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استفاده از  با ثر بر تورموعوامل م ينحوه اثرگذار بینی یشپ

  یاپو گیري یانگینم يها مدل
   ***و عباس شاکري** حسین توکلیان ، *مجید بابائی

  24/10/1397تاریخ پذیرش:    10/05/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
براساس آن  یکاريبود که رابطه تورم و ب یسنت یلیپسف یدر قالب منحن یشترتورم ب بینی یشدر پ یهمطالعات اول

دچار تحوالت  یهاول یلیپسف یخصوص بعد از نقد لوکاس، منحن اما بعد از چند دهه و به کرد، یم یدامفهوم پ

کل  یینها  ینهاز هز یاسیبلکه به مق ي،اریکرا نه به نرخ ب يو انتظار یتورم واقع ید،جد یشد. منحن یشگرف

 کند، یم یکتورم را تحر ینزینی،نوک یلیپسف یمنحن یاصل يدر الگو یینها  ینه. از آنجا که هزسازد یمرتبط م

 رو ینرو شوند. از ا تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه بینی یشکه در پ ییها مدل ینکه تدو شود یم موجب

تورم  بینی یشپ ییکارا يدر ارتقا یرا دارد، سع یوبع ینرفع ا ییکه توانا TVP-DMAبا استفاده از مدل 

بـر   داري یمعن یرتاث یا یه زمانمستقل در کل دور یرهايمتغ یسنت يها . در مدلیما را داشته یراندر اقتصاد ا

دوره  یکمستقل در  یرمتغ یک TVPDMA يها است، اما در روش معنی یب یرتاث ینا یاوابسته دارد  یرمتغ

مـدل کمـک    ینداشته باشد. به عبارت دیگر، ا معنی یب یردوره تاث یکو در  دار یمعن یرتاث تواند یم یزمان

 یمختلف مورد بررس يها وابسته را در سال یرمستقل بر متغ یرمتغ یک معنادار یرغ یامعنادار  يکند اثرگذار می

اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج تحقیـق       1370- 1394 نیدر بازه زما یفصل يها از داده یقتحق ینقرار داد. در ا

، نرخ 19 ینگیاست که نرخ رشد نقد یتواقع ینا یانگرب TVP ،DMS،DMAيها مدل یبراساس خروج

 ي، نرخ رشد درآمدها14 سود تسهیالت بانکینرخ  ییرات، تغ31، نرخ ارز 8 یکاريب ، نرخ7 يرشد اقتصاد

 یهمگـ  یتحت بررسـ  یدوره زمان 100دوره از  4 هبودج يو نرخ رشد کسر14تورم  ینانی، نااطم15 ینفت

و  ینگیداشـت کـه نـرخ ارز، رشـد نقـد      یـان ب تـوان  یاساس م ینبر تورم هستند. بر ا يمعنادار یرتاث يدارا

  اند. بوده یموثر بر تورم در دوره مورد بررس يها شاخص ینتر مهم ینفت يآمدهادر

   

  .JEL: E31, E37, C11 طبقه بندي

  .TVP-DMA یکاري،ب ینگی،نقد ي،تورم، رشد اقتصاد ینانیتورم، نااطم ها: کلید واژه

                                                                                                              
  majid.eghtesad@gmail.com، پست الکترونیکی: یدانشگاه عالمه طباطبائ یاقتصاد پول يدکترا يدانشجو *

ــ  ** ــکده اقتصــ ــتادیار دانشــ ــائ  اد،اســ ــه طباطبــ ــگاه عالمــ ــندهنو ،یدانشــ ــی:   یســ ــت الکترونیکــ ــئول، پســ مســ

hossein.tavakolian@atu.ac.ir   
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  مقدمه -1

وده اسـت بـه   اخیـر بـ   هاي اقتصاد ایران در چنـد دهـه  باال همواره یکی از ویژگی 1تورم

اقتصادي بـه عنـوان یکـی از     اي مزمن تبدیل شده است. این پدیده اي که به پدیده گونه

شود کـه عـالوه بـر آثـار مثبـت یـا منفـی        ترین متغیرهاي اقتصاد کالن محسوب میمهم

ها اقتصادي، پیامدهاي اجتماعی را نیز به همراه دارد و حتی در موفقیت یا سقوط دولت

ها در کراتیک تاثیرگذار است تا آنجا که مردم براساس عملکرد دولتهاي دمودر نظام

مداران حاضر در مسند قدرت،  فعالیت سیاست لهی تورم در مورد ادامهارویارویی با مس

گذاران،  ست که سیاستا جاکنند. اهمیت این موضوع تا آن گیري می قضاوت و تصمیم

کننـد و بـا هـدف    تصاد کالن نیز لحاظ میاق  کننده ثبات تورم را به عنوان یک عامل بی

  دهند.  گذاري را شکل می کنترل آن سیاست

هاي پـولی و مـالی کشـورها     بینی متغیرهاي اقتصادي با عملکرد سیاست ارتباط پیش

هـاي   هـا و بانـک   تر کرده است. در حال حاضر، اکثـر دولـت   بینی را افزون اهمیت پیش

بر مبناي وضع موجود، بلکه بر مبناي فقط نه هاي مالی و پولی خود را  مرکزي، سیاست

هاي کوتاه و بلندمدت از متغیرهاي کلیدي اقتصادي تدوین کرده و بـه مـورد    بینی پیش

نظـر از   بینـی ایـن متغیرهـا، صـرف     گذارند. بدیهی است که میزان صحت پـیش  اجرا می

وز هـا بـا شـرایط موجـود از جملـه رمـ       هاي مـالی و پـولی و تناسـب آن    درستی سیاست

). 1999، 1996، 2واتسـون و  اكاسـت توانـد بـه شـمار آیـد (     هـا مـی   تموفقیت این سیاس

هـاي آن نیـز یکـی از اقـدامات اساسـی و مهـم در       کننده بینی تورم و بررسی تعیین پیش

هاي مناسـب در   کارگیري سیاست گذاري است که در جهت تدوین و به حوزه سیاست

  رود. نظر به کار می راستاي کنترل تورم در دامنه اهداف مورد

هـاي گذشـته    تـرین مشـکالتی کـه مـدل     ) از مهـم 2008و واتسون ( اكبر اساس نظر است

بینی داشـتند ایـن بـود      هاي سنتی منطبق بر فروض محدود کننده کالسیکی) براي پیش (مدل

مشـاهده شـده بـود کـه     گـاه  بینی درستی در طول زمان انجـام دهنـد و    توانستند پیش که نمی

بینی را تنها در دوران رکود به خوبی تخمـین بزننـد و برخـی     توانستند پیش ها می مدلبرخی 

زدند و این باعث شـده بـود    بینی را تنها در دوران رونق بهتر تخمین می ها پیش دیگر از مدل

                                                                                                              
1- Inflation 
2- Stock and Watson 
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که مدلی را نتوان برشمرد که این مشکل را حل کنـد بـه طـوري کـه قـادر باشـد در تمـامی        

بـراي رفـع ایـن    هاي قابـل اعتمـادتري را ارائـه دهـد.      بینی نق) پیشمقاطع زمانی (رکود و رو

  استفاده خواهد شد.  TVP-DMAمشکل از روش 

هاي سنتی و متعارف  یکـی از مزایـاي مهم این روش نسبت به سایر روش ،عالوه بر ایـن

این است که در این رهیافت نیـازي بـه     (OLS)سري زمانی نظیـر حـداقل مربعات معمولی 

هـاي ریشه واحد در مورد متغیرهاي سري زمانی نیست و هیچ ضـرورتی در   رسـی آزمـونبر

رو، در ایــن رهیافــت محقــق نبایــد نگـــران      مـورد پایـایی متغیـر در سـطح نیسـت. از ایـــن     

هاي زمـانی باشـد. همـین امـر باعـث ظهـور        گیري متغیرهاي سري ناپایـایی متغیرها و تفاضل

هاي عظیم (با تعداد متغیرهاي  توانستند مدل ) شد که میTVP( 1مانهاي پارامتر متغیر ز مدل

  بینی کنند. زیاد) را در طول زمان پیش

اسـت. او از رویکـرد    1394تکمیـل نتـایج تحقیقـات خضـري     هدف کلـی ایـن مطالعـه    

TVP-FAVAR    .اقدام به بررسی شوك ناشی از هر عامل بر پیش بینی تورم کـرده اسـت

 TVPروش براساس  در این تحقیق DMA       سعی بر آن اسـت بهتـرین مـدل بـرآوردي کـه

جهت ارتقاي نتایج تحقیق  2.در ایران را دارد مورد بررسی قرار گیردبینی تورم  پیش توانایی

3خصوص روش بهو  TVPهاي  روشاز ترکیب 
DMA  هاي  است که از روشاستفاده شده

دهـد. در همـین    ه مـی ئمادتري را اراتر و قابل اعت گذشته بسیار توانمندتر بوده و نتایج مستدل

تورم بـه طـور کامـل بـه بررسـی        کننده  بینی راستا باید ابتدا به منظور شناسایی متغیرهاي پیش

عوامل موثر بر تـورم در اقتصـاد ایـران پرداختـه شـود و سـپس در هـر مقطـع زمـانی تعـداد           

در هـر مقطـع زمـانی     محاسـبه شـوند و   ،شود بینی انجام می ها پیش متغیرهایی که براساس آن

توانـد توسـط    ، هر متغیر چه تـاثیري بـر تـورم داشـته اسـت. ایـن نتـایج مـی        شود میمشخص 

  گذاران اقتصادي کاربرد فراوانی داشته باشد.  سیاست

                                                                                                              
1- Time-Varying Parameter 

اقدام به بررسی پویایی نرخ تورم کرده است. در این مدل  TVP-FAVARروش )، با استفاده از 1394ضري (خ -2

تواند ناشـی از متغیـر وابسـته یـا      جز پویاي مدل می TVP-DMAشود؛ اما در روش  ها یکسان در نظر گرفته می  وقفه

یگر، در این روش مـدلی بهینـه خواهـد بـود کـه      هاي مختلف باشد. به عبارت د توضیحی و یا ترکیبی از هر دو با وقفه

  ترین خطا را ایجاد کند و فقط هر مدلی بهینه قلمداد نخواهد شد. کم

3- Dynamic Model Average 
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بینی متغیرهاي کالن اقتصادي است  این مطالعه ارائه روشی جدید براي پیش  هدف ویژه

بخـش نگاشـته    پـنج مقالـه حاضـر در   ندتر است. هاي گذشته توانم شود از روش که ادعا می

بخش دوم مبـانی نظـري و پیشـینه تجربیـات خـارجی و      شده است. پس از مقدمه حاضر در 

داخلی در راستاي موضوع حاضر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در بخـش سـوم روش        

ش هاي برآوردي مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در نهایت در بخـ  تحقیق و مدل

 . شده استبندي نتایج و ارائه پیشنهادات سیاستی  پنجم اقدام به جمع

  

  مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش   -2

سازي تورم در اقتصاد ایران دیدگاه واحـدي در رابطـه بـا متغیرهـاي موقـت و       مدل  در زمینه

ول و گروهـی  رویه حجم پ کننده تورم وجود ندارد؛ برخی اقتصاددانان رشد بی دائمی تعیین

)، برخـی فشـار   1386زادي کنـاري،   دیگر اضافه تقاضا در بازار کاال (جعفري صمیمی، قلـی 

اي دیگـر تنگناهـاي    هـاي تولیـدي و عـده    و افزایش قیمت نهـاده  (نایینی و میرحسینی) هزینه

محصولی را  هاي کشاورزي و تجارت تک هاي مختلف و ضعف در بخش موجود در بخش

  کنند. ان میاصلی تورم عنو امنش

نیـا،   و طیـب  1381اقتصاددانان بسیاري معتقدند که تورم یک پدیده پولی است (نظیفی، 

تـوان بـه تنگناهـاي     شده از علل تـورم در ایـران مـی     ). در بیان کلی در مطالعات انجام1375

، علـی راد  1380، تقی پور 1371(صمیمی  ساختاري اقتصاد ایران مانند کسري بودجه مداوم

، عرضه کم کشش، وابستگی ساختاري تولید به واردات، تخصیص نابجا و )2005یل و آتاو

)، افزایش مداوم نقدینگی و کاهش تولید نام برد به 1386نادرست ارز (شهاب، محمدرضا، 

  ساز تورم باال در اقتصاد ایران هستند. طوري که اثرات موقت و دائمی چنین متغیرهایی زمینه

هاي روش تحقیق در بیان متغیرهـاي   تجربی به علت محدودیتکه در کارهاي   حالی در

اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایـران همـواره بـا فـرض اثـرات دائمـی متغیرهـا اقـدام بـه تعیـین           

در مجمـوع، نگـاهی بـه ادبیـات منحنـی فیلیـپس در        .متغیرهاي اثرگذار بر تورم شـده اسـت  

در  کنـد.  بین متغیرها طی زمان تغییر مـی  مهم است که روابط  قرن گذشته بیانگر این نکته نیم

 ادامه نحوه اثرگذاري متغیرهاي موثر بر تورم براساس مبانی نظري پرداخته خواهد شد. 
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  تورم و نقدینگی -2-1

در  کشـورها  از وسـیعی  طیف در تورم و پول حجم رشد بین همزمان بلندمدت حرکات

لوکـاس   مطالعـات  بـه  تـوان  می  کهطوري  به است رسیده اثبات به مختلف زمانی هاي دوره

. رشـد نقـدینگی از جملـه    کرد اشاره ) 2009بناتی ( )2008سوریکو ( و سارجنت ) و2008(

عوامل محرك تقاضـاي کـل در اقتصـاد اسـت کـه تـورم بـه همـراه دارد. افـزایش خـالص           

تبـع آن نقـدینگی بـوده     هاي خارجی بانک مرکزي، علت اصلی رشد پایه پولی و بـه دارایی

هـا   سویی مشهودي میان تغییرات نقدینگی و تغییرات سطح قیمـت  . در اقتصاد ایران هماست

 هـا  له به معناي آن نیست که رشد نقدینگی مسـاوي بـا رشـد قیمـت    االبته این مس .وجود دارد

-تواند به معناي رشد تولید باشد؛ تنها و تنها اگـر قابـل هـدف    ست، بلکه رشد نقدینگی میا

هاي اقتصـادي نـه   ، رشد نقدینگی در حدي متناسب با ظرفیتدیگر تگذاري باشد. به عبار

هـاي اقتصـادي    ساز تحرك بیشتر فعالیـت تواند زمینهتنها اثرات تورمی در بر ندارد، بلکه می

 باشد.

