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  چکیده
تـورم را بـه    يهدفگـذار  یاسـت س ي،که بانک مرکـز  یزمان یدر بلندمدت حت ها یمتثبات ق حفظ

بـه   ین. همچنشود یم  شناخته یپول یاستگذارانس  یهبه عنوان هدف اول کند، ینم یگیريپ یحطور صر

 دارد. در یاراهمیتمناسـب تـورم بسـ    یـار انتخـاب مع  ی،پول هاي یاستس یرگذاريوقفه در تاث یلدل

 کنـد،  یکـه رونـد بلندمـدت تـورم را آشـکار مـ       یاز کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصـ  یبرخ

آن در  یی. تورم هسته و کارایردتورم صورت گ يو براساس آن هدفگذار یشبینیتورم را پ تواند یم

رسـاند.   یاريتورم  يرا در شناخت بهتر اجزا یاستگذارانس تواند یروند بلندمدت تورم م یصتشخ

قـرار دارد. در   یو خارج یمتعدد داخل يها ك عوامل بلندمدت و شو یرتحت تاث یزن نیراتورم در ا

کالمن در چـارچوب   یلتربا استفاده از ف 1390تا 1353 يها سال يبرا یرانمقاله، تورم هسته در ا ینا

از آثـار   یتـورم هسـته ناشـ    یـق، تحق یجزده شده است. مطابق نتا ینتخم يساختار یزمان هاي يسر

شـده را   یـري گ مشابه تورم اندازه ینوسانات یراندر ا ینگیو نقد یپول یهچون پا تغیرهاییبلندمدت م

   درصد است. 15و مقدار تورم هسته در دوره مطالعه به طور متوسط حدود کند یتجربه م

  
 .JEL: C32 ,C51 ,E31 E52بندي طبقه

  .کالمن یلترتورم هسته، حالت فضا، ف :ها کلیدواژه
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  مقدمه -1

هاي سیاستگذاران اقتصادي بـوده اسـت.    ترین نگرانی کنترل نرخ تورم همواره از عمده

هاي ناشی  تر از هزینه تواند بسیار جدي کند، می هایی که تورم بر جامعه تحمیل می هزینه

از کند شدن رشد اقتصادي باشد. تورم باال و پرنوسان موجب اختالل در نظام تخصیص 

ثبـاتی نـه تنهـا موجـب      شود. بی دن توزیع درآمد جامعه میها و برهم خور توسط قیمت

شود، بلکه  دار شدن اعتبار سیاستگذاران کالن اقتصادي به ویژه بانک مرکزي می خدشه

ثبات ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب شود. بنابراین،  تواند موارد حاد بی تداوم آن می

سیاستگذاري پولی در نظر گرفته کشورها به عنوان هدف اصلی تمام  ها تقریبا در قیمت

اختیار دارند.  گذاران براي دستیابی به این هدف، ابزارهاي محدودي در سیاست شده است.

توانـد در   هـاي متغیـر و طـوالنی بـر تـورم اثـر دارد و نمـی        سیاست پولی بـا وقفـه   ،براي مثال

اجزاي دائمی تورم  تواند می البتههاي موقتی وارده به تورم را جبران کند.  مدت شوك کوتاه

ثیر قرار دهد. از این رو باید بر تثبیت تـورم  تا را از طریق لنگر زدن به انتظارات تورمی تحت

  مدت تمرکز کرد. در میان

بنابراین جداسازي تورم به یک جزء دائمی کـه ناشـی از فشـارهاي اساسـی اسـت و      

ي سیاستگذار دیدگاهمدت هستند از  هاي کوتاه زودگذر که اغلب ناشی از شوك 1نویزهاي

به این منظور که  - 2پولی اقدام مفیدي است. این همان چیزي است که معیارهاي تورم هسته

سعی در دسـتیابی بـه آن    -اطالعات قابل قبولی را در مورد تورم جاري و آینده فراهم کنند

 دستیابی به این مهم، مستلزم ایجاد سـازوکاري دقیـق و هدفمنـد از    .)2010، 3استاورو(دارند 

در و  4بینـی، هدفگـذاري   ي پولی است که در شکل استاندارد خود پـیش فرآیند سیاستگذار

  . ودش  می تحلیل سیاستی را شامل نهایت

                                                                                                              
1- Noise 
2- Core Inflation Criteria  
3- Stavrev 
4- Targeting  
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ها شرط الزم براي دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادي  ثبات قیمت ،وه بر اینعال

 و ثرؤمستلزم توانـایی اسـتفاده از ابزارهـاي مـ     ،. دستیابی به تورم پایین و باثباتشود میتلقی 

ي پـولی و بکـارگیري   سیاسـتگذار  ي پـولی اسـت. اجـراي صـحیح    سیاسـتگذار  امـر  کارا در

  . استتورم  مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر ،هدفمند ابزارهاي پولی

دهدکه تـورم پایـدار و در سـطح پـایین یـک پـیش        نشان می همچنیننتایج مطالعات 

شود. بنابراین سیاست پولی باید بر تثبیت  شرط مهم براي پایداري اقتصاد کالن محسوب می

 تمرکـز کنـد   اسـت، هـاي چسـبنده تشـکیل شـده      (تورم هسـته) کـه بیشـتر از قیمـت     معیاري

  .)2007، 1میشکین(

هـاي   کنون شـیوه تا دهد که بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته، نشان می

 در ایـران  .اسـت  شـده تـورم هسـته اتخـاذ      ههاي مرکزي جهت محاسـب  متعددي توسط بانک

که یک ابزار قـوي در جداسـازي نویزهـا اسـت، اسـتفاده نشـده        فیلترکالمن  شیوهاز تاکنون 

رسـانی  روز سازي نویزها بـا بـه   ضمن غربالاست. این فیلتر یک الگوریتم بازگشتی است که 

دهـد. بنـابراین بـا داشـتن هـر دو ویژگـی        بینی را افزایش مـی  اطالعات موجود، قدرت پیش

کارگیري این تورم هسته باشد. این تحقیق با باي محاسبه تواند معیار کارآمدي بر کلیدي می

  نوین درصدد برآورد تورم هسته است.  شیوه

کیـد بـر   تا ، مبـانی نظـري بـا   ادامـه در  ؛، در پنج قسمت تنظیم شده اسـت  مقاله حاضر

