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 VARXنگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد 
 

 1سید عزیز آرمن

 2نژادمجتبی قربان

 *3وحید کفیلی

 

  01/00/0231تاریخ پذیرش:                32/01/0231 تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

ین ا در. ترین مشکالت اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده استیکی از مهم عنوانبهپدیده تورم 

در مباحث تورم است.  مطالعه موردی هاحوزه جمله ازهای کنترل آن، بین، عوامل مسبب این پدیده و راه

عنوان یکی از ( به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به1331تا  1332های دوره زمانی )تحقیق حاضر با تکیه بر داده

ت. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته استرین چالشمهم

استفاده شده  VARXی الگوهازای الگو هستند؛ لذا از عنوان متغیرهای برونصادرات نفت و متغیر نهادی به

درصدی پایه پولی  33بینی تورم تحت دو سناریو )سناریو رشد و با استفاده از مدل کالن برآورد شده، به پیش

م دهد، اختالف تورنتایج نشان می درصدی پایه پولی( برای پایه پولی پرداخته شده است. 13 و سناریوی رشد

یعنی با کنترل ؛ درصد خواهد بود 3و  1/9، 3/6به ترتیب برابر  1333-39های تحت این دو سناریو در سال

رشد تواند ضی شدید نیز میهای پولی انقباتوان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاسترشد پایه پولی می

 .اشدزمان تولید و تورم بی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هماقتصاد
 

 .VARX، تورم، پایه پولی: هایدواژهکل

 

 . JEL :E31 ,E51 ,C32بندی طبقه
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 مقدمه . 1
شود، یک مشکل از آن یاد می عنوانبه چهآنشود. ها تورم نامیده میافزایش سطح عمومی قیمت

 صورتهبهاست. فرآیندی که در آن ارزش پول ملی و مدام سطح عمومی قیمت برگشتیرقابلغافزایش 
ای پولی، هناکارایی سیاست ،یاقتصادثباتی ای از بینشانهکند. نرخ باالی تورم مداوم کاهش پیدا می

، انحراف (232: 0002، 1)تریوینو و میکسون هاپروژهتورم باعث نااطمینانی در ارزش خالص فعلی 
 ؛1392، شاکری و همکاران) . بدتر شدن توزیع درآمدشودمی (132: 0102، 2)گومه های اقتصادیانتخاب

، پژویان و خسروی) گذاری مولدهای سرمایه(، کاهش انگیزه2002 ،3آلبانسی ؛1339 ،ابونوری و همکاران
(، 2000، 0بایرن و دیویس ؛1993، 0سرن ؛1339، هادیان و وهام ؛1391، مازار و نظری گوار، عرب1391

 زایش جرمـ(، اف1999 ،2، گلیفسون1331 ،نژادطیبی و مصری) اهش صادراتـافزایش واردات، ک
(، ممانعت از ورود سرمایه 2009 ،3تانگ و لین ؛2013 ،و همکاران 2تامایو ؛1391، زاده و همکارانعیسی)

 10اوزجان) یاقتصادعوامل  اندازپس(، تغییر رفتار 2002، 9اپستین ؛1390، م زن نیکورئوفی و قل) خارجی
 ( ازجمله نتایج تورم است.2009، 11آنگ؛ 2010، احمد ؛2003، همکاران و

وسعه شرط رشد و تعنوان پیشها بهدر ادبیات اقتصاد کالن، کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت    
 20که از اوایل دهه  (2: 2010 ،12اودوسانیا و آتاندا پذیرفته شده است )کامالًپایدار بلندمدت، موضوعی 

اثرات مخرب  دلیل(. به1: 0112، 13امیموال و انوما)گرفت مداران قرار در مرکز توجه سیاست یالدیم
 توجه موردهمواره  های کالن اقتصادیعنوان یکی از اهداف سیاستتورم بر اقتصاد، کنترل آن به

ن ای است که دالیل آبوده است. تورم پایدار و مزمن این روزهای اقتصاد ایران نیز، پدیدهاقتصاددانان 
های اقتصادی ای از بداخالقیاز مجموعه متأثرهای متمادی دارد. بدون شک این پدیده ریشه در سال

یا  واسطه تورم مزمن خواستهها بههای مختلف است. دولتها و حتی حکومتشده توسط دولتاعمال
صورت مخفیانه بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را به حراج کنند، بهکه ایجاد میای ناخواسته

 (.92: 0102، 10گذارند )آبیدمی و مالیقمی
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هایی چون رشد اقتصادی پایین )در مقایسه با سایر کشورها و در مقایسه با تورم باال در کنار چالش     
یژه در جوانان، وبه، شوک جمعیتی و نرخ بیکاری باال مقادیر هدف در برنامه پنجم توسعه(

دولتی،  ادی، اقتصزدگ یاستس ریزی صحیح،برنامه های پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، عدمباطیضانبی
بودجه، سوءمدیریت و ضعف نهادها،  آلودگی ها، نفتگسترده سیاسی، تحریم رانت ناسالم، رقابت

 هایترین چالشها و فقدان ثبات سیاسی از مهمدفمند کردن یارانهسازی، اجرای فاز دوم هخصوصی
ترین رسد در حوزه متغیرهای اقتصاد کالن، تورم باال مهماما به نظر می؛ پیش روی اقتصاد ایران است

 ترین چالش اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده باشد.و مزمن
دبیات نظری اقتصاد کالن در حوزه تورم و حقایق این پژوهش به دنبال آن است تا با اتکا به ا    

ترین چالش حال حاضر اقتصاد عنوان مهماقتصاد ایران، به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به آشکارشده
نوان عایران، بپردازد. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به

استفاده خواهد شد.  VARXباشند؛ لذا در این مطالعه از الگوهای خاص، یمزای الگو متغیرهای برون
بینی تورم تحت سناریوهای مختلف برای حجم در پایان با استفاده از مدل کالن برآورد شده، به پیش

ها برای سه سال بینی(، پیش1302-90ی )موردبررسرداخت. با توجه به دوره ـم پـایه پولی خواهیـپ
درصدی پایه  10درصدی پایه پولی و سناریوی رشد  30)سناریو رشد  و سناریوبا فرض د 92-1390

ادبیات نظری و تجربی تحقیق پرداخته شده و در  مروربهپولی( انجام خواهد شد. برای این منظور، ابتدا 
ه ب ، اقدامآمدهدستبهادامه مدل تحقیق و روش برآورد آن معرفی شده است. در انتها با توجه به نتایج 

 بینی با توجه به دو سناریو شده است.پیش
 یران،ت در اقتصاد افمطالعات داخلی با توجه به نقش پررنگ ن از بسیاری دهد درها نشان میبررسی    

