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چکیده
در وطالعه حاضر ،رشد تسلید و تسرم در اقتصاد ايران در دوره زوانی  ،0331-93با استفاده از يك ودل پسيا
عرضه كل -تقاضا كل ،وسرد بررسی قرار گرفت .بدين ونظسر ابتدا روابط بین سر ها زوانی ارزيابی شد .در
اداوه و جهت تحلیل بیشتر ،از ساختار اقتصاد كالن ايران جهت ودلساز در چهارچسب  VARساختار
استفاده گرديد .نتايج تجربی نشان داد كه شسكها وارده از طرف سیاستها پسلی و والی و نرخ وبادله ،اثر
وثبتی در ايجاد تسرم خساهند داشت .همچنین وحصسل نهايی ،تا حد زياد تحت تأثیر شسكها طرف عرضه
اقتصاد و شسكها والی قرار دارد .نتايج حاصل از تجزيه واريانس نیز بیانگر اين وطلب بسد كه اثر سیاستها
والی انبساطی در ايجاد تسرم در وقايسه با افزايش تسلید ،به وراتب شديدتر خساهد بسد .همچنین نتايج حاصل
از وحاسبه تسرم هستها نیز نمايانگر اين وطلب بسد كه تسرم در ايران بیشتر ريشه در طرف تقاضا اقتصاد
دارد .از اين رو و با استفاده از يافتهها وطالعه حاضر ،وديريت سیاستها طرف تقاضا اقتصاد از طريق
سیاستها انقباظی پسلی و والی به نحس كه رشد تسلید و كاهش تسرم را تضمین نمايد ،پیشنهاد ویگردد.
واژگان کلیدي :تسرم ،رشد اقتصاد  VAR ،ساختار  ،تسرم هستها  ،اقتصاد ايران
طبقه بندي B22, CO1, C32, E31, E6 :JEL
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طی دههها اخیر ،تسرم و نسسان رشد تسلید وهمترين وشكالتی بسدهاند كه اقتصاد ايران را تحت تأثیر
خسد قرار دادهاند (گلوراد و انجمشعاع .)0391 ،تسرم به وضعیتی اطالق ویگردد كه در آن ،سطح
عمسوی قیمتها به طسر وداوم و به ورور زوان افزايش يابد .در اين تعريف ،دو عنصر زوان و تداوم
افزايش قیمتها ،حائز اهمیت اند؛ بدين وعنا كه چنانچه در يك دوره خاص ،روند صعسد افزايش
قیمتها به صسرت ونقطع باشد ،فرايند وذكسر نمايانگر وجسد تسرم نخساهد بسد؛ زيرا تنها روند وداوم
افزايش قیمتها ،تسرم را در پی خساهد داشت (هال و جاسكال.)2100 ،
ارتباط بین تسرم و رشد اقتصاد در كشسرها وختلف همساره يكی از وسضسعات وسرد بحث بین
اقتصاددانان بسده و وباحث تئسريك و تجربی وتفاوتی در اين زوینه ارائه گرديدهاست .بررسی وباحث
وذكسر نشان از عدم قطعیت چگسنگی تأثیرگذار تسرم بر رشد اقتصاد دارد و نتیجهگیر در خصسص
اين وساله ،با تسجه به شرايط و ويژگیها هر كشسر ،وتفاوت خساهد بسد .اوا براساس نتايج حاصل از
اغلب وطالعات پیشین ،تسرم در سطسح باال دارا آثار ونفی و پايدار بر رشد اقتصاد است
(حسینینسب و رضاقلیزاده.)0339 ،
بدين لحاظ در دههها اخیر ،اتخاذ سیاستها پسلی در بسیار از نقاط جهان ،با تأكید فزاينده
بر ثبات قیمتها ،در جهت دستیابی به تسرم پايین و جلسگیر از آثار هزينها تسرم بسدهاست؛ زيرا
اين تصسر وجسد دارد كه تسرم ،هزينهها قابل تسجهی را بر اقتصاد تحمیل وینمايد .برخی از اين
هزينهها در ارتباط با ویانگین نرخ تسرم و برخی ديگر در ارتباط با تغییرپذير يا نااطمینانی تسرم قرار
دارد (دادگر و همكاران.)0333 ،
از جمله سؤاالت وهم در وباحث تثبیت اقتصاد  ،اين است كه برا وبارزه با تسرم وی بايد از چه
ابزارهايی استفاده شسد .وقاوات پسلی اكثر كشسرها جهان به ونظسر دستیابی و حفظ تسرم در سطسح
پايین ،در پی تعهدات بلندودت هستند ،زيرا وعتقدند كه تسرم اثر وعكسس بر وتغیرها كالن اقتصاد
از جمله رشد و بهرهور تسلید دارد (صمد و همكاران.)0333 ،
تسرم ونجر به درك نادرست از سطسح قیمتها نسبی و ونحرف شدن نشانهها قیمتی و در
نتیجه ،غیر كارا شدن برناوهها سروايهگذار ویگردد .اين عمل وسجب خساهد شد كه كارگزاران
اقتصاد نتسانند به صسرت كارا عمل نمايند و لذا تسرم از اين طريق ،اثر وعكسس بر بهرهور اعمال
خساهد نمسد (صمد و همكاران.)0333 ،
هدف وطالعه حاضر ،يافتن عساول اثرگذار بر رشد تسلید و تسرم ايران طی سه دهه اخیر بسدهاست
تا بدين وسیله ،هدفگیر سیاستها كالن كشسر به ونظسر تثبیت تسرم و افزايش تسلید تبیین
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تقاضا اقتصاد است ،بهره گرفتهاند (اویر و همكاران.)0333 ،
وفهسم تسرم هستها بر اين اصل استسار است كه برخی از شسكها عرضه و تقاضا كه در ادوار
گذشته بر اقتصاد تحمیل شدهاند ،اثرات واندگار بر تسرم دارند كه به ورور زوان بر تسرم تخلیه
ویشسند و تسرم ادوار جار و آتی را وتاثر ویسازند .بنابراين ،در صسرت عدم وقسع شسك در دوره
جار نیز ادوار جار و آتی با ویزان وشخصی از تسرم روبهرو خساهند بسد كه اين ویزان تسرم همان
تسرم هسته است .به عنسان وثال ،اگر تسرم هستها در دوره جار برابر  1درصد وحاسبه شسد ،اين
ویزان تسرم ناشی از ادوار گذشته است و به صسرت انفعالی و ناگهانی برطرف نخساهد شد .لذا تسرم
هستها به عنسان جزء واندگار تسرم كل تعبیر ویشسد .بر اين اساس ،چنانچه هدف سیاستگذار
اقتصاد  ،كاهش نرخ تسرم باشد ،بايستی با تعريف وسیر نزولی برا تسرم هدف ،سیاستها
اقتصاد به نحس ساوان يابند كه به كاهش تدريجی تسرم هسته ونجر شسند (كروی و بیات.)0392 ،
در ايران نیز طی سالها اخیر ،تسرم تا حد زياد واهیت پسلی داشته ،بهطسر كه هر  01درصد رشد
حجم پسل ،وسجبات بروز  3درصد تسرم را برا كشسر فراهم نمسدهاست (عباسینژاد و همكاران.)0333 ،
از سس ديگر ،يكی از وهمترين سیاستها كاهش تسرم ،افزايش عرضه و رشد وحصسل است.
اگرچه وحققان اقتصاد در خصسص اين وطلب به نتايج وتناقضی دستيافتهاند( 0دادگر و همكاران،
 .0با تسجه به نسع ودل ،دادهها و كشسرهايی كه وطالعات در آن انجام گرفته ،در وسارد وعدود رابطه وثبت نیز بین
تسرم و تسلید گزارش شدهاست.
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گردد .بدين ونظسر ،از دادهها سر زوانی ساالنه ونتشر شده تسسط بانك وركز جمهسر اسالوی
ايران استفاده گرديد.
تاكنسن وطالعات وتعدد پیراوسن تسرم و رابطه آن با ساير وتغیرها اقتصاد از جمله رشد
تسلید در ايران انجام گرفتهاست .با اين حال ،انجام وطالعها كه به صسرت وجزا و صريح اثر شسكها
طرف عرضه و تقاضا را بر اين دو وتغیر اساسی اندازهگیر نمايد ،الزاوی وینمسد .لذا وطالعه حاضر
تالشی است در جهت تحلیل رشد تسلید و تسرم ناشی از تكانهها وسجسد در كل سیستم اقتصاد و
بررسی ویزان تأثیرگذار شسك ها طرف عرضه و تقاضا اقتصاد بر دو وتغیر وذكسر در قالب يك
ودل اقتصاد باز عرضه كل -تقاضا كل.
تسرم عارضها در اقتصاد اكثر كشسرها در حال تسسعه است .به عنسان وثال ویتسان از كشسر تركیه
نام برد كه در دو دهه اخیر نرخ تسرم باال صد درصد ،اور عاد برا اقتصاد اين كشسر تلقی وی شدهاست
و در سالها  0931و  0930تسروی حدود  011درصد را تجربه نمسد ( .) Dibooglu et al., 2004
وحققان ،سیاستها انبساطی طرف تقاضا را علت اصلی تسرم در كشسرها در حال تسسعه
دانستهاند و در اين راستا ،از وفهسم تسرم هستها به وعنی بخشی از تسرم كه صرفاً زايیده طرف
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 ،)0333اوا نتايج حاصل از اغلب وطالعات پیشین ،بر وجسد رابطها ونفی و وعنیدار بین تسرم و رشد
وحصسل تاكید داشتهاند .بررسی اين وساله در ايران نیز وجسد رابطها بلندودت و ونفی بین تسرم و
رشد بهرهور را وسرد تأيید قرار دادهاست (صمد و همكاران0333 ،؛ عباسینژاد و همكاران0333 ،؛
دادگر و همكاران.)0333 ،
البته اين نكته را نیز نمی بايد از نظر دور داشت كه تسرم ايران پديدها صرفاً پسلی نبسدهاست و
وزون بسدن آن با وتغیرها واقعی نیز ارتباط دارد .تكانهها تسرم ،رشد نقدينگی و نرخ ارز در
كستاهودت بر نسسانات تسرم تأثیرگذار اند .در ویانودت ،پايدار تسرم ،بیشتر به تسرم انتظار بستگی
