
1در مواجهه با ...رویکرد مناسب

رویکرد مناسب در مواجهه با تورم مزمن ایران

مسعود نیلیدکتر 

امهران بهنی

آرش علویان قوانینی

8/9/1389تاریخ پذیرش مقاله:13/5/1389تاریخ دریافت مقاله: 

دهیچک
ی نوسـان ومـزمن جـزء کیـ تفکمشـکل بـا تـورم ي گـذار هدفبرايي مرکزي هاانکب

ي هااستیساثرازدقیقی ریتصو،متیقي هاشاخص.هستندمواجهمتیقي هاشاخص
لذا تعریف شاخصی که بتواند .دندهینمقراراستگذاریساریاختدرتورمبری مالوی پول

هـاي پـولی باشـد،    هـا بـه ویـژه سیاسـت    اثرپذیري از سیاسـت کنندة چگونگیمنعکس
ازتـورم بلندمـدت جـزء کیـ تفکبـراي متداولي آماري هاروشکند.ضرورت پیدا می

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
.دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
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نیـ ادر. استي اقتصادي هايتئورانطباق با عدمی اساسشکالايداراآنی نوسانبخش
دري عمـود 2پسیـ لیفی منحنـ بـر ی مبتنـ کـه 1یوهـ وکواهروشازاستفادهبامقاله

دوی فصـل ي هـا دادهباSVARی سنجاقتصادمدلکیارچوبهچدرواستبلندمدت
تا1370ي هاسالي براآنی نوسانجزءازتورممزمنجزء،یقیحقدیتولوتورمریمتغ

اهـداف ی نیگزیجـا هزینـه نسـبت مفهـوم ازاسـتفاده باسپس. شودیمکیتفک1387
تعادله دلیل بتورمبلندمدتجزءکاهشامکانبا توجه به عدم کهشودیمدادهنشان

تـورم ینوسـان ءجـز درکـاهش ،يمرکـز بانکومردمدولت،نیبگرفتهشکلی اسیس
خواهد زیندیتولرشدبرمثبتي اثرگذارموجب، شدهمشاهدهتورمدرکاهشبرعالوه

.دش

، تورم اهدافی نیگزیجانهیهزنسبت،SVARمدلتورم،هستهي:دیکلهايهواژ
بندي کامل.مزمن، شاخص

JEL:C32 ،C53 ،.E31ي بندطبقه

1- Quah and Vahi (1995).
2- Philips Curve.
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مقدمه. 1
ها، رشد پایدار اقتصادي و بیکاري پایین، اهدافی هسـتند کـه بـه طـور     ثبات قیمت

ها بیش از داف، ثبات قیمت. از میان این اهدر نظر دارندمعمول سیاستگذاران اقتصادي 
گیـري تـورم و چگـونگی    هاي مرکزي است و لذا انـدازه دو هدف دیگر مورد توجه بانک

ان پولی، حائز اهمیت است. ضرورت توجـه بـه چگـونگی    سیاستگذارتغییرات آن از دید 
گیـري آن و اینکـه چـه شاخصـی     هاي مختلف اندازهتغییرات تورم، موجب گردید شیوه

هـاي  تر است، مورد توجه اقتصاددانان قـرار گیـرد. بانـک   ي تورم مناسبگذاربراي هدف
هـاي پـولی خـود را تنظـیم     دهند و سیاسـت مرکزي به تغییرات تورم واکنش نشان می

آید که به چه شاخصی باید واکـنش نشـان   کنند. به طور طبیعی این سؤال پیش میمی
عی یا موضعی دارند و برخـی  ها، نوسانات مقطداده شود. برخی از اجزاي شاخص قیمت

ها (ماننـد مـواد خـوراکی) در تابسـتان     دیگر پایدارترند. به عنوان مثال اگر برخی قیمت
یـک تغییـر   دلیـل کنند و یا اگر برخی نوسانات به کاهش و در زمستان افزایش پیدا می

رود که بانـک مرکـزي بـه آن واکـنش     افتد، انتظار نمیها اتفاق میآنی در بعضی قیمت
هـا کـه از   نشان دهد و در مقابل توجه بـه تغییـرات بخشـی از اجـزاي شـاخص قیمـت      

پایداري بیشتري برخوردارند، براي سیاستگذاري پولی ضروري است. 
یـا  » بخش پولی تورم«دهد، قاعدتاً شاخصی را که بانک مرکزي مورد توجه قرار می

ده بـه تـورم سـمت    تورم برآمده از سمت تقاضاست و تفکیک اجزاي تورم مشـاهده شـ  
بت بـراي بانـک مرکـزي اهمیـت     هاي طرف عرضه از این باتقاضا و تورم ناشی از شوك

هسـته  «ند. با توجه به مواردي که ذکر شد، بیش از دو دهه است که مفهومی به نام دار
به عنوان نمادي از تورم برآمده از سمت تقاضاي کل در مقابـل نوسـانات سـطح    1»تورم

پـولی  سیاسـتگذار هاي سـمت عرضـه، بـراي توجـه     تأثیر شوكها تحتعمومی قیمت
کـارگیري  ه بـ «کننـد. مطـرح مـی  2طور که برنانکه و همکـاران مطرح شده است. همان

کند که بانک مرکزي بتواند به جامعه اعالم کند این نهـاد،  مفهوم هسته تورم کمک می
دهد، واکـنش  ایش میمدت افزها را در کوتاهلزوماً به هر شوکی که سطح عمومی قیمت

هـاي سـمت   هاي طرف عرضه تمهیدي متفاوت از شوكدهد و رویکرد شوكنشان نمی

1- Core Inflation.
2- Bernanke et al. (1999).
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».تقاضاي کل نیاز دارند
گیـري هسـته تـورم صـورت     از میان مطالعات متعددي که در مورد چگونگی اندازه

ترین رویکرد مبتنـی بـر نظریـه    را نزدیک)1995(گرفته، شاید بتوان مقاله کواه و وهی
قتصاد دانست که نوعی همخوانی بین هسته تورم و تورم پـولی از یـک طـرف و تـورم     ا

غیرهسته و نوسانات برآمده از سمت عرضه از طرف دیگر برقرار کرده است.
از آنجا که بخش تقاضاي کل اقتصاد ایران، تحـت تـأثیر عـدم تعـادل در بودجـه و      

بـاالیی مواجـه بـوده اسـت و از     رشد پایه پولی حاصل از آن، بیش از چهار دهه با رشد 
هـاي جهـانی نفـت خـام، بـا      سوي دیگر طرف عرضۀ کل نیز به دلیل نوسـانات قیمـت  

کنـد  کارگیري رویکرد هسته تورم کمک میرسد بهباشد، به نظر میرو میثباتی روبهبی
تورم در ایران به عنـوان یـک پدیـده    ألهنتایج روشنی در زمینه چگونگی مواجهه با مس

