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تورم ،به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعهه و سهایر متریرههای کهالن
اقتصادی دارد ،همواره مورد توجه پژوهشهگران اقتصهادی بهوده و بررسهی عوامهل
تعیینکننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر
با بهکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی ) ،(BMAاثر  13متریر اقتصادی بر
رشد تورم ،طی دوره زمانی  1338-1391مورد بررسی قهرار گرفتهه اسهتت نتهای
بهدستآمده نشان می دهد که متریرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعهادل
پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) بها احتمهال  100درصهد ،تهثثیری
مثبت و حتمی بر تورم داشهته انهد و عوامهل اصهلی رشهد تهورم در اقتصهاد ایهران
محسوب میشوند.
در رتبهبندی این  13عامل ،که براساس احتمال حضور آنها در مدل بهدست آمهده
است ،متریرهای رشد قیمت انرژی ،شاخص عدم تعادل پولی ،رشهد حجهم پهول و
رشد نرخ ارز بازار آزاد بهترتیب ،رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند .اثر
رشد تولید بر تورم در کوتاهمهدت بااهمیهت نیسهت ،ولهی در بلندمهدت و بههطهور
تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تثثیر قرار میدهد .بههعهالوه بخهش
زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصهاد ایهران ،طهی دوره
جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر مهیشهود .ایهن نتهای د لهت بهر تسهل
متریرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پهایین عوامهل فشهار
هزینه بر نوسانات قیمتی دارد .متریرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنهها از کانهال
نرخ ارز ،رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تثثیرگذارند.

واژههای کلیدی :تورم ،اقتصاد ایران ،میانگینگیری مدل بیزینی

)(BMA

طبقهبندی C51, E31 :JEL

 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 کارشنا ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورarezooghazanfari86@gmail.com
mmehrara@ut.ac.ir

مقدمه
بهطورکلی ،اقتصاددانان از نظرر درد درای ییایرک کران اقتصرادی ،برر مرواردی
دمچون اشتغال کامل ،ثبات قیمکدا (کنترل قیمک) ،توزیع عادالنره درآمرد رشرد
مدا م اقتصادی تأکید دارند .بهدلیل اثرات مخرب تورم ،کنترل آن برهعنروان ییری از
ییایکدای کان اقتصادی دمیشره مرورد توهره اقتصراددانان برودت ایرک .از آثرار
مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی به زیان مرزد
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حقوقبگیران ،افزایش نااطمینانی بیثباتی در اقتصاد کان درنتیجه کوتاتتر شردن
تخصری

افق زمانی تصمیمگیری ،کادش یرمایهگذاریدای بلندمردت اترا
نامطلوب منابع اشارت کرد (مسعودی تشیینی.)1384 ،

در کشررور مررا نیررز تررورم بررا یررابقهای طرروالنی مررزمن بررر بخررشدررای
اقتصادیراهتماعی هامعه تأثیرگذار بودت اقشار آییبپرذیر هامعره را ت رکترأثیر
قرار دادت ایک .دمچنین یطوح باالی تورم به نابرابریدرای اقتصرادی دامرن زدت
میزان رقابک پذیری کاالدای ایرانی را در بازاردای ههانی کادش دادت ایک (ددمردت
کسایی.)1390 ،
تورم را میتوان با ایتفادت از تغییر شاخ
شاخ

قیمک مصر کننردت

1

)(CPI

یرا دیگرر

دای منایب ،اندازتگیری کرد .نرخ تورم فراز نشریبدرای زیرادی را طری د رت

 1338-1391تجربه کردت ایک .نرخ تورم در د رت ا ل ( )1338-1351در یطوح بسریار
پایین (حد د  2/3درصد) قررار داشرته ایرک .در د رت دتیراله( )1352-1361برهدنبرال
افزایش قیمکدا درآمددای نفتی ،نررخ ترورم د رقمری (برابرر  16/5درصرد) شردت
1. The Consumer Price Indices

یپس به یک پدیدت مزمن در اقتصاد ایران تبردیل شردت ایرک .در د رت دتیراله (-1371
 )1362با کادش درآمددای نفتی این نرخ بره  18/3درصرد ،در د رت ( )1372-1381بره
 22/5درصررد بررال مرریشررود .در د رت ( )1382-1391حترری بررا افررزایش قابررلماحظرره
درآمددای نفتی ،دمچنان نرخ تورم بهطور متویط در حرد د متویرط  17/2براقی مانردت
ایک .1این ارقام بیانگر تورم باال مزمن در اقتصاد ایران صرر نظرر از ر نرق یرا رکرود
درآمددای نفتی ایک؛ لذا بر این ایاس ،شناخک عوامل مؤثر بر تورم رتبهبندی آنهرا از
ادمیک زیادی در ییایکگذاریدای اقتصادی برخوردار ایک.
تعیینکنندت تورم (مبتنیبر نظریهدای تورم فشار دزینه تقاضا) معرفی شدتانرد .امرا
ر شدای متعار

اقتصادینجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیردا برر ترورم مفیرد

نیستند ،زیرا در ر شدای متعار

اقتصادینجی نمیتوان طیف زیادی از متغیردرای

توضی ی را بهدلیل کادش درهه آزادی نااطمینانی ضرایب ارد الگو کرد .بنابراین
م ققان به فراخور نوع مطالعه یرلیقه خرود ،ترکیرب م رد دی از متغیردرا را در
الگودای اقتصادینجی ارد میکنند .اما مشیل ر ییرد مذکور نیز آن ایرک کره اثرر
یک متغیر بر تورم ،بستگی به ترکیب یایر متغیردایی دارد که در کنار متغیر موردنظر
در معادله تورم ارد مریشروند .برهعنروان مثرال ضرریب حجرم پرول یرا تولیرد در
تصری ات مختلف (برایاس ترکیب مختلف متغیردای توضی ی) متفا ت ایک.
در اقع گستردگی طیف متغیردای توضی ی مؤثر بر تورم ،این پریرش ایایری
را در میان م ققان مطرح کردت ایرک کره هره متغیردرایی بایرد در الگروی تجربری
رگرییون تورم ل اظ شوند؟ این مشیل با عنوان «نااطمینانی مدل» شناخته میشرود.
ییی از ر شدای منایب برای مشریل نااطمینرانی مردل «متویرطگیرری از تمرامی
مدلدا» یا ر ش «میانگینگیری مدل بیزینی» 2ایرک (کرو  .3)2003 ،لرذا نروآ ری
این مقاله ،بهکارگیری اقتصادینجی بیزینری مبتنریبرر میرانگینگیرری مردل بیزینری
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 .1م ادیر نرخ تورم از ترازنامه انرژی تهیه شده است.
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در مطالعررات تجرب ری نظررری ،طی رف ی ریعی از متغیردررا بررهعنرروان عوامررل

2. Bayesian Model Averaging
3. Koop
4. BMA
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بهمنظور غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیردای مؤثر برر ترورم رتبرهبنردی یرهم
دریک در اقتصاد ایران ایک.
این مقاله در شش بخش تنظیم شدت ایرک .بخرش د م مقالره بره تبیرین مبرانی
نظری ت قیق اختصاص دارد .در بخش یوم ،مطالعات تجربی در مورد مب ث ترورم
مورد برریی قرار گرفته ایک .بخش ههارم به ر ششنایی ت قیق اختصراص دارد.
در بخش پنجم به ت لیل دادتدا تخمین مدل پرداخته یرانجام ،در بخرش ششرم
نیز مباحث مذکور را همعبندی کردت از آنها نتیجهگیری میکنیم.
 .1مبانی نظری :علل تورم از سوی عرضه وتقاضا
تورم را میتوان با توهه به علل بر ز آن ،به تورم فشار دزینه

1

تورم فشار تقاضرا

2

طبقه بندی کرد .دمین امر منشأ پیدایش نظریهدای مختلف در زمینه تورم شدت ایک.
در این بخش ابتدا علل ترورم را از یروی عرضره تقاضرا تشرریر کرردت یرپس
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دیدگات میاتب نظریهدای مختلف شامل میتب کاییکدا ،کینزیندا ،میتب پولی
یررا شررییاگو ،کایرریکدررای هدیررد دیرردگات یرراختارگرایان را در تبیررین عوامررل
تعیینکنندت تورم (قیمکدا) مر ر میکنیم.
 .1-1تورم فشار تقاضا

در ادبیات اقتصاد کاییک ،تورم پدیدتای کاماً بیطر

ایک .نظریه تقاضای پرول،

نظریه یطر عمومی قیمکدا ایک؛ یعنی درحقیقک کاییکدرا ،ترورم را بره مرازاد
تقاضای ناشیشدت از افرزایش حجرم پرول منتسرب مریکننرد .در ادبیرات کینرزی
پساکینزی د قسم از تورم با عنوان «تورم ناشی از فشرار تقاضرا» «ترورم ناشری از
فشار دزینه» مطرح میشود .تفا ت میران ایرن د دیردگات در زمران افرزایش شردید
قیمک نفک در دده  1970کاماً مشخ

شد ).(Masson and Savastano, 1998

کاییکدا پولیون تورم را معلول بر ز غیررموقرک مرازاد تقاضرا نسربک بره
عرضه توصیف می کنند .از دید آنها این مازاد تقاضا ایایاً از افزایش موهودی پرول
نسبک به تقاضای پول ناشی میشود .عدتای نیز در هارهوب ادبیات کینرزی ،ترورم
1. Cost Push Inflation
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2. Demand Push Inflation

را معلول هود مازاد تقاضا دانسته مازاد تقاضا را نیرز بره افرزایش تقاضرا نسربک
می ددند .در این هارهوب ،بهدلیل کمبود تقاضای مؤثر ،ییایکدای پرولی مرالی
بهعنوان ابزاری در رایتای پرکردن شیا

رکودی معرفی میشوند .در ایرن شررایط

بهطورکلی افزایش قیمکدا در مدلدای مربوط بره طرر

تقاضرا ت لیرل مریشرود.

