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 اي یهو سرما يا واسطه ی،مصرف يواردات کاالها يگرنجر یتعل

  یرانبر تورم ا
  

  ** سید محمدرضا جوان و *مصطفی شریف
 

  

  01/04/1395پذیرش:  تاریخ 10/1394 /07تاریخ دریافت: 

  چکیده
و درحال توسعه درخارج و داخل  یافتهتوسعه  يدر خصوص تورم در همه کشورها یتاکنون مطالعات فراوان

اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت  کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده

کـه   یمختلف یرهايمتغ ی،زمان هاي يشده است با استفاده از سر یمطالعه سع ینتورم انجام شده است. در ا
کـردن   یـدا مقاله پ ینقرار گیرند. هدف ا ییو شناسا یداشته اند، مورد بررس یرانرا در تورم ا یرتاث یشترینب

 يهـا  سـال  ینبا نـرخ تـورم بـ    یکبه تفک اي یهو سرما يا واسطه ی،مصرف يواردات کاالها ینرابطه علیت ب

کننده (نرخ تـورم)،   مصرف یمتشاخص ق یرهاياز متغ مطالعه یناست. در ا یراندر اقتصاد ا 1389- 1359
 یدبودجه نسبت به تول يشده کسر یلنرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعد ی،ناخالص مل یدسرانه تول ینگی،حجم نقد

اي اسـتفاده شـده    اي، مصرفی و واسطه سرمایه يواردات کاالها ین) و همچنBD,GDP(یناخالص داخل
استفاده شده  يگرنجر یتخطا و آزمون عل یح، مدل تصحVARسازي  مدل وشمطالعه از ر یناست. در ا

  .تورم و انواع واردات است یناست که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه ب
  

  .JEL: E31 ،B17 ،B27 بنديطبقه

  .اي یهو سرما يا واسطه ی،مصرف يواردات،تورم ،کاالها ي،گرنجر یتعل ها: کلیدواژه

   

                                                                                                              
   نویسنده مسئول، پست الکترونیکی: - طباطبائیعالمه استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه  *

        mostafasharif2004@yahoo.com  
    دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات قزوین    ارشناس ارشد اقتصادک **
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  مقدمه -1

ــد از دوره  ــران بای ــورم در ای اي کــه نقــش درآمــدهاي نفتــی در کشــور   بررســی موضــوع ت

هاي قبل از انقالب اسـالمی اگرچـه    شود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در سال تر می پررنگ

ود معلـول  بودجه کشور تا حدودي در توازن بوده، اما به دلیل افزایش درآمـد ارزي کـه خـ   

افزایش قیمت نفت بوده است، حجم پول در اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. 

هـاي مختلـف    هـاي ناشـی از فـروش دالرهـاي نفتـی و افـزایش اعتبـارات بخـش         هزینه ریال

تـرین علـل تـورم     رسد این عوامـل از مهـم   اقتصاد، تقاضاي داخلی را افزایش داد. به نظر می

  بوده است. 1354-13564اي ه شتابان سال

هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی، کشـور بـا جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه        در سال

رو شد. شاید بتوان گفت جنگ، افزایش  ها و اقتصاد با وضعیت نامناسبی روبه ایران و تحریم

را  هـا  قیمـت ها و نیز افزایش نرخ رشد جمعیت، افزایش تقاضـا و   آوارگان جنگی، مهاجرت

  دنبال داشت که همه این موارد به سهم خود نقش مهمی در تورم ایران ایفا کردند.به 

در ایـران، بـه نظـر     هـا  قیمـت براي شناسایی عوامل مـوثر بـر تـورم و سـطح عمـومی      

هاي اخیر افزایش سطح پایه پولی، افـزایش در تقاضـا در بـازار کـاال، فشـار       رسد در سال می

هــاي مختلـف از جملــه در بخــش تجــارت   هزینـه، مشــکالت ســاختاري، ضـعف در بخــش  

  تورم در ایران باشند.  خارجی از عوامل موثر تکوین و تصریح پدیده

هاي گوناگونی همچـون   مختلفی موثرند و نظریهگیري پدیده تورم، عوامل  در شکل

ها و ... در این زمینه ارایه شده است که هر کدام درصدد تبیین علـل و   ها، کالسیک کینزین

  ماهیت تورم هستند.

دهـد   یکی از این نظریه ها، نظریه تورم وارداتی است؛ این نوع تـورم زمـانی رخ مـی   

بـه دالیـل    -استراتژیک در تولیـد یـا مصـرف هسـتند    که اساسی و -که قیمت برخی کاالها 

قیمـت ایـن کاالهـا،     مختلف سیاسی، اقتصادي و حتی عوامل طبیعی افزایش یابنـد. افـزایش  

اي) و یا قیمت کاالهاي مصـرفی را افـزایش داده    هزینه تولید ( براي کاالهاي اولیه یا واسطه

میالدي که بـه   80و  70هاي  ر دههشود. براي مثال، افزایش قیمت نفت د میو منجر به تورم 
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هـاي نفتـی، مـواد اولیـه، مـواد       شوك اول و دوم معروف است، موجب شد قیمت فـرآورده 

  غذایی و در نتیجه قیمت کاالهاي نهایی افزایش یابد.

تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده اسـت. واردات، بسـته   

بر تورم داخلی اثرگذار است. در حالـت اول زمـانی    به نوع آن به طور مستقیم و غیرمستقیم

که قیمت محصوالت نهایی (ساخته شده) وارداتی افزایش یابد، این افزایش به طور مسـتقیم  

) موثر واقع میشـود. در حالـت دوم بـه صـورت غیرمسـتقیم،      cpi( ها قیمتدر سطح عمومی 

ر به افزایش هزینه تولید و آنگاه اي وارداتی افزایش یابد منج وقتی قیمت مواد اولیه و واسطه

شود. حالت سوم وقتی است کـه از طریـق صـادرات انجـام      کننده می افزایش قیمت مصرف

شـود. زمـانی کــه تقاضـا بـراي کاالهــاي صـادراتی بـه دلیــل افـزایش قیمـت در کشــور          مـی 

یابد بـا صـدور ایـن کاالهـا و کـاهش عرضـه آنهـا در داخـل کشـور           واردکننده افزایش می

  یابد. ننده، قیمت داخلی افزایش میصادرک

-1389هـاي   دهـد در سـال   آمارهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نشان می

درصــد  6/17اي،  درصــد کاالهــاي واســطه 9/67از کــل کاالهــاي وارداتــی حــدود   1359

درصد کاالهاي مصرفی بوده است. از این رو با افـزایش قیمـت    5/14اي و  کاالهاي سرمایه

گیرد و با توجه به ساختار صنعتی  وارداتی، شاخص تولیدکننده تحت تاثیر قرار می کاالهاي

اي  انحصاري موجود، عرضه کنندگان قادرند این افزایش قیمـت مـواد واسـطه    و تجاري شبه

  وارداتی را به طور مستقیم به قیمت نهایی منتقل کنند.

