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  های اقتصادی ها و سیاست فصلنامه پژوهش
  117 -142 صفحات ،1391 تابستان، 62م، شماره بیستسال 

 

  ∗های داخلی و خارجی بر تورم در ایران بررسی آثار تکانه
  

  فرهاد غفاری
  واحد علوم و تحقیقات آزاد اسالمی   دانشگاهاستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

farhad.ghaffari@yahoo.com 
  

  پژوه امد نعیمیح
  ارشد اقتصاد  کارشناس

hamed_naimipajoh@yahoo.com 
 

رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کاالها و ( و خارجی) رشد نقدینگی و رشد تولید(های داخلی در این تحقیق آثار تکانه
مورد مطالعه قرار  )1352-1386(های  بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال) خدمات وارداتی

 نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز  اینبراساس .دادیم
 نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در ،همچنین. باشد رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می

ه پول بر تورم در فه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضوق
 متغیرها ، یعنی تمامباشد  میفوقالعمل آنی نیز مؤید نتایج  بررسی نتایج توابع عکس . سایر متغیرهای الگو بیشتر استوقفه دوم از

 تورم تولید به اندازه یک انحراف معیارکه با افزایش رشد  بطوری ،باشند های اقتصادی می ابق تئوریهایی مط دارای عالمت
آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه .یابد  و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد میکاهش 

نرخ ی از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید ا اکی از رابطه علی یک طرفهعلی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج ح
درحالی که بر اساس نتایج این  ،باشد رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کاال ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می

 ،در نهایت. گردد بر تورم ظاهر میو اثر آن از این طریق  کند آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی را متأثر می
ترتیب بیشترین   بهتوان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می

ر ای بسیا مدت از عواملی است که در دوره رشد نرخ ارز نیز در کوتاه دهندگی تورم را دارند و نیز سهم در درصد توضیح
این در حالی است که بالفاصله رشد تولید . در ایران دارد )بعد از خود تورم(دهندگی تورم  مدت سهم زیادی در توضیح کوتاه

  . گیرد مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می که در میان طوریوضیح دهندگی تورم افزایش داده، بسهم خود را از درصد ت
  

  .JEL: C22, E31, N45بندی طبقه

  .ایران خودرگرسیون برداری، تورم، :کلیدی یها واژه    
  

                         
  21/5/1391 :                               تاریخ پذیرش18/10/1390 :تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
 ،های باال بوده است وجود تورم ل اقتصادی،ئترین مشکالت جامعه ایران در حوزه مسا  یکی از مهم،بطورکلی

از جمله افزایش نابرابری از طریق توزیع  در اقتصاد کالن است بسیاری نامطلوب آثارکه تورم دارای  طوریب
 ارزش پول ملی بگیران،کاهش  درآمد پایین وحقوقها و به زیان افراد دارای به نفع صاحبان داراییمجدد درآمد 

 منفی آن بر آثارثباتی و نااطمینانی اقتصاد کالن و   بیو افزایش کاهش قدرت خرید شدن کشور،و وارداتی 
 د و وقوع یک جریان تورمی سریع ولذا وجو ،بارتورم در اقتصاد ذکر کرد توان از آثار زیان گذاری را می سرمایه

 بروز این پدیده ،از سوی دیگر .گردد  اجتماعی و فرهنگی جوامع می،های اقتصادی طوالنی سبب ویرانی بافت
 باکند و ثبات اقتصادی آنها را نیز  ثر نهادهای سیاستگذاری و مدیریت کالن جوامع جلوگیری میؤاز عملکرد م

 بین اقتصاددانان بسیاری نظرهای اختالف تورم ایجادکننده عوامل و علل درباره کلیطورب .کند می مواجه جدی خطر
 و معتقدند پول عده این اقعودر ،دارند اشاره اسمی متغیرهای بر آن آثار و پول نقش بر خاص بطور ای عده .دارد وجود

انی و سرعت بخشیدن به ایجاد سهولت در مبادالت و بازرگ تزریق آن در اقتصاد گرچه آثار مثبت فراوانی نظیر
عامل بسیاری  تواند می آن افزایش روند به توجهی بی و آن از غفلت اما ،دارد همراه به اقتصاد شکوفایی و رشد روند

های تولید و عوامل ساختاری  یا افزایش هزینه و ای دیگر نیز مازاد تقاضا عده .از اختالالت اساسی در اقتصاد باشد
گروه دیگر از اقتصاددانان نیز بر افزایش قیمت کاالهای وارداتی به عنوان  .دانند میرا عامل تورم در اقتصاد 

   .کید دارندأثر بر تورم تؤعاملی م
نه به الهای سا  در کشور ما به دلیل وابستگی عمده درآمدها و بودجه،فوقدر تکمیل مباحث  ودر ادامه 

ارزی و همچنین وابستگی تولید کشور به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و سایر درآمدهای 
های پولی و  ارز و نرخ آن نقش مهمی در شاخص ساخته صنعتی، ای وکاالهای نیمه واردات کاالهای سرمایه

  .کند های تولید ایفا می هزینه
 ایران با به دلیل ارتباط کم اقتصادالمللی  ای بینه  در سه دهه گذشته تصور بر این بود که قیمتسوییاز 

که اقتصاد  درحالی . لذا چندان به این موضوع توجه نشده بود،دنهای داخلی ندار قیمتثیر آنچنانی بر أارج تخ
  .باشد الملل نمی ایران یک عنصر مجرد از اقتصاد بین

 در این تحقیق به بررسیکاتب مختلف اقتصادی های تورم در م باتوجه به توضیحات مختصر درخصوص ریشه
ثیرگذار بر تورم در این مطالعه أ لذا متغیرهای ت،پردازیم  در ایران بر اساس این نظریات میثر بر تورمؤعوامل م

 جودای و  نظریات اقتصادی درخصوص منشاء تورم نمایندهب شده است که تا حد ممکن از تمامای انتخا گونه به
) ی و رشد تولید ناخالص داخلیرشد نقدینگ(عوامل داخلی  ثیرأ به دنبال ت در تحقیق حاضر،واقعدر  .داشته باشد

لذا ، باشیم بر تورم در ایران می) رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی(و عوامل خارجی 
آیا شوک داخلی ناشی از رشد تولید   کهباشیم ها می  پرسش اینپاسخگویی به به دنبال در راستای هدف مذکور
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119 های داخلی و خارجی بر تورم در ایران بررسی آثار تکانه

 که شاخص اثرگذاری آن در ایران،(المللی  های بین قیمت رشد سطح عمومی آیا  واثر منفی بر تورم در ایران دارد؟
دهندگی تورم در ایران  از عوامل اصلی توضیح )شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی در نظر گرفته شده است 

 ناشی از رشد نقدینگی اثر مثبتی بر تورم در ایران دارد ؟ک داخلی آیا شو  و اینکهباشد؟ می

تعریفی از تورم و   مقدمه و به از این مطالعهو دوم  بخش اول. بخش تنظیم شده استششر در ضمطالعه حالذا 
وص خصرگرفته د صورت اتمطالع درخصوص اجمالی مروری به سوم بخش و آن أنشم درخصوص اقتصادی نظریات

 نیز با ارائه بخش پنجم . اشاره داردم در ایرانور مروری اجمالی بر روند ت نیز بهبخش چهارم  است،تورم اختصاص یافته
به بررسی العمل و تجزیه واریانس  توابع عکسو در ادامه نیز با ارائه  پردازد  تورم در اقتصاد ایران میمدلی به تبیین پویایی

  .پردازد  نیز به بیان دستاوردهای حاصل از تحقیق میبخش ششم. شود یهای تورم پرداخته م پویایی
  
   آنأ نظریات اقتصادی درخصوص منشتعریف تورم و. 2
خصوص ادی دراقتص نظریات بر گذرا مروری به در ادامهو این قسمت ابتدا تعریفی از تورم ارائه شده  در
  .شود  تورم پرداخته میأمنش

  
  تعریف تورم . 2-1

 اهمیت در نکته حائز .یابد م و به مرور زمان افزایش میبطور مداوها  وضعیتی است که سطح عمومی قیمتتورم 
م ها باید بصورت مداو بدین معنا که قیمت ،ها است وم افزایش سطح عمومی قیمت عنصر زمان و تدا،تعریف تورم

ود ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع ش اگر قیمت.  زمان افزایش داشته باشندولدرط
  .ها باید تداوم داشته باشد عودی در قیمتچراکه افزایش ص ،شود به این فرایند تورم اطالق نمی

  
   تورمأنظریات اقتصادی درخصوص منش. 2-2
  نظریه مقداری پول .2-2-1

نظر عمومی  بهره و پول نوشته کینز در میان اقتصاددانان یک اتفاق  از انتشار کتاب نظریه عمومی اشتغال،پیش
اقتصادی به نام نظریه مقداری اساس نظریه معروف براین اقتصاددانان . علل ایجادکننده تورم و جود داشتدرخصوص 

درخصوص این نظریه دو تفسیر وجود دارد که بصورت  .دادند ورد تجزیه و تحلیل قرار می ایجاد تورم را مأپول منش
 .کنیم اجمالی در خصوص هر یک بحث می
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  معادله مبادله فیشر )الف
  :نماید ادله مبادله زیر آغاز میایرونیک فیشر تجزیه و تحلیل خویش را از طریق مع

  