مفهوم تورم هسته ورویکرد پارامتري بکار رفته در تحقیق جهت محاسـبه تـورم هسـته ارائـه     

در  به طور مختصر، به سایر مطالعات انجام شده اشاره شـده و  سومر بخش شود. سپس د می

ورم هسـته  ، تبخش پنجمشوند. در  م، مدل و متغیرهاي مورد استفاده معرفی میقسمت چهار

نیز تحقیق  پایانیشود. بخش  غیرقابل مشاهده برآورد و تحلیل می با استفاده از روش اجزاي

  اختصاص یافته است. گیري و برخی پیشنهادات به نتیجه

  

  

                                                                                                              
1- Mishkin 
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  مبانی نظري   -2

کنون تــا موضــوعی زیــادي در ادبیــات اقتصــادي دارد و   اي اســت کــه ســابقه تــورم پدیــده

هـا در سـه    هاي مختلفی پیرامون ماهیت و علل آن به وجود آمده است. ایـن دیـدگاه   دیدگاه

  وند. ش می بندي دسته» ساختارگرایان«و  »فشار هزینه«،  »جاذبه تقاضا«گروه 

 تغییـرات  بـودن  علی نقش بر که مقداري تئوري دسته دو به تقاضا جاذبه هاي تئوري

 دارد، کیــدتا پــولی غیــر هــاي شــوك بــر کــه تــورم کینــزي هــاي تئــوري و دارد کیــدتا پـول 

 بـا  کـه  اسـت  مقـداري  ایـن دو در پویـایی تئـوري    یکی از وجوه تمایز شوند. می بندي تقسیم

 در ،مقابـل  در. ودشـ  مـی  تـورم  ایجـاد  و بـاال  بـه  تقاضـا  بعتا انتقال به منجر پول مداوم تزریق

 پـولی  غیـر  یـا  مـالی  اخـتالالت   واسطه به ها قیمت سطح در افزایش کینزي، تورمی هاي مدل

 در افزایش یک ود،ش می واقعی اثرات ایجاد سبب تورم فرآیند که آنجایی افتد. از می اتفاق

 تـورم  ،مثـال  بـراي . شـود  منجر حقیقی محصول در افزایش به تواند می تقاضا از ناشی قیمت

 پیش سبب و شده ها قیمت افزایش  نتیجه در کار نیروي  هنهاد افزایش به منجر دتوان می پولی

  .)1976گردن،( شود اقتصاد روي

 مواجـه  در کوچـک  هاي اتحادیه دستمزد فشارهاي مختلف انواع به هزینه فشار تورم

 بـه  یـا  قیمت کنندگان تعیین از ناشی سود فشار کار، نیروي براي کشش بی تقاضاي منحنی با

 جامعــه  زیرمجموعــه هــاي گــروه میــان در درآمــدي هــاي ســهم بــراي مبــارزه معمــول طــور

  .)1976ردن،گ( گردد برمی

 بـراي  و پذیرند می را تورم ایجاد در پول نقش که حال عین در گروه ساختارگرایان

 مطـرح  را دیگـري  مهـم  علـل  تـورم  بـراي  هسـتند،  قائل نقش تورم تشکیل در ها هزینه فشار

  هعقیــد بــه. کنــد کمــک تــورمهــاي  پیچیــدگی شــناخت در را مــا توانــد مــی کــه کننــد مــی

 و کشـاورزي  محصـوالت  بـراي  تقاضـا  شـهري،  زنـدگی  توسعه و شدن  صنعتی فرآیند،آنان

 امکـان  هـا،  بخـش  ایـن  در موجود تنگناهاي دلیل به اما ،دهد می افزایش را تجاري کاالهاي

 افـزایش  مربوطـه  محصـوالت  نسـبی  قیمـت  نـدارد، بنـاربراین   وجـود  تولیـد  متناسب افزایش
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 کنـد  مـی  سـرایت  اقتصـادي  هـاي  بخـش  سـایر  بـه  دوم مرحلـه  در قیمت افزایش این. یابد می

  .)1374 نیا، طیب(

ــورم شــرایط در ــولیهــاي  سیاســت(سیاســتی ســاختاري، ت ــالی و پ  کــه) انقباضــی م

 عبـارت  بـه . ودشـ  می رکود باعث و داده افزایش را بیکاري دهد، کاهش را تورم واهدخ می

 عرضـه  متناسب رشد مانع و یافته گسترش اقتصادي رشد فرآیند در موجود تنگناهاي دیگر،

 و داده کـاهش  را اقتصـادي  رشـد  فقـط  مالی و پولیهاي  سیاست اجرايدر وایع، . وندش می

 را اقتصـاد  کلیـدي هاي  بخش در عرضه ناپذیري کشش و محدودیت یعنی تورم اصلی علت

  .)1374نیا، طیب( برد نمی بین از

ــار داراي برابــري و حقیقــی متغیرهــاي بــر تــورم ایجادکننــده علــل از کــدام هــر  آث

 و مـالی  پولی،( اقتصادي هاي سیاست از علل این که صورتی در از این رو است، گوناگونی

 هـا  سیاسـت  تـورمی  آثـار  تحلیـل  بـر  مبتنی باید ها گذاري سیاست باشند، گرفته نشأت) ارزي

بر همین اسـاس، کشـورهاي مختلـف بـراي جلـوگیري از      . )1383 همکاران، و امیري( باشد

هـاي   ها و نظـام  تورم و مشکالت ناشی از آن و هدایت و راهبري سیاست پولی خود از شیوه

گـذاري تـورم    م پول و هـدف گذاري حج گذاري نرخ ارز، هدف پولی متفاوتی چون هدف

  اند. بهره جسته

ریخی در رابطه با بکارگیري دو روش هدفگذاري نرخ ارز و حجم پـول  تا تجربیات

هـایی بـراي کنتـرل     اند کـه کـارایی چنـین روش    در کشورهاي مختلف به وضوح نشان داده

هـاي   در سـال  ،کنون ضعیف بوده است. در همـین راسـتا  تا هاي تورمی تورم و حذف تورش

اي بـه   و پس از آن به طور فزاینده شدتورم معرفی هدفگذاري  چارچوب 1990 ابتدایی دهه

ــولی شــناخته شــد و   ــراي سیاســت پ ــه طــور وســیعی توســط   عنــوان چــارچوب مناســب ب ب

