
 هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست

  97 -116، صفحات 1392 پاییز، 3، شماره اولسال 

 

  ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران

  

  فر یوسف محنت

  انشکده اداري و اقتصادي دانشگاه مازندران عضو هیأت علمی د وي اقتصادادکتر

ymehnatfar@yahoo.com   
  

  سیده وجیهه میکائیلی

  ارشد اقتصاد کارشناس

Vmikaeeli@yahoo.com  

  

طور مداوم و به مرور زمان  رویه یا نامتناسب و به بیصورت  ها به وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمت

عنوان یک معضل اقتصادي شناخته شده و      تورم همواره به   .شود  وضعیت تورمی نامیده می    افزایش یابد 

 حاضر هدف بر  در مقاله. باشد ها تولید می یکی از این راه. براي کنترل آن راهکارهایی پیشنهاد شده است

با ) 1350 -1390 ( این است تا به ارزیابی ارتباط متقابل نرخ تورم و شکاف تولید در اقتصاد ایران طی دوره

بر این اساس، با پیدایش راهکارهایی سیاستگذاران و . برداري پرداخته شود  مدل خودرگرسیوناستفاده از

. ها و اهداف جامعتري جهت کنترل تورم گام بردارند ریزان اقتصادي قادر خواهند بود تا با برنامه برنامه

با توجه بـه نتـایج   . ست پولی نی  تورم در ایران صرفاً یک رابطه دهد که ریشه   نتایج این مطالعه نشان می    

مدت روندي افزایشی   شکاف تولید ناخالص داخلی ابتدا روندي کاهشی و در بلند العمل آنی رابطه عکس

دهد  نتایج نشان می.  واریانس این روند در طول زمان افزایشی بوده است داشته است، اما با توجه به تجزیه

بایست در بخش واقعی اقتصاد  نیستند، بلکه تولید میهاي پولی قادر به کنترل نرخ تورم    که تنها سیاست  

  .مدنظر قرار گیرد

  

    .JEL:  P24 C2, E2 بندي طبقه

  ).VAR(برداري  نرخ تورم، شکاف تولید، خودرگرسیون:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه. 1

 نـرخ  متوسط که طوري است، به  بوده گذشته  دهه سه طی ایران اقتصاد اصلی معضالت از تورم

  معـادل 1370 میـان   دهه در و  درصد17 برابر 1360 دهه در  درصد،13 برابر 1350  دهه رتورم د

 14تـورم   نـرخ  میـانگین ) 1380 -1384(هـاي   همچنین، براي سـال . است یافته افزایش  درصد23

درصـد و پایـان    5/21  معادل1390سال در حال حاضر، این مقدار در  .است کاهش یافته درصد

  . رسیده استدرصد 5/30  معادل1391 سال

. کنـد  می جامعه تحمیل بر بسیاري هاي هزینه که است اقتصادي نامطلوب پدیده تورم اصل

 انـدازها،  پـس  موجب کاهش کند می مختل را ها قیمت نظام بر آنکه عالوه باال در سطوح تورم

 هـاي  عالیـت ف سمت به هاي واقعی بخش از سرمایه فرار و گذاري سرمایه هاي رفتن انگیزه بین  از 

تـورم  ) 1976( بـر اسـاس تعریـف لیـدلر     .شود می اقتصادي رشد شدن کند در نهایت و بازي سفته

  . باشد ها یا به عبارتی کاهش مستمر قدرت خرید پول می افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت

.  اصـلی مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت      گرایان در تبیین پولی تورم چهار قضیه   بر اساس نظر پول   

اي پولی است، یعنی عامل تورم در میزان زیاد و مستمر رشد پـول     مدت پدیده   تورم در بلند  ) الف

پـذیر   زا و کنترل  تراز اسمی پول، برون   ) ج.  پول و تورم متناسب است      رابطه) ب. شود  خالصه می 

  ).1375نیا،  طیب(است 

ورمی در اغلـب  انطباق شـرایط تـ  .  دو رقمی تورم مواجه است هاست که با پدیده     ایران سال 

در بـسیاري  . هاي مکاتب مختلف فکري اختصاص یافـت       شده به یکی از نظریه      هاي انجام   بررسی

نقـدینگی و تـورم     بـین حجـم    بودن تورم مورد توجه قـرار گرفتـه و رابطـه    ها پولی   از این بررسی  

  . نظر بوده است مد

ــ  در برخـی از ایـن مطالعــات تـأثیر عوامــل هزینـه     رخ ارز و تـورم مــورد  اي و مهمتـر از آن ن

بــرداري و  در ایــن پـژوهش، بــا اسـتفاده از رهیافــت خودرگرسـیون   . ارزیـابی قـرار گرفتــه اسـت   

 تـورم در   پاسـخ بـه تبیـین مـسئله    -العمـل ضـربه   ابزارهاي تجزیه واریانس و همچنین توابع عکـس   

را از اهـداف  این مطالعه ارزیـابی ارتبـاط بـین نـرخ تـورم و تولیـد       . شود اقتصاد ایران پرداخته می  

  . پرداخته است) 1350 -1390 ( اصلی قرار داده و به بررسی این ارتباط طی دوره
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  مبانی نظري. 2

 اقتصادي مختلف مکاتب در تورم و تولید بین بر ارتباط اجمالی مروري. 2-1

 وجـود  اقتـصادي  مختلـف  مکاتـب  بـین  تـورم  و تولید بین ارتباط نظریات مختلفی درخصوص

بـر ایـن   ) 1989( دورنبـوش و ) 1978( بگـواتی  همانند افرادي کالسیکی فکري مکتب در. دارد

 افـزایش  را گـذاري  سـرمایه  ریـسک  و هزینـه  و  دادهکاهش را انداز پس میزان تورم باورند که

 سـمت  بـه  گـذاري  سـرمایه  منابع نامناسب تخصیص به تورم باالي میزان که اي گونه به، دهد می

