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Abstract 
Objective: This study aims to investigate the behavior of inflation in relation to money in 

developed and developing countries, and then by comparing the differences between these two 

categories, the reasons and documentation necessary for the effect of money on inflation in two 

groups of developed countries and provide non-developed. 
 

Methods: Based on the model presented in this research, the dependent variable interval is present 

as an explanatory variable in the model, which causes endogeneity in the model. In order to solve 

the endogeneity problem, the method of estimating generalized moments is used to estimate model 

parameters. The econometric estimation method that is used in most economic studies to solve the 

endogeneity problem is to use the two-stage least squares method 2SLS. The necessary condition 

for using this method is to find a suitable instrumental variable to solve the endogeneity problem; 

But using this method faces difficulties. The first problem in using this method is the difficulty of 

finding a suitable instrumental variable and even the limited nature of this type of variable. Also, 

using this method cannot solve the problem of correlation between explanatory variables and 

reduce or completely eliminate co-linearity in the model. To solve the problems mentioned in the 

economic literature, the method of generalized moments of GMM is used. The necessary condition 

for using the dynamic panel data approach should be the number of sections or cross-sectional 

units of the research period or time (N>T). Considering the point that in the current research, the 

time period studied is small compared to the number of countries, so it is appropriate to use the 

dynamic panel data approach. 

In the estimation process with the method of generalized moments, after the estimation stage, the 

validity of the instrumental variables and the over-specificity of the equation should be checked. 

In this regard, the Sargan test is used. In addition, the self-regression order of the disturbance 

sentences should be tested. In this regard, first-order differentiation to eliminate fixed effects will 

be a suitable method if the order of autocorrelation of disturbance sentences is not of the second 

order. In order to check the order of autocorrelation of disturbance sentences, Arland and Band 

have proposed the following statistic which has a normal distribution for free. In order to avoid 

false regression, first the unit root test of function variables is calculated. Before estimating the 
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Abstract 
 

model, it is necessary to determine the type of data (composite or cross-sectional). In this regard, 

Limer's F test has been used in economic literature. 
 

Results: The estimation results for the two groups of countries under investigation show that the 

type of inflation in the two groups is different from the others, so that in oil-developing countries, 

the most important variable affecting inflation is inflation expectations, so that for each unit of 

increase in Inflation expectations in oil developing countries, the rate of inflation increases by 0.55 

units, while in developed countries, this rate is 0.13 and does not have a statistically significant 

effect on the rate of inflation. The analysis of inflation in developed countries indicates that the 

most important variable affecting it is the interest rate, so that for each unit increase in the interest 

rate, the inflation rate increases by 1.22 units, while the effect of this variable on the inflation of 

oil developing countries It is equal to 0.31 units. Investigating the behavior of liquidity in relation 

to inflation of both investigated groups indicates a significant positive effect on inflation, and the 

only thing worth mentioning about the effects of liquidity is that the amount of this variable on 

inflation is greater in oil developing countries than in developed countries, so that For each unit of 

liquidity growth in oil countries, the rate of inflation increases by 0.10, while for developed 

countries this rate is 0.04. 
 

Conclusion: Economic growth is a very important factor in reducing inflation in oil-developing 

countries and developed countries, and since developed countries pay a lot of attention to economic 

growth, it is necessary for oil-developing countries to also pay attention to this issue and factors 

such as the use of effective workforce that will increase economic growth, and also avoid over-

reliance on oil income and by increasing the export of other domestic products, have a diverse 

export portfolio in case of a decrease in income Nafti prevented the expectations of inflation and 

budget deficit and brought price stability to the economy. 

The growth of liquidity in both groups of countries causes an increase in inflation, and since in 

developed countries liquidity is accompanied by high production; It does not lead to an increase 

in inflation, but in oil developing economies, the growth of oil income causes the economic growth 

of oil. increase If the government reacts to the increase in inflation by using imports, in the long 

term it can cause a decrease in economic growth, and if the oil income decreases, it will intensify 

inflation through liquidity and low economic growth. This study recommends that oil developing 

countries strictly prevent the application of fixed currency regimes so that oil income does not lead 

to liquidity changes in the country. 

The most effective factor on inflation in oil developing countries is inflationary expectations, 

which should be prevented from applying policies that cause inflationary expectations to increase. 

In this regard, it is recommended that the government and the central bank identify the factors 

affecting inflation expectations, such as increasing liquidity, increasing the exchange rate, and 

make other economic adjustments at appropriate times.: The main purpose of this study is to 

compare the effects of money supply growth on inflation in oil developing countries and developed 

countries. 
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 صمدزاده دیسع

 چکیده

 .است یافتهتوسعههدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای  هدف:
 

و  9110-9102و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی  یافتهتوسعهدر جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای  روش:

 استفاده شده است. GMMاز روش اقتصاد سنجی 
 

یل این امر است و مهمترین دل یافتهتوسعهرشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای  تأثیر ها:یافته

شورهای نفتی ذاری را بر تورم کانتظارات تورمی بیشترین اثرگ؛ بطوریکه این گروه از کشورها باشدد باال بودن انتظارات تورمی در توانمی

 از لحاظ آماری اثرگذار نیست. یافتهتوسعهرد در حالیکه بر تورم کشورهای دا

 

 در حال توسعه نفتی سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهایگیری: نتیجه

جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با  دهدمیاست. در این راستا این مطالعه پیشنهاد 

سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تنوع

 را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند. شوندمیتغییرات بودجه منجر 

 .های تابلوییپول، تورم، انتظارات تورمی، داده های کلیدی:واژه

 .JEL: E31 ،P24 ،D84 ،N1بندی طبقه
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 مقدمه

گذار بر اقتصاد، سیاست و امنیت هر  کشوری است که عدم توجه به این مساله تأثیرتورم جز یکی از متغیرهای کلیدی و 

د خسارات جبران ناپذیری بر عموم مردم هر کشور و حتی خود دولت از لحاظ ثبات سیاسی داشته باشد. در هر کشوری توانمی

تورم،  أثیرتدارند. مهمترین  برنامه ریزی بر تورم اندک و رشد اقتصادی مطلوب گذاران مالی و پولی سعی درمسئولین و سیاست

ه باشد مثبت و هم اثر منفی بر اقتصاد داشت تأثیرهم  تواندمیگذاری بر رشد اقتصادی و اندازه اقتصادی کشور است که اثر

یل تقابل که تورم باالست به دلره کرد، وقتیبه نااطمینانی ناشی از تورم اشا توانمیات منفی تورم تأثیربطوریکه در مورد 

گذاران اقتصادی، نااطمینانی در ی ضد تورمی توسط مقامات و سیاستهاسیاستهای ناشی از های باالی تورم و هزینههزینه

(. اما در 1391 پیرایی و دادور،بال معروف است )-آید که این دیدگاه به دیدگاه فریدمنمورد نوع سیاست پولی به وجود می

کنند که این امر که مردم تورم با درآمد بهره را جانشین پولشان می کندمیمورد آثار مثبت تورم بر رشد اقتصادی، توبین بیان 

