند برای سنجش میزان کارآیی اقتصادها بهمی
کنند تا متوجه گیرند و نرخ کاالهای داخل آن را هر چند وقت یکبار بازبینی میپایه را در نظر می

تواند به محاسبه نرخ تورم کمک کند. به جز این شاخص قیمت تغییرات شوند. حاصل می
 .توان شاخص را سنجیدایی است که به کمک آن میفروشی و تولیدکننده هم از دیگر معیارهعمده

 چند تعریف از تورم به زبان ساده
شود گفت بهترینش چیست. در ادامه به چند تعریف برای تورم تعریف های زیادی وجود دارد که نمی

 .کلی و رایج در این خصوص توجه کنید

 پولی است. یعنی اگر قبال  ترین تعریف های تورم مربوط به کاهش قدرت خرید واحدیکی از رایج
توانستید بخرید، در شرایط تورمی همان میزان واحد پولی می ۱۰مقدار مشخصی از یک کاال را با 

تر شده و ارزشش کاال را باید با پرداخت مبلغ بیشتری بخرید. این به آن معناست که پول ارزان
 .و خدمات بپردازیدپایین آمده است. پس باید پول بیشتری را برای دریافت کاالها 

 شود که نقدینگی در دست مردم زیاد شود. به همین خاطر است که تورم در شرایطی پدیدار می
در تالش است تا به جای پول نقد، از کاالبرگ استفاده کند  تومانی ۴۲۰۰ ارز حذف دولت در پی

 .نامید تورم تواننمی را هاقیمت ایچرخه حرکت
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کند، تقاضا برای تا بتواند حجم نقدینگی را کنترل کند. وقتی نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می
قدر ظرفیت ندارد که بتواند تمام این شود. در سمت دیگر تولید آنخرید کاال و خدمات بیشتر می

شود. به طور کلی در علم ها منجر میمسئله به افزایش قیمت تقاضاها را پوشش بدهد. این
 .رودها هم باال میاقتصاد هر کجا که تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت

 هاست بدون آنکه برگشتی در کار باشد. یعنی اگر کاالها گران شوند دیگر تورم روند افزایش قیمت
 .گردندبه قیمت قبل از گرانی برنمی

 شود که باید وری در اقتصاد، منجر به بروز تورم میرشد دستمزدها با رشد بهره عدم تعادل میان
 .این تعریف را نیز به عنوان یکی از تعاریف مرسوم قبول کرد

 :سه تعریف هم از بزرگان علم اقتصاد بخوانید

 کروتر): Crowther( ها تورم حالتی است که در آن ارزش پول در حال کاهش است. یعنی قیمت
 .کنندایش پیدا میافز

 فریدمن): Friedman( رودای پولی به شمار میتورم همیشه پدیده. 
 کینز): Keynes(  تورم نتیجه مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل موجود است. تورم واقعی پس

 .آیداز اشتغال کامل به وجود می

 دسته بندی انواع تورم
ها خبر نداریم. یا ایم و از معنای دقیق آنفقط شنیدهها را تورم انواع مختلفی دارد که خیلی از آن

بندی کرد توان از چند منظر دستهاصال ممکن است برخی از انواع آن را نشنیده باشیم. تورم را می
 .توانید آن را ببینیدکه در ادامه می

 :قیمت افزایش نرخ  اساس بر
 تورم خزنده 
 تورم رونده 
 تورم دونده 
 تورم سواره 

 :خدمات و کاالها تقاضای و پول عرضه اساس بر موثر عوال اساس بر
 تورم ناشی از عرضه بیش از حد پول 
 تورم فشار هزینه 
 تورم کسری 

 :صلح زمان و پساجنگ جنگ، تورم
 تورم در زمان جنگ 
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 تورم پس از جنگ 
 تورم در زمان صلح 

 :پوشش یا حوزه اساس بر
 تورم جامع 
 تورم پراکنده 

 شده سرکوب و آزاد تورم
 تورم باز 
 شدهتورم سرکوب 

 :تورم انواع سایر
 ابرتورم 
 تقاضا کشش تورم 
 رکود تورمی 
 شبه تورم 
 تورم مطلق 
 تورم آشکار 
 تورم پنهان 
 تورم ذاتی یا ساختاری 

 (Creeping Inflation)  تورم خزنده
دارد.  شود، در حقیقت به تورمی با رشد پایین اشارهاین تورم که از آن با نام تورم خفیف هم یاد می