)1(                                                                                             P.YM.V =  
   

M : ر پول،یذخاحجم کلV :سرعت گردش پول، P: ها و  سطح عمومی قیمتY:در حصول تولید شده  سطح م
  .ی دهداقتصاد را نشان م

 درصد Xهرگاه حجم پول در اقتصاد   هستندبراساس این نظریه با فرض اینکه سرعت گردش پول و تولید ثابت
ها بدین صورت است که  تحلیل افزایش متناسب قیمت .ها نیز به همان نسبت افزایش خواهند داشت باال رود قیمت

اضافه پول  مبادله در اشتغال کامل الزم است  برایشود که در اقتصاد نسبت به مقداری که افزایش حجم پول سبب می
یی که سطح محصول و سرعت گردش پول در شوند و از آنجا  خرج میبصورت تدریجیذخایر پولی  .یدبه وجود آ

  .اینکه ذخایر اضافی از بین برودیابد تا  ها به همان میزان افزایش می ثابت است سطح عمومی قیمتاقتصاد 
  
 معادله کمبریج )ب

 است که توسط شکلیباشد  تر می کننده قانعبندی نظریه مقداری پول که در بسیاری از موارد  ورت دیگری از فرمولص
   .صورت زیر نوشتبتوان  این معادله را از نظر ریاضی می. نان دانشگاه کمبریج مطرح شده استدااقتصاد

  

)2  (                                                                                                 KPYM =  
  

 )ثابت بودن سطح تولید و سرعت گردش پول(ج نیز همان فرضیات مکتب قبل را پذیرفته یدانان مکتب کمبراقتصاد
 هر تغییری در به این شکل که .کتب نیز براحتی قابل استخراج استنتیجه حاصله توسط فیشر در این مو بنابراین فروض 

 .گردد ها منجر می حجم پول به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت

  
  )پولیون( نظریه جدید مقداری پول. 2-2-2

جا یک پدیده  این جمله معروف فریدمن که تورم همیشه و همه. د که تورم یک پدیده پولی استاد دارپولیون اعتق
این ادعا که تورم یک پدیده پولی است بدان  .ددانان پولی مطرح نمودتوان به عنوان شعار واحد اقتصا  را میپولی است

این دیدگاه که تورم یک پدیده پولی است  .شود مفهوم است که میزان باال و مستمر رشد پول سبب ایجاد تورم باال می
 .مفهوم ضمنی نظریه مقداری پول است
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121 های داخلی و خارجی بر تورم در ایران بررسی آثار تکانه

  الگوی شکاف تورمی کینز. 2-2-3
های مصرفی بیش از عرضه آنها کند که اگر تقاضا برای کاال  ارائه میگونه ایجاد تورم را اینکینز استدالل خویش برای

 .یابند تا این شکاف پر شود  افزایش میبه قدریها  این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتباشد 

  
  الگوی فشار هزینه. 2-2-4

 اصلی دلیلضه کل را که فزونی تقاضای کل نسبت به عر )ها ها و کینزی مکتب کالسیک(برخالف دو نظریه قبلی 
ها   اصلی ترقی قیمتدلیل کل را های تولید و انتقال منحنی عرضه این نظریه افزایش هزینه ،نمایند تورم عنوان می

اقی دیگر با وقوع چنین اتف . به وقوع پیوست70 در دهه م با بیکاریأ ارائه شد که پدیده تورم توزمانیاین نظریه . داند می
 .ها نبودند در به توضیح این پدیدهنظریات قبلی قا

  
  الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان . 2-2-5

 ،بطور کلی. ی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته استهای بنیاد تورم معتقد است که ریشههای ساختاری  نظریه
های  ای در حال توسعه تورم معلول عدم توازن مطلب ساختارگرایان این است که در کشورهچکیدهتوان گفت  می

اصولی تورم تغییر در سیستم و اینکه برای درمان های کلیدی اقتصاد است  رضه در بخشناپذیری ع ساختاری و کشش
های ضدتورمی نباید به عنوان یک  بدین معنا که سیاست ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است ،تولید

  . ی از استراتژی توسعه باشدئاید جز بلکه ب،شرایط بحرانی تلقی شودواکنش مقطعی نسبت به 
  
  و سایر نقاط دنیاپیشینه مطالعات تجربی در ایران . 3

برخی فشار هزینه  ،رویه نقدینگی برخی از مطالعات رشد بی. العات متعددی به انجام رسیده استدرخصوص تورم مط
 از این  به بیان برخیبخشاین  در .اند در اقتصاد ایران معرفی نمودهرم  بروز توأرا منش ...و برخی عوامل ساختاری و 

  .پردازیم مطالعات می
برآورد میزان مشارکت عوامل  ای ارزیابی سازگاری مدل پولی برای تبیین تورم ایران و  در مطالعه)1371( نیا طبیب

 بررسی قدرت توضیح مدل پولی در  برایوی .گیری فشارهای تورمی را هدف خویش قرار داده است پولی در شکل
حاکی از آن است که نتایج حاصل  .تخمین زده است) 1340 -1370(تبیین تورم ایران مدل هاربرگر را برای دوره 

،  رابطه بصورت یک به یک نیستنموده، امایید أ ارتباط مستقیم و معنادار بین حجم پول و تورم را تتجربه ایران
  .ها وجود دارد لید و سطح قیمت رابطه معکوس بین توهمچنین

 توسط "های باال و مالیات تورمی در اقتصاد ایران بررسی رابطه بین حجم پول ، تورم "عنوان مطالعه دیگری تحت
های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای  در این تحقیق رابطه بین مانده. انجام شده است) 1379( هژبرکیانی
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در این تحقیق چنین فرض شده است که . های ماهانه مورد بررسی قرارگرفته است فاده از دادهپول کیگان و با است
دهد که الگوی کیگان قادر  نتایج بدست آمده نشان می. گیرد انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می

و همچنین  )M1(  محدود پولاست تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی برحسب تعریف
  . به نحو مطلوبی توضیح دهد)M2(بر حسب تعریف وسیع پول 

 ،کند یید میأهای موجود در اقتصاد ایران را ت دیگر پولی بودن تورم از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر بار
  . نبوده استها دولت درپی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول دهد که در بیشتر دوره همچنین نشان می

 )1338 -1380 (ثر بر تورم در اقتصاد ایران برای دوره زمانیؤبه بررسی و شناسایی عوامل م )1382( تشکینی
ها هستند که جهت و میزان اثرگذاری حجم نقدینگی بر تورم در اقتصاد  پرداخته و بدنبال پاسخگویی به این پرسش

زا  زا یا برون ول در اقتصاد ایران درون و حجم پچیستاد ایران م در اقتصثر بر تورؤرهای م متغی؟ایران چگونه است
انباشتگی و همچنین  های هم وی با استفاده از تکنیک؟  حجم پول کنترل دارندبرا مقامات پولی  به عبارتی آی؟باشد می

اصل از تحقیق و نتایج ح باشد های موردنظر می العمل و تجزیه واریانس به دنبال پاسخگویی به پرسش عکسروش تابع 
یرهای شاخص بهای کاالهای وارداتی و تولید ناخالص داخلی ن است که حجم نقدینگی بعد از متغ آدهنده نشان

دارد که تولید و  بندی کلی بیان می وی در جمع. بیشترین اثر را بر شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی دارد
ت سویی حجم نقدینگی و شاخص بهای کاالها و خدما و از زا درنظرگرفته شوند  برونعنوان عامل واردات باید به

محسوب رهای پیشرو  متغی تولید و واردات،به عبارتی. شوند زای مدل محسوب می درونیرهای عنوان متغ مصرفی به
رهای حقیقی حاوی اطالعات مهمی  متغی، دیگرعبارت  به.رهای مدل دارند سایر متغیثباتی  و سهم باالیی در بیشوند می
گیرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی   نتیجه میدرنهایت. باشند یرهای اسمی می رفتار آتی متغخصوصرد

  .ثرندؤصرف نیست و عوامل حقیقی دیگری نیز در این پدیده م
تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی با توجه به " عنوان تحت) 1385(مطالعه دیگری توسط دادگر و کشاورز 

1بارومدل  "انقتصاد ایرخصوصیات ا
2 الکساندر و سارل و)1996( 

های  در این مدل آستانه. پرداخته است) 1997( 
یرهای موردنظر برای برآورد مدل از روش حداقل با توجه به متغ .مختلف برای نرخ تورم درنظرگرفته شده است

 برای انتخاب آستانه تورمی بهینه  استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا مالکی)CLS(طی مربعات شر
دهد که در دوره مطالعه نخست یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در  نتایج تحقیق نشان می. است

ای دیگر با تورم  ای از تورم ارتباط مثبتی بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است و در دامنه ایران وجود دارد و در دامنه
  .شود  خنثی و بعد از آن رابطه منفی میتک نرخی رابطه

                         
1. Barro, R.J 
2. Alexander 
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های  داده اط بین پول و تورم با استفاده از در یک مطالعه مشترک به بررسی ارتب)1994(شیروانی و ویلبرایت 
های مورد کشورآنها . اند با استفاده از تکنیک هجمعی پرداخته) 1959 -1988 ( کشور برای دوره زمانی24 زمانی سری

   :اند بندی نموده دسته زیر تقسیممطالعه را به سه 
  )آمریکا، سوئد یک، فرانسه، آلمان ، ژاپن، هلند،شامل استرالیا، بلژ( کشورهای با تورم پایین -
  )شامل ایتالیا، نروژ، پرتقال، اسپانیا، هند، انگلیس، نیوزلند( کشورهای با تورم متوسط -
  )جنوبی، یوگسالوی ، مکزیک، پرو، ترکیه، آرژانتین، آفریقایشامل برزیل، ایسلند، اسرائیل(کشورهای با تورم باال  -

