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مقدمه١
ران اقتصادی از سیاستگذاران و تحلیل راتورمیگذارهدفدر دو دهه گذشته طیف وسیع

پذیرفتهب سیاست پول عمل در این چارچوب هدف اولیه ١.انده عنوان چارچوبی برای طراح
نگه داشتن تور گذاری شده با م در مقدار هدفبانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پول

دامنه نوسان محدودی است. به عنوان نمونه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئد و انگلستان از 
گذاری تورم را توسط بانک مرکزی با ابزار نرخ بهره و یا جمله کشورهایی هستند که هدف

٢.کنندحجم پول دنبال م

اندازه برای اعمال قیمت مصرفهای مرکزی همه تغییرات شاخصاز نظر بانک کننده به ی
و بخش از تغییرات این شاخص دائم دارای اهمیت نیست؛ چرا که بخش سیاست پول

واکنش نشان داد. تغییرات  و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت ر از آن موقت دی
در بلندمدت به واسطه احاصل از شوکهای نسبیقیمت ها و پذیری قیمتنعطافهای موقت

کاالها توسط مصرف دمدت بر تورم کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندر نتیجه جانشین
گذاری تورم را دنبال بنابراین بانک مرکزی کشورهایی که سیاست هدفبدون اثر خواهد بود؛

بر تغییرات شاخص قیمت مصرفم کننده کنند، نباید تصمیمات سیاستگذاری خود را مبتن
. کنندتمرکز ٣اتخاذ نمایند و باید بر تورم هسته

جاری است و سیاستگذار باید  تورم هسته نسبت به تورم کل نشانگر بهتری از فشارهای تورم
از شوک اند اثرات های عرضه و تقاضا که در ادوار گذشته به اقتصاد تحمیل شدهبداند که برخ

را زمان بر تورم تخلیه مماندگاری بر تورم دارند که به مرور  شود و تورم دوره جاری و آت
به اقتصاد وارد نشود دوره جاری و حت؛کندمتاثر م اگر در دوره جاری شوک بنابراین حت

از تورم روبه با میزان مشخص رو خواهد بود که این میزان تورم همان تورم هسته ادوار آت
درصد محاسبه شود سیاستگذار باید ۴وره جاری است. به طور مثال اگر تورم هسته در د

کند و بداند که این تورم میراث گذشته است و نم تواند به همین نرخ را به تورم هدف نزدی
باره آن را تغییر دهد. اگر سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را  و ی دهد باید کاهشصورت انفعال

برای تورم هدف ادوار آت های اقتصادی خود را به نحوی سیاستبا تعریف مسیری نزول
یابد.کاهشسامان دهد که تورم هسته به تدریج 

Leidermanبرای نمونه نگاه کنید به ١ and Svensson (1995) ،Haldan (1997) ،Debell (1997) و
Mishkin and Posen (1997)

2 Hall and Jääskelä (2011)
3 core inflation
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تورم هسته متغیری است که مستقیماً قابل مشاهده نیست و این بدان معناست که وظیفه 
و بانک مرکزی کنترل متغیری غیرقابل مشاهده است. عالوه بر آن تاکنون تعریف نظری واض

برای تورم هسته تر شدن وظیفه بانک مرکزی ارائه نشده و این مسئله به پیچیدهروشن
به عنوان اجزای ماندگارم ردها و تورم کل تعبیر م١افزاید. تورم هسته معموال شود، اما روی

از تورم کل را به عنوان تورم دیدگاه از آنها اجزای مختلف وجود دارد که هر ی های متفاوت
گیرند. در این راستا، حداقل سه دیدگاه مختلف در مورد تورم هسته قابل هسته در نظر م
شناسایی است.

نهاد شده، تورم هسته را به عنوان نرخ تورم) پیش١٩٨١(٢دیدگاه اول که توسط اکستین
در مسیر رشد بلندمدت .افتدکند که در مسیر رشد بلندمدت اقتصاد اتفاق متعریف م

وجود ندارد و با توجه به اینکه بازارها در تعادل بلندمدت هستند طرف  اقتصاد هیچ شوک
ر اکستین از تورم هسته  است. تعبیر دی آن بخش از رشد شاخص کل تقاضای اقتصاد خنث

ها است که به واسطه افزایش در هزینه عوامل تولید صورت گرفته است. به اعتقاد وی قیمت
موجود در ذهن خانوارها و بنگاه ها است تورم هسته نشأت گرفته از انتظارات بلندمدت تورم

. آیدمپدید دستمزد در آن حاکم است- که در جریان قراردادهای نیروی کار که تحرکات قیمت
ر آن که از شوکاکستین این بخش از تورم را از بخش عرضه و تغییرات های دی های موقت

تقاضای کل متاثر م ل .داندمشود، متفاوت سی
عرضه کل کوتاه ) نشان داده شود، تعریف ١مدت اقتصاد به صورت معادله (اگر منحن

تورم هسته ،اهد بود که طبق این تعریف) خو٢اکستین از تورم هسته به صورت معادله (
همان روند بلندمدت تورم است.

