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  چكيده
 يهاكيران با استفاده از تكنيبودن تورم در اقتصاد ا يبه آزمون پول *Pدر قالب مدل  يدگاه پوليق با دين تحقيا

OLS  وARDL ق تنها مدل ين تحقيالزم به ذكر است كه در او  پرداخته1358-87 يدوره زمان ي، ط

متشكل  يمت داخلينكه شكاف قيبا توجه به او مورد آزمون قرار گرفته ) يمت داخليشكاف ق( *Pاستاندارد 

ر يبرآورد مقاد يپرسكات برا -كيلتر هودريد و شكاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فياز شكاف تول

  .استفاده شده است يد بالقوه و سرعت گردش پول تعادليتول

قادر ) يمت داخليشكاف ق( *Pدهد كه مدل استاندارد  يمختلف نشان م يج حاصل از برآورد الگوهاينتا     

ران صدق ياقتصاد ا يپول برا يه مقدارينظر يعنيباشد،  ياقتصاد كشور نم يتورم برا ينيش بيح و پيبه توض

 يران، مجدداً به منظور بررسيدر اقتصاد ا *Pمدل استاندارد  كارآيي ن با توجه به عدميبنابرا. كند ينم

ر يبازار غ، نرخ ارز يواقع يد ناخالص داخلي، تولينگيحجم نقد يرهايبودن تورم در كشور، اثر متغ يه پوليفرض

  .مورد آزمون قرار گرفت ARDLبر تورم با استفاده از روش  يمت كاالها و خدمات وارداتيو شاخص ق يرسم

زان يمت ها به ميق يش سطح عموميمنجر به افزا ينگيدرصد رشد نقد 10دهد كه هر  يج نشان مينتا     

با  ي، ولشود يد مييتأ يبه طور نسبران يبودن تورم در اقتصاد ا يه پولين فرضيبنابرا. شود يدرصد م 6/4

ر عوامل هم بر تورم در يست و سايك نيك به يك رابطه ي ،ينگين تورم و حجم نقديبنكه رابطه يتوجه به ا

ك يبه عنوان  يپول ياست هايتوان صرفاً از س يران نميكنترل تورم در ا يلذا براگذارند  يران اثر مياقتصاد ا

  .كردابزار كارآمد استفاده 
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  مقدمه

ران در طول چنـد دهـه   يمختلف از جمله ا يكشورها ين مشكالت و معضالت اقتصادياز حادتر يكيتورم 

بـه   ياسـت گـذار  يو هم بر نظـام س  يستم اقتصاديرا هم بر س يآثار سوء فراوان دهين پديا. باشد ير مياخ

و به تبع  ي، فقر، كاهش نرخ رشد اقتصاديتوان به عدم ثبات اقتصاد يگذارد كه از آن جمله م يجا

اقتصاددانان و رو  نياز ا. ع درآمد اشاره نموديدر توز يش نابرابريافزا و يكاهش سطح رفاه عموم ،آن

اختصـاص   تورممقابله با  يت، علل و راه هايرا به ماه يات اقتصادياز ادب يعيحجم وس ،پژوهشگران

ن تفـاوت را  يـ د بتوان علـت ا يشا. كرده اندخاص به تورم نگاه  يه ايكدام از منظر و زاوهر و داده اند

بـه   ييش فرض هايكه هر مكتب با در نظر گرفتن پ يبه گونه ا ؛دانست يمكاتب اقتصاد يتنوع و گوناگون

ون است كه يكاهش آن پرداخته اند، از آن جمله مكتب پول يش تورم و راه حل هايدايعلل پ يبررس

ن معنـا  يـ به ا ؛رنديگ يرات حجم پول در نظر مييتغ ،ژه در بلند مدتيوثر بر تورم را بمؤ يعامل اصل

  . ودش يجاد تورم باال مياد حجم پول در اقتصاد، موجب ايوسته و زيكه رشد پ

 يپول يها استيس ياصل ياز ابزارها يكيز كنترل حجم پول به عنوان ين نگرش نيهم يبر مبنا     

بـه   *Pدر قالـب مـدل    ين مقاله با نگرش پوليا. شود يبه منظور مهار تورم شناخته م يبانك مركز

ـ ا در. پـول دارد  يه مقـدار يـ شـه در نظر ير *Pمدل . تورم در كشور پرداخته است يآزمون تجرب ن ي

ت يتـوان وضـع   يمت ها وجود دارد كه بر اسـاس آن مـ  ين پول و سطح قيب يرابطه نظام بند ،مدل

و  يمقامـات پـول   ين امـر بـرا  يـ نمـود كـه ا   ينـ يش بيهـا را پـ   مـت يق يو روند آتـ  يتورم را بررس

انحـراف سـطح   (مـت  يبـر اسـاس شـكاف ق    *Pمدل  .دارد ييت بسزاياهم يگذاران اقتصاد استيس

سـبب شـده    *Pمـدل   ييتوانا. پردازد يتورم م ينيش بيبه پ) شان ياز سطح تعادل ها متيق يواقع

  .رديمورد استفاده قرار گ ،يتورم ياز مدل ها يكيگوناگون به عنوان  ين مدل در كشورهايكه ا

ر در خصوص تورم در يبه پرسش ز ييق به دنبال پاسخگوين تحقيان شده، ايبا توجه به مطالب ب

  :باشد يران مياقتصاد ا

  ن تورم و حجم پول وجود دارد؟يب *Pبر اساس مدل  يران رابطه مثبت و معناداريا در اقتصاد ايآ

ن مطالعه، رابطه پول و تورم از يدر بخش اول از ا: م شده استيبخش تنظ 5ن مطالعه در يا

بر  ياجمال يو مرور *Pمدل  يبخش دوم به معرف. ارائه شده است يمكاتب اقتصاد يدگاه برخيد

ان يارتباط م يدر بخش سوم به بررس. نه اختصاص داردين زميصورت گرفته در ا يمطالعات تجرب

بخش پنجم  ،تيبخش چهارم به برآود مدل و در نها. پرداخته شده است ينگيتورم و نرخ رشد نقد

  .شنهادات اختصاص دارنديو ارائه پ يريجه گيبه نت
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 يمكاتب اقتصاد يدگاه برخيرابطه پول و تورم از د -1

  

 يمكاتب اقتصاد يدگاه برخيرابطه پول و تورم از د .1جدول 

  رابطه پول و تورم  يمكتب اقتصاد

  
  

  ها كيمكتب كالس

ن ابزار يتر يمت به عنوان اصليسم قيخود را بر مكان يك ها توجه اصليمكتب كالس
 و "يقانون س ".كند يمتمركز م يط رقابتينه منابع و عملكرد خودكار شرايص بهيتخص
 يل ميك ها را تشكيل كالسيه تحليبه عنوان دو اصل مهم، پا "پول يه مقدارينظر "

��VM معادله . دهند
Y=P ر ييكند كه تغ يان ميپول است، ب يه مقدارياز نظر يكه حاك
ش آن باعث ياثر گذاشته و افزا )P( متيم بر سطح قيبه طور مستق )M( در حجم پول

  .گردد يش تورم ميافزا

  
  
  نزيمكتب ك

 يه شكاف تورميدر نظر. را ارائه نمود يه شكاف تورميت تورم، نظرين ماهييتب ينز برايك
از درآمد اشتغال كامل  يد كه درآمد تعادليآ يد ميپد يشود كه تورم هنگام يگفته م

كل كاالها و خدمات بنا به  يشود كه تقاضا يحاصل م ين امر هنگاميشتر گردد، و ايب
ن در مدل يابد، بنابرايش يافزا) ش عرضه پوليات و افزاياز جمله كاهش مال( يليدال

