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 مقدمه

مقامات اقتصادی و متأثرر  های پولی  گروهی از اقتصاددانان تورم را حاصل سیاست
برخی نیز بأر ایأ    (. Berument et al, 2001)دانند  از رشد حجم پول و نقدینگی می
یأا تأورم    ناپذیری روند تولید، تغییأرات نأرا ارز   باورند که عوامل تولید و انعطاف

و  (Masha & Park, 2011)وارداتی عوامل کلیدی و اصلی اررگذار بر تأورم هتأتند   
قش انتظارات تورمی و ارر مخارج دولت و کتأری بودهأه را عامأل    محققانی هم ن

اخیأرا   (. Cattao & Terrones, 2003)داننأد   ها می اصلی افزایش سطح عمومی قیمت
« زای اقتصأادی  رشأد درون »هایی در ادبیات اقتصأادی رأرو و بأه نظریأات      نظریه
ختاری هأای هأدی و مالأ ست سأا     ای  نظریات با ارائأه اأالش  . اند شده معروف

الگوهای رشد نئوکسسی ی، منجر به رشد و شأ وفایی اقتصأاد در ابعأاد نظأری و     
انی  الگوهایی با قرار گأرفت  در اأاراوس سأاختارهای خأرد     . شوند تجربی می

های ناشأی   اقتصادی، ای  ویژگی را دارند که با حداقل نگرانی از برخورد با االش
بررسی متأائل و مالأ ست اقتصأادی    های کسن به  از اختسفات موهود در دیدگاه

های خاص  ها در ای  است که از ویژگی گونه مدل بپردازند؛ در حقیقت، اهمیت ای 
زا  های اقتصادی در متیر بهینه به ش لی پویأا و درون  هر اقتصاد و حرکت شاخص

 ,Reis)برنأد   از تمام متغیرهای اقتصادی برای بررسی و تحلیل اقتصأادی بهأره مأی   

2007) 
دهد که از سأال   تاریخی روند تورم و رشد نقدینگی در ایران نالان می بررسی

شأده بأرای ازادسأازی و     های اقتصادی اهرا ، با پایان هنگ تحمیلی، سیاست8631
درصأد در   02درصأد بأه    9افزایش دوباره نرا تأورم از   منجر بهتعدیل اقتصادی 
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اهار سأال، از   رشد نقدینگی نیز ری. شده است 09درصد در سال  99و  02سال 
 کأاهش  03درصد افزایش تقریبا  سه برابأر شأد و پأز از سأال      002، با 03تا  00

با رونأ  یأافت  اقتصأاد و بهبأود و أ        12و  09های  ی که در سالا گونه بهیافت؛ 
هأای اصأسحی و تعأدیل انتظأارات      ای از سیاسأت  بودهه دولت و اعمال مجموعه
 .سیددرصد ر 8819تورمی، نرا تورم به حدود 

هأا نظیأر حرکأت بأه سأمت       به دلیل اهأرای برخأی سیاسأت    8618در سال 
های پولی و مالی انبتاری، نرا تأورم مجأددا     ی کردن ارز و اعمال سیاستنرخ تک

هأای   دولأت بأا اتخأای سیاسأت     19در سال . درصد رسید 8211افزایش یافت و به 
، با افزایش قیمأت  12در سال . درصد برساند 8219انقبا ی توانتت ای  نرا را به 

های پولی انبتاری موهب  ههانی نفت خام و افزایش درامد دولت، اعمال سیاست
در ادامأه در  . شأد  10درصد در سال  0219رشد نقدینگی سرگردان و رشد تورم تا 

درصد شأد و   82های گذشته منفی  نرا رشد پایه پولی برای مقابله با تورم سال 11
هأای   ای  رونأد در سأال  . کاهش یافت 19و  11های  در سال 8019و  8211تورم به 

 92ی که تورم در سأال  ا گونه بهپز از ان نیز با نوسانات زیادی مواهه شده است؛ 
بأه   96درصأد، سأال    6910بأه   90، در سأال  6212بأه   98درصد، در سال  0812به 

درصأد   913و  9ای  نرا بأه   8693و  8692های  و در سال 8819به  99، سال 8213
هأای تأورم    ها مالخص اسأت کأه پویأایی    با توهه به ای  بررسی. غییر یافته استت

دستخوش تغییرات شدیدی نتبت به سطوو میانگی  تأورم در ایأران شأده اسأت؛     
های مداوم در اواخر دهه مأذکور و   با کاهش 02های شدید تورم اوایل دهه  پویایی
نرا تورم بل ه نوسان ان رونأد کاهالأی    تنها نهشمتی همراه بوده است و  12دهه 

 پویأایی  شود که ایأا دلیأل   با توهه به ای  موارد ای  پرسش مطرو می. داشته است
است؟ برخی بر ای  باورند که مطأاب  بأا دیأدگاه پأولی      پول حجم تورم، تغییرات

. هتأتجو کأرد   پأول  در خلأ   تورم را اصلی باید علت( 8980-0223)  «فریدم »
های اقتصادی با تورم انأد  بأا احتمأال رخأدادهای      دهد، محیط میمطالعات نالان 

شوند؛ به ایأ  صأورت کأه نوسأانات متوسأط در ارأراف        می  کاهش قیمتی مواهه

                                                                                                                                 

1  . Friedman 
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تواننأأد، تأأورم را بأأه یأأک کأأاهش قیمتأأی تبأأدیل کننأأد  سأأطوو انأأد  تأأورم مأأی
(Kanellopoulos & Koutroulis, 2016 and Bordo & Filardo, 2005 )  سأاالی کأه در 

توانأد   اید، ای  است که ایا رخدادهای کاهش قیمتی مأی  مقابل ای  حالت پیش می
ها شود و ای  شرایط را تبدیل به موقعیت  منجر به فالار رو به پایی  بیالتر بر قیمت

تورم، الگأویی خطأی دارد یأا از یأک      به عبارت دیگر، ایا؛ دائمی برای اقتصاد کند
منظأور از ناارمینأانی، نبأود پاسأخی      کنأد؟ در واقأ    الگوی غیرخطی تبعیأت مأی  
های پولی است؛ با وهود ایأ ، مباحأن نظأری خأاص،      مالخص در زمینه سیاست

 & Kanellopoulos)انأد   ام ان وهود روابط غیرخطی در مورد تورم را تثییأد کأرده  

Koutroulis, 2016.) 
هأای مختلأم مم أ  اسأت      با توهه به این ه تداوم تورم در ایأران در زمأان  

ن نباشد، مقاله حا ر وهود غیرخطی بودن روابط بی  تورم و سایر متغیرهای متقار
پولی را بررسی و در ااراوس ای  تحقی  ای  دو فر یه    پایه خصوص بهاررگذار، 

تأورم  »و « است پایه پولی تورم، تغییرات های پویایی دلیل»را مطرو کرده است که 
ی تاکنون کمتأر بأه بررسأی روابأط     مطالعات داخل. «کند از الگویی خطی تبعیت می

در . انأد  غیرخطی تورم با سایر متغیرهای اررگذار با استفاده از مفاهیم خرد پرداختأه 
دوسأت،   فطأر  و حتأینی  »و « 8690سأحابی و هم أاران،   »ای  زمینه دو مطالعه 

بهره برده و « مارکوف سوئیچینگ»وهود دارد؛ مقاله نختت از روش سنتی « 8699
را برای تخمی  تقا ای پول به کار گرفته اسأت؛ بنأابرای      «STR» مقاله دوم روش

گیأری از مفأاهیم اقتصأاد خأرد و      هدف اصلی نوشتار حا ر ای  است که با بهأره 
ها و متائل اقتصاد کسن، روابط غیرخطی پایه پأولی و تأورم را بأا     دوری از االش
نی تأورم بأاب بأه    ، روابط بی  سطوو مختلم تورم داخلی یعSTR  استفاده از روش

به ای  منظأور، ابتأدا مبأانی    . متوسط، متوسط به پایی  و پایی  به باب را بررسی کند
هأای سأوم و اهأارم روش تحقیأ  بأراورد و       نظری و پیالینه تحقی  و در بخأش 

ی سیاستی ارائأه  ها النهادیپهای تحقی  مطرو گالته و در قتمت پنجم نتایج و  یافته
 .شده است

                                                                                                                                 

1  . Smooth transition regression  
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تأری  مباحأن حیطأه اقتصأاد کأسن اسأت؛ زیأرا         بررسی علل تورم ی أی از مهأم  
های متفاوتی به دلیل اختسف در فروض وهأود دارد و موهأب بأه وهأود      دیدگاه

شود؛ از سوی دیگر، بأی  سأاختارهای    امدن الگوهای متفاوتی برای کنترل تورم می
ی دار امعنأ تفأاوت   افتأه ی توسأعه ای در حال توسعه و اقتصادی و اهتماعی کالوره

گیأری پدیأده تأورم در      شأود کأه عامأل شأ ل     رور کلی گفتأه مأی   به. وهود دارد
یافته رشد عر ه پول است؛ ولأی تأورم در کالأورهای در حأال      کالورهای توسعه