)١(= + ( ١) +
)٢(= − ١ − =

معیاری از ١تورم هسته، م،روند بلندمدت تورنرخ تورم کل، روابطدر این 
و  ل به تورم است. همچنین بخش معیاری از شوکفشار مازاد تقاضای سی های موقت

) قابل نمایش است.٣تورم غیر هسته به صورت معادله (

1 persistent
2 Eckstein
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)٣(= − = + ١

از تورم ،) مطرح شد١٩٩۵(١دیدگاه دوم که توسط کوآه و واه تورم هسته را به عنوان بخش
م ندارد. بلنچارد و کوآهیامدت کند که تأثیر میانمعرف ) ١٩٨٩(٢بلندمدت بر تولید حقیق

های تقاضا بلندمدت بر تولید ندارند شوکیامدت هایی که تأثیر میانمعتقدند که غالب شوک
از شوک را داشته باشند. بنابراین توانند همینهای عرضه هم مهستند، اما بخش ویژگ

تعریف کوآه و واه،تورم هسته ترکیبی از هر دو نوع شوک تقاضا و عرضه است. به این ترتیب
) قابل ۵) و بخش تورم غیرهسته نیز به صورت معادله (۴از تورم هسته به صورت معادله (

نمایش است. 
)۴(= − = + ( ١)
)۵(= − =

 ، این دو دیدگاه در این است که از دیدگاه کوآه و واه های عالوه بر شوکتفاوت اصل
−های تقاضایی است که در ادوار قبل از ماندگار عرضه حاوی شوک به اقتصاد تحمیل ١
ر  )شده است. به بیان دی بل به شوک تقاضایی است که در دوره قدهندهنشان(١

تأثیر ماندگار آن بر تورم آغاز اقتصاد وارد شده و در همان دوره تولید را متاثر کرده و از دوره 
گردد.م

تفاوت میان تورم هسته و غیرهسته در اصل تفاوت میان تورم  در تعریف کوآه و واه
اید نشده است؛ به این ترتیب تغییرات در تورم غیرهسته ببینشده و پیشبینپیش

است. در مقابل،  ل سی ه تورم هسته کامال داشته باشد، درحالی بسیار اندک خودهمبستگ
ر اینکه در تعریف اکستین تورم هسته نباید هیچ قوی داشته باشد، م ل گونه گرایشات سی

بلندمدت قویًا تطبیق خواهد تورم غیرهسته کامالکهدرحالباشد، ٣انتظارات تورم ل سی
.بود

سیاستگذار باشد. اگر سیاستگذار  انتخاب تعریف تورم هسته باید متناسب با افق زمان
مناسب است. در مقابل بخواهد برای افق میان مدت سیاستگذاری نماید، تعریف کوآه و واه

تر است. علت این باشد، تعریف اکستین مناسبتربلندمدتگذارریزی سیاستبرنامهاگر افق 

1 Quah and Vahey
2 Blanchard and Quah
3 strongly adaptive
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قیمتامر را باید  مدت و مدت و میانها و دستمزدها در کوتاهدر مسئله چسبندگ
وجو کرد.پذیری کامل آن در بلندمدت جستانعطاف

های مرکزی است که تورم هسته را از حذف و یا کم دیدگاه سوم به تورم هسته دیدگاه بانک
از اجزای پرنوسان و نامنظم تورم استخراج م ایی که تصور غالب از آنج١.کندکردن اثر برخ

های تقاضا وجود ندارد، بنابراین دیدگاه این است که در میان اجزای پرنوسان تورم شوک
حاضر نسبت به دیدگاه اکستین متفاوت است. علت این است که در دیدگاه اکستین طرف 

ل در ش تورم هسته ندارد. همچنینتقاضا نقش های رسد دیدگاه بانکبه نظر م،ده
نیز متفاوت باشد چون برخالف دیدگاه آنها، تنها شوکمرکزی ا های ز دیدگاه کوآه و واه

ل ه شوکتقاضا نیست که در ش تورم هسته اهمیت دارد بل های عرضه ماندگار نیز ده
تواند در تورم هسته حضور داشته باشند.م

ترین خصوصیات تورم هسته عبارتند از:های مرکزی مهماز نظر بانک
مدت و بلندمدت کننده را به صورت روند میانشد قیمت کاالها و خدمات مصرفنرخ ر١

دهد.نشان م
و دورهها را به صورت تعدیل شدهنرخ رشد قیمت٢ دهد.ای نشان منوسانات فصل
در ارتباط است چون کنترل سیاستگذار ٣ این بخش از تورم به شدت با سیاست پول

.عمدتاً بر این نوع از تورم است
نسبت به تورم کل دارای تالطم کمتری در طول زمان است.۴ تورم هسته معموال

نظیر میانگین پیراسته، های مرکزی، اقتصاددانان روشدر چارچوب دیدگاه بانک های متنوع
و خارجاند. پژوهشگیری تورم هسته پیشنهاد دادهمیانه و غیره را برای اندازه های داخل

در خصوص مح پژوهشفراوان های خارجاسبه تورم هسته انجام گرفته است. ابتدا به برخ
کنیم.اشاره م

جدید به اندازه١٩٩٩(٢اَپل و جنسون رد پارامتری روی بر ی گیری تورم هسته ) مبتن
های متنوع آماری برای محاسبه ) با به کارگیری روش١٩٩۴(٣تیان و چسوئد پرداختند. بر
ا به این نتیجه دست یافتند که روشتورم هسته ایاالت  ترین روش میانه دقیقمتحده آمری

ا را با رهیافت ٢٠٠٣(٤محاسبه تورم هسته است. همچنین باگلیانو و مورانا ) تورم هسته آمری

Blinderبه عنوان نمونه ١ را ببینید.(1982)
2 Apel and Jansson
3 Bryan and Cecchetti
4 Bagliano and Morana
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جدید برای محاسبه تورم ٢٠٠۴(٢تخمین زدند. اسمیت١روندهای مشترک روش ) به معرف
را ارائه نمود به طوریهسته پرداخت. وی نسخه تکمیل یا که در این فته روش میانه وزن

یابی محاسبه ها از طریق بهینهنسخه تکمیل یافته، برخالف نسخه ساده روش مزبور وزن
رد چندین )٢٠٠۵(٣ریچ و استیندلگردند. م مفهوم تورم هسته پرداختند و عمل به بازبین