گر يان ديبه ب. ستيش عرضه پول نيگانه علت وقوع تورم، تنها افزاينز، يك يشكاف تورم
  .وقوع تورم است، نه شرط الزم يبرا يش عرضه پول شرط كافيافزا ،ن مدليدر ا

  
  يمكتب پول

دارد و علت هرگونه نوسان  يمكتب، پول در اقتصاد نقش عمده ان يبه اعتقاد طرفداران ا
رات پول در كوتاه مدت و بلند يياز تغ يالبته اثرات ناش. است و نه معلول آن ياقتصاد
رات عرضه پول بر ييتغ ،كه در كوتاه مدت ين معنيبد. گر متفاوت استيكديمدت با 

ش حجم پول يافزا ،ر بلند مدتدر اقتصاد اثر گذاشته و در مقابل د يواقع يرهايمتغ
  .د داشته باشديبر تول ير قابل توجهيبدون آنكه تأث ،ش تورم استيفقط قادر به افزا

  
  

مكتب 
 يها كيكالس

  ديجد

د و اشتغال ير تولير مسييمنظم قادر به تغ ياست پولين مكتب معتقدند كه سيروان ايپ
ز قادر يشوند و دولت ن يمنظم نم يشان دچار خطا از آنجا كه افراد در انتظارات. ستين

 ييها استيست لذا دولت در عمل قدرت اعمال سير منظم آنها نيغ يبه اصالح خطاها
ر يغ يفقط انحرافات پول ،هين نظريبر اساس ا. شوند را ندارد يم يداريكه منجر به پا

خش بر ب يرات نرخ بهره واقعييمت و تغيدر ق يش ناگهانيق افزايمنتظره است كه از طر
  .گذارد ياقتصاد اثر م يواقع

  
  
مكتب 

  ديجد يها نينزيك

  

و  ييو دو فرض رفتار عقال يب مكتب پوليد از تركيجد ين هاينزيمكتب ك يبه طور كل
د در يجد ين هاينزيو چه ك يسنت ين هاينزيچه ك. رقابت ناقص نشأت گرفته است

ممكن است در  يپول يها استياگرچه س ؛دانند يت مياز مواقع پول را با اهم ياريبس
د با يجد ين هاينزيدر مكتب ك. بدون اثر باشد) مانند ركود بزرگ(از دوره ها  يبعض
 يعمدتاً امر يكاريرند كه بيگ يجه ميو وجود عدم تعادل نت يريد بر انعطاف پذيتأك
 يد واقعيبر تول يپول يل تكانه هايمورد انتظار از قب يتقاضا يبوده و تكانه ها ير اراديغ
  .گذارند ير ميتأث يكاريب و
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  *Pنه مدل يدر زم يبر مطالعات تجرب ياجمال يو مرور *Pمدل  يمعرف -2

  *Pمدل  يمعرف -1-2

هر  يات اقتصاديدر طول ح ين معضالت اقتصاديتر ياز اساس يكينكه تورم به عنوان يبا توجه به ا

ت ياهم يگذاران اقتصاداستيمقامات و س يتورم برا ينيش بين و پييشود، تب يكشور شناخته م

ن ياز ا يكي. ده استيگرد يتورم در اقتصاد طراح ينيش بيپ يبرا يفراوان يها مدل. دارد يانيشا

ن يدر ا .(Hallman,J.J et al 1991)است معروف شده  *Pاست كه تحت عنوان  يمدل ها، مدل

جهت حركت نرخ تورم  ينيش بيپ يبرا يواقع يها متيو ق يتعادل يها متين قياز شكاف ب ،مدل

مت باشد، يق يسطح تعادلشتر از يا بيكمتر و  يكه اگر نرخ تورم واقع يبه گونه ا ؛شود ياستفاده م

اش منطبق باشد،  يافت و اگر نرخ تورم بر سطح تعادليكاهش خواهد و  شيافزاب يبه ترتنرخ تورم 

  . نخواهد كرد يرييتغتورم 

در مدل  يار مهم است، وليبس يحير توضيك متغيد ياستاندارد تورم، شكاف تول يها در مدل     

P* در نظر  يحير مهم توضيك متغيز به عنوان يشكاف سرعت گردش پول ن ،ديعالوه بر شكاف تول

  :رديتواند مورد آزمون قرار گ يدر دو حالت م *Pمدل . شود يگرفته م

I(  آزمون مدلP* يمت داخليدر حالت شكاف ق ) مدل استانداردP*  (  

II ( آزمون مدلP* يمت خارجيدر حالت شكاف ق .  

در حالت  *Pدر آزمون مدل . دهد يقرار م يتنها رابطه پول و تورم را مورد بررس *Pمدل استاندارد 

به  يشود ول يم يو نرخ ارز بر تورم بررس يمت كشور خارجياثر پول، سطح ق يمت خارجيشكاف ق

چندان ) رياخ يخصوص در سالهاب(بسته است  يران بدون بخش نفت، اقتصاديانكه اقتصاد يل ايدل

مت يدر حالت شكاف ق *Pمدل  ،قين تحقيلذا در ا ؛قرار ندارد يخارج ير تورم كشورهايتحت تأث

  .پرداخته شده است *Pآزمون نشده و تنها به آزمون مدل استاندارد  يخارج

 *Pمدل استاندارد 

ــبــر پا *Pمــدل  ك اســت، ياقتصــاد كالســ يه ايــپا يه هــايــپــول كــه از نظر يمقــداره يــه نظري

ـ   يـ پـول ا  يه مقـدار يـ نظر يده اصـل يا. باشد ياستوار م ك سـو و  يـ ن مقـدار پـول از   ين اسـت كـه ب

  :گريان ديبه بو  وجود دارد يرابطه ا ،گريد ياز سو قيمت ها
P. Y � M.V                                                                                                                    �1�     
P � M�V/Y�                                                                                                                  (2)  

  .است يد واقعيتول Y و سرعت گردش پول Vحجم پول،  M ،ن روابطيا در

  ن اساس،يدهد و بر هم يمت را متناظر با رشد پول نشان ميق يرفتار سطح عموم ،مدل فوق

HPS  كند يف مير تعريرا به صورت رابطه ز يتعادل يقيمت هاسطح :  
P� � M�V�/Y��                                                                                                             (3)  
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  .است يسرعت گردش پول تعادل *Vد بالقوه و يسطح تول *Yن رابطه، يكه در ا

  :در نتيجهم، يريگ يتم ميم و از آن لگاريتقس) 2( را بر) 3(رابطه 
P�

P � ��V�/Y��/�VY��                                                                                                      (4)  
P�

P � �V�Y�/�Y�V�                                                                                                         (5)    
(6)                                                                       P� � P � �V� � V� � �Y � Y��   

د و يانگر آن است كه شكاف توليمت، بيمشخص است كه وجود شكاف ق ،)6(بر اساس رابطه 

 *Pبه  Pل يمت در مورد روش تعدياز آنجا كه شكاف ق. شكاف سرعت گردش پول وجود دارد

  :از استيمورد ن) 7(به صورت رابطه  يه ايكند، فرض يرا ارائه نم ياطالعات

(7)                              a � 0   dp � dp�� � a�P���  � p���  

a يمت تعادليبه ق يجار يقيمت هال يسرعت تعد P* دو جزء  يبرا ،در معادله فوق. است

 يكسان در نظر گرفته ميب يت ضرايد محدوديشكاف سرعت گردش پول و تول يعنيمت يشكاف ق

    :توان شكاف ها را جداگانه در معادله قرار داد يم. شود

(8)       a� � 0،a� dp � dp�� � a��V��� – V��! � a��Y�� � Y��� �    

  .شوديو بالقوه استفاده م يمت واقعين سطح قيرابطه ب يح خطايبرآورد تورم، از عبارات تصح يبرا
dp� a" � a� �P��� �p��� � a# dp�� � a$ dp�� � a% dp�#                                 (9) 
dp� a" � a� �V��� –V��� � a� �Y��–Y��� ! � a# dp�� � a$ dp�� �
a% dp�#                                                                                                                             (10)           
  