صورت ب  متغیرهاتمام(ستفاده شده است  برای بررسی ارتباط بین پول و تورم اVARدر این مطالعه از مدل 
   :باشد مدل اصلی بصورت زیر می). اند لگاریتمی در نظر گرفته شده

  

∑ ∑ ++++=
= = −−
k

0i

s

1i itiiti edt∆PCmb∆a∆Pt )3                  (                                                                       
 

∆P :ها، نرخ تغییر در قیمت ∆M:صورت ایننتایج این تخمین به. دهند  نرخ تغییر در عرضه پول را نشان می  
شود و در کشورهای با نرخ تورم پایین و متوسط  یید میأنرخ تورم باال ت در اقتصادهای با تنهافرضیه پولیون  که باشد می

  .شود یید نمیأاین فرضیه ت
کشورهای (ای به بررسی ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه  در مطالعه) 2001 (همکاران و لونگانی
و بصورت زیر  رمتغی شش با بازگشتی VAR مدل یک از منظور این برای و اند پرداخته )التین آمریکای و آسیایی آفریقایی،

  :تاستفاده شده اس

رشد  ،رشد نرخ ارز ،GDPشکاف تولید بصورت درصدی از  ،رشد قیمت کاالهای غیرنفتی رشد قیمت نفت،
  .تورم  وحجم پول

 کشورهای در حال توسعه کننده تورم در تماممنبع ایجاد . اشاره نمودیتوان به موارد از نتایج این تحقیق می
عامل ) تورم انتظاری(و آفریقایی جزء با وقفه تورم  که در کشورهای درحال توسعه آسیایی  بطوری،ن نیستکسای

) و رشد نرخ ارز رشد حجم پول(رهای مالی تین متغیال اصلی تورم معرفی شده، در حالی که در کشورهای آمریکایی
بر اساس (  آمریکای التین رشد حجم پولی بطوری کلی در کشورها،کنند  در افزایش تورم ایفا میینقش اساس

3 مدت و بلندمدت حدود درکوتاه) جداول تجزیه واریانس
  .دهد واریانس تورم را توضیح می 2

در قالب یک الگوی ترکیبی تأثیر متغیرهای رشد ) 1997( پیر و ریچارد  والکساندر هاف میتسر بر اساس مطالعه
رز، شکاف تولید ناخالص داخلی و تورم انتظاری را بر تورم در کشورهای کره، ترکیه، شیلی و نقدینگی، رشد نرخ ا

   :باشد  میزیر بصورت  پیرو ریچارد الکساندر هاف میتسرمدل اصلی مطالعه. دهند مکزیک مورد بررسی قرار می
JNF=F(RM2,RER,GAP,W,DUM) )4               (                                                                      
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 ،رشد نقدینگی نرخ :MR2 ،(CPI) مصرفی کاالهای سبد شاخص براساس تورم نرخ: JNF ،آن در که
RER :رشد ارزنرخ ، GAP :شکاف تولید ناخالص داخلی، W :رشد دستمزد اسمی ونرخ  DUM : متغیر

  .مجازی درنظرگرفته شده است
 کشور کره، شیلی، مکزیک و ترکیه 4 و در بانک جهانی برای 1997ل  که در ساای در این مطالعه
 بین رشد پول، کاهش ارزش پول ملی، رشد دستمزهای اسمی و شکاف تولید و تورم هانجام گرفته رابط

در . این مطالعه بر اساس رهیافت خودرگرسیونی صورت گرفته است. مورد بررسی قرار گرفته است
ری را در تمکه در بلندمدت تورم نقش مه  درحالی،تأثیر خود قرار دارد تحت دستمزد بیشتر ،مدت کوتاه

مدت شوک تورمی   در کوتاه،همچنین). برای تمام کشورها بجز کره(کند  ها ایفا میدحرکت دستمز
کاهش نرخ ارز اسمی نیز نقش مهمی در تعیین تورم ). بجز کره(نقش مهمی در تعیین مقدار تورم دارد 

مدت در تعیین مقدار تورم مکزیک  ای مربوط به شکاف تورم در یک افق بلندمدت و میانه تکانه. دارد
 تورم تأثیر برهای مربوط به رشد پول در افق بلندمدت  که تکانه  درحالی،بسیار حائز اهمیت بوده است

 کشور موجب کاهش 4کاهش نرخ ارز در  .مدت تأثیر کمتری دارد  در کوتاه وسازد می  واردبسیاری
 . موقت بیشتری بر تولید حقیقی دارندآثارهای تورمی در شیلی و ترکیه  شوک. شود تورم می

 
  مروری بر روند تورم در ایران . 4

ها و تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران حالت  آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمت
 1353توان تکانه نفتی سال   از انقالب را میپیشن تکانه برای اقتصاد ایران تری مهم .ماندگار و مزمن پیدا کرده است

درآمدهای ارزی ناشی از صادرات  افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش در )1352-1356( دانست در این دوران
تقاضای داخلی را  لف،های مخت این مسئله همراه با افزایش اعتبارات به بخش. نفت منجر به افزایش شدید نقدینگی شد

و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل  اما به دلیل ظرفیت محدود کشور برای جذب این دالرها بشدت افزایش داد،
 1356درصد در سال  1/25 درصد بود به 7 که حدود 1352که  نرخ تورم   بطوری،در نهایت تورم شدیدی را بوجور آورد

نیروهای متخصص و نبود مدیریت  امکانات حمل و نقل، بندر، ا اعم از جاده،ه  در این دوران کمبود زیرساخت.رسید
از . ها افزایش یافت مین کند و در نتیجه قیمتأمد باعث شد که بخش عرضه اقتصاد ایران نتواند مازاد تقاضا را تاکار

تشکیل  .دنموم وارداتی اشاره  پدیده تورتوان به شنا شد میقتصاد ایران در این دوران با آن آهای نوظهوری که ا پدیده
 توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافت، به میزان قابل1355 در سال 1376 ثابت سال های خلی به قیمتسرمایه ثابت دا

 ،کند  رشد منفی پیدا می1358و 1357 ،1356 های شود و در سال  از این سال به بعد یک روند کاهشی آغاز میاما
 لذا مجموعه این عوامل باعث شد که نرخ تورم در ، درصدی نقدینگی همراه بود97/22رشد همچنین پیروزی انقالب با 

در شهریور ماه آغاز جنگ ایران و عراق  .درصد افزایش یابد4/11درصد افزایش نسبت به سال قبل به  1/4با  1358سال 
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های جنگ ایران و عراق که  نخستین سال افزایش نقدینگی واقعی در . پیکر اقتصاد ایران وارد آوردر ضربه دیگری ب1359
اما نرخ  ، رساند1360 درصد در سال 8/22به 1358درصد در سال 4/11ناشی از کسری بودجه دولت است نرخ تورم را از 

 بصورت ارزی دولت را درآمدهای 1365کاهش شدید قیمت نفت در سال . های جنگ متغیر بوده است تورم در سال
نخست از واردات کاسته و سپس در کاهش شدید  این کاهش شدید در درآمدهای ارزی. ای کاهش داد کننده نگران
 درصد کل 46مین کسری بودجه که در این سال أشود و سپس افزایش نقدینگی برای ت متجلی می )درصد-9/1( تولید

  . باال برد1365ر سال درصد د 7/23 تا 1364 درصد در سال 7ها از حدود  نرخ تورم را به رغم کنترل قیمت بودجه است،
های نامناسب را ه را برای ایجاد بحران جدیدی در اقتصاد   با اعمال سیاست)1370-1372( ایران در دوره اقتصاد

نرخی کردن ارز  های انبساطی پولی و مالی و حرکت در جهت تک بسته سیاستی این دوره شامل سیاست. گشودایران 
های تولیدی  عد سررسید استقراض خارجی و عدم کارایی موجود در بخشفرا رسیدن مو. و آزادسازی واردات است

اجرای . ی فشارهای تورمی را افزایش دادطهای پولی و مالی انبسا رشد تولید را کاهش و در کنار آن اعمال سیاست
به های شناورتر ارزی دومین شوک سیاستی را   سیستمذ کاهش ارزش رسمی پول و اتخاویژه های ارزی به سیاست

های انبساطی پولی و  سیاست .و مالی هماهنگ با آن اجرا نگردیدهای پولی  که هیچگاه سیاست درحالی اقتصاد وارد آورد،
  .های ناسازگاری بودند که فشارهای تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل نمودند مالی و کاهش ارزش پول سیاست

شروع به  1372درآمدهای نفتی از اواخر سال. ان نامیدهای بحر توان سال  را می1374و اوایل  1373های  سال
 بود با اشکال 1373 در سال بلندمدت را که سررسید آنها عمدتاً مدت و های کوتاه کاهش نمود و بازپرداخت بدهی

م ساز اقتصاد را ترمی قرار بود تا حدودی ساختارهای مشکل بسته تعدیل اقتصادی که در برنامه اول اجرا شد . کردمواجه
سازی و  توان به خصوصی می ناموفق های سیاست این ازجمله( نشد اجرا یا و ماند عقیم یا آن محورهای از بسیاری اما ،نماید
مجموعه این شرایط باعث شد که . )آمیز نبودند د که موفقیتنموهای تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتی اشاره  طرح