  ).1380طباطبایی،  (دگرد می منجر تولیدي کمتر هاي فعالیت

 اساسـی تـورم   دلیـل  را کل  عرضه به کل نسبت تقاضاي فزونی کینزي مکتب اقتصاددانان

 افـزایش  اصـلی  علـت  و پـول  کـاال  بخـش  دو در بایـست  که می بر این باورند و کنند می مطرح

 این زا و عواملی مستقل گذاري سرمایه افزایش مصرفی، مخارج افزایش .نمود جستجو را تقاضا

 بـه  پول، حجم افزایش پول البته در بازار. شوند می تقاضا اضافه بروز موجب کاال بازار در قبیل

  .گردد می منتهی تورم ایجاد و تقاضا اضافه بروز

دلیـل   بـه  نـاقص  اشتغال شرایط تحت ها قیمت که سطح کند  اظهار میها کینزین پولی  نظریه

 پول واقعی مقدار در شده ایجاد افزایش. یابد نمی فزایشا متناسبی طور  به پول مقدار در افزایش

 ، بر اساس دیگرسوي از. دهد می افزایش را واقعی تولید و گذاري سرمایه و کاهش را بهره نرخ

 کـاهش  را واقعـی  دسـتمزدهاي  تـورم،   منتظـره  غیـر  افزایش مدت، کوتاهدر  فریدمن پولی  نظریه

دلیـل    بهکارگران و کنند می پیشنهاد را باالتري اسمی يدستمزدها کارفرمایان  نتیجه در ،دهد می

 طـور  بـه  اخـتالف  ایـن . کنند می قلمداد باالتر واقعی دستمزدهاي عنوان به را آناطالعات ناقص 

 بـه پـذیرش   تـشویق   را نیـز کـارگران  و بـاالتر  اشـتغال  به پیـشنهاد  تشویق را کارفرمایان مشابهی

  .)1996اختر، (نماید   میباالتر اشتغال

 کـه رشـد   معناسـت  ایـن  بـه  ادعـا  این. دانند می پولی  پدیده یک را تورم نیز پولیون مکتب

تـورم   نـرخ  سـوي دیگـر،   از. داشت خواهد پی در را تورم اقتصاد در پول حجم باالي و مستمر

  البتـه در نظریـه  . یابـد   مدت ادامه طوالنی صورت قادر نیست بدون میزان باالي رشد پول و به باال

ایـن  . دارد اثـر  حقیقـی  متغیرهاي بر و مدت پول خنثی نیست پولیون درکوتاه ي پول جدیدمقدار

 .پذیرنـد  مـی  پـول  بـودن  خنثـی   مبنـی بـر   را ها کالسیک  نظریه بلندمدت در گروه از اقتصاددانان
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   تجـارت خـارجی   کـشاورزي،  هـاي  بخـش  در ضـعف  را تـورم   ریـشه  نیز گرایان ساختار مکتب

  ).1387کمیجانی، (کنند  می معرفی مالیاتی هاي نظام اندك درآمدي کشش یا

  

  مروري بر تورم اقتصاد ایران. 2-2

اقتصاد ایران پیش از انقالب ساختاري وابسته و مصرفی را داشته و با اتکا به درآمـد نفـت اداره              

ــی ــه  . شــد م ــا آخــرین برنام ــن دوران کــه ب ــنج در ای ــت،   ســاله  پ ــصادف اس ــالب م ــیش از انق    پ

ري نظامی متعارف و ابزارهاي سیاست پولی نیز بـر اسـاس نظـام بانکـداري متعـارف      نظام بانکدا 

ي پـنجم        در آغـاز برنامـه  . بوده و در عین حال، دولت دخالت زیادي در نظام بانکی داشته است       

 به بعد ایران بـا تـورم   1350دلیل روند صعودي نقدینگی و تقاضاي کل از سال       قبل از انقالب به   

طور مـؤثر اتخـاذ    با وجود اینکه سیاست پولی در شوراي پول و اعتبار به      . یی مواجه شد  نسبتاً باال 

بخش مالی دولت     هاي سنواتی براي توسعه شد تسلط سیاست مالی و فشارهاي متوالی بودجه       می

 مالی در اقتصاد ایران وارد شد و  الشعاع خود قرار داده و بحث سلطه       عمالً آثار ناچیزي را تحت    

گاه سیاستگذار پولی از تنگناهاي اجراي سیاسـت پـولی رهـایی نیافتـه      روز ادامه یافته و هیچ   تا ام 

  ). 1389توکلیان، (است 

هاي آغـازین جنـگ تحمیلـی، اقتـصاد ایـران مبتنـی بـر اقتـصاد سـنتی و بـر اسـاس                   سال در

ري  جنگ متحمـل خـسارات بـسیا    هاي اولیه کشاورزي و درآمدهاي نفتی استوار بود که در سال      

این موضـوع  . نمود بندي اعتبارات را دنبال می در طول دوران جنگ، دولت سیاست جیره  . نشدند

منظور کنترل رشد حجـم پـول و نقـدینگی اعمـال      دلیل کمبود منابع سیستم بانکی نبود، بلکه به  به

امـا پـس از اتمـام جنـگ     . شد، در نتیجه ضریب تکاثري پول با کاهش شدیدي روبرو گشت         می

هـاي   هـاي اعتبـاري در سـال    ري بودجه به کل بودجه کاهش زیادي داشته و نیز سقف        نسبت کس 

 آن ضـریب تکـاثري پـولی افـزایش چـشمگیري       تدریج آزاد شـد کـه در نتیجـه       پس از جنگ به   

هاي مالی دولـت   دلیل مشکالت و مضیقه هاي پس از انقالب به در سال). 1377ابریشمی، (داشت  

هـاي مـالی قـرار گرفـت و      الـشعاع سیاسـت     هاي پـولی تحـت      استهاي دولتی سی    و افزایش هزینه  

 بانـک مرکـزي را تـشکیل      عمده  مزمن آن، وظیفه کارگزاري مالی دولت و تأمین کسري بودجه   