بر آمار شاخص  ر قیمت مصرفروش استخراج تورم هسته را مبتن دی ا با ی کننده آمری
روش٢٠٠٨(٤مقایسه نمودند. وین که برای اندازه) به بازبین گیری تورم هسته های متنوع

بهبه کار م الت عمل از روشرود پرداخت و مش ها را مورد تحلیل و بررسکارگیری هری
بر روش) تورم هسته در ا٢٠١٠(٥ز والو رزقرار داد. همچنین ریچارد های سترالیا را مبتن

آماری نظیر میانگین پیراسته، میانه و حذف اجزا با بیشترین تالطم، محاسبه نمودند. 
(چند پژوهش نیز در این ارتباط انجام گرفته است. امیری و چشم ) با استفاده ١٣٨٣داخل

تورم هسته را محاسبه نمودند. مجیدی ٦از روش خودرگرسیون برداری ساختاری سری زمان
حاسبه ) تورم هسته در مناطق شهری ایران را به روش آماری حذف اجزای پرنوسان م١٣٩٠(

، طیبنمود. همچنین عباس یننژاد، کمیجان رد ) در مقاله١٣٨٨(نیا و تش ای با روی
تورم هسته را محاسبه نمودند.،آماری سری زمان

برای اندازهدر هیچ  از مطالعات داخل اجزای هسته از اطالعات مربوط به همه گیری تورم ی
شاخص قیمت کننده استفاده نشده و تنها از گروهشاخص قیمت مصرف های اصل

های نمایند. همچنین در این مطالعات با توجه به تنوع در روشکننده استفاده ممصرف
رد روشگیری تورم هسته، معیاری براندازه های مختلف ارائه نشده است.ای مقایسه عمل

بر دیدگاه  اجزای شاخص قیمت های مرکزی با استفاده از بانکدر مقاله حاضر مبتن
رد تورم هسته، از مصرف کننده تورم هسته استخراج شده و با سه معیار رایج ارزیابی عمل

انتخاب م رد بهتری داشته باشد. سه معیار رایج برای ارزیابی میان آنها روش شود که عمل
رد تورم هسته عبارتند از الف) بهتر دنبال کردن روند تورم ب) پیش بهترعمل تورم کل بین

کمتر محاسبه. و ج) پیچیدگ آت

1 common trends
2 Smith
3 Rich and Steindel
4 Wynne
5 Richards and Rosewall
6 structural vector auto-regression
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رد، این سری از دو جنبه م تورم هسته با بهترین عمل تواند مورد پس از محاسبه سری زمان
که به سیاستگذاران مشاوره ماستفاده قرار گیرد. نخست، اقتصاددانان و تحلیل دهند گران

تری ارائه دهند. دوم های دقیقتوصیههای خود توانند با واردکردن تورم هسته در تحلیلم
بر تحوالت تورم هسته با مردم اینکه سیاستگذاران در تعامل با عموم جامعه م توانند مبتن

ا  اخیر فدرال رزرو به کنگره آمری ویند و سیاستگذاری نمایند. گزارش سیاست پول سخن ب
دهنده اهمیت این متغیر انهایی را در مورد تورم هسته در خود جای داده است نشکه بحث

به کنگره، ١اقتصادی است ).٢٠٠٠(برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به گزارش سیاست پول
های آماری مورد استفاده، روش میانگین دهد که از میان روشنتایج به دست آمده نشان م

رد است و باید برای هدف دد. همچنین گذاری تورم استفاده گرپیراسته دارای بهترین عمل
روش حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره، اگرچه نسبت به روش میانگین پیراسته 

رد ضعیف تری دارد اما بهترین روش برای برقرار کردن ارتباط سیاستگذار با عموم مردم عمل
و تصمیمات تواند از آن برای گفتاست و سیاستگذار م وگو با مردم در مورد روندهای تورم

خود استفاده نماید.سی است
گیری تورم هسته از های اندازهروش٢در بخش قاله بدین شرح است کههای مسایر بخش

و اختصاص داردتجربیبه ارائه نتایج٣شوند. بخش ممعرفهای مرکزی دیدگاه بانک
.اختصاص داردگیری نتیجهبه۴بخش 

بر دیدهای اندازهروش٢ های مرکزیگاه بانکگیری تورم هسته مبتن
را برای اندازههای مرکزی روشبانک اند. این گیری تورم هسته به کار گرفتههای متنوع
قرار مروش شوند که در هر گیرند. در دسته اول، اجزایی از تورم خارج مها در دو دسته کل

را تجربه کرده بزرگ از تورم اند. در دسته دوم، همواره گروه ماه تغییرات قیمت (های) ثابت
این گروهکل در هر دوره خارج م اگر تغییرات قیمت بزرگ شود، حت ادوار خیل ها در برخ

های مدیریت شده ها، انرژی و قیمتها و آشامیدنها عمدتًا شامل خوراکاین گروهنباشد؛ 
حذف کردن قضاوت، گروه (هایی) را از تورم کل برایتوان بدون پیشهستند. البته م

از چهار پژوهشدر این اند.ها بودهانتخاب کرد که دارای بیشترین تالطم در بین سایر گروه
روش میانگین پیراسته، میانه، حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره و حذف اجزا با 

تورم هسته استفاده م نمائیم. سه بیشترین تالطم در کل دوره برای استخراج سری زمان
گیرد.وش اول در دسته اول و روش چهارم در دسته دوم قرار مر

را ببینید.Federal Reserve Bulletin (2000)برای مطالعه بیشتر ١
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روش میانگین پیراسته٢.١
اقتصاد را متاثر کند و بنگاه از آن به قیمتچنانچه شوک های مطلوبشان ها با توزیع