یا کمتر از آن است. در حقیقت چنین افزایشی در  ٪۳در این نوع از تورم افزایش قیمت ساالنه 
ای منفی یا شود و اصال هم مسئلهها برای رشد اقتصادی مطلوب امری ضروری تلقی میقیمت

 .نامطلوب نیست

  (Walking Inflation) تورم رونده
درصدی دارد. این تورم رشد اقتصادی را مختل  ۱۰تا  ۳ی رشد تورم رونده )تورم متوسط( محدوده

ترسند روند. چون میکند. مردم در چنین شرایطی بیشتر به سراغ خرید کاالهای موردنیاز خود میمی
شود تقاضا افزایش پیدا کند و در آینده همان کاال را با قیمت بیشتری بخرند. این مسئله باعث می

تقاضا با مشکل مواجه شوند. در چنین شرایطی دستمزدها هم مطلوب  کنندگان در تامین مازادعرضه
 .کند. تورم رونده هشداری است برای تورم سوارهنیست و شکاف طبقاتی گسترش پیدا می
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  (Running Inflation) تورم دونده

 
خطر این آید. میزان در سال افزایش پیدا کنند، این نوع از تورم پدید می ٪۱۰ها بیش از وقتی قیمت

 .تورم بیشتر از تورم رونده و کمتر از تورم تازنده یا سواره است

 (Galloping Inflation)  تورم سواره/ تازنده
ها مدام در حال افزایش هستند. در اقتصادی با گیری چنین تورمی دشوار است. چرا که قیمتاندازه

گذاری ناکارآمد خواهد برای سرمایه شود. بسترتورم سواره، ارزش پول به میزان قابل توجهی کم می
ها نزدیک شوند. حتی ممکن است ظرف یک سال قیمتها از کشور متورم خارج میبود و سرمایه

 .کندرشد کنند. تورم سواره راه را برای ابرتورم هموار می ٪۱۰۰به 

 (Deficit inflation)  تورم کسری
شود، قدرت خرید از طریق خلق پول جدید  ی دولت با کسری مالی سنگین مواجهزمانی که بودجه
رود. این مسئله را به عنوان تورم ناشی ها هم باال میکند. به همین ترتیب قیمتافزایش پیدا می

 .شناسنداز کسری بودجه می
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 (War-time inflation)  تورم زمان جنگ
این مخارج عمومی  کند که ماهیتی غیرمولد دارد. بادر زمان جنگ مخارج دولت افزایش پیدا می

کند و برای جنگ در نظر گیری از کاالها و خدمات را از دسترس عموم خارج میدولت میزان چشم
 .کند که می تواند منجر به شکاف تورمی شودگیرد. این امر عرضه را کم میمی

 (Post–war inflation)  تورم پس از جنگ
ها باقی شود؛ ولی آثار آن تا مدتمیاین تورم میراث جنگ است. درست است که جنگ تمام 

های کند. چرا که مالیاتماند. بالفاصله پس از جنگ، درآمد قابل تصرف در جامعه افزایش پیدا میمی
 .شودهای عمومی به زمان پس از جنگ موکول میشوند یا بازپرداخت بدهیزمان جنگ حذف می

  (Peace time inflation) تورم زمان صلح
ی مرسوم و معمول صلح است. تورم در زمان صلح معموال ه معنای افزاشی قیمت در دورهاین تورم ب

ی تکوین و آید که دورهای پدید میهای سرمایههای دولت برای انجام پروژهبه دلیل افزایش هزینه
 .کندرشد طوالنی دارند. این امر شکافی را میان درآمد پولی و دستمزد واقعی ایجاد می

 (Comprehensive inflation)  عتورم جام
کند با تورم کل یا جامع سر و کار داریم. این وقتی که قیمت کاالها در کل اقتصاد افزایش پیدا می

 .ها اشاره داردها در سطح عمومی قیمتی تورمی طبیعی است و به افزایش قیمتپدیده

 (Sporadic inflation)  تورم پراکنده
مقطعی دانست. تورم پراکنده شامل مواردی است که میانگین گروهی از این تورم را باید تورمی 

های مجزا در پی کمبود غیر عادی برخی کاالهای خاص افزایش پیدا ها به دلیل افزایش قیمتقیمت
های فیزیکی یا ساختاری آید که عرضه برخی کاالها به خاطر محدودیتکند. گاهی پیش میمی