طبیعی ایک که در این هارهوب ،تغییرات دیتمزد ،تابع تغییرات قیمک بهعنروان
یک متغیر در نزا (تابع مازاد تقاضا) مطرح ایک .در فضای اقتصاد کینرزی ،درهنرد
تغییرات قیمک به یژت افزایش آنها موضوعیک هندانی در اقتصاد ندارد ،اما بهدلیرل
در ضعیکدای غیررکودی میتواند تا حد قابلماحظهای حرکک ر بهبراالی ترورم
را توضیر ددد .در ت لیلدای اقتصاد کایییی در هارهوب ایردت الرایری نیرز
عمدتاً افزایش قیمک دا با مازاد تقاضا افزایش آن مرتبط ایک .دمانگونه که اشارت
شد ،میتب پولی نیز به ریشه داشتن تورم در طر

تقاضا ،آن دم از طریرق افرزایش

انبارت پولی تأکید دارد؛ اما ر ش ت لیل آنها با ر ش کینز تفا ت مرادوی دارد .آنهرا
تغییرات یطر عمومی قیمکدا را تابعی از تغییرات عرضه پول میدانند.
 .1-2تورم فشار هزینه

این نظریه تورمی ،ریشه تورم را در افزایش دزینهدای تولیرد قیمرک نهرادتدرا برریری
میکند .زمانیکه در دده  1970ب ث افرزایش قیمرک انررمی مطررح شرد حلقرهدرای
دیتمزدر بییاری معمای تورم رکرودی در اقتصراد پدیردار گشرک ،ایرن نظریره توهره
بیشتری را در میان اقتصاددانان به خود هلب کرد .بهاینترتیب طر عرضه اقتصراد درم
در مدلدای کان مورد تأکید قرار گرفک پس از آن نقرش ات ادیرهدرای کرارگری در
تعیین هانهزنی دیتمزددا قویتر شد .تغییرات بهررت ری در مردلدرای کران ل راظ
گردید تغییرات قیمک به انتقراالت من نری عرضره ارتبراط دادت شرد .بنرابراین در ایرن
هارهوب ت لیلی ،ب ث میشود که ازیکیو بر ز شوکدای بر نزا ،ت والت فنرا ری
بهرت ری تغییرات ییایی اهتماعی از یوی دیگر برر ز قردرت قیمرکگرذاری
برای برخی از عوامل تولید ،منجر به افزایش دزینه تولید کاالدرا شردت من نری عرضره

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

تأکیدی که بر نقش تقاضا بر تغییرات قیمکدا میشود ،اعمال ییایرکدرای کینرزی

کل بهیمک باال انتقال مییابد این امر موهب افزایش قیمکدا میشرود .در اینجرا درم
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بر ز مازاد تقاضا منجر به افزایش قیمکدا میشود ،امرا مرازاد تقاضرا ناشری از تغییررات
(کمبود) طر عرضه ایک نه طر تقاضا ).(David Laidler and Michael Parkin, 1985
برخا

د نظریه کاییکدا کینزیدا که فز نری تقاضرای کرل نسربک بره

عرضه را علک اصلی تورم تلقی میکنند ،این نظریه افزایش دزینهدای تولید انتقال
من نی عرضه کل را علک اصلی ترقی قیمکدا معرفی میکند (دژبر کیرانی.)1380 ،
این گر ت از اقتصاددانان بر این اعتقادند که تورم ،ناشی از افرزایش قیمرک کاالدرای
ارداتی یا دیتمزددا ایک .در اقع از طر

عرضه ،میتوان معادله تعیرین قیمرک را

مبتنیبر دزینه عوامل تولید ایتخراج کرد .مطابق تئوری قیمکگذاری اضرافهبهرا 1در
شرایط ان صاری ،قیمک (تولیدکنندت) بهصورت میانگین زنی دزینره عوامرل تولیرد
مانند دیتمزددا ،نرخ ارز یا دزینه عوامل تولید یا نهاددای ارداتی بهدیرک مریآیرد
).(Dagenais and Muet, 1992
حاشیه یود نیز با متغیر شیا
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تقاضا اندازتگیری میشود .در اقرع برا حرداکثر

کردن تابع یود یک ان صارگر ،مشر ط بر م د دیک تابع تقاضا فنرا ری تولیرد،
قیمک برحسب مجموع دزینهدای احد نهادت اضافهبهرایی کره خرود بسرتگی بره
فشار تقاضا دارد ،ایتخراج می شود .در ضرمن ازآنجاکره نررخ ارز هرزم مهرمتررین
عوامل تعیینکنندت قیمک مرواد ا لیره ،کاالدرای ایرطهای ،تجهیرزات یررمایهای
کاالدای نهایی ایک با توهه به ابستگی باالی تولید مصر

به اردات ،بهنظرر

میرید که این متغیر در شیلگیری فشاردای تورمی مؤثر باشد.
 .2مرور مطالعات تجربی
در مورد تورم مطالعات فرا انی انجام شدت ایک .برخی از مطالعرات ،فشرار تقاضرا،
برخی فشار دزینه ،برخی عوامل یاختاری  ...را منشام بر ز تورم معرفی مریکننرد.
بهطورکلی ،بیشتر مطالعات به این نتیجه رییدتاند که متغیر پولی ،تورم ارداتی ،نرخ
ارز ،مخارج د لک ،کسری بودهه ،دیتمزد انتظارات تورمی از علل اصرلی ایجراد
تورم دستند .در این قسمک به بیان برخی از این مطالعات پرداخته میشود.

1. Mark-up Pricing

 .2-1مطالعات تجربی در جهان

ازهملرره مطالعررات اخی رر در کشرروردای صررادرکننرردت نفررک م ریترروان برره ت قی رق
االُطَیبی )2001(1در مورد عوامل مؤثر بر نرخ تورم در عربستان یعودی با تأکید برر
درآمددای نفتی ،اشارت کرد .در این مطالعره رابطره معنریدار براادمیتی برین رشرد
درآمددای نفتی ،نقدینگی تورم بهدیک آمدت ایک.
مته مایکل آدِ بایو )2005(2متغیردای نرخ بهرت ،نسبک بددی داخلری تغییررات
پولی (حاصل از رشد درآمددای نفتی) را بهعنوان مهمترین عوامرل مرؤثر برر پریشبینری
محمد الجِبرین )2006(3رشد درآمددای نفتی رشد نقدینگی حاصرل از آن را
بهعنوان عامل اصلی رشد تورم در کشروردای درحرالتویرعه صرادرکنندت نفرک در
حوزت خلیج فارس درآمددای نفتی را برهعنروان منشرام ترورم یراختاری معرفری
میکند .در اقع رشد درآمددای نفتی در کشوردای صادرکنندت نفک ،برهعنروان یرک
عامل م وری تعیینکنندت نرخ تورم (بهطور مستقل یا از کانال تغییرات پولی ،مالی
ارزی) مطرح شدت ایک.
لوگــانی )2007( 4در مقالرره خررود بررا عنرروان «منشررام تررورم در کشرروردای
درحالتویعه» با ایتفادت از یک مدل  VARبه برریی مادیرک ترورم در کشروردای
درحالتویعه پرداخته ایک .متغیردای الگو شامل رشد قیمرک نفرک ،رشرد قیمرک
کاالدای غیرنفتی ،شیا

تولید بهصرورت درصردی از  ،GDPرشرد نررخ ارز ،رشرد

حجم پول تورم ایک .نتایج ت قیق نشان میددد که منرابع اصرلی ترورم در تمرام
کشوردای درحالتویعه ییسان نیستند؛ به گونهای که در کشوردای درحرالتویرعه،
آییایی افریقایی هزم با قفه تورم (تورم انتظاری) عامل اصلی تورم معرفری شردت
ایک ،درحالیکه در کشوردای امرییای التین متغیردای مالی (رشرد حجرم پرول
1. AL-Otaibi, N.O
2. Mete, F. and Michael Adebayo, A
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تورم در کشور نیجریه (بهعنوان یک کشور صادرکنندت نفک درحالتویعه) شناختهاند.