در ایـن  . )2004، 1(پترسـون  سیاستگذاران کشـورهاي مختلـف مـورد پـذیرش قـرار گرفـت      

اگـر تـورم    ؛گیرنـد  رم آتی در نظر مـی چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداري براي تو

آنها براي افق زمانی خاص در آینده، متفـاوت از هـدف اعـالم شـده باشـد،       بینی مورد پیش

                                                                                                              
1- Petursson,T.G. 
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بینی تورم، منطبق بر مقـدار مـورد    پیش تا اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدي خواهند کرد

هـاي متغیـر گنجانـده     گـذاري تـورم در قالـب سیاسـت     هدف شود. در مباحث نظري، هدف

ین مفهوم که مقامات پولی در انتخاب و تغییر ابزار مناسب جهت نیل به هـدف  ه اشود. ب می

  ).1995 ،1اعالم شده، آزاد و مختارند (اسونسون

هـاي   گذاري تورم، ویژگی ارچوب سیاستگذاري هدفد که چده مطالعات نشان می

هـا، تعیـین اهـداف کمـی بـراي تـورم        از جمله، تعهد قوي به ثبات قیمت ؛مهمی را داراست

مدت و بلندمدت)، پاسخگویی بانک مرکزي از جهـت رسـیدن بـه اهـداف، شـفافیت       (میان

هـاي   فتن وقفـه نگـر بـا در نظـر گـر     سیاست و ارتباط کارآ با عموم، اعمال یک روش آینـده 

  مدت اقتصاد. هاي کوتاه پذیري در واکنش به شوك انعطاف سیاست پولی و

گـذاري تـورم، انتخـاب شـاخص      هاي اساسی اجـراي سیاسـت هـدف    یکی از مولفه

کننده اگرچه بهنگام   تورمی بهنگام و قابل اتکا به عنوان هدف است. شاخص قیمت مصرف

، امـا برخـی از اقـالم آن همچـون غـذا و      بوده و به آسـانی توسـط مـردم قابـل درك اسـت     

هـاي عرضـه) بسـیار     واسطه شرایط آب و هوایی) و انـرژي (بـه واسـطه تکانـه    ه سبزیجات (ب

  ثبات یا پرنوسان است.  بی

کننـده، در نظـر گـرفتن آن بـه عنـوان       به دلیل نوسانات باالي شاخص قیمت مصرف

تمـام تغییـرات رخ داده در آن،   کند، زیرا که  ي پولی را دچار مشکل میسیاستگذار هدف،

هـاي   شایسته تغییر سیاست نیست. بر این اساس وجود معیـاري کـه اثـر اخـتالالت یـا تکانـه      

اساسـی پشـت ایـن      شود. ایده ل حذف کند، نمایان میک  یري شدهگ موقتی را از تورم اندازه

تـا   شود باعث میشاخص مناسبی براي تورم،   استفاده از این معیار با ارائه قضیه آن است که

با این شاخص تنها نسـبت بـه نوسـانات     سیاستگذار کهسیاست پولی، کاراتر عمل کند، چرا

گیـرد. بنـابراین تـورم هسـته      تورم کل واکنش نشان داده و اخـتالالت مـوقتی را نادیـده مـی    

شاخصی است که مسیر بلندمدت تورم (فشـارهاي تـورمی اساسـی اقتصـاد) را نشـان داده و      

                                                                                                              
1-Svensson 
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دهـی را نسـبت بـه اخـتالل (در تـورم       گیـرد کـه عالمـت    آن از آنجـا نشـأت مـی   مفید بودن 

  ).1389 نژاد و همکاران، دهد (عباسی گیري شده) افزایش می اندازه

جـزء پایـدار تـورم    «تـوان مفـاهیم تـورم هسـته را در دو دسـته شـامل        در مجموع می

  ه بندي کرد.طبق »گیري شده جزء تعمیم یافته تورم اندازه«و  »گیري شده اندازه

تورم هسته به عنوان تـورم پایـدار: نقطـه شـروع مناسـب بـراي بیـان ایـن مفهـوم، تعریـف           * 

است. در این  »ها افزایش پایدار و مستمر در سطح عمومی قیمت«فریدمن از تورم به صورت 

کید شده است. جـزء پایـدار   تا نرخ تورم پایدار و نیز نرخ تورم متناوب بر تمایز بین  تعریف،

بینـی اسـت،    دائمی تورم تمایل دارد با انتظارات هماهنگ شود و به همین دلیل قابل پـیش و 

بینی اسـت. بـر ایـن اسـاس، یـک مفهـوم تـورم هسـته          اما جزء گذراي تورم کمتر قابل پیش

، تـورم هسـته بـه    دیگـر  براساس تمایز بین جزء ماندگار و جزء گذرا استوار است. به عبارت

ثیرات تـا  هـاي قیمتـی کـه تنهـا     گیري شده بر تمایز بین تکانه اندازه عنوان جزء ماندگار تورم

 ).1998 ،1کید دارد (راجرتا هایی که آثار پایدارتري دارند، موقتی بر قیمت دارند و تکانه

تورم هسته به عنوان تـورم عمـومی: مفهـوم دیگـر از تـورم هسـته بـر عمومیـت نوسـانات          * 

شـرایط افـزایش عمـومی    ( ه شده توسط آرتور اوکانها تمرکز دارد و در تعاریف ارائ قیمت

هـا در کـل اقتصـاد در حـال      نرخی که درآن سطح عمومی قیمت( و جان فلمینگ )ها قیمت

شود. در این نگرش، تورم هسته بـا تـورم مـورد انتظـار بسـط پـولی        منعکس می )تغییر است

کند،  ضه را منعکس میهاي عر ها که به طور اساسی تکانه عالوه یک تغییر نسبی در قیمت به

 .)1390 و همکاران، تشکینی(مرتبط است 

گیري تورم هسته وجـود دارد، کـه مجموعـه آنهـا را      هاي متعددي براي اندازه روش

بنـدي کـرد. در رویکـرد     دسـته  3»مبتنـی بـر مـدل   «و  2»آمـاري «توان در قالب دو رویکرد  می