ک که ایران یکی از اعضای اوپبا توجه به این استفاده بوده است. نفت یکی از متغیرهای مورد متغیر
 غیرمت پذیر خواهد بود و اینایران در بازار نفت قیمت ذا عمدتاًل ؛است که دارای سهمیه مشخص است

زا در نظر گرفتن یک برون عالوه برقابلیت را دارد که این  VARX الگویزاست. برون ما برایاساساً 
برداری، ما را قادر به بررسی اثر شوک این متغیر بر دیگر متغیرهای الگو  یحخود توض در الگوهای متغیر

 و سناریوسازی قالب رد( پولی پایه تغییر) پولی سیاست اثر بررسی .نماید یاتکانه واکنش ده تابعبا استفا
 بود. خواهد مطالعه نوآوری وجه دیگر نیز شدهانجام سازیشبیه بر اساس بینیپیش

های بعدی تحقیق به شرح زیر است: با مرور ادبیات نظری و تجربی تحقیق، نگرش مناسب برای بخش
 های خاص متغیرهای مورداستفاده، روشمدل مناسب تحقیق شکل گرفت و با توجه به ویژگی ارائه

VARX   انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. با آزمون ریشه واحد برای متغیرهای تحقق، شرایط
ی عجمالزم برای برآورد آماری بررسی و مدل تحقیق مورد برآورد قرار گرفته است. با انتخاب بردار هم

 بینی تورم تحت دو سناریو پرداخته شده است.متناسب با ادبیات تحقیق، به پیش
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 مروری بر ادبیات موضوع  .2
 منشأها از آن هرکدامهای تورم نظریات متفاوتی ارائه شده است که در اقتصاد برای توضیح علل و ریشه
ها، زینها، دیدگاه کیندیدگاه کالسیکاز:  اندعبارتاند. این نظریات متفاوتی را برای تورم متصور شده

 یان، نظریه ساختارگرایان.گراپولنظریه تورم فشار هزینه، نظریه 

 ها تورم از دیدگاه کالسیک .2-1
 لندمدتبیرهای حقیقی ندارد و خنثایی پول در متغها، مقدار پول هیچ ارتباطی با تعیین یککالسدر مدل 

برای بررسی تعیین متغیرهای اسمی، اقتصاددانان کالسیک به های مهم این مدلهاست. یکی از ویژگی
شوند. تعداد زیادی از اقتصاددانان مشهور ازجمله هیوم، ریکاردو، میل، نظریه مقداری پول متوسل می

ال اند. نظریه مقداری پول به دنبمارشال، اروینگ فیشر و حتی کینز در توسعه این نظریه سهیم بوده
وارد ادبیات اقتصاد کالسیک شد. در این زمینه دو « در مورد پول»وم تحت عنوان انتشار مقاله مهم هی

به اروینگ فیشر است و تفسیر دوم  مربوطیه مقداری پول وجود دارد، تفسیر اول از نظرتفسیر مهم 
 مربوط به مارشال و پیگو است که تحت عنوان تراز نقدی کمبریج مطرح است:

 1تفسیر اروینگ فیشر .2-1-1

ین اض اصلی این نظریه، وجود یک تابع تقاضای پول باثبات برای تراز حقیقی پول است. با توجه به فر
 منظور حفظ قدرت خرید تراز نقدیتابع، نرخ رشد عرضه اسمی پول، نرخ تورم را تعیین کرده و مردم به

: 9231 ،ون)جانسمایند نمیبینی نموده و تراز حقیقی خود را متناسب با آن تعدیل خود، نرخ تورم را پیش
 ،حجم پول M طهاست که در این راب «MV=PT»صورت تحلیل وی مبتنی بر رابطه مبادله به .2(20
V  سرعت گردش پول که عبارت است از متوسط تعداد دفعاتی که یک واحد پول برای انجام معامالت

ل معامالتی است که در طی تعداد ک Tها و متوسط قیمت Pگیرد، کاالهای نهایی مورداستفاده قرار می
گیرد. این معادله یک اتحاد بوده و طبق تعریف همواره برقرار است. چون دوره بررسی صورت می

اطالعات دقیق راجع به حجم معامالت در دسترس نیست، با فرض وجود رابطه متناسب بین درآمد 
ال اگر فرض شود که درآمد کرد. ح T ( را جایگزینYتوان درآمد حقیقی )حقیقی و حجم معامالت، می

باشند، براساس رابطه مبادله هرگونه تغییر در عرضه پول باعث حقیقی و سرعت گردش پول ثابت می
پردازان اما واقعیت این است که فیشر و سایر نظریه؛ گرددها میتغییرات متناسب در سطح عمومی قیمت

توسط نیروهای  Yو  Vدند که در تعادل، نداشتند، بلکه معتقد بو Yو  V مقداری، اعتقادی به ثبات
تغییرات  کنند کهپردازان مقداری پول فرض میاما نظریه؛ شودحقیقی اقتصاد و نه حجم پول، تعیین می

V  وY ها ناشی از تغییرات حجم پول که هرگونه تغییر در قیمتطوریکندی است بهدر طول زمان به
 .استا تغییرات حجم پول ها کامالً متناسب باست. لذا تغییر قیمت

                                                           
1. Irving Fisher 

2. Johnson 
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 تفسیر مکتب کمبریج. 2-1-2 

لی دارد ی پول بستگی به سطح درآمد ملی پوتقاضاتفسیر اقتصاددانان کمبریج به این صورت است که 
یک عدد  Kتقاضای اسمی پول،  dMکه  KPYdM=: توان نوشتی مثبت است، یعنی میارابطهو این 

مدت متغیر است در کوتاه Kدر نگرش کمبریج،  لی است.درآمد ملی پو PY تر از یک، ومثبت کوچک
گاه معادله کمبریج درواقع همان نظریه تقاضای پول مقداری ثابت است، آن K اما اگر فرض کنیم که

. بر طبق نظریه مقداری، تغییر M=KPYتوان نوشت ، میdM=Mاست. با فرض تعادل در بازار پول 
رد اما سطح قیمت را تعیین خواهد کرد زیرا مقدار تولید در سطح مقدار پول در بلندمدت اثر حقیقی ندا
کند. در این نظریه تعادل ، حجم پول سطح قیمت را تعیین میK,Yاشتغال کامل است و با ثابت ماندن 

 تواند برقرار شود.ها میمجدد در بازار پول فقط از طریق تغییر سطح قیمت
همراه بوده است  1گرایان و کار میلتون فریدمنن توسط پولاخیراً نظریه مقداری پول با گسترش آ    

کنندگان پول را به دلیل آنکه ایجاد که به آن نظریه جدید مقداری پول گویند. در این تئوری مصرف
 های تولیدی تراز پولی یک منبع خدماتی تولیدی است کهدارند و از دید بنگاهکند نگه میمطلوبیت می

