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 مقدمه

متغیرهها  کهالا تصتدهار  تب ص یه      تورم عالوه بر آثار نامطلوب مستقیمی که  رر  
، ب  تفهاتی   1گذترر و حتی رر حالت ت دی  ب  تبرتورم تشدید نابرتبر  ررآمد  می

ها  تسالمی نیها   شور؛ بر تساس آموبه تطمینانی و رر نتیج  رکور تورمی ت دی  می نا
ت  مذموم شناسایی شهده تسهت    عنوتا پدیده شدت مورر نکوه  صرتر گرفت  و ب  ب 
کند و تبعار تخالصی و معنو  جامع  رت نیا متهثثر   آثار منفی آا تب تصتدار گذر میک  
 رفتهار  و تخهالق  ها متیص یگرتن» آمده تست: )ع(سابر. رر حدیثی تب تمام صارق می
 و فشهار  رر رت مسهلماا  مهررم  و بهرر  یمه  نیبه  تب رت  رتر تمانت ،کند یم بد رت مررم
 )ص(. همچنهین رر حهدید رییهر ، رسهوا خهدت      (1)«آورر یمه  سهتوه  به   یسخت

 تعمهاا  خدتوند باشد من تمت برتى گرتنى آربوى رر شب كی هرکس»تند:  فرموره
؛ بنهابرتین، تگهر بتهوتا نشهاا رتر که  تتخها        (2)«کهرر  خوتههد  ت هاه  رت تو سال  چه 

ها  مرکا  ب  رشد تولیهد ناخهالد رر    گذتر  تورمی توسط بانك تسترتتژ  هدف
تجتماعی کاه  تورم نیها   -شور، آثار فرهنیی تسالمی منتهی مینتخب کشورها  م

 کند. ضرورت تتخا  تین تسترتتژ  رت تشدید می
ها  نهوین تربیهابی سیاسهت     ساب  تصتدار  با کمك مدا رر تین پژوه  مدا

رهد که    نشاا می 2«تفاض  رر تفاض »گیرر. مدا تربیابی سیاست  تصتدار  تنجام می
رر گروه کنترا ک  رر آا سیاسهت تجهرت نشهده تگهر تأهت تهثثیر        تثر تجرت  سیاست

گرفت، چ  بور. بدیهی تست ک  تین مقدتر غیرصابه  مشهاهده    تجرت  سیاست صرتر می

                                                                                                                                              

1  . hyperinflation 

2  . DID (Difference in Differences) 
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شهور.   )تدور  یا سناریویی( گفت  مهی   1«ضد حقیقی»تست و تب تین رو ب  آا مقدتر 
، تثر تجرت  سیاست رر کشهورها  گهروه برنامه  نیها     ساب  رر مرحل  پایانی تین مدا

 آید. رست می شور و تب میاتا تفاض  تین رو، تثر تجرت  سیاست ب   مأاس   می
 کنهی  که    بر تین تساس، رر پژوه  حاضر پاسخ تین پرسه  رت بررسهی مهی   

گذتر و غیهر   گذتر  تورمی بر رشد پایدتر رر کشورها  هدف تثثیر تسترتتژ  هدف»
کارگیر  روش توصیفی و تألیه  مأتهوت و بها     همچنین با ب  «ر چیست؟گذت هدف

ها  ساالن  برت  بهاب  بمهانی    ت  و تینترنتی و ب  کمك رتره تستفاره تب منابع کتابخان 
تسهترتتژ   »پهررتبی  که     ب  تخمین مدا و آبموا تیهن فرضهی  مهی    2016تا  1980
گهذتر و غیهر    ههدف گذتر  تورمی بهر رشهد پایهدتر رر کشهورها  منتخهب       هدف
 «.گذتر رترت  تثر مث ت تست هدف

پیشهین    صورت سهاماا یافته  تسهت: تبتهدت     بدین منظور، ساختار مقال ، ب  تین
، تربیهات نظهر    مهرور و سه س   گذتر  تهورمی رت   تأقیقات موجور رر بمین  هدف

رت بررسی خهوتهی  کهرر. رر ترتمه     پیرتموا تثثیر تتخا  تین تسترتتژ  بر رشد تولید 
گذتر  تورمی رت رر رو سهط    شده رر رتبط  با موضوع هدف پیشین  مطالعات تنجام
کنی . رر گهام بعهد ، پهس تب بهرآورر      طور خالص  تشری  می رتخلی و خارجی ب 

مدا ب  تفسیر و تألی  نتایج حاصل  خوتهی  پررتخت و ت یهین خهوتهی  کهرر که      
را، رر صهورت تجهرت    گذتر  رر گروه کشورها  کنته  تثثیر تجرت  سیاست هدف

طور میانیین چیون  خوتههد بهور و رر ضهمن تثهر      گذتر  تورمی و ب  برنام  هدف
ها  سیاستی رت  گیر  و پیشنهار کلی تجرت  سیاست رت نیا بررسی و رر آخر، نتیج 

 خوتهی  کرر.    ترتئ 

گذاری تورمی بر تولید و  مبانی نظری مکانیزم اثرگذاری استراتژی هدف .1

 اشتغال

 های اقتصادی بررسی مکانیزم اثرگذاری با تکیه بر قواعد حاصل از تئوری .1-1

شدید یا تبرتورم و نوسانات تورمی بها تیجهار ناتطمینهانی      هر یك تب رو پدیده تورم

                                                                                                                                              

1  . Counterfactual 
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رتنهدا منأنهی    گذترند و با عقب بر جانب عرض  تصتدار آثار نامطلوبی بر جا  می
ها  جانب عرض ، ریرپا و  جایی ک  تکان بنند. تب آن عرض ، تورم رکور  رت رص  می

ماندگار هستند، آثار آا رر بلندمدت نیها بهاصی خوتههد مانهد و رشهد تصتدهار  رت       
گذتر  تورمی با مدیریت کررا ههر رو پدیهده و کهاه      کاه  خوتهد رتر. هدف

گهذترتا تهثثیر بیهذترر و بها تفهاتی        تنهدتب سهرمای    توتنهد بهر چشه     ناتطمینانی، می
 تر  رشد رت تفاتی  رهد.گذ سرمای 

رترر که    (3)«فیلیه س »گذتر  تورم تب جانب تقاضا بستیی ب  منأنی  تثر هدف
مکاتب مختلف تصتدار  رر مورر آا یکساا نیست. تگر منأنی فیلیه س رر    ریدگاه

گذتر  تهورم رر   تصتدار کشور  با منأنی فیلی س نئوکالسیك متناسب باشد، هدف
خوتهد کاست و رر بلندمدت تهثثیر  بهر آا نخوتههد     مدت تب رشد تصتدار  کوتاه

هها    ک  تگر منأنی فیلی س متناسب با حالتی باشد ک  کالسهیك  رتشت. رر صورتی
گذتر  تهورمی بهر رشهد تصتدهار  رر بلندمهدت و       جدید ب  آا معتقدند، تثر هدف

مدت بر رشد تولید خنثی خوتهد بهور. رر نهایهت، چنانچه  منأنهی فیلیه س        کوتاه
هها  جدیهد باشهد، بها تتخها        شده برت  تصتدار، متناسب با ریدگاه کیناین خرتجتست

مدت رشد تصتدار  کاه  خوتهد یافهت و   گذتر  تورمی رر کوتاه تسترتتژ  هدف
 گررر. رر بلندمدت نیا تندکی کاه  رر رشد مالحظ  می
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 گذاری تورم مکاتب اقتصادی، منحنی فیلیپس، تبادل تولید و تورم و اثرگذاری هدف .١جدول 

 فرض پیش مکاتب اقتصادی
 گااری تورم هدف تبادل تولید و تورم تبادل بیکاری و تورم )منحن  فیلیپس(

 بلندمدت مدت کوتاه بلندمدت مدت کوتاه بلندمدت مدت کوتاه

 - - کینزین
تبادل منف  )منحن  
 فیلیپس نزول (

 - تبادل مثبت -
 مؤثر

 )کاهش تولید(

 کرسیک
 )مکتب پول  سنت (

مدت  )در کوتاه انتظارات تطبیق 
 توهم پول  وجود دارد(

های  )تبادل منف ( سیاست
پول  بر تولید و سایر 

 متغیرهای حقیق  اثرگاارند

)منحن  فیلیپس عمودی( 
 پول خنث  است

 تبادل مثبت
تبادل  وجود 

 ندارد
  مؤثر

 )کاهش تولید(
 اثر  ب

 کرسیک جدید
)توهم پول   انتظارات عقری 

 وجود ندارد(
)منحن  فیلیپس عمودی( 

 پول خنث  است
( یعمود پسیلیف  منحن)

 است  خنث پول
تبادل  وجود 

 ندارد
تبادل  وجود 

 ندارد
 اثر  ب اثر  ب

 های جدید کینزین
)درجات  از توهم  انتظارات عقری 
دارد و تعدیل کامل پول  وجود 

 نداریم(
 تر شیب منحن  فیلیپس کم

منحن  فیلیپس به خط 
تر و  عمودی نزدیک

 استتر  پرشیب
 تبادل کم

تبادل بسیار 
 کم

  مؤثر
 )کاهش تولید(

 مؤثر
 )کاهش تولید(

 ها  مأقق من ع: بررسی
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 مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی از دیدگاه مکاتب اقتصادی در کوتاه گذاری تورم بر رشد تأثیر هدف .١نمودار 

 
 

 گذتر  تورمهدف

 ها  تأقیقمن ع: بررسی
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تورمی ک  معموالً همرته با تعماا سیاست  گذتر  ، هدف1با توج  ب  نمورتر شماره 
گیرر، با کاه  تهورم و تیجهار ث هات رر تصتدهار کهالا رر       تنق اضی پولی شک  می

گهذتر  که  تصتدهار شهده و رر نهایهت رشهد        بلندمدت، باعهد تأریهك سهرمای    
 بلندمدت رت تفاتی  خوتهد رتر.