دارد؛ اوا در افق بلندودت ،تكانهها بخش واقعی نیز تأثیر بسزايی بر تسرم خساهند داشت (نصر اصفهانی
و همكاران.)0332 ،
ارتباط بین تسرم و رشد تسلید ،همساره وسرد تسجه وحققان اقتصاد و سیاستگذاران قرار
داشتهاست كه در اداوه بحث جهت ايجاد الگسيی تجربی ،ورور وختصر بر چند وطالعه وشهسر در
اين زوینه صسرت پذيرفتهاست.
پارك ( )Park, 1996ارتباط بلندودت بین نسسانات تسرم ،رشد تسلید و عرضه پسل را در بیش از
 91كشسر وسرد بررسی قرار داد .نتايج اين وطالعه بر وابستگی نسسانات تسرم نسبت به سطح تسرم و
نیز عدم وجسد ارتباط بین تغییرات تسرم و سطح تسلید داللت داشت .نتايج وطالعه وذكسر همچنین
نشان داد كه در كشسرها وسرد بررسی ،تسرم پديدها بهشدت پسلی است و نیز ارتباط وعنیدار
بین نرخ رشد عرضه پسل و نرخ رشد بلندودت وحصسل در اين كشسرها وجسد ندارد .از طرف ديگر
نسسانات عرضه بلندودت وحصسل شديداً تحت تأثیر نسسانات تسرم و عرضه پسل قرار دارد و ارتباط
وثبت و وعنیدار بین اين وتغیرها وشاهده گرديد .در نهايت نتايج نمايانگر ،اين واقعیت بسد كه باال
بسدن تسرم و عرضه پسل ،هزينهها قابل تسجهی را بر كل اقتصاد تحمیل وینمايند كه از اين طريق،
كاهش عرضه وحصسل و لذا كاهش رفاه اجتماعی را در پی خساهند داشت.
گرير و همكاران ( )Grier et al., 2000در وطالعها  ،ارتباط بین رشد تسلید و نسسانات تسرم را
در كشسر آوريكا با استفاده از ودل  GARCH-Mوسرد ارزيابی قرار دادند و با بررسی آثار عدم حتمیت
اسمی و واقعی وسجسد در نرخ تسرم و رشد وتسسط تسلید در طسل دوره  0913تا  0991دريافتند كه
عدم حتمیت نرخ تسرم و نیز عدم حتمیت و نسسان تسلید ،افزايش تسرم را در پی نخساهند داشت.
همچنین باال بسدن نرخ رشد تسلید لزوواً به افزايش عدم حتمیت در تسلید نمیانجاود .از طرفی نتايج
اين وطالعه نشان داد كه نسسان و عدم حتمیت نرخ تسرم ،به كاهش رشد تسلید در اقتصاد ولی ونجر
خساهد گرديد.
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ناس و همكاران ( )Nas et al., 2001ارتباط بین تسرم ،عدم حتمیت وسجسد در تسرم و رشد تسلید
واقعی را در تركیه طی سالها  0913تا  2111وسرد ارزيابی قرار دادند .در اين وطالعه به ونظسر
انجام تحلیلها وسرد نظر ،از يك ودل  GARCHدو وتغیره استفاده گرديد كه نتايج حاصل ،ديدگاه
فريد ون در وسرد عساول ايجاد نسسانات تسروی و اثر اين نسسانات بر رشد تسلید را كاوالً تايید نمسد .بر
اين اساس ،باال بسدن تسرم در تركیه ،افزايش نسسانات تسروی را در اين كشسر در پی داشته است كه
بروز اين نسسانات نیز از طريق كاهش اطالعات قیمتی عساول بازار و تحريف قیمتها نسبی ،وسجب
كاهش كارآيی و در نتیجه كاهش رشد تسلید واقعی در اقتصاد تركیه گرديدهاست.
ايسكان و همكاران ( )Iscan et al., 1998ارتباط بین تسرم و نسسانات تسلید را در كشسر كانادا
وسرد بررسی قرار دادند .ايده اصلی جهت انجام اين وطالعه نیز ديدگاه فريدون ،وبنی بر وقسع تحريف
در قیمتها نسبی و نسسان شديد در تسلید بخشها وختلف اقتصاد در نتیجه باال بسدن نرخ تسرم،
بسدهاست .نتايج اين وطالعه بیان نمسد كه علت اصلی نسسان تسلید در زير بخشها اقتصاد كانادا،
وجسد نسسانات در قیمت نفت و نرخ ارز واقعی اين كشسر بسدهاست و علیرغم وجسد تسرم زياد ،شساهد
وبنی بر وجسد رابطها ونفی بین تسرم و تسلید در زير بخشها اقتصاد اين كشسر ،يافت نگرديد.
بارو ( )Barro, 2013با وطالعه  011كشسر جهان در دوره زوانی  0911-91و با بهرهگیر از
تحلیل دادهها تركیبی ،دريافت كه افزايش تسرم در بلندودت ،كاهش رشد اقتصاد و تسلید را در
پی خساهد داشت .نتايج وطالعه اتار و جاوب ( )Attari & Javeb, 2013نیز نشان از اين واقعیت
دارد كه در كشسر پاكستان ،وجسد رابطه ونفی بین تسرم ،وخارج دولت و رشد اقتصاد در دوره
 0931-2101تأيید ویگردد.
در وطالعه حاضر ،با هدف تحلیل ونابع وسجد نسسانات تسروی ،از يك ودل پسيا عرضه كل-
تقاضا كل در قالب يك اقتصاد باز كسچك و نیز از ودل  VARساختار جهت تفكیك تكانهها
وسجسد در وتغیر ها وسرد بحث و استناد آن به نرخ وبادله ،عرضه ،تراز پرداختها و سیاستها
پسلی و والی استفاده گرديد .الزم به ذكر است كه تالش پژوهشگران پیشین در جهت شناخت عساول
وؤثر بر تسرم بسدهاست اوا در وطالعه حاضر ،افزون بر آن ،سهم هر يك از عساول نیز در ايجاد تسرم ،در
يك بازه بلندودت وسرد تحلیل قرار گرفت .لذا وجه تمايز و برتر ديگر وطالعه حاضر نسبت به ساير
وطالعات ،در تعیین سهم هر يك از عساول وسجد تسرم است.
در اين تحقیق ،با اتكا به ودل وسرد استفاده ،اوكان تفكیك اجزاء رشد تسلید فراهم گرديد.
همچنین به ونظسر تحلیل كارا نتايج ،ویزان تأثیرگذار شسكها وارده از طرف نرخ وبادله و
سیاستها پسلی و والی ،بر تسرم و نیز چگسنگی تأثیرپذير وحصسل در رويارويی با شسكها طرف
عرضه اقتصاد و شسكها والی ،وسرد بحث و بررسی قرار گرفت .در قسمت دوم اين وطالعه ،روند
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 - 2مروري بر تورم و رشد تولید در ايران
تسرم در ايران در طی دوره  ،0331-93روند نسسانی و پر تغییر داشتهاست .وتسسط نرخ تسرم در
كشسر در دههها  0331 ،0311 ،0331و  0331به ترتیب ،برابر  21/1 ،03 ،03/3و  03درصد
گزارش شدهاست و در سالها اولیه دهه  0391به  23/1درصد رسیدهاست .در دوره وسرد بررسی،
حداكثر ویزان تسرم برابر  19/3درصد در سال  0331و حداقل آن نیز برابر  3/9درصد در سال 0311
بسده ،كه روند وذكسر در نمسدار  0ارائه گرديدهاست .در اوايل دهه  0331و در اداوه برناوهها تسسعه
اقتصاد وسجسد ،تسرم روند واليم افزايشی داشتهاست .در اين دهه در دو زوان شاهد خیزش قابل
والحظها در تسرم هستیم .اولین خیزش در طی سالها  0331تا  0331كه تسرم به شكل ناگهانی
از  3به  03و در نهايت به  21درصد رسید و خیزش بعد در سال  0339كه در اين زوان نیز تسرم
از  00به  21درصد افزايش يافت .علت تكانه تسروی سالها  0333و  0331را ویتسان در عدم وجسد
ثبات سیاسی و لذا ريسك باال سروايهگذار دانست؛ چرا كه جاوعه ايران در اين سالها در پی
انقالب و تغییر ساختار نظام سیاسی جاوعه بسد .دووین افزايش شديد اين دهه را نیز ویتسان به علت
شروع جنگ و شسك ناشی از آن دانست؛ زيرا در اين زوان ايران با پشت سر گذاشتن دووین سال
حكسوت انقالبی ،در حال برناوهريز تسسعه اقتصاد بسد كه به ناگاه با شروع جنگ ،تماوی برناوهها
وختل گرديد .بنابراين باال رفتن وجدد ريسك سروايهگذار در ايران و نیز لزوم تأوین والی دفاع از
كشسر ،وسجب دووین دوره تكانه تسروی در اين دهه گرديد.
دهه  0311را به لحاظ تسرم وسجسد ویتسان به دو دوره شاول بازه زوانی  0311-11و بازه -13
 0313تقسیم نمسد .در دوره اول ،تسرم روند كاهشی داشتهاست كه در نهايت ،وقدار حداقل خسد را
در سال  0311تجربه نمسد .اين دوره وقارن است با سالها اولیه جنگ تحمیلی و لذا شايد بتسان
علت كاهشی بسدن تسرم اين دوره را كاهش انتظارات وصرفی و در نهايت ،كاهش تقاضا در سطح كل
اقتصاد دانست.
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تغییرات تسرم و رشد تسلید ناخالص ولی از ابتدا دهه  ،0331با جزئیات بیشتر ارزيابی شد .سپس
در قسمت سسم تحقیق ،يك ودل پسيا اقتصاد باز عرضه كل -تقاضا كل با تسجه به فرض تحرك
ناقص سروايه و به ونظسر تشخیص شسكها وارده بر اقتصاد ،تشريح گرديد .در آخرين قسمت
تحقیق ،نتايج تجربی ودل با استفاده از روش تجزيه واريانس و تابع عكسالعمل ضربها  ،ارائه و تسرم
هستها نیز وحاسبه شد .در پايان ،يافتهها وطالعه وسرد بحث و نتیجهگیر قرار گرفتند.
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یمودار  .9تورم کشور ايران در دوره 9331-13
31
11