ز) کشـورها و بـه ویـژه    از جمله مـوارد مهـم در امـر واردات، تـامین مـالی (تـامین ار      

کشورهاي در حال توسعه است. بسیاري از کشورها ارز مورد نیاز خـود را از طریـق صـدور    

آورند، اما در ایران به دلیل اینکه عمـده ارز تحصـیل شـده از     کاالها و خدمات به دست می

شود، صادرات این مواد یک عامل بسیار مـوثر بـر میـزان     طریق فروش نفت و گاز تامین می

  هاي اخیر بوده است. واردات کشور به ویژه در دهه

در این تحقیق بـه دلیـل گسـتردگی موضـوع تـورم وارداتـی بـه بررسـی علیـت بـین           

اي و  شـاخص قیمــت کاالهــاي وارداتـی بــه تفکیــک کاالهـاي مصــرفی، کاالهــاي واســطه   



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    224

 
 

 

 

 

بـه ایـن    شود. باید سال گذشته پرداخته می 30اي با تورم داخلی در بیش از  کاالهاي سرمایه

سوال پاسخ داد که آیا تورم، علت واردات کشوراست و یا بـرعکس واردات، علـت تـورم    

است؟ در هر صورت قبل از هرگونه سیاستگذاري براي واردات جهت کنتـرل تـورم، بایـد    

رابطه علت و معلولی بـین متغیرهـاي واردات و تـورم سـنجیده شـود و بـا درك چگـونگی        

  شود. جهت علیت، سیاست مناسب اتخاذ

این مقاله جهت پاسخ به سوال مطرح شده به این صورت سازماندهی شده است؛ در 

شود. در بخش سوم بررسی آمار و اطالعات و مـدل   ادامه ادبیات و پیشینه تحقیق آورده می

  شود. گیري ارائه می گیرد و در بخش چهارم و پایانی نتیجه تحقیق صورت می

  

  ادبیات و پیشینه تحقیق -2

هاي اخیر، افزایش حجم  صاد ایران یکی از عوامل مهم در افزایش میزان تورم طی سالدر اقت

نقدینگی بوده است، اما متغیرهاي دیگري مانند نرخ تورم انتظاري، نرخ تورم وارداتی و ... بر 

اند. از آنجا که قسمت اعظـم کاالهـاي وارداتـی ایـران مربـوط بـه کاالهـاي         تورم اثر داشته

اي است، یکی از عوامـل تاثیرگـذار بـر نـرخ تـورم واردات ایـن دسـت         مایهاي و سر واسطه

 -اعـم از سیاسـی، اقتصـادي و ...   -کاالهاست که با افزایش قیمت آن به هر دلیل کـه باشـد   

افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده کاالي مصرفی را بـه همـراه خواهـد    

پردازد که آیا تورم داخلی باعث  تحلیل این مساله می داشت. با این فرض، تحقیق به بررسی و

شـود یـا واردات کاالهـاي     اي مـی  اي و سـرمایه  افزایش واردات کاالهـاي مصـرفی، واسـطه   

  اي موجب تورم داخلی شده است و یا تاثیر متقابل دارند. اي و سرمایه مصرفی، واسطه

گـوي طراحـی شـده،    هدف آن است که عوامل تاثیرگذار بـر تـورم بـا اسـتفاده از ال    

شناسایی و متغیرهاي تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران و اثرات هر یک مورد بررسی قـرار  

گیرد. در حقیقت ایـن بررسـی بـه شناسـایی رابطـه علیـت گرنجـري بـین واردات کاالهـاي          

این  پردازد که در صورت وجود چنین رابطه اي، اي با تورم می اي و سرمایه مصرفی، واسطه

  ه یکطرفه است یا دوطرفه؟رابط
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در این مطالعـه صـرفنظر از تعریـف تـورم، انـواع تـورم و علـل بـروز تـورم از منظـر           

هاي تورم از دیدگاه مکاتب اقتصادي، به بررسی  اقتصاددانان ایران و جهان و همچنین نظریه

، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارزآزاد، کسري بودجه دولت ها قیمتروند عمومی 

اي و مصرفی در اقتصاد ایران، به مطالعه قدرت  اي، واسطه و ارزش واردات کاالهاي سرمایه

هاي حـاکم بـر اقتصـاد کشـور      هاي مختلف تورم درارتباط با واقعیت دهندگی نظریه توضیح

  شود. پرداخته می

  

 مطالعات داخلی -1-2

ه نقدینگی، بعضی روی م شده در خصوص تورم، برخی رشد بیدر میان مطالعات متعدد انجا

فشار هزینه و تعدادي دیگر عوامل ساختاري و ... را منشا بروز تورم در اقتصاد ایران معرفـی  

این مطالعـات کـه در داخـل و خـارج از کشـور انجـام        اند. در این بخش به تعدادي از کرده

  پردازیم. شده است، می

 وثر بـر تـورم در  ی عوامـل مـ  که با هدف شناسای )1375در بررسی طبیبیان و سوري (

انجام شده ، ابتدا دو رابطـه خطـی بـراي قبـل و      1338-1374 اقتصاد ایران براي دوره زمانی

 هـا  قیمـت .آنها با استفاده از متغیرهایی چون سطح عمـومی  است بعد از انقالب برآورد شده

)CPIحجم اسمی نقدینگی ،( )M2  ) حجم واقعـی تولیـد ،(Y    و شـاخص قیمـت کاالهـاي (

ضـریب متغیـر    کـه اوال  دهنـد  نشان می ،) و با مقایسه دو معادله تخمینی خودPIMوارداتی (

قبل از پیـروزي انقـالب   چهار برابر شده است و ثانیا نقالب ز احجم نقدینگی نسبت به قبل ا

در  قیمت نسبت به عرضه پول بوده اسـت  حساسیت قیمت نسبت به تولید بیشتر از حساسیت

پـس از انقـالب    می این رابطه عکس شده است. ثالثـا اسالکه پس از پیروزي انقالب  حالی

بـا معرفـی یـک متغیـر     ایـن دو  دار نیسـت. مطالعـه    از نظر اقتصادي معنی PIMضریب متغیر 

(کـاهش قیمـت نفـت) نشـان      1365سـال   هاي پس از پیروزي انقـالب و  موهومی براي سال

و بعـد از   0/ 312 بدهد که حساسیت قیمت نسبت به عرضه پول قبـل از پیـروزي انقـال    می
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است. در ادامه دو مـدل در خصـوص تئـوري مقـداري پـول و رابطـه نسـبت         521/0انقالب 

 کاالهاي وارداتی به عرضه پول برآورد شده است.

براساس تخمین این دو رابطه عنوان شـده اسـت کـه افـزایش حجـم پـول بـه علـت          

رمایه و کاهش تولید بـه  کسري بودجه متوالی دولت و عواملی همچون عدم کارایی بازار س

شـده   هـا  قیمـت علل مختلف مانند جنگ و محاصره اقتصادي موجب افزایش سطح عمومی 

است و رابطه مستقیم کاهش ارزش ریال با افزایش قیمت داخلی به روشنی مشخص است و 

 ،افزایش قیمت و کاهش ارزش پول هر دو از یک منبع که همان افزایش عرضه پـول اسـت  

 د.گیرن سرچشمه می

هـاي   بررسی خویش ابتدا به وضعیت تورمی کشور در سال  در) 1378فاطمه نظیفی(

پردازد. مـدل مـورد    می، هایی که به منظور مقابله با آن اتخاذ شده است و سیاست 77-1338

سـناریو، یکـی تـورم     دو. وي در بررسـی خـویش در   استبرداشتی از نظر پولیون  ،نظر وي

افـزایش سـرعت گـردش     ارد و دیگر اینکـه همـه متغیرهـاي   د گذشته روي تورم فعلی تاثیر

ي خـارجی درالگـوي مـورد نظـر     ها قیمتپول، کاهش تولیدات صنعتی ونرخ بهره همراه با 

در نهایـت در یـک    نظیفیدهد.  اند، عوامل موثر بر تورم را مورد بررسی قرار می لحاظ شده

ک پدیـده پـولی اسـت و عوامـل     که تورم در اقتصاد ایران ی کند میگیري کلی عنوان  نتیجه

معتقد است اتخاذ  يسمت عرضه اقتصاد در ایجاد تورم در اقتصاد ایران اثر کمتري دارند. و

  .استهاي خارجی و ارزي مناسب در کاهش تورم بسیار موثر  سیاست

در بررسی خویش، یافتن علل تورم بعد از وقوع انقالب در ایران را  )1373اسکویی(

ه است. وي با اسـتفاده از یـک مـدل پـولی تـورم، کـه بـا وارد کـردن         هدف اصلی قرار داد

ی یدهـد، سـعی در شناسـا    را بسـط مـی   ي وارداتی آنها قیمتی همچون نرخ ارز و یمتغیرها

-1990هـاي سـري زمـانی     کند. اسکویی با اسـتفاده از داده  عوامل موثر بر تورم در ایران می

سنجی بـه آزمـون آمـاري و تجزیـه و تحلیـل      هاي اقتصاد اقتصاد ایران، از طریق روش 1959

مــــدل          og   .log .log .log .logL CPI a b M c Y d PXW e BEX u      

: Y: حجم پـول در اقتصـاد،   Mکننده،  : شاخص قیمت مصرفCPI، مدلاین در ازد. پرد می
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ي صادراتی جهانی بـه عنـوان یـک    ها قیمت: شاخص PXWسطح تولید حقیقی در اقتصاد، 

وي  در بازار آزاد در نظر گرفته شـده اسـت.  : نرخ ارز BEXجانشینی براي تورم وارداتی و 

  رسد: زیر می نتایجبا برآورد مدل مورد نظر به 

  شود. درصد می 1/5درصدي حجم پول منجر به بروز تورمی به میزان  10افزایش  -

 6/2(کـاهش ارزش پـول ملـی) منجـر بـه تـورمی بـه میـزان          درصدي نـرخ ارز  10افزایش -

  شود. درصدي می

  شود. درصد می 7ولید باعث کاهش تورم به میزان درصدي ت 10رشد  -

عوامل متعددي بر ایجاد تورم در اقتصاد ایران اثر دارند و تورم یـک پدیـده    ،در نهایتو  -

  پولی مطلق در اقتصاد ایران نیست.

