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چکیده
این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام میدهد که در آن مهمتررین
عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرفکننده بهعنوان یک شاخص ثبات اقتصادی،
بررسی شده است .در این مدل اقتصاد کشور به  5بخب تولید ،عوامل تولید ،پرول
و قیمت ،تجارت خارجی ،و دولت تقسیم شده و ارتبا بین بخبهای مختل نیز
مدنظر قرار گرفته است.
اثر سیاستها در  7سناریو بررسی شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد که -2
افزایب مخار دولت باعث افزایب شاخص قیمت مصررفکننرده شرده اسرت-1 .
کاهب استقالل بانک مرکزی باعث افزایب شاخص قیمت مصرفکننده شده است.
مقایسه نتایج نشان می دهد که استقالل بانک مرکزی مهمترین اثر را برر شراخص
قیمت مصرفکننده داشته است .طبق نتایج :سیاستگذاران باید بخرب خصوصری
را تقویت کنند ،استقالل بانک مرکزی مفید خواهد بود ،بهدلیل نقب مهم نفت در
اقتصاد ایران و شوکهای انتقالی به درون اقتصراد ،نزم اسرت توجره بیشرتری بره
تولید صورت گیرد .ازآنجاکه سرمایهگذاری در نیروی انسانی باعث افزایب تولیرد و
کاهب شاخص قیمت مصرفکننده میشود ،توجه بیشتر به سرمایهگذاری در ایرن
بخب نزم است.

واژههــای کلیــدی :سیستتتم دینامیتتک ،شتتاخص قیمتت
سیاس های اقتصادی ،استقالل بانک مرکزی ،مخارج دول
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مقدمه
در بررسی و تح یل عوامل ایرگذار بر تورم قیم ها در کشور ،پژوهشهتای انجتامشتده
اکبراً از روشهای اقتصادسنجی بهره بردهاند .هرچنتد در بتین ایتن روشهتا استتفاده از
مدلهای با سیستم معادالت همزمان نیز متداول بوده اس

تا عوامل تثییرگتذار بتر تتورم

قیم ها مورد شناسایی قرار گیرند ،ولی مدلی مشاهده نمیشود که تثییر همتهجانبته ایتن
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عوامل را بررسی و مدّن ر قرار دهد .در این بررسیها برخی عامل اص ی تتورم را شتتاب
در عرضه پول میدانند (دادخواه0222،؛ طبیبیان و سوری0232 ،؛ داودی0236 ،؛ مترادی،
2112؛ بانک مرکزی0222 ،؛ بوناتو .)2113 ،عدهای بته شترایط عتدم اطمینتان اقتصتادی
نسب

به آینده ،که به تغییر انت ارات جامعه منجر شتده ،اشتاره نمتوده و ایتن شترایط را

عامل عمده نوسان قیم ها ق مداد میکنند (خیابانی و خشادوریان0221 ،؛ عباسینتژاد و
تشکینی0222 ،؛ فرزینوش و عباسی .)0221 ،عامتل ختارجی ،ن یتر تغییتر ارزش پتول
داخ ی یا نرخ ارز ،نیز در بعضی م العات عامل مهم در تغییر روند قیمت هتا محستوب
میشود (طیبنیا0231 ،؛ داودی0236 ،؛ مرادی2112 ،؛ عباسینتژاد و تشتکینی0222 ،؛ و
کیا .)2116 ،در بین عوامل ختارجی ،گروهتی بته تتورم وارداتتی اشتاره و آن را ستبب
افزایش قیم ها متیداننتد (تتوک ی و کریمتی0232 ،؛ مترادی2112 ،؛ و عباستینتژاد و
تشکینی .)0222 ،در تغییر قیم ها به نقش سیاس هتایی کته تغییترات ستاختاری ن یتر
فشار هزینه یا تقاضا را بههمراه داشته باشد نیز بهعنوان عامتل تغییتر قیمت
اس

(ایکانی .)0223 ،در اعمال سیاس ها ،بهویژه سیاس
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پولی ،نهتنها تغییتر قیمت هتا

مدّن ر قرار گرفته ،ب که ایر آن بر رشد اقتصادی نیتز حتایز اهمیت
بعضی از م العات ،بین سیاس

توجته شتده

بتوده؛ بتهطتوریکته

پولی و رشد اقتصادی ارتبا مهمتی را مشتاهده ننمتوده

درصورتیکته نقتش مهتم ایتنگونته سیاست هتا را تنهتا در تغییتر قیمت هتا مالح ته

کردهاند )Dadkhah, 1985؛ مردوخی.(Liu & Adedji, 2000 , 0232 ،
سیستمی استفاده شده اس

تا گامی دیگر در جه

شناستایی عوامتل تثییرگتذار بتر

شاخص های مهم یبات اقتصادی بتهویتژه تتورم قیمت هتا برداشتته شتود .ازجم ته
م العات اندکی که در این زمینته انجتام شتده است

متیتتوان بته تحقیتق قدسـی،

پاکزادمقدم و شاهمحمدی در زمینه افزایش کارایی پرداخ های انتقالی با استفاده از
سیستم دینامیک ،خلی سعید در زمینه توستعه اقتصتادی شتهری و م العته آیکتانو
اشاره کرد .بهجز م العات مشایخی ( )0222 ،0220و رضوی و مشرفی ( )0222که
هر دو با توسل به مدلهای کالن از روش مدل دینامیک سیستمی استفاده کتردهانتد،
این روش تجزیهوتح یل چندان مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار نگرفته اس .
فارستر یک مدل سیستمی را در سال  0222برای اقتصاد امریکا ارائته متیدهتد
)1985