( 8918)  «سارهنت و واب » (.Totonchi, 2011)رور مطل  پولی نیتت  توسعه، به
کنند که عوامل مرتبط بأا عأدم تعأادل مأالی، م أل       استدبل می( 8919)  «مونتیل»و 

شود کأه ایأ  نیأز     ها ناشی می رشد بیالتر پول و کاهش نرا ارز، از بحران پرداخت
 .موهب ایجاد تورم در کالورهای در حال توسعه است

ا از رریأ   ه تغییر در سطح عمومی قیمت« مقداری پول»از منظر الگوی نظریه 
نختأتی    ارائأه بأا    «دیویأد هیأوم  ». شأود  تغییر در مقدار پول در هریان، تعیی  می

تحلیل پویا از اگونگی اررگذاری تغییرات پولی از یأک بخأش بأه بخأش دیگأر،      
ای در نظریه مقأداری   تغییر نتبی قیمت و مقدار را بررسی و گتترش قابل مسحظه

بر ای  باور است که اررات عأدم تعأادل    (8180)  «دیوید ری اردو». پول ایجاد کرد
موقتی است و ارر خاصی بر تحلیل تعادل در بلندمدت ندارد؛ از ای  رو، ارر تزری  

بأا رأرو   ( 8103-8990)  «ایروینگ فیالر». داند پول بر اشتغال و تولید را منتفی می
، (8100-8929)  «پیگأو »اصل تناسب و دیگر اقتصأاددانان نئوکسسأیک، همچأون    

تواند در یک سیتتم بان داری با نتبتی از یخأایر و   که کنترل پولی می کنند یمبیان 
                                                                                                                                 

1  . Sergent & Wallace 

2  . Montiel 
3  . David Hume 

4  . David Ricardo 

5  . Irving Fisher 

6  . Pigou 
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معتقأد  « فریأدم  ». ایأد  به دسأت زای سهمی از پول پرقدرت  از رری  تعیی  برون
است که سیاست پولی ابزاری قدرتمندتر از سیاسأت مأالی بأرای ربأات اقتصأادی      

هأا   اصلی سطح محصول و قیمت کننده  ییتعشود؛ بنابرای  عر ه پول  محتوس می
در واقأ  سأطح بلندمأدت    . هأا در بلندمأدت اسأت    مدت و سأطح قیمأت   در کوتاه

از منظأر  . (Friedman & Schwartz, 1963)محصول تحت تثریر عر ه پأول نیتأت   
تأر   یک پدیده پولی است که از گتترش سأری   ها همهتورم همیاله و « گرایان پول»

 .شود جاد میمقدار پول نتبت به محصول کل ای
منبأ  تأورم    عنأوان  بأه و پیروان وی بر افزایش تقا أا  ( 8116-8993)  «کینز»

وقتی مقدار تقا ای تجمعی از مقأدار عر أه در   . ناشی از فالار تقا ا تثکید دارند
تأر   ش اف بأزر  . یابد کند؛ ش اف تورمی افزایش می سطح اشتغال کامل تجاوز می

بأر اسأا  نظریأه    . تر تأورم اسأت   سری  بی  تقا ا و عر ه تجمعی به معنی رشد
فالار تقا ای کینزی، سیاستی که منجر به کاهش در هر هزء تقا ای کل شود، در 

هأای کنتأرل حجأم پأول،      ی أی از راه . کاهش فالار تقا ا و تورم مارر خواهد بود
تواند  زمان ای  دو است که می ها یا اهرای هم کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات

در شرایط دشأواری اأون   . ا ای مارر و کنترل تورم نیز اررگذار باشددر کاهش تق
های ناشی از هنگ که در ان کنترل حجم پول یأا کأاهش مخأارج دولأت      ابر تورم
   در اأاراوس نظریأه  . تواند راهگالأا باشأد   پذیر نیتت، استفاده از مالیات می ام ان

هأا یأا    سأط اتحادیأه  تو شأده  لیأ تحمتورم از رری  افزایش دستمزد   «فالار هزینه»
ای هدید نیتت و حتی در قأرون   ای  نوع از تورم پدیده. شود کارفرمایان ایجاد می

 8902و سأپز دهأه    8922وسطی نیز وهود داشته است؛ امأا بأار دیگأر در دهأه     
نیأز  « تورم هدیأد »ای  نوع از تورم به . دلیل ایجاد تورم بررسی شده است عنوان به

م ناشی از فالار هزینه، افزایش دستمزدهای پولی بأا  دلیل اساسی تور. مالهور است
هأای کأارگری، کارفرمایأان را     اتحادیأه . وری نیروی کار است سرعتی بیالتر از بهره

تولیأد کابهأا      ان، هزینأه   کنند که در نتیجأه  مجبور به افزایش دستمزد کارگران می

                                                                                                                                 

1  . John Maynard Keynes 

2  . Cost Push Theory 
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. دهنأد  را افزایش میها، قیمت کابها  کارفرمایان برای پوشش هزینه. یابد افزایش می
رغم افزایش دستمزد، تقا أایی   شود که کارگران علی افزایش قیمت منجر به ان می

ها را باز هأم مجبأور بأه     ها، اتحادیه همانند قبل داشته باشند؛ بنابرای  افزایش قیمت
منجر به تورم « هزینه -دستمزد»از ای  رری  مارپیچ . کند تقا ای دستمزد بابتر می

تورم فالار هزینه مم   است برای پوشش . شود الار هزینه یا دستمزد میناشی از ف
در ایأ   . های زندگی از رری  تعدیل به سمت دستمزدِ بیالأتر تالأدید شأود    هزینه

های محدودی از اقتصاد تحت تثریر افزایش دستمزد  حالت، ابتدا مم   است بخش
تولیأد     هأاده هأا مم أ  اسأت، ن    و قیمت قرار گیرند؛ اما محصوبت همأی  بخأش  

در نتیجه افأزایش قیمأت محصأول ایأ  بخأش، منجأر بأه        . های دیگر باشد بخش
ها شده، از ای  رری  تورم بأه کأل اقتصأاد تتأری      تولید سایر بخش   افزایش هزینه

های انحصأاری،   شرکت. است  «تورم فالار سود»دلیل دیگر تورم فالار هزینه . یابد 
تولید و برای کتب سأود بیالأتر    نهیهزن قیمت محصوبتالان را به سبب بیالتر شد

هأا   هایی ناقص است و ان بر ای  اسا  رقابت برای انی  شرکت. دهند افزایش می
تأورم  »توانایی کنترل قیمت محصوبت خود را دارند؛ به همی  دلیل انی  تورمی، 

 .شود نیز نامیده می« فالار قیمت
فالار تقا ا مأرتبط اسأت،   تورم ساختاری، افزایش عر ه با    در الگوی نظریه

ایأ  نأوع تأورم کأه بأا      . حتی اگر عوامل ایجاد بی أاری کأم یأا غیأرمم   باشأد     
ای است که صرف رشأد سأری     هزینه   نیافتگی ساختاری مرتبط است، نتیجه توسعه

های مأرتبط بأا    تر بخش خدمات نتبت به سایر بخش رشد سری . شود اقتصادی می
است که از نظأر سأاختارگرایان در ایجأاد     رشد همعیت و مهاهرت، عامل دیگری

حفأ  سأاختار شأب ه توزیأ ، سأاختارهای خأاص و       . تورم حأائز اهمیأت اسأت   
ها عامأل کواأک و بأزر      برخی از صنای ، هزینه سنگی  کارها و ده فرد منحصربه

  «لوکأا  »،  از منظأر انتظأارات عقسیأی   . زنأد  دیگر نیز به تورم ساختاری دام  می

                                                                                                                                 

1  . Profit- Push Inflation 

2  . Rational Expectations Revolution 

3  . Lucas 
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با شروع از فروض پأولی  ( 8912)  «سارهنت و هنت »، (8912)  «کالوم» ، (8900)
بینأی   کأه افأراد همأواره خطأای پأیش      کننأد  یمأ در مورد ارسعات ناقص استدبل 

 ها نخواهند داشت؛ ولی عوامل اقتصادی از تمام ارسعات حال و ی تانی از قیمت

صأورتی   کنأد؛ بنأابرای  بانأک مرکأزی در     بینی استفاده مأی  گذشته خود برای پیش
 اهراشأده تواند تولید حقیقی و اشتغال را تحت تأثریر قأرار دهأد کأه سیاسأت       می
تعدیل رو به هلوی انتظارات عوامل اقتصادی بأه ش تأت    اراکهباشد؛  رمنتظرهیغ

 . شود شده منجر می های از پیش اعسم سیاست
دهند که در زمینه تأورم دو نظریأه مهأم وهأود      ی، مطالعات نالان میرورکل به

از منظأر  . «زای اقتصاد نظریه رشد درون»و « نظریه الگوهای رشد نئوکسسیک»: رددا
گأذاران اسأت و    های پولی سیاست الگوهای رشد نئوکسسیک، تورم نتیجه سیاست

زای اقتصاد  نظریه رشد درون. متتقیما  تحت تثریر رشد پول و حجم نقدینگی است
ای رشأد نئوکسسأیک، نقأش    های هدی و اش ابت اساسأی الگوهأ   با ارائه االش