 های ارزش ریال در سال .درصد را تجربه نماید 50ای به میزان حدود  بقهسا  نرخ تورم بی1374اقتصاد ایران در سال 
ها  سیاست(  است1372کمتر از 1373سال  در نقدینگی نرخ رشد. کاهش یافت  درصد47و  55ترتیب   به1374 و 1373

 به 1372ر سال درصد د 9/22افزایش یافته است و از بسیار فروشی  اما نرخ تورم خرده، )شوند اعتباری و انقباضی می
 غیررسمی را  دولت نرخ ارز را تثبیت و بازار در یک اقدام ضربتی1374  ماهاز خرداد .رسد  می1373درصد در سال  2/35

 ،همچنین. دها کوشی  ریال در تثبیت قیمت3000و1750د و با تعیین دو نرخ رسمی و صادراتی نموغیرقانونی اعالم 
 حجم نقدینگی کنترل و عمالً ها دهی بانک نکی و نیز کاهش قدرت وامل اعتبارات با شد با اعمال کنترتالش
  درصد3/25 و 8/28به مرز  های موردنظر نرخ تورم کاهش یافت و با اعمال سیاست. های انقباضی پولی اعمال شود سیاست

       .درصد رسید2/23 به 1375نرخ تورم در سال   رسید،1375در سه ماهه اول و دوم سال 
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که با انتخابات ریاست جمهوری همراه بود اقتصاد ایران کاهش پیاپی 1376شدن این دوران و آغاز سال  با سپری
 و به دنبال آن کاهش مداوم رشد تولید ناخالص ملی را 1377و 1376های  قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال

ن هنوز نتوانسته است از وابستگی به قیمت نفت  این وقایع بار دیگر به همگان یادآوری نمود که اقتصاد ایرا.تجربه نمود
 ، در دوره پس از انقالب یک سال استثنایی از حیث درآمدهای نفتی بوده است1377 سال ،به هر حال .رهایی یابد
این وضع نه تنها .  سال گذشته بوده است20تر از متوسط قیمت این کاال در   درصد پایین35خام  که قیمت نفت بطوری

 در کاهش رشد تولید نیز بلکه از طریق غیرمستقیم ،قیم از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملیبصورت مست
 1378 درصد در سال 6/1 به 1376درصد در سال  4/3که رشد تولید ناخالص داخلی از  ای گونه هب ملی اثر گذاشت،

 درصد رسید،3/17 به 1376 سال های تثبیت فروکش کرده بود در  از اعمال سیاستپس نرخ تورم که .کاهش یافت
ها در   این روند صعودی قیمت. درصد رسید3/18 به دلیل وقایع ذکرشده نرخ تورم به عدد مجدد 1377 در سال اما

  . درصدی در این سال مشاهده شد1/20ای که نرخ تورم  گونه  به، نیز ادامه یافت1378سال 
 بیشتر ،در این سال . بیشتر جلوه نمود1379در سال  د نمایان ش1378آثار تحرک اقتصادی که در اواخر سال 

 متوسط قیمت هر بشکه 1379در نه ماه اول سال  .ها دارند ها حکایت ار تحرک و رونق بیشتر در فعالیت شاخص
.  دالر رسید13/26 دالر به 78/16درصد رشد داشت و از  7/55خام صادراتی نسبت به دوره مشابه سال پیش  نفت

 رشد تولید ناخالص داخلی به میزان .عملکرد بهتری را نسبت به سال قبل از آن از خود نشان داد 1379 در سال اقتصاد ایران
در مقایسه با  درصد 6/12ها به میزان و همچنین رشد قیمت1378 درصدی در سال 8/2 درصد در مقایسه با رشد 9/5

ً نسبتارا در فضایی با ثبات و با عملکرد 1380 سال اقتصاد ایران.  مبین این واقعیت است1378 درصدی سال 1/20رشد 
مازاد   سپتامبر،11خام در بازارهای جهانی و وقوع حادثه  به رغم نوسانات بهای نفت. متعادل و مثبت سپری نمود

موجبات تداوم اعتماد عمومی  های مالی غیرانبساطی توجه حساب ذخیره ارزی و پایبندی دولت به اجرای سیاست قابل
های کالن اقتصادی   درصد را برای اقتصاد کشور فراهم آورد و شاخص8/4های اقتصادی و تحقق رشد  یاستبه س

 1382درسال . درصد بود 84/28درصد و رشد نقدینگی  4/11 نرخ تورم در این سال ،همچنین .نشان از بهبود نسبی داشت 
  .رسید درصد 26/12  رشد نقدینگی به درصد و6/15 نرخ تورم تفاوت محسوسی با سال قبل نداشت و به نیز

شد  نه مشاهده کاهش غیرمحسوسی در نرخ تورم ساال درصد21/30 درصدی و نقدینگی 2/15 با تورم 1383 سال در
در  ترین حد خود یندر نهایت به پای درصد رسید و 3/34 درصد و رشد نقدینگی به حدود1/12 نرخ تورم به 1384و در سال 

که در سال   بطوری، رو به افزایش است مجددبه بعد تورم در کشور 1385از سال  . درصد رسید3/10 یعنی 1385خرداد 
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دالیل  به  این افزایش تورمدلیلرسد  درصد رسیده است که به نظر می4/25 به 1387 سال  درصد و در4/18  تورم به1386
 .های انبساطی ناشی از آن است  سیاست و نیز افزایش مخارج دولت ودر نتیجه1مختلفی از جمله افزایش تورم جهانی

  
 معرفی مدل. 5

برداری  های تحقیق در قالب الگوی خودرگرسیون   از تحقیق به تخمین و تجزیه و تحلیل مدل تحقیق و نیز به بررسی فرضیهبخشاین 
)VAR(افزار   با استفاده از نرمEviews  2این مدل توسط سیمز. پردازد می

های همزمان در  ف مدلرخالب .مطرح گردید )1980( 
های  عنوان مدل تحت عموماً ها  این مدل.زا مجاز نیست زا و برون بندی متغیرها به درون طبقهبرداری  خودرگرسیون های مدل

 که با ورود مباحث همجمعی درحالی ، نمود چراکه در استفاده آنها نباید به مبانی تئوریک متغیرها توجه،دنشو غیرتئوریک مطرح می
یک مدل خود  .گیرند بینی مورد استفاده قرار می  مواقع جهت پیشغلبها در ا این مدل .س این ایراد نیز مرتفع شدیوهان

 .گردد می رگرس مدل متغیرهای کلیه وقفه با مقادیر و خودش وقفه با مقادیر برروی برداری مدلی است که در آن هر متغیر رگرسیون
ترین که شاید بزرگ درحالی. در بحث سیستم معادالت همزمان هستند 3شده  خالصهواقع همان معادالت فرم در VARهای  مدل

 از آزمون پایایی متغیرهای مدل اصلی با روش پسبنابراین ، انتخاب طول وقفه مناسب باشدبرداری  خود رگرسیون مسئله در روش
خود سپس مدل به روش  و مدل تعیین خواهد شدوقفه بهینه  ...شوارتز و های آکائیک و یافته ازطریق آزمون  فولر تعمیم-دیکی

درعمل . باشد  دشوارتر میغالباً های تخمینی  ضرایب تکی در این مدلکه تعبیر و تفسیر برآوردخواهد شد از آنجاییبرداری  رگرسیون
کنیم وسرانجام ازطریق  ی می متغیرهای دیگر بررسبراثر یک انحراف معیار تکانه متغیر را  )پاسخ-توابع ضربه(العمل   توابع عکسغالباً

 .  متغیرهای مدل خواهیم پرداختتمامها بر  تجزیه واریانس به بررسی اثر شوک
 
  ها معرفی داده. 5-1

 مطالعات خارجی ، زیرا اغلبرابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم مورد بررسی قرار گیردتا  شده تالشدر این تحقیق 
 تالش ما نیز  واند  را مورد آزمون قرار داده ریچارد و الکساندر هاف میتسر،رطه مطالعه پیگرفته درستی یا نادرستی راب صورت

 ریچارد و الکساندر هاف میتسر ، براساس این مطالعه، پیر. الکساندر هاف میتسر  استفاده کنیم وکردیم از رابطه مطالعه پیر، ریچارد
ی، رشد نرخ ارز، شکاف تولید ناخالص داخلی و تورم انتظاری را بر تورم در قالب یک الگوی ترکیبی تأثیر متغیرهای رشد نقدینگ

  :باشد  بصورت زیر میآنها مدل اصلی مطالعه. دهند در کشورهای کره، ترکیه، شیلی و مکزیک مورد بررسی قرار می
  

JNF= F (RM2, RER, GAP, W, DUM) )5(                                                                             
  

                         
 .ها ناشی از تورم وارداتی بوده است  درصد از تورم کشور در این سال20بق گزارش بانک مرکزی بیش از ط. 1

2. Sims 
3. Reduced Form 
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 نرخ رشد نقدینگی،: CPI( ،RM2(نرخ تورم بر اساس شاخص سبد کاالهای مصرفی : JNF ،که در آن
RER : ،نرخ رشد ارزGAP :تولید منهای تولید بالقوه(د ناخالص داخلی یشکاف تول( ،W : نرخ رشد

 کنیم این تحقیق از این رابطه استفاده میما نیز در  .نظرگرفته شده است متغیر مجازی در DUMدستمزد اسمی و 
د و رش گردد ان توسعه مدل وارد تحلیل میعنو با این تفاوت که رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی نیز به