مفهوم کـه رشـد   به آن پولی تورم، تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است.  بر اساس نظریه

تواند مدتی طوالنی بـدون  نرخ باالي تورم نمی. همچنین شود میمستمر عرضه پول منجر به تورم 

 پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کـردن افـزایش عرضـه    رشد پول ادامه یابد. براساس نظریه

پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها منجر به تورم شـده و   پول است. در واقع براساس نظریه

زا و  حجـم پـول متغیـري بـرون    عالوه بـر ایـن،   (همچون تولید) ندارد. تاثیري بر متغیرهاي حقیقی 

 )1( جـدول  در گذاري پـولی بایـد براسـاس قاعـده باشـد.     سیاستاز این رو، تحت کنترل است، 

  .است شده ارائه تورم با نقدینگی ارتباط زمینه در مختلف هاي دیدگاه

  

  ا تورمهاي مختلف در زمینه ارتباط نقدینگی ب ): دیدگاه1جدول (

 

ــانون  ق

  سی

 کامل و رقابت شرایط به توجه با اشتغال و تولید سطح معتقدند جداست، پولی بخش از حقیقی بخش

 روي متغیرهـاي  اقتصـاد  پولی بخش در تغییري هر و شود می تعیین کامل اشتغال سطح در سی قانون

  .ندارد ثیريتا اقتصاد حقیقی

فیشـــر 

1911  

 سـطح  کـه  داشـت  اظهـار  رابطه، این مبادله بهره گرفت. براساس بطهرا از خود پولی نظریه ارائه براي

 حجـم  و پـول  مقـدار  بـا  مسـتقیم  طـور  به که هایی سپرده پول از جمله مقدار با طبیعی طور به قیمت

ثابت  مبادالت، حجم و پول گردش سرعت که است در صورتی این و یابد می بوده تغییر ثابت مبادالت

  .باشد اقتصاد حاکم بر اي سپرده بانکداري گسترش وضعیت و ريبانکدا ساختار و است بوده
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  -)1ادامه جدول (

 
  تورم و نااطمینانی تورم -2-2

هاي  گذارد بسیار موردتوجه سیاستگذاري میکه بر جامعه  یدر ادبیات اقتصادي تورم و اثرات

کـه انتظـارات تـورمی نیـز در واکـنش       آنجـایی  ها بـوده و هسـت و از   کالن اقتصادي دولت

گـذارد و باعـث تغییـر رفتـار کـارگزاران در فضـاي        صـادي اثـر مـی   کارگزان در سیسـتم اقت 

  کمبریج مکتب

 تولید و سطح بودن ثابت( پذیرفته را قبل مکتب فرضیات همان نیز کمبریج مکتب اقتصاددانان

 بـه  نیـز  مکتـب  ایـن  در فیشر توسط حاصل نتیجه ها، فرضیه این بنابر و) پول گردش سرعت

 سطح در متناسب تغییر به پول حجم در تغییري هر که شکل این به. است استخراج راحتی قابل

  .شود می منجر ها عمومی قیمت

ــه  نظریـــــــ

  ها کالسیک

 عمـومی  سطح در به تغییر فقط پول موجودي در تغییرات نتیجه در و است) خنثی(اثر  بی پول

  .ندارد اثري هیچ حقیقی متغیرهاي بر و انجامد می قیمتها

س تـوك  تومـا 

1844  

شود، اما پول کاغذي کـه   پول کاغذي که قابلیت تبدیل به کاال را نداشته باشد موجب تورم می

شود. همچنین پول غیر کاغـذیی و کـاالیی موجـب     پشتوانه کاال داشته باشد موجب تورم نمی

  شود. تورم نمی

  هیوم

 کـه  پـذیرد  می اما اند،د نمی پولی مقامات توسط پول عرضه با بعی متناسبتا را ها قیمت سطح

موقعیت  و المللی بین پولی بازارهاي به نسبت که اقتصاد در موجود پولی انباره ها یا قیمت سطح

 به پول وي علیت مجموع در. دارند متناسب کامال اي رابطه است، شده تعدیل ها پرداخت تراز

  .کند می کیدتا آن بر و شناسد می رسمیت به را تورم

  کینز

 مستقیم علیت یک جاي به توافق این مفاد تجربی است، اما واقعیت یک تورم و پول میان رابطه

هـر   که دارند قبول همه. است تورم و پول میان باال و همبستگی مثبت یک وجود معکوس، یا

 است، امـا ایـن   بوده همراه نقدینگی انباره شدن محدود با شده مستمر مشاهده و باال تورم جا

  نیست. مثبت همبستگی یک وجود بیشتر از چیزي

  ها نئوکیزین

 کردند، به این مطرح را نقدینگی رجحان الگوي یافته گسترش فرم توبین، جمله از ها نئوکیزین

اوراق  و پـول  ماننـد  واقعیهاي  دارایی سبد، در مختلف داراییهاي وجود با ارتباط در که معنی

در  تورمی شرایط و جاري بهره نرخ یزانم به پول تقاضاي بنابراین. دارد وجود نیز هم با قرضه

  .بگذارد اثر ها بانک نزد مردم گذاري سپرده میزان بر تواند می مهم این و دارد بستگی آینده

  فریدمن
 که است به آن مفهوم است پولی پدیده یک تورم که ادعا این. داند می پولی پدیده یک را تورم

  .شود می باال تورم ایجاد به رمنج اقتصاد، در پول حجم باالي و مستمر رشد

  

  ساختارگرایان

 در هاي اساسی تعادل عدم بلکه نیست، دولت مالی و پولی ارادي هاي سیاست تورم، اصلی علت

  دارد. دنبال به را پول عرضه رشد که است اقتصادي نظام

  )2003نیومن (
ول و یک روند تعادلی اي است که خود تحت تاثیر جزء دائم رشد پ نرخ تورم منتج از تورم پایه

  از نرخ رشد تولید قرار دارد.
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اقتصادي و وجود انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی تورم منجر به ایجـاد تـورم در فضـاي    

تـورم    ینهزم دهنده آن است که نااطمینانی درهمچنین مطالعات موجود نشان .شود اقتصاد می

دهد و منجر به انحراف تصـمیمات  تاثیر قرار میآینده، تصمیمات عامالن اقتصادي را تحت 

در ادامـه بـه بررسـی    شـود.   مـی انـداز، تخصـیص منـابع و...    گـذاري، پـس  مربوط به سـرمایه 

هـایی کـه در ادبیــات اقتصـادي در خصـوص اثرگـذاري نااطمینــانی تـورم بـر تــورم و         نـزاع 

  .کنیم هاي عکس را بررسی می نگاه

  

  )1992( 1دیدگاه بال

فرضیه فریدمن تمرکز کرده است. او بازي عدم تقارن اطالعات که عموم،  بر پایه اول 

کنـد و دو نـوع از    گذاران تحلیـل مـی   مالحظه نوع سیاست با نااطمینانی مواجه هستند با

کـار کـه    که یک گروه ضعیف و محافظـه  گذاران را موردتوجه قرار داده است سیاست

هاي کاهش تورم را  لیبرال که هزینهو یک گروه سخت و  دتمایل به کاهش تورم ندارن

که تورم جاري باال است، عموم با افزایش نااطمینانی در مورد تورم  یپذیرند. هنگام می

صورت تصادفی  گذاران در مقام پولی، به رو هستند و نیز چون وجود سیاست آینده روبه

ه نرخ تورم باال تبع نوع واکنش ب گذار در مقام و به نوع سیاست ،بنابراین .شود لحاظ می

به عقیده . شود مشخص نیست و چنین نااطمینانی از وجود نرخ تورم پایین برخاسته نمی

گذاران تمایل دارند تورم را کاهش دهند و بعضی دیگر مخالف وي، برخی از سیاست

کوشـند تـا آن را پـایین    گذاران مـی آن هستند. هنگام تورم پایین، هر دو گروه سیاست

حاضـر بـه     گـذاران ضـد تـورمی   هاي باال، تنهـا سیاسـت  هنگام بروز تورم دارند، اما نگه

- هاي باالتري ایجاد میهاي کاهش تورم هستند. درنتیجه زمانی که تورمپذیرش هزینه

شود و همچنـین   هاي پولی آینده ایجاد میشود، نااطمینانی بیشتري هم نسبت به سیاست

ن سـطح نااطمینـانی تـورم شـود کـه ایـن       ممکن است که تورم بیشتر منجر به پایین بـرد 

)، بسط داده شد که در شرایط افزایش 1987( 3و ماسکوس  2رامیگوسیله پور مجادله به

گـذاري   سـرمایه  ،کنـد  بینی تورم مـی  ، ممکن است در منابعی که پیشانارکارگزتورم، 

  ).1992بال، بنابراین کاهش نااطمینانی در مورد تورم را به همراه داشته باشد ( .کنند

                                                                                                              
1- Ball 
2- Pourgerami 
3- Maskus 
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  1دیدگاه کوکرمن و ملتزر

دهنـد کـه اگـر فرآینـد عرضـه پـول        )، نشان می1986( ملتزر) و کوکرمن و1992کوکرمن (

)، (در مـورد  اقتصـاد  فضـاي  در کارگزاران منظورباشد و عموم ( یداراي یک عنصر تصادف

 دفرآینـ  درخصـوص  نااطمینـانی  افـزایش  امـر  ینباشند) ا ینانگذار، نااطمیاستتابع هدف س

 یشواکـنش بـه افـزا    گـذار،  یاسـت س ي. سپس استراتژداشت خواهد همراه بهرا  پول عرضه

 دادهدر متوسـط سـطح تـورم نشـان      یشافـزا  یلهعرضـه، بـه وسـ    ینددر مورد فرآ ینانی،نااطم

متوسـط   یشتورم منجر بـه افـزا   ینانینااطم یشها، افزا مدل یندر ا یب. به این ترتشد خواهد

تـورم،   ینو بنابرا ی، در مورد نرخ رشد پول2کارگزان که یهنگام دیگر، یانب بهشود.  یتورم م

 یکاقتصاد را تحر یواقع هاي یت، فعالیرکنندهتورم غافلگ یجادبا ا گذار یاستاند. س نامطمئن

ن، راکـارگزا  یماتقـرار دارد، تصـم   ییتورم در سطح باال ینانیکه نااطم یتا زمان یعنی ،کند

  .  گیرد یقرار م یرتحت تاث

رفتار مقامات  يبرا 3گردن–بارو  مدل شبیه مدلی از را خود تحلیل ملتزر و کوکرمن

 یـک تحر يامـا در جسـتجو   ؛از تـورم متنفرنـد   یکـه مقامـات پـول    کنند یشروع م یپول

 انحـراف  باعـث  دیـدي  صالح مکانیسم وجودهستند.  یرکنندهغافلگ يها اقتصاد با تورم

تـورم   ینـانی نااطم افـرایش  کـه  انـد  دادهنشـان  و ملتـزر   کوکرمن. شود یم تعادل ازتورم 

. هسـتند  غافلگیرکننـده  تورم دنبال به مقامات که چرا شود، می تورم نرخ یشباعث افزا

 برقـرار تورم به تورم  ینانینااطم یهاز ناح یتعل یدمنفر یدگاهبرخالف د یدگاهد ینا در

  .)2000 ،4وپري گرایر(است 

 
  )1995( 5هالند یدگاهد

 یشتـورم افـزا   ینـانی نااطم کـه  یهنگام کند ی. او ادعا مکند یمطرح م را یفاوتهالند بحث مت

 یپـول  یاستس یلهوس به  ی،حاالت مقامات پول ینا درشود.  میتورم  یشمنجر به افزا یابد یم

                                                                                                              
1- Cukierman and Meltzer 
2- Agents 
3- Barro  – Gordon Model 
4- Grier and Perry  
5- Holland 
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 ی،. هالند رابطـه منفـ  نمایند میتورم  ینانینااطم یاثرات مضر رفاه کاهش در سعی، یانقباض

  .)1995 (هالند، کند یم یانتورم را ب تورم و ینانینااطم ینب

  

  تورم و نرخ بهره -2-3

 بچورچا در انتو می را دقتصاا در رمتو خنر و دسو خنر بین معلولی و علت بطهرا

 يها سیاست و مالی نبساطیا و پولی نقباضیا يها سیاست شامل تقاضا فطر يها سیاست

 مینز و سرمایه ر،کا نهمچو تولید يها دهنها از یک هر يبها یشافزا شامل عرضه فطر

 هـب رـمنج باشد نقباضیا پولی سیاست چنانچه دقتصاا يتقاضا فطر در .دنمو سیربر

 هـب دهپرـس دوـس خرـن یشازـفا هـب منجر که شد هداخو بانکی تتسهیال دوـس خرـن یشازـفا

 متما هزینه یشافزا با سو یک از بانکی تسهیالت دسو خنر یشافزا. شود می متناسب روـط

 ها قیمت عمومی سطح یشافزا به دقتصاا در هشد تولید نهایی تخدما و کاالها هشد

 هـنتیج در و ري اگذ سرمایه کاهش یگرد يسواز  و هزینه از یـناش رموـت. نجامدا می

می منجر دقتصاا در ها قیمت عمومی سطح کاهش هـب دصاـقتا در لـک ياـتقاض اهشـک

 و دسو خنر بین معلولی و علت بطهرا سیربر در ولیـپ سیاست ايجرا مهنگا ،ینابنابر شود، 

. دبو هداخو لعلو م ها قیمت عمومی سطح در تغییر و علت دسو خنر در تغییر رم،تو خنر

 کل يتقاضا تمالیا کاهش اـی یلتدو رجمخا یشافزا نبساطیا مالی سیاست ايجرا مهنگا

. هدد می یشافزا را اـه تـقیم عمومی سطح که یافته یشافزا دقتصاا يتقاضا فطر در

. نجامیدا دـهاخو دوـس خرـن یشازـفا هـب دـبع ماـگ در زـنی اـه قیمت عمومی سطح یشافزا

 خرـن در رـتغیی لیلد ها قیمت عمومی سطح تغییر مالی سیاست اير جا رتصو در ینابنابر

 ياـهدهاـنه ياـبه یشازـفا تـسیاس ايرـجا زـنی دصاـقتا عرضه فطر در .دبو هداخو دسو

 در و يتولید تخدما و کاالها هشد متما يبها یشافزا به تولید يهاهزینه یشازـفا اـی دـتولی

  . شد هداخو منجر دقتصاا در رمتو نهایت

 و رموـت خرـن ینـب هـطرفدو  یـعل بطهرا رود یم رنتظاا مطرح شده، مباحث به توجه با

 دـهند می رجیحـت دمرـم دـبیاب یشازـفاها    دهسپر دسو خنر که مانیز. باشد اربرقر دوـس خرـن

 ایرز د،شو می یتاهدها    بانک سمت به دممر منابع و کنند ارينگهدها    بانک در را دینگیـنق

 مختلفي ها بخش سمت به نهایت در و رود می زيبا سفته سمت به دانرگرـس نقدینگی
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 ارـیز، دبو هیمانخو جهامو میرتو شدر با و شد هداخو یتاهد ورزيکشا و صنایع ديقتصاا

  . کند می يجلوگیر ضهعر یشازـفا وندـب اـتقاض یشازـفا از

 از مددرآ مولد و نـما انیـمک انوـعن هـب و لوـصا دياـمبي ها نمازسا انعنو بهها    بانک

 یگرد يوـس از و انکیـبي ها دهپرـس اعوـنا رتصو به جامعه وتثر هندارنگهد سو یک

 اعوـنا رتوـص هـب هوـجون دگاـکنن فصرـم واران ذـگ  رمایهـس الیـم ياـهزنیا هدـکنن تأمین

  .هستند ناـشدنز هدـش شتهاگذ یعهود بهي ها دهسپر نهما محل از عطاییا تتسهیال

 خنر نمیا مثبتی بطهرا تبلندمد در هارکشو از ريبسیا در که هدد می ننشا ها سیربر 

 از تابیزبا تقریبا سمیا دسو نرخی انمیز که جایی تا دارد دجوو رمتو خنر وسمی ا دسو

 نظریه یک رنتظاا ردمو رمتو و سمیا دسو خنر نمیا مثبت بطهرات. ـسا میرتو ندرو

 فیشر ثرا به وفمعر ديقتصاا تبیااد در که ستا فیشر نـگ یویرا به بمنسو کالسیک

  . است

ف توضـیح  تواند به طرق مختلچگونگی اثرگذاري نرخ بهره بر تورم می از دیدگاه فیشر

ي اسـتفاده از  هـاي اثرگـذاري نـرخ بهـره بـر نـرخ تـورم، هزینـه         داده شود. یکی از مکانیسم

دهـد  اسـتفاده از سـرمایه را افـزایش مـی     که افزایش نرخ بهـره، هزینـه  طوريسرمایه است به

ش افـزای . شـود  یهـاي تولیـد مـ   این امر در نهایت منجر بـه افـزایش هزینـه   ). 1372، (برانسون

کل اقتصـاد در نهایـت سـبب افـزایش      ي تولید با انتقال به سمت چپ منحنی عرضههاهزینه

تواند از طریق تاثیرگذاري بر حجم پول، تـورم  شود. همچنین تغییرات نرخ بهره می تورم می

پول تـابعی   زاي پول که عرضه را تحت تاثیر قرار دهد.  به این ترتیب که در الگوهاي درون

 نظریـه یابـد. براسـاس   ت با افزایش نرخ بهره، عرضه پول افزایش مـی مستقیم از نرخ بهره اس