ای  الگوهای رشد، به دلیل قرار گرفت  . کند مهمی در تحلیل مباحن رشد بازی می
های رشأد   های اقتصاد خرد، بدون برخورد با مال ست موهود در مدل الگو بر پایه

هأای مهأم ایأ      ی ی از مالخصأه . کنند نئوکسسیک، متائل اقتصادی را بررسی می
و  هأا  انای مختلم بر اسا  مالخصأات ویأژه اقتصأادی    ها، بررسی اقتصاده مدل
مأدل  ( 8930)  «سیدراسأ ی »مأدل  . زا کردن تمام متغیرهای اقتصأادی اسأت   درون

ایأ  مأدل   . کند رشد نئوکسسی ی مالهوری است که پول را وارد تاب  مطلوبیت می
نختتی  مدل پولی در کتأب و متأون مختلأم مأورد بررسأی قأرار        عنوان بهاغلب 
هأای پأولی اسأت کأه انباشأت سأرمایه را وارد        و نقطه شروع اغلب مأدل گیرد  می
با استفاده از تقریبی خطی در ارراف حالأت پایأدار،    «فیالر»(. Reis, 2007)اند  کرده

رأور خسصأه،    بأه »: نتیجه گرفت که گونه  یادریافت که پول خن ی نیتت؛ اما باید 
 ,Fischer, 1979)« یتأت از نتیجأه اصألی در دسأتر  ن    کننأده  قان هنوز تو یحی 

1439). 
                                                                                                                                 

1  . McCallum 

2  . Sargent & Hansen 

3  . Sidrauski’s Model 
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هأای تعأادلی مأدل     رأور نظأری بایأد پویأایی     دهأد کأه بأه    ای  ن ته نالان می
از . سیدراس ی را روری نوشت که اررات سیاست پأولی مالأخص و هویأدا باشأد    

عنأوان مجموعأه متأیری بأرای نأرا بهأره اسأمی،         رری  نوشت  سیاست پولی به
 .ایدار و ناپایدار کامس  مالخص کردتوان اررات سیاست پولی را در حالت پ می

 :در ای  مدل داریم

(8  )         
 

,
max , , . .

t t

t

t t
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e u c m dt s t


 

(0   )        t t t t t t ta f k k m v c 


    
 

(6 )         
lim 0t
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tسرمایه،  tkتراز پول حقیقی،  tmمصرف،  tcکه  t ta k m  ها،  داراییt 
نرا اسأتهس    نرا ترهیح زمانی و  انتقابت ی جای دولت،  tvنرا تورم، 
:بایأأأأد بأأأأرای مطلوبیأأأأت برقأأأأرار باشأأأأد    فأأأأروض زیأأأأر  . اسأأأأت

20, 0, 0,c cc mm cc mm cmu u u u u u   پأول و  »شود کأه   ؛ همچنی  فرض می
0cmu)م مل ی دیگر هتتند « مصرف  )پأول  »با ای  باور سازگار اسأت کأه    و

تاب  تولید، نئوکسسیک است و شروط اینادا را برقأرار   ؛«سازد تر می مصرف را اسان
 :که یرور به سازد  می

  00, 0, 0 0,lim ,lim 0k kk k k k kf f f f f         و عوامل بأا

0k کنند م بت شروع می. 
ت  یأر کأرده اسأت و داریأم      tعامل دیگر دولت است که پول را بأا نأرا   

t t tv m  هأای بهأره اسأمی     شأود متأیری نأامنفی بأرای نأرا      که فرض مأی(

t k t mR f z     )کنأد  با انتخاس متیر مناسب برای رشد پول ایجاد می .
 :ای از شروط بهینه بزم، دبلت دارد رفتار بهینه عامل خصوصی بر مجموعه

(9          ) .c tu 
 

 (2          ) .m t tu R
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 zارزش نهایی واحأدهای مطلوبیأت از داشأت  واحأدهای بیالأتر دارایأی،        tکه 
Mمالیات رابت، 

P

z  ،مالیات تورمیAz  مالیات بر دارایی وcz   مالیات بر مصأرف
 :صورت زیر نمایش داد بهتوان  از زمان را می  تعادل اقتصاد در هر نقطه. است

tc  وtk کنند تعادلی، معادبت تفا لی مرتبه اول زیر را حل می. 

(82          ) 
.

t t t tk f k k c  
 

(88          )
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و  0kمقید به شروط مرزی    lim 0kf t

t t te k m
 

   شأده   و متیر داده

tR تولید واقعی برابر با . است tf k کأه ترازهأای حقیقأی پأول      است، درحالی
 ,t t tm c R  است که . رور  منی تعریم شده از  تاب  تقا ای پول به
رریأأ       , , / , ,m cu c c R u c c R R   نمادهأأای هدیأأد نیأأز . اسأأت
/صأأأأأأأورت  بأأأأأأأه /t cc c cm c cu c u u c u    ،/t R R    و  

/t cm cu m u  اند تعریم شده. 
کالش نأرا بهأره نأامنفی     tرری، مع و  م بت کالش هانالینی ش tکه 

کالش نأامنفی مطلوبیأت نهأایی مصأرف نتأبت بأه ترازهأای         tتقا ای پول و 
عبارت کلیدی هدید نتبت بأه مأدل رشأد اسأتاندارد برابأر بأا       . حقیقی پول است

.

/t t t tR R   هأای بهأره اسأمی     تغییرات در نرا رشدِ نرا. است( 88)در معادله
شأود کأه مطلوبیأت نهأایی مصأرف و در       منجر به تغییرات در تقا ا برای پول می

اگأر انتظأار افأزایش    . دهأد  نتیجه هذابیت مصرف امروز نتبت به فردا را تغییر می
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کننأد کأه    بینی می نرا بهره اسمی در اینده وهود داشته باشد، عوامل اقتصادی پیش
و مصرف کمتری بزم خواهند داشت و در نتیجأه از رریأ  انتخأاس مصأرف     پول 

ای  کانالی است که . کنند بیالتر در زمان حال پول کمتری را برای اینده انتخاس می
های پولی بر تصمیمات افراد در مدل سیدراسأ ی ارأر    از رری  ان، پول و سیاست

 .گذارد می
دسأت   80عادبت باب بأه رابطأه   در نهایت با انجام یک روند هایگزینی در م

 :یابیم می

(80          )  
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 :خواهیم داشت« اویلر«   که با خطی کردن مدل، با استفاده از بتط مرتبه اول معادله

(86          )
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    در بتط مرتبأه

ای خطأی از تأورم و    اول معادله اویلر حول نقطه صفر دوران داشته باشأند، رابطأه  
نأوع ارسعأات از و أعیت     m. های اررگذار بر ان به دسأت خواهأد امأد    پدیده

زمانی را تحت تأثریر قأرار    قتصاد و مصرف بی اقتصادی هامعه، میزان تقا ای کل ا
 .دهد می

 تحقیقپیشینه . 8-0

 خارجیمطالعات  .8-0-8

 ,Nguyen)انأد   اک ر مطالعات تجربی ارر شدید عر ه پول بأر تأورم را تثییأد کأرده    

2015.) 
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کالأور و رأی یأک دوره     882ها را برای  داده( 8992)  «کندلیز و وبر سی ام»
نتایج ای  مطالعه نالان داد که بی  نرا تورم و نرا رشأد  . اند ساله بررسی کرده 62

 .عر ه پول در بلندمدت همبتتگی زیادی وهود دارد
هأا نالأان داد، بأا کأاهش      با توهه به رابطه بی  پول و قیمت( 0220)  «کینگ»

 دهنأده  نالأان یابد کأه ایأ     بی بی  ای  دو عامل کاهش میاف  زمانی، همبتتگی با
 .اررگذاری رشد پول بر تغییرات متغیرهای حقیقی است

همبتتگی زیاد تأورم و نأرا رشأد عر أه پأول،      ( 0226)  «والش»به عقیده 
ان رشأد عر أه پأول منجأر بأه       بر اسأا  نظریه مقداری پول است که  دکنندهییتث

 .ها خواهد شد افزایالی معادل در سطح قیمت
هأا، پأول و    ی برای تخمی  رابطه بی  قیمأت دوبخالاز مدلی ( 0222)  «ناسار»

ماداگاسأ ار اسأتفاده کأرده     0229تأا   8910هأای فصألی دوره    نرا بهره برای داده
 .تورم دارد نتایج ای  مطالعه نالان داد که عر ه پول ارری م بت بر. است
هأای   با استفاده از مأدل تصأحیح خطأا و داده   ( 0222)  «اومز و اونتورگی»

، ارر تقا ای پول بأر تأورم روسأیه را بررسأی     0229تا ژانویه  8993ماهانه اوریل 
زا اسأت؛   بر رب  نتأایج ایأ  مطالعأه مأازاد عر أه پأول گتأترده، تأورم        . اند کرده

نیتأت و رشأد مأارر پأول گتأترده       گونه  یاکه مازاد دیگر معیارهای پول  درحالی
 .مدت دارد بیالتری  و ماندگارتری  ارر را بر تورم کوتاه