 کند. ها را پر میها و دریافتاختفاصله بین جریان پرد

 هاتورم از دیدگاه کینزین .2-2
ود. در شرایط شها از انتقال به سمت باالی منحنی تقاضای اقتصاد ناشی میاز این دیدگاه، افزایش قیمت

شرایط اشتغال  در آنکهحالنماید، اشتغال ناقص، تقاضای مؤثر میزان تولید حقیقی و اشتغال را تعیین می
امل به دلیل محدودیت تولید حقیقی، فرآیند تعدیل اقتصادی از طریق تغییرات سطح درآمد اسمی و یا ک

امل، . پس تقاضای مؤثر در شرایط اشتغال کاستهای پولی تولید اشتغال کامل تر قیمتبه عبارت دقیق
تقاضای مؤثر  زونیکند. پس عامل اصلی تورم، فو در شرایط بیکاری تولید حقیقی را تعیین می هاقیمت

ظر کینز، ن های حقیقی اقتصاد دارد. ازکه این اضافه تقاضا ریشه در بخش بر تولید اشتغال کامل است
تأمین مالی مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی دارای کمترین اثر تورمی و تأمین مالی مخارج دولت از 

 ترین روش است.طریق انتشار پول تورمی

 شار هزینهتورم ناشی از ف .2-3
های که علت آن افزایش هزینه زمان تورم و بیکاری عوامل تولید استاین اندیشه محصول وقوع هم

تولید )افزایش نرخ دستمزدها یا افزایش قیمت مواد اولیه( و انتقال منحنی عرضه کل است. در این 
مزدها را در پی دارد که تئوری افزایش دستمزدها تورم را در پی دارد و افزایش تورم افزایش مجدد دست

 شود. مرحلهمعروف است. تورم ناشی از فشار هزینه از دو مرحله تشکیل می 2دستمزد -به مارپیچ قیمت

                                                           
1. Friedman 

2. Spiral of wages and prices 
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شود. اول، انتقال به سمت پایین تابع تولید است که به انتقال به سمت باالی منحنی عرضه کل منجر می
 آن است. مرحله دوم، بروز مازاد تقاضا و افزایش قیمت ناشی از

 نظریه پولی تورم .2-4
گرایان، رشد حجم پول شرط الزم و کافی برای ایجاد تورم است. فریدمن عقیده مکتب پول بر اساس

میشه گردد. وی تورم را هتر حجم پول نسبت به تولید ایجاد میدارد که تورم تنها از طریق افزایش سریع
تحت کنترل بانک مرکزی باشد، در این صورت بانک داند. اگر حجم پول جا یک پدیده پولی میو همه

س ها کنترل نرخ رشد حجم پول بر اسامرکزی مسئول آغاز و یا پایان تورم است و تنها راه تثبیت قیمت
های قواعد معین پولی، قاعده نرخ رشد ثابت پول است، یعنی قواعد پولی معین است. یکی از نمونه

 که به آن سیاست غیرفعال گویند. کنش نشان دهدهای اقتصاد واسیاست نباید به شوک
ود. با پذیرش شگرایان، سرعت گردش پول ثابت نیست و یک متغیر وابسته محسوب میبه اعتقاد پول    

های انبساطی پولی، درآمدهای اسمی را از طریق افزایش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست
کند اما معتقد می تأییدمدت جم پول بر تولید حقیقی را در کوتاهسازد. فریدمن تأثیر حها متأثر میقیمت

سازد. این مکتب مدافع کاربرد قواعد بلندمدت ها را متأثر میاست در بلندمدت تنها سطح عمومی قیمت
 های پولی است.شده در تنظیم سیاستو یا اهداف از پیش تعیین

 دیدگاه ساختارگرایان  .2-5

 ای، عوامل ساختاری و نهادی ران بایستی در کنار عوامل با عوامل پولی و هزینهبه عقیده ساختارگرایا
عنی ی تضادهای توزیعی باشد؛ یتواند نتیجهها تورم میتورم در نظر گرفت. از دید آن تداومنیز در بروز و 

ند، باش گذاری برخوردارفروشند، اگر از قدرت قیمتعوامل اقتصادی که در اقتصاد کاال یا خدمات می
ها ند و آنکنکنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمیسعی می

ی فروشندگان و همه ازآنجاکهاما ؛ اختصاص دهند به خودتوانند از محصول ملی سهم بیشتری می
های یکسان و مشابه زمان( در معرض انگیزهصورت ناهماهنگ و غیر همی عوامل اقتصادی )ولو بههمه

(. 2/1032 :1332، )شاکری برندقرار دارند، دیگران هم با همین تصور قیمت کاالهای خود را باال می
کند. البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا ها افزایش پیدا میصورت مداوم سطح عمومی قیمتلذا به

توزیعی  های تورمی از طریق تضادهایتأثیر نیست. اگر سیالن نقدینگی زیاد باشد، تقویت استعدادبی
 (.2/1032 :1332، شاکریشود )تسهیل و تقویت می

 الگوی اقتصادی .2-6
اقتصادی  ارائه الگوی به دنبالدر این قسمت با اتکا به مبانی نظری و تجربی و واقعیات اقتصاد ایران، 
 ن هستیم.برای تحلیل تورم و بررسی اثرات آن بر متغیرهای کالن در اقتصاد ایرا

 صورت زیر بیان نمود:ایران را به در اقتصاد تورم بر مؤثر ترین عواملمهم توانمی طورکلیبه
 های آندرآمد ناشی از نفت و فرآورده  -1
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 گسترش اندازه دولت -2 

 انتظارات -3

 تورم ساختاری -0

 رشد نقدینگی -0
 دهه یلواا از را خود أثیرت که کشور در تورم نرخ افزایش بر تأثیرگذار عامل اولین که گفت توانمی    
 جنگ ازجمله دالیلی، به میالدی 00 دهه اوایل از است. نفتی درآمدهای افزایش است، داده نشان 00

 اما؛ شد کشور نصیب سرشاری درآمدهای و شد برابر چند نفت قیمت بارهیکبه اسراییل، و اعراب میان
 یهابرنامه قالب در برسد، مصرف به شدهتیریمد و صحیح طوربه کهآن یجابه سرشار درآمدهای این

 میان تعادلعدم نوعی با دوره این در دولت مالی مخارج افزایش. شد پدیدار دولت انبساطی مالی
 زایشاف که شد این نتیجه بنابراین و شد همراه مصرفی، و تولیدی از اعم کشور، مختلف هایبخش
 افزایش اب مقارن ی. از طرفشد منجر بیشتر تورم به مد،بیانجا کشور توسعه به کهآن یجابه دولت مخارج
 ،است نفتی یهافرآورده قیمت افزایش شودمی ایران در تورم باعث که دیگری مورد نفت، قیمت