هـا   مدت، افزایش عرضه پول موجب افزایش سطح قیمتمدت و کوتاهمقداري پول در بلند

دار بـر تـورم    ي پول در رکـود گسـترده تـاثیر معنـی    خواهد شد. هر چند ممکن است عرضه

مدت تـاثیر حجـم پـول بـر     مدت و بلنداندر حالت متعارف و حداقل در می امانداشته باشد، 

  ).1384دار است (اصغرپور، تورم مثبت و معنی

هـا   تواند سطح قیمـت بنابراین از لحاظ نظري انتظار بر این است که افزایش نرخ بهره می

را افزایش دهد و از این رو استدالل بر این است که رابطه علی از نرخ بهره بر تـورم ممکـن   

هاي توضیح ارتباط بین نرخ بهره و نرخ تـورم، رابطـه معـروف     ز مکانیسماست. یکی دیگر ا
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ي اسمی و حقیقی است و در ادبیات اقتصادي این موضـوع تاریخچـه طـوالنی    بین نرخ بهره

  ).2006، 1یلورو ت یودارد (منک

  

  تورم و رشد اقتصادي -2-4

نـرخ   جهینت در و یپول يها استیس به را ياقتصاد رشد در راتییگوردن، تغ-مدل بارو

 يبنـد کـردن شـاخص   فیـ گوردن را با تعر-مدل بارو دوراکس. کند یتورم مرتبط م

ــزا يزا، بســط داد. و دســتمزد درون ــر اف ــانینااطم يزا بــرون شیاث ــر درجــه  ین رشــد ب

را در نظـر گرفـت. او    گـذاران  استیتورم توسط س نهیدستمزد و نرخ به يشاخص بند

دسـتمزد را کـاهش    يبنـد شـاخص  نـه یمقـدار به  تر،شیب یقیحق ینانینشان داد که نااطم

 اثـر  نکـه یاتا  کند اعمال رانهیگ غافل تورم که دهد یم اجازه گذار استیس به و دهد یم

  .  آورد دست به یقیحق مطلوب

. کنـد  یم انیب تورم نرخ بر را دیتول ینانیاز اثر نااطم مثبت تیعل دوراکس، دگاهید

از تورم متنفـر هسـتند؛    گذاران، استیکه س ندک یمدل دوراکس، فرض م گرید انیبه ب

  .دارند دیتول شیبه افزا لیاما تما

 

 تورم و نرخ ارز -2-5

مهم در اقتصـاد   يهااز بحث یکیامروزه  ي،کالن اقتصاد یرهاياثر نوسانات نرخ ارز بر متغ

 يکـل اقتصـاد را از مجـرا    يکه نوسانات نرخ ارز هـم بخـش تقاضـا   ینا یلکالن است. به دل

و هم بخش عرضـه اقتصـاد را از    يبانک مرکز يارز یرذخا یرگذاريص صادرات و تاثخال

  .)1391،بی(مح دهدیقرار م یرتحت تاث یواسطه واردات يکاالها يمجرا

شود که یکـی  نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره نرخ ارز تعبیر می

اصـل نوسـانات ایـن متغیـر ناشـی از       هاي اصلی بر سر راه صـادرات اسـت. در  از محدودیت

-هاي داخلی اثر مـی هاي مختلف اقتصادي است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمتشوك

کند. براسـاس مبـانی نظـري، ایـن      ثباتی میترتیب نرخ ارز حقیقی را دچار بی این گذارد و به

                                                                                                              
1- Mankiw and Taylor 
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طـور   شـد و بـه  هـا خواهنـد   طور مستقیم باعث ایجاد نااطمینـانی و افـزایش هزینـه    نوسانات به

  گذار خواهد بود. هاي دولت تاثیرغیرمستقیم بر تخصیص منابع و سیاست

الملـل خواهـد   کند که نوسانات نرخ ارز اثر منفی بـر تجـارت بـین   بیان می) 1973( 1ثیریا

هـاي  گذاشت. براساس مطالعات مختلف نوسانات نرخ ارز عالوه بر تاثیر مستقیم بر فعالیـت 

ها و همچنین تغییر مسیر تهیـه منـابع از خـارجی    ش نااطمینانی به قیمتتجاري، از طریق افزای

  ).1391محبی،به داخلی، بر جریان تجارت تاثیرگذار خواهد بود (

اگر نرخ ارز نوسانات شـدیدي را ظـاهر سـازد، صـادرکنندگان و واردکننـدگان هنگـام       

پـول داخلـی تصـور     عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات به

چندان دقیقی نخواهند داشت. البتـه ارزش ارزي کاالهـاي صـادراتی و وارداتـی در هنگـام      

که تا هنگام دریافت درآمـد صـادراتی و یـا تـا هنگـام       آنجا ازاما عقد قرارداد معلوم است، 

د، نوسانات نرخ ارز قادر است تـا ارزش  شو میزمانی سپري   فروش کاالهاي وارداتی مدت

هاي صادراتی و هزینه کاالهاي وارداتی را (به پول ملی) شدیدا تحت تـاثیر قـرار دهـد.    کاال

-راحتی با زمان انجام معامله تفاوت فاحش و غیرمنتظـره  توانند بهها میاین درآمدها و هزینه

ها در فرآیند، چنین  اي داشته باشند. بدون در نظر گرفتن وضعیت بازارهاي مالی و نقش آن

اندرکاران تجارت داخلی کشور و وضعیت بازار   توجه به میزان خطر گریزي دستحالتی با 

  :شودتواند به یکی از حاالت زیر منجر داخلی، می

طورکلی دست از انجام چنین معامالتی  اول آنکه برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان به

هـاي ریـالی   و یا قیمت بر خواهند داشت، زیرا تاب و تحمل این خطر را ندارند که درآمدها

. این امر باعـث کـاهش حجـم مبـادالت خـارجی خواهـد شـد و        کندباره تغییر  یک ها به آن

بسیاري از کاالهایی که داراي مزیت نسبی هستند بـه بازارهـاي جهـانی راه نخواهنـد یافـت.      

گـذاران  این امر تخصیص منـابع را مختـل خواهـد سـاخت و باعـث خواهـد شـد تـا سـرمایه         

هاي دیگري به کار اندازند که از سـودآوري بیشـتر و ریسـک    اي خود را در کانالهسرمایه

  ).1391محبی، کمتري برخوردارند (

سازند بـراي  دوم آن دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان که فعالیت خود را متوقف نمی

که عرضه و تقاضاي یک کشور،  آنجا خطرپذیري خود سود بیشتري طلب خواهند کرد. از

دهـد و کشـور مـذبور قـدرت تعیـین      نها جزئی از عرضه و تقاضـاي جهـانی را تشـکیل مـی    ت

                                                                                                              
1- Ethier  



 273بینی نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم...  پیش

 
 

 

 

 

اندرکاران تجارت خارجی این افزایش سود را با دست ،رو هاي جهانی را ندارد، ازاینقیمت

کـرد  تر به خریداران داخلـی تـامین خواهنـد    تر از تولیدکنندگان و فروش گرانخرید ارزان

  .)1372(رفعتی،

تر از تولیدکننده باعث کاهش انگیزه تولیـد خواهـد شـد و تولیـد کاالهـاي      انخرید ارز

کننـده داخلـی بـه    فروش با قیمت باالتر بـه مصـرف  همچنین صادراتی کاهش خواهد یافت. 

ــد زد    ــن خواه ــی دام ــورم داخل ــت و ت ــزایش قیم ــابراین .اف ــادي    ،بن ــل اقتص ــه عوام ــر چ ه

د ناخالص ملی بیشـتر باشـد، نوسـانات    گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولی ریسک

هـا و تهدیـد تجـارت    نرخ ارز تاثیر بیشتري در جهت کاهش تولید داخلـی، افـزایش قیمـت   

، امـا  نشـده بسـیاري وجـود دارد    بینی هاي پیشخواهد گذاشت. در این شرایط سودها و زیان

ا حـدود  تـ  -اسـت  ریـزي و فعالیـت اقتصـادي   که الزم بـراي برنامـه  - احساس ثبات و ایمنی

 ).1391محبی،زیادي تضعیف خواهد شد (

هاي داخلـی را از طریـق اثـر بـر عرضـه و تقاضـاي کـل         تواند قیمت حرکت نرخ ارز می

وسـیله خریـداران    هـایی را بـه   تواند قیمت از طرف عرضه، نرخ ارز می .تحت تاثیر قرار دهد

صـاد بـاز کوچـک،    طور مسـتقیم تحـت تـاثیر قـرار دهـد. در اقت      داخلی کاالهاي وارداتی به

شـود و   یابد منجـر بـه افـزایش قیمـت کاالهـاي وارداتـی مـی        که پول رایج تقلیل می یهنگام

طـور بـالقوه منجـر بـه      صورت غیرمستقیم اثر بگذارد کـه بـه   تواند نیز به نوسانات نرخ ارز می

بـه   شود و این با تقلیل نرخ ارز مرتبط است و این منجـر  هاي وارداتی می افزایش هزینه نهاده

توانـد بـر تقاضـاي     می یننرخ ارز، همچن ییرشود. تغ افزایش قیمت کاالهاي تولید داخلی می

تقلیل نرخ ارز تقاضاي خارجی بـراي کـاال و خـدمات داخلـی را افـزایش       .کل، اثر بگذارد

ممکـن اسـت کـه     یـن امـر  ا .دهد که علت افزایش خالص صادرات و تقاضاي کل است می

افزایش تقاضاي داخلی و تولیـد ناخـالص ملـی،     ،عالوه بر این د.دهتولید حقیقی را افزایش 

کـارگران   یـه دسـتمزد از ناح  يها را داشته باشد و به تقاضـا  نهاده یمتق یشممکن است افزا

شـده و   مطـرح  هـاي  یـه نظر از اي خالصـه  ادامـه  دربخشد.  یعتسر یقیحفظ دستمزد حق يبرا

  :است شده ارائه ینهزم یندر ا اي یهپا
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 یشداشته شود بـا افـزا   ثابت نگه گذاران یاستاگر عرضه پول توسط س دورنبوش دیدگاه از

را از  یکل واقعـ  يتقاضا یننرخ بهره همچن یش. افزایابد یم یشپول، نرخ بهره افزا يتقاضا

 نمـدارا  یاسـت اگر نرخ بهره توسط سهمچنین . دهد یکاهش م گذاري یهکاهش سرما یقطر

حالت تـورم بـر کـاهش ارزش پـول اثـر       ینو در ا یشکل افزا يشته شود تقاضادا ثابت نگه

  .)1391 یومند،(موم خواهد گذاشت

  

  )  1993( 2انگل

هاي مختلفی را در مورد اثرگذاري نرخ ارز بر قیمـت کاالهـاي داخلـی و تـورم بیـان       کانالانگل 

هـاي   هاي داخلی از کانال زا در نرخ ارز روي سطح قیمت است. بر این اساس تغییرات برونکرده 

مختلف اثرگذار خواهد بود. ایـن عمـل از طریـق تغییـرات در قیمـت کاالهـاي واردشـده انجـام         

ثر اسـت (اگـر کـاالي وارداتـی     وها مـ  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح قیمت گیرد که به می

لید باشـد موجـب   هاي تو اي یا نهاده کاالي نهایی باشد به طور مستقیم اگر کاالي وارداتی واسطه

شـود). تغییـرات نـرخ ارز همچنـین      ها مـی  اي تولید و درنتیجه افزایش سطح قیمته افزایش هزینه

موجب تغییر قیمت نسبی و تغییر در تقاضا از کاالهاي خارجی به سمت کاالهاي داخلـی شـده و   

ادرات گذارد. در ایـن حالـت تغییـر در خـالص صـ      هاي داخلی اثر می این تغییر تقاضا روي قیمت

  .)1391(مومیوند،دهد  عنوان تغییر در تقاضا نشان می خود را به

  

 تورم و کسري بودجه -2-6

در ادبیات اقتصادي در مورد چگونگی ارتباط کسري بودجه و تورم جـواب دقیقـی وجـود    

ندارد؛ زیرا آثار اقتصادي کسري بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن آن، نحوه تامین 

قتصاد کـالن بسـتگی خواهـد داشـت. اگـر کسـري بودجـه دولـت ناشـی از          مالی و شرایط ا

افزایش مخارج جاري باشد و سبب افزایش تقاضاي کـل شـود، ممکـن اسـت تـورم ایجـاد       

شود، اما اگر کسري بودجه به علـت اجـراي یـک سیاسـت مـالی فعـال بـا افـزایش مخـارج          

                                                                                                              
1- Dornbusch 
2- Engel 
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است مالی انبسـاطی تبـدیل   گذاري و با هدف رهایی اقتصاد از رکود باشد به یک سی سرمایه

و آثار اقتصادي آن هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل در بلندمدت خواهد بود. در واقـع  

  شود.  می این نوع کسري بودجه امروزه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی

به طور کلی کسري بودجه و نحوه تامین آن به عنوان عامل موجب تورم از زمـان ارائـه   

) توجـه زیـادي را بـه خـود معطـوف سـاخته اسـت. در ادبیـات         1968فریـدمن ( هاي  دیدگاه

 هاي مختلف اهمیت دارد که از ان جمله موضوع، ارتباط میان کسري بودجه و تورم از جنبه

) معتقد است 1968توان به رابطه مستقیم میان کسري بودجه و تورم اشاره کرد. فریدمن ( می

ورم را به ویژه در بلنـد مـدت از طریـق تنظـیم عرضـه پـول       توانند نرخ ت می که مقامات پولی

تواند منجر به تـورم شـود، امـا زمـانی ایـن امـر        می کنترل کنند. به بیان دیگر، کسري بودجه

شود که کسري بودجه با تغییـر عرضـه پـول، تـامین مـالی شـود. بنـابراین کسـري          می محقق

خواهـد بـود. همچنـین اگـر کسـري      اي که منجر به افزایش عرضه پول شود، تـورمی   بودجه

  بودجه به وسیله اوراق قرضه تامین شود، ممکن است تورمی نباشد. 