3. AL-Jebrin, M
4. Loungani, Parakash, Swagel, Phillip, "Sources of Inflation in Develop ping Countries ",
IMF Working Paper
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رشد نرخ ارز) نقش ایایی را در افزایش تورم ایفا میکنند.
التوارجی )2011( 1در مقالهای با عنوان «عوامل داخلی خارهی تعیرینکننردت
تورم» به برریی عوامل مؤثر بر تورم در عربستان یعودی میپردازد .در این مقاله از
دادتدای فصلی در یال دای ( (1996-2010ایتفادت شدت ایرک .مردل موردایرتفادت
شامل در د عوامل داخلی خارهی تأثیرگذار بر تورم در عربسرتان ایرک .نترایج،
حاکی از آن ایک که عوامل خارهی منشام اصلی تورم در این کشور ایک .با توهه
به اینیه اقتصاد عربستان بهشدت باز بودت

ابسته بره کاالدرای ارداتری از خرارج

ایک ،از نظر نویسندت نتیجه مذکور د ر از انتظار نیسک .اما در ایرن مطالعره عرضره
پول ،تأثیر هندانی بر نرخ تورم نداشته ایک.
مایکل آدوسی )2013( 2در مقاله خود به برریی این موضوع پرداخته ایک که آیرا
تورم در افریقای هنوبی یک پدیدت پولی ایک یا یاختاری .به دمین منظرور از دادتدرای
مربوط به د رت ( 1965تا  )2006ایتفادت کردت ایرک بره تخمرین رابطره زیرر پرداختره
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ایک .یافتهدا نشان میددد که در کوتاتمدت ،متغیردای باز بودن اقتصادی ،پول گسرتردت
)(M2

مخارج د لک بر تورم تأثیر زیادی ندارند .اما تولید ناخال

داخلری دارای ترأثیر

معناداری بر تورم در افریقای هنوبی ایک .در بلندمدت ،باز بودن اقتصراد افریقرا ،ترورم
امرییا ،تولید ناخال

داخلی عرضه پول اندارت د لک ،عوامل مهم اثرگذار برر ترورم

افریقای هنوبی دستند .اما زمانیکه شیسکدای یاختاری مانند یقوط بازار مرالی آیریا
فر پاشی ییستم (آپارتاید) کنترل میشوند ،تنها براز برودن اقتصراد افریقرای هنروبی
عرضه پول گستردت ،عوامل تأثیرگذار بر تورم افریقای هنوبی دستند .نتایج نشان میددرد
که نرخ بهرت ایمی بر تورم افریقای هنوبی اثری ندارد .آزمون علیک گرنجرر درم نشران
میددد که یک رابطه علی یرکیرویه از ترورم در امرییرا  GDPبره ترورم در افریقرای
هنوبی هود دارد.
 .2-2مطالعات تجربی در ایران

در بسیاری از مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شدت ایرک ،عرا تبرر حجرم
1. Altowaijri,Hamad A –External and Internal Determinants Of Inflation
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?2. Adusei,Michael,Is Inflation in South Africa a Structural or Monetary Phenomenon

پول ،اثر یایر متغیردای غیرپولی نیز در تبیین تورم ،مورد تأکید قررار گرفتره ایرک.
حتی برخی از آنها اثر عوامل غیرپرولی را باادمیرکترر تشرخی

دادتانرد .در ادامره

برخی از مهمترین این مطالعات مر ر میشوند.
طیبنیا ( )1373در مطالعه خویش به برریی نظریهدای مختلف ازقبیرل نظریره
پولی تورم ،نظریه یاختاری تورم نظریه فشار دزینه پرداخته ایک .ی در برریی
نظریه پولی خود بررای تبیرین ترورم در ایرران میرزان مشرارکک عوامرل پرولی در
شیل گیری تورم در ایران از الگوی داربرگر برای د رت ( )1340-1370ایتفادت کردت
کامل رضایکبخشری توضریر نمری ددرد .در اقرع درهنرد تجربره ایرران هرود
دمبستگی مستقیم معنیدار بین رشد عرضه پول رشد قیمکدا را تأیید میکنرد،
لی این دمبستگی متنایب نیسک .بهعا ت آثار انبساط پولی بر ترورم ،عمردتاً طری
دمان د رت زمانی (یک یال) ظادر میشرود لرذا متغیردرای ترأخیری فاقرد ترأثیر
معنیدار بر تورم دستند .دمچنین در یالدای پس از انقاب ،دمبستگی مثبرک برین
رشد عرضه پول تورم بهن و قابلماحظهای افزایش یافته ایک.
لیو وا آددجی )2000( 1در مطالعهای با عنوان «عوامل تعیرینکننردت ترورم در
همهوری ایامی ایرران» بره برریری عوامرل تعیرینکننردت ترورم در اقتصراد ایرران
پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میددد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیدت پرولی
ایک بخش عمدتای از تغییرات قیمک تویط حجم پرول توضریر دادت مریشرود.
دمچنین انتظارات تورمی که اثر آن به ییله متغیر نرخ تورم با قفه کنترل مریشرود،
اثر خودافزایی معناداری بر پویایی تورم دارد.
نصر اصفهانی کاظم یاوری ( )1382در مقالهای با عنروان «عوامرل ایرمی
اقعی مؤثر بر تورم در ایران» ،به تجزیه ت لیل تأثیر متغیردای ایرمی

اقعری برر

تورم در ایران برا ایرتفادت از الگروی برداردرای خودرگریریونی طری د رت (-1380
 )1350میپردازند .در این الگو از متغیردای رشد نقدینگی ،رشد نرخ ارز ،نرخ تورم
تورم انتظاری ،بهعنوان متغیردای ایمی متغیرر شریا

تولیرد ناخرال

داخلری

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

ایک .نتیجه بهدیکآمدت این ایک که نظریه پولی ،رفتار قیمکدا در ایران را بهطرور

1. Liu, Olin and OlumuyiwaS.Adedji, Determinants Of Inflation in Islamic Republic of
Iran
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حقیقی بهعنوان متغیر اقعی ایتفادت شدت ایک .نتایج بهدیکآمدت حاکی از تأیید اثر
فصول بهار زمستان بر تورم در ایران ایک .در افق کوتاتمردت ،تیانرهدرای ترورم
انتظاری نقش مؤثرتری بر تورم دارند .تیانهدای نررخ ارز رشرد نقردینگی درم در
کوتات مدت بر تورم مؤثرند .در بلندمدت شیا

تولید (متغیر حقیقی) مهمترین عامل

مؤثر بر تورم ایک .بهعا ت برایاس نترایج برآ ردشردت بررای اقتصراد ایرران ،رشرد
نقدینگی در نزا ایک .درنهایک آنها نتیجه میگیرند که تورم در اقتصاد ایران صررفاً
یک پدیدت پولی نیسک عوامل حقیقی نیز بر آن مؤثرند.
تشکینی ( )1382در ت قیقی با عنوان «آیا ترورم یرک پدیردت پرولی ایرک؟» از
دادتدای  1338-1380برای برریی ارتباط بلندمدت بین نرخ ترورم ییایرکدرای
پولی از یره ر ش اقتصادیرنجی شرامل ر ش انگرل گرنجرر ،ر ش خرودتوضریر
برداری با قفهدای گستردت

)(ARDL

ر ش یودانسن رهویریلیوس ایرتفادت کرردت

ایک .نتایج دمه مدلدا نشانگر آن ایک که متغیر حجم نقدینگی پس از متغیردرای
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شاخ

بهای کاالدای ارداتی تولید ناخال

داخلی بیشترین اثر را برر شراخ

قیمک کاالدای مصرفی دارد 10 .درصد رشد شراخ
بلندمدت ،منجر به افزایش شاخ

بهرای کاالدرای ارداتری در

قیمک کاالدا خردمات در مردلدرای مختلرف

بین  4الی  5درصد می شود .درحالیکه تأثیر  10درصد رشد تولید در بلندمردت برر

قیمکدا در مدلدای مختلف بین  –3/5تا  -4/6درصد دمچنین ترأثیر  10درصرد
رشد حجم نقدینگی در بلندمدت بین  3الی  3/5درصد ایک .اثر رشد  10درصردی
نرخ ارز نیز بین  1/4الی  1/9برآ رد میشود .برایاس در یره ر ش ،فرضریه پرولی
بودن تورم در اقتصاد ایران رد میشود .بهعبارت دیگر ،درهنرد برین ترورم حجرم
نقدینگی دمبستگی مثبتی هود دارد ،لیین رابطه را نمیتوان یکبهیک تلقی کرد.
ددمردت کسایی ( )1390در ت قیقی با عنروان «ریشرهدرای ترورم در اقتصراد
ایران» ،به برریی ریشهدا عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایرران طری 1338-1386
با ایتفادت از الگوی خودبرداری توضی ی با قفه گستردت نیز با کمک آزموندرای
علیک گرنجر ،الد ،تجزیه اریانس عیسالعمل آنری پرداختره ایرک .متغیردرای
تأثیرگذار بر تورم در این مطالعه عبارتند از :نرخ رشرد نقردینگی ،نررخ رشرد ترورم
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ارداتی ،نرخ رشد بهرت ری نیر ی کار ،نرخ دیتمزد ،نسبک نرخ ارز برازار آزاد بره

نرخ ارز بازار ریمی ،شیا

تولید ،کسری بودهره تنگنادرای بخرش کشرا رزی.