اي براي بررسی تـاثیر قیمـت واردات بـر تـورم،      در مطالعه )1378کریمی و توکلی (

ها را به طور سیستمی  رابطه بین مخارج دولت، شاخص قیمت واردات، پول و شاخص قیمت

مورد آزمون قرار داده اند. این دو  برداري  گرسیونرخود مورد بررسی قرار داده و به روش 

ت که به ترتیب لگاریتم شاخص قیمت در مورد تاثیر متغیرها بر شاخص قیمت کاال و خدما

) LP)، لگاریتم شاخص قیمت کاالهاي وارداتی(LM)، لگاریتم پول (LCPIکننده ( مصرف

اند کـه تـورم قیمـت کاالهـاي      اند به این نتیجه رسیده ) بودهLRGو لگاریتم مخارج دولت (

تورم را تا حدي توضیح هاي تورم و پول هم،  وارداتی بیشترین تاثیر را بر تورم دارد. البته وقفه

کند. در این بررسی تاثیر قیمت واردات  دهند، اما مخارج دولت چندان تورم را تشریح نمی می

شود. از  بر تورم به دو اثر تورم خارجی بر تورم داخلی و اثر تغییر نرخ ارز بر آن تفکیک می

ن اثرات بیشتر آنجا که روند تورم درکشورهاي طرف تجاري ما بسیار کند و خفیف است، ای

  شود. به تاثیر تغییر نرخ ارز بر تورم مربوط می

در مطالعـه خـویش بـه تجزیـه و تحلیـل تـاثیر        )1382(نصر اصفهانی و کاظم یـاوري 

هـاي   هبـر پایـه داد   1350-1380متغیرهاي اسمی و واقعی بر تورم در ایران براي دوره زمانی 

پردازند. در بررسی آنها رشـد حجـم    میرداري بخودرگرسیونی  فصلی با استفاده از الگوي 

نقدینگی، رشد نرخ ارز بازار آزاد، شکاف تولید ناخالص داخلـی بـه عنـوان متغیـر حقیقـی      
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(براساس نظریه ساختارگرایان و شکل گیري تـورم در اقتصـادهاي همـواره بـا سـاختارهاي      

نتظارات تطبیقی) به براساس نظریه اس تعمیم یافته) و تورم دوره قبل (نامتوازن و منحنی فیلیپ

هسـتند:  سـواالت  عنوان تورم انتظاري در الگو وارد شده است. آنها به دنبـال پاسـخگو ایـن    

اي بـین   شوند؟ چه رابطه تورم یک پدیده پولی است؟ تنگناهاي ساختاري، موجب تورم می

  نرخ ارز و تورم وجود دارد؟ و انتظارات تورمی تا چه میزان در تورم نقش دارند؟

ــن ــژوهش در ای پ 2  , , ,INFC F RM REXCH CAP DM  ــوان ــه عن ــوي  ب الگ

  انتخاب شده است. مناسب 

متغیرهاي مورد نظر نرخ تورم، رشـد نقـدینگی، رشـد ارز، شـکاف تولیـد ناخـالص       

هـاي   ) و انجـام روش VAR(روش  . آنها پس از تخمـین مـدل  هستندداخلی و متغیر مجازي 

  رسند: می تجزیه واریانس به نتایج زیر العمل و تابع عکس

هاي نرخ  هاي تورم انتظاري نقش موثرتري بر تورم دارند و تکانه مدت تکانه در افق کوتاه -

مدت بر تورم موثرند و در بلند مدت شکاف تولید بـر   ارز و رشد نقدینگی هم در افق کوتاه

  تورم موثرتر است.

در افق بلندمـدت   از این روشکاف تولید ناخالص داخلی در بلندمدت بر تورم موثر است  -

  متغیرهاي واقعی بر تورم موثرند.

  . استزا  براساس نتایج برآورد شده براي اقتصاد ایران رشد نقدینگی درون -

یـک پدیـده پـولی نیسـت و      تنهـا گیرند، تـورم در اقتصـاد ایـران     در نهایت نتیجه می

در ایـران  سـت کـه بـراي کنتـرل تـورم      ا عوامل حقیقی نیز بـرآن موثرنـد. نتـایج حاصـله آن    

مدت باید بخش واقعی اقتصـاد را نیـز   کرد و در درازهاي پولی اتکا  بر سیاست تنهاتوان  نمی

  قرار داد.
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  مطالعات خارجی -2-2

انباشتگی، مـدل تصـحیح    هاي تک متغیري هم با استفاده از آزمون )2011( 2و ارگون 1آلک

خطا و علیت گرنجر به بررسی رابطه بین تورم و حجم واردات براي اقتصاد ترکیه در طـول  

وجـود یـک رابطـه     ،آمـده در ایـن تحقیـق   بـه دسـت   پرداختنـد. نتـایج    2010تا  1995دوره 

از یکطرفـه  همچنـین رابطـه علیـت     .دهـد  بلندمدت و پویا بـین تـورم و واردات را نشـان مـی    

دهـد کـه    این مطالعه بـه اثبـات رسـیده اسـت. نتـایج آنهـا نشـان مـی         به تورم نیز در واردات

توانند بـا   ، میهستندریزي شده براي توسعه پایدار  سیاستگذارانی که مسئول نرخ تورم برنامه

اي را  (تعرفه گمرکی) نرخ تورم بهینـه  استفاده از تغییر در نرخ مالیات اعمال شده بر واردات

 .کنندتبیین 

 -1970هـاي   عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ترکیه را براي سال) 1997( 4و پاپی 3لیم

دهنـد کـه    اند. در تجزیه و تحلیل همجمعی، آنهـا نشـان مـی    را مورد بررسی قرار داده 1995

پول، دستمزد، قیمت کاالهاي صـادرات و قیمـت کاالهـاي واردات تـاثیر مثبـت بـر سـطح        

نین نرخ ارز به طور غیـر مسـتقیم روي سـطح قیمـت داخلـی      ي داخلی داشته و همچها قیمت

  اثرگذار بوده است.

 2007-1970هـاي   ) زمینه عوامل تورم در پاکستان را براي سال2010( 6و جیل 5خان

مورد مطالعه قرار دادند. آنان نتیجه گرفتند که کـاهش ارزش نـرخ ارز و افـزایش در ارزش    

  واردات اثر مثبت بر تورم دارد.