 اردو خارج از و بوده وابسته هاآن به کشور که نفتی هایفرآورده شدید و بارهیک افزایش کهطوریبه
 .ندامطالعات متعددی این متغیر را در کانون توجه قرار داده .شودمی ایران در تورم افزایش باعث شود،می

 توانیم عامل این اثرات ازجمله. است ایران در اقتصاد تورم نرخ بر مؤثر عاملی دولت اندازه گسترش    
 رد تعادل عدم خارجی، تجارت در تعادلعدم کشور، مصرف الگوی و تولیدی توان بین تعادلعدم به
 شور،ک اقتصادی مناطق بین تعادلعدم اقتصادی، هایبخش ترکیب در تعادلعدم دولت، بودجه افتب

 و آمددر توزیع الگوی در تعادلعدم تولید، زنجیره در واسط هایحلقه فقدان تولید، شیوه دوگانگی
 ساختاری ملعوا تأثیر خورشیدی تحت 00 دهه در تورم پدیده. کرد اشاره نفتی درآمد به کشور وابستگی
 گشت،یم ظاهر کل عرضه رشد و مؤثر تقاضای و نقدینگی رشد بین موازنهعدم در آثارش کهذکرشده 

  .یافت شدت تولید هایهزینه فشار و وارداتی تورم طریق از و آغاز
 های گذشته دولت و چگونگیتوان اثبات کرد که به جهت سیاستمی شدهانجاممطالعات  بر اساس    

ای از ها در تشکیل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمدهعامالن اقتصادی و رویکرد آنیادگیری 
م در اقتصاد ایران پایدار و یا به عبارتی ماندگار است. ویژگی ماندگاری تورم بدان معناست که اگر تور

وند خود کشد تا مجدداً به رتورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طوالنی طول می
چون تغییرات  یابدمدت سیاست پولی کاهش میدیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاهعبارتبرگردد. به

 ،است )درگاهی و شربت اوغلیگذشته طور عمده تابعی از تحوالت قیمتی ها در دوره جاری بهقیمت
1339 :20). 

های ساختاری عنوان تنگناعرضه به پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکالت مبنایی طرفرقابتعدم    
  ورم است.های تتر شدن استعدادها و پویاییتر شدن و قوینیز از عوامل ساختاری تأثیرگذار بر پیچیده
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 ینگیپایه پولی و نقد رشد دارد، نقش کشور در تورم گیریشکل در که عواملی ترینیکی از مهم اما    
. ستا شده کشور در یدورقم تورم نرخ ایجاد باعث نقدینگی زننامتوا رشد اخیر هایسال عمده است. در

 کهطوریهب دهد،می نشان پایه پولی افزایش قالب در را خود تورم، بر نفت قیمت افزایش تأثیر طرفی از
 زایشاف و خود مخارج تأمین برای که آیدمی وجودبه دولت برای انگیزه این نفتی درآمدهای افزایش با

 زایشاف و ارز تبدیل این. کند تبدیل ریال به را نفت از ناشی ارزی درآمدهای عمرانی، و یجار هایهزینه
 داشتهن کشور برای تورم جز اینتیجه و نبوده میزان همان به تولید رشد که است حالی در نقدینگی

 :شودمی تورم باعث مختلف فاز سه از پایه پولی که گفت توانمی طورکلیبه. است

 دولت بودجه سریک تأمین -1

 ریال به ارزی درآمدهای تبدیل -2

  بانکی بخش پول خلق -3

 های زیر تحتواسطه شوکها بهگیری قیمتدر چارچوب الگوی مورداستفاده در این تحقیق شکل    
 (:220: 0012، 1ندریبه پیروی از هگیرد )میتأثیر قرار 

 مازاد تقاضا برای کاالها و خدمات برای بخش خصوصی -1

 اد تقاضا برای عوامل تولیدماز -2

 مازاد نگهداری پول که تحریک مازاد تقاضا را دارد -3

 مازاد کسر بودجه -0

 های ساختاری، تأثیر نرخ ارز، واردات و صادراتشوک -0

 آپ و فشار هزینه-عوامل طرف عرضه: روابط مارک -2

 ها.های جهانی، کنترل قیمتدیگر عوامل مانند جنگ، شوک -2

 ونهمچای برای عوامل غیراقتصادی، سیاسی جدید نقش ویژه از طرف دیگر اقتصاد کالن  -3
گیرد. لذا عوامل نهادی نیز باید در نظر نقش نهادها، فرایندهای سیاسی و فرهنگ را نیز در نظر می

 گرفته شود.
 

 سابقه تجربی تحقیق. 3

از  یکی بحث تورم ازجمله مباحثی است که مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است و هنوز هم
توان به دو قسمت طورکلی مطالعات این حوزه را میمباحث مطرح در مباحث کالن اقتصادی است. به

کننده تورم و تأثیر تورم بر سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی تقسیم کرد. با توجه به عوامل تعیین
و بوده و مطالعات در دهای تورم است، مدنظر کنندهموضوع تحقیق حاضر، محور اول مطالعات که تعیین
 بخش خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفته است.

 

                                                           
1. Hendry 
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 مطالعات داخلی :1 جدول 

 نتایج محققین

 شیرین بخش و میقانی
(1390) 

 اعتبار دفاق اما مثبت تأثیر دولت گذاریسرمایه هزینه و دارمعنی مثبت تأثیر دولت جاری هایهزینه
 های عضو اوپک(برای کشور) .اندداشته تورم بر آماری

 اصغرپور و همکاران
(1393) 

که طوریگذاری تورم تأثیر معناداری بر نرخ تورم داشته است؛ بههدف،  1930-2010دوره طی 
 گذاریواسطه اجرای هدفبه( صنعتیکشورهای غیر)روند بلندمدت تورم در کشورهای اجراکننده 

 .کاهش یافته است درصد 0/2 تورم به میزان

و شریفی  زادهگرجی
 (1393رنانی )

اقتصادی و نهادی،  هاییمآموزش و توسعه منابع انسانی، رژ) یانبنتمام محورهای اقتصاد دانش
به جزء شاخص آموزش تأثیر منفی و معنادار  (اطالعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری هاییرساختز

 بر تورم دارند

سهیلی و همکاران 
(1391) 

نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ ارز، موجود )انتظاری از میان عوامل  رخ تورمن-1330- 1333دوره 
 در مدل، باالترین تأثیر را بر نرخ تورم دارد (نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید

همکاران فرنقی و 
(1391) 

تورم  ییناناطمتورم باالتر به افزایش نا ایران، الجزایر، عربستان و ونزوئال(کشورها )در تمامی این 
 .شودمنجر می

 .زاستتورم نفتی درآمدهای رشد از ناشی منفی و مثبت یهاشوک دوی هر (1391) یجانیکم

صادقی و همکاران 
(1339) 