 دولت توسط استقراض از نظام بانکی تـأمین    اي از کسري بودجه     ها بخش عمده    در این سال  . داد
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ود مـزمن اقتـصادي بـوده اسـت، بلکـه آثـار تـورمی         آن نه تنها افزایش تـورم و رکـ   شده و نتیجه 

  ). 1373میرمطهري، (هاي بعد را نیز تشدید نموده است   دوره کسري بودجه

شـود،   هـاي پـولی محـسوب مـی     اثرگذاري بر حجم نقدینگی از جمله کارسازترین سیاست    

در . ارد تنگـاتنگی وجـود د   چراکه میان تغییرات حجم نقدینگی، نرخ تورم و رشـد تولیـد رابطـه      

  اي نداشـته اسـت، بلکـه بـه افزایـشی برابـر          اول حجم نقدینگی نه تنهـا رشـد کاهنـده           طول برنامه 

 دوم توسـعه کاهـشی    نرخ رشد نقدینگی در برنامـه   .  رسیده است  1372 درصدي در سال     76/23 

 بــه 1372 میلیــارد ریـالی در سـال   69/7159کـه حجــم نقـدینگی واقعـی     بـوده اسـت، بــه طـوري   

در ایـن برنامـه اگرچـه وحـشت تـورم، مـسئله        .  تنزل یافت  1377یلیارد ریالی در سال      م 09/6859

الـشعاع قـرار داده اسـت و ضـمن اینکـه تـورم        طور کلی تحـت   بیکاري و عدم اشتغال کامل را به      

عنـوان عنـصري ضـروري بـراي تهیـیج        پولی مطرح شده است، اما نقش پول را به         عنوان پدیده   به

  ).1373یوسفی، (ادیده گرفته است هاي اقتصادي ن فعالیت

   اجرایـی دولـت نتـایج ارزشـمندي در زمینـه         سوم توسعه، در سه سـال اول برنامـه          در برنامه 

گذاري، افـزایش اشـتغال و افـزایش منـابع ارزي بـه       کنترل تورم، تأمین مالی رشد تولید و سرمایه    

، اجـراي طـرح    1381سـال   هاي اقتـصادي اتخـاذ شـده در           ترین سیاست   عمده. همراه داشته است  

هـاي آزادسـازي     سیاست سازي نرخ ارز، ایجاد بازار ارز، ایجاد بازار بین بانکی ارز، ادامه          یکسان

هـا و ایجـاد شـفافیت بیـشتر در      پذیري پول ملی در حساب جاري تـراز پرداخـت     در جهت تبدیل  

  . ها بود  پرداخت یارانه ویژه در زمینه  دولت به بودجه

 چهارم پس از انقالب گامی در جهت اجراي سیاست پولی بر اساس تجربیات   توسعه برنامه

دستیابی به رشد اقتـصادي بلندمـدت و پایـدار و    .  سوم است   توسعه  حاصل از اجراي قانون برنامه    

 چهـارم   تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از رویکردهـاي اساسـی تـدوین شـده در برنامـه        

بر این . ست که مستلزم مهار تورم و ثبات قیمت در کشور است  هاي مهم دولت ا     توسعه و الویت  

گـذاري جهـت    هاي تولیدي و سـرمایه  اساس، تالش شد تا ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش   

دستیابی به هدف رشد اقتـصادي در کنـار تـأمین عـدالت از انبـساط پـولی نامتناسـب بـا اهـداف               

 ارزي موجـب   وم استفاده ریالی از حساب ذخیـره عمل آید، اما تدا   نقدینگی و تورم جلوگیري به    

در این برنامـه  .  پولی و در نهایت نقدینگی و نرخ تورم فراتر از اهداف برنامه گردید            افزایش پایه 
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اي همچـون حجـم وسـیع دولـت همـراه بـا عـدم تـوازن بـین                هاي عمـده     چالش 1385و در سال    

 ارزي جهـت   نـسلی حـساب ذخیـره    بـین هاي ریالی آن، عدم توجه بـه کـارکرد    درآمدها و هزینه  

تأمین منابع مالی براي رشد بلندمدت اقتصادي و نهایتاً عدم استقالل عملیـاتی بانـک مرکـزي در            

استفاده از ابزارهاي پولی کارامد است، از عوامل اساسـی افـزایش نـرخ تـورم در ایـن سـال بـود            

  ). 1386بانک مرکزي، (

 در گـزارش بانـک  . اسـت  درصد 5/21 معادل 1389 نسبت به سال 1390رخ تورم در سال    ن

تـورم  ، بـاالترین نـرخ    است اعالم شده1390اساس سال پایه   سال بر1376مرکزي که نرخ تورم   

 1329 و 1325، 1324هـاي    درصد و کمترین آن مربوط به سال4/49 با رقم 1374مربوط به سال  

  بانـک مرکـزي نـرخ تـورم    . د اسـت  درصـ 2/17 و منفی 5/11، منفی  4/14ترتیب با ارقام منفی      به

ــال   ــورم س ــرخ ت ــادل 1387 ن ــال  4/25 مع ــد، س ــادل 1388 درص ــال  8/10 مع ــد، س    1389 درص

اعـالم    درصد5/30 معادل 1391 درصد و پایان سال 5/21 معادل 1390رصد، سال    د 4/12 معادل

  .کرده است

  

  مروري بر مطالعات تحقیق. 3

 را OECDربی هدفگذاري تورم میان کشورهاي    تج  در یک مطالعه  ) 2008(آنگریز و آرستیس    

نتایج این تحقیق حاکی از آن بـود کـه کـشورهاي هدفگـذار تـورم زمـانی ایـن         . بررسی نمودند 

استراژي را اتخـاذ کردنـد کـه رونـد کـاهش تـورم پـیش از آن آغـاز شـده بـود، بنـابراین ایـن                    

  .استراتژي قادر به حفظ روند کاهشی تورم بوده است

ــل  ــورم در   بــر اســاس مطالعــه) 2007(میــشکین و هب ــه اتخــاذ هدفگــذاري ت ــا توجــه ب اي ب