مرو روبه افتد؟ فرض کنیم میانگین تغییرات قیمت صفر باشد. اگر همه شوند چه اتفاق
خواهد ها قیمبنگاه تشان را تعدیل کنند، میانگین قیمت قبل و بعد از شوک بدون تغییر باق

کنند که به علت وجود ) چنین استدالل م١٩٩۵(١ماند. با این حال، بال و منکیو
سان رخ ها و بنگاههای نسبی در بین همه بخشتعدیل قیمت٢»های منوهزینه« ها به طور ی
ر دارای چسبندگپذیری و بخشهایی دارای انعطافدر هر دوره بخش.دهدنم هایی دی

گیرند به ها قرار مها تحت تأثیر شوکها یا بنگاهقیمت هستند و اینکه در هر دوره کدام بخش
های منو، توزیع تغییرات قیمت شود. حال اگر به دلیل وجود هزینهزا مشخص مطور درون

های توزیع بیشتر شود، با وارد شدن شوک، عدم تقارن در دنبالههای مختلف چولهبخش
قیمت رخ م این توزیع چوله به راست باشد ،دهد. به عنوان مثالشده و تغییر در سط وقت
توزیع چوله به چپ باشد تورم با وارد شدن شوک تورم افزایش م یابد مکاهشیابد و وقت

ل  های نسبی چوله به راست باشد؛ در این ت در قیمت). فرض کنید توزیع تغییرا١(ش
قیمت خود را شرایط، تعداد زیادی از بنگاه کاهشها قیمت خود را افزایش داده و تعداد اندک

شود. بر عکس اگر توزیع مدت مها در کوتاهدهند که این امر سبب افزایش متوسط قیمتم
کاهشها قیمت خود را عداد زیادی از بنگاههای نسبی چوله به چپ باشد، تتغییرات در قیمت

قیمت خود را افزایش م ها متوسط قیمتکاهشدهند که این امر سبب داده و تعداد اندک
از تورم ) نشان م١٩٩۵شود. بال و منکیو (مدت مدر کوتاه دهند که بخش قابل توجه

قابل  ا در دوران پس از جنگ از طریق این تحلیل تئوری توجیه است.آمری
تیان و برروش میانگین پیراسته برای محاسبه تورم هسته که نخستین بار توسط  چ

بر توزیع تورم ،) مطرح شد١٩٩٤( است. در این روش تورم اجزای دو طرف دم توزیع مبتن
به عنوان تورم هسته در نظر  و گذرا و تورم اجزای میان . روش محاسبه شودگرفته مموقت

از اجزای به این تر شود و محاسبه مCPIتیب است که ابتدا توزیع تغییرات قیمت هر ی
اند کنار گذاشته شده و با سپس اجزایی که در آلفا درصد از دو طرف دم توزیع قرار گرفته

مجدد به اجزای باقیمانده و میانگینوزن از آنها، تورم هسته به روش میانگین ده گیری وزن
ل پیراسته به دست م در نظر گرفته شده است.١۵آلفا جادر این).٢آید (ش

1 Ball and Mankiw
2 menu cost
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ل های مختلفتوزیع تغییرات قیمت بنگاه١ش
تحلیل نویسندگان منبع:

روش میانه٢.٢
تاین روش را بریان و  اند. همانند روش ) برای تخمین تورم هسته پیشنهاد کرده١٩٩٤(چ

در این روش نیز ابتدا تغییر قیمت اجزای  در هر دوره نسبت به دوره قبل مرتب CPIقبل
اجزای  از اجزا توزیع تورم آید. به دست مCPIشده و سپس بنابر ضریب اهمیت هر ی

شود.میانه این توزیع به عنوان تورم هسته در نظر گرفته م
با بیشترین تالطم بین دو دورهروش حذف اجزا٢.٣

های عرضه و تقاضا و همچنین که شدیداً تحت تأثیر شوکCPIدر این روش اجزایی از 
هستند خارج م شوند. مشخص کردن این اجزا کاری تجربی است و به این تغییرات فصل

در دو دوره متوالCPIشود که در هر دوره انحراف معیار تورم اجزای صورت انجام م
شوند که وزنشان به آلفا ی حذف مبا باالترین تالطم تا جایCPIمحاسبه شده و اجزایی از 

مجدد به اجزای با وزندر نهایت،درنظر گرفته شده است.٢٠در اینجا آلفا درصد برسد. ده
شود.گیری از آنها تورم هسته محاسبه مباقیمانده و میانگین
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ل محاسبه تورم هسته به روش میانگین پیراسته٢ش
تحلیل نویسندگانمنبع:

اجزا با بیشترین تالطم در کل دورهروش حذف ۴.٢
از متداول از اجزای شاخص ها برای تخمین تورم هسته حذف گروهترین روشی های ثابت
و خارجکننده است که دارای حساسیت زیادی نسبت به شوکقیمت مصرف های داخل

و انرژیها، آشامیدنها عمدتاً شامل خوراکهستند. این گروه ل هستند. چون های غیرال
است و به دلیل ها و آشامیدنگروه خوراک ها شدیداً تحت تأثیر اثرات آب و هوایی و فصل

کشش بودن تقاضا برای آنها در صورت بروز شوک عرضه، رسیدن به نقطه تعادل بعدی کم
صورت م پذیرد.عمدتاً با تعدیل قیمت

داده که قیمت سوخت همواره با نوسان در مورد گروه انرژی نیز تجربه چند دهه اخیر نشان 
های انرژی (برق، گاز باالیی همراه بوده است. گروه انرژی شامل سوخت موتور و حامل