دهـی   آماري، با در نظر گرفتن شاخص قیمت کل، برخی از اقالم، حذف و یا از طریق وزن

                                                                                                              
1- Roger 
2- Statistical Approach  
3- Model-Based Approach 
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سنجی  هاي اقتصاد شود. رویکرد مبتنی بر مدل نیز بر مدل شاخص جدیدي ساخته میمجدد، 

  شوند، استوار است. هاي اقتصادي طراحی می چند متغیره که بر اساس نظریه

کـار اپـل و    يبـر مبنـا   يجدیـد  يشود، رویکرد پارامتر یارائه م تحقیقآنچه در این 

در ایـن  . ودشـ  مـی  بنـدي  مـدل طبقـه  که جزء رویکردهـاي مبتنـی بـر     است )1999( جانسون

تـورم   ؛دارد یبسـتگ  یاساس يبه سه دسته فاکتورها) CPIگیري شده ( تورم اندازه، رویکرد

و  هـاي طـرف تقاضـا هسـتند     شـوك   که نماینده محصول حقیقیاجزاي زودگذر  بلندمدت،

  یک از ایـن سـه دسـته    شوند. هیچ یطرف عرضه را شامل م يها که شوك 1ویژه يفاکتورها

شـناخته   یلحـاظ اقتصادسـنج   توانند به طور مستقیم مشاهده شوند، اما هر یـک از  ینم یاصل

یـا روش   يساختار یزمان يها يچون سر یاین رویکرد با عناوین .شده و قابل تخمین هستند

  .)1999اپل وجانسون، ( شود ینیز شناخته م غیرقابل مشاهده ياجزا

  

  مطالعات تجربی -3

 ،تـورم هسـته بـر مبنـاي هـر یـک از رویکردهـاي گفتـه شـده          در رابطه با چگونگی محاسبه

  ود. ش می ترین آنها اشاره مهم مطالعات گوناگونی انجام گرفته است که به برخی از

تـورم    رویکردهـاي محاسـبه  اي بـین انـواع    مقایسهدر مقاله ي خود  ،)1997( 2سچتی

تـرین نـوع    ضـعیف  ،بـا حـذف شـاخص غـذا و انـرژي       CPIگیرد که  انجام داده و نتیجه می

  . تورم است  گیري روند یا اجزاي هسته اندازه

تـورم    هـاي مختلـف محاسـبه    خـود شـیوه    ) درمقاله2002( 3لی بیهان و سدیلوت

دهد کـه از   تحقیق نشان می  نتیجه. کردندفرانسه با یکدیگر مقایسه  هسته را براي کشور

و  4ساختاري VARبین معیارهاي تورم بدون شاخص غذا وانرژي، میانگین اصالح شده، 

                                                                                                              
1- Special Factors 
2- Cecchetti 
3- Le Bihan and Sedillot 
4- Structural VAR 
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تورم   گیري هسته ، معیار میانگین اصالح شده براي اندازهDFI(1( شاخص پویاي عوامل

   تر است. در فرانسه مناسب

) را بـه یـک روش   1995( وهـی )، روش دو متغیره گـواه و  2003( 2باگلیانو و مورانا

اند. آنها با اسـتفاده از الگـوي رونـد مشـترك و بـا کمـک عوامـل         چند متغیره گسترش داده

این مقاله، از روش همگرایـی   . درزدندکننده تورم در بلندمدت، تورم هسته را تخمین  تعیین

اسـت.   ها، حجم پول، تولید و قیمت نفت اسـتفاده شـده   بلندمدت بین متغیرهاي سطح قیمت

کیـد دارد و اثـر متغیرهـاي    تا بلندمـدت نقش حجم پول در توضیح تورم  نتایج این تحقیق بر

   داند. طرف عرضه را بیشتر در نوسانات موقتی تورم می

بـا اسـتفاده از روش    را مریکـا آخود تورم هسته بـراي    هدرمقال )2006( 3دود و کوتر

تـورم هسـته بـه روشـی جهـت        هبراي محاسـب  با این تحلیل که ،است محاسبه کرده  4دار موج

بـراي    دار مـوج هـاي   روش هست.نیاز هاي زمانی تورم بدرفتار  جداسازي اختالالت از سري

  . استهاي زمانی نامانا مفید  زدایی از چنین سري اختالل

 معیـار  بـرآورد )، بـه  1995( اتخاذ رویکرد گواه ووهـی  با )2009( 5دیو و فلیسی  دي

SVAR هفوریـ  تـا  1990  هزمانی ژانویـ   هنروژ طی دور تورم هسته براي کشور  هجهت محاسب  

بـین تـورم    متمایزسـازي ی ارائه شده است که توانایدر این تحقیق، دو مدل  .پرداختند 2006

نتـایج تحقیـق نشـان     .را فـراهم کـرد  بین تورم داخلی و وارداتی  همچنین هسته و غیرهسته و

هـاي غیرهسـته اساسـا     کـه شـوك   حالی است در 6تورم اصلی  هتکاندهد که تورم هسته،  می

  است.محصول  هاي تکانهناشی از 

) تخمین جدیدي از تورم هسته را براي کشورهاي نیوزیلند و استرالیا 2010( 7کایرکر

عوامل مـدل بـه دو دسـته    در این مطالعه، وي  کند. ارائه می DFIبرمبناي مدل پویاي عوامل 

                                                                                                              
1- Dynamic Factor Index (DFI) 
2- Bagliano and Morana 
3- Dowd and Cotter 
4- Wavelet 
5- Di Dio and Felici 
6- Prime Mover Movement  
7- Kirker 
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 دو دهد که اساسا در هر نتایج نشان میاست.   غیرقابل مبادله تقسیم شدهعوامل قابل مبادله و 

شود. همچنین عوامل غیر قابـل   کشور، تورم هسته توسط عوامل غیرقابل مبادله استخراج می

  دهد. را بیشتر از عوامل قابل مبادله توضیح می) CPI(مبادله، انحرافات موجود در تورم 

عات صورت گرفت در رابطـه بـا چگـونگی محاسـبه     مطالداخلی هاي  نمونه از جمله

) اشـاره کـرد.   1383( یچشـم  امیـري و توان بـه   تورم هسته بر مبناي رویکردهاي نامبرده، می

به  1342-1380  هدر دور  SVAR با استفاده از روش خودرگرسیون برداري ساختاري ایشان

ایـران،   تـورمی در  آینـد فر ند. ایـن تحقیـق، نشـان داده اسـت کـه     تتورم هسته پرداخ  همحاسب