هاي بهره پس  ثباتی تورم و نرخ کشورهاي تحت بررسی به این نتیجه رسیدند که سطح تورم، بی          

ثبـاتی تولیـد پـس از اتخـاذ هدفگـذاري       در این زمینه، بی. از هدفگذاري تورم کاهش یافته است 

تـر شـده و    همچنـین اثـر عبـور نـرخ ارز کمرنـگ     . ود یافتـه اسـت    تنها بدتر نشده بلکه بهب      تورم نه 

 آن استقالل  هاي قیمت نفت و نرخ ارز کاهش یافته و در نتیجه العمل تورم در برابر شوك   عکس

  .سیستم پولی افزایش یافته است

 7پـذیري آنهـا در    با بررسی تغییرات در سطح تورم و تولیـد و تغییـر          ) 2005(بال و شریدان    

 1990  هدفگذار نشان دادند که عملکرد کـشورها در دهـه    کشور غیر  13گذار تورم و    کشور هدف 
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طور متوسط بهبود یافته است، اما شواهدي دال بر عملکرد بهتر کشورهاي هدفگذار نـسبت بـه      به

  .سایر کشورها وجود ندارد

 و تورم نرخ متوسط تورم و تولید  مبادله  به بررسی رابطه) 1991( مرور و اي منکیو مقاله در

 تورم و تولید بین مدت کوتاه ارتباطنشان داده است که  تحقیق نتایج. اند  پرداختهتقاضا تغییرات

 کشورهاي در که طوري به، گیرد می قرار تأثیر تحت تورم متوسط نرخ با ارتباط این. دارد وجود

   تقاضـاي  هـاي  ننوسـا  ،نتیجـه  در. اسـت  مـسطح  نـسبتاً  مـدت  کوتاه فیلیپس منحنی پایین، تورم با

 منحنـی  شـیب   بـاال  تـورم  بـا  کشورهاي اما در ،دارد محصول سطح برآثار بسیاري  اسمی، کل

  .گردد می منعکس ها  قیمت دربه سرعت  تقاضا در ها  نوسانکه  اي گونه به است، تندتر فیلیپس

، تعیین مسیرهاي زمانی بهینـه متغیرهـاي اقتـصادي تولیـد         به   )1391(پورکاظمی و همکاران    

 ، براي ایـن منظـور  .پرداختندتورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها      

سازي بیـانگر آنـست کـه     نتایج حاصل از بهینه . شده استمعین استفاده  از یک مدل کنترل بهینه    

 کمتـري  هـاي  نوسـان طور قابل توجهی از  هاي بهینه متغیرهاي نامبرده به در صورت اتخاذ سیاست 

هـاي   هـاي تحقیـق، تحلیـل حـساسیت مـدل نـسبت بـه وزن          بر اساس یافته  . رخوردار خواهند بود  ب

اران اقتـصادي بـر   ذهاي سیاستی اعمال شده توسـط سیاسـتگ       سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزن     

 . کید داردأ مسیرهاي بهینه براي آن متغیر ت دست آمده همتغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر ب

هـاي انـرژي بـر تـورم و       حامل اصالح یارانهبه بررسی ) 1391(نیري   سب و حاضري  ن  حسینی

هـاي انـرژي بـدون     دهد که افزایش قیمـت حامـل      نتایج نشان می  . پرداختندداخلی    ناخالص  تولید

از . شـود  کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تـورم مـی     دار تولید ابازتوزیع درآمد موجب کاهش معن    

ي حمایتی دولت و بـازتوزیع درآمـد ناشـی از اصـالح قیمـت انـرژي تحـت              ها  بسته ، دیگر سوي

تـوجهی بخـشی از    کننـدگان تـا حـد قابـل     سمت تولیدکننـدگان و مـصرف   سناریوهاي مختلف به 

کـل و اشـتغال را کمتـر     هـاي تولیـد را جبـران نمـوده و درصـد کـاهش در تولیـد         افزایش هزینـه  

این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و افـزایش         افزایش نقدینگی ناشی از      ،در مقابل . کند می

 .گردد بیشتر نرخ تورم می

 زمـان مناسـب      معادالت هم  سیستم یک طراحی با )1391(ي سهیلی و همکاران       ا  مطالعه در

 ارزیابی اثر تورم انتظاري، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم      به
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تایج مدل برآورد شده حاکی از این است که نرخ تـورم انتظـاري از میـان       ن.  دست زدند  در ایران 

 متغیرهـاي نـرخ رشـد     ، از آن  پـس . تـورم دارد    عوامل موجود در مدل باالترین تـأثیر را بـر نـرخ           

  .شته استتورم دا  ترتیب بیشترین تأثیر را بر نرخ نقدینگی، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید به

 چارچوب هدفگذاري تورم بر عملکرد اقتصاد       آثاربررسی  ) 1390(هدف برادران و طبري     

شواهد . حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیري آنها میان کشورهاي هدفگذار بوده است         کالن بر 

دهد که در مجموع هدفگـذاري تـورم بـه      هاي کنترل مختلف نشان می   تجربی در مقایسه با گروه    

ثبـاتی آن     کاهش سطح تورم و بـی    وکالن    رد اقتصاد کشورهاي هدفگذار در جهت بهبود عملک     

  . استنمودهکمک 

 ارتبـاط متقابـل بـین تولیـد بخـشی و تـورم در           تحلیل  و   به تجزیه  )1388(کمیجانی و یزدان    

ــا اســتفاده از الگوهــاي خودرگرســیونی   ــران ب ــرداري اقتــصاد ای ــصحیح  (VAR) ب ــاي ت و الگوه

اسـتفاده  ) 1353-1384(ي هـا  هـاي سـال   حقیـق از داده   در ایـن ت   . پرداختند (VEC)برداري   خطاي

 پولی نیست و مزمن بـودن تـورم در      تورم در ایران صرفاً     دهد که ریشه   نتایج نشان می  . شده است 