ریدگاه برخی  بنابرتین، با توج  ب  تثثیر ضعیف تین سیاست بر کاه  رشد تب
گذتر  تورم رر بلندمدت و با برصرتر  ث ات  نظر گرفتن تینک  هدف مکاتب و با رر

گههذتر  تههورم سهه ب تأریههك   تنتظههار  و کههاه  ناتطمینههانی ناشههی تب هههدف  
تهوتا ت عهاا    گذتر  و تفاتی  رشد بلندمدت خوتهد شهد، رر مجمهوع مهی    سرمای 
رر  شهور.  ار  مث ت تربیابی مهی ک  تثثیر بلندمدت تین سیاست بر رشد تصتد رتشت

مهدت،   گهذتر  تهورمی رر کوتهاه    توتا گفت ک  با تتخا  تسترتتژ  ههدف  نهایت می
تفتد؛ ولی با تدتوم تیهن سیاسهت که  سه ب      کاه  تولید و رشد تصتدار  تتفاق می

ترتقا  ث ات عمومی رر تصتدار خوتهد شد، رر بلندمهدت، رونهق تصتدهار  شهک      
شهور. رر عهین    مدت رشد تصتدار  ج هرتا مهی     کوتاهخوتهد گرفت و تثثیر کاه

حاا، با توج  ب  تینک  بر تساس برخی تب مکاتب تصتدار ، کهاه  شهدید تهورمی    
ها  سهمیین رکور  تیجار کنهد، مقامهات پهولی کشهور رر تنظهی        توتند هاین  می

 گذتر  تورمی باید ساختار تصتدار  رت رر نظر بییرند. هدف

گذتر  تهورمی   پذیر  تجرت  هدف   رر تین بمین ، تمکاانکت  مه  و صاب  توج
ها  آا تست. تگر رر کشهور  به  رلیه  سهلط  مهالی، تعمهاا        شرط و تستقرتر پی 

پذیر ن اشهد، نقها تیهن     گذتر  تورمی تمکاا ها  پایدتر و سابگار با هدف سیاست
بهرر و   تسترتتژ  و رر نتیج  ناسابگار  بمانی، سرمای  تجتماعی رت به  تألیه  مهی   

 سابر. من ع جدید  رت برت  تفاتی  ناتطمینانی فرته  می

 بررسی مکانیزم اثرگذاری با تکیه بر شواهد حاصل از مشاهدات تجربی .1-2

گیرتنه    عنوتا یك سیاست پهولی سهخت   گذتر  تورم رت ب  ک  تمای  رترند هدف کسانی
 رشهد مرهر باشهد.   توتنهد بهرت     گهذتر  تهورم مهی    رترند ک  ههدف  تع یر کنند، بیاا می

گهذتر    کشورها  صنعتی ص   تب تتخها  رییه  ههدف   رهد،  مشاهدتت تجربی نشاا می
تورم ب  مهار تورم رر کشورهایشاا نائ  شده بورند و کاه  تورم س ب تیجهار تمایه    
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گررر. لذت رر تغلب کشورها  صنعتی رر ساا ص ه    عمومی تصتدار ب  سمت کسار  می
که  رر کشهورها  بها     شد بسیار پایین بوره تست. ررحالیگذتر ، ر تب تتخا  ریی  هدف

 ,Schaechter, A., M. R. Stone & M. Zelnerتر تست ) بابتر نوظهور تین مسئل  بسیار کمرنگ

گیرتن  تورم رر کشورها  صهنعتی   وتسط  مهار سخت (. بدین معنا ک  رکور  ک  ب 2000
ا رر حهاا سهای  تفکنهدا بهور،     گذتر  تورم بر تصتدار تین کشهوره  پی  تب تتخا  هدف

 گذتر  تورم. مس ب تصلی کاه  رشد تست و ن  صرفاً تتخا  سیاست هدف
رههد که     گهذتر  تهورم نشهاا مهی     بررسی تربیات نظهر  مربهوط به  ههدف    

بهاا و  »( و 2003) 1«تهرومن »گذتر  تورم رتر  تثرتت مث ت بر رشهد تسهت.    هدف
ترت  تثهرتت مث هت بهر رشهد     گهذتر  تهورم ر   رریافتند که  ههدف   (2003« )شرتیدا

 & 2003Ballلأها  آمهار  معنهارتر نیسهت )     تصتدار  تست، تمها تیهن تثهرتت به     

Sheridan,    ( یها رر مهرب صهرتر رترر  )Truman, 2003 & Pétursson, Thórarinn G., 

2005, pp. 35-37) توجه  به     گیر  کهرر که  بها    توتا نتیج  طورکلی می ؛ بنابرتین، ب
مدت و بلندمدت و تثثیر تولیه  مههار تهورم رر فهاب      فیلی س رر کوتاهتربیات منأنی 

مدت پهس تب تجهرت  سیاسهت     گذتر  تورم، رر کوتاه تبتدتیی تجرت  سیاست هدف
شاهد کاه  رشد تولید و بالط ع میانیین آا خهوتهی  بهور و رر بلندمهدت تهدتوم     

وتههد رتشهت.   طور مستقی  تثثیر معنارتر  بر رشهد تصتدهار  نخ   تجرت  سیاست ب 
طهور غیرمسهتقی  و تب طریهق تیجهار ث هات تصتدهار  و        گذتر  تورم به   ولی هدف

رست آمده تب  تفاتید. شوتهد تجربی ب  گذتر ، رشد بلندمدت رت می تأریك سرمای 
گذتر  تهورمی   رهد؛ هدف گذتر  تورمی بر رشد تولید نشاا می بررسی تثثیر هدف

نوبه  خهور تب    شور ک  تیهن تمهر به     م میس ب کاه  نوسانات تورم و پایدتر  تور
گذتر  و رشهد تولیهد بلندمهدت رت     ناتطمینانی تورمی کاست  و مسیر تفاتی  سرمای 

سابر. تب سو  رییر، تتخا  تیهن سیاسهت سه ب کهاه  میهانیین تهورم        هموتر می
مدت، س ب کهاه  میهانیین    گررر ک  با توج  ب  رتبط  منأنی فیلی س رر کوتاه می

مدت خوتهد شد. همچنین، تین تسترتتژ  با کاه  نوسانات رشهد تب   اهرشد رر کوت
 تفاتید. گذتر  و متعاص اً رشد بلندمدت می ناتطمینانی تولید کاست  و بر سرمای 

                                                                                                                                              

1  . Truman, 2003. 
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 گذاری تورم بر رشد تولید دست آمده از تأثیر هدف شواهد تجربی به .2نمودار 

 
 

 تأقیقها  من ع: بررسی
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ها  ص   و  حاو  مسیر تورم و رشد تولید ناخالد رتخلی رر ره  3نمورتر شماره 
 گذتر  تورمی رر کشورها  گروه کنترا تست. پس تب هدف

 20١6تا سال  ١٩60مسیر تورم و رشد تولید ناخالص داخلی انگلستان از دهة  .٣نمودار 

 
 http://databank.worldbank.orgو  https://www.ons.gov.ukمن ع: 

گهذتر    ک  تب تین نمورترها صاب  بررتشت تست، پس تب تتخا  تسترتتژ  ههدف  چناا
 2016تها   1993ت  طهوالنی تب سهاا    تورمی رر تنیلسهتاا، نهرت تهورم بهرت  روره    

روند  باث ات رتشت  تست. همچنین، ث ات تصتدار  ناشی تب تتخا  تیهن تسهترتتژ ،   
 -نوسهاا و مث هت   ت رر مسهیر  که   رشد تولید ناخهالد رتخلهی رر تیهن کشهور ر    

به  حرهیا خهور     2009ک  رر ساا  2007تستثنا  کاه  رشد پرعمق تب ساا  ب 
صهرتر رتره تسهت. چنهین     -رر مسیر ص لی خور صهرتر گرفته    2010رسیده و رر ساا 

گهذترتا بهرت     کاهد و مشوق سرمای  گذتر  رر تصتدار رت می فرایی ریسك سرمای 
ت و رر نتیج  تیجار تشتغاا پایدتر خوتهد بور )رر تشکاا ها  بلندمد گذتر  سرمای 

پوشهانی   ها نرماالیا گرریهده و نمورترهها مهورر هه      سمت چپ رر تین صفأ  رتره
 تند(. صرترگرفت 
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 20١6تا سال  ١٩60مسیر تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سوئد از دهة  .4نمودار 

 
 رست آمده تست. ب  http://databank.worldbank.orgمن ع: تطالعات مورر تستفاره تب 

ب  بعهد   1993گذتر  تورمی تب ساا  رر کشور سوئد پس تب تجرت  تسترتتژ  هدف
نأو  مؤثر تأت کنترا ررآمهده و متعاص هاً رشهد تولیهد ناخهالد رتخلهی        تورم ب 

که    2007تب سهاا   تستثنا  کاه  رشد پرعمق ب  -عمق باث ات بوره و نوسانات ک 
به  توج خهور رر طهی     2010ب  حریا خهور رسهیده و رر سهاا     2009رر ساا 
 رتشت  تست. -ها  پس تب تتخا  سیاست بابگشت   ساا
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 20١6تا سال  ١٩60مسیر تورم و رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا از دهة  .٥نمودار 

 
 ب  رست آمده تست. http://databank.worldbank.orgمن ع: تطالعات مورر تستفاره تب 

گهذتر  تهورمی به  حفه       شور ک  تتخا  تسترتتژ  ههدف  ، مشاهده می۵رر نمورتر 
ت  طوالنی رر کشور تسترتلیا کمك کرره تست. همچنهین،   ها برت  روره ث ات صیمت

 رشد تولید ناخالد رتخلی پس تب تتخا  سیاست مذکور، پایدتر تست.
آمده تب مطالعات برنانک  و همکارتا  رست نتایج فوق منط ق با نتایج ب بنابرتین 

طور میهانیین   تند، تورم ب  ( تست ک  بیاا رتشت 2001( و کوربو و همکارتا )1999)
وضوح کاه  یافت  تست. میانیین تهورم   گذتر  تورم ب  بعد تب تتخا  سیاست هدف

آیند کاه  تهورم ص ه  تب تتخها     رهد ک  فر رر ساا ص   تب تتخا  سیاست، نشاا می
تههوتا گفههت کهه   رو، مههی گههذتر  تههورم آغههاب شههده بههور. تب تیههن  سیاسههت هههدف

ک  تب ص ه  به  رسهت     تر  رر ص اا تث یت کاه  تورم گذتر  تورم نق  مه  هدف
 Bernanke et al, 1999, & Corbo etکند تا رسیدا ب  کاه  تورم ) آمده بور تیفا می

al, 2001.) شهور   مهی  کاربرره ب ین نتیج ، بیشتر رر مورر کشورها  صنعتی ک  تل ت  ت
ع ارتی نکت  حهائا تهمیهت رر کهاه  رونهد      ب  تا کشورها  رترت  بابتر نوظهور.