توانـد   مسیر پول شکل گرفته و بـه خـوبی مـی    توسط درآمدهاي نفتی و مخارج عمومی و از

  .کلی تورم را توضیح دهد روند

 1روش میــانگین وزنـی اصــالح یافتــه را بـا  ایــران  تــورم هسـته در  )1386( محمـودي 

   مقایسه کرده است. 1362-1386  هدور با تورم کلی در را و آنمحاسبه 

بـراي   SVAR بـه روش را تورم پایـه در اقتصـاد ایـران     )1390نژاد و تشکینی( عباسی

. دراین مطالعه، تورم پایـه بـه عنـوان جزئـی از     گیري کردند اندازه 1352-1386زمانی   هدور

 تولیـد حقیقـی نـدارد در    بلندمـدتی بـر   تـا  مـدت  ثیرات کوتـاه تـا  گیري شده کـه  تورم اندازه

 اسـت.  ،گیري شده فشارهاي تورمی اساسی اقتصاد باالتر ازتورم اندازه نظرگرفته شده است.

 علت این امر، رشد باالي نقدینگی و نیز تخفیف تورم بـا اسـتفاده از درآمـدهاي حاصـل از    

   است. کشور صادرات نفت در اقتصاد

  

  معرفی و برآورد مدل -4

تـوان   را مـی  ياقتصـاد  يارتباط بین تورم و متغیرهازمانی ساختاري، هاي  طبق رویکرد سري

  کرد.خالصه  )1(در مدل 

)1(                   LR TRAN
t t t t tL L y L Z         

  )):2به عبارت دیگر (رابطه (

                                                                                                              
1- Weighted Trimmed Mean 
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)2  (                   LR TRAN
t t t tL L y L L Z L       

  
   

1 1 1
  

گیـري شـده   مدت تـورم انـدازه   وقفه است، اجزاي کوتاهعملگر  Lکه  حالی در LR
t t   از

 شـامل  اجزاي زودگذر آید که به گیري شده و جزء بلندمدت آن به دست می تفاضل تورم اندازه

TRANمحصول حقیقی - الف
ty  برداري از فاکتورهاي ویژهب و tZ وابسته است .  

LRبـه تـورم بلندمـدت    tگیري شده تورم اندازه ،به عبارت دیگر
t،TRAN

ty وtZ 

TRANاینجا باید توجه شود که در بستگی دارد.
ty    همان شکاف محصول یا شـکاف بیکـاري

نیـز   tZبردار . شود می است که بیانگر وجود مازاد تقاضا در اقتصاد است که به تورم منجر

  دارد. هاي طرف عرضه در معادله حضور شوك  هبه عنوان نمایند

شـامل اجـزاي   1tZ,اولـین دسـته  ؛ کـرد فرعی تقسـیم    هبه دو دستتوان  میرا  tZبردار

هاي اسمی نفت و  مدت، تغییرات در قیمت مانند تغییرات در نرخ بهره اسمی کوتاه نامطلوبی

 2tZ,که بانک مرکزي خواهان حذف آنها از تورم هسـته اسـت.دومین دسـته    استواردات 

کـار و   وري نیـروي  ماننـد تغییـر در بهـره   هـاي طـرف عرضـه     هاي شوك شامل دیگر نماینده

  . شوند جهت تکمیل مدل وارد می تنهاکه  ی نفت استهاي نسب قیمت

امري اسـت کـه    ،وندش می عرضه انتخابهاي  انتخاب متغیرهایی که به عنوان شوك

  تواند متفاوت باشد. توجه به هر کشور می با

وجود دارد که در سه دیدگاه متفاوت به تورم هسته بر اساس اجزاي برآوردي مدل 

  شود. توضیح داده میادامه 

) معرفـی  1981( 1اولین دیدگاه به تورم هسته که با نام تورم بلندمدت توسط اکستین

  چنین است:  شد

)3(                         CORE LR
t t   

نرخی قلمداد شود که در مسیر رشد بلندمدت  تواند تورم هسته می ،طبق این دیدگاه

هـا باشـد و وضـعیت تقاضـا در      لی از شوكخا ،افتد، مشروط به اینکه مسیر اقتصاد اتفاق می

ین نرخ هسته یا رونـد قیمـت   عادل بلندمدت هستند خنثی باشد. بنابراشرایطی که بازارها در ت

                                                                                                              
1- Eckstein 
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هاي روندي افزایش قیمت عوامـل تولیـد اسـت.     کل، تقریباً برابر میانگین موزون نرخ  هعرض

ه و تقاضـاي زودگـذر   این جزء حاصل توالی یا امتداد اثرات شوك عرضـ  دیگر، به عبارت

هـا داشـته و تمایـل     است که ریشه در انتظارات بلندمـدت تـورمی در ذهـن خـانوار و بنگـاه     

  زیادي به پایداري دارد.

) اسـت، تـورم هسـته را تـورم     1995( 1گواه و وهی مطالعاتدیدگاه دوم که حاصل 

  کند. ) تعریف می4رابطه (ناشی از تقاضا و به شکل 

)4(                       CORE TRAN
t tL L y  




1
  

صـل تـورم منهـاي    طبق دیدگاه سوم یا همان دیدگاه بانک مرکزي، تـورم هسـته حا  

  )).5اجزاي نامطلوب است (رابطه (

)5(                      , ,  
CORE
t t tL Z   


 

1

01 1  

در مدلسازي پارامتري این تحقیق، جزء تورم هسته بـه عنـوان تـورم بلندمـدت طبـق      

هـاي   سازي سـري  مدلگونه  این درشود.  ) در مدل وارد و برآورد می1981تعریف اکستین (

این است که متغیرهاي بلندمدت غیرقابل مشاهده دائمی  و بهتر فرض رایج ،زمانی ساختاري

در مسـاله  کـه ایـن    کننـد  تبعیـت   ،ر زیر نشان داده شده اسـت همانند آنچه د از گام تصادفی

  )).6(رابطه ( شود سازي تحقیق، مورد آزمون واقع می بخش مدل

)6(                  

LR LR LR
t t t   1 

فـرم حالـت فضـا     .شـود  بازنویسـی مـی   2حالت فضـا براي انجام تخمین، مدل در فرم 