نتایج ،نشان میددد که انتظارات تورمی با ضریب  0/45مهمترین عامل تأثیرگذار برر
تورم ایک پس از آن تنگنادای یاختاری د مین عامل ایک .نرخ ترورم ارداتری،
رشد نقدینگی بهرت ری نیر ی کار نیز دارای تأثیرات باادمیتری برر ترورم دسرتند.
درنهایک ،نتیجه گیری میشود که دیچیک از تئوریدای موهود برهتنهرایی قرادر بره
توضیر تورم در اقتصاد ایران نیستند.
 .3مروری بر مبانی روش میانگینگیری مدل بیزینی )(BMA

ییی از مهمترین هالشدایی که م ققان مدل یراز برا آن یرر کار دارنرد ،اخرتا
دیدگات در مورد متغیردای بالقوتای ایک کره مریتواننرد در مردل توضری ی ل راظ
شوند .البته این اختا نظردا در اغلب موارد حتی منجر به تفا ت در نتیجهگیریدرا
نیز شدت ایک .تاکنون اقتصادینجیدانان در رایتای حل ایرن مشریل بسریار تراش
کردتاند .بهعنوان مثال ،ییی از راتحلدای ارائهشدت تویط آنهرا ،انجرام آزمروندرای
متوالی بهمنظور حذ

متغیردای زاید یا اضافه کردن متغیردای حذ شدت به مردل

آزمون فرضیه در مورد معنیداری آنها ایک .اما ر شدای مرذکور برهدلیرل عردم
اعتبار آزمون فرضیه در تصرری ات نادریرک خطادرای تجمعری متروالی نترایج
رضایکبخشی بهدیک نمیددند ).(Poirier, 1995: 519–523
اما در یالدای اخیر «اقتصادینجی بیزینی» 1راتحل منایبی را در مورد غلبه برر
نااطمینانی دربارت انتخاب پارامتردا مدلدرا ارائره دادت ایرک .ایرن مهرم بره یریله
ر شی بهنام «میانگینگیری مدل بیزنی» 2انجام شد که تویط هفریر 3در یرال 1961
پایهگذاری شد تویط لیمر )1978( 4تویرعه دادت شرد .بعرددا نیرز افررادی نظیرر
رفتری دیگران ،)1999( 5ایررمن )2000( 1کرو

( )2003ازهملره م ققرانی
1. BayesianEconometrics
2. Bayesian Model Averaging
3. Jefrier
)4. Limer(1978
)5. Reftry(1999
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 .3-1میانگینگیری مدل بیزینی )(BMA
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بودند که ر شدای کاملتری را در این زمینه تویعه دادند .این متردلومی از ا ایرط
دده  1990با پیشرفکدای بهدیکآمردت در علروم مررتبط برا رایانره م ایربات
پیچیدت ریاضی بهن و گستردت ای در بسیاری از علوم ،ازهمله اقتصاد برهکرار گرفتره
شدت ایک در ر ز نیز بر شمار ایتفادتکنندگان آن افز دت میشود .ایرتفادت از ایرن
شیوت ر شدای بسطیافته آن در یرالدرای اخیرر (پرس از یرال  2000مریادی)
بهمنظور برریی نااطمینانی مدل در رگریریون درای رشرد مرورد توهره بسریاری از
م ققا ن قرار گرفته ایک .اصرل ایایری در ایرن ر ش آن ایرک کره برا مردلدرا
پارامتردای مرتبط با آن بهعنوان عوامل تصادفی رفتار کردت توزیع آنهرا را برمبنرای
اطاعات پیشین برآ رد میکند ).(Draper, 1995
مبنای اقتصادینجی بیزینی برایاس قانون احتمال بیز ایک ،به این صورت کره

اگر 𝑌 مجموعه دادتدای مربوطه در دیترس 𝜃 بردار پارامتردرای مروردنظر باشرد،
احتمال پارامتردا بهشرط مجموعه دادتدای در دیترس (یعنی (𝑌 )𝑃(𝜃⁄عبارت ایک
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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از:
()1

)P(Y⁄θ)P(θ
= )P(θ⁄Y
)P(Y

دمچنین ازآنجاکه )𝑌(𝑃 تابعی از 𝜃 نیسک ،داریم:
()2

)P(θ⁄Y)~P(Y⁄θ)P(θ

در معادله ( 𝑃(𝜃) ،)2به دادت دا ابسته نیسک در اقرع نشرانددنردت مجموعرهای از
اطاعات مربوط به پارامتردای مدل ایک که پیش از مشاددت دادتدا بهعنوان احتمال
ذدنی م قق مورد ایتفادت قرار میگیرد .بهعنوان مثال اگر 𝜃 پرارامتر برازددی تولیرد

نسبک به مقیاس در فرایند تولید باشد ،در بسیاری از موارد قیرد برازددی نسربک بره
مقیاس ،منطقی بهنظر میرید؛ لذا در هنین شرایطی بد ن مشاددت دادتدا ،م قق برا
احتمال )𝜃(𝑃 احتمال پارامتر 𝜃 را برابر با یک درنظر میگیرد؛ ازاینر )𝜃(𝑃 را ترابع

پیشین 2مینامند .باید توهه داشک که در مرواردی کره مرا اطاعراتی از ایرن دیرک
)1. Waserman(2000
2. Prior Function

دراختیار نداریم ،میتوان از تابع پیشین غیرآگرادیبخرش 1ماننرد توزیرع یینواخرک
ایتفادت کرد که تأثیری بر نتایج تخمین پارامتردا ندارد .به توابع پیشرینی کره حرا ی
اطاعاتی در مورد ن وت دقک تأثیرگذاری پارامتردا بر متغیر ابسرته دسرتند ،ترابع
پیشین آگادیبخش 2گفته میشود.
)  P(Y در معادله باال نشانددندت هگالی احتمال یا تراکم دادتدرا مشرر ط بره
پارامتردای مدل ایک که در اقع به فرایند تولید (مولد) دادتدا اشارت دارد .برهعنروان
مثال در مدلدای رگرییون خطی ،اغلب فرض مریشرود کره خطادرا دارای توزیرع
تابع دریکنمایی 3گفته میشود.

) P( Y

نیز تابع توزیع پسین 4نامیدت میشود کره

با توهه به تابع پیشین تابع دریکنمایی م ایبه میشود .در اقع تابع توزیع پسین

تابع احتمال پارامتردای  θپس از مشاددت دادتدا ایک.

اما پیش از آنیه به تبیین میانیسم ر ش مذکور بپردازیم ،فررض مریکنریم کره
برای الگو کردن یک متغیر ( ابسته) بهطورکلی  rمدل مختلف ) (r = 1,2,3, … , rقابرل

ایتفادت ایک .بهعنوان مثال در این میان  M rنشانددندت مدل 𝑟ام   rنیرز گویرای
پارامتردای آن ایک .این پارامتردا نیز دارای توابع پیشین ) 𝑟𝑀 ، 𝑃(𝜃𝑟 ⁄دریکنمرایی
) 𝑟𝑀 𝑃(𝑌⁄𝜃𝑟 ,

پسین ) 𝑟𝑀  𝑃(𝜃𝑟 ⁄𝑌,دستند .لذا میتوان نوشک:

()3
) P(Y⁄θr , Mr )P(θr ⁄Mr
) P(Y⁄Mr

= ) P(θr ⁄Y, Mr

دمچنین با توهه به قانون بیرز ،احتمرال درر مردل دلخروات (ماننرد 𝑟𝑀) را مریتروان
بهصورت زیر ایتخراج کرد:
()4

) P(Y⁄Mr )P(Mr
= )P(Mr ⁄Y
)P(Y

که در رابطه باال )  ،P(Mrتابع پیشین مدل  Mrایک کره احتمرال صر ک آن را برد ن
1. Noninformative

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

نرمال دستند که ایجاب میکند

) P(Y 

نیز دارای هگالی نرمال باشد .به

) P(Y 

2. Informative
3. LikelihoodFunction
4. Posterior Function
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درنظر گرفتن دادتدا م ایبه میکند P(Y⁄Mr) ،نیز تابع دریکنمایی مردل 𝑟𝑀 ایرک
کرره بررا انتگرررالگیررری از د طررر

رابطرره برراال بررا دانسررتن ایررن نیترره کرره

 ∫ P(θr ⁄Y, Mr )dθr = 1ایک ،بهشیل زیر بهدیک میآید:
()5

P(Y⁄Mr ) = ∫ P(Y⁄θr , Mr ) P(θr ⁄Mr )dθr

درنهایک نیز ،با ایتفادت دمزمان از نسبک احتمال قوع تابع پسین

)(POR

1

ایرن فررض

که مجموع احتماالت قوع توابع پسین مدلدا برابر با یرک ( (∑rr=1 P(Mr ⁄Y) = 1ایرک،
میتوان احتمال قوع در مدل را م ایبه کرد 2.امرا در شررایطی کره تعرداد مردلدرا ()r
خیلی بزرگ باشد ،در آن صورت م ایبه احتمال دریک از مدلدرا برا ایرتفادت از ر ش
باال بسیار زمانبر بودت به دمین منظور از الگوریتمدایی ایتفادت میکنیم که با ایرتفادت از
آنها از بین تمامی مدلدای موهود به میزان موردنظر اقدام به نمونهگیری کردت لذا تنهرا
احتمال مدلدای نمونهگیریشدت را برآ رد میکنیم .ییی از مهمترین ایرن الگروریتمدرا،
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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الگوریتم MC 3