ه دست آید.مزمن ب
تـأمین یدرجـات بهراخودمخارجهادولتکهاستسالچهلازشیبماکشوردر

حجـم شیافـزا ی اصـل عامـل ی طـوالن ي هـا مـدت ي بـرا ی پولهیپالذاوکنندیمیپول
26ازشیبـ گذشـته دهـه چهـار طولدری پولهیپارشدمتوسط. استبودهی نگینقد

داشـته ی انـدک رشدی پولانبساطبیضردت،این مدر طولکهیصورتدربوده،درصد
. است

تـأمین ومخـارج تـأمین دررا هادولتداریپابودجهي کسرتوانبر این اساس، می
تورمبروزی اصلعامل، ینگینقدرشدجهینتدروی پولهیپاافزایش طریقازي کسرنیا

وسـت ینرانیـ امتوری ژگیوتنهازمانطولدري داریپا. ستندارانیااقتصاددرمزمن
بـه تـوان یمراتورمنوسانات. استچندسالهي هابازهدربودنی نوسانآنگریدی ژگیو

نسبترانیااقتصاددرکلعرضهبرتأثیرگذاري هاشوكگریدونفتدرآمدي هاشوك
اقتصـاد ي تقاضـا طـرف ي هـا شـوك ازی ناشتواندیم) مزمنبخش(تورمي داریپا.داد

تـورم نوساناتوداردی بستگي مرکزبانکومردمدولت،ی مالرابطههبعموماًکهباشد
نسـبت ی نفتـ ي درآمدهادررییتغجملهازاقتصادعرضهطرفي هاشوكبهتوانیمرا

رشـد نرخوی نگینقدرشدنرخي رهایمتغی زمانحرکتروند2و1ي نمودارهادر. داد
.استشدهدادهنشانتورمبای عموممخارج
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ـ مقادیر نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی1ار نمود

ـ مقادیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج دولت2نمودار 
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انقـالب پیـروزي ازقبـل ي هـا سـال در،اسـت مشخصنمودارهادرکهطورهمان
دولـت مخـارج رشـد نرخوی نگینقدرشدنرخازتورمنرخ،هشتاددههلیاواواسالمی 

یعـوامل هـا سـال نیـ ادراستممکنکهدهدیمنشانضوعمونیاگرفته است. فاصله
بـه تـورم شیافـزا ازمـانع ) عرضهطرفي هاشوك(اقتصادعرضهطرفتحوالتمانند
. باشـد شده) تقاضاطرفي هاشوك(دولتمخارجرشدنرخوی نگینقدرشدنرخاندازه
تغیـر هـدف   بـه عنـوان م  توانـد ینمی فروشخردهي هامتیقشاخصرشدنرخنیبنابرا

وعرضـه طـرف ي هـا شـوك اسـت الزمبنـابراین . پولی در نظر گرفته شودسیاستگذار
درتـورم تحـوالت ازي تـر مناسـب لیتحلتاشوندیی شناساکیتفکبهاقتصادي تقاضا

.ردیگقراردسترسدررانیا
يسیاستگذاردرکاراومؤثري ابزارهاازدیباثباتباونییپاتورمبهیابیدستبراي

آنبـر اثرگـذار عواملوتورممفهومازی درستوحیصحدركمنظورنیابهوبردبهره
وي گـذار هـدف دراسـت الزمدر نتیجـه . سـت هامـت یقثباتبهی ابیدستاتیضروراز

دهنـده لیتشـک ی اصـل ي هابخش،يدیتولانیزحداقلداشتنمنظوربهوتورمکاهش
کـه کـرد مطـرح راي اهیفرضـ توانیمراستانیادر. گرددمشخصقیدقطوره بتورم
ی مـال رابطهازبرآمدهکهکیستماتیسجزءاست؛شدهلیتشکجزءدوازرانیادرتورم

دررای ثبـات بـا نسـبتاً نـرخ کیرابطهنیا،استمردمودولتنیبگرفتهشکلثباتبا
تحـت کـل عرضهبعتانوساناتازبرآمدهعمدتاًدومجزء. کندیمجادیای پولهیپارشد
.استخامنفتی جهاني هاتمیقنوساناتجملهازاقتصادعرضهطرفي هاشوكتأثیر

دیـ تولمورددرکهاست1دمنیفری عیطبرشدنرخهیفرضبههیشبشدگفتهآنچه
ایـن  .داردوجـود »تـورم ی عیطبنرخ«کیرانیادرکهی معننیابه. استدهشمطرح
ودولـت رابطهازحاصلی اسیستعادلازبرآمدهـیمالدلتعاعدمکنندهمنعکسنرخ 
مـدت کوتـاه قیـ تطببـا کـه ـ تورمی نوسانجزءکیکننده همچنین منعکسوـ مردم

باشد.ـ میشودیمجادیااقتصاد
جـزء ،یسـنج اقتصـاد ریـ اخي هـا روشازاسـتفاده بـا شودیمی سعمقالهنیادر

منظـور  . شـود کیتفک) تورمپوسته(آنی نوسانجزءاز) تورمهسته(تورمکیستماتیس
درآنراتییـ تغکهاستتورمازی بخشتورم،کیستماتیسجزءهمانایتورمهستهاز 

گرفتـه شـکل داریـ پای اسـ یسي هاتعادلبهتوجهباولی استاثریبدیتولبربلندمدت

1- Friedman (1977).
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ـ اازشـدن خـارج بدونتورمهستهکاهشامکانمردم،ودولتنیب مقـدور تعـادل نی
گـر یدي سوازوشودتورمی اختاللجزءحذفصرفی اصلتالشاستبهترلذا. ستین
متغیرهاي اسمی مانند نرخ ارز 1کاملي بندشاخصسمتبههستهتورمحفظفرضبا

ـ اازی ناشـ حقیقـی نامناسباثراتبروزازمانعتامیکنحرکتو نرخ بهره  ازبخـش نی
ش تنظیم شده است. پس از مقدمه در بخـش دوم  مقالۀ حاضر در شش بخ.میشوتورم

است و در بخش سـوم مـدل   شدههاي برآورد آن پرداختهبه مفهوم هستۀ تورم و روش
به کار گرفته شده در تحقیق معرفی شده و در انتهاي این بخش نتایج برآوردها شـامل  

ـ      هسته و پوستۀ تورم ارائه می ورم و شود. بخش چهارم مقالـه بـه رابطـۀ بـین پوسـتۀ ت
پردازد، با معرفی نسبت هزینه جایگزینی اهـداف، بـه ایـن    مدت تولید میتغییرات کوتاه

اي بابـت کـاهش   شود که در صورت کاهش تورم پوسته آیا هزینـه سؤال پاسخ داده می
هـاي  تولید به اقتصاد تحمیل خواهد شد یا نه؟ با توجه به نتایج به دست آمده در بخش

هاي سیاسـتگذاري اختصـاص پیـدا کـرده و     پنجم به توصیهسوم و چهارم مقاله، بخش
گیري مقاله نیز در بخش پایانی ارائه شده است.   بندي و نتیجهجمع

هاي تخمین آنو روشتورمهستهمفهوم. 2
60اي نزدیـک بـه   طرح مفهوم هسته تورم هر چند به صورت غیرمسـتقیم سـابقه  