رور تجربی تقا ای پول و تورم را در بسرو  بررسأی   به( 0223)  «پلیپا »
همعأی نالأان داد عر أه     هم« VAR»و « تصحیح تعادلی»او با استفاده از مدل . کرد

 .استرور م بتی به تورم وابتته  پول به
هأای   رفتار تقا ای پول در بنگسدش را با اسأتفاده از داده ( 0282)  «هوسیان»

                                                                                                                                 

1  . McCandless & Weber 

2  . King 
3  . Walsh 

4  . Nassar 

5  . Oomes & Ohnsorge 

6  . Pelipas 

7  . Hossain 
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بررسی « هوهانت »همعی  و مدل تصحیح خطا و ازمون هم 0221تا  8906سابنه 
 .کرده و نالان داده است که رابطه علیتی بی  رشد عر ه پول و تورم وهود دارد

نتأایج ایأ    . تورم هند پرداختبه بررسی ارر عر ه پول بر  (0289)  «سبادی»
پولی منجر به کاهش تأورم   رانهیگ سختمطالعه نالان داد که اتخای معیارهای بتیار 

برد و بی أاری را   درصد می 2را به زیر  GDPدرصد نخواهد شد؛ اما رشد  2به زیر 
تواند اقتصاد را به سأمت   های انقباض پولی می  بنابرای  سیاست؛ دهد نیز افزایش می

توانأد ان را از ایأ  و أعیت     های ازادسازی پولی نمی سوق دهد؛ اما سیاستتورم 
 .نجات دهد

. انأد  رشد پول و تورم را در ای  بررسی کأرده ( 0282)  «هیانگ و هم اران»
نتایج ای  مطالعه نالان داده که ارتباط بی  رشد پول و تأورم، شأدید امأا نأاهمگ      

لی ای  در مواههه با تورم، عمل أرد  ، سیاست پو0222ویژه از اوایل دهه  به. است
نتایج، همچنأی  بیأانگر   . های قبل از ان اتخای کرده است تری نتبت به سال مناسب

مأدت   وهود رابطه م بت و یک به یک بی  تورم و رشد پول در بلندمأدت و میأان  
هأای موقأت و ارأرات وقفأه      مدت به علت وهود شأو   که در کوتاه است؛ درحالی
 .شود تر می رنگ ه م بت کممعنادار ای  رابط

اررات عر ه پول و بدهی مالی را بأر تأورم بررسأی کأرده     ( 0282)« نگوی »
 .است که بر اسا  ان عر ه پول ارر م بت معناداری بر تورم دارد

بررسی مطالعات گذشته حاکی از تغییر روند بررسی روابط تأورم و تقا أای   
هأای مبتنأی بأر     ه تحلیأل کأه در دهأه گذشأت    رأوری  پول در رول زمان اسأت؛ بأه  

. گیری از تاب  تقا ای پول نتأبت بأه نأرا تأورم، متأداول بأوده اسأت        رگرسیون
وی رابطه خطی بارباتی بی  . بود( 8923)  «کاگان»ای  گذار انی  روشی مطالعه پایه

های بیالتر، ای   اخیرا  محققان با بررسی. بی  تقا ای پول و تورم ترسیم کرده است
درسأت روابأط بأی      حیتصأر  بههای خطی قادر  اند که روش مو وع را ایعان کرده

هأای غیرخطأی نیأاز     تورم و تقا ای پول نیتت؛ از ایأ  رو، بأه اسأتفاده از روش   
                                                                                                                                 

1  . Sabade 

2  . Jiang et al 

3  . Cagan 
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های کاربردی، غیرخطی بأودن ایأ     پز از ان حجم قابل توههی از پژوهش. است
؛ (8990،  ؛ بنتأال و اس تأتی   8902،  ؛ خان8902،  بارو)اند  روابط را بررسی کرده

ای بأأا اسأأتفاده از روش  در مطالعأأه( 0283)  «و سأأیولی احامأأد»عنأأوان م أأال،  بأأه
ای، اهمیت اررات غیرخطی بودن را بر تحلیل تورم ههانی مورد بررسی قرار  استانه
عنأوان متغیأر اسأتانه رد     نتایج ای  مطالعه نالأان داده کأه ازادی مبادلأه بأه    . اند  داده
یم به رژیم دیگر وهود دارد که با فرض ههأانی  شود و تغییر رژیمی از یک رژ نمی

 .بودن تورم سازگار است
بأه بررسأی ربیعأت    ( 0283)  «کانیلوپولو  و کوترولیز»ای دیگر  در مطالعه

های تورم با ت یه خاص بر ماندگاری تورم پرداختند؛ نتایج ای  مطالعه نالان  پویایی
بتأیار بأاب یأا بتأیار پأایی       داد که درهه ماندگاری تورم بتته به این ه نرا تورم 

 .باشد، متفاوت است
زا بأه   در ااراوس یک مدل غیرخطی درون( 0281)  «اراواتاری و هم اران»

دهأد کأه    ها نالان مأی  نتایج ان. بررسی روابط میان تورم و رشد اقتصادی پرداختند
اقتصأادی  تأورم و رشأد     یرابطأه بأ  ، انگأاه  بلند باشأد  مها ااق و دُ ان  یتوزاگر 
 .شود می یرخطیغ

 یهأا  بأا وقفأه   یخودهمبتأتگ » هأای  با اسأتفاده از روش ( 0289)  «مارهانی»
به بررسی رابطه تأورم     «رگرسیون درهه دوم»و   «ای رگرسیون استانه»،  «یعیتوز

 یزمأان  هأای  در بأازه دهأد کأه    نتأایج نالأان مأی   . پرداختأه اسأت  و رشد اقتصادی 

                                                                                                                                 

1  . Barro 

2  . Khan 
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9  . Threshold Regression 
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ایأ    ؛ همچنأی  اسأت  یرم و رشد منفتو  یمدت و بلندمدت، روابط متقابل ب کوتاه
دو دهنأده   نالأان  89/89کند که استانه تورم در سأطح   اربات می یرور تجرب مقاله به

 .، قبل و بعد از استانه استمتفاوت  ردیرو

 مطالعات داخلی .8-0-0

انأد؛ از ان   مطالعات داخلی متعددی رابطه بی  تورم و عر ه پول را بررسأی کأرده  
، هادیأان  (8612)منجذس  ،(8616)نژاد و تال ینی  لعات عباسیتوان به مطا میان می
اشأاره  ( 8690)و شأاهمرادی و صأارم   ( 8698)، کاکویی و نقأدی  (8610)و پارسا 

 .کرد
ای به بررسأی پأولی بأودن تأورم در      در مطالعه( 8616)نژاد و تال ینی  عباسی

منجأر بأه    درصدی حجم پأول  82نتایج ای  مطالعه نالان داد رشد . ایران پرداختند
ها به میزان سه درصد خواهأد شأد؛ همچنأی  فر أیه      افزایش سطح عمومی قیمت

 .شود پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی
بررسی عوامل پأولی  »ای تحت عنوان  در مطالعه( 8619)عمادزاده و هم اران 

دبت بأا اسأتفاده از روش معأا   « (8610-8661)ی مارر بر تورم در ایأران  پول ریغو 
اند که گراه تورم در ایران صرفا  یأک پدیأده پأولی نیتأت و      نتیجه گرفته زمان هم

گیأری ان   تورم وارداتی، مال ست ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیأز بأر شأ ل   
درصأد را در   60/21تثریر م بت داشته است؛ امأا رشأد نقأدینگی سأهمی بأال  بأر       

 .گیری تورم داشته است ش ل
 حجأم  گتأترش  ارربخالی بر تحلیلی»ای با عنوان  مطالعه در( 8612)منجذس 

و با استفاده  8616تا  8630برای دوره زمانی « ایران اقتصاد در تورم و تولید بر پول
از روش تخمی  حداقل مربعات معمولی، ابتدا مدل پولی ایران را شناسأایی کأرد و   

هأای   ن مأدل عنأوا  های کسسی ی و کینأزی بأه   سپز در ااراوس مدل  تخمی  زد،
وی وهود توهم پأولی و وهأود   . رقیب، خن ی بودن پول را در بلندمدت تثیید کرد

 .شرایط کینزی را در اقتصاد ایران تثیید کرد
 تغییأرات  وقفأه  با ریتثر براورد»ای با عنوان  در مطالعه( 8610)هادیان و پارسا 

بأرای   ARDLبأا اسأتفاده از روش   « ایأران  اقتصاد در تورم سطح بر نقدینگی حجم
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اند که تغییأر در یأک دوره معأی  در حجأم      نتیجه گرفته 8619-8692دوره زمانی 
 .دهد نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تثریر قرار می

: ایأران  اقتصأاد  در تأورم  و پأول  رابطأه »در مطالعأه  ( 8698)کاکویی و نقدی 
بأرای بررسأی دوره زمأانی     ARDLبا استفاده از روش  «P* مدل اسا  بر شواهدی
بینأی   اند که ش اف قیمت داخلی قادر به تو یح و پأیش  نتیجه گرفته ،8620-8610