که    گهذتر  تهورم تیهن تسهت     یافت  و پیشهیام رر ههدف   تورم رر کشورها  توسع 
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رت  کننهده رر کهاه  تهورم    نأو  نق  تشدیدکننده و تث یهت  گذتر  تورم ب  هدف
تیفاء کرره تست و تغییر نیرش تصتدار  کشورها موتور مأرک  تصلی برت  کاه  

 شور. تورم مأسوب می

 پیشینه تحقیق .2

گذتر  تورمی تب تربیاتی غنهی   شده پیرتموا موضوع هدف هرچند ک  م احد مطرح
 رتموایپ شده تنجام  ها یبررستلمللی برخوررتر تست، ولیکن  رر سط  رتخلی و بین

ک  تهاکنوا   یو خارج یک  رر مطالعات رتخل رهد ینشاا ممقال    شنهاریموضوع پ
 .تست بررسی نشدهمطالع  نظر رر تین مورر  اقیبا س  شنهاری، موضوع پشدهتنجام 

 مطالعات داخلی .2-1

گهذتر  تهورمی رر رو    گرفت  رر مورر بررسی تسترتتژ  هدف مطالعات رتخلی تنجام
ند  هستند. گروهی تب مطالعات ب  تسهتخرتج مقهدتر بهینه     ب بیرمجموع  صاب  ط ق 

تند و گروه رییهر تهثثیر تجهرت  تیهن تسهترتتژ  رت       گذتر  پررتخت  تورم مورر هدف
 تند. گررآور  شده 2تند. تین مطالعات رر جدوا شماره  بررسی نموره
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 گذاری تورم شده در زمینة هدف خلی انجامبندی مطالعات دا مقایسه و دسته .2جدول 

 ترین نتیجه مهم مدل عنوان پژوهش سال  

 1381 درگاه  و آتشک
گااری تورم در اقتصاد ایران:  هدف
 ها و تبیین ابزارهای سیاست  شرط پیش

ARDL 

نتایج مطالعات تجرب  در مورد  طور کامل وجود ندارد. گااری تورم در اقتصاد ایران به های هدف شرط در حال حاضر، الزامات و پیش
تأثیر است؛ بنابراین، کنترل  مدت و بلندمدت منف  یا حداقل ب  دهد که اثر تورم بر رشد اقتصادی، در میان اقتصاد ایران نشان م 

مدت و  ها، در میان ها و الزامات و بررس  آن شرط گااری تورم، پس از فراهم شدن پیش تورم از طریق اتخاذ چارچوب هدف
 تنها اثر منف  بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه مثبت نیز است. بلندمدت، نه

 1382 علوی
گااری تورم  چهارچوب پول  متک  بر هدف

 و زمینه اجرای آن در ایران
 قاعده بهینه پول 

که  شده این نتیجه مهم حاصل گااری است. گااری پول  بهترین الگوی سیاست گااری تورم و هدف یک الگوی ترکیب  از هدف
گااری تورم در شرایط شناوری نرخ ارز، از ثبات بیشتری برخوردار است؛ چراکه در شرایط تثبیت نرخ ارز، شرایط  سیاست هدف

 کند. ثبات م  را ب  پول  خارج ، شرایط پول  داخل  را تحت تأثیر قرار داده و آن

جعفری صمیم  و 
 حنجری

1388 
تأثیر آن بر روند تورم در گااری تورم:  هدف

 کشورهای مختلف جهان
 گااری تورم باعث کاهش تورم در کشورهای موردنظر شده است. اعمال سیاست هدف ها آزمون تفاوت میانگین

 1388 زاده طبری یداله

گااری تورم در اقتصاد ایران: بررس   هدف
ها با توجه به مکانیزم اشاعه  شرط پیش

 پول 

VAR  و بررس  مکانیزم
 اشاعه پول 

عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرد، لیکن استفاده بیش از حد از آن در نظام  توان از نرخ ارز به مدت م  اگرچه در کوتاه
 شود گااری تورم توصیه نم  هدف

زاده طبری و  یداله
 برادران شرکا

1390 
تورم بر عملکرد اقتصاد  گااری اثر هدف

 کرن: تورم و رشد تولید
روش رگرسیون تفاضل  و 

 (GMMروش   پانلِ پویا )به

گاار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کرن کمک کرده است. شواهد قطع  دال بر اثر اتخاذ  گااری تورم به کشورهای هدف هدف
 این چارچوب بر رشد تولید، یافت نشد.

 1391 موسوی و مستعان 
گااری تورم: کاربردی از نظریه کنترل  هدف

 بهینه
 مدل کنترل بهینه

  نگینقد طرف یک از قیطر نیا از تا دهد شیافزا را  بانک یها سپرده سود نرخ یا دوره  ط تورم کنترل یراب دیبا  پول مقامات
 د،یتول بخش به شده آوری جمع  نگینقد قیتزر با گرید طرف از و کند یآور جمع را مردم دسترس در و بازار در سرگردان

 گرفته شیپ در  کاهش روند تورم شد خواهد باعث استیس نیا. دهد کاهش را دیتول بخش یگاار هیسرما  مال تأمین یها نهیهز
دهد که یک واحد تغییر در تولید  نتیجه حاصل از رگرسیون تابع تورم نیز نشان م  .کند حرکت شده گااری هدف مقدار سمت به و

 مدت است. شود که مؤید رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخل  و تورم در کوتاه واحد تغییر در تورم م  13/0ناخالص داخل  باعث 

 1392 اله  و هنردوست
گااری تورم  متناسب با رشد  هدف

فاده از کنترل بهینه و اقتصادی با است
 الگوریتم ژنتیک در برنامة چهارم توسعه

الگوریتم ژنتیک و 
ظاهر  های به رگرسیون

 (SURنامرتبط )

 ط  برنامة چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پول  در مقایسه با ابزارهای سیاست مال  از درجه اثرگااری بیشتر برخوردار است.

اصغرپور، برق  
اسکوئ ، سلمان  و 

 لیل  مرندج

1393 
گااری تورم بر نرخ تورم  بررس  تأثیر هدف

 در کشورهای غیرصنعت 
 گااری تورم تأثیر معناداری بر نرخ تورم داشته است. هدف پانل پویا

عرفان ، صادق  و 
 سمیع 

1394 
انتخاب قاعدة بهینة سیاست پول  در ایران: 

 گااری تورم؟ کدام نوع هدف
 دنبال خواهد داشت. ( نتایج بهتری بهWPIگااری تورم داخل  ) گااری پول  بر مبنای هدف سیاست قاعدة بهینة سیاست پول 
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گررر، رر برخی تب مطالعات رتخلی تثرگهذتر  تهورم بهر     گون  ک  مالحظ  می هماا
مث ت و رر برخی رییر منفی تربیابی گرریهده تسهت.    مدت رشد تصتدار  رر کوتاه

تگرچ  عموم مطالعات تثثیرگذتر  بلندمدتی رت تب جانهب تهورم بهر رشهد متدهور      
ث هاتی و عهدم    باشند. ولی ن ایستی تب نظر رور بدتری  که  تهورم بها تیجهار بهی      نمی

ا نمایهد و به   گذتر  رت مخدوش مهی  تطمیناا رر تصتدار، فرا  مناسب برت  سرمای 
گهذترتا رتخلهی و    گذتر ، موجب ترهعیف تنییهاه سهرمای     تفاتی  ریسك سرمای 
بنابرتین، حتهی بها فهرد عهدم تهثثیر منفهی تهورم بهر رشهد           خارجی خوتهد شد؛

سهاب تشهتغاا    گهذتر  که  بمینه     بلندمدت، ن ایستی تثثیر غیرمستقی  آا بهر سهرمای   
گهذتر    که  ههدف   به  تیهن  بلندمدت و پایدتر تست رت ناریده تنیاشت. لذت، با توج  

گذترتا رت با  نشاند و تدمیمات سرمای  تورمی، با کاه  تورم، تب  تصتدار رت فرومی
هها  رتخلهی مهؤثرتر ، بهرت       سهابر، البم تسهت پهژوه     ریسك کمتر موتج  می

عنهوتا متغیهر    گذتر  تورمی بر رشد تصتدار  به   بررسی چیونیی تثرگذتر  هدف
   صورت پذیرر.رو رر جهت توسع  تصتدار پی  

 مطالعات خارجی. 2-2

گرفت  با مدا مورر تستفاره رر تین پهژوه  رریهافتی  که      با مرور بر مطالعات تنجام
« کهارر و کروگهر  »مشهورترین مطالع  با رویکرر مورر تستفاره رر تین مقال ، توسط 

برت  بررسی تثر تفاتی  حدتص  رستمار رر تیالت نیوجرسی تنجهام شهده    1(1994)
بنابرتین، تب آنجا ک  رویکهرر تیهن    ها  تصتدار خرر تست؛ ت  با رتره ک  مطالع  تست

 عم  آمد. نیر تست تب پررتختن ب  مطالع  فوق تجتناب ب  مقال  کالا
 

                                                                                                                                              

1  . Card and Krueger (1994) 
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 گذاری تورم شده در زمینة هدف بندی مطالعات خارجی انجام مقایسه و دسته .٣جدول 

 ترین نتیجه مهم مدل عنوان پژوهش سال نام محقق

 -میشکین و ِاشمیت 
 هِببِل

-DID cross کند؟ گااری تورم تفاوت  ایجاد م  آیا هدف 2007
section تری دست یابند کند در بلندمدت به تورم پایین گااری تورم به کشورها کمک م  هدف. 

 2008 کَوِز و سالس گان
تورم  در اقتصادهای نوظهور:  گااری هدف

 گویند؟ ها چه م  داده
DID 

تنها کاهش زیادی  اند نه گااری تورم  را اتخاذ کرده ای که رژیم هدف حال توسعه کشورهای در
 .اند در تورم بلکه کاهش در نااطمینان  رشد را نیز تجربه کرده

 2009 لین و یِ
گااری تورم در کشورهای در حال  آیا هدف

 کند؟ فاوت  ایجاد م توسعه ت
PSM 

گااری تورم  اثرات قابل توجه و معناداری بر کاهش تورم و  طور متوسط استراتژی هدف به
 کشور در حال توسعه داشته است. 13تغیرپایری تورم در 

 2009 نقْوی و ریزوی
گااری تورم: آیا داستان  چارچوب هدف

 برای اقتصادهای آسیای  متفاوت است؟
Difs-in-Difs گااری تورم بهبود یافته است. عملکرد اقتصاد در همة اقتصادهای آسیای  در دورة پس از هدف 

 2010 بریتو و بایستِد
گااری تورم  در اقتصادهای نوظهور:  هدف

 به گواه  )روش( پانل

پانل پویا 
(GMM) 

که قبرً  طوری بهدهد  گااری تورم عملکرد اقتصادی را ارتقاء م  که رژیم هدف گواه  دال بر این
 گیری شده بود، وجود ندارد. از طریق رفتار تورم و رشد تولید در کشورهای در حال توسعه اندازه

 2011 مِندُنک، ای سوزا
گااری تورم  درمان خوب  برای  آیا هدف

 کنترل تورم است؟
PSM 

ها  که اعتبار مدیریت سیاست پول  در آن گااری تورم  برای کشورهای  اتخاذ استراتژی هدف 
 باالست مفید است.