رم ودر این راستا ماندل نیز در خصوص ارتباط مثبت ت شودمیموجودی سرمایه را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی باالتر 

های بر این اساس نرخ بازده مانده دهدمیکه چون انتظارات تورمی به سرعت پول مردم را کاهش  کندمیو رشد اقتصادی بیان 

کنند که این ها بیشتر پس انداز میکه با کاهش نرخ بهره حقیقی، مردم با گرایش به دارایی یابدمیحقیقی پول افراد کاهش 

نقش اطالعاتی  تواندمی(. تورم 1393 توکلیان و شاهمرادی،انداز بیشتر به معنی انباشت سرمایه و رشد اقتصادی است )پس

با افزایش عدم قطعیت، کارایی را کاهش دهد. پشتیبانی تجربی  تواندمیهمچنین  .(1911، 1لیدلرقیمت ها را تضعیف کند )

برای این گزاره ها وجود دارد، زیرا نشان داده شده است که تورم با تغییرات بیشتر در قیمت ها و تغییرپذیری تولید واقعی مرتبط 

مراه های غیر مستقیم را نیز به هعنوان مالیات بر موجودی نقدی، نارسایی های مرتبط با مالیاتتورم، به .(1911، 2پارکساست )

های اقتصادی های پایین تورم، هزینهاستدالل کرده است که حتی نرخ (1991) 4فلدشتاین( به طور خاص، 1911، 3بیلیدارد )

که تورم با ناکارآمدی سیستم مالیاتی تعامل دارد و آن را  کندمی. او استدالل  کندمیعی قابل توجه و پایداری را تحمیل واق

ار گرفته های مختلف ملی به کهای سنگینی را به همراه دارد. این رویکرد برای تعدادی از محیطو در نتیجه زیان کندمیتشدید 

توجهی به همراه خواهد داشت کنند که کاهش دائمی تورم سود واقعی قابلره حمایت میشده است، که همگی از این گزا

کنند که در صورت ماندگاری تورم، تمایل عموم ات مخرب تورم بر اقتصاد بیان میتأثیردر راستای  .(1999 ،1تودار و زیبارث)

نسبت به آینده ترجیح خواهند داد که ثمره چنین رویدادی کاهش پس انداز مردم به پس انداز کمتر شده و مصرف در حال رو 

گذاری خواهد بود و هم چنین سبب بروز و ایجاد شکاف طبقاتی بین کسانی که ملی و اختالل در تشکیل سرمایه و سرمایه

ر خواهد بود. وجود تورم پایدار د توانند با تورم مبارزه کنند، مشهوددرآمد ثابت دارند و کسانی که درآمد متغیر دارند و می

ند بر امنیت توانیمیک کشور سبب خواهد شد تا میزان بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اساسی و نارضایتی طبقه متوسط که 

 ملی یک کشور اخالل ایجاد نمایند، افزایش یابد.

مساله تورم یکی از مبحث حیاطی در اقتصاد است و باید عواملی که بر آن اثر گذار  دهدمیهای گفته شده نشان بحث

د بر تورم محسوب گذار ترین موار تأثیری مربوط به این متغیر جز یکی از هاسیاستهستند شناسایی شوند که در این زمینه پول و 
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ی نیز وجود پذیر از پول نیست و متغیرهای تأثیرها متغیر له پول و تورم از آنجایی مهم و قابل بحث است که تورم تنأمس .شودمی

بطوریکه  .و بدون وجود پول احتمال دستیابی به آنها دشوار و هزینه بر خواهد بود مهم هستنددارند که برای اقتصادی حیاطی 

یکی از این موارد نیاز های معامالتی عموم  مردم و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان یک کشور است که رشد اقتصادی را در 

د اذعان نمود چون پول بر تولی توانمیآورند. در این راستا و رفاه را برای یک کشور به ارمغان می شوندمییک جامعه سبب 

ماید نف آن تورم را کنترل کرد. مساله مهمی که ارتباط بین پول و تورم را جذاب و قابل بررسی میبا حذ توانمیموثر است؛ ن

کنند که پول در بلند مدت خنثی است و های قوی و محکم اذعان میای از اقتصاددانان با تئوری و استداللاین است که عده

ر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و من جمله ایران توسط دولت ی بر تولید ندارد ولی با این وجود، انتشار پول دتأثیرهیچ 

 دهدمیان گیرد که این مساله نشهای دولتی در دستور کار قرار میبر جبران کسری بودجه و پرداخت دستمزد کارکنان و هزینه

کالت اقتصادی ه بر آن بر برخی مشو با تکی شودمیحل موقتی در اقتصاد به کار گرفته ی پولی به عنوان راههاسیاستکه پول و 

ذاران گپول بر تورم با جزئیات بیشتری مورد بحث دانشگاهیان و سیاست تأثیردر این راستا الزم است تا  .شوندمیموقتا حل 

 وسعه بررسیو در حال ت یافتهتوسعهاقتصادی قرار بگیرد.این مطالعه درصدد است تا رفتار تورم در قبال پول را در کشورهای 

نماید و سپس با مقایسه کردن تفاوت بیان این دو دسته دالیل و مستندات الزم در اثر گذاری پول بر تورم را در دو گروه از 

 را ارائه دهد. یافتهتوسعهو غیر  یافتهتوسعهکشور های 

ی در حال توسعه ورهاوجود دارد با دیدگاهی که در کش یافتهتوسعهو  یافتهتوسعهدیدگاهی که نسبت به پول در کشورهای 

وجود دارد، تفاوت اساسی دارد.  طبق تئوری مقداری پول ، تورم همیشه پدیده پولی است و استفاده از پول سبب افزایش سح 

حاکی از کم  یافتهتوسعهو غیر  یافتهتوسعهها و تورم خواهد شد. از سوی دیگر بررسی میزان تورم در دو اقتصاد عمومی قیمت

ر است در حالیکه رشد نقدینگی نسبت به تورم مقداری بیشتر است و با این وجود منج یافتهتوسعههای در اقتصاد بودن نرخ تورم

های در حال توسعه و علی الخصوص اقتصاد نفتی مثل ایران که خلق نقدینگی چه به تورم نشده است در حالیکه در اقتصاد

 توانیمآمد نفتی منجر به تورم شده است. در راستای توضیح این امر بصورت چاپ پول و چه بصورت تبدالت ارز به ریال، در

های کینز را در این مورد بسط داد بطوریکه کینز معتقد است یکی از جنبه های تقاضای پول، تقاضای معامالتی است و نظریه

د تفاوت توانمیدر دسترس قرار دادن پول برای انجام معامالت و افزایش تولید و رشد اقتصادی بسیار حیاتی است و این نظریه 

اقتصادی مناسب در کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد نقدینگی نسبت به  دو اقتصاد را به تصویر بکشد که عدم رشد

تند از تولید و رشد اقتصادی مناسب برخوردار هس یافتهتوسعهدر حالیکه چون کشورهای  شودمیتولید منجر به افزایش تورم 