، آب گرم، سوخت ری نیز وجود دارد که بدون طبیع ) است. راه دی های گرمایش
ازترین گروهقضاوت در مورد پرنوسانپیش های گروهها، با محاسبه انحراف معیار تورم هری

شاخص قیمت مصرف کننده، گروه شوند. در این های پرنوسان شناسایی و حذف ماصل
یل از اجزای تش انحراف معیار تورم هری دهنده شاخص قیمت مقاله در کل دوره زمان

اند حذف شده اجزایی از آن که بیش از سه برابر تورم کل تالطم داشته،کننده محاسبهمصرف
از آنها تورم هسته محاسبه مجدد به اجزای باقیمانده و میانگیندهو با وزن گیری وزن

١شود.م

های محاسبه تورم هسته به پیوست نگاه کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد روش١
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تجربینتایج٣
کننده با تواتر ماهانه از جزای شاخص قیمت مصرفهای مورد استفاده مربوط به ادهدا

دو بار سال ١٣٩١تا آذر ١٣۶٩فروردین  است. الزم به ذکر است که در طول دوره مورد بررس
با سال ١٣٧۵تا اسفند ١٣۶٩کننده از فروردین تغییر کرده است. شاخص قیمت مصرفپایه

شامل١٣٧۶با سال پایه ١٣٨٢تا اسفند ١٣٧۶قلم کاال، از فروردین ٣١٣شامل ١٣۶٩پایه 
است. قلم کاال ٣۵٩شامل١٣٨٣با سال پایه ١٣٩١تا آذر ١٣٨٣قلم کاال و از فروردین ٣١٠

اجزای مشترک سبد مصرف،١٣٨٣و فروردین ١٣٧۶هسته در فروردین تورم برای محاسبه
گیرد.آن دوره و دوره قبل مالک عمل قرار م

ل  بر چهار روش ٣ش تورم هسته مبتن تورم کل را در مقابل سری زمان سری زمان
چهار روش معرف١در جدول دهد.شده نشان ممعرف شده نیز ماتریس ضرایب همبستگ
تورم هسته برای . مطابق این جدول شدت همبستگگزارش شده استاستخراج سری زمان
ر باالروش دی آنها مثبت است.ها با ی ست و جهت همبستگ

ارائه  م شده برای محاسبه تورم هسته براساس اصول مح اگرچه هر چهار روش معرف
از این روشاما باید توجه کرد که هیچ،شدند در روش حذف اجزا با ها کامل نیست.ی

از شاخص قیمت مصرفگروهبیشترین تالطم در کل دوره کننده به طور منظم در های ثابت
ن است حاوی اطالعات مفیدی در مورد روند که شوند محاسبه تورم هسته حذف م مم

ر برای محاسبه تورم هسته اجزایی از همچنین، ١.بلندمدت تورم باشند را CPIسه روش دی
را تجربه کردهحذف م این .اندکنند که در هر دوره نسبت به دوره قبل تغییرات نسبتاً بزرگ

به عنوان مثال، ٢.حذف کنندروند بلندمدت تورم را ازتوانند اطالعات مفیدی ها مروش
ر اجزا سریع اجزا وجود دارند که قیمتشان نسبت به دی شود و بنابراین تر تعدیل مبرخ

سریع نسبت به انتقال تقاضای کل واکنش نشان مخی روش میانگین پیراسته همه .دهندل
بزرگ از جمله تغییرات قیمت این نوع اجزا را نیز حذف م کند و بنابراین تغییرات قیمت

از انتقال تقاضای کل و تغییر در روند تورم دریافت  نال تغییرات قیمت آنها را به عنوان سی
کند. نم

1 Bryan, Cecchetti and Wiggins (1997)
2 Cockerell (1999) and Cutler (2001)
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ل گیریتورم کل و تورم هسته با چهار روش مختلف اندازه٣ش
محاسبات نویسندگانمنبع:

بین  روش تخمین تورم هسته (درصد)چهار ضرایب همبستگ ١جدول
میانگین
پیراسته

حذف اجزا با میانه
تالطم نیشتریب
دو دورهنیب

- - ٧٩میانه
- ٨۶٨٨دو دورهنیتالطم بنیشتریحذف اجزا با ب

٨۶٨١٩١تالطم در کل دورهنیشتریاجزا با بحذف 
محاسبات نویسندگانمنبع:

از روشدر مجموع م گیری تورم هسته دارای مزایا و های اندازهتوان چنین گفت که هری
رد این روش ها را بررسمعایبی هستند و الزم است معیارهایی وجود داشته باشد که عمل

کند.کرده و روش برتر را معرف
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معیارهای انتخاب بهترین روش برای تخمین تورم هسته٣.١
کردن روند تورمدنبال٣.١.١

معیار خوب از تورم هسته باید روند تورم را به خوبی دنبال کند، زیرا در بلندمدت  ی
میانگین تورم هسته باید با میانگین تورم کل مطابقت داشته باشد. اغلب سیاستگذاران 

دهند معیاری از تورم هسته داشته باشند که روند بلندمدت تورم را نه کمتر از حد و ترجیح م
دوره مثالگیری نه بیشتر از حد اندازه تواند با روند بلندمدت تورم مساله٢٠کند. برای ی

طوالن، زیراگیری شوددقت نسبتاً خوبی با میانگین تورم کل اندازه این دوره به اندازه کاف
مدت تغییرات قیمت نسبی را حذف کند. بنابراین مقدار میانگین تورم ست که نوسانات کوتاها

از روش سان باشد.های اندازههسته با هری گیری باید با میانگین تورم کل تقریباً ی
از روشدهد که میانگین تورم هسته هیچنشان م٢جدول  ها با میانگین تورم کل ی