کنـد کـه هـر دو روش تـامین مـالی، موجـب        مـی  ) به این نکته اشاره1981فریدمن (

شـود. در حقیقـت    مـی  جایگزین شدن مخارج دولتی به جاي مخارج بخـش خصوصـی  

ــن صــورت   ــر ای ــابعی کــه ممکــن اســت در غی ــا   من ــراي مصــرف بخــش خصوصــی ی ب

شـود. اثـر    مـی  هاي تولیدي صرف شود، جذب بخـش دولتـی   گذاري در فعالیت سرمایه

بـرد و انگیـزه بخـش خصوصـی را      می اینگونه تامین مالی این است که نرخ بهره را باال

  دهد. می انداز کاهش گذاري و پس براي سرمایه

  

  تاثیر درآمدهاي نفتی بر تورم -2-7

ــک  بهت نفت به شدوش فراج و ستخردي امتمان نفت طی سالیاه کننددرصاورهاي شــــــــــ

ي مدهاي درآند. سهم باالاهبسته شدت آن وانوساناو ین منبع طبیعی از احاصل ي مدهادرآ

ر بهطودي را قتصان اکالي ند عمومی متغیرهاروعمل در ها رین کشواجه دبودر نفتی 

یش افزاست. ابسته ساخته وانفتی ي هامدآن درآبه تبع و قیمت نفت ت مستقیم به نوسانا

ه کننددرصاي هارکشوي لتهار دوختیاایش منابع مالی تحت افزاقیمت نفت هرچند باعث 

ما ، اتسریع بخشندرا حرکت به سمت توسعه  اي آن،صحیح بري یزرتا با برنامهد نفت میشو

که ازه ندن انفتی به هماي مدهاره درآیش یکباافزاست که ن داده اهد تجربی نشااشو
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را نفتی ي مدها، درآتمثیلم مقاد. در میشوب تهدید نیز محسو، میکندد یجاافرصت 

مانی زیک مقطع آب در حد از بیش ورود نست که اي داخانهن آب رودمانند جریاان میتو

ن به جریام آن تماو نباشد آن مقابل ي گر سداکه د سیل میشودن فتاراه اسبب به آن، به 

میکند. ي جارو دارد از پیش را نچه آهر ت حیان بلکه بنیاد، هد بواخونهتنها مفید ن، یددرآ

ذب در نق کارم، روتود با خواه همرد، شوج خرب نفتی چنانچه بیحساي مدهادرآسیل 

، ها نآقیمت ل یش غیرمعقوافزو ا) مسکنو مین زمانند (له دغیرقابل مباي بخش کاالها

در ست که ابه همین سبب اه دارد. به همر و... راخلی رم داتول کنتراي برواردات تسهیل 

دم ست مراممکن ، هر بشکهازاي قیمت نفت بهآور میش سرساافزانفتی با ي هاربرخی کشو

نفتی ي مدهادرآیش افزو انکنند س حساد اندگی خوزضعیت در وفاهی محسوسی ات رثرا

ین دم را در اضایت خاطر مرت رکه باید موجبادي قتصاي ابخشهاف آن در صرو 

اري ثرگذر اکازوبطه با ساد. در راها شونآضایتی رنااي عاملی برد خوزد، هم سااها فررکشو

  ست.ه اشدن داده نشا )1(دار نمورم، در نفتی بر توي مدهادرآ

  

  رمتو بر نفتی يمدهادرآ یشافزا اتثر: ا)1دار (نمو

  

  )1391بیات ، ماخذ: (کمیجانی، سبحانیان و
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هـاي مختلفـی بـر تـورم داخلـی تـأثیر        تی هـر یـک از کانـال   افزایش یا کاهش درآمدهاي نف

گذارند. به بیان ساده افزایش درآمدهاي نفتی از طریق تبدیل دالرهـاي نفتـی بـه     مستقیم می

پذیري طرف عرضه اقتصـاد،   ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، در کنار عدم تحرك

مدهاي نفتی نیز از طریق کاهش به افزایش تورم منجر شده است. از سوي دیگر کاهش درآ

واردات و تأثیر مستقیم بر طرف عرضه و همچنین بروز کسري بودجـه (و در برخـی مـوارد    

رسد افزایش  به افزایش تورم داخلی دامن زده است. براین اساس به نظر می ،رشد نقدینگی)

 تـورم  بـر  هاي مختلف کانال از اي هاي شدید درآمدهاي نفتی هر یک تأثیر فزاینده و کاهش

 تـورم  بـر  نفتی درآمدهاي اثرگذاري کارهاي و . سازاند گذارده برجاي ایران اقتصاد داخلی

  توان به صورت زیر بیان کرد: را می

دلیـل وابسـتگی شـدید ایـن      هبا افزایش درآمدهاي نفتـی در کشـورهاي عضـو اوپـک بـ     

و بـا توجـه بـه     یابـد  کشورها به درآمدهاي حاصل از نفت، درآمدهاي دولت نیز افزایش می

اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن، وابستگی شدیدي به تقاضاي واردات دارنـد،  

یابـد  با افزایش درآمدهاي نفتی، تقاضاي کل در اقتصاد این کشورها افزایش مـی از این رو، 

و به علت عدم وجود قدرت تولیدي در بخش صنعت و کشاورزي با افزایش تقاضا توسـط  

. یابـد  هـا (تـورم) نیـز افـزایش مـی     دگان کاالها و خدمات، سطح عمـومی قیمـت  کنن مصرف

هـاي   توانند با مدیریت صحیح درآمد نفتی به خصوص در دوره گذاران می  سیاست ،ینابنابر

هاي اقتصاد جلـوگیري و از اثـرات سـوء     هاي قیمتی به سایر بخش رونق نفتی از انتقال تکانه

  ).1395زاده، (الهی، سلیمی، معصوم کنندآن بر اقتصاد ملی ممانعت 

توانـد هـم از طریـق     افزایش قیمت نفـت و بـه دنبـال آن افـزایش درآمـدهاي نفتـی، مـی       

هاي دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل (افـزایش   افزایش تقاضاي کل یا افزایش هزینه

ي اي و تکنولـوژ  گذاري کل اعم از دولتـی و خصوصـی، واردات کاالهـاي سـرمایه     سرمایه

جدید و...)، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش قیمـت نفـت و در نتیجـه    

هـاي خـارجی    افزایش درآمدهاي نفتی یا همان درآمـدهاي ارزي، موجـب افـزایش دارایـی    

 فـراهم  را پـولی  پایـه  رشـد  موجبـات  1کشور شده و به عنوان یکی از اقالم منابع پایـه پـولی  

                                                                                                              
هاي خارجی (خالص)، بدهی بخش دولتی (خالص)، بدهی  منابع پایه بانک مرکزي عبارت است از مجموع دارایی - 1

  ).ها (طبق تعریف کتاب پول، ارز و بانکداري یوسف فرجی ها (ناخالص) و سایر دارایی بانک
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M=m معادله طبق و آورده H پایه افزایش از بیشتري میزان به پول عرضه شود می باعث 

 تغییـر در حجـم پـول،    mکـه در آن   1یابـد  افزایش پول خلق تکاثري ضریب طریق از پولی

  . است یک از تر بزرگ و تکاثري ضریب و پولی پایه در تغییر

ناشـی از   2ملـی  درآمـد  رشـد  لدلیـ  بـه  پـول  بـراي  تقاضا اگر که گفت توان می همچنین  

درآمدهاي نفتی افزایش یابد، بانک مرکزي ناگزیر است براي تثبیت نرخ بهره عرضـه پـول   

 موقـع  در 3.شـود را افزایش دهد تا مانع از اثرگذاري تغییرات تقاضا براي پول بر نـرخ بهـره   

 به رمنج است دولت اي بودجه تعهدات از ناشی که بودجه کسري نفتی، درآمدهاي کاهش

 آن نتیجه در و پولی پایه افزایش موجب خود نوبه به که شود می مرکزي بانک از استقراض

ت هم در شرایط افـزایش درآمـدهاي نفتـی از    گف توان می بنابراین،. شود می نقدینگی حجم

هـاي خـارجی و هـم در شـرایط کـاهش درآمـدهاي نفتـی از طریـق          طریق افـزایش دارایـی  

تـی، پایـه پـولی افـزایش یافتـه کـه موجـب افـزایش نقـدینگی          هاي بخش دول افزایش بدهی

  شود.  می

توان گفت سهم اعظمـی   هاي عمرانی دولت می در رابطه با نوسانات قیمت نفت و هزینه

هاي جنگ تحمیلی که با  دهد (بجز سال از درآمدهاي دولت را درآمدهاي نفتی تشکیل می

هـاي عمرانـی    دي دولت براي تامین هزینهترین منبع درآم که مهم )تحریم نفتی مواجه بودیم

افزایش قیمت نفت و بـه دنبـال آن درآمـدهاي نفتـی افـزایش       ،و جاري خود است. بنابراین

  . خواهد داشتمخارج عمرانی دولت را در پی 

توان چنین استدالل  درخصوص نحوه تاثیرگذاري نوسانات قیمت نفت بر متغیر تورم می

مخارج دولتی، اعم از جـاري و عمرانـی بـه دلیـل افـزایش       که افزایش بودجه دولتی یا کرد

قیمت و در نتیجه درآمدهاي نفتی، همراه با رشد اعتبـارات و تسـهیالت بـانکی بـه افـزایش      

 از ناشـی  کـل  عرضـه  سـقف  انعطـاف  عـدم  علـت  بـه  همچنـین  و 4انجامـد  تقاضاي کـل مـی  

                                                                                                              
  )1383فرجی ( - 1

کرد کینزي تقاضاي معامالتی پول که یکی از اجزاي تقاضا براي پول است تابعی مستقیم از درآمد ملی زیرا طبق روی - 2

  است.

  )1380رحمانی ( - 3

از طریق افزایش  (G) از طریق افزایش تسهیالت بانکی و افزایش مخارج دولت (I) گذاري زیرا افزایش سرمایه - 4

  Y=C+I+G+(X-M) .شود می(Y) بودجه دولتی موجب افزایش تقاضاي کل



 279بینی نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم...  پیش

 
 

 

 

 

 بـروز  و تقاضـا  و هعرضـ  بین وسیع شکاف و تعادل عدم به زیرساختی و فنی هاي محدودیت

   1.شود می منجر تورمی  فشارهاي

گذاري نیز که با انگیزه پاسخگویی به فشار تقاضـا   مدت افزایش تقاضاي سرمایه در میان

گیــرد، ســبب افـزایش تقاضــاي عوامـل تولیــد و افــزایش    بـراي کــاال و خـدمات شــکل مـی   

شـار تقاضـا افـزون شـده و     و تورم ناشی از فشار هزینه به تورم ناشـی از ف  شدههاي آن  هزینه

دهد. بـا افـزایش درآمـدهاي     شاخص کل بهاي کاال وخدمات مصرفی را مجدد افزایش می

ارزي ناشی از فروش نفت خام از آنجـا کـه ایـن درآمـد از فرآینـد تولیـد کـاال و خـدمات         

از یـک   ؛گیرد در اختیار دولت قرار می فقطشود و مضاف بر آن  اقتصاد داخلی حاصل نمی

اي کشـور   رج دولت به شرط استفاده از منابع ارزي، به علت تامین نیازهاي توسعهطرف مخا

هاي خارجی بانـک مرکـزي    یابد و از طرف دیگر به دلیل افزایش خالص دارایی افزایش می

یابد و موجب انتقال منحنی تقاضاي کل بـه   پایه پولی و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش می

   2دهد. ها را افزایش می قیمتسمت باال شده و سطح عمومی 

اي را نیـز   همچنین افزایش درآمدهاي ارزي زمینه افزایش واردات مـواد اولیـه و واسـطه   

  ، زیرا واردات تابع مستقیمی از درآمد ملی است و تولیـد را نیـز بـا وقفـه زمـانی     کردهفراهم 

وز تـورم  تـر تقاضـا نسـبت بـه عرضـه وتولیـد موجـب بـر         دهد، اما افزایش سـریع  افزایش می

 محـدود  اي واسـطه  و اولیـه  مـواد  واردات ارزي، درآمـدهاي  کـاهش  شـرایط  در 3شـود.  می

پ منحنی عرضـه کـل وکـاهش تولیـد شـده و سـطح عمـومی        چ به انتقال موجب و شود می

هاي دولت به سـمت   دهد. از طرف دیگر به علت عدم انعطاف هزینه ها را افزایش می قیمت

نهایـت اسـتقراض   در ي دولت، موجب بروز کسري بودجه و ا پایین به دلیل تعهدات بودجه

شود که بسط پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی را به دنبال دارد و این   از بانک مرکزي می

شـود.   و موجـب بـروز تـورم مـی     شـده فرآیند به انتقال به راست منحنی تقاضاي کـل منجـر   

از فـروش نفـت کـه منجـر بـه      در شـرایط افـزایش (کـاهش) درآمـدهاي ناشـی       بنابراین هم 

کنـد. البتـه در هـر دو     گردد و پدیده تورم ظهور مـی  افزایش، (کاهش) درآمدهاي ارزي می

                                                                                                              
  وجود آمده است. هتوان گفت این نوع تورم هم از تورم فشار تقاضا و هم از تورم ساختاري ب می - 1

  )1380رحمانی ( -  2

  )1381صادقی و بهبودي ( -  3
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عادلی، (مهدوي هاي مختلف واقع شده است حالت تورم ناشی از نقدینگی است که با ریشه

  ).1391نیا، قزلباش و دانش

  

  ظریه تورمی فشار هزینهن

هـاي تولیـد   اصلی افزایش قیمت نهایی کاالها افزایش هزینه اشبراساس نظریه فشار هزینه، من

کننده تـورم در   نقطه شروع در فهم عوامل تعیین«معتقد است ) 2006( ها است. الجبرین، آن

براسـاس ایـن مـدل تـورمی،      1»صادرکننده نفت، مدل تورمی فشار هزینـه اسـت.   کشورهاي

یابـد،  ترین عوامل تولیـد افـزایش مـی   اصلی زمانیکه هزینه استفاده از انرژي به عنوان یکی از

یابـد. ایـن   هزینه تولید کاالها و خدمات در کشورهاي صنعتیِ وارد کننده انرژي افزایش می

شود تا کشورهاي صادرکننده انرژي که حجم عظیمـی از کاالهـاي مصـرفی     امر موجب می

قیمـت بـاالتري   کننـد بـراي کاالهـاي وارداتـی خـود       خود را از کشورهاي صنعتی وارد می

باالتر در این کشورها، افزایش تـورم را   هاي بپردازند و در نتیجه، عرضه این کاالها با قیمت

  به دنبال خواهد داشت.

  جوییرانت

شود تا بخشی از منابع تولیدي  ، موجب می)مانند درآمدهاي سرشار نفتی( 2وجود رانت

 و زمـان  شـکل  به منابع این دیگر، بیان به یابد. اختصاص هاي غیرمولد فعالیت اقتصاد به

شـود کـه نتیجـه     آوردن و برخورداري بیشتر منـابع رانتـی مـی    دستبه صرف منابع سایر

کل اقتصاد نخواهد بود. واضح است بهبودهاي  چنین پدیدهاي چیزي جز کاهش تولید

اي هستند، نتیجه اقتصادي در هر جامعه که موتور محرك رشد )فناورانه(تکنولوژیکی 

چنـین افـرادي بـه دلیـل      رو، هنگـامی کـه   ایـن  توان آن جامعه است. از یت افراد پرفعال

باشـند،   3رانتجو جاي تولیدکننده، گیرند بهساختار پاداش موجود در اقتصاد تصمیم می

آیـد و بـه همـین دلیـل رشـد      نوآوري و پیشـرفت تکنولـوژیکی کمتـري بـه وجـود مـی      

یـت برخـوردار از رانـت نفـت، از قـدرت      حاکم همچنـین تر خواهد بود. اقتصادي پایین

انحصاري در مورد هزینه کردن و توزیع رانت استفاده و بخشی از رانت را براي جلـب  

                                                                                                              
1- Algebrin 
2- Rent 
3- Rent Seeker 
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کند و بخشی را نیـز بـراي    ها و نخبگان جامعه هزینه می حمایت و همکاري دیگر گروه

شده بـه  هاي بار برد. عالوه بر کل هزینهکار میگسترش رفاه عمومی و ایجاد اشتغال به

به طور مرتب با اضافه تقاضاي موثر مواجه  جویی، چنین اقتصادي اقتصاد ناشی از رانت

 شده که تورم یکی از پیامدهاي آن است.

 
  بیماري هلندي

نخسـت،  توان کاالهـا را در اقتصـاد بـه دو دسـته کلـی تقسـیم کـرد؛ دسـته          از یک منظر می

هـاي بـاالي حمـل و نقـل یـا بـه سـبب        نـه کـه یـا بـه خـاطر هزی     1انـد غیرقابل مبادله کاالهاي

شـود، تنهـا در اقتصـاد داخلـی      ها مـی  المللی آنمانع تجارت بین هاي وارداتی که محدودیت

المللـی  هستند که به صـورت بـین   2کاالهاي قابل مبادله کشور قابل مبادله هستند. دسته دوم،

  شود. جهانی تعیین می ها در بازارهاي شوند و قیمت آنمبادله می

هـاي   در صورتی که درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منـابع طبیعـی از طریـق سیاسـت    

بـه  کنـد. ایـن   سرعت رشد مـی  طرف تقاضاي اقتصاد به، 3به اقتصاد تزریق شود پولی و مالی

نرمال بودن هر دو دسته کاالي غیرقابل مبادله و قابل مبادله، تقاضا  ست که با فرضا معناآن 

یابـد. از آنجـا کـه امکـان افـزایش سـریع در عرضـه        افزایش مـی  هابراي هر دو دسته از کاال

یابـد کـه   وجود ندارد، قیمت این کاالها افزایش مـی  مدتکاالهاي غیرقابل مبادله در کوتاه

چـون اقتصـاد بیشـتر    همچنین نامند. هلندي می اي را بیماريدر ادبیات اقتصادي چنین پدیده

عمـده در بازارهـاي غیرنفتـی جهـان      طـور  بـه  )ناز جملـه ایـرا  (کشورهاي صادرکننده نفت 

هـاي بـاالتري کـه     قیمـت  پذیرند، بنابراین، این کشورها کاالهاي قابل مبادلـه را نیـز بـا   قیمت

بـه اقتصـاد    هاي تولید در کشـورهاي واردکننـده اسـت، خریـداري و    ناشی از افزایش هزینه

 آوردها فــراهم مــیکننــد کـه موجبــات تشــدید تــورم را در ایـن کشــور   داخلـی تزریــق مــی 

  ).1390(کمیجانی، سبحانیان و بیات، 

  

                                                                                                              
1- Non-Tradable Goods 
2- Tradable Goods 

هاي مکرر دولت از آن به افزایش ذخایر بانک مرکزي منجر  آن، برداشت افزایش درآمدهاي نفتی و در پی -  3

آورد که این امر به تورم  شود. افزایش ذخایر بانک مرکزي خود موجبات افزایش حجم پول را در اقتصاد فراهم می می

  در جامعه دامن خواهد زد.