یـک  با اما طرح رسمی و مستقیم آنشد،مطرح2سال دارد و اولین بار به وسیلۀ شردر
صورت گرفت.3تعریف اولیه، توسط اکشتاین

خصـوص  ه اقتصاددانان و بدر میان اخیردههودبه طور ویژه درمفهوم هسته تورم 
ه است. با توجه به اینکه اقتصـاد ایـران   دهاي مرکزي متداول شمحققین اقتصادي بانک

ان پـولی از  سیاسـتگذار بسیار ضروري است کـه  د،باشمیداراي تورم دو رقمی و مزمن 
به طور کلی هسـته تـورم بـه جـزء بلندمـدت و      ،بخش هسته تورم اطالع حاصل کنند

در واقع جزئی از تورم است که منجر به مـزمن شـدن آن   وشودمی تورم اطالق میئدا
د هاي طرف عرضه و تقاضاي اقتصـا مدت تورم که ناشی از شوكو بخش کوتاه؛شودمی

هاي نسبی است و در نتیجه بر تولید اثرگـذار اسـت، پوسـته    است و بیانگر تغییر قیمت

1- Full Indexation.
2- Scherder (1952).
3- Eckstein (1981).
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تواننـد بـا کنتـرل عوامـل     ان پولی کشور مـی سیاستگذارشود. بنابراین نامیده می1تورم
هسته تورم و یا همان جزء دائمی آن، بدون اینکه جامعـه متحمـل زیـان   دهندهتشکیل

).1995، (کواه و وهیرم بپردازندبه مهار تو،هاي تولیدي شود
هـاي  یک شاخص قیمت ماننـد دیگـر شـاخص   کنندة تغییرات منعکسهسته تورم

2:(مارتل و سیلویان)با این تفاوت که داراي خواص مهم زیر استاستقیمت 

.هسته تورم شامل روند بلندمدت تورم است (بخش مزمن تورم)ـ 
.استتغییرات قیمت آتیبینیهسته تورم شاخص مناسبی براي پیشـ 
.ثیري بر هسته تورم نداردأهاي طرف عرضه تشوكـ 

ــرخالف  ـــ  ــورم داراي نوســانات زیــادي نیســت (ب ــرخ تغییــرات هســته ت دیگــر ن
هاي قیمت).شاخص

.قبل داردهسته تورم همبستگی باالیی با سیاست پولی دورهـ 
.سیاستگذاري پولی استايهسته تورم شاخص بسیار خوبی برـ 
.هسته تورم وابستگی باالیی با انتظارات تورمی داردـ 
.اثر هسته تورم بر تولید خنثی استدر بلندمدت ـ 
هسته تورم اریب چندانی از تورم قابل مشاهده ندارد.ـ 

وجود دارد:به شرح زیر براي برآورد هسته تورم دو رویکرد متفاوت 
ها فـرض بـر ایـن اسـت کـه      روشهاي آماري: در این استفاده از روشرویکرد اول، 

تورم ناشی از سیاستگذاري همان تورم بلندمدت است و همانند تورم بلندمدت با ثبـات 
هـاي آمـاري در پـی تعـدیل اثـر      همین منظور روشاست. به3تر از تورم مشاهده شده

بر تـورم کـل هسـتند.   ، مانند مواد خوراکی و انرژي، CPIشاخص 4اي پرنوسانهمؤلفه
نوسـان بیشـتري داشـته باشـد،    ها این است که هر چه قیمـت کـاالیی   روشفرض این 

عالمـت اسـت و  هبیشتر متأثر شـد )هاي غیرسیاستی (غیرپولیقیمت آن کاال از شوك
طور کلی فـرض روش دهد. بهتري در رابطه با هسته تورم در اختیارمان قرار میضعیف

اسـت.  5نوسـان ورم پایـدار و کـم  ت،از سیاستگذاريیناشهاي آماري این است که جزء

1- Non-Core Inflation.
2- Martel & Sylvian (2008).
3- Headline Inflation.
4-Volatile

,Wynne)براي اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: -5 2008)
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هاي آماري در این زمینه، عمـدتاً بـر چگـونگی خـارج کـردن عناصـر پـر نوسـان         روش
اقتصاد ندارند.اند و توجه چندانی به منابع نظريها متمرکز شدهشاخص قیمت

ا اسـتفاده از روش  هـ تـرین آن کـه معمـول  نظريهاي روشاستفاده ازرویکرد دوم،
SVAR ایـن روش کـه اولـین بـار توسـط کـواه و وهـی        :هسته تورم استبراي برآورد

کنـد کـه توسـط    از تـورم تعریـف مـی   زء پیشنهاد شد، هسـته تـورم را آن جـ   ) 1995(
هاي سـاختاري طـرف تقاضـا بـا     شود. شوكهاي ساختاري طرف تقاضا تولید میشوك

در شـوند کـه  هایی تعریف مـی شوكبه توجه به منحنی فیلیپس عمودي در بلندمدت، 
هـایی  هاي طـرف عرضـه نیـز شـوك    بلندمدت هیچ اثر حقیقی بر اقتصاد ندارند. شوك

گذارند.اثر میدر بلندمدت تولید حقیقیبرهستند که اثري بر هسته تورم ندارند ولی
ایـن بـرآورد بـا    اول اینکـه :برآورد هسته تورم با این تعریـف دو مزیـت مهـم دارد   

دوم اینکـه  ؛آمـاري صـرفاً هايگیرد و نه روشت میهاي اقتصاد صوراستفاده از تئوري
ـ    1نگراین تعریف از هسته تورم آینده جـاي  ه است. یعنی براي اسـتخراج هسـته تـورم ب

اساس آنچه از اثرات تورم در بلندمـدت  بر،اینکه به اطالعات حال و گذشته استناد کند
ارچوب هـ ه و وهـی در چ پردازد. برآورد کـوا به تعیین هسته تورم می،شودبینی میپیش

گیرد کـه ایـن روش اولـین بـار     دو متغیره (تورم و تولید) صورت میSVARیک مدل 
و براي استخراج جزء روند سطح تولید به کار برده شده است.2توسط بلنچارد و کواه 

مدلحیتوض. 3
دو SVARبرآورد هسته تـورم در اقتصـاد ایـران، یـک مـدل      برايمدل مورد نظر 

)() و نرخ تورمYtتولید حقیقی (لگاریتمملمتغیره شا t  است که با اسـتفاده از روش
سـري زمـانی   هاي مورد استفاده در تخمین مدل،دادهشود.کواه و وهی تخمین زده می

1387تـا فصـل دوم   1370قی براي بازه زمانی فصل اول سالیفصلی تورم و تولید حق
3.اي زمانی سایت بانک مرکزي)ه(بانک اطالعات سرياست 

) مشـخص مـی  1(پیوسـت هاي فصلیبراي سريHEGYبا توجه به نتایج آزمون 
توان بـراي بررسـی   . لذا میستندهاي فصلی نیداراي ریشهtYوtهايشود که سري