دهد. در چنین شرایطی وقوع تورم پراکنده کششی را از دست میکم به طور موقت خاصیت دست
 .محتمل است
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 تورم مطلق
خوریم. او معتقد است که وقتی اقتصاد در سطح در تعریف انواع تورم به نام کینز اقتصاددان برمی

ها به شود سطح قیمتبرد، دیگر هرگونه افزایش در مخارج کل، موجب میاشتغال کامل به سر می
ی عوامل تولید نسبت افزایش پیدا کند. چرا که در سطح اشتغال کامل، امکان افزایش عرضههمان 

و در نتیجه خروجی بیشتر وجود ندارد. در این شرایط تولید داخلی دیگر کشش ندارد و پول بیشتر 
 .شودهای باالتر منتهی میبه سادگی به قیمت

رود، این تقاضا باعث ای تقاضا باال میجامعه به زبان ساده تورم مطلق به آن معناست که وقتی در
شود. در نتیجه شود که تولید بیشتر شود. یعنی افزایش تقاضا لزوما باعث افزایش تولید نمینمی

ی هر واحد تولید نشان می دهد. به این ترتیب است این افزایش خودش را در قالب افزایش هزینه
 .شودبا نام تورم مطلق یاد می روند و از این شرایطها باال میکه قیمت

 (Semi-Inflation)  شبه تورم
ی تولید در این نوع از تورم، باز هم شاهد افزایش تقاضای پولی هستیم. اما این بار فقط هزینه

کند؛ بلکه شاهد افزایش سطح تولید هم خواهیم بود. اتفاقی که در نهایت نیست که افزایش پیدا می
 .شوده تولید و اشتغال میمنجر به باال رفتن بازد

گوید تا وقتی که منابع بیکاری در اقتصاد وجود داشته باشند، سطح عمومی قیمت با افزایش کینز می
گیر در مخارج کل با کمبود منابع بعضی از فاکتورها مواجه رود. اما افزایش چشمتولید باال نمی

تواند باعث ها وجود ندارد. این امر میشود. آن هم فاکتورها و عواملی که امکان جایگزینی آنمی
 .زندها دامن میها شود که در نهایت به افزایش قیمتافزایش هزینه

  (Hyperinflation) تورم حاد یا ابرتورم
طی یک ماه  ٪۵۰ها زمانی که تورم بیشتر از آن برای ابرتورم چند تعریف وجود دارد. مطابق یکی از

توان گفت تورم حاد یا ابرتورم بر اقتصاد چنبره زده است. به باشد، می طی یک روز ٪۱و یا بیشتر از 
هاست. این امر معموال کند، سرعت افزایش قیمتبیان دیگر آنچه در این نوع از تورم خودنمایی می

توان شود. در این نوع از تورم میی در گردش( اقتصادها میزدایی )خروج پول از چرخهمنجر به پولی
 .دیگر دارندای مستقیم با یکیان مقدار پول و سطح قیمت را دید که رابطهارتباط م
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البته در تعریفی دیگر که با این تعاریف هم مشابهت دارد، ابرتورم به معنی افزایش گسترده و خارج 
ها نقش مهمی دارد. یکی از کنترل قیمت در اقتصاد است. در هر دو تعریف سرعت افزایش قیمت

 .های ابرتورم چاپ پول بیش از اندازه استمحرکه تریناز مهم

شود افراد یک جامعه پول برد و باعث میاین تورم به سرعت ارزش واقعی ارز داخلی را از بین می
دهند ها ترجیح میترین میزان برسانند. به عنوان مثال در شرایط ابرتورم، ایرانیمحلی خود را به کم

هر ارز خارجی پایدار دیگری را نگهداری کنند. این نوع از تورم در مقابل  به جای نگهداری لایر، دالر یا
 .افتدمدت اتفاق میها در طوالنیگیرد که در آن افزایش قیمتتورم پایین قرار می

 تورم آشکار و پنهان
کنند. یعنی همان افزایش تورم آشکار تورمی است که مسئوالن و سران یک کشور آن را اعالم می

ها و که در بازارها شاهد آن هستیم. اما در تورم پنهان دولت کنترل مستقیم روی قیمتقیمتی 
 .ها دارد. امری که در تورم آشکار خبری از آن نیستاحتماال حقوق