سان نیست. به نظ های تر است که سهم شوکرسد این روش برای کشورهایی مناسبر می
سان است. اما در بسیاری از دوره ) در آن تقریباً ی (به لحاظ بزرگ ها توزیع مثبت و منف

در ایران چوله به راست بوده و این بدان معناست که اقتصاد ایران عمدتًا با CPIتورم اجزای 
در اغلب ادوار تورم هسته کمتر از تورم ،ین ترتیباهاست. بهای نامطلوب مواجه بوده شوک

کل محاسبه شده و این باعث شده تا میانگین تورم هسته نیز کمتر از تورم کل باشد. بنابراین 
ان با در نظر گرفتن این نکته که اقتصاد ایران عموماً با شوک های نامطلوب مواجه است و ام

گیری تورم م کل وجود ندارد، از میان چهار روش اندازهبرابری میانگین تورم هسته و تور
بهتر است که میانگین آن به میانگین تورم کل نزدی تر باشد. مطابق این روش، هسته روش

حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره، میانه، میانگین پیراسته و حذف به ترتیب روش
وش برای استخراج تورم هسته هستند.اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره بهترین ر

ر برای ارزیابی میزان دنبال کردن روند تورم توسط تورم هسته این است که تورم  روش دی
به روند تورم حرکت کند. به عنوان مثال هرگاه روند تورم افزایش یابد تورم ،هسته باید نزدی

برای تخمین روند هاهسته نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند. اگرچه روش ی مختلف
به عنوان ی١باکستر و کینگتورم در ادبیات مربوطه وجود دارد اما در این پژوهش از روش 

شود. طبق این روش بهترین روش محاسبه تورم های آماری استفاده ماز پرکاربردترین روش
باشد.هسته آن است که انحراف معیار اختالف بین تورم هسته و روند تورم حداقل

1 Baxter and King
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میانگین و تالطم حول روند (درصد) ٢جدول
تالطم حول روندمیانگینمعیارهای تورم

١٫۴١٠٫٨٣شاخص کل
٠٫٨۵٠٫۶میانگین پیراسته

١٫٠٧٠٫٧۶میانه
٠٫٧۶٠٫۶١حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره

١٫٣۶٠٫٧٢دورهکلدرتالطمنیشتریببااجزاحذف
تالطم حول روند، انحراف است.روند تورم به روش باکستر و کینگ تخمین زده شدهتوضیحات: در این جدول

از معیارهای تورم از روند تورم است. هرچه میانگین تورم هسته به میانگین تورم کل  معیار اختالف هر ی
رد بهتر تتر باشد نشانتر باشد و همچنین هرچه میزان تالطم حول روند کوچنزدی ورم هسته دهنده عمل

ر روش .است١٣٩١آذر تا١٣۶٩اردیبهشتدوره تخمین از.هاستنسبت به دی
محاسبات نویسندگانمنبع:

حذف اجزا با بیشترین های میانگین پیراسته،ه ترتیب روش، بدست آمدهنتایج بهمطابق با 
تالطم بین دو دوره، میانه و حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره برای استخراج تورم 

. استها با ترتیب ذکر شده صعودی هسته مناسب هستند. تالطم حول روند این روش
تورمپیش٣.١.٢ بین

کردن روند تورم باید بتواند به گران معتقدند که تورم هسته عالوه بر دنبال بسیاری از تحلیل
تورم پیش کند. به منظور قضاوت در مورد میزان محتوای اطالعات تورم کل نیز کم بین

تورم کل روشهسته در پیش از روشبین وجود دارد که ی های رایج بر این های مختلف
ر جهت نزدیگیرد باید داساس است که هرگاه تورم کل از روند بلندمدت خود فاصله م

تورم هسته با روند تورم، هرگاه تورم از شدن به روند آن حرکت کند. با توجه به لزوم هم حرکت
پیشبایدتر باشد، تورم کل تورم هسته پایین بینافزایش یابد. بنابراین محتوای اطالعات

از روش ل از تغییرات های حاصگیری تورم هسته باید با رگرسیونهای اندازهتورم برای هری
اف بین تورم هسته و تورم کل در زمان جاری  بر ش تورم زمان جاری نسبت به تورم زمان آت

سنجیده شود.
تورم از تخمین معادله رگرسیون به طور مشخص، میزان توانایی تورم هسته برای پیش بین

شود.گیری مبا استفاده از دادهای ماهانه اندازه)۶رابطه (
)۶(

دهنده تورم هسته است که هر دو به صورت نشانو CPIتورم کل در این رابطه
کند. اگرچه به طور را اختیار م٢۴و ١٢مقادیر اند. پارامتر نقطه به نقطه محاسبه شده
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باشد اما هدف از این مدل تواند حاوی اطالعات پیشبالقوه متغیرهایی وجود دارد که م بین
تورم هسته در پیشساده اندازه رد گیری محتوای اطالعات تورم برای ارزیابی عمل بین

م ربراین با داشتن معیاری مناسب از تو. بنااستگیری تورم هسته های مختلف اندازهروش
ران با مقایسه تورم کل و تورم هسته در زمان  هسته بر این اساس، سیاستگذاران و یا تحلیل

توانند مقدار تغییر تورم کل را در آینده با احتمال باالیی تشخیص دهند.جاری م
گیری تورم هسته اندازهبرای معیارهای مختلف ٣در جدول )۶رابطه (نتایج معادله رگرسیون

به جلو چه ماه٢۴و ١٢بیندهد که در پیشگزارش شده است. نتایج جدول نشان م
(و چه براساس باالترین توضیحبراساس آماره  )، روش حذف اجزا با بیشترین ٢دهندگ

رد را داشته اند. تالطم بین دو دوره و سپس میانگین پیراسته به ترتیب بهترین عمل
های سوم و چهارم را های میانه و حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره نیز رتبهوشر