تورم برای اقتصاد کالور نیتت؛ یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صأدق  
درصد رشد نقدینگی منجأر بأه افأزایش سأطح عمأومی       82همچنی  هر . کند نمی
رور نتبی فر یه پولی بأودن   رو به از ای  . شده استدرصد  3/9ها به میزان  قیمت

 .اند تورم اقتصاد ایران را تثیید کرده
گأذاری   سیاست پأولی بهینأه و هأدف   »با بررسی ( 8690)شاهمرادی و صارم 

با در نظأر گأرفت  پأولی بأودن تأورم       8616-8699در دوره زمانی « تورم در ایران
عی از نأرا رشأد حجأم پأول بأه دسأت       ایران، فرم پویای رابطه تقا ای کل را تاب

ها نالان داده است که نرا رشد حجم پول ارری بر شأ اف تولیأد    نتایج ان. اوردند
 .شود رور کامل در انتظارات تورمی منع ز می ندارد و به

رسد که فرض وهأود رابطأه خطأی بأی  حجأم پأول و تأورم در          به نظر می
که مطالعات اخیر محققان نالان مطالعات مذکور پذیرفته شده و ای  در حالی است 

زیأاد تغییأرات    احتمأال  بأه داده است که رابطه بی  تورم و متغیرهای اررگذار بر ان 
در ایأ   . کند و باید از رری  روابط غیرخطأی بررسأی شأود    ای را تجربه می استانه

؛ فطأأر  و 8690سأأحابی و هم أأاران،  )راسأأتا اخیأأرا  معأأدودی از محققأأان    
 .اند بررسی غیرخطی رشد پول و تورم پرداخته به( 8699دوست،  حتینی

 بأر  نقأدینگی  رشأد  اررات»ای با عنوان  در مطالعه( 8690)سحابی و هم اران 
« گزینی مأارکوف  راه»با استفاده از مدل « رژیم تغییر های مدل: ایران اقتصاد در تورم

قتصاد، اند که در رژیم تورم متوسط در ا نتیجه گرفته 8692-8639برای دوره زمانی 
درصأدی   20هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه، منجأر بأه افأزایش    

دار رشأد   عسوه بر ای  در رژیم نرا تورم باب، ارأر معنأی  . تورم در ایران شده است
 .نقدینگی بر تورم تثیید نالده است



111هایغیرخطیاتورگرسیوانتقالمالیمرهیافتمدل:ایپایهپولیبرتورمتأثیرآستانه

 غیرخطأی  بأراورد »در پژوهالأی بأا عنأوان    ( 8699)دوست  فطر  و حتینی
بأا اسأتفاده از   « (8620-8692) ایران در تورم ای استانه سطح یی تع و پول تقا ای
اند که تاب  تقا أای پأول غیرخطأی و     نتیجه گرفته  «رگرسیون انتقال مسیم»روش 

درصدی است و در تأورم   02/89ای  پاسخگویی م بت تقا ای پول در تورم استانه
 .دهد صورت منفی واکنش نالان می بابتر تقا ای پول به

 ونیخأود رگرسأ   یاقتصادسأنج   أرد یا اسأتفاده از رو بأ ( 8690)پأور  حتینی 
و ازمون علیت گرنجری ( VECM) یبردار یخطا حیتصح یالگو، (VAR) یبردار

دوره  یرأ  رانیأ بودهه، عر أه پأول و نأرا تأورم ا     یکتر یروابط علت و معلول
 یحجم پول و کتربر اسا  نتیجه ای  پژوهش، . ی کرده استبررس 8699-8632
دوره مأورد   یرأ  -بأر نأرا تأورم    یدار یم بأت و معنأ   ریبلندمدت تأثر در بودهه 
گرنجأر،   تیحاصل از ازمون عل جینتاعسوه بر ای  بر رب   گذاشته است؛ -یبررس

بنأابرای    ؛مأدل وهأود دارد   یرهأا یتمأام متغ   یبأ  میرمتأتق یغ ای میرابطه متتق کی
 شیاسأت و افأزا   «علأت عر أه پأول    ،بودهه یکتر»و  «علت تورم ،عر ه پول»

عر أه پأول منجأر بأه     ، پأول شأده   التریبودهه منجر به عر ه ب یمداوم در کتر
 یکتر  یدوررفه ب یرابطه علت و معلول کی گرید یاز سو. شود یتورم م شیافزا

 .داردبودهه و تورم وهود 
ارأرات  بأه بررسأی    ARDLبأا اسأتفاده از رهیافأت    ( 8690)صادقی و ریبأی  

در بأازه زمأانی   بر نرا تأورم ایأران    رگذاریو سایر عوامل تثر یالملل  یب یها میتحر
از رری  تغییرات در نرا  ها میکه تحر دهد ینتایج نالان م. اند پرداخته 8696-8632

بأان ی   یها نرا ارز، نرا سود سپرده ی اونمتغیرهایو  ارز و کتری بودهه دولت
حال ان ه درامدهای  .استتورم داشته متتقیم و معناداری بر نرا  ریو نقدینگی تثر
 .است  در ای  دوره بر نرا تورم تثریر منفی داشته یمالیاتی و نفت

بأازنگری  به  «تبدیل موهک»با استفاده از روی رد ( 8690)خوایانی و نادمی 
در بلندمأدت   اند کأه  پرداخته و نتیجه گرفتهش اف تولید و تورم برای اقتصاد ایران 
بأا   «منحنی فیلیأپز »ای  نتیجه ماید وهود . رابطه تورم و ش اف تولید م بت است

                                                                                                                                 

1  . Smooth Transition  
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مأدت و در   اما رابطه دو متغیر در بازه زمأانی کوتأاه   ؛شیب منفی در بلندمدت است
 .کننده نوعی منحنی فیلیپز با شأیب م بأت اسأت    قبل از انقسس، منع ز یها سال

در سخنرانی هایزه نوبل خود برای  8900ا در سال ای  منحنی راستفاده از فریدم  
 تواند یای  نتیجه م. اندساله مم   دانتت یا برای دورهو با تورم باب  یاقتصادهای

 .در ازمون تئوری منحنی فیلیپز در اقتصاد ایران بتیار مهم باشد
 بأه بررسأأی کأاربرد تبأدیل موهأأک پیوسأته    بأأا ( 8690)احتأانی و رأاهری   

. انأد  پرداخته ان با تورم  دهنده لیطه علّی بی  نقدینگی و اهزای تال راب یها ییایپو
رشد  بی فاز  در بلندمدت یک رابطه باربات، قوی و همدهد که  ها نالان می نتایج ان

 یا که افزایش رشد حجأم پأول بأا وقفأه     یا گونه به ؛تورم برقرار است وحجم پول 
ماهأه،   دومأدت و   در مقیا  کوتاه. شود یساله منجر به افزایش تورم م 012حدودا  
امأا در   بوده،در تورم همراه ( افزایش)در رشد شبه پول با کاهش ( کاهش)افزایش 

با ای  تو أیح   است؛شبه پول  و بلندمدت هریان علّیت از تورم به رشد مدت انیم
ههأت حرکأت    خسف ههت و در بلندمدت هم مدت انیکه متغیرهای مذکور در م

 مأدت  انیأ مأدت و م  رابطه بی  رشد نقأدینگی و تأورم در کوتأاه   همچنی   .اند کرده
در بلندمدت، رشأد  . و به رابطه اهزای نقدینگی با تورم بتتگی دارد استناهمگ  

 .ردیپذ یسال از ان تثریر م دوست و پز از گذشت انقدینگی پیرو تورم 
هأای غیرخطأی    وهه تمایز مطالعه حا ر از مطالعأات داخلأی، کأاربرد مأدل    

بررسی مطالعات داخلی نالان داد که مطالعات فطر  . رگرسیون انتقال مسیم است
هأای غیرخطأی    نیز از مدل( 8690)و سحابی و هم اران ( 8699)دوست  و حتینی

یچینگ بأرای  سأحابی و هم أاران از روش سأنتی مأارکوف سأوئ     . اند استفاده کرده
 STRاند؛ امأا در مطالعأه حا أر از روش هدیأد      تخمی  غیرخطی روابط بهره برده
رغم  دوست نیز علی در پژوهش فطر  و حتینی. برای ای  مهم استفاده شده است

ایأ  مطالعأه بأه     ،STRشباهت روش تخمأی  و اسأتفاده هأر دو مطالعأه از روش     
ای  العأه حا أر بأه تخمأی  رابطأه     تخمی  تاب  تقا ای پول پرداخته، حال ان ه مط

 .برای تورم در ایران اقدام کرده است
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 روش تحقیق. 0

مطالعه حا أر از الگأوی رگرسأیون انتقأال مسیأم بأرای بررسأی رابطأه تأورم و          
ایأ  الگأو، یأک الگأوی سأری زمأانی       . بهره بأرده اسأت   متغیرهای اررگذار بر ان

رگرسأیونی تغییأر   »لگأوی  ا افتأه ی توسأعه تأوان ان را شأ ل    خطی است که می غیر
 .است 89رابطه  صورت بهای  الگو در حالت کلی . تلقی کرد  «و عیت