21

نرخ تسرم (درصد)

31

01
سال

1

وأخذ :آوار سر زوانی بانك وركز

در دووین دوره اين دهه ،اقتصاد ايران با روند رو به رشد تسرم وساجه گرديد .علت اين اور را از
طرفی ویتسان افزايش جمعیت در اين سالها و لذا افزايش تقاضا در كل اقتصاد و از طرف ديگر،
وخارج رو به افزايش جنگ دانست.
از سال  0313به بعد با اتمام جنگ ،بسدجه جار صرف خدوات عمسوی و يارانهها وحصسالت
غذايی گرديد .اين اور كاهش تسرم را تا سال  0331در پی داشت .از اين سال به بعد ،اقتصاد ايران
وارد دوره جديد از اصالحات و سروايهگذار ها زيربنايی گرديد .در آن دوره ،دولت وقت ايران،
سروايهگذار ها كالن و ساختار و نیز ترویم خسارات ناشی از جنگ را با جديت در برناوه خسد
قرار داد .از اين زوان بسد كه تسرم در ايران به صسرت وزون به يك چالش اساسی بدل گرديد .همگام
با افزايش شديد وخارج دولت ،وسجبات افزايش شديد تسرم در كشسر فراهم شد؛ به طسر كه تسرم،
حداكثر وقدار خسد را در سال  0331تجربه نمسد.
از اين دوره به بعد تا پايان دهه  0331و اوايل دهه  0331به دلیل به تسلید نرسیدن طرح هايی
كه طی سالها گذشته به سسرت نیمه كاره احداث شده بسدند ،تسرم همچنان در ساختار اقتصاد
باقی واند.
در سالها آغازين دهه  0391نیز به دلیل وقسع تحريمها ،كاهش قیمت نفت ،عدم اوكان فروش
وحصسالت داخلی در خارج از كشسر و نیز افزايش نرخ ارز ،نرخ تسرم افزايش يافت؛ بهطسر كه در
سال  0392به  31/3درصد رسید .عساول ديگر وانند خشكسالی و كاهش تسلیدات كشاورز  ،بزرگ
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یمودار  .2یرخ رشد تولید یاخالص داخل کشور ايران در دوره 9331-13

در دوره دوم كه به بازه زوانی  0333تا پايان جنگ اشاره دارد ،به علت وشكالت سیاسی وسجسد
و اهمیت دفاع از كشسر ،رشد تسلید در اولسيت برناوهها دولت قرار نگرفت و در اكثر سالها دوره
وذكسر ،رشد ونفی حاصل شد؛ به صسرتی كه حداقل نرخ رشد وحصسل وعادل  -23درصد در سال
 0313حاصل گرديد .با اتمام جنگ و شروع دوران سروايهگذار و بازساز  ،رشد تسلید روند
افزايشی به خسد گرفت ولی اين افزايش تسلید هیچگاه به ورز سالها  0331تا  0333نرسید كه
علت را وی بايد در ناكارآيی نظام اقتصاد  ،تغییر تركیب وخارج از سروايهگذار به وصرف ،عدم
استقبال سروايهگذاران خارجی ،بسروكراسی و ناكارآيی ادار و نشت سروايه از طرق وختلف از چرخه
تسلید دانست.
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و ناكارا بسدن اقتصاد دولتی ،جنگها و نااونیها وسجسد در تماوی همسايگان ايران و كاهش نرخ
بهره حقیقی ،افزايش شديد حجم پسل در جريان و جهتگیر نقدينگی از تسلید به سمت وستغالت
را ویتسان از ديگر عساولی دانست كه تسرم را در اقتصاد ايران نهادينه نمسدهاند.
در دههها گذشته ،رشد تسلید نیز در اقتصاد ايران نسسانات زياد داشتهاست كه ویتسان روند
تغییرات وذكسر را در سه دوره ،وسرد بررسی قرار داد .در نمسدار  ،2روند رشد تسلید در دوره -93
 0331ارائه شده است .همانگسنه كه وشاهده ویگردد در دوره اول (دربرگیرنده سالها پیش از
انقالب) ،تسلید از رشد وناسبی برخسردار بسده ،بهطسر كه حداكثر ویزان رشد تسلید وعادل  33درصد
و در سال  0333حاصل گرديده است .علت اين اور را نیز شايد بتسان در باال بسدن قیمت واقعی نفت
و كمكها تكنسلسژيك بینالمللی به حكسوت وقت دانست.
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 -3مدل عرضه کل -تقاضاي کل
در اين قسمت از تحقیق ،ودل عرضه كل -تقاضا كل با دخالت دادن اجزاء وهم اقتصادها در حال
تسسعه ،شاول تراز پرداختها و تحرك وحدود سروايه ،ارائه شده ،و الزم به ذكر وی باشد كه ودل
وذكسر با ونحنی فیلیپس بلندودت و عمسد سازگار است .در اين وطالعه ،از استراتژ ويهینگر 0در
سال  2111كه با استفاده از ودل تقاضا كل ،تسرم هستها را برا كشسرها گروه  G7وحاسبه
نمسد ،استفاده گرديد.
شكسهی و زيبايی نیز در سال  0331جهت تبیین شسكها ساختار وؤثر بر تسلید و قیمت در
بخش كشاورز  ،از ودلی وشابه استفاده نمسدند .همچنین ديبسگلس و كیبريچیسگلس 2در سال 2111
به ونظسر تحلیل تسرم در تركیه ،از ودل عرضه كل -تقاضا كل استفاده نمسدند كه در وطالعه حاضر
نیز به ونظسر تحلیل شرايط ايران ،از ودل پیشنهاد ديبسگلس و كیبريچیسگلس استفاده گرديد .در
نهايت با دخیل نمسدن وحدوديتهايی كه در ودل  SVARجا گرفتهاند ،ودل پسيا اقتصاد باز
عرضه كل -تقاضا كل به صسرت رابطه  0در نظر گرفته شد .در اين رابطه 𝑟𝑡 ،نرخ وبادله 𝑦𝑡 𝑠 ،عرضه
كل و 𝑡̆𝑦 ظرفیت تسلید را بیان وینمايد .به ونظسر ايجاد پسيايی در ودل ،روابط به صسرت ) AR(1در
نظر گرفته شدند .در اين حالت ،روابط به صسرت گام تصادفی بسده و لذا با در نظر گرفتن خصسصیات
وطلسب اجزاء تصادفی 𝑗 𝑡𝜀 به صسرت تفاضل ايستا خساهند بسد.
()0