 (1330تا  1303) یراناداری بین تورم و اندازه دولت در اقتصاد رابطه منفی و معنی

 (1333مهرآرا و مجاب )
 ینانیعلت افزایش نا اطم توانندیتورم و کاهش درآمدهای نفت م افزایش، 1330-1333طی دوره 

 .افزوده بخش نفت استتورم باشند و منشأ اصلی نا اطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش

 (1330مرادی )
 رابطه نااطمینانی و تورم بین 2000:12 تا 1909:0 ماهانه دوره یهاداده) موردمطالعه دوره طی

 .اردد وجوددوطرفه 

قوام مسعودی و 
 (1330تشکینی )

شاخص قیمت کاالهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در 
 .باشنداقتصاد ایران می

 .گیردمی شکل پول مسیر از و عمومی مخارج و نفتی درآمدهای توسط ایران، در تورمی فرایند (1333امیری و چشمی )
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 طالعات خارجیم :2 جدول

 نتایج محققین
  1990 تا 1920تأثیر محوری نرخ ارز و عرضه پول بر تورم ترکیه در فاصله زمانی  (1992) 1لیم و پاپی

 های ایراندرآمد نفتی، نرخ ارز و سطح قیمت جهانی بر سطح قیمت یرتأث (2009) یآغاجرآرمن و 

 (2010 تا 1992) یر متقارن شکاف تولید بر تورم هندهای پولی و تأثتأثیر سیاست (2010) 2ماهانتی و جان

 های پولی و مالی بر تورم نیجریهدار سیاستتأثیر معنی (1990) 3موسر

 (2003 تا 1932) یجریهندار نرخ ارز، عرضه پول و تولید داخلی بر تورم یمعنتأثیر  (2011) 0ایمیموله و انوما

 (2011و همکاران ) 0بشیر
های دولت و تأثیر منفی واردات بر تورم پول، تولید داخلی، مخارج و هزینه تأثیر مثبت عرضه

 (2010تا  1922) 2پاکستان

 (2010علوی نسب )
تأثیر مثبت عرضه پول و درآمد نفتی و تأثیر منفی تولید بر تورم ایران با استفاده از روش 

 جمعی یوهانسونهم

 یر منفی افزایش دائمی درآمد سرانه بر تورم ایرانیر مثبت عرضه پول و تأثتأث (2000) 2لیو آددجی

( 2010و همکاران ) 3آرمش
 (2012زاده تفتی )و چاوش

ده و ضعیف(، شاخص قیمت واردکنن) یدتولکننده نسبت به شوک واکنش شاخص قیمت مصرف
 (2000تا  1921های فصلی نقدینگی در ایران )داده

 (2012خندان و حسینی )
ذار صورت غیرمستقیم بر تورم ایران تأثیرگتورم بوده و کسری بودجه به عرضه پول دلیل اصلی

 است.

 کننده تورم غنا هستندیینتععوامل ساختاری و پولی  (2011) 9آدو و ماربوآح

 (1993تا  1902دار کسری بودجه بر تورم یونان )یمعنتأثیر  (2000) 10دارات

 توسعهدرحالدر کشورهای آسیائی  بودجهی بودن کسر زاتورم (2011اهلل و همکاران )یبحب

 است. رگذاریتأثهای پولی برای کنترل تورم کیفیت نهادی کشورهای نوظهور در کارائی سیاست (2011و همکاران ) 11هوه

 

 نگاهی به روند تورم در اقتصاد ایران. 4
 دهد.تغییرات نرخ تورم را برای اقتصاد ایران نشان می ( روند1نمودار )

 

                                                           
1. Papi & Lim 

2. Mohanty & John 

3. Moser 

4. Imimole & Enoma 

5. Bashir and 

6. Bashir 

7. Liu & Adedeji 

8. Armesh 

9. Adu & Marbuah 

10. Darrat 

11. Hove and et al. 
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 روند زمانی نرخ تورم :1ودار نم

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایراننبعم

 

 آمار توصیفی تورم :3 جدول

 هادوره میانگین نرخ تورم انحراف معیار دوره میانگین نرخ تورم انحراف معیار

03/13 20/20 23-1320 23/3 32/0 02-1333 

99/1 12/10 33-1329 23/3 22/2 01-1302 

90/0 33/10 90-1330 20/3 3/13 02-1302 

12/11 13/23 90-1391 20/2 11/13 22-1302 

02/10 33/10 90-1339 22/3 2/21 23-1323 

 های بانک مرکزی(: محاسبات محقق )با استفاده از دادهمنبع
 

 جدی صورتخورشیدی به 00 دهه اواخر از ایران اقتصاد در شود، تورمطور که مالحظه میهمان    
 داربرخور نسبی ثبات از هاقیمت دهه این اواخر تا که دهدمی نشان ارقام و آمار. ایدار گشتو پ پدیدار

 شروع با اما؛ است بوده سال در درصد 0/0حدود  متوسط طوربه تورم نرخ دهه این در کهطوریبه اندبوده
 شدت اب نرخ این ونتاکن که گردید مواجه تورم باالی هاینرخ با کشور و همراه با شوک نفتی، 00 دهه

بنابراین اگرچه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری باال ازجمله ؛ داشته است وجود ضعف همواره و
های های آمار و ارقام موجود، نگاهی به دغدغههای اقتصاد ایران است اما با توجه به واقعیتچالش

ش ترین چالترین و مهم، مزمنرسد تورم باالاقتصادی مردم و وضعیت حال حاضر اقتصاد، به نظر می
محسنی و  ؛2012، محدث و پسران) یراخچنین با توجه به مطالعات پیش روی اقتصاد ایران باشد. هم

توان گفت که ی( م1330، دادگر و همکاران و 1390، ی و دادورپیران ؛2002، مهرآرا ؛2012، جوزاریان

0
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شد ها همچون ردارد. لذا حتی برخی دیگر از چالشای منفی بین تورم و رشد اقتصادی ایران وجود رابطه
 اقتصادی پایین و بالطبع نرخ بیکاری باال نیز متأثر از این پدیده است.