1- Forward Looking.
2- Blanchard and Quah (1989).
3- www.tsd.cbi.ir
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استفاده کرد. نتایج این آزمون 1مانایی متغیرهاي مدل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
(فصل 1387تا 1370هاي براي بازه زمانی سالtوtYدهد که متغیرهايمینشان 

)، لـذا در  2(پیوسـت هسـتند I(1)) نامانـاي مرتبـه اول   1387تا فصل دوم 1370اول 
)Y(ید حقیقی مورد نظر از دو متغیر رشد تولSVARتخمین مدل  t  و تفاضل مرتبـه

)(اول تورم tشود.استفاده می
دو 2بـرداري نرگرسیوخوددر روش کواه و وهی ابتدا ضرایب یک دستگاه معادالت 

شود:صورت زیر برآورد میمتغیره به

)1                                     (
t2t22t21t

t1t12t11t

uY)L(a)L(aY

uY)L(a)L(a





باشـد. اگـر   مـی tلگاریتم تولید حقیقـی در دوره  tYوتورمنرخt،1رابطهدر
فرض شود  ttt YX صورت زیر بیان کرد:توان دستگاه فوق را بهمی

)2(ttt uX)L(AX 

،2ر رابطــهد









)L(a)L(a

)L(a)L(a
)L(A

2221

و1211









t1

t1
t u

u
u ــه ــا توجــه ب اســت. ب

ـ 3به کمک قـانون والـد  Xt، بردارtو tYمانایی متغیرهاي  صـورت نمـایش   ه ب
4ن متحرك):شود (فرم میانگیها نوشته مییکتایی از بردار شوك

)3(t
1

t u))L(A1(X 

به صورت ترکیبـی از  3هاي رابطه شوكSVARهاي سپس با توجه به روش مدل
کـه بـردار   Bشود. با فرض وجود ماتریسهاي ساختاري عرضه و تقاضا تجزیه میشوك

1- Augmented Dickey-Fuller Test.
2- Vector Auto Regression (VAR).
3- Wald Rule.
4- Moving Average.
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کنـد  هـاي سـاختاري عرضـه و تقاضـا تجزیـه مـی      را به شوكVARپسماندهاي مدل 
)Bu( t22t   شود:صورت زیر نوشته میهاي ساختاري بهبر اساس شوك3، رابطه

 





 



0j
jt2t1tt

t
1

tt
11

t

)j(C...)2(C)1(C)0(C

B))L(A1(XuBB))L(A1(X

،4در رابطه 

















d
t

s
t

t  کـه  اسـت هـاي سـاختاري   بـردار شـوكs
t هـاي  شـوك

dســـاختاري طـــرف عرضـــه و 
tو نیـــزهـــاي ســـاختاري طـــرف تقاضـــا شـــوك











)j(c)j(c

)j(c)j(c
)j(C

2221

هاي بـرآورد شـده در   براي اینکه بتوان با استفاده از شوك، 1211

دسـت آورد، الزم اسـت کـه مـاتریس     ه هاي ساختاري ذکر شده را ب، شوكVARمدل 

)j(CC
0j





j(C(هاي ماتریساي شناسایی درایهشود. بر1طور کامل شناساییه ب
0j





معادلـه  چهـار دسـت آوردن ایـن   ه ببرايمعادله مستقل از هم موجود باشد. چهارباید 
sهايالزم است فروض زیر بر شوك

t وd
t:اعمال شود

.دنشـو مـی گرفتهنظردرکیانسیواربااستانداردشدهصورته بهاشوكنیا)1
)I)(E( '

tt 

sهايشوك)2
tوd

tهستند.2ناهمبسته
ي بـرا انسیـ اروکوـ انسیـ وارسیمـاتر بـر بـاال درشـده اعمـال فروضبهتوجهبا
شود:حاصل می5رابطه، VaRهاي برآورد شده در مدل شوك

)5('''
t

'
t BBB)(BE)uu(E

tt


.سیماترآید که با توجه به متقارن بودن دست میه معادله بچهار از رابطه فوق 
آوردندسـت ه بـ ي بـرا . هسـتند مسـتقل آنهـا ازمعادلهسهانس،یکوارـ انسیوار

1- Just Identify.
2- Uncorrelated.

)4(
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. در میهسـت مدلبرکیتئوربلندمدتي دهایقاعمالازمندینمستقلمعادلهنیچهارم
قیـد  k(k-1/(2شناسایی شود، به تعدادکامالtًواقع براي اینکه ماتریس ضرایب بردار 

دو. با توجه بـه اینکـه در ایـن مـدل     استVARتعداد متغیرهاي مدل kنیاز داریم که 
شده بـر مـاتریس   قید تحمیلسهجز ه قید نیاز است (بیکمتغیر وجود دارد، به تعداد 

وان نشـان داد اثـر بلندمـدت یـک واحـد      تیمهمچنین ها).شوكکواریانس ـ واریانس
ــه SVARام مــــدل jام بــــر متغیــــر وابســــته iشــــوك ســــاختاري  i*jدرایــ

)B))L(A1ماتریس 1ا همان درایه یi*jماتریسj
)j(C0 .بـا  بنابرایناست

dتوجه به فرض عدم تأثیر شوك 
tشود:بر تولید در بلندمدت قید زیر اعمال می

 
0j 11 0)j(c

آید:صورت زیر درمیه ب∆π،4با اعمال قید باال بر رابطه

)6(   
j j

d
jt22

s
jt21t )j(c)j(c

کنـد کـه یـک بخـش آن تنهـا      تغییرات تورم را به دو قسمت تقسیم می6تساوي 
dشامل شوك

tاثـر اسـت (  است، یعنی شامل شوکی است که در بلندمدت بر تولید بی
بنابر قید اعمال شده). لـذا   

d
jt22j )j(c      کاندیـدي بـراي تغییـرات هسـته تـورم و

هاي طـرف عرضـه تشـکیل شـده اسـت     که از شوك،بخش دیگر آن 
s

jt21j )j(c،
.باشدمیبراي تغییرات پوسته تورم اي گزینه

مدلنیتخمجینتا. 3ـ1
هـــايســـري،بیـــان شـــد6کـــه در رابطـــه طـــورهمـــان 

d
jt22j )j(cو

  ))j(c( s
jt21jدهنـده تغییـرات هسـته و پوسـته تـورم نسـبت بـه        به ترتیب نشان

dهاي طرف تقاضا (شوك
t(هاي طـرف عرضـه   ) و شوك( s

t  بخـش الـف   هسـتند. در
در واقع ایـن نمـودار نتیجـه    . توان اثر این تغییرات را بر تورم مشاهده کردیم3نمودار 

هـاي سـاختاري اسـت. در    واکنش ضربه تورم به تغییرات هسته و پوسته ناشی از شوك
تـوان مشـاهده کـرد.    را مـی SVARاعمـال شـده در مـدل    نمودار نتایج قیدبخش ب 
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Accumulated Response of DPI to
Structural One S.D. Innovations