. ابدي يش ميآن است كه تورم افزا يمت به معنايوجود شكاف ق. وابسته استر يمتغ ،نرخ تورم

مت يق ،نيو بنابرا مستقل از حجم پول است *Yو  *Vشود كه  ي، فرض م*Pدر مدل استاندارد 

  . است ياز عرضه پول داخل يتابع
�Gap�' � �P� � P� � �V� � V� � �Y � Y��                                                         (11) 

  . است يمت داخليشكاف ق) d)Gap كه 

 

  *Pنه مدل يدر زم يبر مطالعات تجرب ياجمال يمرور -2-2

تحت عنوان  ي، در مقاله ا ( Clostermann, J.and Seitz F., 2002) تزيكالسترمن و سا •

به ) VEC(ح خطا يتصح و با استفاده از بردار *Pبر اساس مدل  "پول، تورم و رشد در آلمان"

مورد استفاده به  يداده ها. در آلمان پرداختند ياست پوليمت ها بر سيل اثر سطح قيو تحل هيتجز

 يكه بانك مركز دادق نشان ين تحقيج اينتا. است بوده 1973.1-1997.4دوره  يو ط يصورت فصل

ر يبلكه به طور غ ؛ستيرگذار نيتأث ياست پوليمت ها بر سيق سطح قيم و از طريآلمان به طور مستق
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ج به ين بر اساس نتايهمچن .گذارد ياثر م ياست پوليد بر سير بر شكاف توليق تأثيم و از طريمستق

باشند و در بلند  يو زودگذر م يموقت ،يپول ياست هايس يدست آمده مشخص شد كه اثرات واقع

  .است يپول خنث ،مدت

ح يتورم و توض ينيش بيبه منظور پ ،)Belke, A. and Polleit, T. 2004(ت يبلك و پال •

 يافته هاي. استفاده كردند *P از مدل 1980-2004 يدوره زمان يدر سوئد ط يتورم يفشارها

مت يح تر آن، شكاف قيا به شكل صحي، پول و *Pكه بر اساس مدل  بود ن مطلبيا يايق گويتحق

تورم در  ينيش بيپ يمدل فوق برا ،نيبنابرا و كند يفا ميح تورم در سوئد ايرا در توض ينقش اساس

  .سوئد موفق بوده است

تورم و  يهدفگذار" با عنوان يقي، در تحق(Sánchez, F.& José, R. 2007)فانگ  -سانچز •

اقتصاد، پول و شاخص نرخ ارز در  يبخش واقع يسودمند يبه بررس "كيو مكز يليدر ش يز پوليآنال

پس يليف يو منحن *Pاز مدل  يو ،ن منظوريبه ا. ك پرداختيو مكز يليتورم در ش ينيش بيپ

ماه اول سال  ياز داده ها يليش يكه برا يبه گونه ا ؛بودداده ها به صورت ماهانه . استفاده كرد

 2001تا ماه ششم  1986ماه اول سال  يك از داده هايمكز يو برا 2001تا ماه ششم  1990

تورم  ينيش بيدر پد يج نشان داد كه در هر دو اقتصاد، پول و شكاف تولينتا. استفاده شده است

تورم موفق  ينيش بيك در پيكه شاخص نرخ ارز فقط در مكز يدر حال ؛دارند ينقش قابل توجه

  .  بوده است

و  يفشار پول يدر بررس ،(Özdemir, K. and Saygili, M. 2008) گل ير و سياوزدم •

، پول نقش  *Pان كردند كه در مدل ين بيمحقق. استفاده كرده اند *Pه از مدل يتورم در ترك

د يش از توليد بيابد كه تولي يش ميتورم افزا يكند و زمانيم يمت بازين شكاف قييرا در تع ياساس

ن يج تخمينتا. ا مازاد پول در اقتصاد وجود داشته باشديباشد و  يعيتر از نرخ طببالقوه، نرخ بهره كم

تورم  ينيش بيدر پ *Pنشان داد كه پول بر اساس مدل  1997-2007 يداده ها در طول سال ها

 . دارد يثرمؤه نقش يدر ترك

 *Pكاربرد مدل "با عنوان  يدر مقاله ا  (Mujeri, M., et al 2009)ران همكاو  يريمج •

ش ين مدل در پيا ييو آزمون توانا *Pبه برآورد مدل  ،"در بنگالدش يسنجش فشار تورم يبرا

نشان داد كه  يج تجربينتا. پرداختند 1980-2007اقتصاد بنگالدش در طول دوره  يتورم برا ينيب

د يمت و توليق ياقتصاد بنگالدش نسبتاً خوب بوده است و عملكرد شكاف ها يبرا *Pعملكرد مدل 

مناسب  يروياز متابعت و پ يج حاكين نتايهمچن. باشد يبهتر از شكاف سرعت گردش پول م

 .باشد يد و شكاف سرعت گردش پول ميمت از شكاف توليشكاف ق

 ينيش بين و پييتب"خود تحت عنوان  يدر رساله دكتر) 1379( يزيعز ،رانياقتصاد ادر  •
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م يمدل استاندارد و تعم ،")*Pمدل (ه عدم تعادل يل آن بر اساس نظريند تعديشكاف تورم و فرا

. قرار داد يمورد آزمون تجرب 1340-77ران در دوره ياقتصاد ا يرا با توجه به دو حالت برا *Pافته ي

ن تورم ييقادر به تب) گردش پول يثبات يبنابر ب( يمت داخلينشان داد كه شكاف ق يمطالعه و جينتا

 .ن تورم كشور استييقادر به تب يبه خوب يمت خارجيشكاف ق ،كشور نبوده و در عوض

اقتصاد  يآن برا كارآييزان يو م *Pمدل "با عنوان  يگريدر مطالعه د) 1383( ياصالن •

 يدوره زمان يران برايدر اقتصاد ا قيمت هال رفتار يدر تحل *Pمدل  يسودمند يبه بررس ،"رانيا

) يو خارج يحاصل جمع شكاف داخل(مت كل ياز شكاف ق ي، وين بررسيدر ا. پرداخت 83-1338

 ينيش بيپ يبرا*P مدل  يي، تواناين بررسيج حاصل از اينتا وتورم استفاده كرده  ينيش بيپ يبرا

  .ران را رد كرده استياقتصاد ا يتورم آت

 

  ينگين تورم و نرخ رشد نقديرابطه ب يبررس -3

 ران وجود داشته استيدر اقتصاد ا ينگين نرخ تورم و حجم نقديب يارتباط قو 1378تا قبل از سال 

از اواخر . باشد يدار مين سالها مستحكم و پايدر طول ا ينگيرابطه تورم و نقد ،گريبه عبارت د و

ن كاهش يكه ا يبه خود گرفته است، به گونه ا يباً نرخ تورم در كشور روند كاهشيتقر 1378سال 

ن نكته را فراموش كرد كه يد اينداشته، البته نبا يسازگار ينگيش نرخ رشد نقديدر نرخ تورم با افزا

سابقه بوده  يران بيدولت در اقتصاد ا يها استيبه واسطه س ينگير رشد نقدياخ يركورد سالها

 يكه تورم در برخ يدر حال ،همواره رشد داشته ينگيدر دوره مورد نظر، نقد ،گريعبارت د به. است