رابطه میان شاخص قیمت عمده فروشـی، نـرخ ارز، و    )2003(8و بایراکتوتن 7اصالن

قـرار دادنـد. مطالعـه     مـورد مطالعـه   را در ترکیه 1980-2000هاي ساالنه  حجم واردات داده

                                                                                                              
1- Ulke 
2- Ergun 
3- Lim 
4- Papi 
5- Khan 
6- Gill 
7- Aslan 
8- Bayraktutan 
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فروشی، نرخ ارز و حجم واردات اثـر   دهد که تعامل میان شاخص قیمت عمده آنها نشان می

  .مستقیم بر تورم دارد

  

  و اطالعاتها  داده -3

متغیرهایی که براي بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در ایران به کار گرفتـه شـده اسـت بـه     

( بـه عنـوان    1376ي ثابـت سـال   هـا  قیمتکننده به  : شاخص قیمت مصرفعبارتند از ترتیب

ي ثابـت سـال   هـا  قیمـت متغیر تورم داخلی)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص داخلی به 

، نرخ ارز بازار آزاد، کسري بودجه (که از تقسـیم کسـري بودجـه بـر تولیـد ناخـالص       1376

اي بــه  اي و سـرمایه  داخلـی حاصـل شـده اسـت) ارزش واردات کاالهـاي مصـرفی، واسـطه       

افـزار و جهـت تجزیـه و     جهت برآورد الگـوي پـژوهش از نـرم   . 1376ي ثابت سال ها قیمت

  استفاده شده است. Excelها و نمودارها از نرم افزار  تحلیل داده

  

 آزمون ریشه واحد -1-3

جهـت تعیـین    ددر مـدل بایـ   نامبردههاي  تعیین روابط بین ضریب متغیر قبل از تخمین مدل و

فـولر، آزمـون    -هاي متداولی نظیر آزمـون دیکـی   مانایی و نامانایی متغیرهاي الگو از آزمون

زیـرا تخمـین رابطـه     ،متغیرها انجام دهیمیک از  مورد هر فولر تعمیم یافته و... را در -دیکی

هـاي   هـا منجـر بـه رگرسـیون     بین متغیرهاي مستقل و وابسته بدون در نظر گرفتن مانایی متغیر

  هاي مربوطه از درجه اعتبار ساقط خواهند بود. تحلیل کاذب شده ونتایج و

بـه  متغیرهـا   تمـام و بدون رونـد   امتغیرها در حالت عرض از مبد)، 1براساس جدول (

غیر از لگاریتم نرخ ارز بازار آزاد همگی نامانا بوده و در مانایی متغیرها در عرض از مبـدأ و  

متغیرهـا از   کـردن کـه بـراي مانـا     هسـتند با روند همگی بجز لگاریتم کسري بودجـه، نامانـا   

  کنیم. گیري مرتبه اول استفاده می تفاضل
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  هاي مدل بررسی آزمون پایایی متغیر -)1جدول (

    با عرض از مبدأ و بدون روند  عرض از مبدأ و با روندبا 

  مانایی
طول 

  وقفه

مقدار بحرانی 

  %95در سطح 

آماره 

آزمون 

ADF  

  مانایی  متغیر
طول 

  وقفه

مقدار بحرانی 

  %95در سطح 

آماره 

آزمون 

ADF  

 متغیر

  LP  - 79/0  - 97/2  2 نا پایا  LP  - 73/1  - 57/3  1  نا پایا

پایانا   LM  - 54/2  - 57/3 1 نا پایا  1 96/2 -  06/1 LM  

- 96/2 1 نا پایا  LCGDP  - 47/1  - 58/3 2 نا پایا  29/1 - LCGDP  

- 96/2 0 نا پایا  LMC  - 24/2  - 56/3 0 نا پایا  08/1 - LMC  

- 96/2 0 نا پایا  LMI  - 99/1  - 56/3 0 نا پایا  83/0 - LMI  

- 96/2 0 نا پایا  LMK  - 37/2  - 56/3 0 نا پایا  27/1 - LMK  

- 96/2 0 نا پایا  LBDGDP  - 75/3  - 58/3 3 پایا  26/0 LBDGDP  

- 96/2 0 پایا  LRE  - 71/0  - 56/3  0  نا پایا  28/3 - LRE  

  

گیـري   ) حاکی از آن است که تمـامی متغیرهـا در تفاضـل   2نتایج حاصل از جدول (

اند و تخمین مدل بین متغیـر وابسـته و مسـتقل دیگـر منجـر بـه رگرسـیون         مرتبه اول مانا شده

کـه همـه    شـویم   شود. در ادامـه، بـا اسـتفاده از روش انگـل گرنجـر مطمـئن مـی        کاذب نمی

انباشته که بیانگر رابطه بلندمدت بین متغیرها اسـت   هستند و معادله هم I(1) هاي زمانی سري

هـا را حسـاب کـرده و آزمـون      باقیمانـده  ،شود. حال از این معادله برآورد می OLSبا روش 

توان بـه مرحلـه    می ،باشند I(0) ها دهیم. در صورتی که باقیمانده مانایی را براي آن انجام می

حسـب تفاضـل مرتبـه اول نوشـته و      نظر را برد مدل مورددوم رفت و در غیر این صورت بای

  . کردآورد بر

بودن متغیرها در سطح است، ادامه تحلیل آزمون که بیانگر نامانا این توجه به نتایج  با

کننده و  هانباشت همگی) با هدف بررسی وجود رابطه انباشت همنیازمند انجام آزمون همجمعی(

  تعیین تعداد آنهاست.
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  آزمون متغیرهاي مدل در حالت تفاضل مرتبه اول - )2جدول (

    با عرض از مبدأ و بدون روند  با عرض از مبدأ و با روند

  مانایی
طول 

  وقفه

مقدار بحرانی 

در سطح 

95%  

آماره 

آزمون 

ADF  

  مانایی  متغیر
طول 

  وقفه

مقدار بحرانی 

در سطح 

95%  

آماره 

آزمون 

ADF  

 متغیر

  DLP  - 45/3  - 97/2 1 پایا  D(LP,2)  - 34/5  - 58/3 1  پایا

  D(LM,2) - 98/5  - 97/2 0  پایا  D(LM,2)  - 86/5  - 58/3 0 پایا

  DLCGDP - 1/4  - 97/2 2  پایا  DLCGDP  - 87/4  - 58/3 2  پایا

  DLMC - 51/5  - 96/2 0  پایا  DLMC  - 69/5  - 57/3 0  پایا

  DLMI - 32/4  - 96/2 0  پایا  DLMI  - 35/4  - 57/3 0  پایا

  DLMK - 85/5  - 96/2 0  پایا  DLMK  - 77/5  - 57/3 0  پایا

  DLBDGDP - 01/4  - 96/2 0  پایا  DLBDGDP  - 99/3  - 57/3 0  پایا

  DLRE - 50/3  - 96/2 0 پایا  DLRE  - 1/4  - 57/3 0  پایا

  

  

  دل تورم با واردات کاالهاي مصرفیتخمین الگوي اول، برآورد م -2-3

و بر اساس الگوهاي سري زمانی چنـد   VARسازي  در این مطالعه به این دلیل از روش مدل

متغیره استفاده شده است که عالوه بر مقادیر گذشته هر متغیر، سعی دارد متغیرهاي مختلف 

که مـا مـدل خـود را بـر ایـن       )1378(نوفرستی،  موردنظر را به صورت همزمان توضیح دهد

  :ایم اساس تنظیم کرده

 LP LM LCGDP LRE LMC LBDGDP        1 2 3 4 5  

در این رابطه مدل مورد آزمـون شـامل شـاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات داخلـی بـه          

 :از ند) به عنوان متغیر وابسته بوده و متغیرهاي توضیحی عبارتP( 1376ي ثابت سال ها قیمت

ي ثابـت  هـا  قیمـت )، سرانه تولید ناخالص داخلی به RE( )، نرخ ارز بازار آزادM( نقدینگی

) و ارزش BDGDP( ري بودجه به تولید ناخالص داخلی)، نسبت کسCGDP( 1376سال 
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بایـد دقـت شـود کـه در      .)MC( 1376ي ثابـت سـال   هـا  قیمتواردات کاالهاي مصرفی به 

  رابطه فوق لگاریتم تمامی متغیرها آورده شده است.