Accumulated Response of DLOGY to
Structural One S.D. Innovations

کــه بیــان شــد بــا اعمــال قیــد     طــورهمــان 
j 11 0)j(c0  بــر مــاتریس

B))L(A1( 1تأثیر شوك ،d
t.بر تولید را در بلندمدت، برابر صفر قرار دادیم

هاي ساختاري برايتورم و رشد تولید به شوكواکنش ضربهـ3رمودان
)1370:1،1387:2(بازه

)ب()الف(

(ناشـی از  مشخص است، تغییرات هسته تـورم 3نموداربخش الفکه ازطورهمان
20بعـد از  دارد و تقریباً)CPIیک واحد شوك طرف تقاضا) اثر بلندمدت بر تورم (رشد 

گردد. همچنین تغییرات پوسته تورم (ناشی از یک واحد شـوك  دوره، این اثر پایدار می
دهد که بخـش  طرف عرضه) در بلندمدت اثر کمتري بر تورم دارد. این نمودار نشان می

تورم است. ۀتغییرات تورم در ایران ناشی از تغییرات بخش هستعمده
هـاي  تغییـرات هسـته تـورم در دوره   کـه شـود مشاهده مـی 3رنمودابخش ب در 

دوره اثر 25از پسد، اما تقریباًشوابتدایی منجر به تغییرات نرخ رشد تولید حقیقی می
اثر است. رود. یعنی تغییرات هسته تورم در بلندمدت بر تولید بیتولید از بین میبرآن 

ات بلندمدت بـر تولیـد دارد کـه ایـن     همچنین تغییرات بخش موقتی تورم (پوسته) اثر
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تطبیق دارد؛ زیرا افزایش مداوم سطح عمومی 1با منحنی عرضه لوکاسمشاهدات کامالً
هـاي  شـوك ها (هسته تورم) اثر بلندمدت بر تولید ندارد اما تغییر قیمت ناشی از قیمت

تواند اثر بلندمدت بر تولید داشته باشد.یطرف عرضه (پوسته تورم) م

تورمهستهنیخمت. 3ـ2
تخمـین زده شـده و همچنـین    VARدر این بخش هسته تورم با استفاده از مدل 

شـود. در  ، استخراج مـی SVARدست آمده از اعمال قید بلندمدت در مدل ه ماتریس ب
ـ VARتـوان مـدل   اسـت. لـذا مـی   7هاي بهینه مورد نظر تعداد وقفهVARمدل  ه را ب

صورت زیر ارائه کرد:

)7(
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کـه پسـماندهاي مـدل را در هـر دوره بـه      Bحال با اعمال قید بلندمدت، ماتریس 
در بـردار  1BBضـرب مـاتریس  شود. باکند، حاصل میهاي ساختاري تجزیه میشوك

شود.حاصل می8پسماندها رابطه

)8(
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t121

d
t112
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t111
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s
t1
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u
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sکــه در آن
t111b دهنــده تغییــراتنشــانNoncore

tY،d
t112b تغییــراتدهنــدهنشــان

core
tY ،s

t121b ــان ــرات نشـ ــده تغییـ Noncoreدهنـ

t
وd

t122b ــان ــدهنشـ دهنـ
coreتغییرات

t
.است

دست آوردن مقادیر تغییرات تورم هسـته و تغییـرات تولیـد    ه در این مرحله براي ب

1- Lucas
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ا توجه ه بک،فصل گذشته آن7نیاز به این مقادیر براي 1372سالهسته در فصل اول
هـاي  شـود و بـراي فصـل   شروع می1372به اینکه پسماندهاي مدل از فصل اول سال 

شود مقدار تغییرات هسته تـورم و تولیـد   قبل از آن پسماندي وجود ندارد، لذا فرض می
ها با مقدار تغییرات تورم و تولید برابر است. در این فصل

core
4:13714:1371

core
2:13702:1370 ,..., 

core
4:13714:1371

core
2:13702:1370 YY,...,YY 

هاي اولیه اقتصاد دچـار هـیچ شـوکی نمـی    این فرض معادل این است که در فصل
به دلیل تغییرات هسته آنهاست و اقتصـاد در حالـت   شود و تغییرات تولید و تورم تماماً

هاي زمـانی هسـته و پوسـته    توان سريپایدار خود قرار دارد. با توجه به این فروض می
آید.می4نمودار تورم را تخمین زد که نتایج آن در 

هاي زمانی تورم، هسته تورم و پوسته تورم برايسريـ4نمودار

) 1387:2، 1370:1(زمانی هباز

:شودیمحاصلریزجینتا4نموداراز
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امـر نیـ اکـه کنـد میحرکتتورمروندبای خوببهشدهمحاسبهتورمهسته–
یگـر عامـل تـورم    بـه عبـارت د  .استتورمهستهازمناسبی نیتخمازی حاک

.قابل توضیح استهسته تورم کامالًمزمن در اقتصاد ایران به وسیله
بخـش ی عنـ یدهـد، مـی لیتشکآنهستهبخشرارانیادرتورمعمدهبخش–

بـا کـه ابـد یکـاهش ي دیتولهاي نهیهزبدونتواندمیماکشوردرتورمی اصل
دررییـ تغبـدون انریـ ادرتـورم ازبخشنیاکاهششدهذکرمواردبهتوجه
.ستینریپذامکانمردمودولتنیبی اسیساقتصادتعادل

ي هـا شـوك ی عنـ ی.اسـت بـوده مثبتی بزرگی زمانبازهدرتورمپوستهبخش–
.ی)منفعرضهي هاشوك(استشدهتورمشیافزابهمنجراقتصادعرضهطرف

تـورم اجتنـاب رقابـل یغبخـش عنوانبهتورمهستهبخشرشیپذبهتوجهبا–
ینوسـان بخـش کاهشبهمعطوفها تالشتورم،کاهشي برااستبهترران،یا

. شود) پوسته(آن

1اهدافی نیگزیجانهیهزنسبتمفهوم. 4

توجهباتورمهستهکاهشامکانعدملیدلبهشد،اشارهمقدمهدرکهگونههمان
یمـ نظـر بـه رانیادرتورمکاهشي برامردم،ودولتنیبگرفتهشکلی مالرابطهبه

ـ بالـذا اسـت، ) تورمپوسته(تورمنوساناتکاهشدسترسدرراهتنهارسد نیتخمـ دی
نسـبت . دیآدستبهتورمپوستهبخشکاهشهاي استیسي دیتولي هانهیهزازی کم
اسـت یسکیـ ازی ناشـ هاي نهیهزکهاستیی ارهایمعازی کیاهدافی نیگزیجانهیهز

رارفتـه دستازدیتولاندازهکهاستی مفهوماین نسبت ،ندزمینیتخمرایی زداتورم
ازاستفادهبابخش،نیادر. کندیمي ریگاندازهتورمرونددرکاهشدرصدکي یازابه

دیـ تولرشـد نـرخ بـر مـدت بلنـد درتـورم پوستهراتییتغاثرتورمپوستهی زماني سر
2.شودیمزدهنیتخم

قسـمت میـزان   برابـر اسـت بـا خـارج    اهـداف ی نیگزیجانهیهزبنابر تعریف، نسبت 
رابطـه بنـابراین تـورم. 4العمل غیرانباشتهسبه عکدیتولرشدنرخ3العمل انباشتهعکس

1- Sacrifice Ratio.