پول بر تولید و  یرتأثن قسمت مربوط به گذارد. جالب توجه تریافزایش نقدینگی به تولید منجر شده و آثار تورمی بر جای نمی

تورم این است که تئوری خنثی بودن پول در برخی اقتصادها بطور تجربی محقق شده است و این سناریوها اهمیت و ضرورت 

 سازد. ی پولی بر تورم  را آَشکار میهاسیاستپول و  تأثیربررسی مجدد 

این است که تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای  مهمترین نوآوری تحقیق حاضر نسبت به مطالعات دیگر

ای هتا با مقایسه و شناسایی عوامل موثر بر تورم هر دوگروه از کشورها، توصیهرا همزمان مورد مطالعه قرار داده  است  یافتهتوسعه

معموال از  رفته در مورد تورمبدهد. مطالعات تجربی صورت گ سیاستی متناسب با ساختار اقتصادی هر گروه از کشورها ارائه

ویژه بر این  یدتأکدر حالیکه این مطالعه  اندکردهی پولی استفاده هاسیاستی علیتی برای بررسی ارتباط بین تورم و هاروش
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بسزایی دارند.  تأثیرمساله دارد که سیاست پولی تنها عامل موثر بر تورم نبوده و عوامل کالن اقتصادی و عوامل رفتار بر تورم 

مهمترین مزیت این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر استفاده همزمان از انتظارات تورمی به عنوان عامل رفتاری و متغیرهای رشد 

عرضه پول و تغییرات نرخ ارز به عنوان متغیرهای کالن است و در جهت دستیابی به هدف اصلی  اقتصادی، نرخ بهره، رشد

این امکان را به محققین این مطالعه داده  GMMاقتصاد سنجی پنلی استفاده شده است. روش پویای  تحقیق از یک روش پویای

 ع سازد. را مرتفزایی بین متغیرهای تحقیق است تا ضمن وارد کردن انتظارات تورمی به مدل تحقیق، احتمال مشکل درون

 نظریمبانی 

 رددگ شده در مورد پول و تورم مورد کنکاش قرار گیرد تا مشخصهای مطرح است تا تئوری الزمدر این قسمت از تحقیق 

 تورم بوده و پولی پدیده یک بلندمدت در تورم که دارند تأکید پولیون.که از چه از طریقی سیاست پولی بر تورم اثر گذار است

رویکرد پولیون نسبت به تورم را می توان در دو دیدگاه تقسیم بندی کرد؛ در دیدگاه .داست پول اسمی عرضه رشد از ناشی

که عرضه پول در کوتاه مدت بر تولید اثرگذار است ولی در بلند مدت پول حالت خنثی نسبت به تولید دارد  شودمیاول بیان 

که   دهدمیانتظارات عقالیی معروف است، نشان . در دیدگاه دوم که به نظریه شودمیو آثار رشد پول  بصورت تورم نمایان 

ز این سیاست بهره ا توانمیقرار دهد و از آنجایی که بطور منظم ن تأثیرد تولید را تحت توانمیتنها عرضه پول پیش بینی نشده 

بت به تورم این نسهای پولیون تورم منجر خواهد شد. نکته اصلی در تئوری برد، عرضه پول قابل پیش بینی بوده و سرانجام به

نباید بسیار بیشتر از رشد تولید باشد و در صورت بیشتر بودن عرضه پول نسبت به رشد تولید، پول منجر به است که عرضه پول 

 استوارت جان و ریکاردو دیوید اسمیت، آدام هیوم، دیوید مانند) کالسیک اقتصاددانان .(1314 طیب نیا،) تورم خواهد شد

 مقداری ظریهن اصطالح از عمدتاً همگی( پیگو سی آرتور و مارشال آلفرد والراس، لئون مثالً) نئوکالسیک اقتصاددانان و( میل

 خریدها تمام ارزش با لزوماً باید کاالها تمام فروش ارزش کندمی بیان QTM اند.کرده استفاده تببین تورم ( برایQTM) پول

 :باشد برابر
M*V=P*T                                                                                                             

بر  .است معامالت واقعی حجم دهنده نشان T و قیمت عمومی سطح P گردش پول، سرعت V پول، عرضه M آن در که

ولید ثابت بوده و علیت بین متغیرها از سمت راست به سمت چپ بوده اساس نظریه مقداری پول، سرعت گردش پول و رشد ت

 و رشد پول سبب افزایش تورم خواهد شد.

 ئوکالسیکن و کالسیک مقداری پول  نظریه در انتقال های مکانیسم بین هاییتفاوت که کندمی استدالل (1911) 1اوبرین

 دستمزدهای .شودمی مشخص پولی و واقعی های بخش بین و است کامل اشتغال فرض بر مبتنی نئوکالسیک مدل .دارد وجود

 افزایش ن،بنابرای .است پول عرضه از تابعی اسمی های قیمت که حالی در شودمی تعیین( کار بازار) حقیقی بخش در واقعی

 افزایش را اه قیمت عمومی سطح واقعی، تولید نتیجه در و عرضه و تقاضا مورد کاالهای حجم ماندن تغییر بدون با پول عرضه

 افزایش جهنتی در کاالو مصارف افزایش به منجر ابتدا اقتصادی واحدهای اسمی نقدی موجودی افزایش هیوم گفته . بهدهدمی

 مدل مانند پول جه،نتی در. کنندمی پول عرضه افزایش با تطبیق به شروع هاقیمت ناقص، اشتغال فرض با سپس، .شودمی تولید

 .دارد حقیقی اثرات مدت کوتاه نیست و در خنثی نئوکالسیک
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 مدل در کینز .کرد ایجاد کار بازار در عمدتاً قیمت چسبندگی با را تقاضا سمت تورم از متفاوت مدل یک (1941) 1کینز

 از ار درآمد که کندمی عمل پمپی مانند تورم» آن در که کندمی توصیف را توزیع مجدد فرآیند «تورمی شکاف» از خود

 نرخ و اندازپس شگرای با کارآفرینی بخش به دارند پایینی نهایی مالیات نرخ و اندازپس به کمی تمایل که بگیرانی دستمزد

 .(1913 ،2فریش) کندمی منتقل باالتر نهایی مالیات

 کامل غالاشت شرایط در قیمت افزایش به منجر جنگ، مانند موردی ،(تورمی شکاف) کل تقاضای در غیرمنتظره افزایش

 طور به اسمی دستمزد که حالی در ،کندمی ایجاد ها شرکت برای را ای نشده بینی پیش سودهای خود، نوبه به این و شودمی

 برای ها رکتش با وقفه تالش حال، این با. شودمی کاال بازار در اضافی تقاضای ایجاد باعث سود افزایش. ماند می ثابت موقت

 نیروی رایب کارآفرینان میان در رقابت. کند می ایجاد کار بازار در مازاد تقاضای کاال، بازار در اولیه تقاضای مازاد برآوردن

 افزایش .برد می باالتر بازگرداند، خود اولیه سطح به را واقعی دستمزد که زمانی تا را اسمی دستمزدهای شاغل، کامالً کار