 

 های تحقیقشناسی و دادهروش. 5
های گیرند: طرف تقاضا؛ شوکطور خالصه متغیرهای مورداستفاده در الگو، در چهار گروه زیر قرار میبه

وری، کاهش ارزش پول ملی، های منفی بهرهتورم ناشی از فشار هزینه؛ شوک)حقیقی یا طرف عرضه 
واسطه فشار بازار عوامل تولید(؛ لختی های قیمتی بهها، شوکافزایش دستمزدها، نرخ بهره، مالیات

ها و دستمزدها( و عوامل نهادی. درواقع سعی شده در انتخاب متغیرهای )انتظارات، چسبندگی قیمت
 عنوانتمامی این عوامل، بههای در دسترس، بهها همانند تعداد دادهوجه به برخی محدودیتالگو، با ت

های اصلی تورم، توجه شود. لذا الگو نهایی موردبررسی، به تبعیت از مطالعه اصفهانی و کنندهتعیین
 صورت زیر در نظر گرفته شد:، به1(3201همکاران )

 

(1) (Y ,M , ,INS ,OIL )t t t t t tP f ER  
 

-نشان Yدمات مصرفی(، ـاالها و خـشاخص بهای کها )ح عمومی قیمتدهنده سطنشان Pه در آن، ک

صادرات نفت است.  OILدهنده متغیر نهادی و نشان INSنرخ ارز،  ERعرضه پول،  Mدهنده تولید، 
 .( و از بانک مرکزی ایران استخراج شده است1302-1390) صورت ساالنه بودههای تحقیق بهداده

های تورم را پوشش دهد و بتوان در قالب کنندهرسد الگوی حاضر تا حد زیادی، تعیینمی به نظر     
ها پرداخت. با توجه به اینکه بازارهای اعتباری های سطح قیمتاین الگوی کالن، به بررسی پویایی

وی حاضر ، لذا در الگشوددر ایران تحت کنترل شدید هستند و نرخ بهره در بازار تعیین نمیداخلی )پول( 
بررسی آزمون علیت بین دستمزد و سطح  نتایج (10: 2010،و همکاران 2است )اصفهانیقرار نگرفته 

رابطه بین این دو  (، هیچ1333، مهرگان و رضائی) یگردها نیز نشان داد، همانند برخی مطالعات قیمت
در ابتدا شامل این دو متغیر نیز بود، متغیر طی دوره موردبررسی وجود ندارد. لذا شکل نهایی الگو که 

 ( در نظر گرفته شد.1صورت معادله )به
 پایایی به توجه دلیل به (VEC) 0و تصحیح خطای برداری (VAR) 3برداریتوضیح خود الگوهای    

امکان استفاده از ابزار بسیار  بلندمدت، روابط کردن لحاظ مدت،کوتاه هایپویایی گرفتن نظر در متغیرها،
 سیستم بر تکانه وقوع زمانی مسیر بررسی برای 2و تجزیه واریانس 0ایمناسب توابع واکنش تکانه

                                                           
1. Esfahani 

2. Esfahani 

3. Vector AutoRegressive 

4. Vector Error Correction 

5. Impulse Response Functions 

6. Variance Decomposition 
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 و های مختلف در تغییرات هر متغیردهندگی شوکها و تعیین توضیحسری متقابل آثار ارزیابی منظوربه 
برداری،  یحد توضخوباشد. در الگوهای  برآورد الگو برای مناسبی روش تواندمی روش سادگی حالیندرع

ای الگو زا برعنوان برونتوان متغیرهایی را نیز بهشود؛ گرچه میزا در نظر گرفته میتمام متغیرها درون
ا توجه به زا را سنجید. بهای متغیرهای برونتوان واکنش الگو نسبت به تکانهنمیتعریف کرد اما دیگر 

نوان عدو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی بهشده، حداقل یمعرفرسد در الگوی اینکه به نظر می
استفاده خواهد شد. از  VARXزای الگو باشند؛ لذا در این مطالعه از الگوهای خاص، متغیرهای برون

، های ساختاریوکـای جهت شوانایی استفاده از توابع واکنش تکانهـ(، تVARXهای این الگو )ویژگی
ی مانز یسربینی و تجزیه زا، تجزیه واریانس خطای پیشینده متغیرهای برونآتحلیل ضریب فز

یای پاناتوان شوک متغیرهای الگوها می در این (.1: 0122، 1است )اوکاپو و رودریگززا متغیرهای درون
 زای مدل را نیز بررسی نمود.     برون

 

 برآورد الگو. 6
اده معادالت رفتاری الگو با استفکند تا پیش از برآورد ضرایب های نوین اقتصادسنجی ایجاب میروش

مورد آزمون قرار گیرند. اهمیت پایایی و مرتبه جمعی  2از آمارهای سری زمانی، ابتدا متغیرها ازنظر پایایی
متغیرهای سری زمانی ازنظر روش برآورد ضرایب معادالت در آن است که وقتی تمامی متغیرهای 

توانند ازنظر اقتصادی یک رابطه اشد در صورتی میمربوط به یک معادله رفتاری دارای ریشه واحد ب
 باشند. 3جمعبلندمدت را تشکیل دهند که هم

 03برای  الگوکه مجموعه منسجم و قابل اتکایی از آمار سری زمانی متغیرهای آن از رو پسازاین     
، 0فیلیپس پرون و آزمون 0یافتهفولر تعمیم-گردآوری شد، با استفاده از آزمون دیکی (1302-90)سال 

ارائه  0پایایی هر یک از متغیرهای الگو تعیین گردید. نتایج آزمون پایایی متغیرها در جدول  پایایی یا نا
 شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Ocampo and Rodríguez 

2. Stationarity 

3. Cointegrated 

4. Augmented Dicky Fuller Test 

5. Philips-Peron 
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 نتایج آزمون پایایی متغیرها :4 جدول

 
 تفاضل مرتبه اول متغیر سطح متغیر

 نتیجه
ADF PP ADF PP 

LCPI - 3/2  - 00/0  - 91/3  - 23/3  I(1) 

LGDP - 21/2  00/2  - 00/0  - 23/3  I(1) 

LH - 03/2  - 31/2  - 92/3  - 90/3  I(1) 

LEX - 20/1  - 09/1  - 09/3  - 23/3  I(1) 

LOIL 10/1  10/1  - 0/2  - 0/2  I(1) 

LEF - 23/1  - 12/1  - 03/2  - 09/2  I(1) 

 های تحقیقمنبع: یافته
 

دهنده لگاریتم طبیعی متغیرهاست. همچنین در این مطالعه از شاخص نشان LNدر جدول باال،     
عنوان پروکسی برای متغیر نهادی استفاده ، به2توسط موسسه فریزر شدهگزارش(، EF) 1آزادی اقتصادی

توسط موسسه  شدهگزارش 0و آزادی مدنی 3ذکر است که از دو متغیر حقوق مالکیتیانشاشده است. 
اال تر بوده است. نتایج جدول بفاده شد که نتایج شاخص آزادی اقتصادی مناسب، نیز است0فریدم هوس

شوند. لذا گیری پایا میبار تفاضلیا هستند؛ اما با یکنا پادهد تمامی متغیرهای الگو در سطح نشان می
 ( هستند. I(1)از مرتبه یک ) جمعیمتغیرها 

تعداد زیاد متغیرهای موجود در الگو، برای مقادیر  های در دسترس وبا توجه به محدودیت تعداد داده    
یز، زای الگو نزا و برونتکرار استفاده شد. وقفه الگو برای متغیرهای درون 1000سازی با بحرانی از شبیه