بـر اسـاس   . نیـز ارتبـاط دارد  ) یعنی تولید و در این مقالـه تولیـد بخـشی      (ایران به متغیرهاي واقعی     

کـه ایـن رابطـه در بخـش      حـالی    در،مـدت اسـت    بلنـد  ابطه تولید و تورم ر نتایج این تحقیق رابطه   

 سـوي از . را داراسـت تـري   مـدت   کوتـاه  هاي صنعت و کشاورزي رابطـه     خدمات نسبت به بخش   

هـاي تولیـدي در مقابـل افـزایش تـورم        نتایج بخش خدمات نسبت به سایر بخش  بر اساس  ،دیگر

  .تر است حساس

 "نـسبت فـداکاري  " مفهومی تحت عنـوان   حاسبه به م)1386(وش   نژاد مهربانی و فرزین     علی

هـاي    تا حدودي آثار سیاسـت از طرف آنتوان  نسبت فداکاري معیاري است که می   . اند  پرداخته

 نتـایج تحقیـق اعمـال    بـر اسـاس  . نمـود کنترل تورم اعمال شده از سوي بانک مرکزي را ارزیابی  

 ساله باعث کاهش 6 طوالنی یباً تقر  هاي پولی انقباضی جهت کنترل تورم طی یک دوره         سیاست

با اعمـال سیاسـت پـولی     که استبه این معنا  عالمت منفی نسبت فداکاري   .شود روند تورمی می  

در . یابـد  تر از مقدار اولیه، نـرخ رشـد تولیـد افـزایش مـی      انقباضی و رسیدن به روند تورمی پایین      

ج یا شش ساله دسـتیابی بـه رونـد     پن  در اقتصاد ایران پس از گذشت دوره     نتایج نشان داد   ،نهایت

 .شود تر با نرخ رشد باالتر تولید ممکن می تورمی پایین
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را مـورد  بالقوه   شتابان و تولید نرخ بیکاري همراه با تورم غیر ) 1383(نمینی  خالصی و صیامی  

دهـد کـه شـکاف تولیـد در ارتبـاط       هاي حاصل از این تخمین نشان مـی        یافته .ارزیابی قرار دادند  

 تـأثیر  ،نـین چهم .با انحراف نـرخ بیکـاري از نـرخ بیکـار همـراه بـا تـورم غیرشـتابان اسـت                 منفی  

 .استده بوهاي تجاري بر نرخ بیکاري و تورم منفی  دوره

ثیر متغیرهاي اسـمی و واقعـی   أتحلیل ت و  به تجزیه اي  مقالهدر   )1382(نصراصفهانی و یاوري    

 دهـد  نتایج تخمین نشان می. پرداختند برداري یونرگرس بر تورم در ایران با استفاده از الگوي خود 

  . بودن تورم در ایـران بـه متغیرهـاي واقعـی نیـز ارتبـاط دارد         پولی نبوده و مزمن     تورم صرفاً   ریشه

ثر بـوده و  ؤ تـورم مـ  هـاي  ارز بـر نوسـان      نقـدینگی و نـرخ      هاي تـورم، رشـد     مدت تکانه  در کوتاه 

هـاي   مـدت تکانـه    در افق بلندامام انتظاري بستگی دارد،   مدت بیشتر به تور    پایداري تورم در میان   

 رشـد نقـدینگی و نـرخ ارز بـا تـورم        همچنـین رابطـه  ،ثیر بسزایی بر تورم دارد  أبخش واقعی نیز ت   

دهـد کـه    زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می     نتایج الگو داللت بر درون    . مثبت است 

داخلـی داشـته و ثبـات ایـن متغیرهـا از        ناخـالص   کاف تولیدمدت بر ش ثیر بلندأمتغیرهاي اسمی ت  

اري ذنتایج حاصل از تخمین الگـو بـر امـر سیاسـتگ       . شود عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب می     

هـاي پـولی     بر سیاستتوان صرفاً  اقتصادي حاکی از آن است که براي کنترل تورم در ایران نمی           

 . اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد بخش واقعیبایست می مدتبلنداتکا کرد و در 

  برداري براي بررسی ارتبـاط کـسري بودجـه     از یک الگوي خودرگرسیون   ) 1378(موسوي  

نتایج نشان داد که نرخ تـورم اثـر منفـی در    . دولت و رشد اقتصادي در ایران استفاده نموده است       

  .شود رشد اقتصادي داشته و موجب کاهش تولید می

  

  آوردمعرفی مدل و روش بر. 4

پروسکات    - که از روش هیدریک )GDPGAP(در این تحقیق، متغیرهاي شکاف تولید ناخالص ملی

 و )INF(ها یا همان تورم نرخ رشد شاخص قیمت ،)RLIQU( دست آمده است، نرخ رشد نقدینگی به

 حقیقـی جهـت بـاال بـردن قـدرت       نـرخ بهـره  .  اسـتفاده شـده اسـت   )RERR(رشد نـرخ ارز حقیقـی    

  . دگی مدل لحاظ شده استدهن توضیح

 براي تحلیل روابـط پویـاي بـین متغیرهـا ابـزاري مفیـد محـسوب             VAR  در این مطالعه مدل   

  . دهد تا خود را توصیف نمایند  می هاي اجازه  به دادهVARطبق نظر سیمز مدل . شود می
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  :شود صورت زیر تخمین زده می  بهVARمدل کلی الگوي 

  

  

ــه در آن،  ــر بــرون txزاي مــدل،  ن  متغیــر دروtyک A,...,1زا،   متغی A و B ضــرایب 

کـار رفتـه در ایـن     فـرم محاسـباتی معـادالت بـه     .باشـند   اخالل می ملهعنوان ج   به tها و     ماتریس

  :صورت زیر است مطالعه به

  

LNINF = C(1,1)*LNINF1(-1) + C(1,2)*RERR(-1) + C(1,3)*LNRLIQU(-1) + 

(1,4)*LNGNPGAP(-1) + C(1,5)) ٢                                                                        (                                             
RERR = C(2,1)*LNINF1(-1) + C(2,2)*RERR(-1) + C(2,3)*LNRLIQU(-1) + 