به جای شکاف تولید ناخالص داخلی از رشد تولید ناخالص داخلی و نیز  شود دستمزد اسمی کنار گذاشته می
  .غیرهای مورد استفاده در مدل شامل موارد زیر استلذا در کل مت ،گردد استفاده می

:GCPI گیری تورم مات مصرفی ونیز معیاری برای اندازهرشد شاخص بهای کاالها و خد  
:GGDP 1376های ثابت  رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت  
:GRER رسمی رشد نرخ ارز غیر  
:GMS رشد نقدینگی  

:GIMPRICE عنوان شاخصی برای اثرگذاری ه بهباشد ک  میرشد شاخص بهای کاالهای وارداتی 

  .تورم دنیا بر تورم ایران به عنوان توسعه مدل الکساندر وارد مدل شده است
 های  سالدر و شده استهای مورد استفاده در این تحقیق از سایت بانک مرکزی استخراج  داده

  .باشند می) 1386-1352(
  

  ایی متغیرهاهای ریشه واحد برای پای بررسی آزمون. 5-2
 استفاده 2پرون –و آزمون فیلیپس 1فولر افزوده -ریشه واحد دیکیهای  در این مطالعه از آزمون ،برای این منظور

 مشخص  انجام گردیدEviews افزار  نرمازطریق فولر که -بر اساس آزمون ایستایی دیکی .شده است
های نرخ تورم ونرخ رشد عرضه پول و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تمام متغیرکه  شد

  .باشندنیز نرخ رشد ارز در سطح ایستا می المللی و های بین قیمت
τtδناایستا است اگر عنیی 1H,Ho  بر اساس دو فرضیه،بنابراین f    oδ:H =o  ا است ایستو

τtδاگر p     oδ:H po  فرضoδ:H =oاز نتایج بدست آمده از آزمون ایستایی  .شود  رد می
  :باشد  به شرح زیر میEviewsافزار   نرمطریق

  
  
  

                         
1. Augmented Dickey-Fuller  
2. Phillips- Perron  
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   فولر افزوده-  نتایج آزمون دیکی. 1ل وجد
  

با عرض   متغیر
با عرض  أاز مبد

 و أاز مبد
  روند

بدون 
عرض از 

 و أمبد
 روند

 آماره
ADF 

مقدار 
بحرانی 

کنیون  مک
  درصد95

مقدار 
بحرانی 

کنیون  مک
   درصد90

 نتیجه

GCPI  *  8/3-  5/3- 2/3-  پایا 

GGDP  *   6/5- 5/3- 2/3-  پایا 

GRER  *  8/3- 5/3- 2/3-  پایا 

GMS    *  9/3-  5/3-  2/3-  پایا  
 سطحدر

GIMPRICE *   9/2- 9/2- 6/2-  پایا 

  . نتایج تحقیق:مأخذ
  

درصد  10و 5ح ودر سط  کمتر از مقادیر بحرانیADF چون مقدار آماره )1( با توجه به جدول
oδ:Hباشد فرض  می =oباشند  متغیرها ایستا می کلیه بنابراین،شود  رد می .  

لر در زمانی که شکست ساختاری فو -روش آزمون ریشه واحد دیکی ا توجه به انتقادهای پرون ازب
در صورت مصداق  بررسی شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون در سری زمانی وجود دارد،

و با توجه به  )1357(با توجه به وقوع انقالب اسالمی در سال . داشتن شکست ساختاری ضروری است
انجام   متغیرهای کالن اقتصادی،ثیرات این تغییرات برأاقتصادی و فرهنگی کشور و ت تغییرات سیاسی،

  .باشد که درجدول زیر قابل مشاهده می رسد آزمون پرون ضروری به نظر می
  

  نتایج آزمون فیلیپس پرون .2جدول 
  

با عرض   متغیر
با عرض  أاز مبد

 و أاز مبد
 روند

بدون 
عرض از 
مبدأ و 
 روند

 آماره
PP  

مقدار 
بحرانی 

کنیون  مک
  درصد95

مقدار 
بحرانی 

ن کنیو مک
   درصد90

 نتیجه

GCPI *    45/3-  95/2- 61/2-  پایا 

GGDP  *  07/4- 55/3- 20/3-  پایا 

GRER  *  71/3- 55/3- 20/3-  پایا 

GMS    *   92/3-  55/3-  20/3-  پایا  
 سطحدر

GIMPRICE *    97/2- 95/2- 61/2-  پایا 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  .باشند  میپایا درصد 10و  5ح و متغیرها در سطمامه تشود ک مالحظه می )2( با توجه به نتایج جدول
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   تعیین وقفه بهینه الگو. 5-3
معیار اطالعات  از منظورباشد بدین   بهینه الزامی میهتعیین وقفخودرگرسیون برداری برآورد مدل منظور  به

 (SC) ر شوارتزو معیا های مختلف معیار اطالعات آکائیک وقفهءبه ازا. استفاده شده است (AIC) آکائیک
  . دست آمده در زیر آورده شده استب
  

  تعیین وقفه بهینه مدل .3 جدول
  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

توان  می. باشدائیک کمترین مقدار را دارا می معیار آک2ه شود که به ازای وقف مشاهده می،بنابراین
  .باشد می2 بهینه ه طول وقف کهنتیجه گرفت

  
 VAR برآورد و تخمین مدل .5-4

های  اهمیت روش دهندگی پارامترهای الگو تخمین دستگاه معادالت ضرایب و درصد توضیح در اساساً
تجزیه  پاسخ و-العمل ضربه م از توابع عکسگونه که مطرح کردی  بر این اساس همان،ای را ندارد معادله تک

ارائه  Eviews رافزا که با استفاده از نرم )4( جدول نتایج به توجه با .شد خواهد استفاده نتایج برای تحلیل واریانس
  .پردازیم  میمورد مطالعه شده است به تشریح مدل

  

  VARخروجی . 4دولج
GIMPRICE GMS GRER GGDP GCPI متغیرها 

565890/0-  313419/0-  453112/0  071591/0  237961/0-  GCPI(-1) 
153986/1-  115452/0  016867/0  566859/0  872642/0-  GCPI(-2) 
294252/0-  041865/0  8343365/0-  274159/0  152501/0-  GGDP(-1) 
104674/1-  393675/0-  053859/0  018966/0-  895765/0-  GGDP(-2) 

454534/0  065296/0-  438209/0  136812/0-  160342/0  GRER (-1) 
116854/0-  149586/0-  022670/0-  123953/0-  060345/0  GRER(-2) 
023540/0-  335347/0  204036/0  247013/0-  028603/0  GMS(-1) 

126311/0  219292/0  226740/0-  256169/0  344983/0  GMS(-2) 
361080/0  387568/0  536586/0-  116511/0  215045/0  GIMPRICE(-1) 
545981/0  212221/0-  125168/0  236335/0-  280123/0  GIMPRICE(-2) 
843608/0  645786/0  536358/0  483638/0  794959/0  R-square  

740/1107  5422/745  883/4281  8985/798  7306/459  RSS 
  .نتایج تحقیق: مأخذ

Sc AIC LR وقفه موردنظر 
34436/36 * 42828/35  NA 0 
39691/37  33572/35  0663/38  1 
70831/37  50201/34 *131/43 * 2 
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شود که  ه به جدول مالحظه میباتوج .دهد معادله تخمین زده شده برای تورم را نشان می) 4( ستون اول جدول
های گذشته بر تورم آثار مثبت خود را  های دوره که هنوز تورما بدان معن،های اول و دوم تورم بر تورم اثر منفی دارند وقفه

افزایش تولید بالفاصله در همان وقفه اول اثر منفی خود را بر تورم به جا گذاشته وتورم دوره حاضر را . اند آغاز نکرده
دی بخش بر نبودن ورود کاالهای تولی با توجه به زمان خدماتی بوده و  چراکه اقتصاد ایران یک اقتصاد،دهد  میکاهش

جا رر کاهشی خود را بر تورم بدر همان ابتدا اث، افزایش تولید ورزی به بازار مصرفخدمات نسبت به صنعت و کشا
نرخ رشد ارز . گردد  در وقفه دوم حتی شدیدتر نیز میر تورمشود اثر منفی رشد تولید ب همانطورکه مالحظه می .گذارد می
چراکه با توجه به وابستگی کشور  ،دهد تورم دوره حاضر را افزایش میدر وقفه اول ونیز دوم اثر مثبت بر تورم داشته و  نیز

یمت کاالهای تولیدی درنتیجه افزایش ق به واردات مواد اولیه وارداتی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت این مواد و
 اما اثر مثبت آن در دوره دوم از نرخ ارز ،وقفه اول و دوم اثر مثبتی بر تورم داردنقدینگی نیز در   همچنین رشد.شود می

باعث افزایش تورم در  های کاالهای وارداتی ما نیز همچنین افزایش تورم جهانی و در نتیجه شاخص قیمت .باشد بیشتر می
های جهانی بر تورم در ایران به  افزایش قیمت باشد و الملل نمی صر مجزا از اقتصاد بینه اقتصاد ایران یک عنچراک ،شود کشور می

 ثیرگذار بر تورمأهای متغیرهای ت عالمت )4( در کل با توجه به ستون اول جدول. باشد  یک واردکننده کاال اثرگذار میعنوان
 یعنی در واقع طبق معادله برآوردی برای تورم افزایش نرخ ارز وصادی سازگار است های اقت با تئوری) های گذشته  تورم دورهبجز(