. دچار گسست شده است ينگيد كه رابطه تورم و نقديتوان د يم ،نيبنابرا وافته ياز سالها كاهش 

ن صورت يتوان به ا يده كوتاه مدت را ميك پديبه عنوان  ينگين علل گسست تورم و نقديمهمتر

  :برشمرد

از  يكي و افته انديش يهمزمان افزا ينگيرشد واردات و نقد) به بعد 1378(ر ياخ يدر سالها •

از . مربوط به واردات بوده است يبازرگان يها تيرا جذب كرده، فعال ينگيكه نقد ييبخش ها

سوق  ينگيحجم نقد ،جهيدر نت و ميهست ين جهانيين دوره شاهد نرخ تورم پايا يكه ط ييآنجا

 ،نيبنابرا وا اثر آن كم بوده يافته به امر واردات، آثار خود را به صورت تورم در جامعه نشان نداده ي

 . شده است ينگينده موجب گسست رابطه تورم و نقديو واردات فزا ينفت يش درآمدهايافزا

از گسست  يتوان سهم يبرنامه سوم، م يسالها يبا توجه به عملكرد نسبتاً موفق بورس ط •

جذب  ،بين ترتيبه ا. افته در معامالت بورس نسبت داديان يجر ينگيرا به نقد ينگيتورم و نقدن يب

 . برنامه سوم به كاهش تورم در جامعه كمك كرده است يسالها يتوسط بورس ط ينگينقد

كاالها و خدمات  يرنده تماميگل آنكه در بريبه دل) CPI(مت مصرف كننده يشاخص ق •
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 يبه خوب ،رديگ ياز كاالها و خدمات را در بر م يست و فقط بخشيممكن در سطح اقتصاد ن يمصرف

د يل توليتعد ينشان دهد، اما شاخص ضمن قيمت ها يرا رو ينگيش نقديتواند آثار افزا ينم

تواند آثار  يل آنكه برآمده از ارزش افزوده تمام كاالها و خدمات است، بهتر ميبه دل يناخالص داخل

  .ان كنديرا ب ينگينقد يتميق

  ينگين تورم و نرخ رشد نقديرابطه ب يبررس .1 نمودار

  
 

 برآورد مدل  - 4

ن يد است، بنابرايمتأثر از شكاف سرعت گردش پول و شكاف تول يمت داخليمدل استاندارد شكاف ق

Pبرآورد مدل يالزم است كه برا
  .ر برآورد شوندين دو متغيابتدا ا *

 

  ديشكاف تول -1-4

ن يد بـالقوه از جملـه مهمتـر   يتول. د بالقوه استيو تول يد ناخالص داخلين توليد، فاصله بيشكاف تول

اسـت كـه    يديـ حـداكثر تول  ،د بالقوهيدگاه سمت عرضه اقتصاد، تولياست، از د ياقتصاد يرهايمتغ

مدت و شـكاف  د بالقوه، جزء بلند يتول يات اقتصاديدر ادب. د آن استياقتصاد بدون تورم قادر به تول

 يروشـها . دهـد  يرا نشان مـ  ين شكاف نوسانات زودگذر و موقتيد است كه ايتول يد جزء موقتيتول

، روش يتوان بـه روش رونـد زمـان    يد بالقوه وجود دارد كه از آن جمله ميمحاسبه تول يبرا يمختلف

لتـر  ياز روش فل يـ بـه سـه دل   ،ن مقالهيدر ا. اشاره كرد 1پرسكات-كيلتر هودريد و روش فيتابع تول

 يبا استناد به مطالعات داخل )الف: د بالقوه استفاده شده است يمحاسبه تول يپرسكات برا -كيهودر

 يمربوط به چرخـه هـا   يپرسكات تواترها - كيلت هودريروش ف )ب ؛ نهين زميانجام شده در ا يو خارج

                                                                                                                   
1. Hedrick and Prescott (1997) 
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 يكـه از مـدل هـا    يكليپرسكات جزء س -كيلتر هودريروش ف) ج ؛ كند يد جدا ميرا از تول يتجار

  . سازد يك ميار نزديد را بسيآ يبه دست م يزمان يسر
 

  شكاف سرعت گردش پول -2-4

 است و  يو سرعت گردش پول واقع ين سرعت گردش پول تعادليشكاف سرعت گردش پول فاصله ب

  . را محاسبه كرد يو واقع يد سرعت گردش پول تعادليبا ،برآورد شكاف سرعت گردش پول يبرا

 يپول كشور در سال، برا ياست كه موجود يتعداد دفعات ،متوسط يسرعت گردش پول واقع

ار يبس يشود كه مفهوم ينه مير معامالت هزيو سا) GNP( يد ناخالص مليان ساالنه توليد جريخر

Vبه صورت كه است  ياقتصاد يگذاراستيس يمهم برا � GDP/P سرعت  يعني، شود يف ميتعر

  .1پول يره اسميبه ذخ يعبارت است از نسبت درآمد اسم ،گردش پول

وجود  يمختلف ي، روشها)بالقوه( يبرآورد سرعت گردش پول تعادل يبرا يات اقتصاديدر ادب 

پول، روش  ين ساده، روش استفاده از تابع تقاضايانگيتوان به روش م يدارد كه از آن جمله م

 -كيلتر هودرين پژوهش از روش فيدر ا. كردپرسكات اشاره  -كيلتر هودريو روش ف يعطف

  .استفاده شده است يبرآورد سرعت گردش پول تعادل يپرسكات برا

د ين گام ابتدا بايد و سرعت گردش پول، به عنوان نخستيتول يپس از برآورد شكاف ها     

  .آزمون شوند ييستايمورد استفاده در مدل، از نظر ا يرهايمتغ

 

 (ADF)افتهيم يتعم فولر -يكيآزمون د -3-4
2  

 

  )با عرض از مبدأ و بدون روند(مدل  يرهايمتغ يافته برايم يلر تعمفو - يكيج آزمون دينتا .2جدول 

    نونيمك ك ير بحرانيمقاد  افتهيم يفولر تعم يكيآماره د  رينام متغ

  %10  %5  %1  وقفه

P 082542/3-  679322/3-  967767/2-  622989/2-  0   

GapGDP 155838/4-  689194/3-  971853/2-  625121/2-  0  

GapV  170044/6-  689194/3-  971843/2-  625121/2-  1  

  يافته هاي تحقيق : مأخذ

  .منظور از صفر، ايستايي در سطح و منظور از يك، ايستايي در تفاضل مرتبه اول مي باشد

د و يتول ، شكافدرصد95 افته، تورم در سطح يم يفولر تعم -يكيج آزمون ديبا توجه به نتا

  .باشند يستا ميا درصد 99سطح  شكاف سرعت گردش پول در

                                                                                                                   
  1371دورنبوش، روديگر و استانلي فيشر  1.