𝑟 𝑡𝜀 𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 +
𝑡𝑟𝜃 𝑦𝑡 𝑠 = 𝑦̆𝑡 +
𝑠 𝑡𝜀 𝑦̆𝑡 = 𝑦̆𝑡−1 +

عرضه كل تابع نرخ وبادله و ظرفیت تسلید بسده و ظرفیت تسلید نیز تابعی از بهرهور در اقتصاد
(برا وثال وسجسد سروايه و نیرو كار) است .لذا ونظسر از شسكها عرضه ،ارتقاء سطح تكنسلسژ
و سروايه درگیر تسلید و يا ارتقاء كارآيی نیرو كار وی باشد .رابطه  2تراز پرداختها را نشان وی
دهد و فرض تحرك غیر كاول سروايه نیز در اين رابطه لحاظ گرديدهاست .در اين رابطه 𝑡𝑖 نرخ بهره
داخلی 𝑖𝑡 ∗ ،نرخ بهره خارجی 𝑠𝑡 ،نرخ ارز 𝐸𝑡 ،عملگر اوید رياضی 𝜌𝑡 ،بیمه ريسك وجسه سروايها ،
𝑡𝑝 سطح قیمتها داخلی 𝑏𝑡 ،عساول برونزا وؤثر بر خالص صادرات وانند درجه رقابت پذير
1. Wehinger
2. Kibritcioglu
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همچنین در سالها آغازين دهه  ،0391به دلیل وقسع تحريمها ،عرضه عساول خارجی و در پی
آن ،سطح تسلید كاهش يافت و وسجب وقسع ركسد در بخشهايی كه وابستگی بیشتر به تجارت
خارجی دارند ،گرديد و لذا نرخ رشد تسلید در سالها اخیر در سطح پايینی قرار گرفت.
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𝑘[𝑖𝑡 + 𝑖𝑡 ∗ + (𝐸𝑡 𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 ) − 𝜌𝑡 ] + 𝜂1 (𝑠𝑡 − 𝑝𝑡 ) − 𝜂2 𝑦𝑡 + 𝑏𝑡 = 0

()2
با حل رابطه  2بر اساس 𝑡𝑖 ،رابطه  3بهدست خساهد آود.
()3
()1

1

𝜂

𝜂

] 𝑡𝑏 ) ( 𝑖𝑡 = (𝐸𝑡 𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 ) − ( 1 ) (𝑠𝑡 − 𝑝𝑡 ) + ( 2 ) 𝑦𝑡 + [𝑖𝑡 ∗ + 𝜌𝑡 −
𝑘
𝑘
𝑘
1

∗

] 𝑡𝑏 ) ( 𝑧𝑡 = [𝑖𝑡 + 𝜌𝑡 −
𝑘

همانگسنه كه وشاهده گرديد 𝑧𝑡 ،بیانگر جزء برونزا تراز پرداختها است كه به ونظسر تأوین
فروض پیشین ودل ،به صسرت گام تصادفی فرض ویشسد.
𝑧
𝑡𝜀 𝑧𝑡 = 𝑧𝑡−1 +
()3
در رابطه  1كه تابع تقاضا كل اقتصاد را نشان ویدهد و وخارج كل به عنسان تابعی از كسر
بسدجه ،نرخ بهره انتظار واقعی و خالص صادرات ارائه شدهاست .در اين تابع 𝑑𝑡 ،بیانگر كسر بسدجه
بخش عمسوی است كه رشد آن با تسجه به رابطه  ،3به صسرت ونفی در ارتباط با وحصسل قرار دارد
(با افزايش درآود والیاتی).
𝑑
𝑡𝑦 𝑦𝑡 = 𝛽𝑑𝑡 − 𝛾[𝑖𝑡 − 𝐸𝑡 (𝑝𝑡+1 − 𝑝𝑡 )] + 𝜂1 (𝑠𝑡 − 𝑝𝑡 ) − 𝜂2
()1
𝑓 𝑡𝜀 ∆𝑑𝑡 = −𝑡∆𝑦𝑡 +
()3
روابط  3و  9نیز به ترتیب ،تسابع عرضه و تقاضا پسل را بیان ویدارند .در اين دو رابطه ،جزء
برونزا تراز پرداختها ،جهت تسجیه تغییرات حجم پسل ناشی از شسكها تراز پرداختها و نسسانات
ضمنی نرخ ارز در نظر گرفته شدهاست .بديهی است كه شسك وارده به تراز پرداختها ،وسجبات
كاهش و يا افزايش نرخ ارز را فراهم وینمايد و در نهايت ،به كاهش و يا افزايش ارزش پسل داخلی و
تغییر در بازار پسل داخلی ویانجاود.
𝑑
𝑡𝑧𝜇 𝑚𝑡 = 𝑝𝑡 + 𝑦𝑡 − 𝜆𝑖𝑡 −
()3
𝑠
𝑚
𝑡𝜀 ∆𝑚𝑡 = 𝛼1 ∆𝑑𝑡 + 𝛼2 ∆𝑧𝑡 +
()9
در پايان ،شرط تعادل همزوان در بازار پسل و كاال به صسرت رابطه  01قابل تعريف است .الزم به
ذكر است كه در روابط باال ،تماوی ضرايب با حروف يسنانی ،به شكل وثبت در نظر گرفته شدهاند.
()01

𝑡𝑦 = 𝑑 𝑡𝑦 = 𝑠 𝑡𝑦
𝑡𝑚 = 𝑑 𝑡𝑚 = 𝑠 𝑡𝑚
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اقتصاد و 𝑘 نیز پاراوتر نمايانگر ناكاول بسدن تحرك سروايه است .قسمت داخل كروشه ،جريان سروايه
را به عنسان تابعی از نرخ بازگشت خالص داخلی بیان نمسده و قسمت ديگر ،خالص صادرات را به عنسان
تابعی از نرخ ارز واقعی و درآود داخلی ارائه وینمايد.
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با در نظر گرفتن 𝑡𝑊  𝐴𝑌𝑡 = 𝐵𝐸𝑡 𝑌𝑡+1 +يا 𝑡𝑊𝐶  𝑌 = ∏ 𝐸𝑡 𝑌𝑡+1 +كه در آن𝐶 = ،
 𝐴−1و 𝐵  ∏ = 𝐴−1است ،بازنسيسی سیستم فسق اوكانپذير خساهد بسد .وقادير ويژه واتريس ∏