C(2,4)*LNGNPGAP(-1) + C(2,5)) ٣                                                                                                               (
LNRLIQU = C(3,1)*LNINF1(-1) + C(3,2)*RERR(-1) + C(3,3)*LNRLIQU(-1) + 

C(3,4)*LNGNPGAP(-1) + C(3,5)) ۴                                                                                                                  (
LNGNPGAP = C(4,1)*LNINF1(-1) + C(4,2)*RERR(-1) + C(4,3)*LNRLIQU(-1) + 

C(4,4)*LNGNPGAP(-1) + C(4,5)) ۵                                                                                                                  (
  

  ها تحلیل یافته و  برآورد مدل و تجزیه.5

  یانباشتگ هم درجه تعیین  آزمون.5-1

 بـین  1انباشـتگی  هـم   درجـه  بررسـی  بـه  نیـاز  رگرسـیونی  خـود  بردارهاي روش از تخمین براي

 تعیـین  بـراي  درسـتنمایی  حـداکثر  پیـشنهادي  آزمـون  از پژوهش، این در. الگو است متغیرهاي

انباشـتگی ابتـدا    ي هـم  مطـابق بـر اسـاس نظریـه    . اسـت  شده استفاده بین متغیرها انباشتگی  درجه

). 1381بیـدرام،  (هاي زمانی مـشخص شـود       سري 2 همبستگی   پایایی و درجه   بایست وضعیت   می

نتـایج نـشان   .  فولر به تصویر کشیده شده اسـت   –نتایج آزمون ریشه واحد دیکی      ) 1(در جدول   

 که متغیرهاي نرخ تورم و رشد نقدینگی در سطح مانا بوده و سایر متغیرها با یک درجه           دهد  می

  .اند تفاضل مانا شده

  

  

  

                                                             
1. CoIntegration 

2. Order of Integrated 

)1(  
                                        1 1 -1...t t t ty A y A y Bx      
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  107   ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران

   فولر–نتایج آزمون ریشه واحد دیکی . 1 لجدو

  متغیر
  سطح 

  )عرض از مبدأ و روند(
  نتیجه

  ) 1(تفاضل درجه 

  )عرض از مبدأ و روند(
  نتیجه

lngnpgap  88/0  مانا -52/3  نامانا  

lninf  83/4-  مانا  -22/7  مانا  

lnrliqu  8/6-  مانا  -96/7  مانا  

lnerr  17/1-  مانا  -62/4  نامانا  

  .تحقیقنتایج : مأخذ

  

 کـاذب  رگرسـیون  مـسئله  بـروز  و مدل متغیرهاي در واحد  ریشه وجود به توجه با بنابراین

 در. نمـود  اسـتفاده  مدل پارامترهاي برآورد براي اقتصادسنجی کالسیک هاي روش از توان نمی

  .)2000، پترسون(نمود  استفاده انباشتگی هم روش از بایست می مشکل این از رهایی براي شرایط این

 مدل امـري   انباشتگی تعیین تعداد وقفه  هم البته پیش از تخمین مدل و مشخص نمودن درجه    

 بهینه  تعداد وقفه) SC(و شوارتز) AIC(ضروري است، بنابراین ابتدا با استفاده از آزمون آکائیک  

رتز  شـوا   بهینـه بـا توجـه بـه آمـاره      عنوان وقفه  یک به در این مطالعه تعداد وقفه    . شود  مشخص می 

  . نتایج در جدول زیر آورده شده است. برگزیده شده است

  

   با توجه به متغیر نقدینگیVARتعیین وقفه بهینه درالگوي . 2جدول

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  43/338   04/23180  40/21  58/21  46/21 

1  10/211  87/214  26/22  44/14  36/15  74/14 

2  58/187  815/33  65/14  97/13  62/15  52/14 

  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 تعیـین  بـراي  ویـژه  مقـادیر  حـداکثر  آزمـون  و یوهانـسون  اثر هاي آزمون از تحقیق این در

با توجه به نتایج وجود دو بردار همگرایـی در  . است شده استفاده متغیرها بین انباشتگی مه  هدرج

  .شود مدل تأیید می
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 نتایج آزمون اثر. 3جدول

Hypothesized Eigen Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) value Statistic Critical Value Critical Value 

 657846/0 56844/62 21/47 46/54 

 533204/0 46612/31 68/29 65/35 

 246897/0 372081/9 41/15 04/20 

 038848/0 149022/1 76/3 65/6 

  .نتایج تحقیق: مأخذ

 

 نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه . 4جدول

Hypothesized Eigen Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) value Statistic Critical Value Critical Value 

None * 657846/0  10232/31  07/27  24/32  

At most 1 * 533204/0  09404/22  97/20  52/25  

At most 2 246897/0  223059/8  07/14  63/18  

At most 3 038847/0  149022/1  76/3  65/6  

  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

  ) پاسخ–ضربه (العمل آنی   توابع عکس.5-2

بررسـی   دیگـر  متغیرهاي روي را متغیر تکانه معیار انحراف یک اثر آنی العمل عکس بررسی در

   .مدت و بلندمدت پی برد  کوتاه ویاي تغییر متغیرها در دورهتوان به آثار پ در این روش می. کنیم می
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  العمل متغیرها نسبت نرخ تورم عکس. 1نمودار 
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  العمل متغیرها نسبت نرخ تورم عکس. 5جدول