 .(Forrester,سپس یاماگوچی با من ور نمودن بخشهای پولی و کتار بته متدل

فارستر ،سیستم دینامیکی کاملتری را ارائته متیکنتد
حاضر نیز سعی شده اس

)2006

 .(Yamaguchi,در تحقیتق

تا با ابزار دینامیک سیستم به بررسی عوامل تثییرگذار بتر

تورم قیم ها ت بهعنوان شاخص مهم یبات اقتصادی ت پرداخته شود.
 .1مدل شبیهسازی اقتصاد کالن کشور
برای نشان دادن ایر متقابل متغیرها بر یکدیگر ،اقتصاد کشتور بته  2بختش تفکیتک
میشود 2 .بخش موردن ر براساس بررسیهای انجامشده و از م العات کالن کشتور
انتخاب شدهاند.
بخش عوام تولید :نمودار جریان متغیرهای این بخش در شکل شماره ( )0مشتاهده
میشود .موجودی سرمایه (فیزیکی و انسانی) بهصورت متغیر موجتودی یتا ست ا

)(Stock

درن ر گرفته شده اس  .سرمایهگتذاری فیزیکتی در ایتر استتهالک کتاهش متییابتد .ایتن
سرمایهگذاری از دو بخش دولتی و خصوصی به اقتصاد تزریتق متیشتود .سترمایهگتذاری
بخش خصوصی تابعی از تستهیالت اع اشتده توستط بانتکهتا و امنیت سترمایهگتذاری

بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده ـ بعنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با   ...اعظم محمدزاده و اکبر توکلی

در م العه حاضر در تکمیتل م العتات اقتصادستنجی از روش متدل دینامیتک

میباشد .نوع دیگر سرمایه ،سرمایه انسانی اس که هزینتههتای سترمایه انستانی ت مختارج
جاری آموزش عالی ت بازتاب کیفی

آموزشی مؤسسات آموزشی اس .
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مثخذ :برگرفته از نتایج م العه
متغیرهای مدل :KP :انباش سرمایه بخش خصوصی :KG ،انباشت سترمایه بختش دولتتی،
 :POPجمعی  :RPOP ،نرخ رشد جمعی  :L ،جمعی فعال ( 01تتا  61ستال):RA ،
نرخ مشارک  :K ،انباش سرمایه کل :DKG ،نرخ استتهالک سترمایه دولتتی:DKP ،
نرخ استهالک بخش خصوصی :LB ،تعتداد شتاغ ین :RU ،نترخ بیکتاری :ECI ،ایتر
مصرل بر سرمایهگذاری :MCG ،رشد کاالهای مصرفی

هدل ن ام آموزش عالی را میتوان در دو موضوع ک ی آمتوزش نیروهتای متخصتص و
تولید دانش خالصه کرد .این اهدال از دو من ر به اقتصتاد مربتو متیشتوند :نخست
اینکه آموزش عالی ،چه بهصورت ارتقای کیفی

نیروهای آموزشدیده و چه بتهصتورت

تولید دانش از طریق تحقیقات ،نقش زیادی در موفقی

اقتصادی افراد ،بنگاهها و کشتور

ایفا کرده اس  .براساس ماده  16قانون برنامته چهتارم توستعه اقتصتادی کشتور ،دولت
موظز اس  ،بهمن ور برپاسازی ن ام جام پتژوهش و فنتاوری ،ایتنگونته اقتدام کنتد:
افزایش یکنواخ

سرمایهگذاری دول

در امر پژوهش و فناوری ،بته میتزان حتداقل دو

درصد ( )%2تولید ناخالص داخ ی ،از محل اعتبتارات عمتومی دستتگاههتای اجرایتی ،و
یک درصد ( )%0درآمد عم یاتی شرک های دولتی ،بانکها (بهاستبنای سود ستپردههتای
بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول

و بخش غیردولتی ،تا پایان برنامه چهتارم ،و

سم دهی سرمایهگذاریهای فوق در جه

پژوهشهای مثموری گترا و تقاضتامحتور.

بنابراین در مدل حاضر سرمایه انسانی تابعی از مخارج مصرفی دول

درن ر گرفته شتده

اس

که هرساله درصدی از این مخارج صرل مخارج جاری آموزش عالی میشود.

جمعی در اینباره دق شود؛ بهطوریکه با افزایش جمعی نیاز سرانه بته مختارج افتزایش
مییابد .واقعی این اس که اگرچه قدر م ق مناب در دسترس دانشتگاههتا افتزایش یافتته
اس  ،اما مناب دریافتی بهازای هر دانشجو ،یا بهعبارتی بودجه سرانه ،به همان اندازه افتزایش
نیافته اس  .بنابراین برای نشان دادن ایر این متغیر ،نرخ تغییتر انباشت سترمایه انستانی تتاب
معکوس جمعی درن ر گرفته میشود .در مدل ،این نتیجه از تقستیم کتل هزینته بتر تعتداد
دانشجویان بهدس آمده اس  .تعداد دانشجویان کشور بتا توجته بته برنامته چهتارم توستعه
 2621هزار نفر درن ر گرفته شده اس  .در برنامه پنجساله چهارم ،تحول نستب دانشتجویان
به یکصد هزار نفر جمعی کشور از  2211نفر در ستال  0222بته  2111نفتر در ستال 0222
هدلگذاری شده اس  .بنابراین  2درصد جمعی
کل جمعی

را میتوان دانشجو درن ر گرف .