2. Augmented Dickey-Fuller 
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  )يمت داخليشكاف ق(  *Pبرآورد و آزمون مدل استاندارد -4-4

ن يدر ا. برآورد گردد يمت داخليد شكاف قيد و سرعت گردش پول، بايتول يپس از برآورد شكاف ها

ك پارامتر يپرسكات كه در آن از  -كيلتر هودريبه روش ف يمت داخليشكاف ق ،قيتحق

λ 1يهموارساز � λساالنه،  يل استفاده از داده هايبه دل( شود ياستفاده م 100 � به كار  100

مت ياشاره شد، شكاف ق *Pح مدل يگونه كه در توض همان. ده استيبرآورد گرد ،)گرفته شده است

   ديآ يدست مه د و شكاف سرعت گردش پول بياز مجموع شكاف تول يداخل

  

 OLS بر اساس روش *P آزمون مدل استاندار -1-4-4

بر اساس روش حداقل  *P، به آزمون مدل استاندارد يمت داخلياكنون پس از برآورد شكاف ق

و به منظور حذف اثر  1374ل وجود تورم باال در سال يبه دل. ميپرداز يم )OLS( يمربعات معمول

  . مين سال وارد مدل كرديا يرا برا ير مجازي، متغين شوك اقتصاديا

موارد  يدر برخ يالزم به ذكر است كه مدل آزمون شده بر اساس روش حداقل مربعات معمول

ARدرجه از ن مشكل يرفع ا يبوده كه برا يمشكل خود همبستگ يدارا
  .استفاده شده است 2

  

 OLSبر اساس روش ) *pمدل استاندارد (ران يا يمت داخليآزمون شكاف ق .3جدول 

 )Pر وابسته تورم يمتغ(

F D.W R2 AR(1) D74 GapGDP + GapV  GapV  GapGDP  c 

002/12  55/1  59/0  60/0  

)52/3(  

59/20  

)97/3(  

_  _  0002/0-  

)96/1-(  

57/19  

)008/7(  

91/12  31/1  48/0    03/33  

)01/5(  

_  98/15  

)74/1(  

_  44/18  

)61/15(  

002/12  55/1  59/0  60/0  

)52/3(  

59/20  

)97/3(  

0002/0-  

)96/1-(  

_  _  57/19  

)008/7(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ

  .است tاعداد داخل پرانتز مربوط به آماره 

  :ر استيشامل سه معادله برآورد شده به شرح ز) 3(جدول 

ــه اول متغ ــدر معادل ــتقلي ــكاف تول ،ر مس ــش ــه دوم متغي ــد و در معادل ــتقلي ــكاف ،ر مس  ش

 اسـت  tر معنـادار بـودن آمـاره    يـ از غ يمعادلـه حـاك  ج هـر دو  ينتـا . باشـد  يگردش پول مـ  سرعت

)|t| ــد ،)2- ــه يب ــا ك ــتاندارد   ن معن ــدل اس ــكاف ق ( *Pم ــدل ش ــت داخلــ يم ــه در آن ) يم ك

                                                                                                                   
1. Smoothing 

2. Autoregressive 
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توانـد تـورم را    ينمـ  ،باشـند  يمسـتقل مـ   يرهـا يمتغ ،ديـ سـرعت گـردش پـول و تول    يها شكاف

كــارا  *Pبــر اسـاس مــدل   رانيـ پـول در اقتصــاد ا  يه مقــداريـ نظر يعنــي ؛ديـ ن نمايــيران تبيـ در ا

  . ستين يپول ،رانيباشد و تورم در ا ينم

ـ  ينـان از نت يبه منظور اطم د و يـ شـكاف تول  يرهـا يبـار مجمـوع متغ   كيـ  ،دسـت آمـده  ه جـه ب

ر مســتقل در مــدل لحــاظ يــبــه عنــوان متغ) مــتيشــكاف ق يعنــي(شــكاف ســرعت گــردش پــول 

از لحـاظ فـروض    يگونـه مشـكل  چيه ،فـوق  يمـدل هـا  ( د شـد ييـ ج فـوق تأ يز نتـا يـ ن بار نيشد و ا

ــر يــوار يو ناهمســان LMبراســاس آزمــون   يخودهمبســتگ يعنــي ؛ك نداشــته انــديكالســ انس ب

  ) وجود ندارد Whiteاساس آزمون 

. ارائه كرد ،پس بوديليف يخود را كه مشتق شده از منحن يمدل مثلث 1990در سال  1گوردون

فشار ) 1: عبارتند از ،سه عامل مؤثر بر تورم كه در سه ضلع مثلث واقع اند ،ن مدليبر اساس ا

ن يترل در قاعده مثلث قرار دارد و مهمتورم دوره قبل، كه تورم دوره قب) 3 ؛كشش تقاضا) 2 ؛نهيهز

و  يجانين راستا در مطالعات صورت گرفته توسط كميدر هم. رگذار بر تورم استيعامل تأث

ده است كه ين نكته به اثبات رسيا 2)2001( يو لونگان) 1388( يو نقد يجاني، كم)1387(ينقد

در اقتصاد  )در كوتاه مدت(ه تورم هر دوره يدر توج ير معناداريتأث) يتورم انتظار(جزء با وقفه تورم 

  :رفته استير صورت پذين مسأله آزمون زيا يبه منظور بررس .ران دارديا

 

  )Pر وابسته تورم يمتغ( اثر تورم با وقفه بر تورم يبررس .4جدول 

F D.W R
2 

D74 P(-1) c 

79/13  34/1  51/0  78/25  

)82/3(  

29/0  

)02/2(  

27/13  

)48/4(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ

  

ن يشيقات پيجه تحقيتورم با وقفه، نت يبرا tآماره  يبا مالحظه جدول فوق و با توجه به معنادار

ن يبنابرا. شود يد مييز تأين 1358-87 يدوره زمان يتورم با وقفه بر تورم برا يگذارريبر تأث يمبن

) 5(ج آزمون در جدول ينتا. ز آزمون كرديرا با وابسته قرار دادن تورم با وقفه ن *Pتوان مدل  يم

 . نشان داده شده است

 

  

                                                                                                                   
1. Robert J. Gordon 

2. Parkash Loungani  
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  OLSبر اساس روش ) *pمدل استاندارد (ران يا يمت داخليآزمون شكاف ق .5جدول 

  ) ر وابسته تورم با وقفهيمتغ(
F  D.W R2 AR(1)  GapGDP + GapV  GapV GapGDP c 

69/4  67/1  27/0  49/0  

)92/2(  

_  _  0001/0-  

)90/0- (  

94/19  

)88/6(  

14/4  57/1  24/0  49/0  

)87/2(  

_  30/0-  

)02/0-(  

_  90/19  

)84/6(  

69/4  67/1  27/0  49/0  

)92/2(  

0001/0-  

)90/0- (  

_  -  94/19  

)88/6(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ

  

  :ر استيشامل سه معادله برآورد شده به شرح ز) 5(ج جدول ينتا

ر مستقل شكاف سرعت گردش يمتغ ،د، در معادله دومير مستقل شكاف توليمتغ ،در معادله اول

ب يهم ضرا ،دهد كه يج نشان مينتا. باشد يمت مير مستقل شكاف قيمتغ ،پول و در معادله سوم

 ياختالف معنادار يمت از نظر آماريد و شكاف قيشكاف سرعت گردش پول، شكاف تول يرهايمتغ

الزم به ذكر است كه ( باشد يفوق معنادار نم يرهايمتغ يتمام tآماره  ،از صفر ندارند و هم

 ين مجدداً ميبنابرا ) انس ندارنديوار يو ناهمسان يمشكل خودهمبستگ ،برازش شده فوق يها مدل

ش ياست، قادر به پ يمت داخليمدل شكاف ق ،كه در واقع *Pكه مدل استاندارد  ان كرديتوان ب

  . ستيران نيح تورم در اقتصاد ايو توض ينيب

ر وابسته يكه متغ يطيدر شرا *Pدست آمده در آزمون مدل استاندارد ه رغم آنكه روابط ب يعل

ل وجود يبه دل(معنادارتر است  ،باشد ير وابسته تورم با وقفه ميكه متغ يتورم است، نسبت به حالت

بر اساس روش ) يمت داخليشكاف ق( *Pدر مجموع مدل استاندارد  ي، ول)ن باالترييب تعيضر

OLS شه در ين مدل رينكه ايبا توجه به ا. ستيران نيح تورم در اقتصاد ايتوض يبرا يمدل مناسب