دارند.
محاسبه٣.١.٣ پیچیدگ

بایست تورم هسته مقداری از تورم کل است که سیاستگذار بر آن کنترل دارد و م
بر آن اعمال کند. همچنین سیاستگذار هنگام گفتگو ب ا عموم سیاستگذاری خود را مبتن

خود باید از مفاهیم مربوط به  و تصمیمات سیاست مردم و توضیح در مورد روندهای تورم
درصد ٢٫۵درصد و تورم هسته ۴تورم هسته استفاده کند. برای مثال چنانچه تورم ماهانه 

داند و درصد تورم م٢٫۵باشد آنگاه سیاستگذار در ارتباط با مردم خود را تنها مسئول کنترل 
نسبت م١٫۵التفاوت بهما و موقت دهد که با گذشت زماندرصدی را به اتفاقات تصادف

شود. همچنین کوتاه از بین خواهد رفت؛ به این ترتیب تورم انتظاری نیز تا حدی کنترل م
تصمیمات خود در مورد سیاست را نیز با در سیاستگذار پول پول یا انبساط های انقباض

نماید. اقتصاددانان و سیاستگذاران تورم هسته اتخاذ کرده و به مردم اعالم منظر گرفتن نرخ
های ساده و هم پیچیده برای محاسبه تورم هسته استفاده نمایند. توانند هم از روشم

های ساده محاسبه تورم هسته برای برقراری بسیاری معتقدند که سیاستگذاران باید از روش
دم استفاده نمایند تا عموم مردم بتوانند تفاوت تورم کل و تورم هسته ارتباط موثر با عموم مر

را درک کرده و واکنش مناسب و مورد انتظار را از خود نشان دهند.
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تورم آتپیش بین ٣جدول
آماره ضریب رگرسیون)درصد(٢گیری تورم هستههای اندازهروش

)١٢(سال به جلو ١
*٧٫٧٧٠٫٠۵۴٫١۶میانگین پیراسته

*۵٫٨٧٠٫٠٣٢٫٩۶میانه
*٢۵٫٣٣٠٫٠٩٨٫٠۴حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره
٠٫٢١٠٫٣٠٠٫٧۴حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره

)٢۴(سال به جلو ٢
*١٨٫٨۶٠٫١۶٫٣٢میانگین پیراسته

*١۶٫۴۶٠٫٠۵۴٫۴١میانه
*۴۴٫۶٧٠٫١۵١١٫٧حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره
*۴٫٧٢٫١۵٣٫۴١حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره

دهد که در آن تورم به صورت نقطه به نقطه را نشان م) ۶(این جدول نتایج تخمین رگرسیون رابطه :توضیحات
دهنده اختالف معنادار ضریب رگرسیون از صفر با توجه به آماره نشان* همچنین عالمت . ماهانه محاسبه شده است

tاست١٣٩١آذر تا١٣٧٠اردیبهشتدوره تخمین از. درصد است١معناداری در سط.
محاسبات نویسندگانمنبع:

گیری تورم هسته، روش حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره از بین چهار روش اندازه
ترین روش محاسبه تورم هسته در نظر گرفته شود و با این ترتیب بهتر تواند به عنوان سادهم
سانها به لحاظ پیچیدگتوان مردم را با مفهوم تورم هسته آشنا کرد. سایر روشم ی

هستند.
از معبا ت رد تورم هستهوجه به اینکه هری از رتبهیارهای ارزیابی عمل بندی متفاوت

بنابراین براساس معیارهای ارزیابی ،دندهگیری تورم هسته ارائه مهای مختلف اندازهروش
از روش رد تورم هسته، به هری ای به گونه۴تا ١ای از گیری تورم هسته نمرههای اندازهعمل

رد بین کلیه روشنشان۴دهیم که نمره اختصاص م ها باشد. به این دهنده بهترین عمل
دهد که از بین چهار روش محاسبه تورم هسته، میانگین نشان م۴ترتیب نتایج جدول 

رد را دارد. پیراسته بهترین عمل
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انتخاب بهترین روش محاسبه تورم هسته۴جدول 

گیری تورم هستههای اندازهروش
رد تورم هسته معیارهای ارزیابی عمل

دنبال کردن میانگین
روند تورم

بینپیش
تورم آت

رتبه

٢۴٣١میانگین پیراسته
٣١٢۴میانه

١٣۴٢حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره
۴٢١٣حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره

از روش:توضیحات رد تورم هسته به هری گیری تورم های اندازهدر این جدول براساس معیارهای ارزیابی عمل
رد در میان کلیه نشان۴ای اختصاص یافته است که نمره به گونه۴تا ١ای ازهسته نمره دهنده بهترین عمل

از روش. هاستروش گیری تورم هسته را نشان اندازههای ستون آخر جدول براساس نمره کل، رتبه هر ی
.دهدم

محاسبات نویسندگانمنبع:

یریگجهینت۴
ماتیتصمکنند،مدنبالراتورمیگذارهدفاستیسکهییکشورهایمرکزبانک

. در کننداتخاذکنندهمصرفمتیقشاخصراتییتغتمام برمبتندینباراخودیاستگذاریس
همه تغییرات شاخص قیمت مصرف دارای واق اندازه برای اعمال سیاست پول کننده به ی

از تغییرات شاخص قیمت مصرف ر از آن اهمیت نیست چون بخش دی و بخش کننده دائم
واکنش نشان دهند. بنابراین باید تمرکز  و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت موقت

که کنترل تورم از مهمهای مربانک ترین وظایف آنهاست، بر کزی به عنوان سیاستگذار پول
های به روشهستهتورماستخراجمختلفیهاروشسهیمقاباحاضرمقالهتورم هسته باشد. 