) (POPکشور ،متغیر س ا اس

و نرخ رشد آن بهصتورت بترونزا

و برابر  2درصد درن ر گرفته شده اس  .جمعی

هر جامعتهای بته دو گتروه فعتال

اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم می شود .سهم جمعی
کل جمعی

فعتال کشتور برابتر 1/2

درن ر گرفته شده اس .

بخش تولید :شکل شتماره ( )2جریتان متغیرهتای اصت ی بختش تولیتد را نشتان
میدهد .در بین شاخصهای اقتصتاد کتالن ،تولیتد ناختالص داخ تی ) (GDPاز اهمیت
ویژهای برخوردار اس  .تولید کشور با کمک نهادههای نیروی کار و سرمایه (فیزیکتی و
انسانی) حاصل میشود .در تعادل اقتصاد ،کل تولید با کل نقاضا برابر اس  .تقاضای کتل
از حاصلجم مخارج مصترفی خانوارهتا ،مختارج دولت  ،سترمایهگتذاری ،و ختالص
صادرات تعیین میشود .هرچه مخارج مصرفی خانوارها بر ایتر مصترل بیشتتر ،زیتادتر
شود تولید جامعه بیشتر خواهد شد .اما با توجه به اینکه تولیدات داخ ی قتادر بته تتثمین
همه نیازها نمیباشد ،مازاد تقاضای موجود از طریق واردات کاالهتا و ختدمات پوشتش
داده میشود .این مشکل ساختاری با کمک شاخص زیر مدّن ر قرار میگیرد:
( )1
'GDP
MCG

بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده ـ بعنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با   ...اعظم محمدزاده و اکبر توکلی

عالوهبر هزینههای جاری که بر نرخ تغییر سرمایه انسانی ایر میگذارند ،باید بته پتارامتر

GAP 
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که  ،GDPرشد تولید ناخالص داخ ی و  MCGرشد واردات کاالهای مصرفی اس  .بترای
وارد کردن این شاخص در مدل و ایر مصرل بر سرمایهگذاری و تولید از تتاب جتدولی
) (EGAPاستفاده شده اس ؛ به این صتورت کته هرگتاه در کشتور مشتکالت ستاختاری
وجود داشته باشد ،این شاخص مقداری کمتر از یک را بتهختود اختصتاص متیدهتد و
هرگاه شاخص بزرگتر یا مساوی یک باشد EGAP ،هم مقدار یتک را شتامل متیشتود.
برای نشان دادن ایر مصرل بر سرمایهگذاری نیز از ضریب زیر استفاده میشود:
()2
EGAPI  1 (CGRO) * EGAP

که  CGROرشد مصرل اس  .مصرل کل اقتصاد حاصلجمت هزینتههتای مصترفی
بخش خصوصی ) (Cو بخش دولتی ) (GCOاس
( )3
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که از راب ه ( )2بهدس

میآید:

TC  C  GCO

شکل شماره ( .)1نمودار جریان بخش تولید

مثخذ :برگرفته از نتایج م العه
متغیرهای مدل :موجودی سرمایه فیزیکی ،K :سرمایه انسانی ،HK :توان سرمایه و نیروی کار
در تاب تولید ،a,B :ضریب یاب تاب تولید ،AA :تعداد شاغ ین ،LB :تقاضتای کتل:
 ،ADمتغیر مجازی سالهای جنگ،DWAR :مصرل بخش خصوصی ،C :نترخ تغییتر
مصرل بخش خصوصی ،RC :نرخ تغییر در کستر عرضته پتول ت شتاخص قیمت
مصرلکننده ،DMSCPI :استهالک ،D :درآمد قابل تصرل ،Y :توان سترمایه انستانی
در تاب تولید کاب داگالس ،n :مصرل کلTC :

بخش تجارت خارجی :شتکل شتماره ( )2نمتودار جریتان ایتن بختش را نشتان متیدهتد.
اس که نرخ تغییرات آن تح تتثییر شتاخص موجتودی ارز و متغیرهتای مصترل بختش
خصوصی ،مصرل بخش دولتی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،و س ا قیم ها میباشد.
در جه

دستیابی به شاخص موجودی ارزی ) ،(IERابتدا متغیتر دریتافتیهتای

ارزی در دوره قبل بر میزان واردات دوره مشابه تقسیم میشود:
()1
این نسب

)FR (1
AVEM 
)M (1

نشان می دهد که آیا دارایی ارزی قادر به پوشش واردات است

سپس از ایتن نستب

یتا خیتر.