  

  آزمون همجمعی الگو -1-2-3

اي از متغیرهاي سري زمـانی، وجـود یـک     مدت بین مجموعهالزمه یک رابطه تعادلی یا بلند

ترکیب خطی با خاصیت مانایی از متغیرها است. نتایج حاصـل از آزمـون ایسـتایی متغیرهـا،     

حاکی از آن است که تمامی متغیرها در تفاضل گیري مرتبه اول و یـا دوم ایسـتا شـده انـد،     

جوسیلیوس  -ندمدت از روش جوهانسونگرایی یا رابطه بلبنابراین براي تعیین بردارهاي هم

مقـادیر ویـژه، وجـود    شود. نتایج حاصل از روش مـاتریس اثـر و روش حـداکثر     استفاده می

کنـد. نتـایج    درصد بین متغیرهاي مدل را تائید مـی پنج مدت در سطح احتمال یک بردار بلند

یرهـاي مـدل،   مدت بین متغه است. در مرحله بعد، رابطه بلند) آورده شد4) و (3در جدول (

شـود. بـردار    زاي اول انتخـاب مـی   ار نرمال شده نسبت به متغیـر درون تخمین زده شده و برد

ترتیـب، آزمـون    بـه ایـن   بهینه انتخاب شده در این مطالعه در بخش بعد گزارش شده است.

آمـده  بـه دسـت    LM ،LCGDP ،LRE ،LMC ،LBDGDPو  LPرابطه بلند مـدت بـین  

  .است

  

  همجمعی ماتریس اثر (الگوي اول)آزمون  - )3جدول (

Hypothesized  
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 832034/0 73577/51 07757/40 0016/0 

At most 1 632071/0 99611/28 87687/33 1713/0 

At most 2 518564/0 19849/21 58434/27 2644/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **      05/0* رد فرضیه در سطح 

  

  

  



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    234

 
 

 

 

 

  آزمون همجمعی مقادیر ویژه (الگوي اول) - )4جدول (

Hypothesized  
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 832034/0 2303/120 75366/95 0004/0 

At most 1 632071/0 49451/68 81889/69 0635/0 

At most 2 518564/0 49840/39 85613/47 2410/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **     05/0* رد فرضیه در سطح  

 

  تخمین مدل -2-2-3

با توجه به نتایج برآورد شده از آزمون همجمعی و آزمـون دیکـی فـولر در صـفحات قبـل،      

و در هـا در مرتبـه سـطح، مانـا نبـوده       که تمـامی متغیـر   هستندنتایج حاصل بیانگر این مطلب 

در ایـن پـژوهش    .اند و بین آنها همجمعی وجـود دارد  هاي اول و دوم مانا شده گیري تفاضل

 شود می) مشخص 5با توجه به جدول (گرسیون برداري استفاده کرد. توان از مدل خودر می

 .است) 3که تعداد وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداري (

  

  تعیین تعدادوقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداري - )5( جدول

 تعداد وقفه بهینه آماره آکائیک  آماره شوارتز

81/1 - 14/2 - 1 

63/1 - 24/2 - 2 

94/1 - 85/2 - 3 

  

 

  آزمون علیت گرنجر -3-2-3

علیت بـین   هپس از برآورد مدل خودرگرسیون برداري بین متغیرهاي تحقیق به بررسی رابط

هـا از آزمـون علیـت گرنجـر اسـتفاده       علیت بین متغیـر  هها پرداخته و براي بررسی رابط متغیر

  آورده شده است. )6جدول (خواهد شد که نتایج این آزمون در 
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که در بلندمدت این رابطه یک سویه بوده و علت واردات کاالهاي  H0ید فرضیه یتا

است. به این معنـا کـه    بوده نتیجه حاصل از این آزمون است،  مصرفی در اقتصاد ایران تورم

بـه منظـور کنتـرل قیمـت      شـود  میافزایش شاخص قیمت کاالهاي مصرفی در داخل، سبب 

  . شودهاي مصرفی  اقدام به واردات کاال ،بازار

  

  علیت گرنجري الگوي اول - )6جدول (

  ارزش احتمال درجه آزادي  چی دو  فرض صفر

واردات کاالهاي مصرفی علت تغییرات 

  هاي داخلی نیست. شاخص قیمت
135342/0  1  7130/0  

هاي داخلی علت واردات  شاخص قیمت

  کاالهاي مصرفی نیست.
884033/4  1  0271/0  

 

  

  )VECM(برآورد مدل تصحیح خطاي برداري  -4-2-3

برابـر بـا    LM، ضـریب  اسـت کننده منظور مطالعه ما  با توجه به معادالت همجمعی که تامین

 5در سطح معنـاداري   tآید که بر اساس آماره  میبه دست  -78/12برابر با  tبا آماره  -44/0

آمـده بـراي   بـه دسـت   . ضـریب  اسـت معنـادار بـوده و عالمـت مـورد انتظـار را دارا      درصد 

LCGDP  با آماره   107/1برابر باt    بـوده کـه عالمـت مـورد نظـر را دارا و       06/11برابر بـا

کـه  اسـت   -22/3برابـر بـا    tبوده و آمـاره   -179/0ضریب برابر با  LRE. براي استدار معنا

  tبـوده و آمـاره    07/0برابر بـا   LMCمعنادار بوده و عالمت مورد انتظار را داراست. ضریب 

که معنادار بوده و عالمت مورد انتظار را داراست. سـرانجام ضـرایب   است  47/2آن برابر با 

LBDGDP  بـا آمـاره    -42/0برابر باt 61/5-    و عالمـت مـورد انتظـار را    بـوده  کـه معنـادار

  داراست.

مدت این مدل حکایـت از آن دارد کـه سـرانه تولیـد ناخـالص و واردات      رابطه بلند

) واردات prob( نحـوي کـه خروجـی مـدل    ه بـ  ،داردکاالهاي مصرفی رابطه منفی با تـورم  



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    236

 
 

 

 

 

جدول اسـت کـه    tتر از آماره  آن نیز بزرگ tو آماره  است 05/0کاالهاي مصرفی بیشتر از 

  با مبانی تئوریکی سازگاري دارد. 

  

  الگوي تصحیح خطاي برداري - )7جدول (

  متغیر  شرح ضریب  tآماره 

  LP(-1) ها وقفه متغیر شاخص قیمت 000000/1  - 

  LM (-1) وقفه متغیر نقدینگی - 447272/0 - 7855/12

  LCGDP(-1) وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی 107802/1 0631/11

  LRE(-1) وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد - 179348/0  - 22092/3

  LMC وقفه متغیر ارزش واردات کاالي مصرفی 072675/0  47965/2

  LBDGDP متغیرنسبت کسري بودجه به تولید ناخالصوقفه  - 424197/0 - 61329/5

  C عرض از مبدأ - 3506/0 - 

  

بیشـترین تـاثیر بـر    تري به مبحـث تـورم پرداختـه،     در این تحقیق که به صورت کامل

درصـد در حجـم    10کـه بـا افـزایش    ، چراتورم داخلی را نقدینگی به خـود اختصـاص داده  

مدت اثـر مثبتـی بـر تـورم     یابد که در بلند می درصد افزایش 78/12 نقدینگی، تورم به میزان

 یابد. درصد تورم کاهش می 48/2واردات کاالهاي مصرفی  يدرصد 10دارد. با افزایش 

  

  اي تخمین الگوي تورم با واردات کاالهاي واسطه -3-3

 76ي ثابـت سـال   هـا  قیمـت مدل مورد آزمون شامل شاخص بهاي کاال و خدمات داخلی به 

)P نقـدینگی( : ازنـد  متغیر وابسته بوده و متغیرهـاي توضـیحی عبارت  ) به عنوانM  نـرخ ارز ،(

)، CGDP( 1376ي ثابـت سـال   هـا  قیمـت )، سرانه تولید ناخالص داخلی به RE( بازار آزاد

) و ارزش واردات کاالهــاي BDGDP( نسـبت کسـري بودجـه بــه تولیـد ناخـالص داخلـی      

  ):MI( 1376ي ثابت سال ها قیمتاي به  واسطه

 LP LM LCGDP LRE LMI LBDGDP        1 2 3 4 5  
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  مدلآزمون همجمعی  -1-3-3

نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرها، حاکی از آن اسـت کـه تمـامی متغیرهـا در تفاضـل      

براي تعیین بردارهاي همگرایـی یـا رابطـه     از این رواند،  ري مرتبه اول و یا دوم ایستا شدهگی