    .گردد افزایش تولید موجب کاهش تورم می افزایش نرخ رشد نقدینگی موجب افزایش تورم و افزایش تورم جهانی و
  

  آزمون علیت گرانجر. 5-5
برخی از نتایج . مون علیت گرانجر استفاده شده است آزطرفه بین تورم و متغیرهای مربوطه ازیت دوبه منظور بررسی عل

  .باشد حاصل از این آزمون به شرح زیر می
  

  نتایج آزمون علیت گرنجر. 5جدول 
  

Probability  Chi -sq فرضیه صفر  
  رشد تولید عامل علی تورم نیست  6067/19  0001/0
  .تورم عامل علی رشد تولید نیست  5184/5  0633/0
  .رشد نرخ ارز عامل علی تورم نیست  6910/3  1579/0
  .تورم عامل علی رشد نرخ ارز نیست  4784/0  7873/0
  .رشد عرضه پول عامل علی تورم نیست  825/11  0027/0
  .تورم عامل علی رشد عرضه پول نیست  7513/0  6868/0
  .رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی عامل علی تورم نیست  6895/7  0217/0
  .تورم عامل علی رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی نیست  4027/5  0671/0
  .رشد نرخ ارز عامل علی رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی نیست  9035/6  0317/0
  .رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی عامل علی رشد نرخ ارز نیست  0953/2  3508/0

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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132 62 های اقتصادی   شماره ها و سیاست شفصلنامه پژوه             

 ،درنتیجه. درصد دارای اهمیت آماری هستند 5کمتر از  سطح در شده محاسبه دو یکا آماره مقادیر
ای از سمت سه متغیر نرخ رشد تولید و نرخ رشد عرضه پول و  طرفه براساس آزمون گرانجر رابطه یک

که حتی رابطه   درحالی،باشد نرخ رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی به سمت تورم برقرار می
 مشخص )5(که از نتایج جدول  البته همانطور .شود  نمیمشاهدهنرخ رشد ارز و تورم ای بین  طرفه یک

ها و خدمات وارداتی خ ارز به سمت رشد شاخص بهای کاالای از سمت رشد نر طرفه است رابطه یک
شاخص از طریق اثرگذاری بر (بدین معنا که نرخ ارز نه بصورت مستقیم بلکه با واسطه  1.باشد برقرار می

توان نتیجه گرفت که نرخ رشد   لذا در حالت کلی می،سازد ثر میأتورم را مت) قیمت کاالها و خدمات وارداتی
رشد  و باشند ثر میبر تورم مؤتولید و نرخ رشد عرضه پول و نرخ رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی 

  .سازد ثر میأتورم در ایران را متنرخ ارز نیز از طریق شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی نرخ 
  
  2العمل آنی الگو  توابع عکس.5-6

 زا را نسبت به تغییر یکی از جمالت اخالل یا تحریک در طول العمل یک متغیر درون العمل آنی، عکس تابع عکس
 راستای العمل آنی به عنوان ابزاری در  تجزیه و تحلیل واکنش به ضربه و یا عکس،بنابراین. دهد ن نشان میزما

تر اثر  تر و جامع به منظور تحلیل مناسب) 1990(یمز س. روند قابل میان متغیرهای الگو بکار میبررسی تأثیرات مت
 واریانس العمل تحریک و تجزیه نشده بر متغیرهای کالن، استفاده از توابع عکس بینی   های سیاستی پیش شوک

توابع . آیند  میبصورت نمایش میانگین متحرک بدستبرداری  خود رگرسیون ابزار از مدل این. را پیشنهاد نمود
 در بینی  های غیرقابل پیش  پویای متغیرهای مدل هنگام وقوع شوک ابزار مفیدی برای تحلیل رفتارالعمل آنی  عکس

ر  متغیرهای موجود دتمامالعمل  این توانایی به این دلیل است که این توابع، عکس. باشد دیگر متغیرهای مدل می
توان برای   از این ابزار می،بنابراین. دهد های مختلف در یکی از متغیرها نشان می  سیستم را در اثر شوکی به اندازه

   . های ساختاری بر متغیرهای هدف استفاده نمود تجزیه و تحلیل اثر شوک
  

  

                         
دلیل  در مطالعه حاضر به. کنند ید میاثرگذاری نرخ ارز بر تورم در ایران را تأی عالوه بر مطالعات اقتصادسنجی، مطالعات تجربی نیز. 1

 همچنین،. ورود شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی در مدل، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم در ایران از این طریق نشان داده شده است
تکانه وارده از یک انحراف معیار  اثر است مشخص تحقیق این )5-6( قسمت در آنی العمل عکس نتایج نمودارهای توابع از همانطورکه

طرف رشد نرخ ارز بر رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی مثبت است بدان معنا که رشد نرخ ارز باعث رشد شاخص بهای 
 . گردد کاالها و خدمات وارداتی می

2. Impulse - Response 
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133 های داخلی و خارجی بر تورم در ایران بررسی آثار تکانه

  العمل آنی  نتایج تابع عکس.6 جدول
  

GIMPRICE GMS GRER GGDP GCPI Period 

0000000/0 000000/0 0000/0  00000/0 053771/5 1  
332998/1 336914/0 446377/2 382065/0- 574108/6  2 

658772/2 846498/2 744225/4 006856/6- 091138/7 3 

086877/2 454849/4 519809/5 098857/8- 996437/7 4 

049166/2 821398/2 304924/6 824558/6- 075508/8 5  
179727/1 074432/1 321212/6 288353/6- 554121/8 6  
506057/0 182299/0 847959/5 494078/5- 029542/9 7  

  .نتایج تحقیق :مأخذ
         

حراف معیار بر خود ه یک انزاثر تغییرات تورم به اندا، شود مشاهده می )6( همانطورکه در ستون اول جدول
 )دوره اول(  در همان دورهیابداف معیار تغییر بطوری که اگر تورم به اندازه یک انحر، گردد تورم بررسی می

های  این به دلیل این است که دوره مورد بررسی همراه با تورم ویابد   میواحد افزایش 053771/5تورم به اندازه 
باشد   زمان آقای هاشمی و دوران جنگ میبسیار باالبه دلیل تحوالت مختلف اقتصادی از قبیل تعدیل اقتصادی

  . گذارد جا میرثر مثبت خود را بر تورم بی بعد این اثر همچنان اها در دوره و
گیری  د تولید ناخالص داخلی را اندازه متغیر نرخ رشسویستون دوم نیز اثر تکانه وارده بر تورم از

در دوره د یاب یک انحراف معیار تغییر پیدا اگر تولید به اندازه گردد همانگونه که مشاهده می .کند می
یعنی  گذارد  می واحد بر تورم اثر منفی-382065/0 در دوره دوم به اندازه اما ،رم اثری ندارداول بر تو
 تا حدی افزایش نیز های بعد این اثر منفی در دوره و گردد تولید درنهایت سبب کاهش تورم میافزایش 

اثر منفی  -098857/8و -006856/6 سوم و چهارم به ترتیب به اندازه های دوره بطوری که در یابد می
 .باشد  دوره بر قرار میهای بعد با اندکی کاهش تا پایان  منفی در دورهآثاراین   وبر تورم دارد

که  بطوری ،کند  متغیر نرخ رشد ارز را بررسی می سویاثر تکانه وارده بر تورم از )6( ستون سوم جدول
اما ثیری ندارد أن دوره اول بر تورم تدر هما ارز به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد اگر نرخ رشد
به همین نیز ی بعد ها اثر این تکانه در دوره. دهد  افزایش میتورم را واحد 446377/2 در دوره بعد

  .شود  سبب افزایش تورم مینرخ رشد ارزیعنی در واقع افزایش گردد  ترتیب تفسیر می
اگهانی به اندازه یک انحراف معیار دهد که یک تغییر ن نشان می )6(  ستون چهارم جدول،همچنین

که  بطوری ،گذارد واحد بر تورم می 336914/0 در نرخ رشد نقدینگی در دوره دوم اثر خود را به اندازه
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134 62 های اقتصادی   شماره ها و سیاست شفصلنامه پژوه             

 ،ثیر نداردأدر همان دوره اول بر تورم ت نرخ رشد نقدینگی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد اگر
  .باشد  بیشتر میره دوموهای بعد از د رشد نقدینگی بر تورم در دورهنرخ شود که اثر مثبت  اما مالحظه می

رشد  دهد که یک تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در نیز نشان می )6( ستون پنجم جدول
واحد بر تورم در دوره دوم  332998/1ها و خدمات وارداتی اثر خود را به اندازه شاخص بهای کاال

 این اثر از دوره دوم به اما ،گردد انی سبب افزایش تورم در ایران میایش تورم جهیعنی افز گذارد می
خالف نتایج  بر ضربه-نتایج حاصل از واکنش .گردد گونه که مالحظه می لذا همان گردد هر میبعد ظا

  .های اقتصادی سازگاری دارد  با تئوریاستخراجی کامالVARً حاصل از مدل 
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  .نتایج تحقیق: مأخذ

  العمل آنی  نمورار توابع عکس.1ودار نم
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135 های داخلی و خارجی بر تورم در ایران بررسی آثار تکانه

 در مورد. دهد که یک شوک مثبت در نسبت تورم بر روی خودش دارای اثر مثبت است نشان می) 1(نمودار 
 توان گفت که یک شوک  بر تورم می1376تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال اثر شوک مثبت در نسبت رشد 