ایک که در ر ش  BMAمبتنی متنایب با احتمال تابع پسرین دریرک

از مدلدا از بین تمامی آنها اقدام به نمونهگیرری مریکنرد 3.حرال اگرر فررض کنریم کره
y2 . . . y N )

y  ( y1

یک بردار Nتایی از متغیردای ابسرته  Yبررای  Nفررد یرا

کشور ماتریس 𝐾×𝑁𝑋 نیز دربردارندت  Kمتغیر توضری ی برالقوتای باشرد کره مریتوانرد
متغیر ابسته  Yرا ت ک ترأثیر خرود قررار ددرد .در آنصرورت برا ایرتفادت از ترکیبرات
متغیردای توضی ی موهود میتوان  R = 2Kمدل رگرییونی خطی متفا ت طراحی کررد
که تمامی این مدلدا از عرض از مبدأ برخوردار برودت ،لری دارای ترکیبرات متفرا تی از
 .1نسبت احتمال وقوع پسین ) (Posterior Odds Ratioمدل 𝑟𝑀 به 𝑖𝑀 برابر با نسبت احتمال پسین آن دو
است:
) 𝑟𝑀(𝑃) 𝑟𝑀𝑃(𝑀𝑟 ⁄𝑌) 𝑃(𝑌⁄
=
) 𝑖𝑀(𝑃) 𝑖𝑀𝑃(𝑀𝑖 ⁄𝑌) 𝑃(𝑌⁄

= 𝑖𝑟𝑅𝑂𝑃

بدیهی است که هرچ در این نسبت بارگتر باشد ،مدل 𝑟𝑀 نسبت به 𝑖𝑀 بهتر است.
 .2خوانندگان محترم میتوانند برای دریافت توضیحات بیشتر در این زمینه بـه کتـاب اقتصادسـنجی بیاینـی
) (Bayesian Econometricsگری کوپ ) (GaryKoop, 2003فصه اول (صص  )3-5و فصه دوم (صص
 )23-26مراجعه کنند.
 .3خوانندگان محترم مـی تواننـد بـرای دریافـت توضـیحات بیشـتر در ایـن زمینـه بـه کتـاب اقتصادسـنجی
بیاینیگریکوپ ) (Gary Koop, 2003فصه یازده (صص  )272-274مراجعه کنند.

متغیردای توضی ی دستند.
در دمین رایتا مدل رگریریونی زیرر شرامل تمرام

R  2K

مردلی ایرک کره

میتوان با این  Kمتغیر یاخک:
()6
Y  LN  X r  r  

 LNیک بردار ییه X r 𝑁 × 1یک ماتریس  N  K rمی باشد که شامل بعضی یا
دمه یتوندای ماتریس 𝐾×𝑁𝑋 ایک .دمچنین با توهه به حجم زیاد مردلدرا امیران
بلیه میتوان با ایتفادت از یک الگروریتم منایرب کره در برنامره نررمافرزاری

Matlab

نوشته میشود ،آن را برایاس ر ش معمول م ایبه تابع دریکنمایی بهدیک آ رد.
اما برخا

تابع دریکنمایی ،تابع پیشین را نمریتروان دقیقراً برمبنرای دمران

ر ش معمول م ایبه کرد .این به آن علک ایک که برای ایتفادت از ایرن ترابع بایرد
پارامتردای مربوط به توزیع تابع پیشرین را بررای دمره

2K

مردل نوشرک کره البتره

غیرممین ایک حتی در صورت امیانپذیر بودن این کار ،بدیهی ایک که داشرتن
اطاعات در مورد دمه متغیردا مدلدای ممین پریشر بعیرد برهنظرر مریریرد؛
بنابراین عماً امیان ایتفادت از ترابع پیشرین آگرادیبخرش بررای پارامتردرای ر ش
«میانگین گیری مدل بیزینی» هود ندارد .حال بهنظر میرید یک راتحل بررای ایرن
مشیل ،ایتفادت از تابع پیشین غیرآگادیبخش برای تمام مدلدا باشد .اما باید توهره
کرد که هون م ایبه نسبک احتمال تابع پسین تنها بررای پارامتردرایی کره در تمرام
مدلدا حضور دارند امیانپذیر ایک ،لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفک که تنها برای
عرض از مبدأ پارامتر 1 hمیتوان از تابع پیشین غیرآگادیبخش ایتفادت کرد .ضمن
اینیه بهکارگیری تابع پیشین غیرآگادیبخش نیز احتمال برآ رد غلط ضررایب را ترا
حد زیادی افزایش می ددد .بره دمرین دلیرل بررای پارامتردرای   rاز ترابع پیشرین

دیگری بهنام  g-priorایتفادت میکنیم .این نوع تابع که تویرط زلنـر 2در یرال 1986

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

م ایبه تابع دریکنمایی برای دریک از مدلدا بهصرورت هداگانره هرود نردارد،

 .1پارامتر  hبرابر با عک( واریان( جمله اخالل است که بـهاصـحالح بـه آن دقـت تخمـین مـیگوینـد .در
2
اقتصادسنجی بیانی بهجای واریان( جمله اخالل )  (σبا این پارامتر سروکار داری .
2. Zellner
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ارائه در مراحل بعدی نیز تویط خود ی تویعه پیدا کرد ،مریتوانرد برهصرورت
خودکار با ایتفادت از الگوریتم ،تابع پیشین را برای تمامی مدلدای مربوطه برآ رد
کند .به دمین منظور اگر یک تابع پیشین مزد ج طبیعی را درنظر بگیرریم ،مریتروان
گفک:
()7
) βr ⁄h~N(βr , h−1 Vr

حال ازآنجاکه میتوانیم متغیردای توضی ی بالقوت زیرادی داشرته باشریم کره ممیرن
ایک خیلی از آنها نامربوط بودت تأثیری بر متغیر ابسته نداشته باشند ،پس فررض

کنیم که  ،βr = Oاما برای بهدیک آ ردن  V rاز  g-priorایتفادت کردت داریم:
()8
دمانگونه که مشخ

V r  [ g r xx]1

ایک ،برای ایتفادت از  g-priorتنها نیاز به مشخ

کرردن g

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

داریم که هزئیات انتخاب این پارامتر را پس از برریری ن روت م ایربه پارامتردرای
تابع پسین ،بیان میکنیم .اما پارامتردای تابع پسین را میتوان برا ایرتفادت از ترکیرب
توابع دریکنمایی پیشین بهدیک آ رد .لذا میانگین

اریرانس پرارامتر 𝛽 را کره

دارای توزیع احتمال  tایک ،میتوان بهصورت زیر بهدیک آ رد:

()9

v̅sr 2
= ) E (βr ⁄Y, Mr ) ≡ βr = Vr xŕ y Var(βr ⁄Y, Mr
̅V
v̅ − 2 r

V r  [(1  g r ) xx]1

دمچنین داریم:
()10

1
gr
. yPx r y 
) ( y  yl N )( y  yl N
gr 1
gr  1



Sr 
2

تابع دریکنمایی نهایی برای در مدل نیز بهصورت زیر ایک:
()11

 N

Pxr  I N  xr ( xr xr ) 1 xr
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N 1

g r Kr
gr
1
[)2
yPxr y 
( y  ylT )( y  ylT )] 2
gr  1
gr  1
gr  1

( p( y M r ) 

برای م ایبه احتمال پسین مدل نیز میتوان از رابطه زیر ایتفادت کرد:
()12
) P( M r y)  cp ( y M r ) p( M r

که cمقداری ثابک برای تمامی مدل دا ییسان بودت برا توهره بره ایرن نیتره کره
R

y)  1
r

(  Pایک ،قابل م ایبه ایک .دمچنین احتمال پیشین را برای دمره
M
r

مدلدا بهصورت برابر درنظر گرفته فرض میکنیم که برای در مدل برابر باشد با:
1
R

P( M r ) 

دلخوات ) (rرا بهصورت زیر بهدیک آ رد:
()13

) P( y M r
R

)

j

 P( y M

P( M r y ) 

j 1

ر ش باال این امیان را فرادم مییازد که در مورد انتخاب  g rتصمیمگیرری کنریم.
 g rعددی بین صفر یک ایک؛ بهگونهای که با قرار دادن  g r  0ترابع پیشرین
مورد نظر کاماً غیرآگادی شدت اگر بخوادیم زن ییسانی به اطاعات تابع پیشین
اطاعات بهدیکآمدت از دادتدا بددیم باید  g r  1تعیین شود.
البته اغلب م ققان معتقدند  g r  1مقدار بسیار بزرگی برای این پارامتر ایک؛
ازاینر افرادی نظیر فرماندز استیل 1در یال  2001پس از انجام آزمرایشدرای
متعدد با دادتدای یاختگی برای مقادیر بزرگ  g r ،Nزیر را پیشنهاد کردند:
()14
N  K2

N K 2

 1
K2


 1

N

gr

که مقدار باال عددی بین صفر یک برودت مبنرای تعیرین 𝑟𝑔 ترابع پیشرین ت قیرق

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

در این صورت اگر از احتمال پیشین ،صر نظر کنیم میتوان احتمال پسین در مردل

حاضر نیز میباشد.
1. Fernandez and Steel
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 .4تخمین مدل
 .4-1توصیف متغیرها