(89)                                     

                                          

.بردار پارامترهأا اسأت   و زا،  متغیرهای برون txزا،  متغیر درون tyکه در ان

ts        متغیر انتقال است که تغییأرات ان باعأن تغییأر  أریب متغیرهأای براوردگأر
)تاب  . شود می , , )tF s c ،«نامیده شده، در تاب  انتقأال « تاب  انتقال , ,tF s c ،

پأارامتر  . هتأتند  معأروف به پارامتر موقعیت  cپارامتر شیب و پارامتر  به پارامتر 
کنأد و پأارامتر موقعیأت،     شیب، سرعت انتقال را بی  دو الگوی حدی مالخص می

مقأدار انتقأال و مقأدار تأاب  انتقأال      . ها اسأت  بی  ای  رژیم هحد استانکننده  تعیی 
در ادبیأات   .خواهد بود tکننده الگوی حاکم در هر دوره ، تعیی F(.)متناظر با ان

اقتصادسنجی، فرم تابعی معمول که برای تاب  انتقال در نظر گرفته شأده اسأت، بأه    
 .صورت لجتتیک و نمایی استدو 

صأورت زیأر تعریأم     بأه ( LSTAR)بر ای  اسا ، فرم تاب  انتقأال لجتأتیک   
 .شود می

(82)                                            

بأا رابطأه زیأر هأایگزی      ( 8)رابطأه   در F تأاب    (ESTAR)ش ل نمأایی مأدل    در
 .شود می

(83)                                                     

ی ی از مراحل اساسی در تخمی  الگوهای رگرسیون انتقال مسیأم، ازمأون خطأی    
 بأرای  یرخطأی اگر قرار است از روش غ. بودن الگو در برابر الگوی غیرخطی است

از  ینأد کأه فرا شأود  متألم   محققان ایاز ان بر ید قبلبا استفاده شود، مدل ی تخم
صورت کند؛ بنابرای  فر یه صفر مبنی بر خطی بودن به یم یتتبع یرخطیغ یالگو

                                                                                                                                 

1  . Switching Regression 
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0 : 0H   در واق  با فرض صفر بودن. شود تعریم می  بأه یأک   ( 8)، معادلأه
و ( 8911)و هم أاران    «لوکأون  »حلأی کأه     راه. شأود  رگرسیون خطی تبدیل مأی 

انأد، هأایگزی  کأردن تأاب       برای حل ای  مال ل ارائه کأرده ( 8999)  «تراسویرتا»
) انتقال , , )tF s c  بأرای انجأام ایأ  ازمأون، از     . مناسب اسأت   «تیلور»با تقریب

استفاده شأده؛  ( 8911)بتط درهه سوم تیلور بر اسا  پیالنهاد لوکون  و هم اران 
 :شود میبه ای  ترتیب، رگرسیون کم ی زیر نوشته 

              
       

    
 
   (80          )  

1twدر انکه  
 بردار متغیرهای متتقل مدل است.ts متغیر انتقال و   پارامترهأای

k رایب خطی مدل کم ی و    پارامترهای  رایب غیرخطی مدل کم أی اسأت .
 :خواهد بود صورت در ای  و عیت، فر یه صفر مبنی بر خطی بودن الگو به ای  

(81)               
    

    
    

انتخأاس  . ، ابتدا باید متغیر انتقال برای انجام ازمون فوق تعیأی  شأود  (9)در معادله 
اهمیت فراوانی برخوردار است، بل أه در تعیأی     در ای  ازمون از تنها نهای  متغیر، 

  «تتأای »نوع الگو و تخمی  نهایی ان نیز سهم بتأیاری دارد؛ بأرای ایأ  منظأور،     
در ان متغیأر انتقأال    انأد کأه   کأرده ازمونی را ارائأه  ( 8999)« تراسویرتا»و ( 8919)

شود که اماره ازمون مربوط به ازمأون خطأی بأودن بأه      مناسب، روری انتخاس می
، بأأه ترتیأأب «دو -کأأای»در ایأأ  مرحلأأه بأأا اسأأتفاده از امأأاره  . حأأداقل برسأأد

 :شود های زیر ازمون می محدودیت
      

                               89    

     
       

                                   
     

       
       

             

خواهأأد بأأود و انانچأأه  LSTARرد شأأود مأأدل دارای الگأأوی  3Fاگأأر فر أأیه
با رد ای  فر أیه، مأدل   . شود ازمون می 2Fمحدودیت فوق پذیرفته شود؛ فر یه 

                                                                                                                                 

1  . Luukkonen 

2  . Terasvirta 

3  . The Taylor series approximate 

4  . Tsay 
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گردد؛  ازمون می 1Fفر یه  خواهد بود؛ در غیر ای  صورت ESTARدارای الگوی 
 .است LSTAR الگویدر صورت رد ای  فر یه، مدل دارای 

 بررسی مدل و نتایج حاصل از برآورد پارامترها .9

از سأایت بانأک    8692تأا   8629هأای   بأا سأال   های مأرتبط  در ای  مقاله کلیه داده
برای بررسی ارر متغیرهای مختلم بر تورم، با اسأتفاده  . مرکزی استخراج شده است

 (0282،  ؛ مادسأ  و هم أاران  0229،  ای و هم أاران )زا  های رشد درون از مدل
 :شود نوشته می 02رابطه  صورت بهتورم 

(02)           , , , ,t t t t t tINF f k E R H 
 

 tHموهأودی سأرمایه،    tkتورم داخلأی،   tINF: از اند عبارتکه متغیرهای ان 
نأرا  . نرا تأرهیح زمأانی   tنرا ارز و tEنرا بازدهی سرمایه،  tRپایه پولی، 

،  فردریک و هم أاران )ترهیح زمانی ی ی از متغیرهای اررگذار بر انتظارات تورمی 
میزان صبر و ش یبایی هامعه در استفاده از مناب  تحت  دهنده نالاناست که ( 0220

برای محاسبه ای  نرا، به دلیل دسترسی نداشأت   . اختیار در زمان حال یا اتی است
توان از متغیرهأای هأایگزی  م أل نتأبت مصأرف بأه درامأد         به ارسعات ان، می

 C y دبلأی  ) سأتفاده کأرد  هأای قبأل ا   یا مصرف خصوصی و حتی تورم سال
که در مطالعه حا ر از روش نختأت اسأتفاده شأده    ( 8698اصفهانی و هم اران، 

زای سیدراس ی، مطالعه حا ر از روش  با توهه به مبانی نظری الگوی درون. است
، tk ،tH ،tRو متغیرهأای  INFرگرسیون انتقال مسیم برای بررسی رابطأه بأی    

tE وt خطی است کأه   ای  الگو، یک الگوی سری زمانی غیر. کمک گرفته است
 .تلقی کرد از الگوی رگرسیونی تغییر و عیت افتهی توسعهتوان ان را ش لی  می
 
 
 

                                                                                                                                 

1  . Chi et al 

2  . Madsen et al 

3  . Frederick et al 
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(ADF)افتهیمیتعمفولردیکیواحدریشهآزمون.7جدول

 آزمون ریشه واحد روی سطح متغیر
 احتمال کمیت بحراني

K 13/2 99/0 
E 33/4 00/3 
R 00/1- 01/0 
H 40/4 00/3 
 99/2- 04/0 
INF 13/2 99/0 

 های تحقی  یافته: منب 

 هم أاران  و «کلم »هتتند؛ برخی از متغیرها در سطح، نامانا  8با توهه به هدول 

کنند، هنگامی که برخی از متغیرهای تحقی  نامانا باشند باید پأیش   بیان می( 0282)
متغیرهای تحقیأ  ارمینأان حاصأل     بی همعی  هم رابطه ، از وهودSTRاز تخمی  

 .شود کرد؛ به ای  منظور از ازمون هوهانت  استفاده می

نتایجآزموناثر.2جدول

 احتمال مقدار بحراني آزمون اثر مقدار ویژه فرضیه صفر

0r  91/0 44/391 94/94 00/0 

1r  14/0 99/94 03/19 00/0 

2r  49/0 02/41 04/49 00/0 

3r  43/0 32/12 99//29 02/0 

4r  21/0 04/32 49/34 34/0 

 های تحقی  یافته: منب 

نتایجآزمونماکزیمممقدارویژه.9جدول

 احتمال مقدار بحراني آزمون ماکزیمم مقدار ویژه مقدار ویژه فرضیه صفر

0r  91/0 44/303 09/40 00/0 

1r  14/0 91/10 09/11 03/0 

2r  49/0 90/21 40/29 31/0 

 های تحقی  یافته: منب 

در سأطح  )همعأی   هأم  عدم رابطه که شود می مالخص 6و  0های  هدولبر اسا  
بأا رد نالأدن وهأود رابطأه     . شأود  مأدل رد مأی   متغیرهأای  بأی   %(99ی دار یمعن
تأوان از فقأدان رگرسأیون کأایس و      الگو، مأی همعی بی  متغیرهای موهود در  هم