Period LNINF1 RERR LNRLIQU LNGNPGAP 

1 400457/0  42785/28  093978/0   020828/0 

  04786/0   1053/42   12067/0   01283/0 

3 047096/0  49997/64   075324/0   027205/0 

  04732/0   0389/64   11920/0   02135/0 

5 016348/0  69228/80  034163/0   021554/0 

  02798/0   5817/70   08235/0   02580/0 

7 020501/0  94127/76  079857/0   014539/0 

  02501/0   7612/72   07279/0   03021/0 

9 021582/0  54276/69  082909/0   008017/0 

  02469/0   5396/74   07003/0   03545/0 

11 019578/0  25930/62  072141/0   002137/0 

  02389/0   3224/76   06646/0   04127/0 

13 016640/0  72970/55  058774/0  003185/0 

  02270/0   5856/77   06309/0   04744/0 

15 013681/0  96000/49  045929/0  008032/0 

  02135/0   9731/77   06093/0   05382/0 

  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

نمودارها و جدول فوق واکنش لگـاریتم متغیرهـاي رشـد نقـدینگی، شـکاف تولیـد تولیـد                 

 یک   وارد شده از سوي نرخ تورم به اندازه ناخالص داخلی و و نرخ ارز حقیقی را نسبت به تکانه 

متغیـر نـرخ ارز حقیقـی در    ) 1(بـر اسـاس نمـودار    . دهند دوره را نشان می   15اف معیار براي    انحر

این متغیر . گیرد  پنجم روندي افزایشی به خود می  اول روندي کاهشی داشته، سپس تا دوره        دوره

اگـر نـرخ   .  روندي افزایـشی داشـته اسـت    15  در واکنش نسبت به رشد نرخ تورم دوباره تا دوره         

 09/0 یک انحراف معیار تغییر یابد، نرخ رشد تـورم معـادل     اول به اندازه    دینگی در دوره  رشد نق 

مـدت کـاهش    مدت افـزایش یافتـه و در بلنـد        مدت و میان    این متغیر در کوتاه   . درصد خواهد بود  

یابد؛ یعنی افزایش نرخ رشد نقدینگی ابتدا منجر به افزایش نرخ تورم و سپس آن را با کاهش  می

ي وارد بر نرخ تورم از سوي متغیر شکاف تولیـد    در ستون سوم جدول اثر تکانه     . سازد   می مواجه

 یـک   که اگر شکاف تولید ناخالص داخلی به اندازه    طوري  ناخالص داخلی بررسی شده است، به     

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 20

https://qjfep.ir/article-1-59-fa.html
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 02/0انحراف معیار افزایش یابد در همان دوره بر نرخ تورم اثري کاهشی داشته اسـت و معـادل            

ي پنجم روندي ثابت را به همراه دارد، سپس با روندي     این مقدار تا دوره   .  گردید درصد برآورد 

  . افزایشی مواجه خواهد شد

  

  تحلیل واریانس و  تجزیه. 5-3

با استفاده از ایـن ابـزار قـادر     . مدت است    واریانس ابزاري براي تحلیل عملکردهاي کوتاه       تجزیه

  . هـاي متغیـر مـوردنظر را در الگـو مـشخص کـرد       نثباتی یا میـزان نوسـا   خواهیم بود که سهم بی    

  .در جدول زیر تجریه واریانس متغیرها نشان داده شده است

  

 تجزیه واریانس متغیرها . 6جدول

 .  LNINF )1(   

Period S.E LNINF RERR LNRLIQU LNGNPGAP 

1 400457/0  0000/100  000000/0  000000/0  000000/0

3 434430/0  48455/96  751933/0  669182/0  094338/0

5 441645/0  70730/93  167447/4  748764/0  376486/0

7 447615/0  60114/91  837001/5  823806/0  738053/0

9 452438/0  11384/90  768272/6  006379/2  111508/0

11 455896/0  14451/89  216039/7  156521/2  482930/0

13 458255/0  51787/88  379706/7  248612/2  853812/0

15 459900/0  08257/88  395632/7  294823/2  226975/0

   RERR )2(   

1 9083/249  293978/1  70602/98  000000/0  000000/0 

3 0641/423  426669/3  38165/92  176599/4  015083/0 

5 4298/534  511887/6  66709/86  802032/6  018995/0 

7 9731/611  247221/8  68476/83  050401/8  017618/0 

9 3615/668  200817/9  08139/82  702469/8  015321/0 

11 8113/710  759281/9  14271/81  08824/9  013587/0 

13 5863/743  10697/10  55183/80  328208/9  012999/0 

15 3722/769  33267/10  16055/80  492921/9  013853/0 
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 .6ادامه جدول 

   LNRLIQU )3(  

1 716959/0  718147/1  036517/2  24534/96  000000/0 

3 901550/0  864087/2  483620/9  69095/86  961344/0 

5 946801/0  754535/2  29304/15  12423/79  828191/2 

7 983197/0  649945/3  76146/17  80967/73  778926/4 

9 011835/1  813456/4  31178/18  24766/70  627106/6 

11 032411/1  686328/5  06026/18  82977/67  423649/8 

13 047964/1  223856/6  57700/17  00062/66  19852/10 

15 061631/  493768/6  19384/17  36989/64  94250/11 

   LNGNPGAP )4(   

1 077309/0  258052/7  002431/0  090256/2  64925/90 

3 139048/0  848407/9  520955/3  674687/1  95595/84 

5 185980/0  633217/8  41537/10  003824/1  94759/79 

7 230225/0  645594/6  72871/18  743652/0  88204/73 

9 275460/0  892037/4  03443/27  850860/0  22268/67 

11 322838/0  589930/3  54757/34  179331/1  68317/60 

13 372566/0  703118/2  98574/40  612344/1  69880/54 

15 424504/0  135724/2  35017/46  076462/2  43765/49 

  . تحقیقنتایج: مأخذ

  

بینی متغیرهاي مربوطه  ، خطاي پیش است مشخص شدهS.Eدر این جدول، ستون اول که با 

 اول  بینـی در دوره  دهد خطاي پیش نتایج جدول نشان می. دهد  هاي مختلف نشان می     را طی دوره  

 زمـان  طـول بـوده و در  درصـد   43/0 دوم  و در دورهدرصـد   40/0  براي متغیر نرخ تورم به اندازه 

  هاي بعدي درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانـه   ستون. روندي تقریباً ثابت داشته است    