هاي مشـاهده شـده،    مشاهده که ارتباط بین دادهمعادالت ؛ شامل دو مجموعه معادالت است

دوم از معادالت، به عنـوان    هسازد. مجموع متغیرهاي حالت و یک جزء مبهم را مشخص می

مشـخص   شـوند کـه قـانون حرکـت را بـراي متغیرهـاي حالـت        معادالت حالت شناخته مـی 

بـا  سـرانجام   .)2009، 3چمبـرلین (توانـد هـر نـوع مـدل خطـی باشـد        میمساله سازند. این  می

                                                                                                              
1- Quah and Vahey 
2- State-space Form 
3- Chamberlin, G 
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ــر ــایی از پارامترهــاي ناشــناخته و   تخمــین 1راســتنمایی کــالمن و حــداکثر  اســتفاده از فیلت ه

  آید. دست میه بمدل   همتغیرهاي غیر قابل مشاهد

این است که چون ساختار اقتصاد ایران کرد توجه  آنبه حائز اهمیتی که باید مساله 

برخـی متغیرهـایی کـه در     به ویژه در روابط پولی با سایر کشورها تفـاوت دارد، الزم اسـت  

  مدل وارد خواهد شد با توجه به شرایط کشور انتخاب شود.

شـود،   در نظـر گرفتـه مـی    1390 تـا  1353زمانی   هکلی که براي تورم در دور  همعادل

  )):7(رابطه ( عبارت است از

)7(            LR TRAN
t t t t t tLcpi Lcpi y Loil Lex       

لگــاریتم شــاخص قیمــت  گیــري شــده کــه بــا اســتفاده از  : تــورم انــدازهtLcpiکــه در آن 

LRشـود،   محاسـبه و گـزارش مـی     CPIکننـده   مصرف
tLcpi      جـزء تـورم هسـته یـا همـان :

مـراه بـا تخمـین مـدل بـرآورد      و به طور همزمـان ه  بودهمدت است که غیرقابل مشاهده  بلند

TRANشود و می
ty     کـه از تفـاوت تولیـد     اسـت  : شکاف تقاضـا یـا همـان محصـول زودگـذر

شـوك    هو نمایند ))8(رابطه ( آید ناخالص داخلی و روند تولید ناخالص داخلی به دست می

  تقاضا است.

)8  (                  TRANy LGDP HPTREND   

ه از فیلتر هودریک پرسـکات  با استفاد )HP TREND( روند تولید ناخالص داخلی

  استخراج شده است. 7افزار ایویوز در نرم

عرضـه در مـدل وارد   شوك طرف   هبه عنوان نمایند: نرخ رشد قیمت بنزین tloilهمچنین

: نرخ رشد نرخ ارز بازار غیر رسمی، دیگر نماینده شوك طـرف عرضـه در   tlexشود و می

  مدل است. 

 

  

 
                                                                                                              
1- Maximum Liklihood 
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  هاي آماري متغیرها ویژگی -)1جدول (

 متغیر میانگین واریانس حداکثر حداقل

37/0  67/6  24/146  43/3  
tLcpi  

15/0-  136/0  16/0  002/0  TRAN
ty  

8/1  61/8  55/134  91/3  
tloil  

21/4  51/9  04/11  40/7  
tlex  

  منبع: محاسبات تحقیق

  

شود، واریانس متغیرهاي لگاریتم شاخص  ) نیز مشاهده می1همانطور که در جدول (

اسـت. ایـن    واحـد  100لگـاریتم قیمـت بنـزین بسـیار بـاال و فراتـر از       کننده و  قیمت مصرف

هـاي   هـاي داده  واریانس باال و همچنین مقادیر حداقل و حـداکثر بسـیار متفـاوت از ویژگـی    

  اقتصاد ایران است که بیانگر شدت نوسانات و حساسیت باالي آنها است.

  

  واحد  آزمون ریشه -4-1

تعیین مانایی و عدم مانایی متغیرهاي مورد اسـتفاده در ایـن   واحد و   هبراي انجام آزمون ریش

  شود. استفاده می ADF(1مقاله، از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (

، انـد. براسـاس ایـن جـدول      آورده شده)2( ، در جدول ADFنتایج حاصل از آزمون 

TRANهاي محصـول زودگـذر   سري زمانی داده
ty   هـاي   باشـد امـا سـري زمـانی داده     پایـا مـی

و لگـاریتم نـرخ    tloil، لگاریتم قیمـت بنـزین  tLcpiلگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده

  هاما به دلیل وجـود رابطـ   ،درصد معناداري، ناپایا هستند 10، در سطح tlexارز بازار موازي

زیـرا اطالعـات    ،گیـري نیسـت   سیمز، نیـازي بـه تفاضـل     هانباشتگی میان متغیرها طبق گفت هم

 رود. مهمی از دست می

  

                                                                                                              
1- Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
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  نتایج آزمون ریشه واحد -)2جدول (

  متغیر محاسبه شده tآماره   سطح احتمال  وضعیت پایایی

 -53/0  87/0 ناپایا
tLcpi  

TRAN  -83/5  0/0 پایا
ty  

  87/0  99/0 ناپایا
tloil  

 -17/2 22/0 ناپایا
tlex  

 منبع: محاسبات تحقیق

  

  فضا -برآورد مدل حالت -5

هـاي دیگـري همچـون خـارج      کنون از شیوهتا که شدهاي به عمل آمده مشخص  در بررسی

تـورم هسـته در ایـران      هبراي محاسـب  SVARاي از تورم، میانگین وزنی و  کردن مقادیر ویژه

فیلترینـگ کـه یکـی از بهتـرین راهکارهـا بـراي جداسـازي          هاما به شـیو  ،استفاده شده است

  هق جهـت محاسـب  اي صورت نگرفته است. در این تحقیـ  محاسبه ،نویزها از روند تورم است

بـراي  . کنیم فضا بازنویسی می _تورم هسته با روش فیلتر کالمن ابتدا مدل را در شکل حالت

د. بـراي  حالـت باشـ    همشاهده و معادل  هاین کار به دو معادله مجزا نیاز است که معرف معادل

رفتـه  بر مبناي رویکرد اتخاذ شده در تحقیق، تورم شامل سـه جـزء در نظـر گ    انجام این کار