 .وهود ارتباط بی  متغیرها ارمینان حاصل کرد
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 آزمون غیرخطی بودن، انتخاب متغیر و فرم انتقال .9-8

، در ابتدا باید متغیر انتقال برای انجام ازمأون تراسأورتا تعیأی     80با توهه به رابطه 
 .شود

 نتایجآزمونخطیبودنوتعیینمتغیرانتقال.4جدول

k=3 k=2 k=1  انتقال متغیر(ts) 

(00/0 )42394 (00/0 )20001 (00/0 )4100 INF 

(00/0 )41040 (00/0 )33909 (00/0 )3494 H* 

(00/0 )30021 (00/0 )24030 (00/0 )3324 E 

(00/0 )3091 (00/0 )2024 (00/0 )011 K 

(00/0 )933 (00/0 )010 (00/0 )929 P 

(00/0 )4432 (00/0 )1303 (00/0 )3412 R 

 های تحقی  یافته: منب 

بأا  . مالخص شده اسأت « *»، نختتی  کاندیدای متغیر انتقال با عسمت 9در هدول 
اسأت؛   Hشود که متغیأر انتقأال    در ای  هدول، مسحظه می شده انیبمقایته مقادیر 

باید فرم تأابعی مناسأب بأرای تأاب  انتقأال       پز از مالخص شدن کاندیدای ورود،
در  ESTARو  LSTARنتأایج ازمأون تراسأورتا بأرای انتخأاس بأی        . بررسی شود

 .ارائه شده است 2هدول 

 انتخابتابعانتقال.5جدول

 مدل مناسب
3F آماره آزمون 

LSTAR 
94/20 

(00/0) 

 ماره کای دوآ

(prob) 

 نتایج تحقی : مثخذ

1Fدرصأد، فر أیه    99بأودن   دار یمعندر سطح  Fبا توهه به اماره  شأود؛   رد مأی  
در ایأ  حالأت،   . صأورت لجتأتیک اسأت    بنابرای ، الگوی مناسب تاب  انتقأال بأه  

 :شود تخمی  زده می 08صورت الگوی  به
INF = C  + C *H + C *E + C *K + C *P + C *R+1 2 3 4 5 6

(C  + C *H + C *E + C *K + C *P + C *R)/(1+EXP(C *(H-C )))7 8 9 10 11 12 13 14 (08)      

 رس هتتند، بایأد از روش   صورت حاصل شده به از انجا که  رایب مدل تصریح
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 .براورد شوند( NLLS)حداقل مربعات غیرخطی 

 تخمینمدلغیرخطی.6جدول

INF = C  + C *H + C *E + C *K + C *P + C *R+1 2 3 4 5 6

(C  + C *H + C *E + C *K + C *P + C *R)/(1+EXP(C *(H-C )))7 8 9 10 11 12 13 14 
 نام متغیر

 ضرایب قسمت خطي خطي ضرایب قسمت غیر
 عرض از مبدأ 41/342( 00/0) -0013/342( 00/0)

(04/0 )0000941/0 (00/0 )000300/0 H 

(00/0 )000300/0 (41/0) 000112/0 E 
(44/0 )00000194/0 (44/0) 00000143/0- K 

(00/0 )3311/303 (00/0 )4340/304- P 
(00/0 )0442/931 (00/0 )9942/934- R 

 مقدار آستانه 343000

 سرعت انتقال 9/0

99/0 2R 
99/0 2R 

 های تحقی  یافته: منب 

 رایب رژیم اول، . دهد که متغیر تورم دو رژیم دارد نالان می 3نتایج کمّی هدول 
 أرایب رژیأم دوم   . امده اسأت  3همان  رایب قتمت خطی است که در هدول 

رخطی الگو به  رایب قتمت خطی محاسأبه  نیز با ا افه شدن  رایب قتمت غی
 :شود می

 :رژیم اول
INF=152.64 + 0.0001 H + 0.0003 E - 0.000003 K - 184.41 P - 714.79 R 

 :رژیم دوم
INF=-0.42 + 0.0002 H + 0.0004 E - 0.0000004 K - 3.3014 P + 2.06 R 

تورم ارر م بأت دارد  شود، پایه پولی و نرا ارز در رژیم اول بر  که مسحظه می انان
 .شود و ای  اررات در رژیم دوم تقویت می

. رر نرا ارز در رژیم دوم به مبحن گذر نرا ارز بر تورم مرتبط استاتقویت 
ای از واردات  یابد، حجم گتترده در واق  هنگامی که نرا ارز در کالور افزایش می

در سأطح  ...( و  هأا  کارخانأه ای و مواد اولیه مأورد نیأاز    کابهای مصرفی، سرمایه)
شود و افزایش قیمت کابهای وارداتأی   ی از ان متثرر میفروش عمدهی و فروش خرده

شأدت  . گأردد  موهب افزایش قیمت کابهای داخلی وابتته به کابی وارداتأی مأی  
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ای از  گأذر نأرا ارز درهأه   . هأا اسأت   تغییرات، وابتته به درهه اتبندگی قیمأت 
اگأر تأثریر کأاهش    . شأود  در قیمت کابها مأنع ز مأی   تغییرات نرا ارز است که

، انگأاه گأذر نأرا    (شود)ها منع ز نالود  ارزش پول رایج داخلی کامس  در قیمت
تقویت نرا ارز در رژیم دوم به معنای ان است کأه  . خواهد بود( کامل)ارز ناقص 

پأز از  افتد که  هنگام تغییرات نرا ارز، در رژیم اول گذر نرا ارز ناقص اتفاق می
افزایش نأرا ارز  . پذیرد مدتی در رژیم دوم تعدیل در ههت تقویت ان صورت می

هأای   با کاهش ارزش پول، قیمأت : تواند موهب تورم شود از رری  دیگری نیز می
یابد و ای  متئله موهب افزایش فالأار بأرای افأزایش     ی افزایش میوارداتکابهای 
هأای تجأاری عمومأا      ر ایأ ، هزینأه  شود؛ عسوه ب ها و دستمزدهای اسمی می قیمت

 ریأ غی و گمرکأ ناشی از موان  و قأوانی    ونقل حملهای  تحت تثریر تغییرات هزینه
در . گأردد  ی است که ای  متئله موهب تدریجی شدن تعدیست نرا ارز مأی گمرک

تأر   هأا اگأاه   ییر هزینهتغواق  با گذشت زمان، فعابن بازار نتبت به کیفیت و میزان 
ها نیز نتبت  توان به تعدیست ان تقویت ارر نرا ارز در رژیم دوم را میشوند و  می
 .داد

موهودی سرمایه، نرا ترهیح زمانی و نرا بازدهی سرمایه در رژیأم اول بأر   
در رژیم دوم از اررات منفی متغیرهای مذکور کاسته شده . گذارند تورم ارر منفی می

را تأرهیح زمأانی همچنأان ارأر     موهودی سرمایه و ن متغیرهای که یرور بهاست؛ 
کنند؛ ولی ارر نرا بازدهی سأرمایه بأر تأورم م بأت      منفی خود را بر تورم حف  می

ای  است که حتأی   دهنده نالاندر عامل اول یعنی موهودی سرمایه، نتایج . شود می
وهأود  . با تغییر استانه نیز نوع رابطه تغییر ن رده، اما از شدت ان کاسته شده است

هأر اأه میأزان     کأه  اأرا نفی بی  دو عامل مذکور دور از یهأ  نیتأت؛   ارتباری م
هأای بیالأتری بأرای تولیأد و در نتیجأه       سرمایه در یک کالور بیالتر باشد، ظرفیت

وهود ظرفیت عر ه بیالتر نیز برابر با فالار . عر ه بیالتر کابها در ان وهود دارد
ورد نأرا تأرهیح   در مأ . تقا ای کمتر و در نتیجه شرایط فالار قیمتی کمتأر اسأت  

نتایج حأاکی از وهأود ارتبأاط منفأی بأی       . زمانی با مفهومی انتزاعی مواهه هتتیم
نرا ترهیح زمأانی بیالأتر یعنأی    . تورم و نرا ترهیح زمانی در هر دو استانه است
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انداز کمتری به اینده منتقأل   ترهیح بیالتر مصرف حال به اینده که در نتیجه ان پز
شأده بأرای نأرا رهحأان زمأانی       ه حا ر معیار انتخاسخواهد شد؛ البته در مطالع

ارتباط منفی بأی  نأرا رهحأان زمأانی و     . شامل دو قتمت مصرف و درامد است
تورم به معنی ارتباط م بت بی  تورم و درامد است؛ به ای  معنا کأه هراأه درامأد    

ر در توهیه ای  ارتبأاط م بأت بایأد بأه ارأ     . بیالتر باشد، تورم نیز بیالتر خواهد بود
غیرمتتقیم درامد اشاره کرد؛ در ای  حالت با افزایش درامد، تقا ای کاب افأزایش  

یابد و در صورت نبود ظرفیت مناسب، ایأ  افأزایش تقا أا از رریأ  افأزایش       می
ی دیگأر  ا گونه بهها هبران خواهد شد؛ در صورتی که از منظر مصرف، و    قیمت