بترای دسترستی بته شتاخص موجتودی ارزی ) (IERاستتفاده

میشود:
()2

FR $
IER 
AVEM * M

خالص دریافتیهای ارزی ) ،NXیا خالص صادرات) بر پایته پتولی ایرگتذار است  .ختالص
دریافتیهای ارزی متغیر س ا درن ر گرفته شده اس کته نترخ تغییتر ایتن متغیتر تفاضتل
دریافتیهای ارزی و پرداختیهای ارزی میباشد .ذخایر نفتی )(TOT

که با تولید نف

یک متغیر س ا است

از این ذخایر کاسته میشود و درصدی از تولیتد نفت (بتهصتورت نفت

خام) به خارج از کشور صادر میشود .کل ذخایر نفتی کشتور  026می یتارد بشتکه درن تر
گرفته شده اس که برابر با تولید روزانه  1می یون بشکه نف خام اس  .قیمت نفت ختام
بهصورت متغیر کمکی درن ر گرفته شده اس که تاب جدولی نشاندهنده تغییر ایتن متغیتر
در طول زمان اس  .واردات کاالهای مصرفی متغیر س ا اس که نرخ تغییترات آن تحت
تثییر تولید ناخالص داخ ی و واردات کاالهای مصرفی دوره قبل قرار میگیرد .با توجته بته
اینکه واردات کاالهای مصرفی باعث کاهش انگیزههای سرمایهگذاری میشود ،برای تعیتین
این ایر ابتدا نرخ رشد واردات کاالهای مصرفی ) (MCGمحاسبه و سپس ایر منفی بتا کمتک

بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده ـ بعنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با   ...اعظم محمدزاده و اکبر توکلی

پرداختیهای ارزی کشور شامل کل واردات میباشد .واردات متغیر س ا درن ر گرفته شتده

تاب جدولی مشخص میشود .صادرات کاالها و خدمات متغیر ست ا است کته از تولیتد
ناخالص داخ ی ،صادرات دوره قبل ،و س ا قیم ها پیروی میکند.
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مثخذ :برگرفته از نتایج م العه
متغیرهای مدل :صتادرات کاالهتا و ختدمات غیرنفتتی ،X :نترخ تغییتر صتادرات کاالهتا و ختدمات
غیرنفتی ،RX :کل ذخایر نفتی ،TOT :نرخ تغییر در ذخایر نفتتی ،RTR :تولیتد نفت  ،TR :نترخ
تغییتتر صتتادرات نفتتتی ،RXO :قیمت نفت  ،PO1 :قیمت نفت هموارشتتده ،POS :ختتالص
صتادرات ت واردات ،NX :واردات کتل ،M :نتترخ تغییتر واردات کتتل ،RM :واردات کاالهتتای
مصرفی ،MC :نرخ تغییر کاالهای مصرفی ،RMC :رشد واردات کاالهتای مصترفی ،MCG :ایتر
واردات کاالهای مصرفی بر سرمایهگتذاری ،EMCI :متغیتر مجتازی بترای ستالهتای بعتد از
انقالب تا اتمام جنگ تحمی تی ،D1 :متغیتر مجتازی بترای شتوکهتای حاصت ه در واردات
کاالهای مصرفی ،D2 :نرخ رسمی ارز ،RER :دریافتی حاصل از کاالها و ختدمات بته ریتال:
 FRو به دالر ،FR$ :کل پرداختی ارزی ،FP :سهمی از واردات که توسط دریتافتیهتای ارزی
پوشش داده میشود RE :و هموارشتده ،AVEM :شتاخص موجتودی ارز ،IER :ایتر شتاخص
موجودی ارز بر واردات ،EIER :نرخ تغییر در خالص دریافتی ارزیNX :

بخش پو و قیم  :نمودار جریان این بخش بهترتیب در شتکل شتماره ( )1نشتان داده
شده اس  .عوام ی کته بتهطتور مستتقیم بتر شتاخص قیمت

میگذارند ،متغیرهای نترخ ارز در بتازار آزاد ،تولیتد ناختالص داخ تی ،عرضته پتول ،و
شاخص قیم
تح

کاالهای وارداتی میباشند .ایتن متغیرهتا نیتز توستط متغیرهتای دیگتری

تثییر قرار میگیرند .پایه پول تح

بانک مرکزی و بدهی دول

تثییر متغیرهتای ختالص دارایتیهتای ختارجی

به بانتک مرکتزی قترار متیگیترد .بتا افتزایش پایته پتولی،

تستهیالت اع تتایی بتته بختتش خصوصتتی افتتزایش متییابتتد کتته ختتود باعتتث افتتزایش
سرمایهگذاری میشود و افزایش سرمایهگذاری به انباش
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مصترلکننتده ) (CPIایتر

بیشتر سرمایه منجتر متیشتود

که تولید ناخالص داخ ی را افزایش میدهد .بتا افتزیش تولیتد ناختالص داخ تی ست ا
قیم ها اف

تثییر عرضه پول (نقدینگی) ،تولید ناخالص داخ ی ،و نرخ ارز بازار آزاد قرار دارد.
متغیر پایه پولی ) (MBمتغیر س ا اس
دول