  دهد.  را تشکیل می  مشاهده  ه) نشان داده شده است، معادل9(  هشود. این مدل که در معادل می

)9(               LR TRAN
t t tlcpi lcpi y loil     

) مشخص است، در گـام اول تنهـا متغیـر قیمـت بنـزین بـه       9همانطور که در معادله (

، اکنـون نوبـت بـه     مشـاهده   هسازي شده است. با داشتن معادل عنوان شوك عرضه وارد مدل

سـري    هدلیل پنهـانی بـودن متغیـر حالـت، نـوع معادلـ       بهرسد.  حالت مدل می  هطراحی معادل

  .زمانی آن نیز مجهول است

گـام تصـادفی و یـا     ي سـري زمـانی روابـط بلندمـدت غالبـا     با توجه به اینکه متغیرها

شـود و   ل در نظر گرفتـه مـی  حالت مد  ه، روابط مختلفی به عنوان معادلهستندخودرگرسیون 

انتخـاب   HQو  AIC  ،SICمدل بهینه براساس معیارهاي انتخاب الگو از جملـه معیارهـاي   
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و با معادالت حالت گام تصادفی بدون عرض   فضا، پنج مرتبه -شود. بنابراین مدل حالت می

  هرتبـ اول، خـود رگرسـیونی م    ه، خودرگرسـیونی مرتبـ  مبدا، گام تصادفی با عرض از مبدااز 

  .)14) تا (10(معادالت ( شود دوم و خودرگرسیونی مرتبه سوم تصریح می

)10(                           
LR LR
t t tlcpi lcpi u 1  

)11(                LR LR
t t tlcpi a lcpi v  0 1  

)12(                  LR LR
t t tlcpi a b lcpi z  1 1 1  

)13(                   LR LR LR
t t t tlcpi a blcpi b lcpi Q    2 1 1 2 2  

)14(             LR LR LR LR
t t t t tlcpi a b lcpi b lcpi b lcpi w      3 1 1 2 2 3 3  

  همشـاهد   ههر یک از معادالت حالت مزبور این قابلیت را دارند که بـه همـراه معادلـ   

فضاي مدل را تشکیل داده و به روش فیلتر کالمن تخمین زده شـوند.   _، حالت تصریح شده

twو tu،tv،tz،tQ بـا هـیچ یـک از خطاهـاي     ��فرض بر ایـن اسـت کـه     فرآیند در این

  همبستگی ندارد.

 

  تخمین پارامترهاي مدل، انتخاب مدل بهینه و تخمین متغیر حالت -5-1

) بـه همـراه هـر    9( مشاهده  ه، اکنون معادلمطرح شده  هبا در نظر گرفتن معادالت اولی

)، مقـادیر  3( دست آیـد. جـدول   مدل بهینه به تا شود یک از معادالت حالت، تخمین زده می

AIC  ،SIC  وHQ ها را به همراه سایر اطالعات مورد نیـاز نشـان    مربوط به هر یک از مدل

نهـا آورده  ) نیز مقادیر پارامترهاي تخمین زده شده، همراه با احتمال آ4دهد. در جدول ( می

  شده است.
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  هاي آماري ها، ریشه میانگین مربعات خطا، لگاریتم درستنمایی و ویژگی مقادیر آماره -)3( جدول

 

rw0 
گام 

 تصادفی

rw1 
گام تصادفی با 

 عرض از مبدا

ar1 
خودرگرسیون 

 مرتبه اول

ar2 
خودرگرسیون 

 مرتبه دوم

ar3 
خودرگرسیون 

 مرتبه سوم

AIC 375/0-  994/0-  936/1-  683/1-  7/1-  

SBC 246/0-  822/1-  72/1-  242/1-  399/1-  

HQ 33/0-  933/1-  86/1-  591/1-  593/1-  

Root MSE 258/0  109/0  109/0  182/0  199/0  

Log 
Likelihood 

138/10  88/44  78/41  97/37  31/39  

Final sv1 83/3  994/3  999/6  01/7  622/6  

Average 48/124  56/15  34/124  38/121  18/104  

MAX 82/660  05/53  93/659  86/640  06/531  

MIN 36/1  82/0  36/1  35/1  31/1  

Long Run 
VAR 

67/23  17/9  6/23  26/17  3/20  

  منبع: محاسبات تحقیق

  

برمبناي هر سه معیار، آکایک، شوارتز بیـزین و حنـان کـوئین،     ،)3( جدول براساس

نیـز کـه     2مقدار ریشه میانگین مربعات خطـا  1برتري دارد. مبدامدل گام تصادفی با عرض از 

بینی مدل است با داشتن کمتـرین مقـدار از بـین حـاالت مختلـف، نشـان        بیانگر قدرت پیش

بینـی هـم مـدل بهتـري اسـت.       جهـت پـیش   مبدا دهد که حالت گام تصادفی با عرض از می

  شتري هم دارد.بی ، مقدار لگاریتم درستنماییمبداهمینطور مدل با گام تصادفی با عرض از 

  

                                                                                                              
دهـد و   سازي را در اولویت قرار مـی  دهد و معیار شوارتز، ساده اهمیت بیشتري میمعیار آکائیک به خوبی برازش  - 1

  کوئین نیز بین این دو است.–معیار هنان 

2- Root MSE 
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 zمقادیرتخمین پارامترها و محاسبه آماره  -)4جدول (

  منبع: محاسبات تحقیق

  فضاي حالت  پارامتر  مقدار پارامتر انحراف معیار zآماره   احتمال

58/0  54/0  55/0  3/0  B  
rw0  

 گام تصادفی
0/0  02/4  082/0  33/0    

0/0  85/0-  43/0  Exp )8/3 -(  Var( tu )  