 ؛كند يران صدق نميپول در اقتصاد ا يه مقداريتوان گفت كه نظر يپول دارد، م يه مقدارينظر

  .ستين يران پوليتورم در اقتصاد ا يعني

  . ميده يقرار م يمورد بررس ARDLرا بر اساس روش  *Pاكنون مدل استاندارد 
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  ARDL 1بر اساس روش  *Pآزمون مدل استاندار  -2-4-4

بر اساس روش ) *pمدل استاندارد (ران يا يمت داخليج آزمون شكاف قينتا .6جدول 

ARDL )ر وابسته تورم يمتغP( 

h.D R2 D74 P(-1) GapP(-1) GapP GapV  GapGDP(-1) GapGDP  c 

90/1  64/0  62/24  

)95/3(  

33/0  

)42/2(  

  _  _  
  

27/0  

)34/2(  

23/0-  

)0083/2-(  

35/12  

)37/4(  

97/1  57/0  29/27  

)01/4(  

31/0  

)14/2(  

  _  82/9  

)04/1(  

_  _  38/12  

)09/4(  

90/1  64/0  62/24  

)95/3(  

33/0  

)42/2(  

27/0  

)34/2(  

23/0-  

)0083/2-(  

_  _  _  35/12  

)37/4(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ
  

يبررس رابطه بلندمدت   يبرا   t آماره �
ريمتغ وابسته بيضرا باوقفه  مجموع  � 1
بيضرا مذكور اريمع   مجموع انحراف 

 

 

  د يان تورم و شكاف توليانجام آزمون رابطه بلند مدت م يبرا tآماره   =  - 48/4

  ان تورم و شكاف سرعت گردش پوليانجام آزمون رابطه بلند مدت م يبرا tآماره =  - 72/4

  متيان تورم و شكاف قيانجام آزمون رابطه بلند مدت م يبرا tآماره =  - 48/4

نان يدر سطح اطم يجدول بنرج tدر هر سه حالت از مقدار  يمحاسبات tآنكه آماره  هبا توجه ب

وجود رابطه بلند مدت  ،ن در هر سه حالتيبنابرا ،باشد يشتر مي، باست -12/4كه برابر با  99/0

  . شود يد مييتأ

ان تـورم و شـكاف سـرعت گـردش پـول رابطـه       يدهد كه م ين كوتاه مدت نشان ميج تخمينتا

امـا  ، )معنـا اسـت   يشكاف سرعت گردش پول بـ  يبرا tنكه آماره يل ايبه دل( وجود ندارد يمعنادار

ط يدر شرا ،ن رابطهيوجود دارد كه ا يو معنادار يرابطه منف ،مت با تورميد و قيتول يان شكاف هايم

، *Pتـورم بـر اسـاس مـدل      ينـ يش بيپـ  يكه برا يياز آنجا .مثبت و معنادار است ،ك وقفهيوجود 

 يب مين ضريا يمعنادار و) 6(لذا با توجه به جدول  ،د معنادار باشديمت بايب با وقفه شكاف قيضر

مـدل   ARDLدر كوتاه مدت و بـر اسـاس روش    ،نيبنابرا و ابدي يش مينده افزايان كرد كه تورم در آيتوان ب

ـ  ؛ران استيتورم در اقتصاد ا ينيش بيپ يبرا يمدل مناسب ،*Pاستاندارد   يريـ م گيكن بـه منظـور تصـم   يول

 يمـ  يتنهـا زمـان  . ز توجه نمـود يج بلند مدت نينتاد به ي، با ARDLبر اساس روش  *Pمدل  كارآييراجع به 

در  مت هـا يق يروند آت ينيش بيو پ ح تورميقادر به توض ARDLبر اساس روش  *Pان كرد كه مدل يتوان ب

  .گر مطابقت داشته باشنديكديج كوتاه مدت و بلند مدت با يران است كه نتاياقتصاد ا

                                                                                                                   
1. Auto Regressive Distributed Lag Method  
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 ران يا يمت داخليشكاف قج حاصل از رابطه بلند مدت آزمون ينتا .7جدول 

 )Pر وابسته تورم يمتغ) (*pمدل استاندارد (

D74 GapP GapV  GapGDP  c 

87/36  

)82/3(  

_  _  66/0  

    )45/0(  

50/18  

)94/10(  

69/39  

)81/3(  

_  28/14  

)03/1(  

_  01/18  

)25/10(  

87/36  

)82/3(  

66/0  

)45/0(  

_  _  50/18  

)94/10(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ

  

 ،در هر سه حالت tمعنا بودن آماره  يج حاصل از رابطه بلند مدت و با توجه به بينتا با مالحظه

 يران كارا نمياقتصاد ا يز براين ARDLبر اساس روش *P توان اذعان نمود كه مدل استاندارد يم

  .گردد يد مييتأ OLSبر اساس روش  *Pج حاصل از آزمون مدل استاندارديباشد و نتا

 

  ران يا يمت داخليآزمون شكاف ق يح خطايحاصل از رابطه تصحج  ينتا .8جدول 

 )Pر وابسته تورم يمتغ)(*pمدل استاندارد (

D.w R2 ECM(-1) dD74 dGapP dGapV  dGapGDP dc 

48/1  63/0  66/0-  

)88/4-(  

62/24  

)95/3( 

_  _  23/0-  

)0083/2-(  

35/12  

)37/4(  

50/1  55/0  68/0-  

)73/4-(  

29/27  

)01/4(  

_  82/9  

)04/1(  

_  38/12  

)09/4(  

48/1  63/0  66/0-  

)88/4-(  

62/24  

)95/3( 

23/0-  

)0083/2-(  

_  _  35/12  

)37/4(  

 يافته هاي تحقيق : مأخذ

  

ح خطا در دو يب جزء تصحيشود، ضر يح خطا مشاهده ميهمان گونه كه از برآورد مدل تصح

درصد از  66كه در هر دوره  ن معنايبد، به دست آمده -66/0مت يد و شكاف قيحالت شكاف تول

ب در ين ضريشود و ا يك ميل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزديعدم تعادل در تورم تعد

درصد از عدم تعادل  68 ،در هر دوره يعني ؛باشد يم -68/0برابر  ،حالت شكاف سرعت گردش پول

  .   شود يك ميده و به سمت روند بلند مدت خود نزديل گرديدر تورم تعد
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  ران يدر اقتصاد ا *Pج حاصل از آزمون مدل استاندارد ينتا .9جدول 

  ARDLو  OLS يها كيبر اساس تكن

روش آزمون مدل 

Pاستاندارد 
*  

  ج بدست آمدهينتا

  

  

OLS 

  

Pمدل استاندارد : ر وابستهيتورم به عنوان متغ
 يه مقـدار يـ نظر ،جهيو در نت *

  .باشند يران كارا نمياقتصاد ا يپول برا

Pمدل اسـتاندارد  : ر وابستهيتورم با وقفه به عنوان متغ
كـه در واقـع شـكاف     *

  .ستيران نيح تورم در اقتصاد ايو توض ينيش بياست، قادر به پ يمت داخليق

  

  

  

ARDL 

ان يـ تـوان ب  يم ،متيب با وقفه شكاف قيضر يبا توجه به معنادار: كوتاه مدت

Pكرد كه مدل استاندارد 
  .باشد يران ميتورم در اقتصاد ا ينيش بيقادر به پ *

Pمدل استاندارد : بلند مدت
  .ران را ندارديح تورم در اقتصاد ايقدرت توض *

توان اذعان نمود كه  يم ،ج كوتاه مدت و بلند مدتيبا توجه به عدم تطابق نتا

Pمدل استاندارد 
 ينيش بيو پح تورم يتوض ييتوانا ARDLبر اساس روش  *

  .ران ندارديدر اقتصاد امت ها را يق يروند آت

كـرد كـه    يريـ جـه گ يتـوان نت  يم ARDLو  OLS يك هايحاصل از تكن يافته هايدر مجموع و با توجه به 