 2015 ای سوزا، مِندُنک و آندرادِ

گااری تورم بر رشد تولید:  )اثر( هدف
وسیلة  وتحلیل متغیر مجازی پالس به تجزیه

 کرن پویا های پانلِ اقتصاد داده

پانل دیتای 
 نامتعادل

رشد اقتصاد  یباعث کند نکهییا حداقل ا استسودمند  یدبه رشد اقتصا  ابیدر دست ITاتخاذ 
 .گردد  نم

ابو عصب، کواِستاس و 
 نول  مانتِگ

2015 

گااری نرخ ارز:  گااری تورم یا هدف هدف
کدام چارچوب از هدف ثبات قیمت در 
 کند اقتصادهای بازار نوظهور حمایت م 

GARCH in 
mean 

را اتخاذ  استیس نیکه ا ی م کشورهاتور یداریتورم و پا نیانگیگااری تورم در کاهش م هدف
 بوده است. زیآم تیاند موفق کرده

 PSM گااری تورم بر قانون اُکان اثرات هدف 2016 هوآنگ، یه، کو و لین

که همان قانون  یکاریو ب دیتول انیتوسعة مبادلة م ی( براITگااری تورم ) اتخاذ هدف دهد  م
یافته  همچنین، استراتژی ذکرشده در مورد کشورهای توسعه است. تیحائز اهم د،اُکان نام دار

 نیز حائز اهمیت و تأثیرگاار است.
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گذتر  تورمی رر جهدوا شهماره    گرفت  پیرتموا تسترتتژ  هدف مطالعات خارجی تنجام
  ات موضوع پهی  گرفت  رر تربی ک  با مرور  بر مطالعات تنجام آورره شده تست. چناا 3

کهارگیر  نهوع خاصهی تب     رو رر مطالعات خارجی روشن تست، مطالع  حاضهر بها به    
ها  تربیابی سیاست تصتدهار  جها  رترر( صهارر     )ک  رر چارچوب مدا DIDها   مدا

گهذتر  تهورمی بهر متغیهر ههدف       وتألیلی جدید تب تثرگذتر  تسترتتژ  هدف ب  تجای 
هها  تفاضهلی    اکنوا رر مقهاالت مختلهف تب مهدا   خوتهد بور. البم ب   کر تست ک  ته 

گوناگوا تستفاره شده تست ولی رگرسیوا تفاض  رر تفاض  ک  رر تین پژوه ، مهورر  
تستفاره صرتر گرفت ، رر مقاالت منتشره تا تین بمهاا رر تیهرتا مسه وق به  سهابق  ن هوره       

 .گررر یم مأسوب حاضر پژوه  نوآورتن   ها جن   تب یکی مسئل  نیتتست. 
صورت جدتگان   گذتر ب  هدف همچنین رر مقال  حاضر کشورها  تسالمی غیر

ک  رر مقهاالت موجهور تثکیهد      تند ررحالی عنوتا گروه کنترا رر نظر گرفت  شده ب 
گذتر  بر رشد معنارتر تسهت،   رو تثر هدف رر تأقیق پی   بر تین تمر وجور ندترر.

نظهر   بررسی کمتر تب طهوا روره رر  ک  روره مورر مطالع  رر مقاالت مورر ررحالی
گذتر  بر رشهد   گرفت  شده رر تین پژوه  تست و عموماً تثر تعماا سیاست هدف

 تصتدار  معنارتر ن وره تست.

 تصریح الگو و معرفی متغیرها .3

رت  گهذتر  تهورمی   رر تین بخ  با تستفاره تب برآوررگر تفاض  رر تفاض  تثر هدف
گذتر و کشورها  تسهالمی و غیهر    و هدف افت ی سع توبر رشد تولید، رر کشورها  

 گذتر بررسی نمایی . هدف
تعیهین کشهورها     Stata 15گام نخست ص   تب تجرت  مدا رر مأهیط برنامه    

. رر پهژوه  حاضهر کشهورها  گهروه برنامه  تب میهاا       تستگروه برنام  و کنترا 
تورم تنتخاب شده و رر تنتخهاب   گذتر  گام رر هدف و پی  افت ی توسع کشورها  

هها مختلهف تب جمله      کشورها  گروه کنترا تب میاا کشورها  تسالمی ب  شاخد
HDI   یا شاخد توسع  تنسانی ک  خور ترکی ی تب س  شاخد، ررآمد سرتن ، سط

 گررر. سوتر و تمید ب  بندگی تست توج  می
 کنهد:  بررسی می شاخد توسع  تنسانی میاتا توسع  یك کشور رت رر س  بُعد
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میاتا سالمتی رر بندگی با تستفاره تب تمیهد به  بنهدگی؛ شناسهایی نهرت باسهوتر        
نام ناخالد؛ سط  بندگی مناسب تب طریق مأاس    ساالا و نرت ترکی ی ث ت بارگ

 (.8، ص. 1389پور ،  تولیدتت خام رتخلی برت  هر نفر )خاک ور و باوتا
گروه کنترا، رت ه  شهاخد تسهالمیت    عالوه بر تین، برت  تنتخاب کشورها  

کشهور تسهالمی نیها مهدنظر صهرتر گرفته  تسهت و سهعی شهد           48تصتدار رر بهین  
ررصد توا تب کشورها  تسالمی رترت  بهترین رت ه    ۵0کشورها  منتخب رر بین 

 شاخد تسالمیت تصتدار صرتر رتشت  باشند.
ر صابه   متغیه  113برت  مطالع  شاخد تسالمیت تصتدار تب شهاخد نماینهد    

هها،   گیر  تستفاره شده تست. رر تیهن شهاخد کشهورها بسهت  به  سیاسهت       تندتبه
بنهد    هایی ک  رر مطابقت با تصوا تصتدار  تسالم تست، رت   رستاوررها و وتصعیت

 (.12-10ص.  ، ص1392بتره،  )حسنشوند  می
کشهور رترت  شهاخد توسهع      18کشور تسالمی مورر بررسی  48رر نهایت تب 

هها بهرت  مقایسه  بها      توتند س ب شور، آا وب و بسیار خوب هستند ک  میتنسانی خ
کشورها  گروه برنام  کاندید مناس ی باشند. تل ت  کشور ترکی  ه  تب شاخد توسهع   

ولهی به  جههت صهرتر گهرفتن رر گهروه کشهورها          تسهت تنسانی مناسب برخوررتر 
رر. مهالا ، تهونس و   گیه  گذتر رر میاا کشورها  گروه کنترا  منتخب صرتر نمهی  هدف

تیرتا کشهورها  منتخهب تسهالمی بهرت  صهرتر گهرفتن رر گهروه کنتهرا رر مرحله           
 هستند. رالی  مختلف برت  تنتخاب تین س  کشور وجور رترر: ساب  مدا

مالا  و تونس رترت  شاخد توسع  تنسانی بسهیار خهوب و تیهرتا رترت     . 1
 باشند. شاخد توسع  تنسانی خوب می

ک  پژوه  حاضهر   تیرتا رر کشورها  گروه کنترا ب  رلی  تین صرتر گرفتن. 2
گذتر  تهورم   گیرر و رغدغ  مأقق مشاهده تثثیر سیاست هدف رر تیرتا صورت می

نمهور. همچنهین رشهد شهاخد      رر صورت تجرت  آا رر تیرتا تست، تلاتمهی مهی  
ف تنسانی رر تیرتا بسیار مطلوب تست تگرچ  تیهن رشهد، تیهرتا رت رر رریه      توسع 

کشورها  بها توسهع  تنسهانی بسهیار بهاال صهرتر نهدتره، ولهی صهرتر گهرفتن رر رر            
 کشورها  با توسع  تنسانی باال نیا شایاا توج  تست.
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کشور تسهالمی، تیهن سه      48تب نظر رت   شخد تسالمیت تصتدار رر میاا . 3
 گیرند. ررصد توا صرتر می ۵0کشور رر بمر  

رر سه  کشهور مهالا ، تهونس و      201۵ا ت 1990تب ساا  HDIرشد ساالن  . 4
 (4)ک  رشد بسیار خوبی تست. بوره 22/1و  97/0، 83/0ترتیب برتبر با  تیرتا ب 

 شهده  لأها   مختلهف   ارهها یمع ایه نبرنام   گروه  کشورها تنتخاب مورر رر
 :جمل  تب تست،
 .باشد تورم گذتر هدف یستیبا حتماً موررنظر کشور. 1
 .باشد رتشت  صرتر جهاا یافت  توسع   کشورها اایم رر یستیبا کشور نیت. 2
 س  رر استیس  تجرت سااتر تجرت  سیاست،  برت  رستیابی ب  تثرتت رصیق. 3

 تنتخاب گرریده تست. بماا کشور ه 
 و سهوئد  تنیلسهتاا،  کشور 3 تورم، گذتر هدف کشور 28 حدور اایم تب لذت. 4
 رر س  هر  اًیتقر رتیب تند، شده گرفت  نظر رر برنام  گروه  کشورها عنوتا ب  ایتسترتل
 کشهور  تل ته  . تند وست یپ یتورم گذتر  هدف  مجر  کشورها گروه ب  1993 ساا
 گهروه  بمهره  رر یتهورم  گهذتر   ههدف   تجهرت  سهاا  ب  توج  با و تبتدتً این فنالند
 دهیه گرر سه ب  تروپها تتأاری   ب  آا وستنیپ یول رتشت صرتر گذتر هدف  کشورها
 .ابدی حرور برنام  گروه رر نتوتند ک  تست

 مهدا  یکله  مشخدات بخ ، نیت رر مذکور   نکاتیکل ب  توج  با تینها رر
 :تست 4جدوا  شرح ب 