شود. نتایج حاصل از روش مـاتریس   جوسیلیوس استفاده می -بلندمدت از روش جوهانسون

درصد بـین   5مدت در سطح احتمال مقادیر ویژه، وجود یک بردار بلنداثر و روش حداکثر 

رهـاي مـدل، تخمـین    مدت بین متغیکند. در مرحله بعد، رابطه بلند ید مییمتغیرهاي مدل را تا

شـود. بـردار بهینـه     زاي اول انتخـاب مـی   ار نرمال شده نسـبت بـه متغیـر درون   زده شده و برد

  هاي بعد گزارش شده است. انتخاب شده در این مطالعه در بخش

  

  آزمون همجمعی ماتریس اثر (الگوي دوم) - )8جدول (

Hypothesized  
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 833336/0 1630109 75366/95 0043/0 

At most 1 539986/0 20153/57 81889/69 3312/0 

At most 2 423056/0 68306/34 85613/47 4648/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **     05/0* رد فرضیه در سطح      

  

  ویژه (الگوي دوم) آزمون همجمعی مقادیر - )9جدول (

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 833336/0 96147/51 07757/40 0015/0 

At most 1 539986/0 51847/22 87687/33 5675/0 

At most 2 423056/0 95029/15 58434/27 6700/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **     05/0* رد فرضیه در سطح      
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  تخمین مدل -2-3-3

با توجه به نتایج برآورد شده از آزمون همجمعی و آزمـون دیکـی فـولر در صـفحات قبـل،      

هـا در مرتبـه سـطح، مانـا نبـوده و در       که تمـامی متغیـر   هستندنتایج حاصل بیانگر این مطلب 

در ایـن پـژوهش    .و بین آنها همجمعی وجود دارداند  هاي اول و دوم مانا شده تفاضل گیري

از مدل خود رگرسـیون بـرداري اسـتفاده کـرد. در ادامـه بـه بررسـی مـدل و نتـایج          توان  می

کـه تعـداد    شـود  مـی ) مشـخص  10با توجه به جدول ( استنتاج شده از آن خواهیم پرداخت.

  .است) 3وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداري (

 
  تعیین تعداد وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداري - )10جدول (

 تعداد وقفه بهینه آماره آکائیک آماره شوارتز

03/2 - 36/2 - 1 

75/1 - 37/2 - 2 

61/1 - 53/2 - 3 

  

  نجرآزمون علیت گر -3-3-3

علیـت   هخودرگرسیون برداري بین متغیرهاي تحقیق باید به بررسی رابطپس از برآورد مدل 

ها از آزمون علیت گرنجـر اسـتفاده    علیت بین متغیر هبراي بررسی رابط .ها پرداخت بین متغیر

  آورده شده است. )11جدول (خواهد شد که نتایج این آزمون در 

  

  علیت گرنجري الگوي دوم - )11جدول (

  ارزش احتمال آزاديدرجه   چی دو  فرض صفر

اي علت تغییرات  واردات کاالهاي واسطه

  هاي داخلی نیست. شاخص قیمت
24138/20  7  0051/0  

هاي داخلی علت واردات  شاخص قیمت

  اي نیست. کاالهایواسطه
83475/19  7  0059/0  

  منبع: نتایج تحقیق
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این رابطه دوسویه بـوده وهـم    ،با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجري در بلندمدت

هـم تـورم علـت واردات     اي در اقتصاد ایـران علـت تـورم اسـت و     واردات کاالهاي واسطه

  اي است.  کاالهاي واسطه

  

  )VECMبرآورد مدل تصحیح خطاي برداري ( -4-3-3

گی حاصل از بخش قبل، در این تحقیق بـه  انباشت همبا استناد به روابط بلندمدت و بردارهاي 

گی تعیـین شـده و تحمیـل    انباشـت  هـم اعمال قید رتبه شاخص قیمت کاالها و خدمات  منظور

) استفاده شـده اسـت   VECMاز مدل تصحیح خطاي برداري ( VARگی بر انباشت همفضاي 

  ) آمده است.12که نتایج آن در جدول (

  

  الگوي تصحیح خطاي برداري - )12جدول (

  متغیر  شرح ضریب tآماره 

  LP(-1) ها شاخص قیمت وقفه متغیر 000/1  - 

  LM (-1) وقفه متغیر نقدینگی - 47/0 - 24/11

  LCGDP(-1) وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی 34/1 93/9

  LRE(-1) وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد - 273/0  - 203/4

  LMI وقفه متغیر ارزش واردات کاالي واسطه اي - 017/0  - 64/0

  LBDGDP کسري بودجه به تولید ناخالصوقفه متغیرنسبت  - 31/0 - 65/3

  C عرض از مبدأ 962253/0 - 

  منبع: نتایج تحقیق

 

برابـر بـا    tبـا آمـاره    -47/0برابـر بـا     LMبا توجه بـه معـادالت همجمعـی، ضـریب     

معنـادار بـوده و    درصـد  5در سطح معنـاداري   tآید که بر اساس آماره  میبه دست  -24/11

بـا    34/1برابـر بـا    LCGDPآمـده بـراي   به دست . ضریب استعالمت مورد انتظار را دارا 

ضـریب   LRE. بـراي  استدار بوده که عالمت مورد نظر را دارا و معنا 93/9برابر با  tآماره 

که معنادار بوده و عالمت مورد انتظـار  است   -203/4برابر با  tبوده و آماره  -273/0برابر با 
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کـه  اسـت   -64/0آن برابـر بـا     tبـوده و آمـاره    -017/0برابـر بـا    LMIرا داراست. ضـریب  

کـه   -t 65/3بـا آمـاره    -31/0برابـر بـا    LBDGDPمعنادار نبوده اسـت. سـرانجام ضـرایب    

 LPمدت بین به این ترتیب آزمون رابطه بلند و عالمت مورد انتظار را داراست.بوده معنادار 

  به دست آمده است. LM ،LCGDP ،LRE ،LMI ،LBDGDP و

گی و با توجه به عوامل کلیدي در انباشت همبا استفاده از تحلیل طرح شده، در مدل م

کننده آن در مدل بـه   و متغیرهاي تعیین ها قیمتاقتصاد ایران، رابطه بلندمدت سطح عمومی 

اي بـه دلیـل    دست آمده که با توجه به اهمیت موضـوع در مـورد واردات کاالهـاي واسـطه    

رابطـه معنـاداري نـدارد کـه بـه دلیـل        ،کمتـر اسـت   05/0آن از سطح  probاینکه در آماره 

  را یکی از عوامل تورم دانست.  توان آن ساختاري بودن وضعیت نا مناسب اقتصاد می

کننده تـورم در کشـور، رشـد     ترین عامل تعیین ، در بلندمدت مهمحاصلهطبق نتایج 

 هـا  قیمـت د درصد رشد حجم نقدینگی، باعث رشـ  10باالي حجم نقدینگی است به طوري 

ترین متغیرها بعد از رشـد نقـدینگی در    درصد در بلندمدت خواهد شد. مهم 24/11به میزان 

نــرخ ارز و کســري بودجــه اســت. در مــورد ارزش واردات کاالهــاي  ،تبیــین فرآینــد تــورم

اي  ارزش واردات کاالهـاي واسـطه   يدرصـد  10کـه افـزایش    توان بیـان کـرد   اي می واسطه

تـاثیر بسـیار    چـه درصـد در بلندمـدت خواهـد شـد. اگر     64/0میـزان   ها بـه  قیمتباعث رشد 

  توان تورم را تا حدي کنترل کرد.   با کاهش این میزان میناچیزي دارد، اما 

  

  اي ي تورم با واردات کاالهاي سرمایهتخمین الگو -4-3

 76ي ثابـت سـال   هـا  قیمـت مدل مورد آزمون شامل شاخص بهاي کاال و خدمات داخلی به 

)P( نقـدینگی  :از نـد هاي توضـیحی عبارت  عنوان متغیر وابسته بوده و متغیر ) بهM  نـرخ ارز ،(

)، CGDP( 1376ي ثابـت سـال   هـا  قیمـت )، سرانه تولید ناخالص داخلی به RE( بازار آزاد