).Tobin،1981مراجعه کنید به توبین (2-
3- Accumulated.
4- No Accumulated.
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صورت زیر نوشت:ه توان برا میاهدافی نیگزیجانهیهزنسبت 

)(

)
y

(
)(SR

t

t

0j
t

jt






 












:آندرکه
)(SR ازبعداهدافینیگزیجانهیهزنسبتτشوكجهینتدرودوره بـر
.استتورمپوسته

 





0j
t

jt )
y

تـورم پوسـته شوكبهپوستهدیتولرشدنرخانباشتهالعملعکس)

) (ازبعدτاستدوره.
τرسـد؛ مـی خـود بلندمدتمقداربهتورمپوستهراتییتغکهاستي ادورهانگریب

کامــل،اسـت تــورمپوسـته راتییـ تغازی ناشــکـه تـورم تارییــتغکـه ي ادورهی نـ عی
.شودیم
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t
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زماندرشوكبهتورمپوستهرانباشتهیغالعملعکسانگریبt ازبعـدτ

.استدوره
3ارنمـود درشدهدادهنشانضربهپاسخجینتاازتورمپوستهبهشوكاعماليبرا
واحـد کیـ بـه دیـ تولرشدوتورمراتییتغپاسخجینتانمودارایندر. شودیماستفاده

اعمـال بـه دیتولرشدوتورمراتییتغپاسخمعادلکهشدمشاهده،عرضهمثبتشوك
ازشـده زدهنیتخمـ SVARمدلدربه همان مقدار بر پوسته تورم است. ی منفشوك

و بـر ایـن اسـاس،   اسـت شـده استفادهی قیحقدیتولتمیلگاروتورماولمرتبهتفاضل
و تـورم هسـته راتییـ تغرانباشـته یغریمقـاد دهنـده نشان5نمودارو1جدولریمقاد

زمـان تـا 1جدولي عددریمقاد(استی قیحقدیتولرشدنرخراتییتغانباشتهمقادیر
.)استشدهگزارش) = 21τ(تورمپوستهراتییتغشدنداریپا
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Accumulated Response of DLOGY to
Structural One S.D. Shock 1

Accumulated Response of DPI to
Structural One S.D. Shock1

ساختاري عرضه برايتورم و رشد تولید به شوكواکنش ضربهـ5نمودار
)1387:2، 1370:1(بازه

(ب))الف(

انباشته العمل غیر، عکسدیتولرشدنرخالعمل انباشته عکسریمقادـ 1جدول
اهدافی نیگزیجانهیهزتورم و نسبت 
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1002149/0024762/052211/11
2000845/0011471/058114/13
300114/0-009483/030665/8-
4001523/0007954/0221335/5
500306/0 -025908/046225/8 -
600635/0 -023104/064119/3 -
700559/0-014502/029546/2 -
800959/0-016101/067848/1 -
9009/0 -023877/065264/2-
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العمل ، عکسدیتولرشدنرخالعمل انباشته عکسریمقادـ 1جدولادامه 
اهدافی نیگزیجانهیهزانباشته تورم و نسبت غیر

τ





t

t










0j t

jt )
y

()(SR 

1001081/0-026115/041601/2 -
1101173/0-019946/070081/1-
1201111/0-018513/066671/1 -
1301178/0-02286/093984/1-
1401286/0 -027385/012976/2 -
1501251/0-022425/079324/1-
1601318/0-020787/057761/1 -
1701303/0-022791/074888/1-
1801325/0-02626/098145/1-
1901394/0-024629/076638/1-
200135/0 -021943/062524/1 -
210137/0 -022841/066776/1 -

:شودیمحاصلریزجینتا1جدولاز
نسـبت محاسبهي برالذاشود،یمداریپادوره20درتورمپوستهراتییغت–

.شودیماستفاده20دورهاعدادازاهدافی نیگزیجانهیهز
. دیـ آیمـ دسـت ه بـ -62/1برابـر رانیااقتصادي براشدهمحاسبهنسبت–

ي هـا اسـت یساعمـال ران،یااقتصاددرکهدهدیمنشانعددنیاعالمت 
ی تـورم رونـد بـه دنیرسـ جهـت اقتصـاد عرضهبخشي هاشوكکنترل

درراخـود هیـ اولکـاهش بلکـه دهـد ینمکاهشرادیتولتنهانهترنییپا
درصـد کي یازابهی عنیابد؛ییمزینشیافزاوکند میجبرانزمانطول

زانیـ مبـه تهپوسـ دیتولرشدنرختورم،پوستهبلندمدترونددرکاهش
ـ بااثرنیا. ابدییمشیافزادرصد62/1 20(سـاله پـنج بـاً یتقروقفـه کی

.استریپذامکان) دوره
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بـراي  اهـداف ی نیگزیجـا نـه یهزمقدار عددي و رونـد فصـلی نسـبت    6در نمودار
هـاي  نمودار در وقفهاین. با توجه بهشودارائه میساله) پنجاقتصاد ایران (طی یک دوره 

هـاي  مثبت اسـت؛ یعنـی در اثـر اعمـال سیاسـت     اهدافی نیگزیجانهیهزنسبت اولیه 
2ابد و تـا  یجهت با نرخ تورم کاهش میکاهش پوسته تورم نرخ رشد تولید حقیقی هم

هاي تولیدي ناشی از این سیاسـت  دوره این روند ادامه دارد، یعنی اقتصاد متحمل زیان
شـود و منـافع   در ایران منفی مـی اهدافی نیگزیجانهیهزسوم نسبت شود. از دورهمی

.گرددکاهش پوسته تورم به مراتب بیشتر از زیان تولیدي می
اهدافی نیگزیجانهیهزنسبت ـ6نمودار

هاي سیاستگذاري. توصیه5
)، 1995تفکیک تورم به دو بخش هسته و پوسته در چهارچوب مدل کواه و وهـی ( 

هـاي سـمت تقاضـاي    تورم مرتبط بـا سیاسـت  این امکان را فراهم کرد که بخش مزمنِ
اصلی تحوالت سـمت  أاقتصاد را از بخش ناشی از تغییرات طرف عرضه جدا کنیم. منش

توان در کسري بودجه و تأمین پولی آن جستجو کرد. در تقاضاي اقتصاد در ایران را می
مرکزي ، استقراض از بانک 1378تا 1370هاي طول دورة مورد بررسی، در فاصلۀ سال

به بعـد افـزایش   1379نقشی کلیدي در تأمین کسري بودجه ایفا کرده است و از سال 
خالص دارایی خارجی بانک مرکزي برآمده از فروش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
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نفت خام براي تأمین مخارج بودجه عمومی، عامل اصلی افزایش پایۀ پولی بوده است.
ازایـی در تـورم مـزمن    ظ تـأثیر، داراي مابـه  رشد مستمر حجم نقـدینگی، بـه لحـا   