دمان گونه که پیشتر اشارت شد ،در مجموع مطالعاتی که م ققان به برریری عوامرل
مؤثر بر تورم پرداختهاند ،تاکنون اثر طیف زیادی از متغیردای کان اقتصرادی برر آن
مورد برریی قرار گرفته ایک .البته ههک ،شدت معنراداری اثرگرذاری دریرک از
ایررن متغیردررا بررر تررورم کشرروردای مختلررف ،متفررا ت ای رک .ازآنجاکرره در ر ش
میانگین گیری مدل بیزینری ) (BMAمریتروان درمزمران طیرف زیرادی از متغیردرای
توضی ی را در الگو ل اظ کرد ،اثر  13متغیر توضی ی مختلف را بر تورم در اقتصاد
ایران برمبنای ر ییرد میانگینگیری مدل بیزینی ایتنباط میکنیم.
متغیردای بهکاررفته در این ت قیق ،از نوع دادتدای یری زمانی به قیمک ثابرک
 1376برای د رت  1338تا  1391ایک تمامی دادتدرا از منرابع آمراری موهرود در
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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بانک ههانی ،1مرکز آمار ایران ترازنامهدای انرمی ایرران همرعآ ری شردت ایرک.
متغیردا برحسب نرخ رشد نسبک درنظر گرفته شدت اند ،بهگونهای که دمه متغیردا
مانا دستند (نتایج حاصل از آزمون ریشه احد در مرورد مانرایی متغیردرا برهمنظرور
صرفه هویی ارائه نشدت ایک) .در هد ل شمارت ( ،)1بهاختصار ،دریک از متغیردای
الگو معرفی شدتاند .اما پیش از آن ،توضیر مختصری در مورد برخری از متغیردرای
الگو بیان میکنیم.
 .1برای اندازت گیری تورم قدرت خرید پول داخلی کشور ،از رشرد شراخ
بهای کاالدا خدمات مصرفی ) (CPIایتفادت میشود.
 .2برایاس نظریه پولگرایان ،رشد نقدینگی تنها عامل ترورم در هامعره ایرک.
در کشور ما نیز رشد نقدینگی ییی از عوامل رشرد یرطر عمرومی قیمرکدرا برودت
ایک .ب رایاس نظریره پرولی ،آثرار افرزایش نقردینگی در یرطر عمرومی قیمرکدرا
بهیرعک ظادر نمیشود ،بلیه نویانات پولی ،قیمکدا را در طرول زمران برهتردریج
ت ک تأثیر قرار میددد .لذا بهمنظور کنترل پویاییدای اثرر نقردینگی برر قیمرکدرا،

1. WDI

قفه متغیر نقدینگی نیز در الگو ل اظ شدت ایک.

1

 .3از دیگر عوامل ایجاد تورم ،عدم تعادل پولی (تقاضا یرا عرضره مرازاد پرول)
ایک .ان را

عرضه پول نسبک به تولید ناخال

میکنیم .این شیا

ایرمی را شریا

پرولی تعریرف

بهعنوان شاخصی از مازاد پولی یا عدم تعرادل پرول برا لگراریتم

قفه نسبک پول به تولید اندازتگیری میشود.
 .4برایاس نظریه مقداری پول ،تورم ،تابعی از درآمد حقیقی ایک کره در ایرن
ت قیق از تولید ناخال

داخلی به قیمکدای پایره ( )1376=100بررای ایرن منظرور

 .5با توهه به ابستگی کشوردای درحالتویعه ازهمله ایران بره درآمرددای
حاصل از صادرات نفک ،متغیر درآمددای نفتی طبق نظریره یراختارگرایان دیگرر
میاتب اقتصادی میتواند از کانال عرضه (افزایش تولید) یا تقاضا (افرزایش مخرارج
د لک یا افزایش عرضه پول از طریق افزایش ذخایر ارزی بانرک مرکرزی) برر ترورم
تأثیرگذار باشد.
 .6متغیردای نرخ رشد دیتمزد ،نرخ رشد متویط قیمکدای انررمی متویرط
نرخدای یود علیال ساب یپردتدای بانکدای د لتری 2برهعنروان هانشرینی بررای
عوامل فشار دزینه انتخاب شدتاند .دمچنین بهدلیل ابستگی باالی اقتصاد کشور بره
اردات (شامل اردات مصرفی ،ایطهای یرمایهای) از نرخ رشد شاخ

قیمک

کاالدای ارداتی دمچنین نرخ ارز برای کنترل اثر تورم ارداتی در الگرو ایرتفادت
شدت ایک.
 .7بهدلیل تغییر ت ول عمیق در نظامدای ارزی ،متغیر نررخ ارز بریش از پریش
بهعنوان عامل کلیدی اثرگذار در ییایکدای اقتصرادی خودنمرایی کرردت ترأثیر

 .1وقفههای دوم و بیشتر نیا در اهگو مورد بررسی قرار گرفت و بهدهیه اثر بسیار ناچیا آنهـا ،ایـن متغیرهـا در
مدل هحاظ نشد.
 .2با توجه به اینکه نرخ سود در بخع رسمی (شامه بانکهای دوهتی و خصوصی) یکسان است ،هـذا از نـرخ
بانکهای دوهتی استفاده شده است .بهعالوه هرچند ایـن نـرخ در بخـعهـای غیررسـمی بـاالتر اسـت ،امـا
دربردارنده حاشیه ریسک نیا میشود .بهعالوه اطالعات مربوط به نرخ سود بازار غیررسمی قابه اعتماد نبـوده
و در دستر نیست.

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

ایتفادت شدت ایک.
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نویانات آن بر تورم ،از مباحث رایج اقتصادی ایک (آد یی .)2013 ،1در اقرع ارز،
هزم مهمترین عوامل تعیینکنندت قیمک مواد ا لیره ،کاالدرای ایرطهای ،تجهیرزات
یرمایهای کاالدای نهایی ایک با توهه به ابستگی براالی تولیرد مصرر

بره

اردات ،بهنظر میرید در شیلگیری فشاردای تورمی مؤثر باشد .بنابراین ضر رت
دارد این موضوع مورد برریی ت لیل تجربی اقع شود این متغیر نیز در الگروی
تورم مورد ارزیابی قرار گیرد.
جدول شماره ( .)1فهرست متغیرهای الگو
ردیف
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نوع متغیر
متغیر وابسته

مخفف نام متغیر در تخمین

تعریف متغیر
رشد شاخص قیمت مصرفکننده (رشد تورم)
رشد توهید ناخاهص داخلی
2
رشد حج پول ()M2
وقفه رشد حج پول ()M2
رشد قیمت انرژی
رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی
رشد دستماد
رشد دستماد در دوره قبه
رشد نرخ ارز بازار آزاد
رشد نرخ ارز رسمی
هگاریت باوقفه نسبت پول به توهید
رشد واردات کاال
نرخ سود تسهیالت
رشد درآمد نفتی

)DLOG(CPI

1

)DLOG(GDP

2

)DLOG(M2J

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

))DLOG(M2J(-1
)DLOG(PE
)DLOG(PM

متغیرهای مست ه

)DLOG(W
))DLOG(W(-1
)DLOG(EF
)DLOG(E
))log(M2J(-1)/GDPJ(-1
)DLOG(MGD
)LOG(1+r
)DLOG(XOG

 .4-2تحلیل میانگینگیری مدل بیزینی )(BMA

 .4-2-1تجزیهوتحلیل میانگین وزنی ضرایب متغیرها

ییی از مهمترین مزیرکدرای ت لیرل  ،BMAایرتفادت از تمرامی تصرری ات ممیرن
(مبتنیبر ترکیبات مختلف از متغیردای توضی ی) برای تخمرین ضررایب متغیردرای
توضی ی ایک .در اقع این ضرایب تنها برایاس یک مدل منفرد تخمرین زدت نشردت
ایک بلیه از میانگین زنی ضرایب تخمینزدتشردت درر یرک از متغیردرا در 8192
1. Adusei

 .2متغیر ن دینگی را میتوان بهصورت مرزی ) I(1یا ) I(2درنظر گرفت ،اما براسا تئوری اقتصادی ،انتظـار
می رود رشد اقتصادی کوتاه مدت تابعی از رشد حج پول باشد .در ضمن همواره میتوان به تناسـب موضـوع
تح یق ،تئوری مربوطه و تحلیه ه انباشتگی مورد نیاز ،فرایندهای ) I(0را با ) I(1یا ) I(2را با ) I(1ت ریب زد
(بهعنوان مثال ρ=1 :را با  ρ=0.99ت ریب بانی )

تیرار یا نمونه گیری مؤثر از مدلدای مختلف بهدیک می آیند .میانگین زنی پسرین
ضرایب بهصورت زیر م ایبه میشود:
()15

𝑰

𝜷 𝒊𝝀 ∑ = 𝟏 ̂
𝒊𝟏 ̂
𝜷
𝟏=𝒕

که در آن 𝑖 λاحتمال مدل iام 𝒊𝟏̂𝜷 تخمینی از β1در مدل  Miایک .در هرد ل شرمارت
( ،)2میانگین زنی پسین ضرایب ،ان را