 .گذاشتر خواهد رور متتقیم بر تورم ار خواهد بود و مصرف به
بتتگی دارد که بر « تقعر تاب  تولید»ارر تغییر بازدهی سرمایه بر تورم به میزان 

در ای  مقاله انتظار بر ان بود که تقعر تأاب   . تواند م بت یا منفی باشد ای  اسا  می
واقعی م بتی بر بازدهی سرمایه بگأذارد و بأه کأاهش تأورم منجأر        تولید، ارر مانده

ایج فقط در استانه پایی  ارتباط منفی را تثیید کرد و در استانه بأاب ایأ    شود؛ اما نت
در حقیقت در استانه پایی ، افزایش یخیأره سأرمایه از انجأایی    . ارتباط م بت است

دهد، منجر به افزایش نگهداری مانأده حقیقأی    که تولید نهایی سرمایه را کاهش می
توان بر تغییر ههت تأاب    ستانه باب میپول توسط خانوارها نیز خواهد شد؛ اما در ا

تولید صحه گذاشت؛ به عبارت دیگر با تغییر استانه و رفت  به استانه باب، افأزایش  
دهد؛ اما میزان افزایش درامأد   بازدهی سرمایه، هم تولید و هم درامد را افزایش می

تقا ای  بیش از افزایش تولید است که در نتیجه ان روند تتری  درامد و در نتیجه
. کاب بیش از عر ه ان خواهد بود؛ ای  حالت به معنای ایجاد شرایط تورمی اسأت 

به دست امده که بیانگر سرعت تعدیل باب از رژیم اول به  9/2مقدار سرعت انتقال 
توهأه   دسأت امأد، بأا   در واق  اون متغیر انتقال، پایأه پأولی بأه    . رژیم دوم است

منجأر بأه    سرعت بهتواند  که تقویت پایه پولی می توان گفت انتقال باب می سرعت به
 دهیأ پد یرگی ش ل املع دهد که بررسی مطالعات نالان می. شود تغییر رژیم تورمی 
در  یتورم در کالأورها  یول ؛رشد عر ه پول است افتهی توسعه یتورم در کالورها

که ای  مو أوع   (0288، یتوتونچ) تتین یپولای  پدیدهرور مطل   به حال توسعه،
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و ( 8918)واب  ، سأارهنت عأسوه بأر ایأ ،    . با نتایج ای  تحقی  سأازگار اسأت  
 کأاهش رشد بابتر پول و ی همچون عوامل مرتبط با عدم تعادل مال( 8919) لیمونت

در حأال توسأعه    یموهأب تأورم در کالأورها    دانند کأه  را از عواملی می نرا ارز
 .شود یم

نختأتی  ازمأون مأورد    . شأود  ینأی پرداختأه مأی   در انتها به ارزیابی مدل تخم
 Fارزش احتمأال ازمأون   . بررسی، ازمون عدم وهود خطای خودهمبتتگی اسأت 

، 90/2، 92/2، 99/2، 13/2، 10/2بأه ترتیأب برابأر بأا      82های یأک تأا    برای وقفه
براورد شده است که بر اسا  ان فر أیه صأفر    99/2و  99/2، 99/2، 91/2، 90/2

در سطح ارمینأان مناسأبی بأرای     -بر عدم وهود خودهمبتتگی مبنی -ای  ازمون
ازمون باقی نمانأدن رابطأه    دومی  ازمون مورد بررسی،. شود ها رد نمی تمامی وقفه

بأراورد   Fبا توهه به ارزش احتمأال، ازمأون   . غیرخطی در پتماندهای مدل است
رخطأی  مبنی بر عدم وهأود رابطأه غی   -؛ فر یه صفر ای  ازمون(96/2) است شده

ی توانتأته  رأورکل  بأه شود؛ بنابرای ، الگو  رد نمی -ا افی در سطح ارمینان مناسبی
برای بررسی خطاهأای موهأود،   . است، رابطه غیرخطی بی  متغیرها را تصریح کند

و  90/2به ترتیأب   2و  Fهای  ، ارزش احتمال امارهARCH-LMبر اسا  ازمون 
ها، فر أیه صأفر    ارزش احتمال هر دو ای  اماره بر اسا . شده است براورد 98/2

در ( ARCH) یونیخأود رگرسأ  مبنی بر عدم وهود ناهمتانی واریانز مالروط بأه  
هأای ارزیأابی فأوق، الگأوی      با توهه به ازمون. شود سطح ارمینان مناسبی رد نمی

 .غیرخطی تخمینی از نظر کیفی قابل قبول است

 یگیر نتیجه

ها بر پدیده تأورم،   بی  متغیرهای اقتصادی در حوزه کسن اقتصاد و اررات انارتباط 
در ای  . ها بوده است همواره ی ی از متائل مهم اقتصاددانان در بررسی رشد قیمت

توانأد، انأی     راستا، استفاده از مبانی خرد اقتصادی در تفتیر متغیرهای کأسن مأی  
ل مطالعه حا ر با استفاده از مبأانی خأرد   متائلی را به حداقل برساند؛ به همی  دلی

اقتصادی به بررسی ارتباط تورم و دیگر متغیرهأا پرداختأه اسأت؛ امأا از انجأا کأه       
های مختلم متقارن نبوده است، فرض غیرخطی بودن  تداوم تورم در ایران در زمان
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های اولیه فرض غیرخطی بودن را تثیید کرد؛ بنأابرای ،   روابط مطرو شد که بررسی
اررگأذار  قاله حا ر وهود غیرخطی بودن روابأط بأی  تأورم و سأایر متغیرهأای      م
نتایج مطالعه نالان داده که پایه پأولی  . را بررسی کرده است( پایه پولی خصوص به)

و نرا ارز، در رژیم اول بر تورم ارر م بتأی دارنأد و ارأرات مأذکور در رژیأم دوم      
انی و نرا بأازدهی سأرمایه، در   موهودی سرمایه، نرا ترهیح زم. شوند تقویت می

در رژیم دوم از ارأرات منفأی متغیرهأای    . رژیم اول دارای ارر منفی بر تورم هتتند
که متغیرهای موهودی سرمایه و نرا ترهیح زمأانی   روری شود؛ به مذکور کاسته می

کنند؛ ولی ارر نرا بأازدهی سأرمایه بأر     همچنان ارر منفی خود را بر تورم حف  می
 .شود می تورم م بت
امده، مالخص است، ارر نرا تأرهیح زمأانی در    دست بهکه از نتایج  رور همان

هر دو رژیم منفی است؛ به ای  معنی که افزایش ای  نرا موهب کأاهش تأورم در   
تر ای  ارتباط، رابطأه پنهأان بأی  درامأد و تأورم       با بررسی دقی . ایران خواهد شد

ای درامأد، بأه هأای ان أه از رریأ       هأ  به ای  صورت که افأزایش . شود اش ار می
افزایش تولید هبران شود، از رری  افزایش تورمی هبران شده است؛ در واق  ایأ   

قیمت در اقتصاد ایران است؛ به عبأارت   -حالت شواهدی بر ایجاد مارپیچ دستمزد
رفأاه ایأ  قالأر از هامعأه افأزایش        دیگر، با افزایش درامد یا دستمزد نیروی کأار، 

 .ت و ای  مو وع عمس  اررات رفاهی خاصی در پی نخواهد داشتنخواهد یاف
با توهه به تثیید وهود ای  مارپیچ در اقتصاد ایران، به متأئوبن امأر پیالأنهاد    

نختأت این أه   : ی به دو هنبه تورم توهه داشأته باشأند  گذار استیسشود تا در  می
پأی خواهأد   های م بأت زیأادی بأرای اقتصأاد در      کاهش نرا ترهیح زمانی، هنبه

داشت؛ در ای  راستا باید بر ربات درامدی متمرکز شوند تا منأاف  ان در بلندمأدت   
در واق  دنبال کردن ای  رونأد راه  . هم عاید نیروی کار و هم عاید کل هامعه شود

دوم این ه با توهأه  . به هایی نبرده، فقط منجر به هدر رفت بیالتر مناب  خواهد شد
کننأدگان   رکز اصلی باید بر افزایش قدرت خریأد مصأرف  ، تمامده دست بهبه نتایج 
در . تا از ای  رری  مصرف و ترهیح زمانی افزایش و تورم کأاهش یابأد   قرار گیرد

حقیقت، ی ی از مال ست اصلی هامعه ما در مواههه با معضل تورم، نبود قأدرت  
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. شأود  هأای نامناسأب درامأد تالأدید مأی      خرید کافی است که در کنار ان، افزایش
عسوه بر ای  با توهه به تقویت ارر نرا ارز در رژیم دوم باید مو أوع گأذر نأرا    

بأه ایأ     گأذار  استیسبزم است . ی مدنظر قرار دادگذار استیسارز بر تورم را در 
افأزایش   بأاره  کی بهها  ن ته توهه کند که به هنگام کاهش ارزش پول داخلی، قیمت

 .پذیرد ست صورت مییابد، بل ه در یک روند تدریجی تعدی نمی
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