 یک در نظر گرفته شده است. 
 2ینهجمعی بر اساس دو معیار مقدار مشخصه بیش، تعداد بردارهای همVARXپس از تعیین مرتبه     

 ( ارائه شده است. 3جمعی در جدول )تعیین خواهد شد. نتایج تعیین تعداد بردارهای هم 2و اثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Economic Freedom 

2. Fraser Institute 

3. Political Rights 

4. Civil Liberties 

5. Freedom House 

6. Maximal Eigenvalue 

7. Trace 
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 نمایی یوهانسون برای وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگوآزمون لگاریتم درست :4 جدول 

 مقدار بحرانی

5%  

 آماره اثر

(trace) 

 مقدار بحرانی

5%  

 آماره حداکثر مقدار ویژه

(𝝀𝒎𝒂𝒙) 
H0: rank=r 

92/93  92/202  20/02  20/99  None  

23/29  22/102  22/30  09/00  R≤1 
21/00  13/02  10/22  23/23  R≤2 

02/22  30/23  29/19  23/13  R≤3 
32/12  21/10  32/12  21/10  R≤4 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 

جمعی بین بردار هم 3و اثر، مقدار مشخصه بیشینه  دهد که بر اساس هر دو معیارنتایج نشان می    
 اند.( گزارش شده0این بردارها در جدول ) ؛ کهمتغیرها وجود دارد

 

 جمعی بین متغیرهای الگو: بردارهای هم5 جدول

 بردار اول بردار دوم بردار سوم
 متغیر

 ضرایب شده ضرایبنرمال ضرایب شده ضرایبنرمال ضرایب شده ضرایبنرمال

- 00/1  - 12/0  - 00/1  - 19/0  - 00/1  - 09/0  LCPI 

22/3  03/1  - 12/0  - 02/0  - 03/1  - 10/0  LGDP 

20/2  32/0  00/0  09/0  09/0  02/0  LH 

- 93/1  - 32/0  92/0  19/0  33/0  00/0  LER 

- 23/2  - 03/1  - 21/1  - 23/0  31/2  22/0  LEF 

- 32/2  - 02/0  33/0  02/0  39/0  00/0  LOIL 

 های تحقیقمنبع: یافته
 

ی خوانی بیشتری با ادبیات نظرشده، بردار دوم همیانبا توجه به مبانی نظری شود که بمالحظه می    
مرسوم دارد. در این بردار، ضریب تولید ناخالص داخلی، منفی است که نشان از مراوده بین تولید و 

قوی قیمت و تولید در اقتصاد ایران  چنداننهها دارد. ضریب کوچک این متغیر حاکی از ارتباط قیمت
هد بود. عالمت متغیرهای پایه پولی، نرخ ارز و صادرات نفت مطابق انتظار مثبت است. همچنین خوا

 ها و آزادیعالمت متغیر آزادی اقتصادی نیز منفی شده است که حاکی از رابطه منفی بین قیمت
 اقتصادی است.

نش فاده از ابزار توابع واکتوان با استجمعی بین متغیرها، اکنون میآوردن بردارهای هم دستبهپس از     
( واکنش بردار اول 1آورد. شکل ) به دستای، اثر یک شوک وارده به هر یک از متغیرهای الگو را تکانه
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، فواصل 1یاندازخود راهدهد )در نمودارهای سمت راست با استفاده های مختلف را نشان میبه شوک
 است(. آمدهدستبهتکرار،  1000اطمینان با 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           

1. Bootstrapping 
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 : واکنش به شوک متغیرهای الگو2 شکل

 .درصد است( 90و  99سازی سطوح اطمینان ای سمت راست همراه با شبیههای تحقیق )نمودارهمنبع: یافته

توان گفت، واکنش تمام متغیرها مطابق انتظار بوده است. با یک شوک با توجه به شکل باال می    
و طی زمان این افزایش رو به کاهش نهاده  یافتهیشافزاها پولی، نرخ ارز و صادرات نفت، سطح قیمت

ور، های مذکواسطه شوکدهد که بهی انجام شده، نتایج نشان میاندازخود راهاستفاده از  است. البته با
ماند. همچنین برای شوک ناشی از دو متغیر تولید و ها افزایش و در همان سطح باقی میسطح قیمت

ت گف توانها کاهش یافته است. بر این اساس میشود که سطح قیمتآزادی اقتصادی نیز مالحظه می
 کند. ، ادبیات مرسوم را برای اقتصاد ایران تائید میآمدهدستبهتمامی نتایج 

ر چند رسد دمی به نظراقتصاد ایران،  آشکارشدهبا توجه به نظریات مختلف ادبیات تورم و حقایق     
یخته پایه پولی و حجم نقدینگی یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تورم افسارگسسال گذشته رشد 

ترین چالش اقتصادی، بوده است. نگاهی به نرخ تورم و رشد پایه عنوان یکی از مهماقتصاد ایران، به
 1391های نشان از همبستگی باالی این دو متغیر دارد که طی سال 1390تا  1391های پولی طی سال

 1393های ی سالکه طیدرحالدرصد بوده  30های باالی رشد باالی پایه پولی مترادف با تورم 1392و 
، کاهش رشد پایه پولی با کاهش تورم همراه بوده است. البته ثبات نرخ ارز و ثبات بیشتر فضای 1390و 

اقتصاد کالن در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است. گرچه این کاهش تورم با بروز رکود نیز همراه بوده 
 است. 

 بینی تورم تحت سناریوهای مختلف برای پایه پولیلذا با استفاده از مدل کالن برآورد شده، به پیش    
انجام  1390-92ها برای سه سال بینی(، پیش1302-90پرداخته شد. با توجه به دوره موردبررسی )

ود، وضعیت ششود. در سناریو اول فرض میتحت دو سناریو بررسی می شدهانجامبینی گرفته است. پیش
ه با توجه به اوضاع بازار جهانی نفت و کاهش قیمت نفت، صادرات موجود ادامه پیدا کند، بدین ترتیب ک

شود شاخص ثابت باشد. با توجه به اوضاع سیاسی کشور، فرض می 1390نفت در همان سطح سال 
شود، رشد پایه ثابت باشد. در سناریوی اول فرض می 1390آزادی اقتصادی نیز در همان سطح سال 

درصد باشد.  10وی دوم با فرض کنترل نسبی، رشد پایه پولی ساالنه درصد و در سناری 30پولی ساالنه 
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بین سناریوهای مختلف بوده است. درواقع با  آمدهدستبهها مهم است، اختالف بینیآنچه در این پیش
 ثابت فرض کردن بسیاری از شرایط، سعی شده است اثر کنترل رشد پایه پولی موردبررسی قرار گیرد.