که روش میانگین پیراسته رسیدجهینتنیابه١٣٩١تا آذر ١٣۶٩فروردین زمانبازهدرآماری 
رد هاست. همچنین روش حذف اجزا با بیشترین در میان کلیه روشدارای بهترین عمل

رد ضعیف تری دارد، اما تالطم در کل دوره، اگرچه نسبت به روش میانگین پیراسته عمل
تواند از بهترین روش برای برقرار کردن ارتباط سیاستگذار با عموم مردم است و سیاستگذار م

و تصمیم خود به مردم استفاده نماید.آن برای فهماندن روندهای تورم ات سیاست
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هاپیوست
های محاسبه تورم هستهمربوط به روشجزئیاتف) ال

روش میانگین پیراسته) ١- الف
بر مراحل زیر محاسبه متورم میانگین پیراسته هر ماه ( شود.) مبتن

از اجزای (تورم) محاسبه م١ گردد.درصد تغییرات شاخص قیمت ماهانه هری
از اجزا به ترتیب صعودی (از نظر عددی) مرتب م٢ شوند. همچنین ضرایب تورم هر ی

از اجزا هم گردد. ضرایب اهمیت و راستا با تورم اجزا مرتب ماهمیت نسبی هری
=به ازای (و های تورم مرتب شده را با نرخ ١, ٢, … کنیم.گذاری م) نام,

ضرایب اهمیت نسبی٣ از تورموزن تجمع ) های مرتب شده (مرتب شده برای هر ی
مربوط به محاسبه م که رتبه سوم را گردد. به طور مثال، وزن تجمع ، تورم قلم
	اجزا دارد، برابر است با: میان همه ١ + ٢ + ٣.

کوچ۴ ) و یا ١۵تر از اجزایی که دارای وزن تجمع بسیار کوچ درصد (تغییرات قیمت
بسیار بزرگ) هستند کنار گذاشته م٨۵تر از بزرگ شوند.درصد (تغییرات قیمت

h=trimmed) که در آن ٨) و (٧های (شاخص قیمت پیراسته و تورم پیراسته با فرمول۵
آن بزرگfirstها شود. در این فرمولاست محاسبه م است که وزن تجمع تر و یا قلم

است که وlastدرصد و ١۵مساوی  مربوط به آن کوچقلم تر و یا مساوی زن تجمع
درصد است.٨۵
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)٧(= ١٠٠∑ ∑ ,					for	 = , − ١
)٨(= ١ − ١

روش میانه) ٢- الف
گفته شده در روش میانگین پیراسته انجام ٣تا ١برای محاسبه تورم میانه ابتدا مراحل 

آن قلم بزرگشوم که وزن تجمع تر یا مساوی د. تورم میانه برابر است با تورم اولین قلم
درصد باشد.۵٠

حذف اجزا با بیشترین تالطم بین دو دوره: 
از اجزای ١ (تورم) در دو دوره متوالCPIدرصد تغییرات شاخص قیمت ماهانه هر ی

گردد.محاسبه م
به ترتیب صعودی مرتب م٢ از اجزا در دو دوره متوال شوند. انحراف معیار تورم هری

از اجزا هم راستا با انحراف معیار آنها مرتب همچنین ضرایب اهمیت نسبی هر ی
=به ازای (و های تورم مرتب شده را با گردد. ضرایب اهمیت و نرخم

١, ٢, … کنیم.گذاری م) نام,
از انحراف معیارهای مرتب و٣ ضرایب اهمیت نسبی مرتب شده برای هر ی زن تجمع

گردد.) محاسبه مشده (
بزرگ۴ بسیار بزرگ) هستند ٨٠تر از اجزایی که دارای وزن تجمع درصد (تغییرات قیمت

شوند.کنار گذاشته م
ست محاسبه اh=core) که در آن ٨) و (٧های (شاخص قیمت و تورم هسته با فرمول۵

اولین جزیی است که کمترین انحراف معیار را دارد و firstها شود. در این فرمولم
lastمربوط به آن کوچ درصد است.٨٠تر و یا مساوی جزیی است که وزن تجمع

حذف اجزا با بیشترین تالطم در کل دوره) ٣- الف
از اجزای ١ م) در کل دوره محاسبه (تورCPIدرصد تغییرات شاخص قیمت ماهانه هر ی

گردد.م
از اجزا در دوره٢ برابر انحراف معیار تورم کل ۴ای که تورم بیشتر یا کمتر از برای هر ی

زین م شود.دوره است، تورم آن دوره با میانگین تورم در کل دوره جای
از اجزا و همچنین تورم کل شاخص قیمت مصرف٣ کننده در کل انحراف معیار تورم هری

شود.دوره محاسبه م
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یرانتورم هسته در ایریگاندازهیهاروشیسهو مقایابیارز

از اجزا به ترتیب صعودی مرتب م۴ شوند. همچنین ضرایب اهمیت انحراف معیار هر ی
از اجزا هم گردد. ضرایب اهمیت و راستا با انحراف معیار اجزا مرتب منسبی هر ی

=به ازای (و های تورم مرتب شده را با نرخ ١, ٢, … کنیم.گذاری م) نام,
برابر انحراف معیار تورم کل شاخص قیمت ٣ایی که انحراف معیاری بیش از اجز۵

شوند.کننده دارند کنار گذاشته ممصرف
،استh=core) که در آن ٨) و (٧های (شاخص قیمت و تورم هسته با با فرمول۶

است که کمترین انحراف معیار را دارد و firstها شود. در این فرمولمحاسبه م قلم
last.آخرین قلم باقیمانده است
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