کته از حاصتلجمت متغیرهتای بتدهی

به بانک مرکزی ،بدهی بانکها به بانک مرکزی ،دارایتیهتای ختارجی بانتک

مرکزی ،و خالص سایر داراییها بهدس
بودجه دول

میآید .در کشور حجم ع یمتی از کستری

با استقراب از بانک مرکزی تثمین مالی میشود .بین پایه پتول ) (MBو

عرضه پول ) (sMSارتبا مستقیمی وجود دارد (نوفرستی و عربمازار:)0232 ،
()6
R

1 c
MS 
MB
cr

نرخ ذخیره قانونی اس

بهصورت

و  cنرخ ستپرده متردم نتزد بانتکهتا متیباشتد .ایتن راب ته

MS  2.2405MB

درن ر گرفته میشود .شاخص قیم

) ، (PMIمتغیر س ا درن ر گرفته شده اس

که تح

بازار غیررسمی قرار میگیرد .شاخص قیم

کاالهای وارداتتی

تثییر مالیات بتر واردات و نترخ ارز

کاالهتای وارداتتی بتر ست ا قیمت هتای

داخ ی ایرگذار اس  .در صتورت افتزایش قیمت

کاالهتای وارداتتی ،شتاخص قیمت

مصرلکننده در داخل هم افزایش پیدا میکند .تسهیالت پرداختی بته بختش خصوصتی
) (FCبر سرمایهگذاری بخش خصوصتی ایرگتذار است  .تستهیالت اع تایی بته بختش
خصوصی نیز تح

تثییر پایه پولی قرار میگیرد .نرخ ارز به دو صورت نرخ ارز رستمی

و نرخ ارز بازار غیررسمی وارد مدل شده اس  .نرخ ارز بازار رسمی بهصتورت بترونزا
تعیین میشود و نرخ ارز بازار غیررسمی تح

تثییر این نرخ و زمان میباشد.

بخش دول  :نمودار جریان متغیرهای بختش دولت
قابل مشاهده اس  .مخارج دول

حاصلجم هزینههای مصرفی ،پرداخ هتای

انتقالی ،و پرداخت هتای عمرانتی است  .درآمتدهای دولت
مالیاتی ،درآمد حاصل از نف  ،و سایر درآمدها اس
مستقیم ایرگذار اس  .تثمین کسری بودجته دولت
درآمدهای دول

در شتکل شتماره ()2
شتامل درآمتدهای

و بر مخارج دول

بهشکل

ت تفاضتل مختارج دولت

و
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میکند .س ا قیم ها یک متغیر س ا اس

کته نترخ تغییترات آن تحت

ت از روش استقراب از بانک مرکتزی است  .بتا استتقراب از

بانک مرکزی پایه پولی افزایش یافته و افزایش حجم پول را بههمراه دارد.
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مثخذ :برگرفته از نتایج م العه
متغیرهای مدل :س ا قیم  ،P :نرخ تغییر در س ا قیم  ،RP :نترخ ارز ،ERR :نترخ تتورم،IR :
نقدینگی ،MS :نرخ تغییر در نقدینگی ،RMS :متغیر مجازی برای ستال  DUM79 :0232و
برای سال  ،DUM74 :0231پایه پول ،MB :نرخ تغییر پایه پول ،RMB :تستهیالت اع تایی
بانکها به بخش خصوصی ،FC :نرخ ارز بازار غیررسمی ،EX :شاخص قیمت کاالهتای
خردهفروشیEPMI :
وارداتی PMI :و ایر این شاخص بر شاخص قیم
شکل شماره ( .)5نمودار جریان بخش دولت

مثخذ :برگرفته از نتایج م العه
متغیرهای مدل :کسری بودجه ،DB :کل مخارج دول  ،G :مخارج مصرفی دول  ،GCO :مختارج
عمرانی دول  ،GCI :نرخ رشد مخارج عمرانتی دولت  ،GCIA' :صتندوق ذخیتره ارزی:
 ،CSنرخ تغییر صندوق ذخیتره ارزی ،RCS :متغیتر زمتان ،tt :درآمتدهای دولت ،GRE :
درآمد نفتی دول  ،GO :ستایر درآمتدهای دولت  ،T :درآمتدهای مالیتاتی دولت ،TAX :
مالیاتهای مستقیم ،TAX1 :مالیاتهای غیرمستتقیم ،TAX2 :نترخ تغییتر کستری بودجته
دول  ،RDB :نرخ تغییر درآمدهای مالیاتی دول  ،RTAX :نرخ تغییر درآمد نفتتی دولت :
 ،RGOنرخ تغییر مخارج دول  ،RG :نرخ تغییر سایر درآمدهای دول RT :

کسری بودجه دول

متغیر س ا اس

کاهش مییابد .درآمدهای دول

مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ،درآمد نفتی دولت

به سه بخش درآمتد دولت

و ستایر درآمتدهای دولت

میشود و همگی متغیرهای س ا میباشند .درآمدهای نفتتی دولت
اس

عمرانتی) تحت

سرمایهگذاری (مخارج عمرانی) دول

تقستیم

یتک متغیتر ست ا

که نرخ تغییرات آن تابعی از صادرات نفتی متیباشتد .مختارج دولت
تتثییر درآمتدهای دولت

از

(مصترفی و

قترار گرفتته و متغیتر ست ا است  .افتتزایش

باعث افزایش زیرساخ های تولیدی کشور شتده

که خود بر واردات ایر منفی میگذارد .بترای نشتان دادن ایتن ایتر از متغیتر  EMاستتفاده
میشود که بهصورت تاب جدولی و نشاندهنده این ایتر منفتی است  .مختارج مصترفی
دول

همواره سهم بیشتری از کل مخارج دول
فرب می شود که درآمد ارزی دول

را به خود اختصاص میدهد.