، 3/2به ترتیب برابر  1391-93های دهد، اختالف تورم تحت این دو سناریو در سالمینتایج نشان     
ه توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البتیعنی با کنترل رشد پایه پولی می؛ درصد خواهد بود 9و  0/2

ر قرار تأثی ی را تحترشد اقتصادتواند های پولی انقباضی شدید نیز مینباید فراموش کرد که سیاست
ز زمان تولید و تورم باشد که ادامه بحث خارج ادهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم

 موضوع است.
 
 

 گیرینتیجه
 صورت زیر خالصه نمود: توان بهی نتایج حاصل از این پژوهش را میطورکلبه

رف های حقیقی یا ططرف تقاضا؛ شوک گیرند:متغیرهای مورداستفاده در الگو، در چهار گروه زیر قرار می
وری، کاهش ارزش پول ملی، افزایش دستمزدها، های منفی بهرهتورم ناشی از فشار هزینه؛ شوک)عرضه 

واسطه فشار بازار عوامل تولید(؛ لختی )انتظارات، چسبندگی های قیمتی بهها، شوکنرخ بهره، مالیات
رسد، دو متغیر صادرات نفت و متغیر جه به اینکه به نظر میها و دستمزدها( و عوامل نهادی. با توقیمت

 VARXزایی باشند؛ لذا در این مطالعه از الگوهای خاص، شده، متغیرهای برونیمعرفنهادی در الگوی 
 استفاده شده است.

ها ن متغیرجمعی بیمقدار مشخصه بیشینه و معیار اثر، سه بردار هم نتایج نشان داد که براساس معیار    
خوانی بیشتری با ادبیات نظری مرسوم شده، بردار دوم همیانبکه با توجه به مبانی نظری  وجود دارد

دارد. در این بردار، ضریب تولید ناخالص داخلی، منفی است. عالمت متغیرهای حجم پایه پولی، نرخ ارز 
ست نیز منفی شده ا و صادرات نفت مطابق انتظار مثبت است. همچنین عالمت متغیر آزادی اقتصادی

ی نیز اها و آزادی اقتصادی است. نتایج بررسی توابع واکنش تکانهکه حاکی از رابطه منفی بین قیمت
ها افزایش یافته و طی زمان واسطه یک شوک پولی، نرخ ارز و صادرات نفت، سطح قیمتنشان داد، به

هد دی انجام شده، نتایج نشان میاندازراهخود این افزایش رو به کاهش نهاده است. البته با استفاده از 
ماند. همچنین برای ها افزایش و در همان سطح باقی میهای مذکور، سطح قیمتواسطه شوککه به

ته ها کاهش یافشود که سطح قیمتشوک ناشی از دو متغیر تولید و آزادی اقتصادی نیز مالحظه می
 است.

 بینی تورم تحت دو سناریوی مختلف )سناریوآورد شده، به پیشدر پایان با استفاده از مدل کالن بر    
ثابت، شاخص آزادی  1390اول بر اساس ادامه وضعیت موجود، صادرات نفت در همان سطح سال 

درصد و سناریوی  30ثابت بوده است. رشد پایه پولی ساالنه  1390اقتصادی نیز در همان سطح سال 
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درصد باشد.( برای حجم نقدینگی  10که رشد پایه پولی ساالنه نجز ایقبلی به مفروضاتدوم با همان  
انجام  1390-92ها برای سه سال بینی(، پیش1302-90پرداخته شد. با توجه به دوره موردبررسی )

بین سناریوهای مختلف بوده است.  آمدهدستبهها مهم است، اختالف بینیچه در این پیشگرفت. آن
 0/2، 3/2به ترتیب برابر  1391-93های الف تورم تحت این دو سناریو در سالدهد، اختنتایج نشان می

ن توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته اییعنی با کنترل رشد پایه پولی می؛ درصد خواهد بود 9و 
یر ا تحت تأثتواند رشد اقتصادی رهای پولی انقباضی شدید مینکته را نیز نباید فراموش کرد که سیاست

 قرار دهد.
 ها:در پایان ذکر چند جمله در باب ارائه راهکار کنترل سطح عمومی قیمت    

قانون پولی و بانکی  10ها وظیفه اصلی بانک مرکزی است )ماده کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت
هوم فپذیر است. استقالل بانک مرکزی به مای که در صورت استقالل بانک مرکزی امکانایران(. وظیفه

(. با توجه به سلطه 20031است )والش مداران دولتی گذاران پولی از اعمال نفوذ سیاستآزادی سیاست
ار های اقتصادی دولت، انتظها و بداخالقیانظباطیدولت بر بانک مرکزی و پیروی بانک مرکزی از بی

چه به آن کنترل کرد. با توجه های بانک مرکزیرود با روند فعلی بتوان تورم را با استفاده از سیاستنمی
رسد افزایش وجه مناسب نخواهد بود. به نظر میهیچدر سناریوی اول بحث شد، ادامه روند حاضر به

باعث ایجاد حجم باالیی پول سرگردان در جامعه شده، بلکه این سرگردانی  تنهانهرویه پایه پولی بی
 باعث سرگردانی عوامل اقتصادی نیز شده است.

طور که در این تحقیق، همانند بسیاری دیگر از مطالعات پیشین، بیان شد، رشد حجم پول یکی مانه    
از عوامل تأثیرگذار بر تورم )البته در کنار عواملی چون تحوالت نرخ ارز، اوضاع نابسامان سیاسی، طرف 

ود نترل حجم پول موجعرضه بیمارگونه اقتصاد و ...( بوده است. در این پژوهش نیز یکی از راهکارها، ک
ی بر های پولی انقباضی نیز تأثیر منفدر سطح جامعه است. البته مطالعات نشان دادند که اجرای سیاست

ردوی ای باشد که هگونههای پولی و مالی باید بهگذاریرشد اقتصادی کشور خواهد داشت. لذا سیاست
شود یکشورها و ادبیات سیاست پولی پیشنهاد متولید و تورم در نظر گرفته شود. با توجه به تجارت دیگر 

گذاری پذیر به طور صریح استفاده شود. چراکه هدفگذاری تورمی انعطافسیاست پولی، از هدفدر اتخاذ 
سازد تا بر روی مالحظات داخلی تمرکز نماید. این روش در اجرای گذار پولی را قادر میتورمی سیاست

له أولیت بانک مرکزی را افزایش داده و مسؤحال مسذیر باشد. بااینپتواند انعطافسیاست پولی، می
گذاری تورمی نیز کاهش هرحال در روش هدفکند. باید توجه داشت که بهناسازگاری زمانی را حل می

ود. شتورم بدون هزینه نیست و اعتبار سیاست ضد تورمی فوراً به دنبال اتخاذ هدف تورمی حاصل نمی

                                                           
1. Walsh 
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نفی شود تا اثرات منظیم سیاست پولی دو هدف تورم و تولید با هم در نظر گرفته میدر این روش در ت
 کاهش تورم بر تولید در یک مسیر زمانی بهینه کنترل شود. 
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