برد. فرض شود اما بعد به آن پی مییعنی تورم پنهان تورمی است که در آغاز خریدار متوجه آن نمی
ای مجبور است قیمت کاالی خود را افزایش دهد. اما دولت و سیستم نظارتی مانع کنید تولیدکننده

یت محصول شود. در نتیجه تولیدکننده برای حفظ قیمت، مجبور به کاهش کیفیت و کماز این کار می
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رود. پس تورم پنهان به شمار می دستوری گذاری قیمت هایشود. این یکی از بارزترین آسیبمی
 .ودششوند اما از کیفیت محصوالت کاسته میتورمی است که در آن اجناس با قیمت سابق عرضه می

 (Built-In inflation)  تورم ذاتی یا ساختاری
ها آید. یعنی وقتی که قیمتتوان گفت این نوع از تورم اساسا توسط خود تورم به وجود میمی

کنند، نیروی کار هم به دنبال آن است که دستمزد بیشتری را برای خرید کاالهای افزایش پیدا می
کنند و این چرخه ها افزایش پیدا مید این که قیمتشواش میموردنیازش دریافت کند. نتیجه

 .همواره ادامه خواهد داشت

زنند. اگر شما به عنوان فردی از جامعه انتظار داشته انتظارات تورمی به این نوع از تورم دامن می
تان کنید تا سطح زندگیچنان باال برود، در نتیجه دستمزد بیشتری طلب میها همباشید که قیمت

ها را در پی دارد که به تورم تر نیاید. افزایش دستمزدها، افزایش تقاضا و سپس فزایش هزینهنپایی
 .ها ادامه داشته باشدی معیوب است که ممکن است تا مدتانجامد. این یک چرخهمی

 Excessive money) تورم ناشی از عرضه بیش از حد پول
supply inflation) 

گیرند، موجب افزایش حجم را در پیش می انبساطی هایسیاست یزمانی که دولت و بانک مرکز
بتواند  شوند. اگر توان اقتصادی جامعه برای تولید کمتر از آن حدی باشد کهپول در گردش می

پاسخگوی تقاضای افزایش یافته باشد، در نتیجه شاهد عدم تعادل میان عرضه و تقاضا خواهیم 
بود. در این نوع از تورم، با مازاد عرضه پول نسبت به در دسترس بودن کاالها و خدمات واقعی 

 .مواجه هستیم

 (Demand-Pull inflation)  تورم کشش تقاضا
شود. در کند، تقاضا برای خرید کاال و خدمات هم زیاد میافزایش پیدا میوقتی نقدینگی در جامعه 

کند و از آن پیشی چنین شرایطی سرعت افزایش تقاضا با سرعت تولید در اقتصاد برابری نمی
کند و این نابرابری موجب تورم گیرد. در نتیجه شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا میمی
ت عوامل دیگری مانند افزایش سطح مخارج عمومی یا درآمد هم در شود. البته ممکن اسمی

افزایش تقاضا نقش داشته باشند. تورم ناشی از کشش تقاضا در سطح اشتغال کامل به وجود 
 .پذیر نیستآید. یعنی زمانی که تغییر عرضه امکانمی
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 (Cost-Push inflation)  تورم ناشی از فشار هزینه
های تولید باالست. به همین خاطر تولیدکنندگان به زمانی است که هزینه این نوع از تورم مربوط

شود. چون تغییری در تقاضا ایجاد توان تولید چندانی ندارند و عرضه کل در جامعه محدود می
کنندگان هستند که باید این افزایش قیمت را متحمل شوند و نشده است، در نتیجه این مصرف

 .ه آنان خواهد بودفشار ناشی از هزینه متوج

وری واقعی افزایش پیدا در چنین شرایطی، درآمدهای پولی )مخصوصا نرخ دستمزد( بیشتر از بهره
کند، کارگران هم دستمزدهای باالتری را های زندگی افزایش پیدا میکند. زمانی که شاخص هزینهمی

شوند. تولیدکننده هم د میی تولیکنند و این دستمزدهای باالتر منجر به افزایش هزینهطلب می
ها این افزایش هزینه را جبران کند. البته ممکن است ای جز این ندارد که با افزایش قیمتچاره

عوامل دیگری مثل افزایش هزینه مواد خام و افزایش هزینه یا ریسک توزیع نیز منجر به افزایش 
 .های تولید شودهزینه