هرساله یتک درصتد افتزایش متییابتد و

اضافه درآمد ارزی وارد صندوق ذخیره ارزی می شود .میزان درآمد ارزی مورد نیتاز
دول

نیز  011111واحد درن ر گرفته شده اس  .صندوق ذخیره ارزی متغیر ست ا

اس  .نرخ های ورودی و خروجی آن بهگونهای تعریز شتده است

کته دولت

در

هنگام کمبود درآمد ارزی از ارز موجود در صندوق برای جبران استتفاده کنتد .نترخ
افزایش در صندوق ذخیره ارزی از راب ه زیر محاسبه میشود:
( )7
)R1CS  IF TIME  1378 THEN (0) ELSE ( XO`100000(1  0.1)^ t  1378

نرخ کاهش ت یا برداش
()8

از حساب ذخیره ارزی ت از راب ه ( )2محاسبه میشود:

)R2CS  IF TIME  1378 THEN (0) ELSE (100000(1  0.1)^ t  1378  115000

ایرات ع

و مع ولی موجود در مدل دینامیک سیستمی ،که دربرگیرنده فعتلوانفعتاالت

و بازخوردهای بین  2بخش نیز میباشد ،در شتکل شتماره ( )3نشتان داده شتده است .
جه های ع

و مع ولی متغیرهای اقتصادی را پیکانها مشخص میکنند.

بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده ـ بعنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با   ...اعظم محمدزاده و اکبر توکلی

افزایش درآمدهای دول

که با افزایش مخارج دول

افزایش یافته ولتی بتا

 .2اجرای مدل
در اجرا و حل مدل سیستم دینامیکی مراحل زیر مورد استفاده قرار گرفته اس :
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 .0از نرم افزار  ITHINKبرای حل مدل استفاده میشود.
 .2مقادیر ضرایب بین متغیرها با استفاده از برآورد راب ه بین این متغیرهتا تهیته
شده اس  .این مقادیر از م العات تحقیقاتی اقتصاد کالن کشتور ستایر پژوهشتگران
مستقیماً گردآوری و استخراج گردیده اس  .درصورتیکه اطالعات مورداستفاده این
تحقیقات کتامالً دوره متورد م العته ( )0222- 0222را دربتر نگرفتته باشتد ،بترای
دسترسی به مقادیر ضرایب روابط انتخابی مجدداً برآورد شدهانتد .فهرست
مدلهای انتخابی در جدول پیوس

منتاب و

ارائه شده اس .

 .2متغیرهایی ن یر جمعی  ،نترخ بیکتاری ،نترخ مشتارک  ،نترخ ارز رستمی،
موجودی و تولید نف  ،برونزا درن ر گرفته شدهاند.
بهمن ور اطمینان از توانمندی مدل دینامیکی طراحیشده ،یا اعتبارسنجی متدل،
آزمونهای زیر انجام شده اس :
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 مدل طراحیشده چندین مرتبه اجرا و از طریتق انجتام آزمتونهتای مخت تز
ساختاری مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفته اس .
 پس از شبیهسازی ،از طریق بررسی نتتایج حاصتل و ان بتاق آن بتا واقعیتات
امکان بیشتری برای بهبود کارایی مدل در شبیهسازی شرایط اقتصادی کشتور فتراهم
شده تا مدل نهایی انتخاب شود.
 با انتخاب چند متغیتر درونزای متدل ت ن یتر شتاخص قیمت  ،تولیتد ناختالص
داخ ی ،و مخارج دول
م ابق

ت مقادیر واقعی با مقادیر شبیهسازی حاصل از متدل مقایسته تتا

دو مقدار با هم ممکن شود .در شکلهای شماره ( )2تا ( )02تشابه روند مقتادیر

واقعی و شبیهسازی برای دوره  0221-0222قابل مشاهده است  .از جتدول شتماره ()0
نیز میتوان به همبستگی شدید که حاکی از ان باق دو مقدار اس  ،پی برد.
 از روش آزمون حدّی نیز استفاده شتده است  .ایتن روش بته متغیتر مهتم و
ایرگذار در مدل مقادیری حدّی اختصاص یافته و سپس ایر آن بتر متغیرهتای دیگتر
مدل مورد بررسی قرار می گیرد .برای این من ور نرخ تغییر پایه پولی را برابتر صتفر
فرب کرده با این انت ار که س ا اولیه مقدار عرضه پول و پایته پتولی تغییتری رخ
ندهد .طبق شکل شماره ( ،)01آزمون مؤید این اقدام است  .بتهطتور مشتابه شتکل
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شماره ( )02نرخ تورم متمایل به صفر را نشان میدهد.
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جدول شماره ( .)2میزان همبستگی مقادیر واقعی و شبیهسازی مدل
متغیر مورد بررسی

درجه همبستگی مقادیر تحققیافته و شبیهسازیشده ()r

توهید ناخاهص داخلی
شاخص قیمت مصرفکننده

7/225
7/502

حج پول

7/508

هاینههای دوهت

7/509

 .3تأثیر سیاستها بر ثبات اقتصادی
بهمن ور تعیین و شناسایی عامل مهم تثییرگذار بر یبات اقتصادی (رونتد قیمت هتا)
اشکال مخت ز سیاس های اقتصادی دول
این سیاس ها تح

مورد بررسی قرار گرفتته است  .اعمتال

 2ستناریو ،طبتق جتدول شتماره ( ،)2و بترای دوره  21ستاله

( )0222-0111توسعه اقتصادی کشور به مورد اجرا گذاشته شده اس .
الف ـ تغییر مخارج دولت