شاول })  {1⁄(1 + 𝜆) ; 𝜆𝑘⁄(𝜆𝑘 + 𝛾𝜂1 + 𝑘𝜂1هستند كه هر دو در دايره واحد قرار ویگیرند و
لذا جسابها وعادله همگرا و در نهايت ،جساب سیستم  00به صسرت زير خساهد بسد.
∞
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𝐸𝑡 𝑌𝑡+1 = 𝐶 ∑ ∏ 𝑖 𝐸𝑡 𝑊𝑡+𝑖+1
𝑖=0

با تسجه به واهیت تصادفی بسدن وتغیرها برونزا ،رابطه  03بهدست خساهد آود.
… = 𝑊𝑡 ; 𝑖 = 1, 2,
()03
لذا جساب وعادالت در خصسص نرخ ارز واقعی به صسرت رابطه  01خساهد بسد.
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] 𝑚 𝑡𝜀 𝑧 𝑡𝜀 𝑓 𝑡𝜀 𝑠 𝑡𝜀 𝑟 𝑡𝜀[قرار دارد كه تعريف شسكها نیز سابقاً ذكر گرديد .ویتسان نشان داد كه اثر
بلندودت شسكها ساختار بر وتغیرها ودل ،ساختار عطفی دارد .پس از ذكر تماوی اجزاء
واتريس ،وتغیرها به صسرت تفاضل ورتبه اول ،و روابط  03تا  09بهدست خساهند آود.
𝑟
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در نهايت با حذف نرخ بهره از وعادالت  1و  3و با تسجه به رابطه  ،1سیستم ارائه شده در رابطه
 00بهدست خساهد آود.
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𝑘𝛾+
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با تسجه به نحسه تصريح ودل ،تشخیص ساختار عطفی وابین شسكها و وتغیرها درونزا ودل،
اوكانپذير خساهد بسد.
 -4تشخیص شوكها
با تسجه به اينكه واتريس 𝑡𝑋∆ كساريانس ايستا است ،ویتسان آن را به صسرت يك فرايند ویانگین
وتحرك با بینهايت وقفه از شسكها ساختار در نظر گرفت؛ لذا رابطه  21را خساهیم داشت.
∞

()21

𝑡𝜀)𝐿(𝐴 = 𝑖∆𝑋𝑡 = ∑ 𝐴𝑖 𝜀𝑡−
𝑖=0

در واتريس )𝐿(𝐴 كه عناصر آن به صسرت چند جملها از عملگر 𝐿 هستند ،هر عنصر واتريس
را ویتسان با )𝐿( 𝑗𝑖𝑎 نشان داد .از طرفی وسیر زوانی اثرگذار هر يك از شسكها بر هر يك از
وتغیرها را بعد از 𝑘 دوره ویتسان با )𝐿( 𝑗𝑖𝜔 ارائه نمسد .همچنین ویپذيريم كه ) 𝐴(1واتريس اثر
بلندودتی است كه در آن ،هر عنصر ،اثر تجمعی شسك را بر وتغیر وسرد بررسی ارائه وینمايد .به طسر
وشابه  𝐴0نیز واتريس تكانهها همزوان را نشان ویدهد .به ونظسر حل وساله تشخیص شسكها و
با تسجه به ودل ساختار فسق ،يك واتريس  𝐴0با  23عضس و  01وحدوديت در رابطه  20تبیین
گرديد كه با تحمیل آن به ودل ویتسان اثر شسكها را بر وتغیرها پیگیر نمسد.
()20
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 -3یتايج تجرب
در اين وطالعه ،از دادهها ساالنه بانك وركز در دوره زوانی  0331-93استفاده گرديد .وتغیرها
وسرد استفاده شاول  rنرخ وبادله (قیمت نسبی صادرات به واردات) y ،تسلید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال  g ،0331وخارج دولت q ،نرخ ارز واقعی و  pشاخص قیمت وصرفكننده بسدهاست .تماوی
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جدول  .9یتايج آزمون ايستاي متغیرهاي مدل
نرخ وبادله

وخارج دولت

نرخ ارز واقعی

تسرم

تسلید ناخالص داخلی

آزوسن
ايستايی

(1/21 )1/31

(1/20 )1/31

(1/29 )1/31

(1/20 )1/31

(1/13 )1/31

KPSS

(-0/33 )-3/39

(-3/11 )-3/39

(-3/11 )-3/39

(-1/19 )-3/39

(-1/12 )-3/39

ADF

آزوسن در
سطح

(1/01 )1/11

(1/03 )1/11

(1/21 )1/11

-

(1/00 )1/11

KPSS

(-3/10 )-2/93

(-1/32 )-2/93

(-1/31 )-2/93

-

(-3/29 )-2/93

ADF

آزوسن با يك
تفاضل

وأخذ :يافتهها تحقیق

نتیجه وذكسر پس از انجام وراحل وختلف آزوسن نهورحلها  ،ADFبا قطعیت تأيید گرديد .نرخ
وبادله نیز با تسجه به نتايج هر دو آزوسن ،رفتار غیر ايستا از خسد نشان داد .الزم به ذكر است كه
در آزوسن  ADFبرا تماوی سر ها به ونظسر رفع خسدهمبستگی سريالی بین اجزاء باقیواندهها ،از
يك وقفه سر وسرد نظر نیز استفاده گرديد .0سپس در ورحله بعد ،آزوسن با يك تفاضل برا
وتغیرها ناايستا انجام گرفت .همانطسر كه در جدول  0نیز وشاهده ویگردد ،تماوی سر ها
 .0از آنجايی كه برا تماوی وتغیرها از يك وقفه استفاده گرديد ،لذا طسل وقفه برا هر سر گزارش نشد.
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وتغیرها وسرد استفاده به صسرت لگاريتم طبیعی در نظر گرفته شدند و جهت تصريح وناسب الگس
 ،VARبا استفاده از آزوسنها  KPSSو  ،ADFايستايی سر ها زوانی وسرد بررسی قرار گرفت.
همچنین با هدف تبیین صحیحتر آزوسن  ADFدر حاالت وجسد عرض از وبدأ ،وجسد عرض از
وبدأ و روند و عدم وجسد عرض از وبدأ و روند ،از آزوسن نه ورحلها استفاده گرديد (Seddighi 2111
 .)et al.,نتايج حاصل از انجام آزوسنها وذكسر در جدول  0ارائه شدهاست .الزم به تسضیح است كه
تماوی آزوسنها در سطح خطا  3درصد انجام گرفتند و اعداد داخل پرانتز نمايانگر وقادير بحرانی
آزوسن  ADFو  KPSSبا خطا  3درصد هستند .همانگسنه كه وشاهده ویگردد ايستايی سر
زوانی تسرم ،بر اساس نتايج حاصل از هر دو آزوسن تأيید گرديده ،و اين در حالی است كه عكس اين
وطلب در وسرد تسلید ناخالص داخلی صادق ،و وتغیر وذكسر ،بر اساس نتايج هر دو آزوسن ناايستا در
سطح است .همچنین نتايج ارائه گرديده در وسرد سر زوانی نرخ ارز واقعی نیز همانند تسلید ناخالص
داخلی بر ناايستايی سر حكم ویكند .همچنین نتايج آزوسن  KPSSدر خصسص وتغیر وخارج
دولت ،حاكی از ناايستايی اين سر بسد .اين آزوسن به روش  ADFنیز انجام گرفت .آواره ADF
وحاسباتی وعادل  -3/11برآورد گرديد كه به لحاظ قدر وطلق ،از وقدار بحرانی در سطح  3درصد
كسچكتر است و حكم بر ناايستايی سر وسرد نظر وینمايد.
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جدول  .2یتايج تخمین مدل  VARساختاري
سطح احتمال
1/133
1/133
1/111
1/113
1/112
1/331
1/101
1/311
1/111
1/331
1/111
1/111
1/131
1/133
1/113

آواره z
-2/133
-2/313
-2/313
3/331
2/031
-1/331
2/133
-2/311
2/133
1/393
3/133
2/933
3/133
3/133
2/933

خطا وعیار
1/211
1/111
1/112
1/113
1/123
1/012
1/031
1/333
1/013
1/101
1/032
1/101
0/303
1/113
1/023

ضريب
0/222
1/033
-1/223
-3/212
0/003
0/013
01/332
-1/112
-3/313
-1/933
1/031
1/031
1/033
1/211
3/133

)a11(1
)a21(1
)a31(1
)a41(1
)a51(1
)a22(1
)a32(1
)a42(1
)a52(1
)a33(1
)a43(1
)a53(1
)a44(1
)a54(1
)a55(1