که یک  توان گفت در مورد اثر شوک مثبت در نسبت رشد نرخ ارز بر تورم می. ستمثبت بر نسبت تورم دارای اثر منفی ا
که یک  توان گفت در مورد اثر شوک مثبت در رشد نقدینگی بر تورم می .شوک مثبت بر نسبت تورم دارای اثر مثبت است

کاالهای وارداتی در مورد اثر شوک مثبت در نسبت شاخص قیمت  .شوک مثبت بر نسبت تورم دارای اثر مثبت است
  . بت تورم دارای اثر مثبت استتوان گفت که یک شوک مثبت بر نس بر تورم می1376به قیمت ثابت سال 

  
  1تجزیه واریانس الگو. 5-7

 کنند  ترسیم میVARزا را بر دیگر متغیرهای مدل  العمل تحریک اثر شوک یک متغیر درون که توابع عکس درحالی
. کند  میزای دیگر تفکیک های متغیرهای درون زا را نسبت به شوک  یک متغیر درونتجزیه واریانس، تغییرات در
 مدت بینی یک متغیر در کوتاه های وارد شده به متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش در این روش سهم شوک

در واکنش به شوک بینی، سهم نوسانات هر متغیر  با تجزیه واریانس خطای پیش. شود بینی می و بلندمدت پیش
به این ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر تغییرات متغیرهای . شود وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می

) مدت کوتاه(دوره اول که در  اند شده تعریف ای گونه به واریانس های تجزیه .کنیم گیری اندازه دیگر در طول زمان
های زمانی   اما در افق،شود های مربوط به خود آن متغیر توضیح داده می  تکانهقازطریمعموالً نوسانات هر متغیر 

  .یابد جه به اهمیت آنها افزایش میبینی رفتار یک متغیر با تو دورتر سهم سایر متغیرهای دستگاه در پیش
  

  )GCPI( برای متغیر تورم نتایج تجزیه واریانس الگو. 7جدول 
  

GIMPRICE GMS GRER GGDP GCPI period 
000000/0  000000/0  000000/0  000000/0  0000/100  1 
953241/4  316423/0  68312/16  406916/0  64030/77  2  
35749/4  904287/7  88760/13  18440/39  66622/34  3  

299007/4  01750/10  21043/13  25642/40  21664/32  4  
077437/4  31394/12  17557/13  88151/39  55155/30  5  
662485/4  85703/14  60067/12  43074/38  44908/29  6  
002896/5  30048/15  53193/12  16960/38  24095/28  7  
934650/4  24281/15  41482/12  68638/38  72134/28  8  
923538/4  25744/15  45818/12  61525/38  74559/28  9  
889438/4  48213/15  37189/12  66839/38  58816/28  10  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

                         
1. Variance Decomposition 
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136 62 های اقتصادی   شماره ها و سیاست شفصلنامه پژوه             

  خود متغیراز طریقرم درصد تغییرات تو 100 که در دوره اول گردد مالحظه می) 7(جه به جدول با تو

های بعد از میزان   اما در دوره،ندارند متغیر این تغییرات توضیح در سهمی متغیرها سایر طبیعتاً و شود می داده توضیح
 .رسد درصد می 58/28سهم تورم به ) بلندمدت(م که در دوره ده شود بطوری ته میدهندگی کاس این توضیح

با گذشت و  دهد رات تورم را به خود اختصاص میاز تغیی  درصد4069/0تولید ناخالص داخلی نیز در دوره دوم 
غییرات  درصد از ت66/38 )بلندمدت( دهم دوره در که بطوری ،گردد می زیاد تورم تغییرات زمان سهم تولید از

نرخ ارز نیز در دوره  . ضربه نیز سازگاری دارد–های واکنش ه این با یافتهک دهد تورم را به خود اختصاص می
دهندگی نرخ ارز از  در دوره بعد توضیح ودهد  غییرات تورم را به خود اختصاص می درصد از ت68/16 دوم

 درصد60/12درصد رسیده و در دوره ششم به 88/13تغییرات تورم با اندکی کاهش نسبت به دوره دوم به 
درصد از تغییرات تورم را به 31/0  نیز در دوره دومد نقدینگیرش .ماند های بعد ثابت می در دوره ه وتقریباًرسید

دهندگی تغییرات   سهم رشد نقدینگی از توضیحتدریجه  باما با وجود این سهم کم ،دهد خود اختصاص می
غییرات تورم را به خود از تدرصد 48/15بیش از  )بلندمدت( که در دوره دهم شود بطوری تورم زیاد می
درصد از کل تغییرات  95/4رشد شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی نیز در دوره دوم  .دهد اختصاص می

ین متغیر از دهندگی ا های بعد نیز بااندکی نوسان درصد توضیح در دوره ودهد  تورم را به خود اختصاص می
درصد از تغییرات  88/4رشد این شاخص  )دوره دهم(دمدت نیز که در بلن بطوری ،ماند  ثابت میتورم تقریباً

  .دهد  اختصاص میتورم را به خود
نرخ ارز وخود تورم  )دوره اول ودوره دوم(مدت  در دوره بسیار کوتاه گردد که مالحظه می همانطور

 رشد )هفتم م وشش(مدت  که در میان  درحالی،اند ندگی تورم را به خود اختصاص دادهده بیشترین درصد توضیح

نرخ ارز کاهش   رشددهندگی توضیح درصد و دهد می اختصاص خود به را دهندگی توضیح درصد بیشترین تولید
  .دهد و جای خود را به رشد عرضه پول مییافته 

دهندگی  بیشترین درصد توضیح نقدینگی رشد و تورم داخلی، ناخالص تولید رشد از عدب مجموع در
 در تجزیه واریانس متغیرهای رشد ،همچنین. اند به خود اختصاص داده) وره دهمد( دتدوره بلندم را در

در  دهندگی را  به ترتیب کمترین درجه توضیحاخص بهای کاالها و خدمات وارداتینرخ ارز ورشد ش
 دهندگی هرچه توضیح که است این نمود اشاره آن به باید که دیگری نکته .اند داده اختصاص خود به بلندمدت

   .کنند زایی بیشتری پیدا می شود متغیرها درون متغیرها بیشتر می) اریانسو(
 رشد نقدینگی  این است که در برخی از تحقیقات اخیرنمودجا بدان توجه ای که باید در این نکته

 بلندمدت در ویژه به تورم دهندگی توضیح اصلی عامل انعنو به نقدینگی که دور گذشته تحقیقات برخالف(
  که توسطای  در مطالعه، مثالعنوان به .گردد دهندگی تورم معرفی نمی صلی توضیحعامل ا) شد یمعرفی م
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 . انجام شده است توضیح داده شد"؟آیا تورم یک پدیده پولی است"عنوان  تحت )1383( تشکینی
 بر حجم نقدینگی بعد از شاخص بهای کاالها و خدمات وارداتی و تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را

 دهد که با وجود سهم باالی نتایج این مطالعه نیز نشان می .شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی دارد

 برای . از تولید ناخالص داخلی قرار داردپساین متغیر در بلندمدت  دهندگی تورم توضیحنقدینگی در 
  .تحلیل بهتر این مو ضوع نمودار زیر را درنظر بگیرید

  

  
  

  .یقنتایج تحق :أخذم
  رشد نقدینگی درایران روند تورم و. 2نمودار

  
های اخیر   در سالفوقر ادرشد نقدینگی در نمو شود گسستی بین تورم و همانطورکه مالحظه می

توان اظهار  های اخیر می  مورد علل گسست نرخ تورم و رشد نقدینگی در سالدر. شود مالحظه می
  کاالها ودهنده تغییرات قیمت تمام که نشانم استفاده از یک شاخص مناسب قیمت داشت که عد

 خود باعث جذب رشد واردات مصرفی که ،خدمات مصرفی در سطح اقتصاد باشد ثبات نسبی نرخ ارز
 ،های وارداتی مراه کاهش نرخ تعرفهشود به ه های بازرگانی مربوط به واردات می نقدینگی در فعالیت

ها از جمله  بهادار و تعیین اداری قیمت  رونق بورس اوراق،هبود قیمت نفت در بازارهای جهانیاستمرار ب
مجموع عوامل مذکور باعث .  تورم و نقدینگی را توجیه نمایندتوانند گسست نرخ عواملی هستند که می

در مورد  . روند واگرایی را از خود به جای گذاردشده است تا رابطه منطقی نقدینگی و نرخ تورم ظاهراً
 عنوان مثال، به های اخیر از لحاظ نظری نیز نظریاتی مطرح شده است که و تورم در سال گسست نقدینگی دلیل
  . را بر اساس آمارهای موجود این سال در نظر گرفت1385سال   توان می
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 توسط 1385 سال ویژه  و به1385های منتهی به   گسست نقدینگی و تورم طی سالدلیلدر مورد 
چوب ایده  که در چاررح شده است که با نظریه ون وایزریز مطصاحبنظران اقتصادی دالیل دیگری ن

دارد  ون وایزر اظهار می .کند سازگاری دارد گرایی نئوکالسیکی نظریه درآمد پولی را مطرح می نهایی
نیز سرعت  نیز ثابت باشد و Y که اگر حجم پول در جریان ثابت بماند و مقدار درآمد حقیقی کل،

 .شود تورم می موجب امر این کند تغییر پایین طبقات نفع به درآمد توزیع اما ،ند نیز تغییر نکV گردش پول
 کاهنده هر چقدر درآمد افزایش استدالل وی در این مورد این است که طبق نظریه مطلوبیت نهایی