معیار پسین ضررایب احتمرال حضرور

متغیردا در الگو ارائه شدتاند.
نام متغیر
جمله ثابت
رشد توهید ناخاهص داخلی
رشد حج پول
وقفه رشد حج پول
رشد قیمت انرژی
رشد شاخص قیمت
کاالهای وارداتی
رشد دستماد
رشد دستماد دوره قبه
رشد نرخ ارز بازار آزاد
رشد نرخ ارز رسمی
عدم تعادل پوهی دوره قبه
رشد واردات کاال
نرخ سود تسهیالت
رشد درآمد نفتی

میانگبن وزنی توزیع پسین ضرایب
0/1103221
-0/1333481
0/2733584
0/0234897
0/22365142
0/0281327

انحراف معیار توزیع پسین ضرایب
0/037122
0/171106
0/112712
0/073642
0/059964
0/046532

احتمال ح ور متغیر در اهگو
100
46/8
96/1
16/1
100
35/4

-0/0149823
0/0016542
0/0882310
0/0004152
0/081008
0/00029781
0/0005012
0/01232181

0/045871
0/017949
0/084218
0/003495
0/024147
0/0085126
0/0094853
0/032004

15/9
3 /6
65/6
4 /1
100
2 /2
2 /1
20/9

دمانگونه که در هرد ل شرمارت ( )2ماحظره مریشرود ،یرتون د م از یرمک رایرک
میانگین زنی توزیع پسین ضرایب دریک از متغیردا ،یتون یروم خطرای معیرار توزیرع
پسین ضرایب ههارمین یتون نیز احتمال قروع دریرک از متغیردرا 1را در  8192برار
نمونهگیری مؤثر از مدلدا نشان میددد .با عنایرک بره یرتون احتمرال قروع دریرک از
متغیردای توضی ی موردنظر درمییابیم که در بین متغیردای توضی ی درنظرگرفتهشردت،
برخی از متغیردا تأثیر حتمی بر تورم میگذارنرد (احتمرال تعلرق آنهرا بره الگروی ترورم
حتمی ایک) .نتایج هد ل شمارت ( )2را میتوان بهصورت زیر تبیین کرد:
 .1احتمال وقوع هریک از متغیرهای توضیحی باه وه برابر با نسبت تعـداد دفعـات تکـرار آن متغیـر بـه کـه
نمونهگیری مؤثر انجامشده است.

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

جدول شماره ( .)2تخمین الگوی تورم در ایران به روش BMA
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 متغیر رشد قیمک انرمی عدم تعادل پولی د رت قبل ( قفره لگراریتم نسربک
پول به تولید ایمی) با احتمال  100درصد تأثیری مثبک حتمی بر تورم داشتهانرد.
میانگین زنی ضریب متغیردای مذکور بهترتیرب برابرر برا  0/08 0/22برا خطرای
معیار پایین بهترتیب  0/02 0/05دستند .بنابراین ،ان ر

رشد حجم پرول نسربک

به رشد تولید قیمکدا در د رت قبل ،اثرات باادمیتی بر تورم د رت هاری دارد .اثرر
باادمیک رشد قیمک انرمی بر تورم ممین ایرک برهدلیرل ارتبراط درمزمرانی قروی
(بهل اظ آماری) بین این د متغیر باشد لز ماً نمیتوان تمام آن را به اثررات قروی
قیمکدای انرمی بر تورم در اقتصاد ایران نسبک داد.
نسبک پول به تولید بهعنوان شاخصی از مازاد پولی یا عدم تعادل پول در الگرو
ل اظ شدت ایک .با توهه به اثر حتمی آن بر تورم ،هنین نتیجهای داللرک برر پرولی
بودن تورم در اقتصاد ایران دارد .در این میان قفه رشد حجم پولی با احتمال پرایین
 16/1درصد اثر باادمیتی بر تورم ندارد .لذا اثرات رشد حجم پول در دمان د رت یرا
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

یال ،کامل می شوند تنها در صورت عدم تعادل حجم پرول برا تولیرد ،ایرن مرازاد
پولی بهصورت تورم بیشتر به د رت بعد انتقال مییابد.
 متغیر رشد حجم پول در د رت هاری نیرز برا احتمرال  96/1درصرد از دیگرر
متغیردای باادمیتی ایک که تأثیری مثبک تقریباً حتمری برر ترورم گذاشرته ایرک،
بهگونهای که برمبنای نتایج بهدیکآمدت ،میانگین زنی ضریب پسین ایرن متغیرر در
تأثیرگذاری بر تورم حد د  0/27ایک .بهنظر میرید که رشد حجم پول ،قیمرکدرا
را در دمان د رت (کوتات مدت) به دمان نسبک افزایش نمی ددرد .بلیره عردم تعردل
ایجادشدت بین عرضه تقاضای پول ،بهتدریج در طول زمان ر ی قیمکدرا یررریز
میشود .نتیجه مذکور با پولی بودن حداقل بخشی از تورم در اقتصاد ایران یازگاری
دارد .برمبنای نظریه پولگرایان ،رشد حجم پول در اقتصاد باعث انتقال تقاضای کرل
میشود ،اگر تقاضا تولید کمتر از عرضره آن باشرد ،قیمرکدرا ترا حرذ
داراییدای نقدی کماکان افزایش خوادند یافک.
 رشد نرخ ارز در بازار آزاد با احتمال  65/6ههرارمین متغیرر مرؤثر برر ترورم
ایک تأثیر مثبک باادمیتی بر آن دارد .در مقابل ،رشد شراخ
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مرازاد

قیمرک کاالدرای

ارداتی (عمدتفر شی) با احتمال  35/4تأثیر کمتری بر تورم برهرا مریگرذارد .لرذا

قیمک مصر کنندت پیونددای نزدیکتری با نرخ ارز بازار

بهنظر میرید که شاخ

آزاد نسبک به قیمکدای ارداتی عمدتفر شی دارد .این نتیجره برا توهره بره اینیره
قیمک دای ارداتی عمدتفر شی در برخی د رتدای نمونه بهشدت کنترلشدت بودند
منطقی بهنظر میرید.
 نرخ رشد تولید ناخال

داخلی دارای ضریب منفی ایک با احتمرال 46/8

درصد پنجمین عامل مؤثر برر رشرد ترورم در اقتصراد ایرران ایرک .افرزایش تولیرد
می تواند بخشی از آثار تورمی را خنثی کند .بهطور متویرط درر یرک درصرد رشرد
متغیردای قیمتی ،داللک بر تسلط متغیردای پرولی بضراعک پرایین عوامرل طرر
عرضه در کوتاتمدت بر نویانات قیمتی دارد .بهعرا ت ،رشرد تولیرد از کانرال عردم
تعادل پولی د رت قبل (نسبک پول به تولید) تورم را بهطور معنیداری متأثر مییازد.
لذا بهنظر میرید که این متغیر دنوز در بلندمدت اثرات باادمیتی بر تورم دارد.
 متغیر رشد درآمد نفتی با احتمال  20/6درصد ضرریب  0/012ترأثیر مثبرک
لی ناهیزی بر تورم در اقتصاد ایران ایفا میکند .لذا رشد درآمرددای نفتری تنهرا از
کانال متغیردای پولی

اقعی میتواند بر تورم تأثیرگذار باشد اثر آن بر تورم پس

از کنترل عوامل مذکور در الگو ناهیز ایک .رشد اردات کاال نیرز اثرر نراهیزی برر
تورم داشته تنها از کانل متغیردای دیگر (احتماالً نرخ ارز تولیرد) ترورم را مترأثر
مییازد.
 رشد دیتمزددا نیز با احتمال  0/15/9ضریب  -0/014تأثیر منفری کمری
بر تورم دارد .یایر متغیردا شامل رشد دیتمزد در د رت قبل ،رشد نررخ ارز ریرمی،
رشد اردات کاال نرخ یود تسهیات با توهه به احتمال پایین آنها ،اثری بر ترورم
در اقتصاد ایران ندارند .لذا بهنظر میرید که عوامل فشرار دزینره قرادر بره توضریر
نویانات قیمکدا در طول د رت نمونه نبودتاند.
 .4-2-2انتخاب مدل بهینه

پس از تخمین الگو به ر ش  ،BMAمیتروان پرنج مردل ا لری کره برهترتیرب دارای

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

تولید ،تورم را به میزان  0/13درصد کادش میددرد .امرا رتبره پرایین آن نسربک بره

بیشترین احتمال قوع دستند را ایتخراج کرد .احتمال پسین درر مردل طبرق رابطره

29

زیر برایاس قاعدت بیز (تویط نرمافزار  )Rم ایبه میشود:
()16

) p( y M i ) p( M i
) p( y

P( M i y ) 