وأخذ :يافتهها تحقیق

 .0در تحلیل ايستايی سر ها ،هیچ نشانها كه حاكی بر وجسد شكست ساختار و يا روند ايستا بسدن سر ها باشد،
وشاهده نگرديد.
2
 .2اگر ودل  VARشاول  nوتغیر باشد ،ودل  VARساختار با  (𝑛 − 𝑛)⁄2وحدوديت حاصل ویگردد.
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ناايستا در سطح ،بعد از يك ورتبه تفاضلگیر ايستا شدند .0پس از اين ورحله ،ودل  VARاولیه
برآورد گرديد .آوارهها وحاسباتی  AICو  SBCو همچنین آواره  ،LRوقفه بهینه ودل  VARرا
برابر  0ارائه نمسدند .پس از تخمین ودل و به ونظسر تصريح شسكها ساختار  ،واتريس
وحدوديتها بلندودت وطابق رابطه  20بر ودل تحمیل گرديد و نهايتاً ودل  VARساختار به
شرح جدول  2وسرد تخمین قرار گرفت .الزم به تسضیح است كه تماوی پانزده ضريب ودل بدين شرح
تخمین زده شدند2؛ اگرچه در عمل تحلیل اين ضرايب وشكل است ،اوا آوارهها تخمینی عمسواً
نمايانگر وعنیدار اكثر وتغیرها الگس هستند و عدم وعنیدار تنها در خصسص اثرگذار شسك
عرضه بر تسلید و نرخ ارز و همچنین شسك والی بر وخارج دولت وجسد دارد .همچنین همانگسنه كه
در جدول  2وشاهده ویشسد ،بر اساس نتايج حاصل از برآورد ضرايب ) a21(1) ،a11(1و ) ،a51(1اثر
شسك نرخ وبادله بر نرخ وبادله ،تسلید و تسرم ،وثبت و وعنیدار و بر وخارج دولت و نرخ ارز كه به
ترتیب ،با ضرايب ) a31(1و ) a41(1ارائه شدهاند ،ونفی و وعنیدار خساهد بسد .افزون بر اين ،وقادير
ضرايب برآورد در خصسص اثر شسك عرضه بر وخارج دولت و تسرم به ترتیب ،برابر  01/332و
 -3/313به دست آود كه وقادير وذكسر به ترتیب ،نمايانگر بیشترين تأثیرپذير وثبت و ونفی نسبت
به شسكها در بین تماوی وتغیرها الگس هستند.
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 -6توابع واکنش ضربهاي
پس از تخمین ودل  VARساختار  ،اقدام به تعیین اثر شسكها وثبت طرف تقاضا و طرف عرضه
بر رشد تسلید و تسرم گرديد .نمسدار  3واكنش تسرم و تسلید را به هر يك از شسكها وسرد بحث
(شسكها نرخ وبادله ،عرضه ،والی ،تراز پرداختها و پسلی) ارائه نمسده است .در اين نمسدار ،ستسن
سمت چپ واكنش تسلید را به هر يك از شسكها پنچگانه بیان ویدارد .همانگسنه كه والحظه
ویگردد ،در واكنش به يك شسك وارده به عرضه كل اقتصاد ،رشد تسلید واكنش وثبت و وعنیدار
از خسد نشان وی دهد .اثر شسك وذكسر بر رشد تسلید تا چهار سال به صسرت وعنیدار حفظ خساهد
شد .لذا يك شسك وثبت در عرضه كل اقتصاد ،رشد تسلید به ودت چهار سال را در پی خساهد داشت.
وطابق نمسدار  ،3در پاسخ به شسك وارده بر تراز پرداختها ،تسلید روند كاهشی از خسد نشان خساهد
داد كه البته اين شسك به لحاظ آوار وعنیدار نشدهاست0؛ زيرا در صسرت ايجاد شسك بر تراز
پرداختها ،نرخ ارز اسمی و وتعاقب آن ،نرخ ارز واقعی كشسر دستخسش تغییر خساهد شد و ویتساند
تسلید را تحت تأثیر قرار دهد .در پاسخ به شسكها نرخ وبادله نیز تسلید با رشد فزاينده روبرو
خساهد گرديد.

 .0در ادبیات وربسط به تحلیل شسكها ،وعمسالً وجسد رابطها پسيا و بلندودت ود نظر قرار ویگیرد و وعنیدار
آوار
 Adolfson ،)et al. 2003و همكاران( Chia ، .)Adolfson, M. et al. 2007و همكاران ( Chia, W. and Alba,
 )J. 2006و  Galíو همكاران(.)Gali, J., and Monacelli, T. 2005
تسابع واكنش ضربها  ،در تحلیلها وارد نمیشسد .به عنسان وثال ،وطالعه  Garrattو همكاران( Garratt, A.
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وقادير حاصل از برآورد ضرايب ) a43(1و ) a53(1نیز بیانگر اين واقعیت است كه وقسع يك شسك
والی بر وتغیرها نرخ ارز و تسرم ،دارا آثار وثبت و تا حدود يكسان خساهد بسد كه اين نتیجه در
خصسص ضرايب ) a44(1و ) a54(1كه به ترتیب ،بیانگر ویزان تأثیرپذير وتغیرها نرخ ارز و تسرم
نسبت به شسك تراز پرداختها هستند ،نیز صدق وینمايد .در نهايت ،برآورد ضريب ) a55(1به ویزان
 ،3/133نشان از تأثیرگذار وثبت وقسع شسك پسلی بر وتغیر تسرم دارد.
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علت اين اور را ویتسان در افزايش قیمت كاالها صادراتی و يا در كاهش قیمت كاالها وارداتی
دانست كه اين عساول وسجب تقسيت انگیزه تسلید داخلی خساهند گرديد .همچنین در پاسخ به يك
شسك وثبت پسلی ،تسلید با رشد ونفی وساجه خساهد شد؛ كه علت آن را ویتسان در جهتگیر
نقدينگی از سروايهگذار ها تسلید به وصرف و يا سروايهگذار ها غیر تسلید همچسن بازار
اوالك و وستغالت دانست .نكته وهم و در خسر تسجه اين است كه علیرغم انتقادات وارد بر
سیاستها دولت ،رشد تسلید تا حد زياد وتأثر از وخارج دولت است .اين اثر را ویتسان از طريق
پیگیر وخارج يارانها دولت به تسلیدكنندگان ،سروايهگذار ها زيربنايی و وخارج حمل و نقل
تسجیه نمسد .وطابق نمسدار ،در پاسخ به شسكها والی نیز تسلید با رشد وثبت و وعنیدار تسأم
بسدهاست .بنابراين سیاستها طرف تقاضا اقتصاد اگر از طريق افزايش وخارج دولت اعمال شسند،
با رشد وثبت و وعنیدار تسلید همراه خساهند بسد.
از سس ديگر ،ستسن سمت راست نمسدار  ،3اثر شسكها ساختار را بر تسرم بیان ویدارد.
همانطسر كه والحظه ویشسد ،در دوره زوانی وسرد بررسی در پاسخ به شسكها وثبت وارد بر عرضه
كل اقتصاد ،تسلید افزايش و تسرم كاهش يافتهاست .اگرچه اين شسكها به لحاظ آوار وعنیدار
نیستند اوا وجسد رابطها بلندودت و ونفی بین عرضه كل وحصسل و تسرم در اقتصاد را نشان ویدهند
و بدين لحاظ نتايج حاصل از ساير وطالعات انجام گرفته در ايران را در خصسص رابطه وذكسر تأيید
وینمايند .همچنین در پاسخ به شسك تراز پرداختها ،تسرم روند افزايشی به خسد خساهد گرفت؛
كه ویتساند ناشی از سیستم نرخ ارز وديريت شده ايران باشد .در صسرت اعمال هر نسع شسك وثبت
بر تراز پرداختها ،نرخ ارز افزايش ویيابد و اين افزايش ،به صسرت رشد پايه پسلی و در نهايت ،به
صسرت افزايش حجم پسل در اقتصاد نمايان ویگردد كه افزايش حجم پسل نیز به نسبه خسد دارا آثار
تسروی بر كل اقتصاد خساهد بسد .شسكها نرخ وبادله نیز اثر وشابه شسكها تراز پرداختها بر
تسرم خساهند داشت .هر شسك وثبت وارد بر نرخ وبادله كه ناشی از افزايش قیمت كاالها صادراتی
و يا كاهش قیمت كاالها وارداتی باشد ،ویتساند از طريق افزايش قدرت خريد در سطح ولی ،تقاضا
كل اقتصاد را افزايش دهد و در نهايت ،به افزايش تسرم در اقتصاد ونجر گردد .همچنین وطابق نمسدار،
در واكنش به شسكها پسلی ،تسرم به ودت سه سال روند افزايشی خساهد داشت و لذا پاسخ تسرم
به شسكها پسلی وثبت و وعنیدار خساهد بسد.
بر اساس وطلب وذكسر ،نتايج حاصل از وطالعات پیشین وبنی بر وابستگی تسرم به سیاستها
پسلی در اقتصاد ايران ،تأيید ویگردد .لذا هرگسنه افزايش حجم پسل در يك دوره از اقتصاد ايران،
ویتساند تا سه دوره وتسالی وتضمن ايجاد تسرم باشد .همچنین بايد تسجه داشت كه پاسخ تسرم به
شسكها والی نیز بسیار حائز اهمیت است .نتايج تحقیق حاضر بیانگر اين است كه در اقتصاد ايران،
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 -7تجزيه واريایس عوامل مؤثر بر رشد تولید و تورم
نتايج حاصل از تخمین ودل  VARساختار  ،اين اوكان را فراهم ویكند كه تجزيه واريانس خطا
پیشبینی در خصسص تسلید و تسرم با تسجه به شسكها ساختار وسرد بحث ،قابل وحاسبه گردد.
در جدول  ،3نتايج تجزيه واريانس پیشبینی عساول وؤثر بر رشد تسلید در يك دوره  01ساله ارائه
شدهاست .نتايج حاكی از آن است كه در دوره اول ،شسكها عرضه كل افزايش ویيابد .همچنین از
سال دوم به بعد فقط اين شسكها عرضه كل و شسكها نرخ وبادله اند كه اثر دائمی بر رشد
تسلید كشسر دارند و ویتسانند در بلندودت ،به ترتیب بیش از  30و  00درصد تسلید را ايجاد نمايند.
الزم به ذكر است كه در دوره وسرد بررسی ،اثر ساير شسكها بر تسلید در وقايسه با شسكها طرف
عرضه ناچیز بسده ،همچنین در اين تحلیل ،نقش دولت در افزايش تسلید ،هم در كستاهودت و هم در
بلندودت ،ناچیز است؛ بهطسر كه سیاستها دولت در يك افق  01ساله ،تنها افزايش تسلید وعادل
 2/31درصد را در پی خساهد داشت.
به طريق وشابه ،جدول  1نیز بیانگر تجزيه خطا پیشبینی تسرم در يك دوره  01ساله است.
همانطسر كه والحظه ویگردد ،در سال اول بیش از  32درصد تسرم ،ناشی از شسكها پسلی خساهد
بسد كه اين وسضسع وؤيد نقش برجسته سیاستها پسلی در اين دوره است .ساير سیاستها
اقتصاد در وقايسه با سیاستها پسلی ،اثر بسیار اندكی بر جريان تسروی كشسر دارد.
جدول  .3یتايج تجزيه واريایس پیشبین رشد تولید
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3
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افزايش وخارج دولت وسجبات افزايش تسرم را به ودت دو سال فراهم وینمايد؛ لذا يك شسك وثبت
والی بهصسرت همزوان ،افزايش تسلید و افزايش تسرم را در پی خساهد داشت.
در قسمت بعد و با استفاده از روش تجزيه واريانس ،اثر سیاستها و شسكها وؤثر در افزايش
تسلید و تسرم در يك دوره  01ساله وسرد بررسی قرار گرفتهاست.
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جدول  .4یتايج تجزيه واريایس پیشبین تورم
0