در صورتی که دول ضریب مخارج مصرفی خود را به دو برابر افزایش دهد ،تقاضای کتل
کشور بهشدت زیاد شده و همانطور که شکل شماره ( )02نشان میدهد ،ست ا قیمت هتا
بهمرور رو به تزاید میگذارد .بهطور متوسط شاخص قیم ها  31درصد تغییتر و بعتد از 1
دوره ظاهر میشود .ع

عمده این افزایش تثییر مخارج مصرفی دول بر س ا قیمت هتا

اس  .از مقایسه دو شکل شماره ( )01و ( )02مشتاهده متیشتود کته اگتر صترفاً مختارج
مصرفی دول
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1

0

1:

افزایش یابد ،روند قیم ها بهشدت رو به افزایش میگذارد؛ درحتالیکته در

ایر بهبود مخارج عمرانی دول

شاهد کاهش قابل توجه قیم ها خواهیم بود.
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جدول شماره ( .)1نوع سیاستها در جهتگیری ثبات اقتصادی
نوع سیاست
افاایع ضریب مخارج دوهت
تغییر ترکیب مخارج عمرانی و مصرفی دوهت
افاایع مخارج مصرفی دوهت
افاایع مخارج عمرانی دوهت
افاایع سرمایه انسانی
افاایع نسبت کسری بودجه سهی در پایه پوهی
ن دی کردن یارانهها
افاایع قیمت نفت هرساهه از 1398

سناریو
1
2
3
9
9
8
0
2

تغییر در سیاست
دو برابر شدن ضریب متغیر در مدل
 09درصد مخارج عمرانی و  29درصد مخارج مصرفی
افاایع به میاان  97درصد
دو برابر شدن م دار هاینه
سه برابر شدن م دار هاینه آموزشی
دو برابر شدن سه کسری بودجه در پایه پوهی
افاایع حج پول به میاان  37درصد GDP
به میاان ثابت  97درصد

شکل شماره ( .)21کاهش شاخص قیمت در اثر قطع ارتباط دولت با بانک مرکزی
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200

ب ـ افزایش در هزینههای سرمایه انسانی

در این سیاس

ضریب این متغیر در راب ه آن افزایش مییابد؛ بهطوریکه نستبتی از

مخارج مصرفی دول
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که صرل مخارج آموزشی متیشتود بته دو برابتر تغییتر داده

میشود .همانطور که شکل شماره ( )06نشان میدهد ،این سیاست

باعتث کتاهش

قیم ها می شود .اگر دول

بهطور متوسط برابر  22درصد و بعد از  3دوره ظاهر میشود.

ج ـ نقدی کردن یارانهها

یکی از سیاس های مورد عالقه برخی از سیاس گذاران ،نقدی کتردن یارانتههتا است .
برای این من ور عموماً حجم پول ،افزایش مییابد تا هزینته الزم تتثمین شتود .از شتکل
شماره ( )02مشاهده میشود که این اقدام بر دامنه افزایش قیم ها بهشتدت متیافزایتد؛
بهطوریکه قیم ها بعد از  2دوره به طور متوسط  21درصد تغییر میکند.
د ـ افزایش سهم پایه پولی در ترمیم کسری بودجه دولت

تغییر در روند قیم ها ،در صورت تثمین کسری بودجه کشور از طریتق پایته پتولی ،در
شکل شماره ( )03نشان داده شده اس  .با افزایش سهم کسری بودجه در پایه پتولی بته
میزان دو برابر از استتقراب از بانتک مرکتزی ست ا قیمت هتا شتدیداً رو بته افتزایش
میگذارد.
ه ـ استقالل بانک مرکزی

ارتبا تامین کسری بودجه دول

استقالل بانک مرکزی ،با ق

از طریتق تغییتر در

پایه پولی ،مورد بررسی قرار می گیرد .بدین صورت که اگر بانتک مرکتزی مستتقل
باشد کسری بودجه دول

(ب ور پتی در پتی و بتی قاعتده) بتا استتقراب از بانتک

مرکزی تامین نخواهد شد .از بررسی نمودار شماره ( )02مشاهده میشتود کته اگتر
کاهش رشد پایه پولی به مقدار  1/12در تثمین کسری بودجته دولت
صورت قیم ها بهشدت اف

باشتد در ایتن

نموده و اقتصاد ،شاهد یبات بیشتری خواهد بود.

و ـ افزایش قیمت نفت

ازجم ه متغیرهای برونزایی که در مدل م حوظ شده است  ،قیمت نفت متیباشتد .شتکل
شماره ( )21تغییر در شاخص قیم مصرلکننده را در ایر تغییر قیم نف نشان متیدهتد.
در این سناریو قیم نف از سال  0226هرساله با نسب یابتی افزایش یافتته است  .نمتودار
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قیم

سهم مخارج آموزش را تا سه برابر افزایش دهتد ،افت

نشان میدهد که این تغییر موجب تغییر قیم ها در همان جه متیشتود و پتس از  2دوره
ایر آن ظاهر میشود.
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نتیجهگیری
در م العه حاضر از یک مدل سیستم دینامیکی برای اقتصتاد کشتور استتفاده و از طریتق
اعمال سیاس های اقتصادی به شناسایی مهمترین عامل در نوسان قیمت هتا ت بتهعنتوان
شاخص یبات اقتصادی ت اقدام شد .در مدل اقتصادی ،کشور به  2بختش عوامتل تولیتد،
تولید ،تجارت خارجی ،پول و قیم  ،و دول