 تأخیر یسممکان اگر .یابد می افزایش دوباره ها قیمت. کند می ایجاد کاال بازار در را جدیدی تقاضای فشار واقعی دستمزدهای

 لیاتما افزایش مثالً) کل تقاضای کاهش با تنها که دهدمی رخ تورمی مارپیچ یک دهد، ادامه خود کار به همچنان دستمزد

 .ادد شکست را آن توانمیدرآمدی  سیاست مناسب روش یک اجرای چسبندگی یا با کاهش و( دولت هایهزینه کاهش یا/و

 که است IS-LM ستهب اقتصاد یک مدل بر مبتنی اساساً وکینز، نئوکالسیک تلفیق اصطالح به یا نئوکینزی، کالن اقتصاد

 بلیود آلبان توسط فیلیپس منحنی. یافت توسعه 1941 و 1931 دهه اواخر در مودیگیلیانی فرانکو و هیکس. آر جان توسط عمدتاً

شد.  رایج 1911 دهه اوایل در سولو رابرت و ساموئلسون پل توسط و یافت توسعه 1911 دهه اواخر در لیپسی ریچارد و فیلیپس

 بین تفاوت دیگر، سوی از .ندارد وجود IS-LM نئوکینزی دنیای در تورم یا قیمت مداوم افزایش برای در این رویکرد جایی

 تعادل منحنی لشک به نتیجه در و پول تقاضای بهره نرخ حساسیت در تفاوت به درآمد، تعیین کالسیک و کینزی هاینظریه

 .افقی اعتقاد دارند( LMها معتقد به دام نقدینگی و در نتیجه عمودی و کینزین LMها معتقد به )کالسیک بود  LM پول بازار

 مانع تا کرد وارد IS-LM مدل به فیلیپس منحنی گرفتن نظر در با را کار بازار پویایی کینزی، نئوکالسیک ترکیب بنابراین،

 :کند حذف را سیستمی در چنین موجود تورم معادله یا قیمت /دستمزد

π=α∪ 

 یعنی. شد بیان α <0 با بیکاری و تورم بین منفی همبستگی یا مبادله. است بیکاری نرخ U و تورم نرخ دهنده نشان π آن در که

 طبق ،U در کاهش صرفاً یا ،U معکوس افزایش این، بر عالوه .بالعکس و است کمتر بیکاری نرخ باشد بیشتر تورم نرخ چه هر

 این با .شد تفسیر االک بازار در نتیجه در و کار نیروی در تقاضا مازاد برای ای نشانه عنوان به تورم، نسبت به تقاضا فشار توضیح

 در را تورمی رکود مخفف منحنی فیلیپس است( نتوانست PC) IS-LM-PC چارچوب در تقاضا سمت در تورم تعیین حال،

 اثرات 1919-1911 و 1914-1913 هایسال در نفت قیمت چشمگیر یهاشوک بویژه، .دهد توضیح 1911 و 1911 دهه اواخر

شده در مورد ناسازگاری بین رابطه منحنی فیلیپس و شواهد مشاهده کرد. ایجاد جهان سرتاسر در را تورمی و رکودی تورمی

بینی شد که در اواخر دهه مانند میلتون فریدمن و ادموند فلپس پیش اقتصاددانان پول گرا هم وجود رکود و تورم در واقع توسط

 :را پیشنهاد کردند تصحیح شده با انتظاراتیک منحنی به اصطالح  1911

𝜋 = 𝛼 ∪ + 𝛽𝜋𝑒  
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 یک هنوز مدت، کوتاه در. دهد می نشان را انتظارات تعدیل پارامتر β که حالی در است تورمی انتظارات πe که جایی

 عمل مدل در شیفت دار متغیر یک عنوان به تورمی انتظارات یعنی. دارد وجود معین π e برای بیکاری و تورم بین منفی رابطه

 عبارت به .باشد عمودی گرایانهپول نقد طبق باید بلندمدت،منحنی فیلیپس در πe = π و β=1 اینکه فرض با حال، این با. کند می

 یطبیع نرخ» نوعی دهنده نشان عمودی بلندمدت ومنحنی فیلیپس ندارد، وجود ای مبادله هیچ درازمدت در U و π بین دیگر،

 همه که معنا این به است، تطبیقی یا تورمی،گذشته نگر انتظارات گیریشکل گرا،پول اقتصاددانان عقیده به. است «بیکاری

 گیرد:نمی قرار اقتصادی عوامل دسترس در قیمتی انتظارات گیریشکل طول در اطالعات
πe=λ*πt-1+(1-λ)*πt-1

e  

 تنها t مانز در انتظار مورد تورم نرخ که کند می بیان معادله اینجا، در. هستند وزن یا تنظیم پارامترهای  λ-1 و λ آن در که

 را نتظاراتا گیری شکل چگونگی که معادله این. است قبل دوره در انتظار مورد تورم نرخ و واقعی تورم نرخ موزون میانگین

 مفهوم که ر استشایان ذک.شودمی تفسیر تورم اینرسی برای مناسبی معیار عنوان به اقتصاددانان از بسیاری توسط دهد، می نشان

 تحلیل در پول تقاضای کننده تعیین اصلی عامل عنوان به (1911) 1کیگان توسط نیز آگاهانه کمتر یا گذشته نگر انتظارات

 و گرایان پول بین بحث با 1911 دهه اوایل و 1911 دهه در تورم علل مورد در بحث .شده است استفاده ابرتورم از معروفش

 تورم زینهه فشار هاینظریه .بود غالب است، هزینه فشار یا تقاضا فشار موضوع یک تورم آیا اینکه مورد در ساختارگرایان

 حصولم هایقیمت سود و زیان هایمولفه که دهندمی نسبت عرضه جانبی و پولی غیر اثرات به را تورم کاهش و تورم عمدتاً

 ایده. است تورم -هزینه هایهرینظ اصلی های نسخه از یکی تورم به ساختارگرایانه رویکرد (.1991 ،2هامفری) دهندمی تغییر را

 کشاورزی) «نتیس» بخش یک و( یافتهتوسعه) «پیشرو» بخش یک همزیستی مانند کشور، خاص ساختاری عوامل با تورم پیوند

 .گرددبرمی (1911) 4بامول و (1912) 3استریتن گذارتأثیر مطالعات به ،(صادرات یا

 بین وریبهره هایتفاوت با را التین آمریکای تورم یافت، توسعه 1911 دهه در که ساختارگرا تورم هایمدل اول نسل

 تقاضای یا پولی یهاشوک به سنتی بخش که کردند استدالل آنها کلی، طور به. داد توضیح کشاورزی و یافتهتوسعه هایبخش

 خود نوبه به هک است همراه مدت کوتاه در اشتغال و یافتهتوسعه تولید جزئی افزایش با وقفه این. دهدمی پاسخ تاخیر با کل

 به نسبی قیمت یرتغی مستلزم افزایش این. شودمی کشاورزی محصوالت برای تقاضا افزایش نتیجه در و دستمزدها افزایش باعث