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 282

 

 

  بیکاري و تورم -2-8

طبق بحث فریدمن، منحنی فیلیپس اولیه که نرخ تغییر دستمزد پولی را به بیکاري مرتبط 

. دستمزدهاي پولی در ، نیستخوبی تصریح شده باشد ه ه بکاي  رابطهبیانگر سازد،  می

مند به دستمزدهاي حقیقی  کارگران عالقه کارفرمایان و اامشوند،  ها تعیین می زنی چانه

هاي زمانی  قراردادهاي دستمزد براي دوره آنجا که هستند نه دستمزدهاي پولی. از

ثر ابینی شده را مت د، آنچه دستمزد حقیقی پیشنگیر گسسته مورد مذاکره قرار می

گوید که منحنی  من میفرید مورد مذاکره است. هسازد، نرخ تورم انتظاري براي دور می

وي در  ،ریزي شود. بنابراین فیلیپس بایستی برحسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح

عنوان متغیر دیگري براي  شده را به بینی منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاري یا پیش

  کند.  تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی وارد می

کرد توصیف  )1به صورت رابطه (توان  یانتظارات را مکردن منحنی فیلیپس با لحاظ 

  :)1383(خلیلی عراقی و سوري، 

)1 (                                      eW f U P    

بخشـی   ؛دهد که افزایش نرخ دستمزد پولی ناشـی از دو عامـل اسـت    نشان می) 1رابطه (

کنـیم)   یمـ  دهاز سطح بیکاري استفاعنوان جانشین آن  به(که  که توسط وضعیت مازاد تقاضا

  .))2(رابطه ( دهد بخشی که نرخ تورم انتظاري را نشان می و شود میتعیین 

)2(                                           eP f U βP    

برابر با صفر باشد به این معنی است که مبادله  ضریب قدار(الف) ماگر  )2در رابطه (

 بیکاري دقیقا براساس منحنی فیلیپس اولیه خواهد بود. ت بین تورم وبلندمد کوتاه مدت و

ج) اگر ( بلندمدت است. هبرابر با واحد باشد به معنی عدم وجود مبادل ب) اگر تخمین(

 مدت و کوتاه هباشد به معنی وجود مبادل تر از صفر تخمین کمتر از واحد ولی بزرگ

. نتایج حاصل از بسیاري از استمدت  از کوتاه ما مبادله بلندمدت کمتربلندمدت است، ا

دنبال آزمون فرضیه  مطالعاتی که به  که این فرضیه به دور از  کرداند، معلوم  بوده 1

یک منحنی فیلیپس عمودي  موضوع وجود 1970طی اوایل دهه ، واقعیت است. در نتیجه

. درحالی شدگرایان  پول ها و بین کینزي هه یک موضوع جدي در مجادلل بیبلندمدت تبد

توانستند براي تایید باورشان مبنی بر  گرایان می که شواهدي وجود داشت که پول  1 

، بیکاري در بلندمدت وجود نخواهد داشت اي بین تورم و ارائه دهند که طبق آن هیچ مبادله
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هرحال طبق گفته یک  به وجود نداشت. منتقدینتمامی  اقناعفی براي اما شواهد کا

عمودي بودن منحنی  هنظری 1972حوالی سال در  اقتصاددان برجسته کینزي آمریکایی

 ها اکثر کینزي 1970حدود اواسط تا اواخر دهه  فیلیپس در بلندمدت، فاتح ایام بوده است.

هرحال  فیلیپس در بلندمدت عمودي است. بهآمریکا) قبول کردند که منحنی  ویژه در ه(ب

دنبال یک اختالل، اقتصاد  کشد تا به مورد مدت زمانی که طول می رزیادي د همجادل زهنو

 ).1383(خلیلی عراقی و سوري،  وجود دارد ،به وضعیت بلندمدت برگردد

  

  

  پیشینه پژوهش -3

ه در راستاي موضوع در این بخش به بررسی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفت

  .تحقیق پرداخته خواهد شد

هـاي   بینی تورم براي انگلستان بـا اسـتفاده از روش   ) به پیش2005( همکارانسارجنت و 

بیزي پرداختند. در این مطالعه به علـت فراوانـی بـیش از حـد تعـداد متغیرهـا و بـا توجـه بـه          

بندي و قـرار دادن   فاکتور هاي متغیر در طول زمان با هاي بیزي در مدل هاي روش محدودیت

در ایـن مطالعـه مـدل مـورد      دادنـد. بینـی را انجـام    جنس در یک بلوك، پـیش متغیرهاي هم

بینی کردند. ایـن مـدل    را نیز پیش GDPبود و عالوه بر تورم،  BMA–TVPها  استفاده آن

شـود از   مـی  1حالـت  –هـاي فضـا   هاي مـدل  لگوریتمشامل ا TVPهاي  که همانند دیگر مدل

توانسـت متغیرهـا را    محدودیت اصلی آن این بود که نمـی  ، اماهاي قبلی توانمندتر بوده مدل

بندي متغیرها، قدرت عمل مدل را کاهش  صورت مجزا مورد استفاده قرار دهد و با بلوك به

محدود بودند. به هـر حـال نتـایج    هاي بررسی در این روش نیز  افق ،عالوه بر این .داده است

به تولیدات صنعتی و  GDPکننده و موثر بر تغییرات  حاکی از آن بود که عامل اصلی تعیین

تـرین   عنـوان اصـلی   هاي دولـت بـه   که هزینه گذاري خصوصی اختصاص داد درحالی سرمایه

  .کننده تورم بوده است عامل مشخص

یافته ارائه شده توسط  تناد به روش منحنی فیلیپس تعمیمبا اس )2005( 2 همکارانمو زر و 

. در ایـن مطالعـه   کردنـد بینـی   براي کشور اسـترالیا پـیش  را )، تورم 1999واتسون (و ك ااست

                                                                                                              
1- State –Space Models 
2- Mozer et  al 
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بینی انجام شد حجم نقدینگی، بیکاري، تولیـدات صـنعتی و    متغیرهایی که براساس آن پیش

اصــلی شناســایی بهتــرین   صــادرات کاالهــاي صــنعتی بودنــد. در ایــن مطالعــه هــدف       

و نتایج نشان داد کـه در ایـن میـان تغییـرات حجـم       بودکننده نرخ تورم در استرالیا  بینی پیش

  بینی کند. نقدینگی بهتر از دیگر متغیرها توانسته است تورم را براي استرالیا پیش

زمانی تورم هاي  در سري ARIMAهاي  با استفاده از روش )2007( 1 همکارانآنگ و 

ها این بود کـه بررسـی کننـد     بینی کردند. هدف اصلی مطالعه آن متحده پیش را براي ایاالت

آیا ورود متغیرهاي کالن اقتصادي و متغیرهاي بازار سرمایه در قالب منحنی فیلیپس، قدرت 

دهنـد؟ نتـایج حـاکی از آن بـود کـه حضـور متغیرهـاي کـالن          بینی تـورم را ارتقـا مـی    پیش

  تاثیر مثبت داشته است.  اقتصادي

متحـده و براسـاس اطالعـات سـري زمـانی       ) کـه بـراي ایـاالت   2008ون (تساوو  كااست

بینـی تـورم    ترین مطالعات در زمینه پـیش  انجام شد در زمان خود یکی از جامع 2008-1993

هاي گذشته عالوه بر نرخ بیکاري، نرخ بهره، عرضه پول  بود. در این مطالعه برخالف روش

اسـتون در ایـن مقالـه از روش    وهاي اقتصادي نیز حضور داشتند. اسـتوك و   جم فعالیتو ح

اسـتفاده کردنـد. نتـایج ناشـی از ایـن       2هاي غیرقابل مشـاهده تصـادفی نوسـانات    پویاي عامل

هاي اقتصادي اخیر با نـرخ   مطالعات حاکی از آن بود که ارتباط تنگاتنگی بین حجم فعالیت

 د.تورم در آینده وجود دار

دهـد کـه آیـا ثبـات و      اي این پرسش را مـورد بررسـی قـرار مـی     ) در مقاله2010( 3ممتاز

گـذاري تـورم در دو دهـه اخیـر در      طـور کامـل بـه سیاسـت هـدف      تـوان بـه    پایداري را می

. کـرد اسـتفاده   TVP-FAVAR  انگلستان نسبت داد. او براي پاسخ بـه ایـن سـوال از مـدل    

ق نتایج مطالعات قبلـی را در رابطـه بـا کـاهش در نوسـان و      نتایج به دست آمده از این تحقی

پایداري تولید و تورم در انگلستان مورد تایید قـرار داد. او بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه وجـود        

هاي غیر سیاستی مخالف، عامل مهم پایداري اقتصاد انگلسـتان اسـت. ممتـاز     نداشتن شوك

عماي قیمت پیدا نکرد که داللت بر این براساس توابع واکنش آنی، شواهدي دال بر وجود م

تري منجـر شـده    هاي ساختاري قوي دارد که اطالعات اضافی به کار رفته در الگو به تخمین

  است.

                                                                                                              
1- Ang et  al 
2- Unobserved Components Stochastic Volatility (UC-SV) 
3- Mumtaz 
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بینـی تـورم در اقتصـاد     در فدرال رزور نیویـورك بـه پـیش    )2010( 1 همکارانگروین و 

بینی نـرخ تـورم    یشآمریکا پرداختند. این مطالعه با کمک از مدل بیزي شکست ساختاري پ

ــام داده اســت. ایــن مطالعــه براســاس داده      1960-2008هــاي  هــاي حقیقــی ســال   را انج

شده است عبارت از  بینی شده است. متغیرهایی که براساس آن تورم پیش متحده انجام ایاالت

GDP ري گیـ  هاي تورم است. محققین با بهره حقیقی، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورم وقفه

هـاي   مـدل ، کـارلو  بینی را صورت دادند و عالوه بر مـدل مونـت   پیش MCMCاز الگوریتم 

TVP-AR ،SB-AR  وUC-SV اند. در ایـن مطالعـه ارتبـاط هـر یـک از       نیز برآورد شده

گذاري با تـورم بررسـی    رمایهس و حقیقی GDPمتغیرهاي کالن اقتصادي مانند قیمت نفت، 

  اي از زمان نیز محاسبه شد. احتمال ماندگاري تورم در هر دوره ، عالوه بر این شدند.

بینـی   فیلیـپس نئـوکینزي را بـراي بریتانیـا پـیش      GMM) با استفاده از روش 2011( 2ژان

، محقق بعـد  2007ا ت 1987هاي  . در این مطالعه براساس اطالعات آماري فصلی از سالکرد

هاي رایـج مقایسـه    بینی فیلیپس نئوکینزي، روش مورد استفاده خود را با دیگر روش از پیش

توانـد   مـی  GDP. نتایج حاکی از آن بود که برآورد منحنی فیلیپس با عنایت به شکاف کرد

  از دقت تخمین بیشتري برخوردار باشد.

 و سـتاك اشـده توسـط    یافته ارائـه   تعمیم ) با استفاده از منحنی فیلیپس 2011( 3مازومدر 

متحـده بـرآورد کـرد. متغیرهـایی کـه در ایـن مطالعـه         تورم را براي ایاالت ،)1999واتسون (

بینی تورم مورد استفاده قرارگرفته بودند تـا حـدودي بـا مطالعـات قبلـی متفـاوت        براي پیش

دي را تحـت عنـوان   روش جدیـ  ،است. مازومدر با ارائه مـدلی براسـاس پارامترهـاي هزینـه    

کند که متغیرهاي مورد نظر آن عالوه بر تولید و بیکاري، سهم  معرفی می 4لپس پایه هزینهیف

برداري از سرمایه و هزینه نهایی بود. نتـایج حـاکی از آن    نیروي کار از هزینه کل، نرخ بهره

  رم افزایش یافته است.بینی تو بود که با وارد کردن متغیرهاي نماینده هزینه، قدرت پیش

براسـاس اطالعـات آمـاري کشـورهاي آمریکـا، اسـترالیا،        )2011( 5 همکارانگارات و 

را بررسـی کردنـد. در ایـن مطالعـه      GDPتورم و شکاف  نروژ، انگلستان و نیوزیلند ارتباط 

                                                                                                              
1- Groenn et  al 
2- Jean 
3- Mazumder 
4- Cost-based philps 
5- Guarratt et  al 
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و  TVP-EWSC را با استفاده از دو روش GDPگارات و دیگران ارتباط تورم و شکاف 

TVP-RWSC  بررسی کردند. هدف اصلی این مطالعه ارائه این دو روش و مقایسه قدرت

بینی تورم توسط این دو روش بود و نتایج نشان داد که روش دوم توانسته اسـت تـورم    پیش

  .کندبینی  در این کشورها را بهتر پیش

ین تعـدادي از متغیرهـاي اقتصـادي و تـورم را در     ارتباط بـ ) 2011( همکارانیما و جناکا

پـردازد و در   مـی  TVPهاي  کشور ژاپن بررسی کردند. این مطالعه ابتدا به معرفی کلی مدل

را  TVP-SVARو  TVP-AR ،TVP-VARیعنی  ،TVPهاي  ادامه سه رهیافت از مدل

. از دیگر نتایج این مطالعـه  کند میها را مقایسه  بینی آن ه قرار داده و قدرت پیشمورد استفاد

توان به بخش تحلیل حساسیت واکنش تورم به تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي اشـاره   می

  کرد.

 و تــورم بــا اســتفاده از    ـدیـ شکاف تول نیارتباط ب یبه بررس) 2015( 1اکس و همکارن

 ـریـ غ کــا یمرآدر  پسیلیف یها نشان دادند که شکل منحن تند. آنپرداخ یرخطیروش غ کی

هـاي اقتصـادي و    بـه چرخـه   کـا یدر آمر یپـول  هـاي  اسـت یس زیـ اسـت و ن  نامتقـارن  و یخطـ

 .است تـورم وابسـته یمنـانینااط

 بـا  کـا یدر آمر دیـ جد هـاي  نینـز یک ديیـ بریها  یمنحن یبه بررس) 2016( 2و همکاران یل

هاي با سـاختار   مهم که در مدل یژگیها به دو و پرداختند. آن لیکوانتا ونیاز رگرس استفاده

ــاالتر  هــاي لیــدر کوانتا نکــهی. اول اافتنــدیدســت  شــودیگرفتــه م دهیــناد ین شــرطیانگیــم ب

اسـت کـه    نیـ کـاربرد مهـم آن، ا   کیـ انتظـارات وجـود دارد.    بـه  نسـبت  شتريیب تیحساس

نگـر بـه    هستند. دوم، نقـش جـزء گذشـته    کارآمدتر در ثبـات اقتصـادي یپـول هـاي استیس

تـورم بـا وقفـه در     بیضـرا  کـه ي طـور  ست. بـها ها شدت وابسته به سطوح مختلف چندك

  . سـتیکوچک بوده و معنادار ن عیسمت راست توز

) به بررسـی ارتبـاط متقابـل تـورم و تولیـد بـا اسـتفاده از روش        1388کمیجانی و نقدي (

دهد که ریشه  اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می داختهخودرگرسیون برداري براي ایران پر

پولی نیست و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهاي واقعی (تولیـد و در  فقط تورم در ایران 

این مقاله به تولید بخشی) نیز ارتباط دارد. براساس نتایج این تحقیق رابطه تولید و تورم یک 

                                                                                                              
1 Ux et al 
2 Lee et al 



 287بینی نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم...  پیش

 
 

 

 

 

شـود. در   لید در بلند مدت موجب کاهش تـورم مـی  یعنی افزایش تو ،رابطه بلند مدت است

هاي صـنعت   حالی که این رابطه یعنی تولید بخشی و تورم در بخش خدمات نسبت به بخش

در پایان پیشنهاد شـده اسـت بـراي کنتـرل     بنابراین تري است.  مدت و کشاورزي رابطه کوتاه

بلندمدت باید بخش واقعی  هاي پولی تکیه کرد و در بر سیاستتنها توان  تورم در ایران نمی

  اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.