Pمدل استاندارد 
  .ستين يده پوليك پديران يباشد و تورم در اقتصاد ا يران كارا نمياقتصاد ا يبرا *

  

 يبا وقفه ها يح برداريرابطه پول و تورم با استفاده از روش خود توض يبررس - 5-4

  (ARDL)گسترده 

ن يبنابرا ،ران نبوده استيح تورم در اين و توضييقادر به تب يمت داخليبا توجه به آنكه مدل شكاف ق

ه از روش گر با استفاديلذا بار د. برد ين تورم و پول پيتوان با استفاده از مدل فوق به رابطه ب ينم

ARDL د ي، تولينگي، حجم نقديكاالها و خدمات مصرف يشاخص بها يرهايو با در نظر گرفتن متغ

كاالها و خدمات  ي، نرخ ارز بازار آزاد و شاخص بها1376مت ثابت سال يبه ق يناخالص داخل

  .ميپرداز ين ارتباط ميا يبه بررس ،1376مت ثابت سال يبه ق يواردات
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  مدل يمعرف -1-5-4

  :شود ير پرداخته ميبه برآورد مدل ز ،ثر بر تورممؤعوامل  يبررس يبرا

  
LCPI0 � α" � a�LM0 � a�LGDP0 � a#LER0 � a$LPM0 � u0                               

LCPI :1376مت ثابت سال يبه ق يمت كاالها و خدمات مصرفيتم شاخص قيلگار  

LM :ينگيتم حجم نقديلگار   

LGDP :1376مت ثابت يبه ق يداخلد ناخالص يتم توليلگار  

LER :تم نرخ ارز بازار آزاديلگار  

LPM :1376مت ثابت سال يبه ق يمت كاالها و خدمات وارداتيتم شاخص قيلگار  

U :ونيجمله اخالل در معادله رگرس  

 ينده ايدر خصوص منشأ تورم، نما يات اقتصادينظر ياست كه از تمام يمدل مورد نظر به گونه ا

وارد  ينگير حجم نقديون، متغيه پوليانطباق نظر يبررس يبرا ،به عنوان مثال. دارددر آن وجود 

 يمت كاالهاير شاخص قين با توجه به مباحث ارائه شده در فصل دوم، متغيهمچن. مدل شده است

 يد براير توليمتغ وانتخاب  ،نهيه فشار هزيانطباق نظر يبررس يبرا ينيبه عنوان جانش يواردات

ر نرخ ارز يمتغ ومت ها وارد مدل شده يطرف عرضه اقتصاد بر رشد سطح ق ين اثر گذارزايم يبررس

  . ن روابط بر تورم در  مدل لحاظ شده استير ايو تأث يز به علت وجود روابط تجارين

 

  ARDLرابطه بلند مدت از روش  يبررس

كاالها و  يشاخص بها يتنها برا 1نيزيب -ار شوارزيل مشخص است، معيطور كه از جدول ذ همان

 و ر زمان حال وارد الگو شده يرها به صورت مقاديه متغيك وقفه در نظر گرفته و بقي يخدمات مصرف

ارائه شده ) 10(در جدول  (ARDL)گسترده  يبا وقفه ها يح برداريخود توض يج برآورد الگوينتا

  :است

   

                                                                                                                   
1. Schwarz Bayesian Criterion 
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  ح با وقفه گستردهيخود توض يج برآورد الگوينتا .10جدول 

  يكاالها و خدمات مصرف ير وابسته شاخص بهايمتغ

Dependent Variable: LCPI 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

68/2  10/0  27/0  LP(-1) 

54/5  06/0  33/0  LM 

56/2 -  11/0  29/0 -  LGDP 

45/3  05/0  17/0  LER 

83/6  03/0  23/0  LPM 

48/0  58/0  28/0  C 

R-Bar- Squared: 0.99 

R-Squared: 0.99  
Durbin

,
s h -Statistic: 1.54 

 يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

 ،كياز لحاظ فروض كالس يگونه مشكلچيه ،مدلدر دهد كه  يج به دست آمده نشان مينتا 

ح شده و يتصر يمدل به خوب يفرم تابع .اردانس وجود نديوار يو ناهمسان يخود همبستگ يعني

ح ياز قدرت توض يكه حاكبه دست آمده  99/0ن ييب تعيضر. باشد ياخالل نرمال م يع اجزايتوز

  . الگو است يباال يدهندگ

  :شود ير محاسبه ميوجود رابطه بلند مدت به صورت ز يبررس ياز برايمورد ن tآماره  

t � 0.27710 � 1
0.10330 � �6.99 

 99نان يدر سطح اطم 3و مستر 2، دوالدو1يمتناظر با جدول بنرج tاز  يمحاسبات tچون آماره  

بر عدم وجود  يشتر است، فرض صفر مبنيبه لحاظ قدر مطلق ب ،باشد يم - 27/5كه برابر  درصد

  . شود يرفته ميرابطه بلند مدت رد، و وجود آن پذ

ب يضرا ،ج حاصلهيبر اساس نتا. نشان داده شده است) 11(ج رابطه بلند مدت در جدول ينتا 

به  ؛ن اثر را بر تورم دارديشتريب ينگيدهد كه نقد يرابطه بلند مدت نشان م. باشند يمدل معنادار م

. شود يتورم م يدرصد 6/4ش يدرصد، سبب افزا 10زان يبه م ينگيش در نقديكه افزا يگونه ا

 10زان ير به مين متغيكه رشد ا يبه طور ؛بر تورم دارد يو معنادار ياثر منف ،يد ناخالص داخليتول

                                                                                                                   
1. Banerjee  

2. Dolado 

3. Mester 
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در بلند  يب نرخ ارز اسميضر. دهد يدرصد كاهش م 1/4زان يتورم را در بلند مدت به مدرصد، 

ش تورم يدر نرخ ارز باعث افزا يدرصد 10ش ين به آن معنا است كه افزايباشد و ا يم 24/0مدت 

مثبت دارد  يز با تورم ارتباطين يكاالها و خدمات مصرف يشاخص بها. شود يدرصد م 4/2زان يبه م

  . گردد يدر تورم م يدرصد 9/3ش ير موجب افزاين متغيدرصد ا 10ش يو افزا

 

  يكاالها و خدمات مصرف ير وابسته شاخص بهايمتغ ج برآورد بلند مدتينتا .11جدول 

Dependent Variable: LCPI 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

76/9  04/0  46/0  LM 

40/2 -  17/0  41/0 -  LGDP 

96/4  04/0  24/0  LER 

26/6  05/0  31/0  LPM 

47/0  82/0  39/0  C 

  يافته هاي تحقيق  : مأخذ

 

كاالها و خدمات  يكوتاه مدت در شاخص بها يل عدم تعادل هاينكه تعديا يبه منظور بررس 

استفاده شده  ECMك مدل يگردد، از  يانجام م يبه سمت تعادل بلند مدت به چه صورت يمصرف

دهد  يب نشان مين ضريا. است ECM(-1)ر يب متغيضر اهميت دارد، ECMآنچه كه در مدل  و

 يبرا يكاالها و خدمات مصرف يكه در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل كوتاه مدت شاخص بها

 يح خطا مشاهده ميهمان طور كه از برآورد مدل تصح. شود يل ميدن به تعادل بلند مدت تعديرس