) و ارزش واردات کاالهــاي BDGDPنســبت کســري بودجــه بــه تولیــد ناخــالص داخلــی(

  ):MK( 1376ي ثابت سال ها قیمتاي به  سرمایه
 

LP LM LCGDP LRE LMK LBDGDP        1 2 3 4 5  
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 آزمون همجمعی الگو -1-4-3

ــا در       ــامی متغیره ــه تم ــت ک ــاکی از آن اس ــا، ح ــتایی متغیره ــون ایس ــل از آزم ــایج حاص نت

براي تعیین بردارهاي همگرایـی یـا    از این رواند،  ري مرتبه اول و یا دوم ایستا شدهگی تفاضل

شـود. نتـایج حاصـل از روش     جوسیلیوس استفاده مـی  -رابطه بلندمدت از روش جوهانسون

 5ماتریس اثر و روش حداکثر مقادیر ویژه، وجود یـک بـردار بلندمـدت در سـطح احتمـال      

هـاي  کنـد.در مرحلـه بعـد، رابطـه بلندمـدت بـین متغیر       ید مییدرصد بین متغیرهاي مدل را تا

شـود.   زاي اول انتخـاب مـی   مدل، تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت بـه متغیـر درون  

  هاي بعد گزارش شده است. بردار بهینه انتخاب شده در این مطالعه در بخش

  

  آزمون همجمعی ماتریس اثر براي مدل دوم - )13جدول (

Hypothesized  
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 850160/0 7195/127 75366/95 0005/0 

At most 1* 645714/0 58489/72 81889/69 0296/0 

At most 2 534335/0 49301/42 85613/47 1454/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **     05/0* رد فرضیه در سطح      

  

  مقادیر ویژه براي مدل دومآزمون همجمعی  - )14جدول (

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

0.05  
Prob.**  

None * 850160/0 13463/55 07757/40 0005/0 

At most 1 645714/0 09817/30 87687/33 1326/0 

At most 2 534335/0 16438/22 58434/27 2121/0 

 )1999میکلیس (-هاگ-آماره مک کینون **     05/0* رد فرضیه در سطح      
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  تخمین مدل -3-4-3

با توجه به نتایج برآورد شده از آزمون همجمعی و آزمـون دیکـی فـولر در صـفحات قبـل،      

هـا در مرتبـه سـطح، مانـا نبـوده و در       کـه تمـامی متغیـر    استنتایج حاصل بیانگر این مطلب 

 در ایـن پـژوهش  . و بین آنها همجمعی وجود دارداند  هاي اول و دوم مانا شده تفاضل گیري

از مدل خودرگرسیون برداري استفاده کرد. در ادامه به بررسی مدل و نتایج استنتاج  توان می

که تعداد وقفـه بهینـه    شود می) مشخص 15با توجه به جدول ( شده از آن خواهیم پرداخت.

 .است) 3مدل خود رگرسیون برداري (
  

 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداري - )15جدول (

 تعداد وقفه بهینه آماره آکائیک  آماره شوارتز

82/1 - 15/2 - 1 

74/1 - 35/2 - 2 

16/2 - 07/3 - 3 

  

  نجرآزمون علیت گر -3-4-3

علیت بـین   هخود رگرسیون برداري بین متغیرهاي تحقیق به بررسی رابطپس از برآورد مدل 

هـا از آزمـون علیـت گرنجـر اسـتفاده       علیت بین متغیـر  همتغیرها پرداخته و براي بررسی رابط

که در بلندمدت  H0ید فرضیه یتا خواهد شد که نتایج این آزمون در ادامه آورده شده است.

اسـت،  اي در اقتصاد ایران تـورم   دات کاالهاي سرمایهاین رابطه یک سویه بوده و علت وار

  نتیجه حاصل از این آزمون است. 
 

  علیت گرنجري الگوي اول - )16جدول (

  ارزش احتمال درجه آزادي  چی دو  فرض صفر

اي علت تغییرات شاخص  واردات کاالهاي سرمایه

  هاي داخلی نیست. قیمت
023771/0  1  8775/0  

واردات کاالهاي هاي داخلی علت  شاخص قیمت

  اي نیست. سرمایه
324748/4  1  0376/0  
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  )VECMبرآورد مدل تصحیح خطاي برداري ( -4-4-3

انباشـتگی حاصـل از بخـش قبـل، در ایـن       با استناد به روابط بلندمدت و بردارهـاي هـم  

انباشتگی تعیین شده و  تحقیق به منظور اعمال قید رتبه شاخص قیمت کاال و خدمات هم

) اسـتفاده  VECMاز مدل تصحیح خطاي برداري ( VARانباشتگی بر  تحمیل فضاي هم

  شده است. 

 

  خطاي برداريالگوي تصحیح  - )17جدول (

  متغیر  شرح ضریب tآماره 

  LP(-1) ها وقفه متغیر شاخص قیمت 000/1  - 

  LM (-1) وقفه متغیر نقدینگی - 714/0 - 88/6

  LCGDP(-1) وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی 603/2 34/8

  LRE(-1) وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد - 228/0  - 46/3

  LMK واردات کاالي سرمایه اي وقفه متغیر ارزش - 2652/0  - 72/1

  LBDGDP وقفه متغیرنسبت کسري بودجه به تولید ناخالص - 078/0 - 37/0

  C عرض از مبدأ 962253/0 - 

  

کننده منظور این مطالعـه اسـت؛ ضـریب     با توجه به معادالت همجمعی که تامین

LM  با آماره  - 714/0برابر باt  آید که بر اساس آمـاره   به دست می - 88/6برابر باt  در

درصد معنادار بوده و عالمت مورد انتظار را دارا است. ضریب به دست آمـده    5سطح 

بوده که عالمت مورد نظر را دارا  34/8برابر با  tبا آماره  603/2برابر با  LCGDPبراي 

است  - 46/3برابر با  tبوده و آماره  - 228/0ضریب برابر با  LREو معنادار است. براي 

بـوده و   - 2652/0برابـر بـا    LMKکه معنادار و عالمت مورد انتظار را داراست. ضریب 

 LBDGDPبوده که معنادار نبوده است. سرانجام ضـرایب   - 722/1آن برابر با  tآماره 

  عالمت مورد انتظار را داراست. که معنادار بوده و - t 37/0با آماره  - 078/0برابر با 
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  اي  اي و سرمایه الگوي تصحیح خطاي برداري را در سه وضعیت کاالهاي مصرفی، واسطه - )18جدول ( 

    متغیر  شرح ضریب   tآماره 

  LP(-1) ها وقفه متغیر شاخص قیمت 000000/1  - 

ی
رف

ص
ي م

اال
ک

  

  LM (-1) وقفه متغیر نقدینگی - 447272/0 - 7855/12

  LCGDP(-1) وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی 107802/1 0631/11

  LRE(-1) وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد - 179348/0  - 22092/3

  LMC وقفه متغیر ارزش واردات کاالي مصرفی 072675/0  47965/2

  LBDGDP وقفه متغیرنسبت کسري بودجه به تولید ناخالص - 424197/0 - 61329/5

  C عرض از مبدأ - 3506/0 - 

 LP(-1)  ها وقفه متغیر شاخص قیمت  000/1  - 

طه
اس

 و
ي

اال
ک

 
ي

ا
 

 LM (-1)  وقفه متغیر نقدینگی  - 47/0  - 24/11

 LCGDP(-1)  وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی  34/1  93/9

 LRE(-1)  وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد  - 273/0  - 203/4

 LMI  واردات کاالي واسطه ايوقفه متغیر ارزش   - 017/0  - 64/0

 LBDGDP  وقفه متغیرنسبت کسري بودجه به تولید ناخالص  - 31/0  - 65/3

 C  عرض از مبدأ  962253/0  - 

 LP(-1)  ها وقفه متغیر شاخص قیمت  000/1  - 

یه
رما

 س
ي

اال
ک

 
ي

ا
 

 LM (-1)  وقفه متغیر نقدینگی  - 714/0  - 88/6

 LCGDP(-1)  داخلی وقفه متغیر سرانه تولید ناخالص  603/2  34/8

 LRE(-1)  وقفه متغیر نرخ ارز بازار آزاد  - 228/0  - 46/3

 LMK  وقفه متغیر ارزش واردات کاالي سرمایه اي  - 2652/0  - 72/1

 LBDGDP  وقفه متغیرنسبت کسري بودجه به تولید ناخالص  - 078/0  - 37/0

 C  عرض از مبدأ  962253/0  - 

  منبع: نتایج تحقیق  
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بـه   LM ،LCGDP ،LRE ،LMK ،LBDGDPو  LPمدت بین بلندآزمون رابطه 