هاي مـالی تـورم در ایـران بـا اسـتفاده از       ) به بررسی ریشه1389زاده ( نسب و قلی حسینی

اند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که عوامـل   روش خودرگرسیون برداري پرداخته

ی و کسـري بودجـه، موجـب افـزایش     مالی نظیر شاخص کاالهاي وارداتی، درآمدهاي نفتـ 

شـوند. در حـالی کـه رشـد اقتصـادي تـا حـدودي         تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می

 شود. باعث مهار تورم می

عنـوان ابـزار    ) با درنظرگـرفتن نـرخ رشـد نقـدینگی بـه     1389درگاهی و شربت اوغلی ( 

و تـورم و رشـد   گذاري بانـک مرکـزي و بـرآورد رابطـه بـین نـرخ رشـد نقـدینگی          سیاست

گذاري بهینه بانک مرکزي دست  اقتصادي، با استفاده از روش کنترل بهینه به قاعده سیاست

یابند. با این حال ضرایب برآوردي بـراي تـورم و رشـد اقتصـادي در ایـن قاعـده هـر دو         می

و رابطه برآورد شـده بیشـتر    اند که با مفهوم ابزار بودن نرخ رشد نقدینگی تناقض دارد مثبت

چراکه در صورت ابـزار بـودن    به تقاضاي پولی نزدیک است تا تابع واکنش بانک مرکزي،

شد تـا بانـک مرکـزي بـا      ضرایب دو هدف بانک مرکزي منفی میباید نرخ رشد نقدینگی، 

صورت کاهش نرخ رشد نقدینگی واکنش نشان داده و با کـاهش نـرخ    افزایش نرخ تورم به

  داد. العمل نشان می نقدینگی عکسرشد اقتصادي، با افزایش نرخ رشد 

گذاري پـولی   العمل غیرخطی براي سیاست ) تابع عکس1390کمیجانی و توکلیان (

کنند که براساس آن نرخ رشد حجم پول براساس شکاف تولید و  در ایران را معرفی می

باره ضرایب اهمیت شکاف تولید و  شود و دراین انحراف تورم از تورم هدف تعیین می

اند. تورم هـدف در ایـن مطالعـه، میـانگین      رکود و رونق متفاوت هورم در دورشکاف ت

کـه در   ندرسـ  گذشته لحاظ شده است. درنهایـت بـه ایـن نتیجـه مـی      هتورم و تورم دور

 ،دوران رکود، حساسیت بانک مرکزي بیشتر متوجـه شـکاف تولیـد و در دوران رونـق    

  بیشتر متوجه تورم است.
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بـراي اقتصـاد ایـران معرفـی کـرده       DSGEرا در یک مـدل   اي ) قاعده1391توکلیان ( 

تیلور، انحـراف تـورم    هاست که شباهت بسیاري به قاعده تیلور دارد. این قاعده همانند قاعد

امـا   ،گیـرد  عنـوان اهـداف بانـک مرکـزي در نظـر مـی       از تورم هدف و شکاف تولیـد را بـه  

این قاعده نرخ رشد حجـم پـول    .یردگ تیلور که نرخ بهره را ابزار در نظر می هبرخالف قاعد

 هبـرخالف قاعـد   ،بنـابراین  .دگیـر  گذاري پولی در اقتصاد ایـران در نظـر مـی    را ابزار سیاست

دو هدف مثبت هستند در این قاعده، ضرایب هر دو منفی به دست  تیلور که در آن ضرایب

این مطالعه، نرخ  ابزار بودن نرخ رشد حجم پول است. با این حال در هدهند آیند که نشان می

  تورم هدف بانک مرکزي ثابت و برابر با نرخ تورم وضعیت پایدار در نظر گرفته شده است.

هـاي   ) با استفاده از مدل راه گزینـی مـارکف، نقـش سیاسـت    1392سحابی و همکاران (

هـاي تـورمی    گیـري رژیـم   پولی بانک مرکزي در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شـکل 

اقتصاد ایران بررسی شده است. براساس نتایج تحقیق در رژیم تورم متوسط  متوسط و باالي

 57/0در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی با یـک وقفـه منجـر بـه افـزایش      

دار رشد نقدینگی  در رژیم نرخ تورم باال، اثر معنی اماشود،  درصد تورم در اقتصاد ایران می

تـایج تخمـین مـدل راه گزینـی مـارکف بـا احتمـاالت انتقـال         ن .بر تورم تشـخیص داده نشـد  

هاي تورم متوسط و باال  توضیح داده شده گویاي اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره

  در اقتصاد ایران دارد.

در تحقیقی تحت عنوان اثر بازده بخش سوداگري بر تـورم   )1394و همکاران ( يخضر

هـاي تـورم در    کننـده  تـر تعیـین   جهت بررسی دقیق، TVP-FAVARدر اقتصاد ایران: مدل 

از بـا ضـرایب ثابـت بـا اسـتفاده       FAVARبینـی تـورم بـه جـاي مـدل       اقتصاد ایران و پـیش 

متغیرهـاي رشـد تولیـد     .اسـت کـرده  سازي تـورم   ، اقدام به مدلTVP-FAVARهاي  مدل

تغیرهاي اصلی ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان م

 11بندي کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمـین متغیـر غیـر قابـل مشـاهده       و متغیر از طبقه

نتایج حاضر بیـانگر تغییـر روابـط بـین متغیرهـاي       اند. بخش سوداگري کشور وارد مدل شده

فوق در طول زمان است و اثرگذاري شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگـذاري  

دهد به طوري که براساس نتایج تحقیـق حاضـر رشـد     رهاي مدل روي یکدیگر نشان میمتغی

هاي ساختاري و نهادي در جذب منـابع حاصـل از    نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف
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افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدي کشور، عالوه بر حرکت نقـدینگی بـه سـمت بخـش     

  اي شدیدي در اقتصاد کشور شده است.ه ساز تورم نامولد و سوداگري کشور، زمینه

  

  شناسی پژوهش   روش -4

هـا   روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت علمی و از لحاظ هدف کاربردي اسـت. نـوع داده  

. بـر همـین اسـاس الگـوي مورداسـتفاده الگـوي       اسـت صورت سري زمانی  در این تحقیق به

ــب تکنیــک اقتصادســنجی    ــوده و در قال ــانی ب ــانگین الگــويســري زم ــاي تحــركم می  پوی

افزار مورداسـتفاده در ایـن مطالعـه     است. نرم TVPDMA  1 زمان طی تغییر قابل پارامترهاي

تـا   1:1370ایـران طـی دوره     فصـلی  هـاي . جامعه آماري این تحقیـق داده است 2014متلب 

هاي تحقیق حاضر مستخرج از بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران      . دادهاست 4:1394

شکل اسـتاندارد   مورد بررسی قرار خواهد گرفت. TVPDMAمبانی روش  . در ادامهاست

  .است) 4) و (3رابطه ( دو صورت به TVPهاي  مدلبراي  2حالت-فضا يها مدل

)3(                         t t t ty z θ   

)4(                         t t tθ θ μ 1  

ــدل،   tyکــه در آن  ــر وابســته م tمتغی t t t pz , x , y , , y  
   1 11 ــردار ــک ب از m1 ی

ــین ــرض از مبــــــد   زن تخمــــ ــته مــــــدل و     اهــــــاي عــــ ــه متغیــــــر وابســــ و وقفــــ

t t t t t p θ φ ,β , γ , , γ       
   1 1 1 ار یک بردm1    از ضـرایب (حـاالت) اسـت، مقـادیر

 t t ε ~ N  , H و 0  t tμ ~   ,Q که داراي توزیع نرمال بـا میـانگین صـفر و بـه ترتیـب       0   

تـرین آن ایـن اسـت     که عمده است. این مدل داراي مزایاي زیادي هستند �Qو �Hواریانس 

هـا ایـن    کنند؛ اما عیـب آن  ي زمان فراهم می ضرایب تخمینی را در هر لحظه که امکان تغییر

اعتمـاد نخواهـد بـود. مـدل      هـا چنـدان قابـل    تخمـین  شـود زیـاد بـزرگ    �zکه هرگـاه   است

نیز همین مشکالت را دارند. توسعه مناسبی که در این  TVP-VARمانند  TVPیافته  تعمیم

هـا بـه    بـود کـه مـدل آن    برآوردگرهـا نـانی رفتـار   مدل صورت پذیرفت، شامل ورود نااطمی

شده به   هستند. نکته اضافه �zو  �θامین عنصر z�� ،jو  ��θبود که در آن ) 5صورت رابطه (

ها وجود متغیر  مدل آن , 0 1js        است که امکـان تغییـر در طـول زمـان را نداشـته و تنهـا

                                                                                                              
1- Dynamic Moving Average Time Varying Parameters 
2- State–Space Methods 
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زن عدد یک یا صـفر را بپـذیرد    تواند براي هر تخمین که می داردحکم یک متغیر دائمی را 

  ).2009، 1(هوگرهاید و دیگران

)5(                                   
m

t j jt jt t
j

y s θ z ε


 
1

  

ــري ــه مــی DMA) روش 2010( 2در ادامــه رافت هــاي  دهــد کــه همــه محــدودیت  را ارائ

هـاي حجـیم را در    ست مـدل توان واقع این روش می . درکرد میهاي پیشین را برطرف  روش

هر لحظه از زمان تخمین زده و امکان تغییـر متغیرهـاي ورودي بـه مـدل را در هـر لحظـه از       

  . 3)2015، و همکارانزمان فراهم آورد (گودنس 

مـدل   Kشـود کـه    چگونـه اسـت فـرض مـی     DMAبراي توصـیف اینکـه فرآینـد روش    

kبـا    (�) zود دارنـد و زن وجـ  عنوان تخمـین  به ��زیرمجموعه از متغیرهاي  = 1, 2, ⋯ , K 

مدل زیرمجموعـه در   Kبر این اساس با فرض وجود  هستند.مدل زیرمجموعه فوق  Kبیانگر 

  .شود توصیف می )7) و (6روابط (صورت  فضا به-هر مقطع از زمان، مدل حالت

)6(                                          k     k     k  

t t t ty z θ ε   

)7(                                         k     k     k  

t t tθ θ μ  1  

در ایــــــــــــــــن معــــــــــــــــادالت         k     k  

t tε ~ N  , H و0         k     k  

t tμ ~   ,Q و 0   

      k

t t t t  θ , ,θ    L , , , K   1 1 2    ــدل از ــر م ــه ه ــت ک ــن اس ــانگر ای ــدل  Kبی م

دارد. روشی که امکان تخمین یـک مـدل    يزیرمجموعه، در کدام مقطع زمانی کاربرد بهتر

شـود   گیـري نامیـده مـی    فراهم آورد، مدل پویاي میانگین اي از زمان متفاوت را در هر لحظه

  ).  2011، 4(کوپ و کروبلیس

 tبینـی یـک متغیـر در زمـان      در پـیش  DMSو  DMAهاي پویـاي   در بیان تفاوت مدل

tبراساس اطالعـات   1 تـوان گفـت کـه بـا      مـی tL , , , K 1 شـامل   DMA، مـدل  2

tمحاسبه 
tPr (L k y )  هـا براسـاس احتمـال فـوق      بینـی مـدل   گیـري از پـیش   و میانگین 1

                                                                                                              
1- Hoogerheide et  al 
2- Raftery 
3- Goodness, Gupta, Hammoudeh and Kim 

 Koop, G. and D. Korobilis (2011): “Forecastingدر تحقیق حاضـر از کـد اولیـه متلـب مقالـه       - 4

Inflation using Dynamic Model Averaging”       استفاده شده؛ در کد متلـب اسـتفاده شـده در ایـن مقالـه

  جهت انعطاف مدل تغییرات زیادي انجام شده است.
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 شامل انتخاب یک مدل با بیشترین احتمال DMSکه  است؛ در حالی  t
tPr (L k y )  و  1

  بینی مدل با حداکثر احتمال خواهد بود. پیش

ها به مدل در  زن وج تخمینبراي شناخت ماهیت مفاهیم فوق، ابتدا باید نحوه ورود و خر

یک مقطع زمانی مشخص تعیین شود. یـک راه سـاده بـراي ایـن کـار، اسـتفاده از مـاتریس        

ijاست که عناصر آن  Pانتقالی  t t jp Pr(L i L j)     باi, j , , , K 1 2 که  هستند

مورد اسـتفاده قـرار    1در زنجیره مارکف در قالب استنتاج بیزيپیشتر ) آن را 1989همیلتون (

  ).2015هاموده و کیم،   داده است (گودنس، گوپتا،

هـاي پویـا، بـه علـت      آسان است؛ اما محاسبه آن در مـدل  نظريصورت  استنتاج بیزي به

متغیـر جهـت    mتقریباً غیرممکن است. مالحظه شود در مدلی کـه   Pبزرگ بودن ماتریس 

زن مناسبی براي متغیر وابسـته   توانند تخمین تخمین مدل وجود دارند، هر کدام از متغیرها می

Kیک ماتریس  Pمدل باشند یا نباشند. در این حالت  × K  خواهد بود که در آنmK  2 

خیلی زیاد خواهند بود و محاسبات  Pخیلی کوچک نباشد، تعداد پارامترهاي  mاست. اگر 

هاي پویا  ن با یک رویکرد کامال بیزي به مدلپذیرد؛ بنابرای سختی صورت می  کندي و به  به

تواند واقعا سخت و تقریبا غیرممکن باشد. در ایـن مطالعـه از روش پیشـنهادي رافتـري و      می

بینــی  شـود. ایــن روش امکـان افـزایش دقــت پـیش     ) اسـتفاده مــی 2016 و 2010( 2همکـاران 

هـاموده و   (گودنس، گوپتـا،  کند با استفاده از فیلتر کالمن را فراهم می حالت-فضا هاي مدل

  ).2015کیم، 

و  α)؛ شـامل دو پـارامتر  2010شـده توسـط رافتـري و همکـاران (      ارائه DMAروش 

  نامند.  می3شده فراموش ها را فاکتورهاي  خواهد بود که آن

TVPبعـد از ارائـه روش    شده فراموشدر اقتصادسنجی، رهیافت فاکتورهاي  − sVAR و 

مـورد   )1980( 4همکـاران به علت توان محـدود محاسـباتی در بـرآورد آن، توسـط دوآن و     

براساس این مفهوم بنا شـده اسـت    شده فراموش گذاري فاکتورهاي  منااستفاده قرار گرفت. 