 لذا واحدهای آخر ،یابد طلوبیت نهایی درآمد آنها کاهش میم برای واحدهای بعدی درآمد یابد می
نسبت به  ند برای بدست آوردن مقدار معینی کاالد و آنها حاضرنشو تر می لی آنها کم ارزشدرآمد پو

در اینجا چون توزیع درآمد به نفع  .یعنی کاالها را با قیمت باالتری بخرند قبل پول بیشتری بپردازند
 یابد، زایش میافقیمت  مین نشده کاالیی دارندأطبقات پایین تغییر کرده است و طبقات پایین نیازهای ت

 و زیاد شدن درآمد آنها در حاشیه این کم بنابر،مین نشده کاالیی ندارندأی نیاز تاما طبقات باالی درآمد
 این ت باالی درآمدی تغییر کند در چارچوب لذا اگر توزیع درآمد به نفع طبقا،ها نداردتاثیری بر قیمت کاال

یابد  رآمد طبقات پایین درآمدی کاهش میا وقتی دزیرها در اقتصاد کاهش نیز یابد  چه بسا قیمت فرض
لذا بدون  ، کاالها را با قیمت کمتری بخرند حاضرند وشود تر می خرین واحدهای پولی آنها با ارزشآ

  .یابد ها کاهش می سطح عمومی قیمت M,V,Yتغییر 
یلیارد ریال م 400000 یعنی حدود درصد40در اقتصاد ایران نیز انباره نقدینگی حدود 1385در سال 

 در درصدی 6/13ها و سودها نسبت به تورم  اجاره ،بندی کامل دستمزدها با فرض شاخص .افزایش یافته است
  نقدینگیمیلیارد ریال 200000 حدود نهایتاًیقی درصدی تولید ناخالص ملی حق 6/6 رشد دلیل این سال و به

میلیارد ریال  200000ر گرفته است و حدود افزایش یافته در اختیار صاحبان دستمزد و اجاره و سود قرا
و یا  GNPآن در اختیار کسانی قرار گرفته است که روی اموال غیرمنقول و اموال منقول نامرتبط با 

 های باالمان عوامل نامولد و صاحبان درآمدهای بیش از حد نیاز فعالیت دارند و اینها در واقع ه گری واسطه
 کنیم که نرخ تورم نسبت به  اشباع شده است مالحظه میین گروه تقریباًهای کاالیی اهستند و چون نیاز

افته میلیارد ریال نقدینگی افزایش ی 400000 یعنی چون از حدود ،نرخ رشد نقدینگی بسیار کمتر است
 .مین نشده کاالیی دارندأهای تگیرد که نیاز هایی قرار می ل آن در اختیار گروه میلیارد ریا200000تنها حدود 

) 40-2/6=8/33  حقیقی رشد نقدینگی و تولید ناخالص ملیتفاوت میان نرخ(درصد 8/33تورم به جای 
رسد این اتفاق که در بسیاری از محافل علمی و  به نظر می.  درصد افزایش یافته است6/13حدود تنها 
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و در واقع است س نظریه درآمدی پول رخ داده  بر اساعنوان یک معما تلقی شده است دقیقاً اجرایی به
  .گونه ابهامی در آن نیست هیچ

 ندمدت این دو متغیر بر قراررسد که گرچه رابطه بل  شده به نظر میذکرلذا با توجه به مجموعه مطالب 
ثیرگذار و أد یکی از عوامل ت با این وجو، امادهندگی آن کاسته شده است اما از شدت توضیح ،است
ل نقدینگی متناسب با نیاز  همواره در مدیریت و کنترستبای میولی لذا مقامات پ. باشد  بر تورم میمهم

ها  ترین عوامل تهدیدکننده ثبات قیمت عنوان یکی از مهم رویه آن به جامعه و جلوگیری از انبساط بی
    .کوشا باشند

 
   پیشنهادات ارائهگیری و نتیجه. 6

ای برداری به بررسی رابطه متغیره د رگرسیونسنجی در قالب الگوی خو  یک مدل اقتصادهدراین تحقیق با ارائ
 ،استبرآوردی حاکی از اثر منفی تولید بر تورم  VAR که نتایج حاصل از مدلمربوطه در مدل وتورم پرداختیم 

نتایج  .ارداتی اثر مثبت بر تورم داردهای کاالهای و که نرخ رشد ارز و عرضه پول و شاخص قیمت درحالی
کی از آن است که سه متغیر رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی و نیز رشد نیز حا آزمون علیت گرنجر

ین موضوع در مورد نرخ ارز که ا  درحالی،باشند  خدمات وارداتی عامل علی تورم میشاخص بهای کاالها و
ف معیار باشد که اثر یک انحرا ضربه نیز حاکی از این می –العمل  نتایج حاصل از تابع عکس. گردد تأیید نمی

 وارداتی ونرخ ارز بر تورم مثبت الهایهای کا تورم و رشد عرضه پول و شاخص قیمت خود سویتکانه وارده از
نتایج تجزیه واریانس نیز حاکی از  .باشد  تولید بر تورم منفی میسویده از حراف معیار تکانه وارنو اثر یک ا

و حاکی از یک اثر ماندگار گی تورم دارد دهند دینگی در توضیحیک سهم عمده تولید و تورم ورشد نق
  .نقدینگی بر تورم دارد

 فشار هزینه و افزایش تقاضا، عمده ورم در یک نگاه کلی دارای سه منشأتبر اساس مباحث نظری ارائه شده 
وکاهش ارزش  )کسری بودجه دولت(های انبساطی مالی  سیاست ،افزایش عرضه پول .تنگناهای ساختاری است

  افزایش،وری کاهش بهره ، افزایش دستمزد،های طرف عرضه  شوک،یش تقاضاه مصادیق افزاپول از جمل

 .باشند هزینه می فشار از ناشی تورم ادیقمص جمله انرژی از های حامل ویژه به تولید های نهاده و عوامل قیمت
 .باشند رم میروز تو ساختار غیررقابتی بازارها و وجود انحصارات از جمله دالیل ساختاری برای ب،همچنین

های شکاف  ای مقابله با تورم براساس نظریهشده بر راهکارهای ارائه  با توجه به دالیل تورم و مصادیق آن،اینبنابر
 .باشند  می...لت و وانضباط مالی د ، ترتیب شامل محدود کردن عرضه پولفشار هزینه و ساختار اقتصاد به تقاضا،
 ،بر این اساس .مدت و بلندمدت متفاوت است ای دولت برای کنترل تورم در کوتاهراهکاره شدگونه که عنوان  همان
  :های مهار تورم را بصورت زیر پیشنهاد نمود توان راهکار می
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مات مصرفی از طریق کاهش انتظارات تورمی که خود کاهش نوسانات شاخص قیمت کاالها و خد -
اعتمادی مردم به   بی،در واقع. مردم را به خود جلب کندمستلزم این است که دولت اعتماد فعاالن اقتصادی و 

آن سیاست   کهکند یاستی را برای کاهش تورم اجرا می دولت س اگرکه حتی های دولت موجب شد سیاست
  . عکس داشته باشدای کامالً نتیجه

  رویه نقدینگی  جلوگیری از رشد بی -
های  ل رشد نقدینگی اجرای سیاستجه امکان کنترهای دولت و در نتی گیری از افزایش هزینهبه منظور پیش

  .گردد توسط بانک مرکزی پیشنهاد می )بازاز طریق عملیات بازار ( پولی انقباضی
 افزایش تواند موجب افزایش تولید شود، یکی از مواردی که می: های افزایش تولید و عرضه سیاست -
های نامولد   باید دولت به محدود کردن فعالیتنیز ود باش های مختلف اقتصاد می در بخشوری عوامل تولید  بهره

  .اقدام نماید
موعه عواملی همچون مج: های ساختاریکردن تنگنا های مناسب برای برطرف گیری سیاستبکار -

 که ای گونه  به،شوند زا محسوب می نفتی از جمله عوامل ساختاری تورمهای وابستگی درآمدهای دولت به درآمد
دولت با کسری بودجه مواجه فت و عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت قیمت ن با کاهش فرضاً
حجم  با استقراض از نظام بانکی .کند  بودجه از نظام بانکی استقراض میمین این کسریأشود و برای ت می

لندمدت های ب سیاستگیری  بکار، بنابراین.یجه آن چیزی جز افزایش تورم نیستکه نت یابد نقدینگی افزایش می
 قانون اساسی راه را 44آمیز اصل  همچنین اجرای موفقیت توسعه و گسترش نظام مالیاتی ها هماننداصالح ساختار

  .سازد هموار می  این تنگناها ساختن منظور برطرف های بخش خصوصی به برای گسترش فعالیت
بخش بزرگی از اقتصاد ایران از آنجایی که : زا اجتناب از تصویب و بکار گیری قوانین و مقررات تورم -

سهم بسیار زیادی  کند افزایش قیمت کاالها و خدمات انحصاری که دولت عرضه می در انحصار دولت است
های  دولت و شرکت ،Cost-Plusگذاری   به دلیل استقرار نظام قیمتسوییاز  .در افزایش تورم در ایران دارد

و به افزایش  کنند مین میأ با افزایش بهای کاالها و خدماتشان تهای خود را وابسته به آن پیوسته افزایش هزینه
  .گذاری در بخش عمومی باید اصالح گردد بنابراین نظام قیمت .کنند وری کمتر توجه می بهره
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