 افزایش .شودمی بخش این در دستمزد تقاضای افزایش به منجر کشاورزی محصوالت قیمت افزایش. است غذایی مواد نفع

 این در. هدد می ادامه خود کار به همچنان مکانیسم این و شودمی یافتهتوسعه محصوالت برای تقاضا افزایش باعث دستمزدها

 مدل نابراین،ب. ماندمی عقب ها بخش از یکی در تولید موقت چسبندگی نتیجه در کل تقاضای از مزمن طور به کل عرضه مدل،

 .است شده پذیرفته هزینه فشار نظریه یک عنوان به ساختارگرایانه

 اشتباهات مداوم طور به مردم کردند استدالل جدید، کالسیک کالن اقتصاد اول نسل یا )نسل انتظارات عقالیی( RE مکتب

 اقتصادی النک انتظارات اقتصادی عوامل. است شده استدالل تطبیقی انتظارات ایده در که دهندمین انجام را مشابهی بینیپیش

 نیو معتقد به عمودی بودن منح دهندمی شکل دسترس در حال و گذشتهبه  مرتبط اطالعات تمام اساس بر و «یعقالی» را خود

 محرک یک قبل زا پولی اتمقام اگرکنند که استدالل می این مکتیب. بودند بلندمدت برای هم و مدت کوتاه برای هم فیلیپس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Cagan 
2 Humphrey 

3 Streeten 
4 Baumol 



 902/ 9هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 دتوانمین شدهبینیپیش کامالً پولی سیاست این مورد، این در. یابد افزایش هاقیمت که دارند انتظار مردم کند، اعالم را پولی

 در تنها کزیمر بانک بنابراین،. باشد داشته ،شودمی استدالل گرایانپول توسط که همانطور مدت،کوتاه در حتی واقعی اثر

 صورت، این غیر در. یابدب «قیمتی غافلگیری» ایجاد برای راهی بتواند که بگذارد تأثیر واقعی اشتغال و تولید بر تواندمی صورتی

 همین به. وردبخ شکست آنها شده اعالم پیش از سیاست که کندمی تضمین اقتصادی فعاالن «نگر آینده» انتظارات تعدیل

 اجرا را آن عاًواق دولت که باشند نداشته باور مردم اگر کند، اعالم را تورم کاهش سیاست قبل از گذار سیاست اگر ترتیب،

 پول رضهع رشد جدید، کالسیک و گراپول اقتصاددانان گفته به .دهد کاهش را ها قیمت تواندمین سیاست این کرد، خواهد

 .شودمی مالی تأمین مرکزی بانک توسط عمدتاً شودمی ناشی عمومی بخش مداوم هایکسری از معموالً

کبریتچی ) کردند استدالل 3و پلوسر 2، کیدلند1پرسکات مانند جدید کالسیک کالن اقتصاددانان دوم نسل ،1911 دهه در

 یهاشوک جای به( کل عرضه یا) واقعی یهاشوک از اقتصادی های فعالیت در نزولی و صعودی نوسانات( 2111 ،4اوغلو

 اطالعات بازار، داومم تسویه مفروضات حفظ با و کل، تقاضای منحنی بودن ثابت فرض با .شودمی ناشی( کل تقاضای یا) پولی

 بر عرضه یهاشوک اثرات بررسی به RBCواقعی  تجاری چرخه اصطالح به پردازان نظریه انتظارات، بودن عقالیی و ناقص

 در عرضه هایشوک مهم احتمالی نقش به را ما توجه که است این RBC اقتصاددانان اصلی نقش .تجاری پرداختند چرخه

 ممکن  g < 0منفی و پایدار عرضه یهاشوک یعنی متغیرهای رشد معادله نظریه مقداری پول حسب بر. جلب کنند تورم توضیح

 ممکن مداوم تکنولوژیکی اییافتهتوسعه دهدمی نشان RBC تئوری باشد؛ v=m=0 که فرض این با شوند، تورم باعث است

 .کند کمک تورمی محیط یک در تورم کاهش فرآیند به توجهیقابل طور به است

 واقعی و پولی یهاشوک مثال عنوان به) تورم اقتصادی کالن کننده تعیین عوامل بر عمدتاً کنون تا شده بررسی هایتئوری

 یا ایجاد در را فرهنگ و سیاسی فرآیند نهادها، مانند غیراقتصادی عوامل نقش سادگی به و دارند تمرکز( تورم در اینرسی و

 علت یک نعنوابه دولت، پایدار هایکسری که گیرندمی نادیده را احتمال این همچنین آنها. گیرند می نادیده فرآیند تسریع

 و دولت هایبودجه رب احتمالی گریالبی هایفعالیت و سیاسی فرآیند اتتأثیر گرفتن نظر در با است ممکن تورم، برای بالقوه

 استوار رضف این بر باال در تورم علل مورد در نظری هایبحث بیشتر .شود زا درون کامل طور به یا حدی تا تورم، بر نتیجه در

 این با. کنندمی عمل خوب بسیار ضروری قوانین و قوانین وجود صورت در و هستند یافتهتوسعه بسیار مالی بازارهای که است

 اقتصاد به دینها یا سیاسی رویکرد بنابراین،. نیست صادق باال تورم با توسعه حال در کشورهای از بسیاری در مورد این حال،

 باال تورم یینتب برای را مدل و گرفت نظر در را اقتصادهایی چنین در فرهنگی و سیاسی نهادی، تغییرات باید که دهدمی نشان

 .کرد اصالح

این تورم به دلیل نامساعد بودن ساختار اقتصادی، سیاسی،  بخشی از تورم ساختاری به حساب آورد. توانمیاین تورم را 

این تورم  . عالجشودمیو بیشتر شامل حال کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را شامل  دهدمیحکومتی و فرهنگی رخ 

ی پولی و مالی نبوده و عوامل متعدد و اغلب پیچیده در آن نقش دارند که استفاده هاسیاست یافتهتوسعهمثل تورم کشورهای 

د بر شدت تورم بیفزاید. عواملی مانند افزایش شهرنشینی، کسری بودجه مداوم، وجود توانمیی پولی و مالی نیز هاسیاستاز 
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ش دولتی که هیچ نقشی در عرضه تولید نداشته بلکه سبب افزایقوانین بازدارنده فعالیت بخش خصوصی و رشد شدید بخش 

 .شودمیرا شامل  شوندمیتقاضا نیز 

 مطالعات خارجی
 نتیجه تحقیق روش نویسنده

 (1991) 1چنگ
علیت گرنجری 

 هشیائو

استفاده  M3اثر گذاری پول بر تورم آمریکا بستگی به نوع پول دارد و در صورتیکه از پول 

 خواهد داشت. تأثیرشود بر تورم 

 ی پانلیهاروش (2111) 2روفیا و زاغینی

کشو  صنعتی با افزایش زیاد قیمت سهام و مسکن و شرایط  11وقتی رشد شدید پول در 

ضعیف اعتباری همراه باشد، احتمال ثبت طغیان تورمی در افق سه ساله به طور قابل توجهی 

افزایش می یابد. در مقابل ، افزایش قابل توجه پول که با افزایش مداوم اعتبار و پویایی 

شدید در سایر قیمت دارایی ها همراه نباشد ، به نظر می رسد عواقب تورمی کمتری داشته 

 باشد و بنابراین از نظر سیاست گذاری نگران کننده نیست.