 مشخصات کلی مدل. 4جدول 

 شده با روش تفاضل در تفاضل برآوردمشخصات کل  مدل 

 (MYS(، مالزی )TUN(، تونس )IRNایران ) کشورهای گروه برنامة ساختگ 

 (AUS(، استرالیا )SWE(، سوئد )GBRانگلستان ) کشورهای گروه برنامه

 میردی 1980 سال ابتدای دوره برآورد

 میردی 2016 سال انتهای دوره برآورد

 میردی 1993 سال شروع سیاست

 درصد برحسبرشد ساالنه تولید ناخالص داخل   متغیر وابسته

 DFFRENCE-IN-DFFRENCES تکنیک مورد استفاده
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 ها یافته لیوتحل هیتجزنتایج و  .4

 ها های آن ها و ویژگی داده. 4-1

حقهایق آشکارشهده رر مهورر عوتمه      با توج  ب  پیشین  تأقیقات صورت گرفت  و 
، متغیرهها   تثرگذتر بر تولید )رشد تولید، تولید سرتن  و سهایر تشهکاا تیهن متغیهر(    

حائا تثرگذتر  بیشتر بر متغیر وتبست  مدا تشهخید   ۵توضیأی مندرج رر جدوا 
 تند. رتره شده

 آشکارشدهمتغیرهای تأثیرگذار بر رشد تولید با توجه به حقایق  .٥جدول 

 نام اختصاری متغیرها ها تعریف متغیرهای مدل

 FDI درصدی از تولید ناخالص داخل  برحسبگااری مستقیم خارج   خالص ورود سرمایه

 GFCF درصدی از تولید ناخالص داخل  برحسبمیزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 Export صادرات برحسب درصدی از تولید ناخالص داخل 

 GPOP رشد ساالنه جمعیت به درصد

 GOV درصدی از تولید ناخالص داخل  برحسبمخارج مصرف نهای  عموم  دولت 

متغیرها  توضیأی س ب کهاه  تنأهرتف معیهار و نیها تهورش برآوررگهر مهورر        
تین صدرت توضی  رهندگی متغیر وتبست  مورر بررسی  بر عالوهگررر و  تستفاره می

 رهد. رت تفاتی  می
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 برای کشورهای عضو گروه برنامه و کنترلهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم  مقایسة تطبیقی ویژگی. 6جدول 

 

 تورم رشد تولید ناخالص داخل 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

بیشینه
 

کمینه
میانگین کل 

ف معیار کل 
انحرا

 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

بیشینه
 

کمینه
میانگین کل 

ف معیار کل 
انحرا

 

 قبل
 گااری از هدف 

 گروه برنامه
(1992-1961) 

 -57/2 32/2 52/6 47/2 (GBRانگلستان )

95/2 19/2 

94/7 31/5 20/24 00/2 

 67/2 03/2 82/6 59/1- 89/6 14/3 70/13 94/1 (SWE) سوئد 21/4 18/7
 -60/3 21/2 17/7 23/2- 71/6 19/4 11/15 28/0 (AUSاسترالیا )

 بعد
 گااری از هدف 

 گروه برنامه
(2016-1993) 

 19/2 67/1 (GBRانگلستان )
88/3 
(1994) 

33/4- 
*(2009) 

66/2 67/1 

72/2 23/1 
20/5 
(2011) 

50/0- 
(2009) 

 45/2 48/2 (SWEسوئد ) 23/1 18/2
98/5 
(2010) 

18/5- 
*(2009) 

30/1 30/1 
65/4 
(1993) 

49/0- 
(2009) 

 33/3 86/0 (AUSاسترالیا )
01/5 
(1999) 

81/1 
*(2009) 

53/2 16/1 
63/4 
(1995) 

25/0 
(1997) 

 کل دوره
 گروه برنامه

 (2016-1980) 

 -15/2 97/1 79/5 33/4 (GBRانگلستان )

49/2 90/1 

29/4 36/3 00/18 50/0- 

 -17/2 22/2 99/5 18/5- 59/3 81/3 70/13 49/0 (SWEسوئد ) 41/3 04/4

 17/3 51/1 78/5 23/2- 23/4 05/3 14/11 025/0 (AUSاسترالیا )

 کل دوره
 گروه کنترل

 (2016-1980) 

 -87/5 76/3 00/10 36/7 (MYSمالزی )

09/4 61/4 

00/3 90/1 70/9 29/0 

 88/3 52/2 95/7 92/1- 36/5 54/2 86/13 98/1 (TUNتونس ) 44/4 32/9

 52/2 55/7 17/23 60/21- 60/19 88/8 65/49 39/4 (IRNایران )

 (https://knoema.comو  http://dataportal.opendataforafrica.orgو  https://www.ons.gov.ukو  http://databank.worldbank.org)من ع: 
 رر گروه کنترا ب  رلی  مأدوریت رستیابی ب  تطالعات سر  بمانی تورم برت  کشور تونس تست. 1980تب آغاب  : تنتخاب روره بمانی1توج  

 : مقیاس تمامی تعدتر رتخ  جدوا ررصد تست.2توج  
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، رههد  ( نشهاا مهی  1961-1992مقایس  کشورها  گروه برنام  بهرت  رور  بمهانی )  
ررصد و تنأهرتف معیهار    9۵/2یافت  و منتخب،  میانیین رشد برت  س  کشور توسع 

ررصهد و   18/7ررصد بوره تست. همچنین، میانیین تورم رر تین س  کشور،  19/2
 تست. 21/4تنأرتف معیار ک  شاخدی برت  تغییرپذیر  نیا تست 

ههر سه     ،2008رلی  بروب بأرتا تصتدهار    ( ب 1993-2016رر رور  بمانی )
کشور عرو گروه برنام ، کمترین میهاتا رشهد تصتدهار  خهور رت رر رورتا مهورر      

تند. ولی بها توجه  به  ث هات تصتدهار  ناشهی تب        تجرب  کرره 2009بررسی رر ساا 
گذتر  تورمی ک  باعد جلب تعتمار عمومی نسه ت به     کننده هدف سیاست تث یت

تهوتا تولیهد  خهور رت رر     سهرعت  گررر، ب  ها  پولی جار  رر کشور می سیاست
رو میاتا رشد تولید رر کشورها  تنیلسهتاا،   تند. تب تین  ب  رست آورره 2010ساا 

، 91/1ترتیب ب   ب  2009ررصد رر ساا  81/1و  -18/۵ -33/4سوئد و تسترتلیا تب 
ههایی چهوا    ررصد رسهیده تسهت. تب سهو  رییهر، تتخها  سیاسهت       01/2و  99/۵

یده تست، تغییرپذیر  و بالط ع ناتطمینهانی ناشهی تب   گذتر  تورمی س ب گرر هدف
ررصهد به     19/2ک  تنأرتف معیار تب  طور  شدت کاه  یابد، ب  تین تغییرپذیر  ب 

گذتر  رسیده ک  کاه  چشهمییر  مأسهوب    ررصد رر رور  پس تب هدف 67/1
شور. رر روره مورر بررسی، میانیین تهورم بهرت  کشهورها  گهروه برنامه ، تب       می
 18/2گهذتر ، به     ررصد رر رور  ص ه  تب ههدف   21/4ررصد با تغییرپذیر   18/7

رهنهد  برصهرتر     ررصد کاه  یافت  تسهت که  نشهاا    23/1ررصد با تنأرتف معیار 
 ث ات صاب  توج  رر عرص  تصتدار رر کشورها  مذکور تست.

( 1980-2016مقایس  کشورها  گروه برنام  و کنتهرا بهرت  رور  مشهتر  )   
ک  هرچند رشد تصتدار  رر کشورها  گهروه کنتهرا میهانیین     تین تستحاکی تب 

رر  61/4ررصد رت ب  رست آورره ولهی تغییرپهذیر  بهاال  رشهد به  میهاتا        09/4
توتند عاملی برت   ررصد ک  مربوط ب  کشورها  گروه برنام  تست، می 90/1مقاب  

  رت تفهاتی  رتره  گذتر تیجار ناتطمینانی رر تصتدار مأسوب شور ک  ریسك سرمای 
گذتر  و رشهد بلندمهدت تصتدهار  رت نامسهاعد      گیر  برت  سرمای  و بمین  تدمی 

ررصهد بهوره و    32/9سابر. تب طرفی، میانیین تورم، رر کشورها  گروه کنتهرا   می
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ررصد رترر ک  رر مقاب  ترصام مشاب  بهرت  کشهورها     44/4تغییرپذیر  رر حدور 
ررصد تست، تفاتی  صابه  تهوجهی رتشهت      41/3و  04/4ترتیب  گروه برنام  ک  ب 

سهال    36ت   رهند  عدم توج  کافی ب  کنترا تین شاخد حیهاتی رر روره  ک  نشاا
 تست.

ررصهد   3رر میاا کشورها  عرو گروه کنترا، کشور مالا  با میانیین تورم 
یافته    هایی ناریك به  کشهورها  توسهع     ررصد حائا ویژگی 9/1و تنأرتف معیار 

ررصهد   88/8ررصد و تنأرتف معیهار   6/19ک  تیرتا با میانیین تورم  ت. ررحالیتس
 رهند  فرا  نامطمئن رر بمین  ث ات تورم تست، وضعیت مساعد  ندترر. ک  نشاا

 نتایج حاصل از تخمین مدل تفاضل در تفاضل .4-2

تنجهام  ( DIDساب  تصتدار  مقال  با کمك مدا تربیابی سیاست ) رر تین بخ  مدا
رهد ک  تثر تجرت  سیاست رر گروه کنترا که  رر آا   شده تست. تین مدا نشاا می

گرفهت چه  بهور )تیهن      سیاست تجرت نشده تگر تأت تثثیر تجرت  سیاست صرتر می
حقیقهی یها سهناریویی(     ضد) 1مقدتر غیرصاب  مشاهده تست و ب  آا مقدتر تدور 

ا  گروه برنام  رت نیا مأاسه    شور( و س س تثر تجرت  سیاست رر کشوره گفت  می
آورر. صدد تصلی  کند و تب تفاض  تین رو تثر، تثر تجرت  سیاست رت ب  رست می می

که  تب تفاضه     2(ATTیا هماا تثر تجرت  سیاست تست ) �̂�  ها مأاس   رر تین مدا
که    میانیین تثر تجرت  برنام  رر گروه برنام  و میانیین تثر برنام  رر گهروه کنتهرا  

آیهد. تیهن مفههوم منهافع      تر  تدور  و غیرصاب  مشاهده تسهت به  رسهت مهی    مقد
توتنهد بها    رههد و مهی   یافته  حاصه  تب تجهرت  برنامه  رت نشهاا مهی       ناخالد تأقق