ل نوسانات يكه تعد مي باشد ن معنايبه دست آمده كه به ا -72/0ح خطا يب جزء تصحيشود، ضر

 72باً مناسب است و در هر دوره يستم به سمت تعادل بلند مدت تقريكوتاه مدت توسط خود س

ل شده و به سمت روند بلند يتعد يكاالها و خدمات مصرف يدرصد از عدم تعادل در شاخص بها

  .  شود يك ميمدت خود نزد
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  يكاالها و خدمات مصرف ير وابسته شاخص بهايمتغ ح خطايتصح يبرآورد الگو جينتا .12جدول 
Dependent Variable: LCPI 

T-Ratio Standard error Coefficient Regressor 

54/5  06/0  33/0  dLM 

56/2-  11/0  29/0-  dLGDP 

45/3  05/0  17/0  dLER 

83/6  03/0  23/0  dLPM 

48/0  58/0  28/0  dc 

99/6-  10/0  72/0-  ECM(-1)  

ecm=LP - 0.46096*LM + 0.41428*LGDP - 0.24379*LER – 0.31860*LPM – 0.39028*C  

 يافته هاي تحقيق  : مأخذ

  

  :ر را اعمال كرديز يد خطيتوان ق يران ميبودن تورم در اقتصاد ا يآزمون پول ياكنون برا

H0          :ك استيبرابر  ينگيب حجم نقديضر.  

H1         :ك استيمخالف  ينگيب حجم نقديضر.  

به دست  CHSQ(1)=123.2245[.000]مورد نظر برابر با  يد خطيجه حاصله از آزمون قينت

ران رد يبودن تورم در اقتصاد ا يه پوليرد و مجدداً فرض H0فرض  ،درصد 5آمده است، كه در سطح 

ران حجم يتورم در اقتصاد ا ر اثر گذار برين متغيشود كه مهم تر يد مي، اما همچنان تأكشود يم

  .است ينگينقد

 

 شنهادات يو ارائه پ يريجه گينت -5

 ينيش بيح تورم و پيتوض يبرا يمدل مناسب *Pدهد كه مدل  ينشان م OLSافته ها بر اساس روش ي

كرد كه  يريجه گيتوان نت يم ،ن مدليبودن ا يبا توجه به پول. ستيران نيدر اقتصاد ا قيمت ها يروند آت

ر وابسته يكه تورم به عنوان متغ يطيهم در شرا ،جهين نتيا و ستيران نيپول عامل بروز تورم در اقتصاد ا

الزم به ذكر است كه (كند  يصدق م ،ر وابسته استيكه تورم با وقفه به عنوان متغ يطيدر شرا ،است و هم

ن يگوردون، ا يمثلث يد كه بر اساس الگور وابسته وارد مدل شيل به عنوان متغين دليبه ا ،تورم با وقفه

   ) ر گذار بر تورم استين عامل تأثيترر مهميمتغ

مت يك وقفه شكاف قيط وجود ينشان داد كه در كوتاه مدت و در شرا ARDLافته ها بر اساس روش ي     

ب يضر ،مدتج بلند يكه بر اساس نتا يياز آنجا يابد ولي يش مينده افزايمثبت بوده و تورم در آ ،يداخل

بر اساس روش  يعني ؛باشند ينان نميج كوتاه مدت قابل اطميمعنا است، لذا نتا يب يمت داخليشكاف ق

ARDL ز مدل ينP* جه ينت مي توان نيبنابرا. ران ندارديح تورم در اقتصاد ايالزم را جهت توض كارآيي

 ينيش بيتورم و پ حيتوض به قادر است، يداخل متيق كه در واقع شكاف *Pاستاندارد  مدل كه كرد يريگ

  . را كنترل نمود تورم پول، كنترل قيطر از نمي توان ،رو از همين ست وين رانيا اقتصاد در قيمت ها يروند آت
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  :ان كرد كهيتوان ب يم *Pمدل استاندارد آزمون حاصل از  جينتابر اساس  يبه طور كل

 .ستيران نياقتصاد اح تورم در يقادر به توض *Pهمانند مدل  ك مدل خاصي -1

 .است يران معلول عوامل متعدديتورم در اقتصاد ا -2

 يران، در ادامه مجدداً به منظور بررسيدر اقتصاد ا *Pمدل استاندارد  كارآييبا توجه به عدم 

مت ثابت سال يبه ق يد ناخالص داخلي، تولينگيحجم نقد يرهايبودن تورم، اثر متغ يه پوليفرض

 1376مت ثابت سال يبه ق يمت كاالها و خدمات وارداتيو شاخص ق ير رسمي، نرخ ارز بازار غ1376

رشد دهد كه  يافته ها نشان مي. مورد آزمون قرار گرفت ARDLبر تورم با استفاده از روش 

 ين امر آن است كه در كشور ما كسريل ايدل. ن عامل بروز تورم در كشور استيتر ياساس ،ينگينقد

متعاقباً نشر پول سبب بروز تورم . گردد ين ميق نشر پول تأميدتاً از طردولت عم ياپيپ يبودجه ها

دهد كه  يش ميدولت را افزا ينه هايدولت را كاهش و هز يد درآمدهايقدرت خر ،گردد و تورم يم

  .شود يجه تورم مزمن ميبودجه و در نت يمتناوباً سبب بروز كسر

، )13ان شده در صفحه يب ARDLو مدل  *Pمدل (مدلها  يتمام جيبر اساس نتاو  يبه طور كل

تنها عامل بروز تورم  ينگيحجم نقد يعني ؛شود يمند ييران تأيبودن تورم در اقتصاد ا يه پوليفرض

ان يگذارند، اما از م يران اثر ميز بر تورم در اقتصاد اين يگريد يرهايست و متغيران نيدر اقتصاد ا

ل دارا يبه دل(باشد  ير مين متغيترمهم ينگيحجم نقد ،رانياثرگذار بر تورم در اقتصاد ا يرهايمتغ

  ) ARDLج مدل يب بر اساس نتاين ضريبودن باالتر

  :گردد يل ارائه ميپشنهادات ذ ،ج به دست آمدهيبا توجه به نتا     

باشد، لذا  يبودجه دولت م ين كسريتأم ،ينگيل رشد نقدين دليبا توجه به آنكه عمده تر -1

ق نشر اسكناس، به استفاده از يبودجه خود از طر ين كسريتأم يشود كه دولت به جا يه ميتوص

 .ارانه ها بپردازديو  ياتيستم ماليز كارا كردن سيسمت عرضه و ن ياست هايس

تا  ياتخاذ شده توسط بانك مركز يانقباض يپول ياست هايكه س يياز آنجا: ياستقالل بانك مركز  - 2

م حجم پول يالزم را در جهت تنظ كارآيين يبنابرا ،دولت بوده يانبساط يمال ياست هاير سيكنون تحت تأث

 يله سبب بروز فشارهاان مسيبه ا يتوجه يكه ب يدر حال. كشور را نداشته است يديت توليمتناسب با ظرف

 .گردد يش آشكار ميش از پيب ،ين ضرورت استقالل بانك مركزيشود، بنابرا يدر كشور م يتورم

ش يم، افزايان كرديد و تورم بيهمان گونه كه در مورد رابطه تول: د و عرضهيش توليافزا ياست هايس - 3

 ياست هايس يريكارگه ران عالوه بر بيكاهش تورم در اقتصاد ا ين برايبنابرا. شود يد سبب كاهش تورم ميتول

  .رديكار دولت قرار گد در دستور يش تولياست افزايز توجه شود و سيد نيد به توليبا يو مال يمنضبط پول
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