دهنـده   نزدیـک بـه یـک نشـان     βاسـت. مقـدار    �βدوره گذشـته داراي وزن   jکه مشاهدات 

                                                                                                              
1- Bayesian Inference 
2- Raftery, A., Karny, M. and Ettler, P. (2010). 
3- Forgetting. 
4- Doan et al 
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 99تـا   90بسیار پراهمیت است که معموال بـین  ست. انتخاب تر ضرایب ا تغییرات تدریجی

 شود. درصد در نظر گرفته می

بینی، داراي منـافع بـالقوه زیـادي اسـت.      هاي پیش نسبت به دیگر روش DMAهرحال  به

مبنـی بـر لـزوم    هـا   کـه ضـعف دیگـر روش   این اسـت  ترین مزیتی که این روش دارد  بزرگ

هاي عظـیم بـا تعـداد     تواند مدل برطرف کرده و می ست راعداد معادالت و متغیرهاتکاهش 

هـایی کـه بایـد بـرآورد      بینی کند که در این شرایط تعـداد مـدل   متغیرهاي فراوان را نیز پیش

هـا   توانایی کاهش متغیرها و متعاقباً مـدل  DMA وDMSروش  شوند خیلی زیاد خواهد بود.

بینـی   هـایی کـه وزن بیشـتري در پـیش     ) مدل9با استفاده از معادله ( را دارند به این شکل که

هاي  کنند. مزیتی که این روش دارد این است که برخی از زیرمجموعه دارند را مشخص می

کنند که اگر مـدل   جویانه و با متغیرهاي ورودي کم را ارائه می هاي صرفه ها، مدل زن تخمین

DMA در تخمـین   1ظـر بگیـرد از مشـکالت بـیش برازشـی     هـا در ن  وزن بیشتري را براي آن

  شود. خودداري می

)9(                        
K

t k,tt t ,k
k

E Size π Size




  1
1

  

  

  هاي تحقیق معرفی داده -4-2

. استهاي فصلی  به صورت داده  1394-4تا  1370-1ازه زمانی تحقیق حاضر دوره زمانی ب

  :2استهاي تحقیق حاضر به شرح ذیل  داده یاستخراجمنبع 

  حجم نقدینگی نرخ رشد  

  یالی(ر یاسم ینفت يدرآمدهانرخ رشد  (  

  نرخ تورم 

 واریانس شرطی متغیر تورم با مدل. جهت استخراج واریانس شرطی تورم  نااطمینانی

 GARCH(1,1) شـده و سـپس مـدل    کدنویسـی انتخـاب  براسـاس   armaابتدا مـدل بهینـه   

  .شدجهت استخراج واریانس شرطی استفاده 

 یرسم ریغار نرخ ارز باز   

                                                                                                              
1- Over Fitting 

  است. رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز تیحاضر ساهاي تحقیق  منبع استخراجی داده -  2
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  رشد اقتصادي نرخ  

 سود تسهیالت بانکی  نرخ   

 نرخ رشد کسري بودجه  

 نرخ بیکاري.  

  

  هاي پژوهش  یافته -5

، مشـاهده  )2(براساس جـدول   .ارائه شده است TVPDMAاز روش  نتایج حاصلدر ادامه 

 دورهدر  ،اند. به عنوان مثال گذار بوده یرتاث تورمبر  یرهاکدام متغ ید در هر دوره زمانشو یم

 یـا موثر هستند.  تورمبر  درآمدهاي نفتی و بیکاري ،تورم خودوقفه اول  1373 سوم ماهه سه

تـورم، کسـري بودجـه،    وقفه اول  یبد که به ترتشو یمشاهده م 1376 دوم ماهه سه دوره در

 منظوردارند.  تورمرا بر  یرتاث ینباالتر نرخ سود تسهیالت بانکیدرآمدهاي نفتی و تغییرات 

. در اسـت  زمـانی   دوره آنمـورد نظـر در    یـر متغ اثرگـذاري  هـا  مـدل  این در ثیرتا باالترین از

دارد  وابسـته  یربر متغ يدار معنی یرتاث یا یمستقل در کل دوره زمان یرهايمتغ یسنت يها مدل

دوره  یـک مسـتقل در   یـر متغ یک TVPDMA يها اما در روش ،است معنی یب یرتاث ینا یا

مـدل   یـن ا یداشته باشد. به عبارت یمعن یب یردوره تاث یکو در  دار معنی یرتواند تاث می یزمان

وابسـته را در   یـر مسـتقل بـر متغ   یـر متغ یـک معنادار  یرغ یا دار معنی ياثرگذار کند میکمک 

را ارائـه   یلـی تحل ینچنـ  تـوان  یها مـ  دوره یرسا يقرار داد. برا یمختلف مورد بررس يها سال

    .کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 294

 

 

  مختلف هاي زمانی بازهدر  تورم: متغیرهاي موثر بر )2(جدول 

 دوره هر در تورم بر اثرگذار متغیرهاي  زمان

1370/1  ARY_1 - - - 

1370/2  ARY_1 - - - 

1370/3  ARY_1 - - - 

1370/4  ARY_1 - - - 

1371/1 ARY_1 - - - 

1371/2 ARY_1 SR_0 - - 

1371/3 ARY_1 SR_0 - - 

1371/4 ARY_1 SR_0 - - 

1372/1 ARY_1 SR_0 - - 

1372/2 ARY_1 SR_0 - - 

1372/3 ARY_1 UN_0 - - 

1372/4 ARY_1 UN_0 - - 

1373/1 ARY_1 UNP_0 - - 

1373/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1373/3 ARY_1 UN_0 TROIL_0 - 

1373/4 ARY_1 UN_0 TROIL_0 - 

1374/1 ARY_1 UN_0 TROIL_0 - 

1374/2 ARY_1 UN_0 TROIL_0 - 

1374/3 ARY_1 UN_0 GDP_0 - 

1374/4 ARY_1 M_0 UN_0 - 

1375/1 ARY_1 M_0 SR_0 - 

1375/2 ARY_1 M_0 SR_0 - 

1375/3 ARY_1 M_0 SR_0 - 

1375/4 ARY_1 M_0 SR_0 - 

1376/1 ARY_1 M_0 SR_0 - 
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  -)2(ادامه جدول  

1376/2 ARY_1 BD_0 TROIL_0 SR_0 

1376/3 ARY_1 BD_0 TROIL_0 SR_0 

1376/4 ARY_1 ER_0 TROIL_0 - 

1377/1 ARY_1 BD_0 TROIL_0 SR_0 

1377/2 ARY_1 BD_0 TROIL_0 SR_0 

1377/3 ARY_1 M_0 - - 

1377/4 ARY_1 M_0 - - 

1378/1 ARY_1 M_0 ER_0 - 

1378/2 ARY_1 M_0 ER_0 - 

1378/3 ARY_1 M_0 - - 

1378/4 ARY_1 M_0 - - 

1379/1 ARY_1 M_0 - - 

1379/2 ARY_1 M_0 - - 

1379/3 ARY_1 M_0 - - 

1379/4 ARY_1 M_0 - - 

1380/1 ARY_1 M_0 - - 

1380/2 ARY_1 M_0 - - 

1380/3 ARY_1 M_0 - - 

1380/4 ARY_1 ER_0 - - 

1381/1 ARY_1 ER_0 - - 

1381/2 ARY_1 ER_0 - - 

1381/3 ARY_1 ER_0 - - 

1381/4 ARY_1 ER_0 - - 

1382/1 ARY_1 ER_0 - - 

1382/2 ARY_1 ER_0 - - 

1382/3 ARY_1 ER_0 - - 

1382/4 ARY_1 ER_0 - - 

1383/1 ARY_1 ER_0 - - 

1383/2 ARY_1 ER_0 - - 
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  -)2(ادامه جدول 

1383/3 ARY_1 ER_0 - - 

1383/4 ARY_1 ER_0 - - 

1384/1 ARY_1 ER_0 - - 

1384/2 ARY_1 ER_0 - - 

1384/3 ARY_1 ER_0 - - 

1384/4 ARY_1 ER_0 - - 

1385/1 ARY_1 ER_0 - - 

1385/2 ARY_1 ER_0 - - 

1385/3 ARY_1 ER_0 - - 

1385/4 ARY_1 ER_0 - - 

1386/1 ARY_1 ER_0 - - 

1386/2 ARY_1 ER_0 - - 

1386/3 ARY_1 ER_0 - - 

1386/4 ARY_1 - - - 

1387/1 ARY_1 - - - 

1387/2 ARY_1 - - - 

1387/3 ARY_1 - - - 

1387/4 ARY_1 - - - 

1388/1 ARY_1 ER_0 - - 

1388/2 ARY_1 ER_0 - - 

1388/3 ARY_1 - - - 

1388/4 ARY_1 - - - 

1389/1 ARY_1 - - - 

1389/2 ARY_1 - - - 

1389/3 ARY_1 ER_0 - - 

1389/4 ARY_1 ER_0 - - 

1390/1 ARY_1 UNP_0 - - 

1390/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1390/3 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 
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  -)2ادامه جدول (   

1390/4 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 

1391/1 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 

1391/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1391/3 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 

1391/4 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 

1392/1 ARY_1 TROIL_
0 GDP_0 - 

1392/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1392/3 ARY_1 UNP_0 - - 

1392/4 ARY_1 UNP_0 - - 

1393/1 ARY_1 UNP_0 - - 

1393/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1393/3 ARY_1 UNP_0 - - 

1393/4 ARY_1 UNP_0 - - 

1394/1 ARY_1 UNP_0 - - 

1394/2 ARY_1 UNP_0 - - 

1394/3 ARY_1 - - - 

1394/4 ARY_1 - - - 

  محاسبات محققخذ: ام   

 
 نقدینگی، رشد نرخ: m_0 ارز، نرخ: ER_0، : وقفه اول نرخ تورمARY_1، )2( جدول در

gdp_0 :اقتصادي، نرخ رشد sr_0 :نـرخ سـود تسـهیالت بـانکی      تغییرات، troil_0 :   نـرخ رشـد

 نـرخ رشــد کســري : bd_0 تــورم، نااطمینـانی : unp_0 نـرخ بیکــاري، : un_0 نفتــی، درآمـدهاي 

  است. بودجه،

بنـدي کلـی دسـت یافـت الزم اسـت بـراي هـر         ) به یک جمع2براي آنکه بتوان درباره جدول (

هایی کنیم که متغیر در آن دوره (در هر سطر) بر تورم موثر بـوده   متغیر اقدام به شمارش تعداد دوره

ظر هایی است که متغیر مدن است. میزان مجموع اثرگذاري هر متغیر در کل  دوره بیانگر تعداد دوره

  ) خالصه شده است.3بندي در جدول ( بینی تورم موثر است.. نتایج این جمع بر پیش
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  تورم بر موثر متغیرهاي بندي اولویت: )3( جدول

  اولویت بندي دوره اثرگذاري نماد متغیر ردیف

 un_0 8 5 بیکاري 1

 er_0 31 1 ارز نرخ 2

 m_0 19 2 رشد نقدینگی 3

 gdp_0 7  6 رشد اقتصادي 4

 sr_0 14 4 نرخ سود تسهیالت بانکیتغییرات  5

 troil_0 15 3 درآمدهاي نفتی 6

 unp_0 14 4 نااطمینانی تورم 7

 bd_0 4 7 کسري بودجه 8

  

ــرین       ــی مهمت ــدهاي نفت ــدینگی و درآم ــد نق ــرخ ارز، رش ــق ن ــایج تحقی ــه نت ــه ب ــا توج ب

اند. در ادامه اقـدام بـه بررسـی بهتـرین      هاي موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده شاخص

و ضـرایب متغیـر و احتمـال وقـوع هـر ضـریب را در طـی زمـان ارائـه          کرده مدل برآوردي 

    .1کنیم می

  

  

                                                                                                              
 آمـده  دسـت  بـه  مشـابه  هـاي  وضعیت از که آزمایشی گواه یک براساس یا وضعیت، درباره موجود دانش مبناي بر - 1

 از بازتـابی  واقـع  در کنـد کـه   هـایی   ارزیـابی   P(B) ،P(B) ،...،P(B) هاي  احتمال درباره است ممکن محقق است،

 هاي احتمال را هایی احتمال چنین. است طبیعی هاي وضعیت از یک هر بودن تحمل میزان مورد در او شخصی احساس

 آزمایش اجراي یا مشاهده انجام به محقق، کار این از بعد گویند. طبیعی هاي وضعیت براي آزمایش، از پیش یا پیشین

 B مشهود وضعیت هر وقوع شرط به را A آزمایشی گواه احتمال تواند می او. کند می گردآوري را ها داده و پردازد می

 کنـد  محاسـبه  را P(B|A)، (j=1,…,K( شرطی هاي احتمال که دهد می امکان محقق به بیز قضیه آنگاه کند، تعغیین

 گواه آمدن دست به از بعد مختلف، طبیعی هاي وضعیت هاي احتمال در نظر تجدید نوعی جز نیست چیزي، کار این که

 مورد در استنباطی هرگونه که گویند آزمایش از پس یا پسین هاي احتمال را شده تجدیدنظر هاي احتمال این. آزمایشی

بر این اساس، اگر این متغیر تعداد تکرار اندکی داشته باشد، میزان  .باشدها  آن بر مبتنی باید نامعلوم طبیعی هاي وضعیت

حالـت   2nیک مـدل بـر اسـاس تعـداد متغیرهـاي ورودي       TVP-DMAهاي  یابد. در مدل احتمال وقوع کاهش می

هاي تغییر عالمت ضریب یـک   کند در نتیجه در این مدل شود و این مدل بهترین حالت وقوع را محاسبه می برآورد می

 شود. هاي بیزین ساده تغییر عالمت دادن جزوء معایب این مدل محسوب نمی فرآیند طبیعی است و برخالف مدل
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بینی شده با فروض تحقیق و حضور متغیرهاي تحقیق  پیش میزان احتمال وقوع بهترین مدل ):2(نمودار 

  تورمبینی  جهت پیش

  
  

با حضور متغیرهاي وارد شده در نرخ تورم  بینی یشمدل در پ یناحتمال بهتر )،2( در نمودار

، سـطح  نمـودار  ایـن . با توجه به مدل و آلفا و بتاي پیشنهادي از سوي محقق ارائه شده است

 یجـه اسـت در نت  بـاالتر  درصـد  50از  هـا  دوره اکثـر  در يوردآمدل بـر  یناحتمال وقوع بهتر

بینـی   تصریح اولیه داراي حداقل شرایط اولیه براي پیشکه  یافتدست  یجهنت ینوان به ات   یم

 در ).2013 2روبلیسکـ ، 1395، اکبـري و همکـاران   1394(خضري و همکاران  1تورم است

 قـرار  بررسـی  مـورد  مختلـف  هـاي  دوره در تـورم  بـر  متغیر هر اثرگذاري احتمال زانمی ادامه

تـا   نمایـد  یبینی تـورم کمـک مـ    در پیش یراحتمال حضور هر متغ یزانم بررسی. است گرفته

دربـاره نحـوه، شـدت و     یحیصـح  یدگاهد یاستس یک يگذاران در صورت اجرا یاستس

  . باشند داشته را تورم بر اثرگذارياحتمال  یزانم

  

                                                                                                              
است در این  انجام شده TVP-DMA) که بر اساس روش 2013براساس نتایج تحقیق مقاله کوپ و همکاران ( ١

طا صورت گرفته است. محقق فقط هاي خ مدل رویکرد انتخاب مدل بهینه بر اساس حداقل کردن قدرمطلق میانگین

براساس احتمال وقوع (نه ضرایب برآوردي)، اقدام به بررسی نتایج کرده است. بر اساس نتایج احتمال وقوع و حضور 

یک متغیر در تمامی دوره نزدیک به صفر برآورده شده است. در این تحقیق محقق تنها جهت تبیین بهتر نتایج اقدام به 

  رده است.ارائه خروجی ضرایب ک
2 korobilis 
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 تورمبینی  در پیش ياحتمال موثر بودن رشد اقتصاد یزانم و ضرایب: )3(نمودار 

  
  

 توجه با. دهد یتورم را نشان م بینی یشدر پ يثر بودن رشد اقتصادؤو احتمال م یبضرا)، 3نمودار (

بـه صـورت    تـورم  افـزایش  بـر  اقتصـادي  رشـد تأثیر  که شود می  )، مشاهده2- 4نمودار شماره ( به

 نزدیـک  هـا دوره بیشتر در آن وقوع احتمال میزان و نوسانی بوده و تأثیر مثبت و منفی داشته است

مثبت رشد اقتصادي بر تورم بیانگر این واقعیت است کـه اقتصـاد ایـران    تأثیر  باشد.می درصد 50

رشد اقتصادي را از سمت عرضه شاهد نبوده و اگر سطح اقتصاد کشور رشد یافته ناشی از اجراي 

تواند  هاي سمت تقاضا بوده است. همچنین وجود رشد اقتصادي منفی در برخی سالها می سیاست

صادي بر تورم کشور باشد. تأثیر منفـی رشـد اقتصـادي بـر تـورم نیـز       از دالیل تأثیر مثبت رشد اقت

ها باشد.   تواند ناشی از وجود رشد اقتصادي مناسب (سمت عرضه و افزایش تولید) در آن دوره می

گردد که متغیر  به بعد، این نتیجه حاصل می 1377با توجه به باال بودن سطح احتمال به ویژه از سال 

  بینی صحیح نرخ تورم دارد.  می در پیشرشد اقتصادي نقش مه

  تورمبینی  در پیش نقدینگیاحتمال موثر بودن  یزانم و ضرایب: )4(نمودار 
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)، گـزارش شـده   4بینـی تـورم در نمـودار (    ضرایب و احتمال موثر بـودن نقـدینگی در پـیش   

 اصـالحات  عموماً تأثیر مثبتی بر تـورم داشـته اسـت،    نقدینگی ،نمودار این با توجه بهاست. 