گذتر رت ب  تجرت کررا یها   ها  تجرت  برنام  مقایس  گررر. تین مقایس  سیاست هاین 
 کند. تجرت نکررا برنام  ترغیب می

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(�̂�𝐷𝐼𝐷) = {𝐸(𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝑡𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝑡𝑖 = 0)}

− {𝐸(𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝑡𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝑡𝑖 = 0)} = δ̂ 
لأها  فهرم ریاضهی تب تهابع      شده رر تین صسمت ب  مدا تفاض  رر تفاض  طرتحی

                                                                                                                                              

1  . Counterfactual 

2  . Average treatment effect on the treated 
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 نماید: صورت بیر ت عیت می شده ب  تعریف

𝐺𝐷𝑃𝑔 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖 + 𝛾𝑖𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 + 𝜇𝑖𝐹𝐷𝐼𝑖 + 𝜏𝑖𝐺𝑃𝑂𝑃𝑖 + 𝜌𝑖𝐺𝑂𝑉𝑖

+ 𝜃1𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝜃2𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝛿 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 × 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖رر معارل  فوق ∈ 1تست، تین مؤلف  هماا  {0,1}

IT     تست   تثهر تجهرت
کنهد. به     گذتر  تورمی رت برت  رو گروه برنام  و کنترا لأها  مهی   تسترتتژ  هدف

گهذتر    ک  مقدتر تین متغیر بهرت  رور  ص ه  تب تجهرت  تسهترتتژ  ههدف     تین معنا 
که    1980ا  ها  برنام  و کنترا برتبر با صهفر تسهت. یعنهی تب ؛    تورمی برت  گروه

بمهاا تسهترتتژ     طهور هه    که  به    1993آغاب روره مهورر مطالعه  تسهت تها سهاا      
 IT، متغیهر  گذتر  تورمی رر کشورها  گروه برنام  به  تجهرت ررآمهده تسهت     هدف

نماید ه  برت  کشورها  گروه کنترا و هه  بهرت     مقدتر عدر  صفر رت تختیار می
گهذتر  تهورمی که      کشورها  گروه برنام . رر رور  بعد تب تجرت  تسترتتژ  هدف

تسهت،   2016تا پایهاا روره مهورر بررسهی که  سهاا       1993ها  پس تب  شام  ساا
 رنام  و کنترا یك تست.برت  کشورها  عرو گروه ب ITمقدتر متغیر 
نشاا رتره شده تسهت، بهرت     tک  رر مرحل  تجرت  برنام  با متغیر  Timeمتغیر 

کند و بهرت  کشهورها  گهروه     کشورها  گروه کنترا تماماً عدر صفر رت تختیار می
 شور. برنام  برتبر با یك صرتر رتره می

تهورمی بهر رشهد     گهذتر   رر مورر چیونیی تثرگذتر  ههدف  (5)نتایج تخمین
( رر 1980-2016هها  برنامه  و کنتهرا بهرت  روره مهورر مطالعه  )       تولید رر گروه

 (6)نشاا رتره شده تست. 7جدوا 
خروجی تین مدا رر جدوا مذکور، چهار مفهوم صاب  تشهری  و تثرگهذتر رر   

 رهد: گذتر  رت رر تختیار مأققین صرتر می تدمیمات سیاست
گذتر  بر رشد تولید رر گروه برنامه  پهس    ژ  هدفتولین مقدتر، تثر تسترتت. 1

 گذتر  تست. تتخا  سیاست هدف

گذتر  بر رشد تولید رر گروه کنترا پهس   رومین مقدتر، تثر تسترتتژ  هدف. 2
گذتر  تست ک  هماا مقدتر تدور  یا سهناریویی تسهت و    تب تتخا  سیاست هدف

                                                                                                                                              

1  . Inflation Targeting 
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تا تثرگهذتر  تجهرت    شور. بدین ترتیب که  میها   تب معجاتت تین مدا مأسوب می
طور میانیین گاترش  تند ب  سیاست رر کشورهایی ک  تاکنوا سیاست رت تجرت نکرره

 شور. می

گذتر  رر رشهد تولیهد رت پهس تب     سومین مقدتر، تثر تجرت  تسترتتژ  هدف. 3
گیر  تب مقاریر  کرشده  تجرت  سیاست رر رو گروه برنام  و کنترا با کمك تفاض 

رههد که  همهاا تثهر خهالد تجهرت  سیاسهت پهس تب          ا مهی نشها  2و  1رر مورر 
 گذتر  تست. هدف

گهذتر  تهورمی بهرت      چهارمین مقدتر، تثر خالد تجرت  تسترتتژ  ههدف . 4
کشههورها  عرههو گههروه برنامهه  و کنتههرا رت بهها مقایسهه  مقههاریر ص هه  و بعههد تب   

تهرین نتیجه  رت رر مهورر     کنهد و کامه    گذتر  متغیر رشد تولید گهاترش مهی   هدف
 نماید. ثرگذتر  سیاست گاترش میت

 خروجی مدل تفاضل در تفاضل برای متغیر وابستة رشد تولید .7 جدول

DIFFERENS-IN-DEFFERENCES ESTIMATION RESULT 
 های کنترل و برنامه گااری تورم  بر رشد تولید در گروه اثر استراتژی هدف

Number of observation in DIFF-IN-DIFFS 
   Follow up: Baseline: 
  111 Control:  72  Control:  39  

  111 Treated:  72  Treated:  39  

   144 78 
𝒑 > |𝒕| t S.Err. GDPg Overcome var 

 قبل از اجرای سیاست

    Baseline 
   549/7 Control: 
   353/5 Treated: 
043/0 02/2- 111/1 244/2- Diff (T-C): 

 بعد از اجرای سیاست

    Follow up 
   445/4 Control: 
   675/5 Treated: 
074/0 79/1 689/0 231/1 Diff (T-C): 

 اثر اجرای سیاست

006/0 74/2 267/1 475/3 Diff-in-Diff 

Standard errors 

𝒑∗∗∗ < 𝟎𝟏, 𝒑∗∗ < 𝟎𝟓, 𝒑∗ < 𝟏 
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نظر  بررسی شهد، تنتظهار رتریه  بها توجه  به  رویکهرر         ک  رر صسمت م انی چناا
مکاتب تصتدار  رر چارچوب منأنی فیلی س و همچنین روند کلی بلندمهدت تثهر   

گذتر  تورمی بر رشد تولید، تثثیر مث ت تجرت  تین سیاسهت رت بهر    تسترتتژ  هدف
 متغیر هدف رر تین مدا مشاهده نمایی .

شور، تثر خالد تجرت   مشاهده می 7گون  ک  رر جدوا  بر تین تساس و هماا
گذتر  تورمی بر رشد تولید ناخالد رتخلی بلندمهدت تثهر مث هت     تسترتتژ  هدف

ررصد، معنارتر تست ک  با توج  ب  تئهور  مهورر    9۵( و رر سط  تطمیناا 47۵/3)
گذتر  تورمی رر بلندمدت س ب تفاتی   یعنی تجرت  تسترتتژ  هدف تنتظار تست؛

 د رتخلی خوتهد شد.رشد تولید ناخال
گذتر  تورمی بر رشد تولید رر کشورها   همچنین تثر تجرت  تسترتتژ  هدف

عرو گروه کنترا پس تب تجرت  سیاست )مقهدتر تدهور  یها سهناریویی(، مث هت      
گهذتر  تهورمی رر کشهورها      ( تست، هرچند ک  تجرت  تسترتتژ  ههدف 44۵/4)

( بر متغیهر وتبسهت    67۵/۵تر  )  تگذتر ( تثثیر مث عرو گروه برنام  )بعد تب هدف
تهر و لأها     هها  تجرتیهی مناسهب    جهت وجور بیرسهاخت  رشد تولید رترر ک  ب 

ها  البم برت  تجرت  سیاست تست. تین تمر س ب گرریده تست که  تثهر    شرط پی 
( تربیابی 231/1تجرت  سیاست بر رشد تولید رر رور  پس تب تجرت  برنام  مث ت )

 ررصد، معنارتر تست. 90ر  نیا رر سط  تطمیناا گررر و ب  لأا  آما

 بررسی مقادیر قابل تشریح در مدل تفاضل در تفاضل از حیث اثرگذاری استراتژی بر رشد تولید .8 جدول

Independent variable (GDPg) 

 positive رشد تولید در گروه برنامه پس از اجرای سیاست

 positive سیاست )مقدار سناریوی  یا تصوری(رشد تولید در گروه کنترل پس از اجرای 

 positive گااری در دو گروه برنامه و کنترل اثر اجرای سیاست بر رشد تولید پس از هدف

 positive اثر خالص اجرای سیاست بر رشد تولید

به    9تثثیر متغیرها  توضیأی مدا بر رشد تولید ناخالد رتخلهی مطهابق جهدوا    
 صورت تست: تین

سرمای  ثابت ناخالد برحسهب ررصهد  تب تولیهد ناخهالد رتخلهی      تشکی  
ررصهد، بهر رشهد تولیهد      90( و معنارتر رر سط  تطمینهاا  134/0رترت  تثر مث ت )
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ررصهد   134/0یعنی یك ررصد تفاتی  تین متغیر، ب  میاتا  ناخالد رتخلی تست؛
 رهد. رشد تولید ناخالد رتخلی رت تفاتی  می

ررصهد بهر رشهد     9۵( و معنهارتر رر سهط    044/0صاررتت رترت  تثر مث ت )
ررصهد  رر سهه  تجهارت     تولید ناخالد رتخلی تست. بدین معنا ک  تفاتی  یك

ررصهد رر رشهد    044/0نس ت ب  تولید ناخالد رتخلی س ب تفاتیشهی به  میهاتا    
 شور. تولید ناخالد رتخلی می
 گذتر  مسهتقی  خهارجی برحسهب ررصهد  تب تولیهد      جریاا ورور  سرمای 

ررصهد بهر رشهد     9۵( و معنارتر رر سهط   161/0ناخالد رتخلی رترت  تثر مث ت )
ررصهد  رر جریهاا    صهورت که  تفهاتی  یهك     تولید ناخالد رتخلی تست. بهدین 

گذتر  مستقی  خارجی موجب تفاتی  رشد تولید ناخالد رتخلهی   ورور  سرمای 
 گررر. ررصد می 161/0ب  میاتا 

( و معنهارتر  -614/1ساالن  تثر منفهی )  طور رشد جمعیت برحسب ررصد و ب 
یعنهی   ررصد، بر رشد تولید ناخالد رتخلی خوتهد رتشهت؛  90رر سط  معنارتر  

 -614/1طهور سهاالن ، مقهدتر     با هر، یك ررصد تفاتی  رر رشد جمعیت کشور به  
تب آنجا ک  متغیر توضهیأی   ررصد رشد تولید ناخالد رتخلی کاه  خوتهد یافت.