تقسیم شتده و ارتبتا بتین بختشهتای

مخت ز نیز مدن ر قرار گرفته اس  .مدل سیستم دینامیکی بهگونهای طراحی شتده است
که عالوهبر ارزیابی تثییر شوکهای حاصل از اعمال سیاس هتای اقتصتادی متورد ن تر
قتتادر بتته ارزیتتابی ستتایر شتتوکهتتای بتترونزای موجتتود در متتدل نیتتز باشتتد .تتتثییر
سیاس گذاریها در سناریوی هتای متفتاوت متورد بررستی و ارزیتابی قترار گرفتته تتا
مهمترین عامل تثییرگذار بر یبات اقتصادی در افق ب ندمدت مورد شناسایی قرار گیرد.
نتایج حاصل از بررسی اعمال سیاس هتا بته نقتش مهتم و ک یتدی دولت
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اقتصاد ایران اشاره داشته و نشان میدهد که:
ت تغییر در ترکیب کل مخارج دول  ،از طریق کاهش مخارج جاری در مقایسته
با مخارج عمرانی ،به بهبود یبات اقتصادی میانجامد.
ت افزایش در مخارج جاری دولت  ،یارانتههتای نقتدی ،و قیمت

نفت

باعتث

تشدید بییباتی اقتصادی کشور میشود.
ت افزایش در هزینههای سرمایه انسانی به بهبود یبات اقتصادی منجر میشود.
ت در صورت افزایش سهم پایه پولی در تثمین کسری بودجه دولت

از قتدرت

استقالل بانک مرکزی کاسته شده و بر دامنه بییباتی اقتصادی کشور افزوده میشود.
ت با تقوی

استقالل بانک مرکزی ،در مقایسته بتا ستایر سیاست هتا ،بته یبتات

اقتصادی بیشتری منتهی میشود .با توجه به دستتاوردهای حاصتل بتهن تر متیرستد کته
سیاس گذاران اقتصادی کشور باید سیاست هتای اقتصتادی را در قالتب خصوصتیستازی
مدن ر قرار داده و با تقوی آنها توانمندی بخش غیردولتی را مورد توجه خاص قترار دهنتد.
حرک به سم استقالل بانک مرکزی نیز امری اجتنابناپتذیر است  .بتا اتختاذ تصتمیمات
مناسب ن یر اصالح ستاختارهای اقتصتادی از طریتق کتاهش وابستتگی بودجته دولت بته
درآمدهای ارزی نف
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در

ت بهعنوان رکن مؤیر در استقالل سیاس های پولی و مالی تت متیتتوان

امکان استقالل بانک مرکزی را فراهم ساخ .

الف ـ فارسی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .0222 .تورم مطالعات نظـری و تجربـی در زمینـه
اقتصاد ایرا ،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایتران .0221 .تورم ،مطالعات نظری و تجربـی در زمینـه
اقتصاد ایرا  ،اداره بررسیها و سیاس های اقتصادی.
توک ی ،اکبر و کریمی ،فرزاد« .0232 .بررسی و تعیین عوامل تاییرگذار بر تتورم کشتور (بتا
استفاده از روش خودرگرستیون بترداری» ،مجموعـه مقـاالت نهمـی کنفـرانس
سیاس های پولی و ارزی ،مؤسسه م العات پولی و بانکی.،
داودی ،پرویز« .0236 .سیاس های تببی اقتصادی و برآورد مدل پویای تتورم در اقتصتاد
ایران» ،پژوهشها و سیاس های اقتصادی ،سال پنجم ،شماره  ،0صص .2 -12
رضوی ،مهدی و مشرفی ،رسام« .0222 .تح یل دینامیکی اشتغال در اقتصاد ایتران ،بررستی
موردی قانون اُکان» ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایرا  ،شماره  ،02صتص -23
.0
حمیدیزاده ،حمید .0232 .پویاییهای سیستم ،دانشگاه شهید بهشتی ،صص .21-21
خیابانی ،ناصر و خشادوریان ،ادموند .0221 .طرح ی الگوی ک اقتصادسـنجی بـرای
سیاس گذاری در اقتصاد ایرا  ،وزارت امور اقتصتادی و دارایتی معاونت امتور
اقتصادی ،صص .22-011
فرزین وش ،اسداله و عباسی ،موسی« ،بررسی ارتبا بین تورم و نااطمینانی تورم در ایتران
با استفاده از متدل هتای حالت فضتا و  ،»0211-0222 GARCHمجلـه تحقیقـات
اقتصادی ،صص 0222 ،22-22
عمادزاده ،مص فی ،خوش اخالق ،رحمان ،و صادقی ،مسعود« .0232 .نقش سرمایه انسانی
در رشد اقتصادی» ،برنامه و بودجه ،شماره  12و  ،21صص .2-22
طبیبیان ،محمد و سوری ،داوود« .0232 .ریشههای تورم در اقتصتاد ایتران ،ایتر نترخ ارز و
متغیرهای پایهای اقتصاد بر نرخ تورم» ،پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،0صص -12
.23
طیبنیا ،ع ی .0231 .تئوریهای تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایرا  ،جهاد دانشگاهی
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