مشاهده شده است که بر اساس مدل به کار گرفته شده، در هستۀ تورم قابل شناسـایی  
رغم وجود تورم مزمن، برخی متغیرهاي مهم از قبیل نـرخ اسـمی   است. از آنجا که علی

تعـدیل  ارز و نرخ اسمی سود بانکی، در اقتصاد ایران بـه صـورت اداري تعیـین شـده و     
گیرد، مقادیر حقیقی این متغیرها، دستخوش تغییر متناسب با تورم در آنها صورت نمی

رود کاهش نرخ حقیقی ارز و نرخ کنند. انتظار میشده و به طور مستمر کاهش پیدا می
جـایی پیوسـته و مسـتمر    حقیقی بهره، کاهش نرخ رشد اقتصادي را که به معنی جابـه 

است، به دنبال داشته باشـد، ایـن امـر باعـث تشـدید      منحنی عرضۀ کل به سمت چپ 
شود. ایـن پدیـده در مقـادیر نسـبتاً مسـتمر مثبـت       ها میافزایش سطح عمومی قیمت

دهد که بخش اصلی تورم مـزمن در  نشان می4پوستۀ تورم قابل مشاهده است. نمودار 
نتیجـۀ  ایران (هستۀ تورم)، ناشی از انبساط مزمن سمت تقاضاي اقتصـاد اسـت کـه در   

کسري بودجه و نحوه تأمین آن ایجاد شده است. بر اساس نتایج ایـن تحقیـق، کـاهش    
رسـد ایـن   پذیر است، به نظر مـی هستۀ تورم تنها از طریق ایجاد توازن در بودجه امکان

گیري نوعی تعادل سیاسی بلندمدت میان دولـت و  عدم تعادل مالی، خود ناشی از شکل
مـدت  مـدت و میـان  عـادل کـاري دشـوار و در کوتـاه    مردم اسـت کـه خـروج از ایـن ت    

نیافتنی است. اصرار بر کاهش تورم با حفظ عـدم تعـادل مـزمن در بودجـه، تنهـا      دست
تواند کاهنـدگی بلندمـدت داشـته    دهد و نمینوسانات تورم (پوستۀ تورم) را افزایش می

باشد.
اوم کسـري  توان نتیجه گرفـت کـه در صـورت تـد    با توجه به موارد مطرح شده می

بلندمدت وجود نـدارد  به طوربودجه ساختاري، امکان کاهش بخش سیستماتیک تورم 
و تالش براي کاهش تورم از طریق کنترل متغیرهاي اسمی مانند نرخ ارز و نـرخ سـود   

تـوان توصـیه کـرد کـه بهتـر اسـت       افزاید. بنابراین، مـی بانکی، خود بر پوستۀ تورم می
اي تنظـیم شـوند کـه    بندي شده و بـه گونـه  ورم شاخصمتغیرهاي اسمی ذکر شده با ت
مقادیر حقیقی آنها تغییر نکند.

این سیاست به معنی پذیرفتن تورم هسته و تعدیل بقیۀ متغیرهـا متناسـب بـا آن    
همـۀ تـالش   سیاسـتگذار است. از طرف دیگر، با فرض پذیرش تورم هسته، بهتر اسـت  

تـوان عمـدتاً   یرات پوستۀ تورم را میخود را مصروف حذف بخش نوسانی تورم کند. تغی
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ناشی از دو عامل در سمت عرضۀ اقتصاد دانست: عامل اول، حرکت مسـتمر بـه سـمت    
چپ منحنی عرضۀ کل در نتیجۀ کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی و نرخ بهـرة حقیقـی و   
عامل دوم، نوسانات مقطعی منحنی عرضۀ کـل تحـت تـأثیر نوسـانات قیمـت نفـت در       

بندي کامل متغیرهاي اسـمی، مـانع حرکـت بـه سـمت      است. شاخصبازارهاي جهانی
عقب منحنی عرضۀ کل شده و از این طریق به کـاهش نوسـانات پوسـتۀ تـورم کمـک      

کند. اما به حداقل رسانیدن این نوسانات نیازمند تمهید دیگري بـراي جلـوگیري از   می
ایی از قبیـل  هاي قیمت نفت به بخش حقیقی اقتصاد است کـه سـازوکاره  انتقال شوك

تواند راهگشا باشد.در این زمینه می1حساب ذخیره ارزي

گیريبندي و نتیجه. جمع6

هاي اخیر در تفکیک تورم مشاهده شده بـه دو  گیري از رویکرددر این مقاله با بهره
جزء هسته و پوسته و به ویژه با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریۀ اقتصاد کواه و وهـی  

را بـه دو  1387تـا  1370هـاي  در فاصلۀ سـال CPIییرات فصلی شاخص )، تغ1995(
کنندة تحوالت سمت تقاضـاي  بخش هسته و پوسته تقسیم کردیم. هستۀ تورم منعکس

اقتصاد و به طور عمده رشد حجم نقدینگی برآمده از عدم تعادل بودجه و پوستۀ تـورم  
کل در اقتصاد است. نکـات  هاي مستمر یا مقطعی منحنی عرضۀ جاییدهندة جابهنشان

هاي اصلی تحقیق حاضر برشمرد:بنديتوان به عنوان جمعزیر را می
بخش اصلی تورم در ایران، تورم پولی تحت تأثیر تـأمین پـولی مخـارج دولـت     –

است؛
پوستۀ تورم به طور عمده، طی دورة مورد بررسی مثبت بوده اسـت کـه وقتـی    –

در پوسـتۀ تولیـد (منفـی) در نظـر     این ویژگی را با عالمـت تغییـرات متنـاظر   
هاي منحنی عرضۀ کـل  جاییگیریم که برآیند جابهبتوانیم نتیجهگیریم میمی

در هر دوره، منفی (به سمت چپ) بوده است.
عالمت منفی متغیر نسبت هزینه جایگزینی اهداف، بیانگر آن است که کـاهش  –

ال خواهد داشت. نوسانات پوستۀ تورم، افزایش تولید (و نه کاهش آن) را به دنب
مدت تولید تنها طی پنج فصل همسو با تغییرات تورم خواهد بـود و پـس   کوتاه

1- Oil Stabilization Fund.
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از آن به تدریج کاهش تورم با افزایش تولید (حول تورم هسته) همـراه خواهـد   
بود.