تثر تین متغیر رر کشورها  گروه کنترا و برنام  رت بر متغیهر   رشد جمعیت مجموع
ک  رشد جمعیت رر صورتی بر رشد تولید تثهر   کند و نیا تین رشد تولید گاترش می

نظمی ناشهی تب   رسد، بی مساعد رترر ک  رشد تشتغاا رت موجب شور؛ لذت ب  نظر می
رر تصتدار کشهورها    شده ها  تنجام گذتر  عدم تناسب بین رشد تشتغاا و سرمای 

شهور،   ها  بالفعه  مهی   گذتر  یافت  ک  س ب کاه  نس ت تشتغاا ب  سرمای  توسع 
کهار و رر نتیجه  تثرگهذتر      ور  نیهرو   باعد کاه  شدت سرمای ، کاه  بههره 

بنابرتین تثر غالب تهثثیر نهامطلوب رشهد     شور؛ منفی تین متغیر بر رشد تصتدار  می
گذتر موجهد گرریهده رر مجمهوع     ها  بالقوه هدفجمعیت بر رشد تولید رر کشور

 تین رتبط  منفی شور.
مخارج مدرفی رولت برحسب ررصد  تب تولید ناخالد رتخلهی رترت  تثهر   

ررصد، بر رشهد تولیهد ناخهالد     9۵( و معنارتر رر سط  معنارتر  -314/0منفی )
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شهور   یعنی یك ررصد تفاتی  رر مخارج مدرفی رولت، باعهد مهی   رتخلی تست؛
کاه  یابد. مدرف بخ  رولتی  314/0یاتا رشد تولید ناخالد رتخلی ب  میاتا م

گهذتر    گذتر  رر بخ  خدوصی س ب کهاه  تنییهاه سهرمای     با کاه  سرمای 
مدت و کهاه  تشهکی     بخ  خدوصی و موجد کاه  تنییاه تصتدار  رر کوتاه

 تسههترلی و»شههور. همچنههین مطالعههاتی کهه     سههرمای  تصتدههار رر بلندمههدت مههی  
( و 1999) 4«تنیهنن »( و 1991) 3«بهارو »( ، 1989) 2«گریر و تولك»( ، 1993)1«ربلو
( رر خدوص ترت اط میاا مخارج رولهت بها رشهد    1994) 5«هانسوا و هنرکسوا»

رهد مخارج مدرفی رولت تثهر منفهی بهر رشهد      تصتدار  تنجام شده تست نشاا می
تجرتیهی و تیجهار رتنهت و     تصتدار  رترر. تب سو  رییر، ناکارآمد  رولت رر تمور

رتنهی بخه  خدوصهی و     ها  رولت که  سه ب بهروا    رتنی فعالیت فسا و تثر بروا
شور، تب عوتملی تست ک  س ب تثثیرگذتر  منفی مخارج مدرفی رولهت   کارآمد می

 کاهد. شور و آا رت می ک  نشاا تب مدتخل  رولت رر تصتدار رترر بر رشد تولید می

 ت بر متغیرهای توضیحی مدلتأثیر اجرای سیاس .٩ جدول

𝑷 > |𝒛|  آمارهz نام متغیر ضریب خطای استاندارد 

  نتایج مدل تفاضل در تفاضل برای متغیر وابسته رشد تولید 

083/0* 733/1 077/0 134/0 GFCF 
002/0*** 142/3 014/0 044/0 Export 
004/0*** 866/2 056/0 161/0 FDI 
060/0* 879/1- 859/0 614/1- GPOP 
019/0* 349/2- 134/0 314/0- GOV 

  Standard errors   

𝒑∗∗∗ < 𝟎𝟏, 𝒑∗∗ < 𝟎𝟓, 𝒑∗ < 𝟏  

 آزمون اعتبار فرض روندهای موازی .4-3

بتوتند یك برآورر صاب  تعتمار تب معارل  رونهد تدهور  به      DIDک  روش  برت  تین
                                                                                                                                              

1  . Easterly, and S. Rebello  

2  . K. Grier, and G. Tullock  

3  . R. J. Barro  
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رونهد رو گهروه برنامه  و     رست بدهد، باید فرد بر تین صرتر رتره شور ک  تفاض 
، ص 139۵کنهد )کشهاورب حهدتر،     کنترا رر طوا بماا تفاتی  یا کاه  پیدت نمهی 

ها  گوناگوا تنجام پذیرر  توتند ب  روش (. آبموا تعت ار فرد روند موتب  می388
تست. برت  تنجام تین آبموا البم تست، پژوهشیر  1بو ها آبموا پ لَسی یکی تب روش

کار  ب  2کارگیر  یك گروه برنام  ساختیی رر تفاض  رت با ب  یك رگرسیوا تفاض 
وصهت رر   ک  ما خورماا آگاه هستی  ک  گروه ساختیی برنام  ههی   یعنی تین بییرر؛

معرد تین برنام  یا هی  برنام  رییر، رر بماا مطالع  ن وره تست )کشاورب حهدتر،  
ها  کنترا و برنامه    (. برت  آبموا توتب  روند رر گروه391-390ص.  ، ص139۵

تیه    گذتر تورم تستفاره کرره رر مدا تین پژوه  تب گروهی تب کشورها  غیر هدف
عنوتا گروه برنامه  سهاختیی جهاییاین گهروه برنامه  رر مهدا رشهد تولیهد          ک  ب 
تند. تین گروه ساختیی شام  کشهورها  بأهرین، تدررا و عربسهتاا سهعور       شده

 تند. گذتر  تورمی رت تتخا  نکرره فتست ک  تاکنوا هرگا تسترتتژ  هد

 های رشد تولید بو برای مدل های آزمون پلسی ویژگی .١0جدول 

Placebo Test of Parallel Trend 

 (SAU(، عربستان سعودی )JOR(، اُردن )BHRبحرین ) گروه ساختگ  برنامه برای مدل رشد تولید

 1980 سال ابتدای دوره
 2016 سال انتهای دوره

 1933 اجرای سیاستسال 
 DIFFERENS-IN-DEFFERENCES تکنیک مورد استفاده

 بو رر جدوا فوق آورره شده تست. مشخدات مدا تجرتشده رر آبموا پلسی

 بو برای تأیید وجود روند موازی نتایج آزمون پلسی .١١جدول

 Independent Variable= GDPg  

 Baseline Follow up  
 026/6 450/4 Control: 

 580/8 495/8 Treated: 

491/1  DD 
(201/2)  

554/2  045/4  Diff (T-C): 

Standard errors in parentheses 

                                                                                                                                              

1  . Placebo  
2  . Fake Treatment group  
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که  حاصه  تقسهی      «t»نشاا رتره شهده تسهت، آمهاره     11طور ک  رر جدوا  هماا
رر مهدا رشهد تولیهد     tضریب معنارتر  برنام  بر خطا  تستاندترر تست رر )آماره 

ع ارت رییر تثر برنام  تختالف معنهارتر  تب صهفر    ( فاصد معنارتر  تست و ب 68/0
تنهد و مهدا بها صهأت      ندترر. رر نتیج  رو روند پی  تب تجرت  برنام  موتب  بوره

 تمام برآورر شده تست.

 گیری و ارائة پیشنهادها نتیجه

گذتر  تورمی بر متغیهر کلیهد     هدف رر تین مقال  ب  بررسی تثثیر تتخا  تسترتتژ 
رشد ( پررتختی . لذت متغیر DIDساب  تفاض  رر تفاض  ) رشد تولید با رویکرر مدا

عنوتا نماینده رشهد تولیهد رر نظهر     ب  ساالن  تولید ناخالد رتخلی برحسب ررصد
تههر تثههرتت ررمههانی )تثههر برنامهه  یهها تثههر  گرفتهه  شههد. سهه س بههرت  مشههاهده رصیههق

رر متغیر وتبست  با توج  ب  پیشهین  تأقیهق و حقهایق آشکارشهده     گذتر (  سیاست
گهذتر   کشهورها  ههدف   ساب  گررید. تعدتر  تب متغیرها  توضیأی نیا وترر مدا

گهذتر که  رر سهاا     تورمی تب میاا گروهی تب کشورها  پیشهرفت  و صهنعتی ههدف   
 مشابهی به  تتخها  تیهن سیاسهت پررتخته  بورنهد، تنتخهاب شهد. کشهورها  غیهر          

گذتر تب میاا تعدتر  تب کشورها  مسلماا ک  رترت  سط  بهاالیی تب توسهع     دفه
بهر   ساب  نشاا رتر ک  فرضی  تأقیق م نی تنسانی هستند، برگایده شدند. نتایج مدا

گهذتر  تهورمی بهر رشهد پایهدتر تولیهد رر سهط          تثرگذتر  مث ت تسترتتژ  هدف
گهذتر  تهورمی    سهترتتژ  ههدف  بنابرتین تجرت  ت گررر؛ ررصد رر نمی 99تطمیناا 

گهذتر )تگهر    ههدف  گهذتر و غیهر   تثثیر مث ت بهر رشهد تصتدهار  کشهورها  ههدف     
 گذتر شوند( رترر. هدف

همچنین، تب آنجا ک  تورم و ب  رن اا آا ناتطمینانی تورمی شک  گرفت  رر تثهر  
هها  پهولی و مهالی به  یکهی تب عوتمه         تنر اطی رر تتخها  و تجهرت  سیاسهت    بی

رر کشورها  رر حاا توسع  و تب جمل  تیرتا، ت دی  شهده تسهت، رو    ساب  بأرتا
توتنهد   گذتر  تورمی مهی  ها  منر ط کننده مانند تسترتتژ  هدف آوررا ب  سیاست

هها  گذشهت     یافت  رر ره  بیرت کشورها  توسع  یافتنی مأسوب گررر؛ عالج رست
ک  شهفافیت   (7)با تیجار نظ  پاسخیو تند گذتر  توتنست  با تتخا  تین رویکرر سیاست
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آورر رر جهت  ها  تصتدار  کوچك و بارگ ب  ترمغاا می و تطمیناا رت برت  بنیاه
بنهابرتین، تبتهدت البم تسهت     ها  مفید  بررترند؛ ها  تبر تورمی گام سرکوب یورش
ت  ماننهد تیهرتا بها توجه  به  رونهد        گذتر و رر حهاا توسهع    هدف کشورها  غیر