به معناي رابطه  کهدرصد است  71/0ضریب وقفه نقدینگی،  آمده است:این شرح به دست 

مثبت بین تورم و وقفه حجم پول است. افزایش حجم پـول در یـک دوره بـا انتقـال منحنـی      

بـرد. ضـریب وقفـه نسـبت      مـی تقاضاي کل اقتصاد به راست و باال، تورم درآن دوره را بـاال  

دهنده رابطه مستقیم بین کسري بودجه و  درصد بوده که نشان GDP ،07/0کسري ودجه به 

ایش اسـتقراض دولـت از   از یک سو باعث افـز  GDPتورم است. افزایش کسري بودجه به 

. دهـد  شود و حجـم پـول را در آن دوره افـزایش مـی     پولی کردن بدهی) میبانک مرکزي (

تواند به طور مستقیم تقاضاي کل اقتصاد را افـزایش دهـد. ضـریب وقفـه متغیـر       میهمچنین 

دهنـده رابطـه مسـتقیم بـین      درصـد بـوده کـه نشـان     26/0اي  ارزش واردات کاالهاي سرمایه

کـه   چـرا  قابل تامـل اسـت  اي و تورم است، اگر چه ناچیزاست، اما  واردات کاالهاي سرمایه

  برتورم داخلی اثرگذاراست.

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -4

هـاي سـاده توضـیح داد، امـا حتـی در       تـوان بـا تحلیـل    اي را امـروز نمـی   هیچ پدیـده پیچیـده  

  وکارهاي اصلی قابل تشخیص هستند.  ها هم سازترین آن پیچیده

توان آن را به عوامـل داخلـی و    تورم در ایران حاصل عوامل گوناگونی است که می

خلـی نقـش عوامـل سـاختاري کـه پیوسـته جهـت و        بندي کرد. در عوامـل دا  خارجی تقسیم

بســیار بااهمیــت اســت. در توضــیح ایــن رونــدها،   ،کننــد هــا را تعیــین مــی ســرعت مکــانیزم

ساختارگرایان بیش از همه موفق هستند. آنها با اشاره به رشد نـامتوازن و سـاختاري کشـش    

ینی واردات هـاي جانشـ   نشـات گرفتـه از سیاسـت    بیشترعرضه، ساختار چسبنده واردات که 

هاي نوسانی تجاري، کسري بودجه دائمـی و افـزایش نقـدینگی     کمبود ارز و سیاست ،است

کنند عوامل بر هم زننده تعادل داخلی را شناسایی کـرده و بـه تبـع آن توضـیح      و... سعی می

  یابد. مدام افزایش می ها قیمتدهند که چرا سطح عمومی 

م با واردات کاالها به تفکیک نوع کاال در ی تورلرابطه ع آنچه گفته شد،با توجه به 
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  ل از آن در ادامه آمده است.مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج حاص 1359-1389هاي  سال

ــوع کــاال    ــه تفکیــک ن ــه واردات ب ــک مرکــزي در زمین  گزارشــات و اطالعــات بان

د دهـد کـه در زمینـه رشـ     اي) در سـه دهـه گذشـته نشـان مـی      و سـرمایه اي  مصرفی، واسطه(

بـه طـور متوسـط سـاالنه واردات کاالهــاي      59-89واردات بـه تفکیـک نـوع کـاال از سـال      

ــرفی  ــد، 43/6مص ــطه  درص ــاي واس ــد  12/12اي  واردات کااله ــاي  ودرص واردات کااله

درصد رشد داشته که مجمـوع ایـن اطالعـات نشـان دهنـده رشـد واردات در        10اي  سرمایه

  طول سه دهه گذشته است. 

ــ  ــه ب ــن مطالع ــه عدر ای ــه بررســی رابط ــطه ی واردات کاالهــايل اي و  مصــرفی، واس

هـا بـه صـورت     ي داخلی پرداخته شـده اسـت.این داده  ها قیمتاي برافزایش شاخص  سرمایه

و بــا اســتفاده از مــدل خــود رگرســیون بــرداري بــر        1359-1389ســالیانه و طــی دوره  

  اقتصادسنجی بیان شده است. 

عوامل اصلی افزایش تـورم در ایـران، رشـد نقـدینگی،      ،با توجه به مطالب بیان شده

  هاي تشکیل داده شده است.  کسري بودجه، تغییرات نرخ ارز بر اساس الگوي

ید فرضیه است که در بلند مدت این رابطه ینتیجه حاصل از الگوي اول این آزمون تا

بـه ایـن    ،سـت یکسویه بوده و علت واردات کاالهاي مصرفی دراقتصاد ایران، تورم داخلی ا

که بـه منظـور    شود میي کاالهاي مصرفی در داخل، سبب ها قیمتمعنا که افزایش شاخص 

  . شودکنترل قیمت بازار، کاالهاي مصرفی وارد 

اي بـه   کنـد کـه واردات کاالهـاي واسـطه     نتایج الگوي دوم ایـن مطلـب را بیـان مـی    

اي است  هاي واسطهصورت یک رابطه دوسویه بوده که هم تورم داخلی علت واردات کاال

  اي علت تورم است.  و هم کاالهاي واسطه

یت الگوي سوم این نتیجه بـه دسـت آمـد کـه رابطـه بـین       لبا بررسی رابطه ع درآخر

اي و تورم داخلی رابطه یک سویه و از طرف تورم داخلی به سوي  واردات کاالهاي سرمایه

ادي ایـران ایـن نـوع کاالهـا در     اي بوده که به دالیل شـرایط اقتصـ   واردات کاالهاي سرمایه

  هاي اقتصادي تاثیر گذار بر تورم ایران بوده است. تحلیل
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، در ایـن تحقیـق   اسـت مدت که منتج شده از آزمون همجمعـی  با توجه به رابطه بلند

 VARگی بـر  انباشـت  هـم گی تعیـین شـده و تحمیـل فضـاي     انباشت همبه منظور اعمال قید رتبه 

هـا   ) استفاده شده اسـت. نتـایج حاصـل از ایـن تخمـین     VECMبرداري( ازمدل تصحیح خأل

بیشترین تاثیر بر تورم داخلی را متغیر حجم نقدینگی داشته  ،دهد که در هر سه مدل نشان می

اما با توجه به اهمیت موضوع، واردات کاالهاي مصرفی تاثیر منفی داشته که با مبانی  ،است

  قابل درك است.  نظري

اي نیـز بـه دلیـل     از آزمـون بعـدي واردات کاالهـاي واسـطه    در مورد نتـایج حاصـل   

دار نبوده و یکی از عوامل تـورم در اقتصـاد   مناسب اقتصادي، ضرایب آن معناساختارهاي نا

  هاي اخیر بوده است.  خصوص در ساله کشور ب

اي بررسـی شـد،    در نتایج حاصل از الگوي سوم که در آن واردات کاالهاي سرمایه

حجـم تولیـدات را بـاال     بایداي  ت آمد که با توجه به اینکه کاالهاي سرمایهاین نتیجه به دس

هـاي مـورد بررسـی بـه ایـن       گذار باشد، در سالدر نتیجه بر شاخص قیمت داخلی اثرببرد و 

هـاي   هاي سـرمایه بـر ( ماننـد پاالیشـگاه     بسیاري از پروژهاز این رو توفیق دست نیافته است. 

اي کـه صـرف آنهـا شـده اسـت، هنـوز بـه تولیـدات          سـرمایه حجم عظیم  با وجودعسلویه) 

  تا بتوانند پاسخگوي تولید کشور باشند. اند  متناسب دست نیافته
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