  (Open Inflation) تورم باز
کند و مردم ترین شکل تورم است که در آن سطح قیمت دائما افزایش پیدا میادهاین نوع س

ها مشاهده توان از نرخ افزایش ساالنه در سطح قیمتتوانند آن را لمس کنند. این تورم را میمی
شده شود. اگر دولت تواند منجر به تورم سرکوبکرد. در این تورم واکنش دولت مهم است که می

ها را در دستور کار قرار ندهد و کاری به آن نداشته باشد، تورم از نوع باز افزایش قیمت جلوگیری از
 .یا آزاد خواهد بود

 (Repressed inflation)  شدهتورم سرکوب
شود. اما کنترل دانیم که وقتی تقاضا در اقتصاد باال باشد، معموال به افزایش قیمت منجر میدیگر می

تواند راه را برای جلوگیری از افزایش تقاضای مازاد بر ردی از این دست میبندی و مواقیمت، جیره
 .شده سر و کار داریم که نقطه مقابل تورم باز استها باز کند. در این حالت با تورم سرکوبقیمت

 چیست؟ (Core Inflation) تورم هسته
اندازیم. در یک تعریف هسته میحاال که انواع تورم را با هم مرور کردیم، نگاهی هم به مفهوم تورم 

شود. ساده تورم هسته تورمی است که در محاسبات آن دو عامل غذا و انرژی در نظر گرفته نمی
دلیل این مسئله این است که این دو فاکتوز ممکن است نوسانات سریعی را تجربه کنند و قیمت 
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حتی اگر قیمت غذا و انرژی افزایش تواند تغییر کند. به جز این ها تحت تاثیر عوامل بسیاری میآن
شود. چرا که انسان برای زندگی به پیدا کند، باز هم تغییر چندانی در تقاضای این دو مشاهده نمی

 .ها را تامین کنداین دو عامل نیاز دارد و فارغ از قیمت مجبور است که آن

 ؛ هم رکود و هم تورم(stagflation) رکود تورمی
کردیم. اما برخی معتقدند که باید بندی میشاید بهتر بود رکود تورمی را هم جزو انواع رکود دسته

ای که طی آن هم شاهد رکود و هم شاهد تورم هستیم این پدیده را جداگانه مدنظر قرار داد. پدیده
افتد و دیگر رشدی ندارد. تر، گاهی اقتصاد از کار میشود. به بیان سادهی شناخته میبا نام رکود تورم

چنین کاهش نرخ اشتغال ها و همها و قیمتدر شرایط معمول این رکود منجر به کاهش هزینه
مانند. چنان در سقف میها همشود. اما در رکود تورمی، شاهد آن هستیم که با کاهش رشد، قیمتمی
زند و اگر بخواهیم رفت از تورم وجود دارد، به رکود دامن میین شرایط راهکارهایی که برای بروندر ا

شود. به همین خاطر است که کارشناسان و اقتصاددانان بسیار رکود را از بین ببریم، تورم بیشتر می
 .دهنددر خصوص این پدیده هشدار می

 گذشته سال مشابه مدت به نسبت تورم شاخص بررسی معنای به نقطه به نقطه تورم 
 .است
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 دالیل وقوع تورم

 
دنبال آن هستند این است که دلیل وقوع تورم چیست؟ چه عواملی باعث سوال مهمی که همه به 

طور باال بروند و قصد پایین آمدن هم نداشته باشند؟ برخی از دالیل مانند ها اینشوند قیمتمی
چنین با تعریف انواع تورم به زبان ساده هم متوجه شدیم افزایش نقدینگی را در باال بیان کردیم. هم

 .توانند باعث ایجاد تورم شوندمی که چه عواملی

ی آن کاهش عرضه کل یا ی کینز دو دلیل عمدهتوانند زیاد باشند اما به عقیدههرچند این دالیل می
گرایی هم معتقدند وقتی عرضه پول بیشتر از رشد افزایش تقاضای کل است. طرفداران مکتب پول

بان ساده دلیل وقوع تورم را مطابق این تعریف آید. اگر بخواهیم به زاقتصادی باشد، تورم پدید می
بیان کنیم باید به عدم انطباق حجم پول در گردش با میزان عرضه کاالها و خدمات اشاره کنیم. پس 