صد تغییرات متغیـر   در 100دهد گرچه در دوره اول  ستون دوم نشان می . دهد  مشخص را نشان می   

 درصـد  75/1سـوم تغییـرات ایـن متغیـر،        در دورهامـا نرخ تورم ناشی از خود متغیر بـوده اسـت،      

 درصـد  094/0 رشـد نقـدینگی و     درصـد مربـوط بـه تکانـه    66/1 حقیقی  ارزمربوط به رشد نرخ     

 زمان نیز تغییرات شکاف تولید طولدر .  شکاف تولید ناخالص داخلی بوده است مربوط به تکانه

 ایـن جـدول خطـاي    بخـش دوم در  . ناخالص داخلی نسبت به نرخ تـورم درحـال افـزایش اسـت            
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 درصـد مربـوط بـه    7/98 حقیقـی و  ارز درصد مربوط به نـرخ رشـد    29/1 اول    دورهبینی در     پیش

 حقیقـی  ارز سوم نرخ رشد نقدینگی بیشترین درصد نرخ نرخ رشـد    در دوره . باشد  خود متغیر می  

دهـد    شکاف تولید ناخالص داخلی روندي تقریباً ثابت را نشان مـی ،در این بین. شود را شامل می  

ایـن جـدول    بخش سومدر . سازد  افزایشی این متغیر را با افزایش مواجه میو نرخ تورم با روندي 

 درصد مربوط به نرخ نـرخ  03/2 درصد مربوط به نرخ تورم، 71/1 اول  بینی در دوره   خطاي پیش 

هـاي بعـدي تغییـرات     در دوره. باشـد   درصد مربوط به خـود متغیـر مـی   24/96 حقیقی و   ارزرشد  

ولید ناخالص داخلی متغیـر رشـد نقـدینگی را بـا افـزایش مواجـه       متغیرهاي نرخ تورم و شکاف ت     

هاي بعـد   دهد و در دوره  افزایش می را این متغیر11   حقیقی تا دوره  متغیر نرخ بهره  ، اما   سازند  می

 بخـش  در داخلی ناخالص تولید شکاف در ثباتی  بی به مربوط نتایج .شود  منجر به کاهش آن می    

 ثباتی  بی درصد 91 به نزدیک اول  وقفه در که دهد  می نشان نتایج. است ارائه شده  جدول چهارم

 مـرور  بـه  امـا  شـود،   مـی  داده توضـیح  متغیر خود توسط داخلی ناخالص تولید شکاف در موجود

 از بیـشتري  سـهم  حقیقـی  ارز نـرخ  دیگـر  متغیرهـاي  میـان  در. است کاهش به رو سهم این زمان

 ثبـاتی   بی درصد یک از کمتر اول  وقفه در متغیر این .دهد  می توضیح را تولید شکاف هاي  نوسان

 15 از پس و است افزایش حال در زمان مرو به سهم این اما دهد،  می توضیح را تولید شکاف در

  .دهد می توضیح را تولید شکاف در ثباتی بی از درصد 47 تقریباً وقفه

 قـدرت  اما را دارد،  یدتول شکاف در موجود ثباتی  بی توضیح در کمی سهم ابتدا تورم متغیر

 از پس و یابد  می افزایش تولید شکاف در موجود هاي  نوسان مورد در متغیر این دهندگی  توضیح

  .دهد می توضیح را تولید شکاف در ثباتی بی از درصد 3 تقریباً وقفه 15

  

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه. 6

داخلی  باط بین شکاف تولیدناخالصسنجی وجود ارت   هاي اقتصاد   در این تحقیق با توجه به روش      

 وارد بر نرخ تورم از سوي متغیـر شـکاف     اثر تکانه . بررسی شده است  ) 1350–1390 ( طی دوره 

   سـوم بـه انـدازه    دهد اگر شکاف تولید ناخالص داخلـی در دوره   تولید ناخالص داخلی نشان می    

ایـن  . هـشی داشـته اسـت   یک انحراف معیار افزایش یابد در همان دوره بـر نـرخ تـورم اثـري کا     

.  پنجم روندي ثابت را به همراه دارد، سپس با روندي افزایشی روبرو خواهـد شـد   مقدار تا دوره 

تغییرات متغیرهاي نرخ تورم و شـکاف تولیـد ناخـالص داخلـی      واریانس  با توجه به نتایج تجزیه 
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 ایـن  11  یقـی تـا دوره   حقارزمتغیـر نـرخ   ، امـا    سازند  متغیر رشد نقدینگی را با افزایش مواجه می       

 متغیـر  بخـش در این . شود هاي بعدي منجر به کاهش آن می      دهد و در دوره      افزایش می   را متغیر

هـاي   گـردد و در دوره   داخلی میص سوم منجر به افزایش شکاف تولید ناخال     نرخ تورم تا دوره   

هـا   غیر در طـول دوره  حقیقی این متارزبا تغییر نرخ . دساز بعدي این متغیر را با کاهش مواجه می     

هـاي بعـدي     این متغیر افـزایش و در دوره 7 حقیقی تا دوره    ارزیابد ولی با تغییر نرخ        افزایش می 

  .یابد با توجه به اینکه این اثر چندان محسوس نیست کاهش می

 مـؤثر  عوامل جمله از وري بهره افزایش با داخلی  ناخالص تولید افزایش به بخشیدن شتاب

 طـرف  افـزایش  موجـب  که هایی سیاست بنابراین، است تورم کاهش و تولید شکاف کاهش بر

 هـاي  سیاسـت  کـارگیري  ، بـه دیگـر  سـوي  از. گیـرد  قرار توجه مورد بایست   میگردد می عرضه

 در داخلـی   ناخـالص   تولیـد  بـین  اخـتالف  کـه  گـردد  اتخـاذ  اي گونـه   بـه  بایست می مالی و پولی

 کاسـته  تـورم  بـر  آنآثـار   از تولید شکاف کاهش با و فتهیا کاهش حضیض و بهبود هاي دوره

 .گردد
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