 ایـن  در دولـت  بودجـه  کسـري  افـزایش  و اخیرهاي  سال هاي تحریم و 1372 سال ساختاري

باشد که طبق نظریه پولی  می ها دوره این در نقدینگی باالي اثرگذاري ترین عامل مهم ها بازه

 هـاي  نـرخ  وجـود  بـا  تـورم  پایین بودن سـطح . باشدتورم و رابطه مقداري پول قابل تفسیر می

 نمایـد  مـی  در ذهن مطـرح  را پرسش این نقدینگی بر اساس نمودار، رشد درصدي 20 باالي

 رشــد و تــورم بـراي  حالــت ســه اسـت؟  شــده تــر کمرنـگ  تــورم بــر نقـدینگی  آیــا اثــر کـه 

 مقایسه در »فزاینده ضریب« طریق از نقدینگی رشد نخست، است؛ برقرار پولی هاي شاخص

 بـه  خـارجی  هـاي  دارایـی  نسـبت « شـدن  بیشتر دوم، دارد؛ تري کم تورمی اثرات پولی پایه با

 سـوم،  و شـود  مـی   منجـر  هـا  قیمت عمومی سطح کاهش به »پولی پایه در داخلی هاي دارایی

 ثانویـه  کاالهـاي  خریـد  سـهم  افـزایش « بـا  فزاینـده  ضریب طریق از نقدینگی رشد همزمانی

شود (جاللی نـائینی   می  منجر پولی انبساط تورمی اثرات کاهش به »نهایی کاالهاي به نسبت

 سـهم  افـزایش  سـمت  بـه  نقـدینگی  اجـزاي  ترکیـب  اخیر،هاي  سال در ).1394و همکاران، 

 نقـدینگی  رشـد  اصـلی  سـوي عامـل   به فزاینده ضریب ابتدا در. نموده است حرکت پول شبه

بـه  . نمـوده اسـت   تغییـر  خـارجی  هـاي  دارایـی  سـمت  بـه  پولی پایه ترکیب و گردیده تبدیل

 بیشـترین  بـه  نقـدینگی  در پـول  شبه سهم رسیدن خصوص به  عوامل این وقوع ،دیگر عبارت 

 در حــداقل آن تــورمی اثــرات نقــدینگی، بــاالي رشــد رغــم  بــه شــد ســطح خــود موجــب

با توجه به باال بودن سطح احتمال ایـن متغیـر و نزدیـک    . باشد محدود تاکنون و مدت کوتاه

کـه متغیـر نقـدینگی نقـش مهمـی در       گـردد  درصد، ایـن نتیجـه حاصـل مـی     50بودن آن به 

  بینی صحیح نرخ تورم دارد. پیش

 تـاثیر  کـه  اسـت  بـانکی  تسـهیالت  سـود  نـرخ  اقتصاد، علم کالن متغیرهاي مهمترین از یکی

 افـزایش  سـرمایه  از اسـتفاده  هزینـه  آن، افـزایش  بـا  بطوریکـه . دارد تورم شاخص بر بسزایی

 فشار از ناشی تورم نظریه طبق. گرددمی تولید هايهزینه افزایش به منجر امر این که یابد می

 موجبـات  و شـده  منتقـل  چپ سمت به کل عرضه منحنی تولید، هايهزینه افزایش با هزینه،
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 تورم بر ) این متغیر همواره تأثیر مثبتی5( . با توجه به نمودارنمایدمی فراهم را افزایش قیمت

  .باشد امر این توجیه راستاي در مهمی عامل تواند می نرخ شدن این تعیین دستوري دارد،

  

  تورمبینی  در پیش بانکی سود تسهیالت نرخ تغییراتاحتمال موثر بودن  یزانم ضرایب: )5(نمودار 

  
  

اگرچه در بسیاري کشورها اقدام به تعیین سقفی براي تغییرات نـرخ سـود تسـهیالت بـانکی     

 بانـک  سـوي  از شـده  تکلیـف  نـرخ از  یـروي ها ملـزم بـه پ   بانک یراندر ا اما شود؛ می  لحاظ

گـردد کـه    با توجه به باال بودن سطح احتمال این متغیر این نتیجه حاصل مـی . هستند مرکزي

  بینی صحیح نرخ تورم دارد. متغیر نرخ سود تسهیالت بانکی نقش مهمی در پیش

  تورمبینی  در پیش تورم نااطمینانیاحتمال موثر بودن  یزانم ضرایب: )6(نمودار 

  
  

هـاي   سـال  در تـورم  بـر  تورم نااطمینانی ياثرگذار یزانم که شود می مشاهده )، 6( نمودار در

و تشــدید  طــال، و مســکن ارز، بــازار ثبــاتی در در اوج خــود قــرار دارد. بــی 1392تــا  1390

موجبـات  هاي مالی و کاالیی در این دوره و شکل گیري انتظارات شـدید تـورمی از    تحریم

با توجه بـه بـاال بـودن سـطح احتمـال ایـن        .افزایش نااطمینانی تورمی در اقتصاد کشور است
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گردد که متغیر نااطمینـانی تـورم نقـش مهمـی در      متغیر از اواسط دوره این نتیجه حاصل می

  بینی صحیح نرخ تورم به ویژه در اواخر دوره دارد.  پیش

  تورمبینی  ر بودن نرخ ارز در پیشاحتمال موث یزانم و ضرایب: )7(نمودار 

  
  

بـر   ینرخ ارز تأثیر مثبتـ  دوره، طول همواره درشود  می مشاهده  )7در نمودار ( همانگونه که

انتظار افزایش نـرخ  و  ینگینقد یشو افزا 70در دهه  يتورم داشته است. اصالحات ساختار

 هـاي  یمسطح تحـر  یشو افزا هاي پولی سیاست در انضباطی ارز طبق نظریه انتظار تورمی، بی

 طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی، 90در دهه  یو بازرگان یمال ي،تصادقا

با توجه به باال بودن بوده است. دوره  ینتورم در ا مثبت نرخ ارز برترین عوامل تأثیر  از مهم

ز نقـش مهمـی در   گـردد کـه متغیـر نـرخ ار     سطح احتمال این متغیـر ایـن نتیجـه حاصـل مـی     

  بینی صحیح نرخ تورم دارد. پیش

 تورمبینی  در جهت پیش ینفت ياحتمال موثر بودن درامدها یزانم و ضرایب: )8(نمودار 
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 هـاي  سـال  در و اسـت  داشته تورم بر مثبتی ثیرتا دوره اواخر در نفتی درآمدهاي یشافزا

 یـن شـدن ا  سـرریز  آن تبـع  به و نفتی درآمدهاي شدید افزایش علت به 1392تا  1390 مابین

شده  یدارتباط تشد ینا یو عمران يمخارج جار يتقاضا یشو افزا یدرآمدها به بخش دولت

 ناشـی  درآمـدهاي  تورم، کنترل جهت عموماًبا توجه به مشکل طرف عرضه  یرانا دراست. 

جنبه تورم تحـت کنتـرل    یناز ا شود می یو سع شود یکاال م واردات صرف نفت فروش از

 از آن تزریـق  و ریـال  بـه  آن تبـدیل  و نفتـی  درآمـدهاي  افزایش برآیند نتیجه در. یردر گقرا

 ایـن  بـر . بـود  خواهنـد  تـورم  کننـده  کنتـرل  واردات افـزایش  و تورم کننده تحریک سو یک

بر همـین   .دارد ارتباط اثر دو این برآیند به تورم بر نفتی درآمدهاي اثرگذاري نتیجه ،اساس

و تقریبـا درآمـدهاي نفتـی     کـرده هاي اول نتیجه این دو اثر همدیگر را خنثی  اساس در سال

  اندك یا نزدیک صفر بوده است.

  

  تورمبینی  در جهت پیش کسري بودجه دولتمیزان احتمال موثر بودن ضرایب و : )9(نمودار 

  
  

هـــا  دوره برخـــی بودجـــه در کســـريشــود   مـــی مشـــاهده ) 9از نمـــودار (همانگونــه کـــه  

. است داشته تورم بر ها تأثیر منفیمثبت و در برخی دورهتأثیر  الخصوص اواخر دوره) (علی

 دولتـی،  بخـش  بودن حجیم علت به دولت به ناشی فشارهاي ها، بودجه کسري نمودن پولی

جاري  مخارج تأمین جهت بودجه کسري باالي حجم دولتی، بخش در فساد و رانت وجود

شـود،  تأمین آن که موجب افزایش حجم پول از طریق افزایش پایه پولی مـی  و نحوه دولت

تأثیر منفی  .شوند می محسوب ایران در تورم بر بودجه کسري مثبتتأثیر  ترین عوامل مهم از

ها یا بانک مرکزي  هاي دولت به بانک تواند ناشی از بازپرداخت بدهی کسري بودجه نیز می



 305بینی نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم...  پیش

 
 

 

 

 

باشد. اگر دولت کسري بودجه خود را از طریق حمایت از تولیـد و دریافـت مالیـات تـأمین     

تـأثیر   یقـات در عمـده تحق تواند منفی باشد. همچنین یکی از دالیل اینکـه  کند، این تأثیر می

کـل دوره   يواحد برا یبضر یکبودجه بر تورم مثبت بدست آمده است، محاسبه  يرکس

کـامالً   یبضـرا  یـک تفک ییحاضر توانا یقاما در مدل تحق ،است یسنت يها در روش یزمان

  مشهود است.

. همواره بر تورم تأثیرگـذار بـوده اسـت    یکاريشود که ب می  ) مشاهده10( نمودار به توجه با

تأثیر  و کشور در هلندي بیماري پدیده از اي نشانه تواند یم تورم بر بیکاري تأثیر بودن مثبت

 حالـت و وقوع  یدهپد یناز ا یجیاز خروج تدر يا نشانه تواند یم یرهاي اخ سال در آن منفی

از  یکـاري پس از وقوع ب يتورم انتظار یجادا یندر اقتصاد کشور باشد. همچن ینزيک یلیپسف

کـه طبـق نظریـه تـورم      قلمـداد شـود   توانـد  یبـر تـورم مـ    یکـاري ترین علل تأثیر مثبت ب مهم

  ساختاري نیز این موضوع قابل بیان است.

  تورمبینی  در جهت پیش بیکاريمیزان احتمال موثر بودن ضرایب و : )10( نمودار

  
  

  گیري و بحث نتیجه -6

 در اسـت،  مرکـزي  بانک توسط تورم گذاري هدف ابزار از یکی تورم بینی پیش که آنجا از

 اقـدام  TVP-DMS و TVP-DMA هـاي  مدل از استفاده با بیشتر بررسی در حاضر تحقیق

. اسـت  شـده  ایـران  اقتصـاد  در تـورم  سـازي  شـبیه  منظـور  به غیرخطی پویاي هاي مدل ارائه به
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 متغیرهاي ضرایب تغییر و زمان طول در مدل به ورودي متغیرهاي تغییر امکان فوق هاي مدل

  .  کنند می فراهم را زمان طول در مدل

 یرها،متغ یناغلب روابط ب یمال یرهايمتغ ینروابط ب یبررس يبرا یونکاربست رگرسدر 

 یبدر ضـرا  ییـر زمان که باعث تغ یروابط در ط ینو از تحول ا شوند یدر نظر گرفته م یستاا

رابطـه بـا    یـک شـود کـه    مـی  فـرض   نیچن ها یوهش ینشود. در ا می غفلت  شوند یمعادالت م

 یـن از ا ینادرست ناش یجمختلف کاربرد داشته باشد. نتا يها در زمان تواند یثابت م یبضرا

جهـان خـارج    یـت شـد کـه بـه واقع    یاهاي پو آمدن مدل یدموجب پد یانهگرا واقع یرفرض غ

 اسـت کـه رفتـار آن را    یـن ا یاپو هاي یستمبارز س هاي یژگیاز و یکیدارند.  یشتريشباهت ب

رفـع   ياسـاس بـرا   یـن بر ا کرد. یفدهنده آن توص یلتشک ياجزا ییراتتغ یقتوان از طر می

فصـلی   هاي تحقیق بـه صـورت  ید و دادهاستفاده گرد TVP-DMAمشکالت از روش  ینا

بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت     نتایج تحقیـق  باشد. در بخش اول می 1370-1394در بازه زمانی 

 ، تغییـرات 31نـرخ ارز   ،8، نـرخ بیکـاري   7 اقتصـادي  رشد ، نرخ19 نقدینگی رشد نرخ که،

و نـرخ  14 تـورم  نااطمینـانی  ،15 درآمـدهاي نفتـی   ، نرخ رشـد 14 بانکی سود تسهیالت نرخ

دوره زمانی تحت بررسی همگی داراي تـأثیر معنـاداري    100دوره از  4 بودجه کسري رشد

نرخ ارز، رشد نقـدینگی و درآمـدهاي    که بیان داشتتوان  بر تورم هستند. بر این اساس می

  سال اخیر بوده است. 25هاي موثر بر تورم در  ترین شاخص نفتی مهم

کند که معضل تورم در ایران به یک مشکل چند بعدي و پیچیـده  همچنین نتایج بیان می

را حـل   توان این معضـل  هاي انقباضی پولی و مالی نمی تبدیل شده و صرفاً با اجراي سیاست

هاي زمانی مختلـف بیـانگر    نمود. باال بودن سطح احتمال اثرگذاري متغیرها بر تورم در دوره

این واقعیت است که در هر دوره عوامل متعددي بر تورم اثرگذار بوده اند و جهت رفع این 

  معضل به یک دیدگاه سیستمی نیازمندیم.

 گـردد  یمـ  مشـاهده  تـورم  بر ي نفتینرخ ارز، نقدینگی و درآمدها يباالتأثیر  به توجه با

جهت رفع تورم مشاهده نشـده و   ییهمسو چیه يدولت و بانک مرکز يها يریگ میتصمدر 

 شـاید اساس  نیا بر ،شود می  دو ارگان مهم مشاهده نیدر ا يریگ میتصم يمبحث ناسازگار

 کیو دولت به حکم  يمرکز بانکالزم باشد  يمرکز بانک استقاللمطرح نمودن  يبه جا

 آورند عمل به را الزم يهایهماهنگ ها  استیس يجهت اجرا يریگ میتصم در کپارچهینهاد 

  .گردد مرتفع رانیا اقتصاد در یدائم و باال يها تورم مشکل تا
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