 .زندافزایش نقدینگی و عرضه پول است که حرف اول و آخر را می

دهد. دولت هم میخواند، کسری بودجه دیر یا زود خودش را نشان وقتی دخل و خرج دولت نمی
کند یا به سراغ فروش درآمدهای ارزی به بانک برای حل این مشکل یا از بانک مرکزی استقراض می

ینگی را و در نتیجه نقد پولی پایه رود )مثل درآمد حاصل از فروش نفت(. این اتفاقمرکزی می
 .ترین حالت برای ایجاد تورم استدهد که محتملافزایش می
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اما دالیلی دیگری نیز در این میان دخالت دارند که نیازی به توضیح چندانی ندارند. پس فقط به 
 :پردازیمها میمرور آن

 رشد جمعیت 
 های دولتافزایش هزینه 
 تولید محدود 
 افزایش سرعت گردش پول 
 افزایش واردات 
 انتظارات تورمی 
 احتکار و عدم عرضه کاال 
 توسعه اعتبارات بانکی 

 تورم مثبت و منفی
تواند ای که شاید برخی آن را ندانند این است که تورم همیشه هم بد نیست. تورم مثبت میمسئله

آثار مطلوبی داشته باشد. اما اصال منظور از تورم مثبت یا منفی چیست؟ تورم مثبت به شرایطی 
شود یا افزایش کلی پیدا ها در طی یک دوره ماندگار میشود که طی آن سطح قیمتمیاطالق 

کند. یعنی همان عاملی که برای حرکت اقتصاد الزم است. در سمت دیگر تورم منفی یا ضدتورم می
را داریم که در میان کشورها اکنون ژاپن در تورم منفی سرآمد بوده است. در شرایط تورم منفی 

آید و محصوالت خریداری ندارند. کاهش تقاضا به کاهش درآمد و افزایش ها پایین میسطح قیمت
   .شودبیکاری منجر می
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مضر است؛ چه برسد به تورم منفی. معموال قضیه با تورم کاهشی شروع  ٪۲نرخ تورم کمتر از 
شود که تورم یشود و پس از آن شرایطی فراهم مشود. یعنی طی مدتی متوالی، نرخ تورم کم میمی

ای تواند رکود را به یک اقتصاد گره بزند. آثار مخرب تورم منفی به گونهمنفی شود. اتفاقی که می
زنند و صبر ها مدام کم شوند. به همین خاطر دست به خرید نمیاست که همه انتظار دارند قیمت

ی خواهد داشت، اعتبارات گذارشود، کمتر کسی میل به سرمایهکنند. در نتیجه گردش پول کم میمی
 .کند و اقتصاد لنگ لنگان به حرکتش ادامه خواهد دادکاهش پیدا می

زند؟ فرض کنید شما تولیدکننده هستید و در شرایط تورم اما تورم منفی چطور به اقتصاد آسیب می
امر برای کند و این کنید. آن کاال با گذشت زمان کاهش قیمت را تجربه میمنفی کاالیی را تولید می

شما که تولیدکننده هستید، ضرری بزرگ خواهد بود. در نهایت یا باید کارگران خود را از کار برکنار 
شود و در زا هستند. درآمد افراد جامعه کم میشان را کم کنید که هر دو مورد، آسیبکنید و یا حقوق

 .زندنهایت رکود بر اقتصاد چنبره می

 نتایج و پیامدهای تورم چیست؟
قدر واضح باشد که دیگر کنیم شاید نتایج و پیامدها آنبرای ما که داریم در دوران تورم زندگی می

شود آن را مشاهده کرد، افزایش ای که میترین مسئلهچندان نیازی به شرح و بسط آن نباشد. مهم
د به ی متوسط جامعه است. کاهش قدرت خریشکاف طبقاتی و در موارد حاد از بین رفتن طبقه
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هایی مانند کند. اما از آن سمت اگر کسی داراییدرآمد جامعه ضرباتی سخت وارد میقشر پایین و کم
 .شودها منتفع میزمین، ملک یا سهام داشته باشند از افزایش قیمت

شود اش مواجه میهای عمومیگذارد. دولت هم با افزایش هزینهتورم فقط بر مردم جامعه اثر نمی
ریزی بلندمدت کاری دشوار شود. چرا که شود برنامهبا کسری همراه است. تورم باعث میکه معموال 

اند. آن هم ها بسیار باال رفتهریزی کند که در آن قیمتای برنامهتواند از االن برای آیندهکس نمیهیچ
یجه نه طوری که از کنترل خارج شده است. هیچ اطمینانی از قدرت خرید در آینده نیست و در نت