 رویکرد تغییر رژیم (9211) 3میالس
در انگلستان بیشتر  M4نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که اگر رشد پول از نوع 

 درصد باشد تورمی است. 1/9از 

 (2111) 4چیموبی
جوهانسون 

 جولیسیوس

کند ،  تواند به ثبات قیمت کمکنتایج نشان می دهد که ثبات پولی در اقتصاد نیجریه می

 زیرا تنوع در سطح قیمت ها ناشی از عرضه پول در اقتصاد نیجریه است.

 ایروش آستانه (2114) 5ویماندا

درصد وجود دارد و  1/9و  1/1دو مقدار آستانه برای رشد پول در اقتصاد اندونزی ، یعنی 

درصد رشد می کند ، تأثیر آن بر  1/1از نظر آماری متفاوت هستند. هنگامی که پول تا 

درصد رشد می کند ، متوسط است و هنگامی  1/9-1/1تورم زیاد است ، هنگامی که پول 

 درصد رشد می کند ، کم است. 1/9که پول باالی 

 GMLو   (PMG (2111) 6نگوئن

ورهای آسیایی تأثیر در اقتصاد کش M2نتایج حاکی از این است  که عرضه گسترده پول 

دارد در حالی که کسری مالی،  PMGمثبت قابل توجهی بر تورم تنها در روش برآورد 

هزینه های دولت و نرخ بهره از نظر آماری تعیین کننده تورم در هر دو روش برآورد 

 هستند.

 شودمی ECOWASعرضه پول سبب افزایش تورم در کشورهای عضو  اثرات تصادفی (2111) 7اوبی و آجانا

 و همکاران 8شار دنبل

(2111) 

جوهانسون 

 جولیسیوس

تورم یک پدیده پولی در اتیوپی است و تورم تحت تأثیر منفی و قابل توجهی از رشد 

رای حفظ های پولی باید بسیاستاقتصادی قرار می گیرد. بنابراین، بر اساس نتایج مطالعه، 

 ها با کنترل رشد برنامه ریزی شود.ثبات قیمت

 (2111) و همکاران 9سو
آزمون علیت 

 گرنجری

وقتی رشد عرضه پول از رشد تولید بیشتر نباشد، نباید تورم را فقط با کاهش عرضه پول 

یدار عرضه پول برای ثبات سطح قیمت و مهار کرد. این مطالعه نشان می دهد که رشد پا

 توسعه اقتصادی در چین بسیار مهم است.
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 نتیجه تحقیق روش نویسنده

  (2111) 1کوکیرمن

و آلمان جنگ جهانی در این است رشد پول ایجاد شده توسط  2111دلیل تفاوت آمریکا 

م تقاضای ظیفدرال رزرو به تقاضای کاال و خدمات تبدیل نشد زیرا بیشتر آن با افزایش ع

نقدینگی توسط موسسات مالی جذب شد. در مقابل ، گسترش پولی آلمان بالفاصله به 

تقاضای کاال و خدمات تبدیل شد زیرا انگیزه دولت کسب درآمد از حق الضرب پول بوده 

 است.

و همکاران  2سلطانا

(2119) 
VECM 

یک رویداد مالی نبوده و  می توان رشد عرضه  تورم در  کوتاه مدت در بنگالدش تا حدی

تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عرضه پول پول را افزایش داد ، اما تورم بلند مدت می

قرار گیرد. این مطالعه توصیه می کند که مقامات پولی بنگالدش می توانند سیاست های 

 ستور کار قرار دهند.پولی را با توجه به تأثیر طوالنی مدت عرضه پول را در د

 BVAR (2119) و همکاران 3شان

دهد عرضه پول در کامبوج به متغیر قبلی آن بستگی دارد. عالوه بر نتایج تجربی نشان می

 شود واین ، عرضه پول همچنین باعث کاهش نرخ ارز خمر ریل در برابر دالر آمریکا می

درصد شوک را به  1شود. بر اساس تجزیه واریانس ، عرضه پول منجر به افزایش تورم می

درصد  124/1تواند کند در حالی که نرخ ارز میدرصد را به تورم القا می  1113نرخ ارز و 

های نسبی پایین از عرضه پول به تورم و نرخ ارز تورم را در کامبوج ایجاد کند. شوک

 شود.منجر به تامین پول با احتیاط از سوی بانک ملی کامبوج می

 و همکاران 4یاسمین

(2121) 

Ols   و علیت

 گرنجری

شود در حالی که علیت یک طرفه از طرفه بین تورم و عرضه پول یافت می علیت دو

کسری بودجه به تورم اثبات گردید. به طور مشابه ، علیت از کسری بودجه تا عرضه پول 

 شود.یک طرفه اجرا می

نگوین و همکاران 

(2122) 
VAR 

 ا ضریببودجه ب یتحت تأثیر مثبت کسر تنامیو ورمدهد که ت ینشان م قیتحق جینتا

 انی( است. در م31111( و نرخ بهره )11341(، مخارج دولت )21112(، عرضه پول )21943)

( -311/1) یباز بودن تجار ن،همچنیتأثیر را بر تورم دارد.  نیشتریعوامل، مخارج دولت ب

 .تاس زیو ناچ یاثر منف نیگذارد، اما ا یبر تورم تأثیر م زین

 ARDL (2122شفیع وهمکاران )

 ییعرضه پول شناسا یبرا ندهینما نیرا به عنوان بهتر M3ی برای اقتصاد مالزی، تجرب جینتا

که  یمدت بر تورم دارد، در حالدهد که عرضه پول تأثیر کوتاهنشان می جیکند. نتا یم

RGDP مدت و بلندمدت بر تورم دارد. کوتاه اتتأثیرQTM  فقط در کوتاه مدت تا

در  RGDPکننده تورم  نییتع یماند اما در بلندمدت نامعتبر است. عامل اصل یم یباق یحد

 یو پول یمال یها استیس قیتطب قیاز طر دیگذاران با استیس ن،یبلندمدت است. بنابرا

 تالش کنند. داریپا یرشد اقتصاد یبرا

سهیلی و همکاران 

(1391) 
3SLS 

مهمترین عامل موثر بر تورم در ایران، تورم انتظاری است. این مطالعه در بررسی اثرگذاری 

رشد نقدینگی بر تورم به این نتیجه دست یاقته است که رشد نقدینگی عامل دوم موثر بعد 

 از تورم انتظاری بر افزایش تورم در ایران است.