ـ – ورم در اقتصـاد ایـران (تـورم هسـته)    از آنجا که کاهش بخش مزمن و پایدار ت
گیـري نـوعی   تعادل حاصل شـکل این عدمست وجه اتعادل در بودعدمناشی از

کـه نتـوان ایـن    باشد و مـادام یان دولت و مردم میتعادل در اقتصاد سیاسی م
تعادل را از بین برد، تورم حاصل از آن را باید پذیرفت. پذیرفتن این بخـش  عدم

بندي سایر متغیرهاي اسمی بـا آن اسـت کـه مـانع از     از تورم به معنی شاخص
سانات در بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.بروز نو

هـاي  تـوان بـا اتخـاذ سیاسـت    تورم، تـورم پوسـته را مـی   هبرخالف بخش هست–
بخش حقیقی اقتصاد به حداقل رسانید. اسـتقرار سـازوکار حسـاب    ساز درثبات
بندي نـرخ ارز و نـرخ بهـره از طـرف دیگـر      ارزي از یک طرف و شاخصهذخیر
اري در جهت ایجـاد ثبـات هـر چـه بیشـتر در      ترین رویکردهاي سیاستگذمهم

اقتصاد است.هسمت عرض
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هاوستیپ
رانیادرتورمیی نامانای بررس. 1

لـذا هسـتند ی فصـل قیتحقنیادراستفادهموردی زماني هايسرنکهیابهتوجهبا
یمآزمونراتورمی زماني سري برای فصلشهیروجود،یفصلي لترهایفساختباابتدا

:شودیمارائهریزدررهایمتغنیا. میکن
x=pi
x5=x-x(-4)
x1=x(-1)+x(-2)+x(-3)+x(-4)
x2=-(x(-1)-x(-2)+x(-3)-x(-4))
x3=x(-1)-x(-3)
x4=x3(-1)

ریـ زجـدول جینتاشده،ساختهي رهایمتغریساي روبرx5ونیرگرسانجامباحال
:شودیمحاصل

Dependent Variable: X5
Method: Least Squares
Date: 05/22/10   Time: 16:03
Sample (adjusted): 1371Q1 1387Q2
Included observations: 66 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X1 -0.003106 0.003867 -0.803191 0.4249
X2 -0.621618 0.126771 -4.903462 0.0000
X3 0.693679 0.117199 5.918797 0.0000
X4 0.447512 0.117398 3.811906 0.0003

R-squared 0.896359 Mean dependent var 0.002700

Adjusted R-squared 0.891344 S.D. dependent var 0.074854

S.E. of regression 0.024674 Akaike info criterion -4.507428

Sum squared resid 0.037747 Schwarz criterion -4.374722

Log likelihood 152.7451 Durbin-Watson stat 1.929486
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داریم:x4و x3براي ضرایب متغیرهاي Fحال با محاسبه آماره 

/)811906.3918797.5(2/tt 222
4

2
3  2=49.4442

هـاي سـري زمـانی فصـلی ایـن      توجه به جدول آزمون ریشه واحد براي مدلکه با
نرخ از این رود. نباشها داراي ریشه فصلی نمیبیشتر است. بنابراین داده27/9مقدار از 

تورم در فصل گذشته بر نرخ تورم در فصل بعد از آن اثرگذار نیست. حال بـا توجـه بـه    
هـاي  توان با آزمون دیکی فولر مانـایی داده می،دها داراي ریشه فصلی نیستناینکه داده

تورم را بررسی کرد.

ADF with intercept and trend

   
k

1i t1iti1tt xxtx

Null Hypothesis: PI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.431631 0.8423

Test critical values: 1% level -4.105534

5% level -3.480463
10% level -3.168039

رددرصـد 95نـان یمطاسـطح درδ=0صـفر هیفرضـ شـود میمشاهدهکهطورهمان
.شودنمی

30 F0:H  اگر

3a F0H:H  اگر
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)(درصد 95ی بحرانمقدار 3 73/6حـدود مشـاهده 56ي بـرا جـدول بـه توجـه بـا
.باشدمی

20 F0:H  اگر

20a FH:H  اگر
Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 1.915426 (3, 49) 0.1394
Chi-square 5.746277 3 0.1246

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(1) -0.133051 0.057644
C(2) 0.038785 0.017427
C(3) -0.000463 0.000240

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 2.478724 (2, 49) 0.0943
Chi-square 4.957447 2 0.0839

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(2) 0.038785 0.017427
C(3) -0.000463 0.000240
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)(درصد 95مقدار بحرانی  213/5مشـاهده  50حـدود  يبا توجه به جدول برا
.باشدمی

ADF with intercept and without trend

   
k

1i t1iti1tt xxx

Null Hypothesis: PI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.318528 0.6150

Test critical values: 1% level -3.552666
5% level -2.914517

10% level -2.595033

رد% 95نـان یمطاسـطح درδ=0صـفر هیفرضـ شـود مـی مشـاهده کهطورهمان
.شودنمی

10 F0:H  اگر

10a FH:H  اگر
Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 0.969895 (2, 50) 0.3861
Chi-square 1.939790 2 0.3791

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(1) 0.009338 0.008555
C(2) -0.056386 0.042764
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)(درصد 95مقدار بحرانی  186/4مشـاهده حـدود   56به جدول بـراي  با توجه
باشد.می

ADF without intercept and without trend

   
k

1i t1iti1tt xxx

Null Hypothesis: PI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.863478 0.3375

Test critical values: 1% level -2.606911
5% level -1.946764

10% level -1.613062

رددرصـد 95نـان یمطاسطحدرδ=0صفرهیفرضشودمیمشاهدهکهطورهمان
.شودنمی

دیـ تولتمیلگـار کـه شودیمدادهنشانبیترتنیهمبهواستناماناتورمنیبنابرا
.ناماناستزینی قیحق

ی انباشتگهمآزمونجینتا. 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.166813 9.803877 15.49471 0.2961
At most 1 0.002479 0.131548 3.841466 0.7168

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.166813 9.672329 14.26460 0.2343
At most 1 0.002479 0.131548 3.841466 0.7168

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

مرتبـه تفاضـل ازلـذا . استی انباشتگهمبرداروجودعدمهدهندنشانآزمونجینتا
.شودیماستفادهمدلنیتخمي برااستماناکهرهایمتغاول

ماناVARمدلنهیبهي هاوقفهنییتع. 3

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 195.0197 NA 1.42e-06 -7.792485 -7.480619 -7.674631

1 199.2881 7.469861 1.40e-06 -7.803673 -7.335872 -7.626890

2 211.1591 19.78496 1.01e-06 -8.131630 -7.507896 -7.895920

3 222.2720 17.59541 7.59e-07 -8.428000 -7.648333 -8.133363

4 232.1942 14.88337 5.98e-07 -8.674760 -7.739160* -8.321196

5 236.6900 6.368972 5.94e-07 -8.695416 -7.603883 -8.282924

6 241.6969 6.675883 5.80e-07 -8.737371 -7.489904 -8.265951

7 249.4813 9.730467* 5.07e-07 -8.895053 -7.491653 -8.364706

8 256.6673 8.383690 4.58e-07* -9.027804* -7.468470 -8.438530*

9 257.8051 1.232579 5.37e-07 -8.908544 -7.193277 -8.260342

10 259.8786 2.073516 6.12e-07 -8.828274 -6.957073 -8.121145

11 262.1480 2.080326 7.00e-07 -8.756168 -6.729033 -7.990111

12 269.3446 5.997116 6.62e-07 -8.889357 -6.706289 -8.064372

* indicates lag order selected by the criterion

ي پسماندهاي برای اپیپی همبستگوجودعدموبودننرمالهالآزمونبهتوجهبا
.  دیآیمدسته ب7برابرنهیبهوقفهمدل
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