هها  تصتدهار  و تب جمله  تههورم رر     ت  و پرنوسهانی که  رر شهاخد   گسهیخ  لجهام 
نمایند، تدمی  گیرند ک  رویکرر مناس ی رت برت  مههار   کشورها  خور مشاهده می

جلهو بهرت     تین وضعیت تتخا  نمایند. تدمی  برت  مهار تورم نخسهتین گهام روبه    
سهاماا  شهور. گهام بعهد ، تصهالح سهاختارها  ناب      تطفاء حریق تورم مأسوب می

گهذتر    هها  تتخها  سیاسهت ههدف     شهرط  تصتدار  و تالش برت  رستیابی ب  پی 
توتنهد بها تیجهار     تورمی تست ک  حتی پی  تب تینک  تین رویکهرر تتخها  شهور مهی    

تر نماید. آماره کهررا ت ههاا    تنر اط مالی رر رستیاه حاک  شرتیط تصتدار  رت آرتم
ا تب طریق تیجهار تعامه  پویها بهین     عمومی پی  تب تتخا  سیاست و پس تب تتخا  آ

نمایهد و   نهار مجر  سیاست و عموم مررم، تعتمار و آرتم  رت رر جامع  تیجار می
شهده رسهت    توتنند با طیب خاطر ب  تهدتف تعیین گذترتا می رر تین شرتیط سیاست

وپنجه    ها  تورم باال و روب  تفاتی  رسهت  بیرت رر شرتیطی ک  جامع  با نرت یابند؛
گذترتا رر حهاا تنجهام تصهالحات سهاختار       حتی تگر رر خفا سیاست کند یمنرم 

رسانی ناصد و تطالعاتی ک  گاهی تب نهارها  غیهر   برت  به ور شرتیط باشند، تطالع
ورتهر   ور ناتطمینهانی رت شهعل    شهور، آته  شهعل     مجر  سیاست پهولی صهارر مهی   

تسههترتتژ   گههذترتا بایسههتی پای نههد  بهه  تجههرت   سههابر. همچنههین، سیاسههت مههی
گذتر  تورمی برت  رور  مناس ی تب بماا ک  بتوتا تثهرتت بلندمهدت تجهرت      هدف

کارگیر  تیهن   ها  تصتدار  مشاهده نمور، حف  کنند. لذت ب  سیاست رت بر شاخد
توتند تثرتت مطلوب سیاست رت آشکار سابر و تنها بهار   مدت نمی تسترتتژ  رر کوتاه

 ار جامع  سنیینی خوتهد نمور.مدت آا بر گدرره آح هاین  کوتاه
تساس نتایج حاص  تب مدا تربیابی سیاست تصتدار  تفاض  رر  رر نهایت، بر

طور خهاص، پیییهر     تفاض  و با تکی  بر رویکرر تصتدارسنجی مقاریر تدور ، ب 
گهررر بیهرت تتخها      گذتر  تورم رر تمر تولید برت  تیرتا توصی  مهی  تسترتتژ  هدف
 .تورمی رر بلندمدت صارر ب  تثرگذتر  مث ت بر تولید تست گذتر  تسترتتژ  هدف
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  ها نوشت پی
 ،۵ جلهد  ،یکاف فروع، «تلْمُسْلِ َ تلْمَرْءَ رْج ردیُ وَ تلْثَمَانَ َ ذْهِبُیُ وَ تلْخدلدقَ ءُیسِیُ تلسِّعْر  غَلَاءُ» .1

 .164 ح
 ص ،تلفداح  نهج، «سَنَ ً نَیتَرْبَع عَمَلَ ُ تللّ ُ تَحْ َطَ وَتحِدَ ً لَ ًیْلَ تلْغَالءَ تدمَّتِى عَلى تَمَنّى مَنْ» .2

7۵۵. 
برآورر شکاف تولید و تثثیر آا بر نهرت تهورم   »بیشتر رجوع شور ب : مقال    برت  مطالع . 3

 : رکتر کری  تمامی و میترت علیا ، نوشت «رر تصتدار تیرتا

 ایه ن یتسهالم   کشهورها  تب یهر یر تعدتر مورر رر رت( 2  یرل جا ب )  کرشده  ارهایمع .4
 تعهدتر  مهدا  بهرآورر   برت ها رتره  آور جمع  مرحل  رر یول کرر؛ مشاهده توتا یم
 به   ورور  برت مناسب  دتهایکاند عنوتا ب  مرحل  توا رر ک  ییکشورها تب  اریب

 تمهارتت،  ن،یبأهر  ،یبرونئه  صاتصستاا، ت،یکو مانند بورند شده گرفت  نظر رر مدا
 رر هها  رتره ن هور   یه رل به   صطر و  سعور عربستاا ل ناا، عماا، جاا،یآ ربا تررا،
 تب یعیوسه  فیه ط مهورر  رر نقهد  ایه  کامه ،  طهور  به   یتصهل   رهایمتغ تب یبرخ

  بابسهاب  تمکهاا  یحته  ک  یوجه ب  نظر، رور  مورر  تنتها ای تبتدت رر مشاهدتت
 گروه تب دیگرر ینم پذیر تمکاا این یاضیر  ها روش و تفاتر نرم کمك با مشاهدتت
 .شدند خارج کنترا  کشورها

طور  کنند و ب  ( ک  رر طوا بماا تغییر نمیConfounderت  ) متغیرها  غیرصاب  مشاهده .۵
تنهد، مهانع تب برصهرتر  فهرد      ها  کنترا و برنامه  متفهاوت   سیستماتیك رر گروه

متغیرهها    توتب  روند نخوتهند شد و لاومهی نهدترر که  تیهن متغیرهها رر بمهر       
 کلید  تخمین گنجانده شوند.

 ب  تین صورت طرتحی گررید: Stata 15تفاتر  رر نرم تجرتشدهمدا  .6
diff GDPg,t(treated) p(t)cov(GFCF Trade FDI GPOP GOV)report bs 

 هها   بدین معنا ک  با تعیین لنیر تسمی که  همهاا تهورم ههدف تسهت، تمهامی برنامه         .7
تنهد و بها تعهالم آا به  مهررم،       تصتدار  رر جهت رسیدا ب  تین نقط  نظه  یافته   

گذتر  با نرت  ها  تصتدار  کوچك و بارگ تکلیف خور رت رر مورر سرمای  بنیاه
ها  مرکها  خهور رت رر ص هاا تهورم      تند و همچنین بانك تورم هدف تنظی  نموره

ش، تطمیناا البم رت  با تعالا گاتر طور رتئ  و منظ  رتنند و ب  شده مسئوا می تعالم
  کنند. ها  پولی تیجار می رر سط  عمومی جامع  نس ت ب  سیاست
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 منابع
تصغرپور، حسین، برصی تسکوئی، مأمدمهد ، سهلمانی، بههاتر و جلیلهی مرنهد، علیرضها      

صهنعتی.   گذتر  تورم بهر نهرت تهورم رر کشهورها  غیهر      (. بررسی هدف1393)
 .۵۵-86: 68( 21فدلنام  روند )

گذتر  تورمی متناسب با رشد تصتدار  بها   (. هدف1392هنرروست، عطی  )تلهی، ناصر و 
تستفاره تب کنترا بهین  و تلیوریت  ینتیك رر برنام  چهارم توسع . مجل  تأقیقهات  

 .161-181: 4( 48تصتدار ، )
رم رر تصتدهار  (. برآورر شکاف تولید و تثثیر آا بر نرت تو1391تمامی کری  و علیا، میترت )

 .۵9-8۵: 1(12ها  تصتدار ، ) تیرتا. فدلنام  پژوه 
بها   رتایه رر تصتدهار ت  یپهول  استیس  یتأل. (1390سارتت ) رهین ی،شیو صر دیجاو ،یبهرتم

 ، سهاب  تصتدهار   فدلنام  مدای. تدارف  ایپو یمدا تعارا عموم كیتستفاره تب 
(۵)1: 22-1. 
 رونهد  بهر  آا ریتهثث : تورم گذتر  هدف .(1388) سارت  ،حنجر و تحمد ،یمیصم  جعفر

 .14-1: 1( 2)  ،یمال مطالعات مجل  .جهاا مختلف  کشورها رر تورم
 رر یتنسهان  توسهع   شهاخد  یبررسه  .(1389) رضها یعل  ،پهور  بهاوتا  و یبرتتعل خاک ور،

 دتناایه جغرتف یتلملله  نیبه  کنیهره  نیچههارم  مقهاالت  مجموع  ،یتسالم  کشورها
 .(ICIWG 2010) تسالم جهاا

ها  شرط گذتر  تورم رر تصتدار تیرتا: پی  (. هدف1381ررگاهی، حسن و آتشك، تحمد )
 .119-147: 60و ت یین تباترها  سیاستی، مجل  تأقیقات تصتدار ، 

ها  خرر و تربیهابی سیاسهت. چها      (. تصتدارسنجی رتره139۵کشاورب حدتر، غالمرضا )
 توا. تهرتا: نشر نی.

  ریه گ تنهدتبه  .(1388) تحمد ی،نیتشک و یعل ،این بیط تک ر، ی،جانیکم ن،یحس نژتر، یع اس
 ، تصتدهار  پژوهشنام  فدلنام  ، آمار کرریرو م تنی بر رتایت تصتدار رر  یپا تورم
 .39-6۵ ص ص

 یپول استیس ن یبه صاعده تنتخاب .(1394) ندت ی،عیسم فربتن  و ی،صارص رضا،یعل ،یعرفان
 قهات یتأق یپژوهشه  و یعلمه  فدهلنام   تهورم؟  گهذتر   هدف نوع کدتم: رتایت رر

 .389-414 :2( ۵0)  .تصتدار
گذتر  تورم و بمینه  تجهرت     (. چارچوب پولی متکی بر هدف1382علو ، سید مأمور )
 چا  توا. تهرتا: نشر پژوهشکده پولی و بانکی.آا رر تیرتا. 

کهاربرر  تب نظریه     گهذتر  تهورمی   (، هدف1391، میرحسین و مستعانی، بهرت ) موسو 
  .41-۵8: 3( 6ساب  تصتدار ، ) کنترا بهین . فدلنام  مدا
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