نتایج تخمین م تملترین الگودا ( 5الگوی ا ل) در هرد ل شرمارت ( )3نشران دادت
شدت ایک .مدل ا ل با ههار متغیر توضی ی رشد حجم پول ،رشرد قیمرک انررمی،
رشد نرخ ارز بازار آزاد لگاریتم با قفه نسبک پول به تولید ،م تملترین الگرو (برا
احتمال پسین  12/1درصد) برای تبیین برریی عوامل مؤثر بر ترورم ایرک .احتمرال
یایر الگودا کمتر ایک .نتایج بهدیکآمدت با احتمال پسین متغیردا که در بخش قبل
ب ث شد مطابقک دارد .بهعا ت احتمرال قروع  5مردل ا ل در برین  213یرا 8192
مدل برآ ردشدت تقریباً برابر با  42درصد میباشد که درصد باالیی ایک.
جدول شماره ( .)3پنج مدل بهینه
مدل
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متغیر
جمله ثابت
ضریب متغیر رشد توهید ناخاهص
داخلی
ضریب متغیر رشد حج پول()M2
ضریب متغیر وقفه رشد حج
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ردیف د م از پایین در هد ل شمارت ( ،)3معیار شوارتز بیرزین ) (BICدرر مردل را نشران
میددد .از این معیار نیز عموماً برای انتخاب الگوی بهینه ایتفادت میشرود .درهره مقردار

30

معیار مذکور کمتر یا قدر مطلق آن بیشتر باشد ،الگوی مرورد نظرر برهل راظ بررازش

یادگی در رتبه باالتری قرار مریگیررد .مردل ا ل برا مقردار شروارز بیرزین -48/92154
بهترین مدل شناخته میشود .ردیف آخر در هد ل شمارت ( ،)3ضریب تعیرین درر مردل
را نشان میددد .با توهه به اینیه متغیردای توضی ی در مدل متفا ت میباشند ،بنرابراین
ضریب تعیین مدلدا معیار منایبی برای انتخاب میان آنها نیسک.
 .4-2-3نمودار تابع توزیع پسین ضرایب

نموداردای شیل شمارت ( ،)1تابع توزیع پسین ضرایب متغیردا را نشران مریددنرد.
دمانگونه که مشاددت میشود ،در نمودار ،میانگین توزیع احتمرال پسرین بررای درر
توزیع ایک دمان میانگین توزیع پسین ایک که نتایج آن در هد ل شمارت ( )2ارائه
شد.
شکل شماره ( .)1نمودار تابع توزیع پسین ضرایب

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

متغیر مستقل را نمایش میددد .مقدار متویط توزیع کره در اغلرب مروارد مراکزیمم
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بهعنوان نمونه اثر رشد قیمک انرمی بر تورم دارای توزیع احتمال تقریباً نرمال برودت
ماکزیمم مقدار آن ر ی نمودار حد د  0/22ایک که دمران ضرریب متغیرر رشرد
قیمک انرمی بر تورم ایک .احتمال اینیه ضریب رشد قیمک انرمی بیشتر از  1باشد
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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یطر زیر من نی در یمک رایک عدد  1ایک .با مشاددت نموداردا میتوان دریافک
که توزیع احتمال پسین ضرایب الگو ،نزدیک به نرمال دستند.

1

نتیجهگیری
اقتصاددانان از نظر دد دای ییایک کان اقتصادی ،بر مرواردی دمچرون اشرتغال
کامل ،ثبات قیمکدا (کنترل قیمک) ،توزیع عادالنه درآمرد رشرد مردا م اقتصرادی
تأکید دارند .بهدلیل اثرات مخرب تورم ،کنترل آن بهعنوان ییی از ییایکدای کان
اقتصادی دمیشه مورد توهه اقتصاددانان بودت ایک .بنابراین برریی عوامل مرؤثر برر
تورم میزان اثرگذاری دریک از این عوامل در اقتصاد ایران امری مهرم ضرر ری
ایک.
با توهه به ادمیک موضوع ،در این پژ دش با ایرتفادت از ر ش میرانگینگیرری
بیزین از طریق نرمافزار  ،Rاثر  13متغیر بر تورم را در اقتصراد ایرران مرورد برریری
قرار دادتایم .ر شدای میانگین گیری مذکور در الگودای بزرگ مورد ایرتفادت قررار
 .1با مشاهده نمودارها بهنظر می رسد توزیع احتمال آنها نادیـک بـه نرمـال اسـت .توزیـع پسـین دقیـق ضـرایب را
نمیتوان استخراج کرد و تنها از طریق شبیهسازی  MCMCمیتوان بهصورت ت ریبی توزیعها را بهدست آورد.

گرفته در آن تمامی زیرالگودای ممین (در اینجا  213معادل  8192الگرو) بررآ رد
می شود .یپس ضریب در متغیر در تمامی الگودا متویطگیری میشرود .زندرا در
این متویط گیری برایاس قاعدت بیز یا احتمال پسین در الگو تعیین میشود .از متغیر
رشد شاخ

قیمک مصر کنندت ) (CPIبهعنوان متغیر ابسته در این ت قیق ایرتفادت

شدت ایک .نسبک پول به تولید نیز بهعنوان معیاری از مازاد پولی یا عدم تعادل پرول
در الگو ل اظ شدت ایک .نتایج بهدیکآمدت داللک بر آن دارد که رشد قیمک انررمی
قفه لگاریتم نسبک پول به تولید ایمی (لگاریتم عدم تعادل پولی) با احتمال 100
مذکور بهترتیب برابر با  0/08 0/22با خطای معیار پرایین برهترتیرب 0/02 0/05
میباشند.
متغیر رشد حجم پول در د رت هاری نیز با احتمال  0/96/1از دیگر متغیردرای
باادمیتی ایک که تأثیری مثبک تقریباً حتمی بر تورم داشرته ایرک .در ایرن میران
قفه رشد حجم پول با احتمال پایین  16/1درصد اثر باادمیتی بر ترورم نردارد .لرذا
اثرات با قفه پول ر ی تورم از کانال عدم تعادل پرولی د رت قبرل کنتررل مریشرود.
در اقع بهدنبال درگونه عدم تعادل پولی ،نرخ تورم در د رت بعرد در ههرک کرادش
شیا

پولی تعدیل میشود (مازاد پولی بهصورت تورم بیشرتر بره د رت بعرد انتقرال

می یابد) .در اقع بخش زیادی از اثرات ضدتورمی ناشری از کرادش حجرم پرول در
اقتصاد ایران در طول د رت هاری تخلیه نمیشود ،بلیه اثر آن با قفه ظادر میشود.
بهدرحال هنین نتایجی داللک بر پولی بودن تورم در اقتصاد ایران دارد.
رشد نرخ ارز در بازار آزاد با احتمال  65/6درصرد ،ههرارمین متغیرر مرؤثر برر
تورم ایک تأثیر مثبک باادمیتی بر تورم دارد .در مقابرل ،رشرد شراخ

قیمرک

کاالدای ارداتی (عمدتفر شی) با احتمال  35/4درصد تأثیر کمتری برر ترورم دارد.
لذا بهنظر میرید که شاخ

قیمک مصر کنندت پیونددای نزدیکتری برا نررخ ارز

بازار آزاد نسبک به قیمکدای ارداتی عمدتفر شی دارد .این نتیجه با توهه به اینیه
قیمکدای ارداتی عمدتفر شی در برخی د رتدرای نمونره برهشردت کنتررل شردت

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنیبر رویکرد متوسطگیری بیزین (  )BMAمحسن مهرآرا و آرزو غضنفری

درصد تأثیری مثبک حتمی بر تورم داشتهانرد .میرانگین زنری ضرریب متغیردرای

بودند ،منطقی بهنظر میرید .بهعا ت بخش زیادی از تغییرات قیمکدای ارداتی از
طریق نرخ ارز توضیر دادت میشود .رشد تولید برا احتمرال  46/8درصرد ضرریب
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 -0/13درهند دارای عامک مورد انتظرار ایرک ،امرا در کوتراتمردت دارای اثررات
مستقیم قوی بر تورم نیسک .اما دنوز این متغیر از کانال عردم تعرادل پرولی برا یرک
قفه ،تورم را بهطور تدریجی ت ک تأثیر قرار میددد.
یایر متغیردای مورد برریی ،در رتبهدای بعدی اثرگذاری بر تورم قررار داشرته
تأثیر باادمیتی بر تغییرات تورم در اقتصاد ایران ندارنرد .رشرد درآمرددای نفتری
اردات بهترتیب با احتمال  20/6درصد  2/2درصد اثرات ناهیزی بر تورم اقتصاد
ایران داشته ایک .نتیجه مذکور نشان میددد که بخش زیادی از اثر درآمددای نفتری
(یا اردات) بر تورم از کانال متغیردای پولی ،نرخ ارز یا رشد تولید ایک پرس از
کنترل اثر متغیردای مذکور ،درآمددای نفتی اثر مستقلی برر ترورم در اقتصراد ایرران
نداشته ایک .بهعا ت ،عوامل فشار دزینه مانند دیتمزددا نرخ یود برانیی اثررات
باادمیتی بر تورم ندارند.
با توهه به اینیه برایاس یافتهدای ت قیق ،مهمترین عوامل مرؤثر برر ترورم در
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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اقتصاد ایران ،عدم تعادل پولی ،رشد حجم پول رشد قیمک انرمی ایک بهعا ت
انتظار میر د که افزایش قیمک حاملدای انرمی از طریق درینهدای تولیرد دامرن
زدن به انتظارات تورمی ،اینریری هسربندگی ترورم را افرزایش ددرد ،لرذا کنتررل
انتظارات تورمی به یژت از طریق کنترل قیمک حاملدای انرمی ،خردمات عمرومی
دمزمان ییایکدای پولی انقباضی برای کادش تورم ضر ری بهنظر میرید.
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