 و همکارانشریفی رنانی 

(1391) 

الگوی تصحیح 

 خطای برداری

ها تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمت ها را کـاهش در میـان مـدت ایـن شوک

دهند ولـی در بلنـد مـدت تولیـد را بـه مقـدار زیادی کاهش و قیمت ها را افزایش می
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 نتیجه تحقیق روش نویسنده

دکی ـاه مدت اثر اندهند. همچنین شوک مثبت بدهی بانکها بـه بانـک مرکـزی در کوتمی

بر تولید و سطح عمومی قیمت ها دارند و در میان مدت این شوک ها تولید را بـه مقـدار 

زیـادی کاهش و قیمت ها را افزایش می دهند و د ر بلند مدت تولید را به مقدار زیادی 

 دهند.افزایش و قیمت ها را کاهش می

فطرس و همکاران 

(1393) 

رهیافت تعادل 

 عمومی تصادفی پویا

نتایج این مطالعه حاکی از این است تکانه فن آوی تأثیر به سزایی در افزایش رشد 

اقتصادی دارد و تکانه پولی بر افزایش رشد اقتصادی تأثیری نداشته است. نتایج این مطالعه 

اثرگذاری دو  ی ازبر اثر گذاری تکانه فن آوری و تکانه پولی و تکانه نفتی  بر تورم حاک

 تکانه پولی و نفتی است

 ARDL  وOLS (1393) کاکویی و یزدان

درصد افزایش در رشد نقدینگی سبب 11نتایج این مطالعه حاکی از این است که 

شود که در این راستا نظریه پولی بودن تورم بطور نسبی درصدی در تورم می 411افزایش

و این یعنی رابطه یک به یک محض بین پول و تورم برقرار نیست و در شود تایید می

جهت کنترل تورم در ایران سیاست های پولی به تنهایی اثرگذار نیستند و عوامل دیگری 

 نیز بر تورم تأثیر گذار هستند.

مهرآرا و قبادزاده 

(1391) 

گیری مدل متوسط

 (BMA)بیزینی

عامل مهم در ایجاد تورم در اقتصاد ایران نقش مهمی داشته  11که ه است داد نتایج نشان

های وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ال. متغیرهای رشد شاخص قیمت کااست

 ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. ناخالص داخلی غیرنفتی به

 شاه آبادی و حاتمی

(1391) 
ARDL 

نتایج تحقیق حاکی از این است که در کوتاه مدت و بلند مدت افزایش قدرت مالی بانک 

درصدی شاخص قیمت شده و هم چنین  11/1و  11/1مرکزی به ترتیب باعث کاهش 

افزایش قدرت مالی بانک مرکزی منجر به بهبود در ترازنامه بانک مرکزی شده است که  

ب افزایش کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی و در نتیجه در این راستا این امر سب

. از نکات مهم این مطالعه در استفاده از متغیر نقدینگی  کاهش نرخ تورم شده است

استفاده از حجم پول برای نشان دادن سیاست پولی است و نوع پول به کار برده شده که 

 نشده است. نشان دهنده نماینده حجم نقدینگی باشد بطور کامل مشخص

فرخی باالجاده و 

 (1391ن )اهمکار

موجک و تحلیل 

 همدوسی

مسو با ها رابطه هپایه پولی دلیل تغییرات تورم در ایران نیوده است گرچه در برخی از سال

تغییرات نقدینگی و تورم وجود داشته است ولی در پازه از موارد بعد از ایجاد شدن تورم 

 پولی در ایران افزایش یافته است.پایه 

 MS-VAR (1399) التجائی

نتایج این مطالعه حاکی از این است که در اقتصاد ایران تورم سه حالت مختلف یا سه رژیم 

را تجربه کرده است؛ بطوریکه در شرایطی که میزان رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده 

سمت نقدینگی به تورم مشهود بوده است و در شرایطی که هردو  است علیت یک طرفه از

های کمتری را داشته اند، علیت دو طرفه بین این دو متغیر متغیر تورم و رشد نقدینگی نرخ

حاکم بوده است و در بازه و شرایطی که نرخ تورم به میانگین رشد نقدینگی نزدیک باشد 

ورم به سمت نقدینگی است. این مطالعه نشان و نرخ تورم باال باشد علیت یک طرفه از ت

دهد که برای کنترل تورم ضمن کنترل نقدینگی باید دیگر عوامل افزایش دهنده تورم می

 نیز کنترل گردد.
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 نتیجه تحقیق روش نویسنده

 زاده و زارععبداله

(1399) 
 سیستم معادالت پویا

و اثر  رکود و رونق مثبت بوده استکه تأثیر تکانه نرخ رشد پایه پولی بر تورم در هر دوره 

 گذاری مثبت تکانه پایه پولی در دوران رکود دو برابر از دوران رونق اثرگذار است.

 SVAR (1399محمدی خیاره )
مهمترین عامل ایجاد کننده تورم در ایران پول است و متغیرهای حقیقی تأثیر چندانی 

 ندارند.

 نقدی و همکاران

(1411) 
VAR و Panel – 

VAR 

نتایج این مطالعه حاکی از این است که در کشورهای صنعتی تورم از وقفه سرعت گردش 

پذیرد در حالیکه در اقتصاد ایران وقفه رشد نقدینگی بر تورم اثر گذار است و پول اثرمی

ابراین شود وبنصنعتی و اقتصاد ایران محسوب میهمین مورد تفاوت بین تورم کشورهای 

 های پولی انقباضی در جهت کنترل تورمبرای کشورایران توصیه شده است تا از سیاست

 استفاده گردد.

بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته حاکی از این مطلب است که عرضه پول در اقتصادهای مورد مطالعه خارجی سبب 

ول مشروط علت تورم را در انتخاب نوع پ یافتهتوسعهتورم شده است ولی از سوی دیگر برخی اقتصادها مانند اقتصاد کشورهای 

یس بانک مرکزی این کشور اشاره شده است ئتوسط ر m4افزایش حجم پول  اند؛ بطوریکه در اقتصاد انگلستان علت تورمکرده

را در بروز تورم موثر دانسته و افزایش پول   m3در اقتصاد آمریکا انجام شده است، پول از نوع  1991ای که در سال و یا مطالعه

m2  وm1 که افزایش  د ناشی از این مساله باشدتوانمی یافتهتوسعهاند. این رویکرد در اقتصادهای را در افزایش تورم موثر نداسته

میل به پس انداز سبب خروج نقدینگی از تولید شده و با کاهش تولید و عرضه، تورم بر اقتصاد حاکم شود.چنین مکانیسمی را 

فاوت بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی کرد در مطالعه خود ت هنیز مشاهد (2111) کویکرمندر مطالعه الکس  توانمی

آمریکا را وجود موسسات مالی و بازار سرمایه کارآمد در اقتصاد آمریکا که افزایش عرضه پول را فورا  2111وبحران اقتصادی 

صورت بتبدیل به سرمایه و تولید کردند ولی در آلمان بعد از جنگ جهانی، عدم وجود چنین سیستمی افزایش عرضه پول را 

های اثبات شده در یکی از تئوری د سازگاری نزدیکی داشته باشد بطوریکهتوانمیتورم نمایان ساخت. این مساله با نوع پول 