1/03

1/39

01/12

0/33

32/13

9/91

2

1/03

1/00

01/12

3/23

30/32

01/20

3

1/03

3/30

03/33

3/12

13/10

01/11

1

1/09

3/31

03/93

3/30

11/01

01/31

3

1/21

3/11

01/23

1/21

13/12

01/31

1

1/21

3/31

01/13

1/32

12/93

01/31

3

1/23

3/31

01/13

1/32

12/92

01/33

3

1/23

3/31

01/11

1/33

12/91

01/33

9

1/23

3/33

01/13

1/33

12/39

01/33

01

1/21

3/33

01/13

1/33

10/39

01/11

وأخذ :يافتهها تحقیق

در اين راستا ،شسكها تراز پرداختها و شسكها والی نیز اثر دائمی بر تسرم دارند؛ بهطسر
كه در بلندودت ،سیاستها پسلی و والی ،به ترتیب بیش از  10و  01درصد تسرمزايی در پی خساهند
داشت.
 -8تورم هستهاي
در تحقیق حاضر ،بر اساس روش پیشنهاد كساه و همكاران ( )Quah et al., 1995با اعمال
وجمسعها از وحدوديتها بر ودل  VARساختار  ،به ونظسر حذف آثار ناشی از طرف عرضه اقتصاد
(شسكها نرخ وبادله و عرضه كل) ،بردار رابطه بلندودت تسرم وحاسبه گرديد .پس از تخمین رابطه
وذكسر ،تسرم هستها شبیهساز شد كه صرفاً تحت تأثیر طرف تقاضا اقتصاد قرار دارد و اثر
شسكها تراز پرداختها ،شسكها والی و پسلی را بر تسرم بیان ویدارد .در نمسدار  ،1تسرم هستها
ايران در دوره  0331-93ارائه شدهاست.
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دوره
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یمودار  .4تورم هستهاي و غیر هستهاي در ايران در دوره 9331-13
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نرخ تسرم (درصد)

31

1
سال
0331 0331 0333 0312 0311 0331 0331 0333 0332 0331 0391 0391
-01
-21
تسرم غیر هستها
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وأخذ :يافتهها تحقیق