2/0  15/1-  24/0  27/0-  B  
rw1  

گام تصادفی با 

  عرض از مبدا

6/0  5/0  038/0  019/0    

0/0  44/1  014/0  167/0  
0a  

0/0  23/63-  23/0  Exp )52/5 -(     tVar v  

2/0  14/1-  24/0  27/0-  B  

ar1  
خودرگرسیون 

  مرتبه اول

6/0  47/0  04/0  019/0    

0/0  86/7  02/0  165/0  
1a  

0/0  02/165  006/0  1 
1b  

0/0  5/23-  23/0  Exp )5/5 -(     tVar Z  

14/0  44/1-  17/0  25/0-  B  

ar2  
خودرگرسیون 

  مرتبه دوم

3/0  95/0  02/0  02/0    

0/0  14/3  0,01 04/0  
1a  

0/0  6/17  09/0  73/1  
1b  

0/0  19/7-  1/0  73/0-  
2b  

0/0  92/21-  25/0  Exp )6/5 -(     tVar Q  

26/0  1/1-  17/0  19/0-  B 

ar3  
خودرگرسیون 

  مرتبه سوم

14/0  46/1  03/0  04/0    

73/0  34/0  03/0  01/0  
1a  

0/0  3/40  33/0  34/1  
1b  

0/0  73/2  07/0  21/0  
2b  

0/0  46/11-  04/0  56/0-  
3b  

0/0  5/15-  33/0  Exp )1/55,1 -(     tVar w  
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فضا با روش -حالت و استفاده از مدل 7ایویوزافزار  ، بر اساس نرمهاي ارائه شده مدل

) و 15معـادالت ( آن به صـورت    هبرآورد شده که نتیج 1353-1390فیلترکالمن براي دوره 

  است: )16(

)15(                   / /LR TRAN
t t ty oil   0 274 0 0192  

)16  (                 . /LR LR
t t VAR EXP        10 167 5 52 

) ترسـیم  1گیري شده قبل از فیلترینگ به همراه تـورم هسـته در نمـودار (    تورم اندازه

  شده است.

  

  گیري شده و تورم هسته در ایران روند تغییرات نرخ تورم اندازه -)1نمودار (

  
  منبع: برآورد تحقیق        

  

گیـري شـده را توضـیح     ، تورم هسته بخش زیادي از تورم انـدازه )1براساس نمودار (

داراي اثـرات پایـداري هسـتند و     است که عوامل مؤثر بر تـورم غالبـا  معن به آندهد. این  می

  ساختاري است. تورم در ایران،

درگام بعدي جهت اطمینان از صحت مدل، جـزء نـرخ ارز بـازار غیرمـوازي نیـز بـه       

ثیر بـر  تـا  شود. نـرخ ارز بـازار مـوازي بـا     شوك عرضه در مدل وارد می  هعنوان دیگر نمایند

مدل با کمـی تغییـر در     هثیر قرار دهد. نتیجتا تواند سمت عرضه را تحت اولیه می قیمت مواد
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حالـت    هنظر گرفته شـده بـاز هـم معادلـ     مشابه مدل قبل است. از بین پنج حالت در ،ضرایب

شود. مدل به دست آمـده   یید میتا از برتري برخوردار است و مبداگام تصادفی با عرض از 

  است: )18) و (17معادالت (از این روش به شرح 

)17(          / / /LR TRAN
t t t ty oil lex    0 185 0 0143 0 154  

)18  (                / /LR LR
t t VAR EXP        10 145 5 63  

  

  گیري شده و تورم هسته روند تغییرات نرخ تورم اندازه -)2نمودار (

  
  منبع: برآورد تحقیق         

  

گیـري شـده را توضـیح     ، تورم هسته بخش اعظمی از تورم اندازه)2براساس نمودار (

سـازد   نمایان میهاي عرضه را  دهد. وجود جزء نرخ ارز بازار موازي اندکی بیشتر شوك می

 ،ثیرات اندك این اجزاي موقتی بر تورم، چیزي از اهمیت موضوعتا که البته باز هم به دلیل

  کاهد. تورم نمی  هدهند ترین توضیح یعنی تورم هسته به عنوان مهم
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 گیري نتیجه -6

رواج یافته است، نـرخ تـورم بـه دو جـزء مـوقتی و دائمـی        1990برمبناي مباحثی که از دهه 

موقتی مانند قیمت انـرژي و مـواد   هاي  ثیر شوكتا ود. جزء موقتی تحتش می (هسته) تقسیم

نرخ ارز بسـتگی   نقدینگی و ،غذایی است و جزء دائمی آن به عوامل اساسی مانند پایه پولی

تواند مقدار تـورم ونوسـانات آن    موقتی و عوامل اساسی میهاي  دارد. بنابراین اندازه شوك

  را مشخص سازد.

دهند که نرخ تورم در ایران هم هسته و هم جزء مـوقتی بزرگـی    نتایج مدل نشان می

یــانگر ماهیــت اقتصــاد کشــور و رویــه ب ،جــزء بلندمــدت تــورم همــاندارد. هســته تــورم یــا 

پولی و مالی است. پایه پولی در ایران چه هنگام افـزایش دالرهـاي   هاي  گذاران حوزهسیاست

هـایی کـه    خـارجی بانـک مرکـزي و چـه در سـال     هـاي   ایینفتی از مسیر افزایش خالص دار

دولتی بـه بانـک   هاي  یابند با افزایش بدهی دولت و بدهی بانک درآمدهاي نفتی کاهش می

یابد. از این رو الزم است، رژیم هدفگذاري تورم همراه با قواعد پـولی   افزایش می مرکزي،

اطمینان  تا پذیرفته و اعالم شودکشور  از طرف سیاستگذاران به طور رسمیو مالی متناسب 

از الزام بانک مرکزي به نرخ تورم هدف اعالم شده، مانع از رشد بـیش از حـد انتظـارات و    

 توانـد در ایـن   همین راسـتا، تـورم هسـته شـاخص مناسـبی اسـت کـه مـی         . درشودنقدینگی 

  بکار رود. هدفگذاري 

ر کشور در گسـترش پایـه   باید این واقعیت را در نظر داشت که سابقه چهار دهه اخی

تورم هسته ایـران   هاي آتی باشد، بنابراینتواند مبناي مناسبی براي سالپولی و نقدینگی نمی

  درصد باشد.  15تواند نرخی بسیار پایین تر از  بر اساس قواعد پولی جدید می

هـاي انـرژي و نـرخ ارز نیـز از مـاهیتی سیاسـی در       هاي مرتبط با قیمت حامـل شوك

هاي انرژي و کاهش ارزش دولت از افزایش قیمت حامل، زیرا یران برخوردار استاقتصاد ا

 تـا  سـبب شـده اسـت    که کنداي خود استفاده ابزاري میریال در جهت رفع نیازهاي بودجه

  رفع اثرات تورمی این عوامل با سختی مواجه باشد.
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