 .اندازگذاری خواهد بود و نه پسخبری از سرمایه

کاهش قدرت خرید، فرسایش درآمد واقعی، کاهش ارزش پول، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش 
توان در مسائلی نظیر ثبات نرخ بیکاری از دیگر آثار تورم هستند. به جز اقتصاد، آثار تورم را می

 .دهدرا نشان می اقتصاد و سیاست میان رابطه سیاسی نیز دید. این امر
تواند آثاری مانند کاهش دستمزدها، کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و کاهش تورم منفی هم می

اقتصاددانان معتقدند که تورم در صورتی برای اقتصاد خوب گذاری را در پی داشته باشد. اکثر سرمایه
بینی کنندگان بدانند و پیشبینی باشد. وقتی مصرفتر از همه قابل پیشاست که پایین، باثبات و مهم

زنند و در نتیجه رود، زودتر دست به خرید میکنند که قیمت در آینده به میزان معقولی باالتر می
 .شودیشتر میهای اقتصادی بفعالیت

 تاثیر تورم بر بازارهای مالی
کند. البته این ها هم پس از مدتی رشد میوقتی که تورم بر اقتصاد حاکم باشد، سود اسمی شرکت

به معنای آن نیست که سودآوری افزایش پیدا کرده است. به هر طریق افزایش سود اسمی، موجب 
سهام را به  ذاتی ارزش مسئله، تورم کاهش افزایش قیمت اسمی سهام خواهد شد. به غیر از این

 .دنبال دارد
شود در های افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم است. این امر باعث میاز نخستین نشانه

اش را باید صرف خرید چرا که بیشتر دارایی گذاری داشته باشد.بلندمدت کمتر کسی توان سرمایه
شود به معنای کاهش تقاضاست های عمومی کند. وقتی استقبال از بورس کم میمایحتاج و هزینه

که این امر کاهش ارزش سهام را نیز به دنبال دارد. از طرف دیگر در شرایط تورمی بیشتر افراد برای 
های کنند و یکی از راهآن به شکل نقد خودداری می شان از نگهداریجلوگیری از کاهش ارزش پول

شان بازارهای مالی نظیر سهام است. در این حالت افزایش تقاضا افزایش قیمت حفظ ارزش پول
 .سهام را به دنبال دارد
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ها تولیدشان را باال رود. پس بدون آنکه آنها هم باال میدر شرایط تورمی، قیمت محصوالت شرکت
توانند مبلغ فروش بیشتری را به دست بیاورند. اما باید این را هم به خاطر داشت برده باشند می

کند. در این شرایط باید دید که تورم های تولید نیز افزایش پیدا میکه وقتی تورم باال برود، هزینه
توانسته سودی متناسب با  گذارد و آیا در نهایت شرکتچقدر بر قیمت خدمات و محصوالت اثر می

 .این وضعیت به دست بیاورد که معموال پاسخ این سوال منفی است

ها. چون شود یا باعث ریزش آنتوان به طور کلی گفت که تورم باعث رشد بازارهای مالی مینمی
اوال به میزان و شدت تورم بستگی دارد و ثانیا به ساختار اقتصادی کشورها مربوط است. مطالعات 

رخی از مناطق اثری مثبت بر بورس داشته است و در برخی دیگر اثری دهد که تورم در بنشان می
توانند با توجه به انتظارات تورمی، گذاران میبینی باشد، سرمایهمنفی. اگر تورم به خوبی قابل پیش

 .عرضه و تقاضا را به حالتی متعادل برسانند. این اتفاق برای بازار سرمایه خوب و مطلوب است

 ه با تورمراهکارهای مقابل
ای از ها ممکن است تنها در برهههای مقابله با تورم باید گفت که هر کدام از روشدر بیان روش

تواند در های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت میزمان پاسخگو باشند. اما به طور کلی سیاست
های سازی سیاستکننده باشد. در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که کشورها با پیادهاین میان کمک

ها جذب کنند و از رشد و انقباضی به دنبال افزایش نرخ بهره هستند تا نقدینگی را به سمت بانک
 .افزایش آن در سطح جامعه جلوگیری کنند

کند. برای های یک جامعه را نیز با خود درگیر میای چندوجهی است و بسیاری از بخشتورم پدیده
چنین باید به شرایط هم توجه بتدا باید منشا آن را جستجو کرد. همجلوگیری از بروز این پدیده ا