وطابق نمسدار  ،1قسمت اعظم تسرم وسجسد در ايران در دوره  0331-93ناشی از طرف تقاضا
اقتصاد و يا تسرم هستها بسده و تسرم غیر هستها تنها در برخی از سالها همانند سال  ،0331در
ايجاد تسرم نقش عمدها داشتهاست .نتايج وذكسر ،اهمیت سیاستها طرف تقاضا را جهت ايجاد
ثبات در اقتصاد بیان ویدارد.
 -1یتیجهگیري و بحث
در وطالعه حاضر ،با تكیه بر سر ها زوانی و ودل پسيا عرضه كل -تقاضا كل در شرايط تحرك
غیر كاول سروايه و نیز با بهرهگیر از يك ودل  VARساختار  ،نسسانات تسرم و وحصسل بر اساس
وشخصهها آنها شاول شسكها نرخ وبادله ،عرضه ،تراز پرداختها و همچنین شسكها والی و
پسلی تفكیك شد .نتايج وطالعه نشان داد كه رشد تسلید ،بیشتر تحت تأثیر شسكها طرف عرضه
قرار دارد .ارتقاء سطح تكنسلسژ  ،آوسزش نیرو انسانی ،سروايهگذار ها زيربنايی و نیز رفع
وحدوديتها قانسنی ،بهطسر كه باعث ايجاد تكانها وثبت در طرف عرضه اقتصاد شسد ،از طريق
افزايش ظرفیت تسلید ،ویتسانند رشد تسلید را در اقتصاد ولی وسجب گردند.
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از طرف ديگر ،نقش سیاستها والی دولت را نیز در اين زوینه وی بايد يادآور شد .در اين خصسص،
نتايج وطالعه نشان داد كه سیاستها والی انبساطی وسجب رشد تسلید ویشسد .الزم به تسضیح است
كه رشد تسلید ناشی از افزايش وخارج دولت ،از طريق يارانهها و خدواتی كه دولت در تسلید كاالها و
خدوات ارائه وینمايد ،ايجاد ویگردد .سروايهگذار ها زيربنايی و ساختار دولت ،احداث پروژهها
آبی بزرگ ،ارائه خدواتی وانند حمل و نقل و ساير تسهیالت دولتی در اور تسلید ،علیرغم افزايش وخارج
دولت ،به افزايش تسلید نیز ویانجاود.
همچنین ،نتايج وطالعه بیانگر اين واقعیت است كه در اقتصاد ايران سیاستها پسلی نسبتاً خنثی
هستند و تنها به تسرم وسجسد داون ویزنند؛ اوا سیاستها و شسكها طرف عرضه اقتصاد ،كاهش تسرم
و تثبیت قیمتها را در پی خساهد داشت .نتايج تجزيه واريانس پیشبینی نیز نشان داد كه شسكها
عرضه و شسكها پسلی دارا آثار بلندودت و واندگار بر رشد تسلید و تسرم در اقتصاد ايران خساهد بسد.
وطالعه حاضر براساس سر ها زوانی ساالنه انجام گرفت .وطالعات وشابه در ساير كشسرها اغلب
با استفاده از دادهها واهانه و يا فصلی صسرت ویگیرد .وتأسفانه در ايران اوكان دسترسی به چنین
دادههايی وجسد ندارد و لذا احتمال دارد كه عدم وعنیدار آوار برخی از شسكها ،ناشی از ناكافی
بسدن تعداد وشاهدات باشد .بنابراين در صسرت وجسد اطالعات واهانه يا فصلی ،بررسی سیكلها تجار
در اقتصاد ايران اوكانپذير خساهد بسد.
نتايج حاصل از بررسی خصسصیات اقتصاد ايران در وطالعه حاضر ،تركیبی از سیاستها طرف
عرضه و طرف تقاضا اقتصاد را جهت افزايش وحصسل و تثبیت قیمتها وفید ویداند .سیاستها
پسلی انبساطی ،به تسرم وسجسد در اقتصاد كشسر داون ویزنند .سیاستها والی انبساطی نیز علیرغم
افزايش تسلید ،تسرم را افزايش ویدهد؛ بهطسر كه در يك بازه زوانی  01ساله ،به افزايش  2/31درصد
تسلید و نیز افزايش  01/11درصد تسرم ونجر خساهد شد .لذا خصسصیت تسرمزايی سیاستها والی
انبساطی ،نسبت به رشد تسلید ناشی از آنها بسیار شديدتر خساهد بسد .نتايج حاصل از شبیهساز تسرم
هستها نیز وبین اين واقعیت بسد كه تقريباً بخش عمده تسرم وسجسد در اقتصاد ايران ،ريشه در طرف
تقاضا اقتصاد دارد.
از سس ديگر ،سیاستها و شسكهايی كه طرف عرضه اقتصاد را وتأثر ویسازند نیز رشد تسلید و
ثبات قیمتها را در پی خساهد داشت .همچنین بر اساس نتايج تحقیق ویتسان دريافت كه اثرگذار
سیاستها طرف عرضه بر رشد وحصسل و اثرگذار سیاست پسلی انقباظی در كاهش تسرم ،بارزتر
است .لذا با تسجه به اينكه اقتصاد ايران در سالها اخیر در وضعیت ركسد تسروی قرار گرفتهاست،
وجمسعها از سیاستها انبساطی طرف عرضه به همراه سیاستها پسلی و والی انقباضی ویتساند
دستیابی به اهداف رشد تسلید و ثبات قیمتها را تضمین نمايد.

37

تحلیل تورم ،رشد تولید و پايداري اقتصادي در ايران  /سید حبیب اهلل موسوي و شیوا سلاای

منابع و مآخذ

Adolfson, M.; Laseen, S.; Linde, J. and Villani, M. (2008). Evaluating an
Estimated New Keynesian Small Open Economy Model. Journal of Economic
Dynamics & Control, Vol. 32 (8), 2690-2721.
Attari, M. and Javeb, A. (2013). Inflation, economic growth and government
expenditure of Pakistan. Prodica Economics and Finance. 5: 58-67.
Barro, R. J. (2013). Inflation and Economic Growth. Annalso of Economics and
Finance, 14: 85-98.

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 15:13 IRST on Monday November 19th 2018

اویر  ،هاد و چشمی ،علی .)0333( .وحاسبه هسته تسرم در ايران .جستارها اقتصاد :0 .
.023-033
حسینینسب ،ابراهیم و رضاقلیزاده ،وهديه .)0339( .بررسی ريشهها والی تسرم در ايران .فصلناوه
پژوهشها اقتصاد .13-31 :0 .
دادگر ،يداهلل و صالحی رزوه ،وسعسد .)0333( .كاربرد ودل "بارو" جهت ارزيابی رابطه بین تسرم و
رشد اقتصاد در ايران .فصلناوه پژوهشناوه بازرگانی.33-32 :33 .
دادگر ،يداهلل؛ كشاورزحداد ،غالمرضا و تیاترج ،علی .)0333( .تبیین رابطه تسرم و رشد اقتصاد در
ايران .جستارها اقتصاد .39-33 :3)3( .
شكسهی ،وريم و زيبايی ،ونصسر .)0331( .بررسی اثرات پسيا شسكها ساختار بر تسلید و قیمت
در بخش كشاورز (كاربرد الگس خسد تسضیح بردار ساختار  .)SVARوجمسعه وقاالت
ششمین كنفرانس اقتصاد كشاورز ايران .دانشگاه فردوسی وشهد.
صمد  ،علیحسین؛ حقیقت ،علی و اوینزاده ،كاظم .)0333( .تسرم ،بهرهور و شكست ساختار ؛
شساهد تجربی از اقتصاد ايران در دوره  .0331-0333فصلناوه پژوهشها اقتصاد ايران.
(.13-33 :3)23
عباسی نژاد ،حسین و تشكینی ،احمد .)0333( .آيا تسرم در ايران يك پديده پسلی است؟ تحقیقات
اقتصاد .030-202 :13 .
كروی ،هسون و بیات ،سعید .)0392( .ارزيابی و وقايسه روشها اندازهگیر تسرم هسته در ايران.
فصلناوه پژوهشها پسلی و بانكی.33-013 :1)03( .
گلمراد  ،حسن و انجمشعاع ،سجاد .)0391( .اثرات كستاهودت و بلندودت وخارج دولت و تسرم بر
رشد اقتصاد در ايران .فصلناوه سیاستها والی و اقتصاد .39-013 :3)01( .
نصر اصفهانی ،رضا و ياور  ،كاظم .)0332( .عساول اسمی و واقعی وؤثر بر تسرم در ايران؛ رهیافت
خسدرگرسیسن بردار  .فصلناوه پژوهشها اقتصاد ايران.19-99 :01 .

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 15:13 IRST on Monday November 19th 2018

33

9316 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هفدهم ـ شماره سوم ـ پايیز

Chia, W. and Alba, J. (2006). Terms-of-Trade Shocks and Exchange Rate
Regimes in a Small Open Economy. The Economic Record, 82: 41-53.
Dibooglu, S. and Kibritcioglu A. (2004). Inflation, Output Growth, and
Stabilization in Turkey; 1980–2002. Journal of Economics and Business, 56:
43-61.
Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. Wiley Series in Probability
and Statistics.
Gali, J., Monacelli, T. (2005). Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a
Small Open Economy. Review of Economic Studies, 72: 707-734.
Garratt, A.; Lee, K.; Pesaran, M. H. and Shin, Y. (2003). A long Run Structural
Macroeconometric Model of the UK. The Economic Journal, 113: 412-455.
Grier, K. B., & Perry, M. J. (2000). The Effect of Real and Nominal Uncertainty
on Inflation and Output Growth: Some GARCH-M Evidence. Journal Of
Applied Econometrics, 15: 45-58.
Hall, J., & Jaaskela, J. P. (2011). Inflation Volatility and Forecast Accuracy.
Australian Economic Review, 44(4): 404-417.
Iscan, T., & Osberg, L. (1998). The Link between Inflation and Output Variability
in Canada. Journal of Money, Credit, and Banking, 30: 261-272.
Nas, T., & Perry, M. J. (2001). Turkish Inflation and Real Output Growth; 19632000. Russian and East European Finance and Trade, 37: 31-46.
Park, Y. C. (1996). The Level and Variability of Inflation, Output Growth and
Money: Cross-Section Empirical Analysis. A Dissertation Presented to the
Faculty of Graduate School, University of Missouri- Columbia.
Quah, D. and Vahey, S. P. (1995). Measuring Core Inflation. Economic Journal,
105(432): 1130-44.
Seddighi, H. R.; Lawler, K. A. and Katos, A. V. (2000). Econometrics, A Practical
Approach. First Published by Routledge.
Wehinger, G. D. (2000). Causes of Inflation in Europe, the United States and
Japan: Some Lessons for Maintaining Price Stability in the EMU from a
Structural VAR Approach. Empirica, 27(1): 83-107.