کند، خود به رکود دامن بزند. کرد. چرا که ممکن است راهکارهایی که به جلوگیری از تورم کمک می
شود و های دستوری هرگز مهار نمیهمچنین باید به این نکته هم توجه کرد که تورم با سیاست

ال صحیح است. به طور کلی برقراری تعادل در میان عرضه و تقاضا راهکاری نیازمند اقدامات و اعم
است که عمل به آن چندان آسان نیست ولی کلید حل بسیاری از مشکالت و معضالت مربوط به 

 .تورم است

 وضعیت تورم در ایران
ست. اگر های باالی تورم را به خود اختصاص داده اایران در میان کشورهای آسیایی یکی از رتبه
شود گفت از آنجا که تورم با رشد و رونق بازار همراه بخواهیم نوع تورم ایران را مشخص کنیم می

کند، تورم از نوع فشار هزینه مواد اولیه است. مواردی نظیر نبوده و دستمزدها همراه با آن رشد نمی
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ختار نامطلوب نظام پولی تحریم و سوءمدیریت در منابع آبی و بازدهی پایین نیروی کار در کنار سا
عواملی هستند که در این میان دخالت دارند. دولت در ایران معموال با کسری بودجه مواجه است 

 .شودو برای جبران آن دست به دامان بانک مرکزی و چاپ اسکناس می

درست است که ساختار کشورها با هم تفاوت دارد، اما حتی با همین تفاوت اگر ایران نگاهی به 
ها درس بگیرد. مشکالتی تواند از آنها الگو بگیرد، میاند بیندازد و از آنشورهایی که درگیر تورم بودهک

مثل حجم نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای نفتی و دستمزدهای حداقلی در ایران از جمله مبانی 
 .ی تورم هستنددهندهتشکیل

 جمع بندی
بینیم. آثار روانی و نامطلوب این پدیده بر ها یا مقاالت میتورم فراتر از آن چیزی است که در کتاب

ها گذارد. زمانی که مدام در معرض افزایش قیمتتمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد اثر می
کند اعتمادی در جامعه افزایش پیدا میماند، حس بیمان باقی نمیهستیم و امنیت خاطری برای

ریزد. در این مطلب انواع تورم را به زبان ساده توضیح دادیم و هم می و نظام و بنیان آن را به
ی این نوشتار خارج بود. هایی فراتر از این نیز دارد که از حوصلهتعریف کردیم. با این همه تورم گونه

ایم، تورم به یک معضل جهانی تبدیل شده را پشت سر گذاشته ۲۰۲۲اکنون در حالی که نیمی از سال 
تواند دنیا های مرکزی مختلف هستیم. آیا این اتفاقات میشاهد افزایش نرخ بهره در بانکاست و 

 .را به سمت رکود هل دهد؟ باید منتظر ماند و دید
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ تورم

یعنی کاهش ها به طوری که از کنترل خارج شود. به بیان دیگر تورم به معنای افزایش پیوسته قیمت
 .قدرت خرید پول

 است؟ کدام تورم انواع

تورم خزنده، رونده، سواره، عرضه بیش از حد پول، هزینه، کسری، زمان جنگ، پس از جنگ، زمان 
شده، کشش تقاضا، فشار هزینه، رکود تورمی، شبه تورم، مطلق، صلح، جامع، پراکنده، آزاد، سرکوب

 .پنهان، آشکار، ذاتی یا ساختاری

 چیست؟ تورم وقوع اصلی دالیل

 های پولی و مالی، تقاضا، هزینه، نرخ ارزسیاست

 است؟ کسانی چه نفع به تورم

 .هایی نظیر ملک دارندسرمایه گذاران و افرادی که دارایی

 کرد؟ جلوگیری تورم از توانمی چطور

 با تغییر سیاست پولی و تنظیم نرخ بهره

 چیست؟ تورم افزایش آثار

چنین افزایش بیکاری نیز در هم… ینه و دستمزد، بیشتر شدن فاصله طبقاتی و افزایش تقاضا، هز
 .نتیجه تعدیل نیرو ممکن است رخ دهد

 دارد؟ هم مثبت اثر تورم آیا

بینی و معقولی افزایش پیدا کند، موجب رونق اقتصاد و اشتغال بله. اگر تورم به میزان قابل پیش
 .شودمی
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