ر نرخ معکوسی از نرخ بهره دارد و افزایش د تأثیرزمینه بازار سرمایه، اثرپذیری از عرضه پول و نرخ بهره است که بازار سرمایه 

و  m3های الل در بازار سرمایه شود و از آنجایی که هم افزایش در نرخ بهره و هم افزایش در حجم پولد سبب اختوانمیبهره 

m4  ،کشورهای ) اتی تورمی بر اقتصاد کشورهایی مثل آمریکا و انگلستانتأثیرد توانمیناشی از افزایش میل به پس انداز باشد

( داشته باشد. بررسی مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه نفتی حاکی از یافتهتوسعه

وجود دو عامل مهم در بروز تورم افزایش تورم است. اولین عامل مهم و موثر در بروز تورم، انتظارات تورمی است و بعد از 

مثل  . البته وجود متغیرهاییشودمیایش تورم در اقتصاد ایران محسوب این متغیر افزایش عرضه پول، دومین عامل مهم در افز

کسری بودجه، افزایش نرخ ارز نیز در بروز تورم ایران نقش موثر داشته اند ولی توجه به این نکته که وجود کسری بودجه 

مرکزی  لت توسط بانکچه بصورت تبدیالت ارزی و چه بصورت نشر اسکناس جهت تامین بودجه دو دولت در اقتصاد ایران

ه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار سیاسی قرار گرفت سبب افزایش پول در ایران شده است و همچنین نرخ ارز نیز معموالً

ارات تورمی در د ناشی از افزایش انتظتوانمیو سبب افزایش انتظارات تورمی شده،افزایش یافته و در نتیجه افزایش نرخ ارز نیز 
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و  یافتهوسعهتات سیاست پولی در گروه از کشورهای تأثیراز آنجاییکه هدف اصلی تحقیق بررسی  ایران بوده باشد.اقتصاد 

 .درحال توسعه نفتی است

ده ی مورد استفاده شهاروشبا توجه به بررسی به عمل آمده از مطالعات تجربی داخلی و خارجی مشخص است که معموال 

ند. اعلیتی بوده است و اکثر مطالعات مهمترین عامل تورم را رشد پول نام بردهی هاروشاز نوع  در جهت ارتباط بین تورم و پول

ده و در ش تأکیدهای مشترک دارند، از سوی دیگر در انجام مطالعات بر روی کشور خاص و یا گروهی از کشورها که ویژگی

ات سیاست پولی بر تورم را در کشورهای مختلف مقایسه کند، وجود دارد. ویژگی مطالعه تأثیرکه  یاین راستا خال مطالعات

از قتصادی های متفاوت اضمن مقایسه علت تورم دو گروه از کشورها با ساختارحاضر نسبت به مطالعات قبلی در این است که 

در کنار  توانیموضیح تورم داشته باشد؛ بطوریکه د بیشترین کارایی را در تتوانمیروش اقتصاد سنجی استفاده خواهد کرد که 

ات نادیده ات این متغیر مهم که در بسیاری از مطالعتأثیرپولی بر تورم، انتظارات تورمی را نیز وارد مدل کرد و  سیاستات تأثیر

ا مرتفع پانلی مقدور نبوده است ر ی هاروشتورم به عنوان انتظارات تورمی که در سایر گرفته شده و یا امکان وارد کردن وقفه 

 کرده است.

 روش پژوهش

بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در مدل حضور دارد که این موجب ایجاد 

تخمین پارامترهای برای  . در راستای حل مشکل درون زایی از روش تخمین گشتاور های تعمیم یافتهشودمیدرون زایی در مدل 

. روش تخمین اقتصادسنجی که در اکثر مطالعات اقتصادی برای حل مشکل درون زایی به کار می رود شودمیمدل استفاده 

است. شرط الزم جهت به کار بردن این روش یافتن متغیر ابزاری مناسب  2SLSاستفاده از روش حداقل مربعات دومرحله ای 

اما استفاده از این روش با دشواری هایی مواجه است. اولین مشکلی که در استفاده از این جهت حل مشکل درون زایی است؛ 

روش وجود دارد دشواری یافتن متغیر ابزاری مناسب و حتی محدود بودن این نوع متغیر است. همچنین استفاده از این روش 

در مدل کاهش داده یا به طور کامل از بین  مشکل همبستگی میان متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم خطی را تواندمین

. شرط الزم شودمیاستفاده   GMMببرد. جهت حل مشکالت ذکر شده در ادبیات اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته

یشتر یا زمانی تحقیق ب برای به کار بردن رهیافت داده های پانلی پویا می بایستی تعداد برش و یا واحدهای مقطعی از دوره

با توجه به این نکته که در تحقیق حاضر دوره زمانی مورد مطالعه در مقایسه با تعداد کشورها اندک است لذا . (N>T)باشد

 استفاده از رهیافت داده های پانل پویا مناسب است. از مزایای رهیافت داده های پانل پویا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

. حل مشکل درون زایی متغیرها: از مزیت های اصلی روش تخمین 2 سته را در نظر می گیرد.. اثرات تعدیل پویای متغیر واب1

(GMM) 3 .تمامی متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخالل ندارند می توانند به عنوان متغیر ابزاری انتخاب شوند .

از بین  د هم خطی را در مدلتوانمیغیر توضیحی کاهش یا رفع هم خطی در مدل: استفاده از وقفدی متغیر وابسته به عنوان مت

. افزایش بعد زمانی متغیرها: هر چند برآوردگرهای مقطعی می توانند روابط بلندمدت میان متغیرها را محاسبه کنند آما 4 ببرد.

ر به در نظر خواص سری های زمانی را ندارند که کارآمدی برآوردگرها را نشان دهند. استفاده از بعد زمانی سری ها منج

ما به صورت  کنیم نمونه مشاهداتفرض می. شودمیگذار بر متغیر وابسته تأثیرگرفتن تمامی عوامل مشاهده نشده ثابت زمانی 

 زیر است:
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 Xt:t=1,2,… 

𝑓(𝑥𝑡؛ در این مورد زده شودرا تخمین  𝜃پارمترمجهول  p*1بردار  بایدحال  است که در این شرایط  𝜃توابع q*1 بردار  (𝜃0 و 

 .شودمیگشتاور تعمیم یافته جهت تخمین بصورت زیر تعریف 

 E(𝑓(𝑥𝑡 ((𝜃0 و  = 0 

در این  q=p .1؛ یدآفته حاالت مختلف به وجود میبااستفاده از روش گشتاور تعمیم یا 𝜃جهت تخمین بردار پارمترهای 

در این حالت معادله ی موردنظر دقیقا قابل شناسایی است و قابل  حالت تعداد معادالت برابر با تعداد پارامترهای مجهول است.

در این حالت تعداد مجهوالت بیشتر از تعداد معادالت است. در این حالت معادله کمتر از حد قابل  p>q. 2 تخمین است.

یشتر از تعداد مجهوالت در این حالت تعداد معادالت ب p<q. 3 توان پارامترهای مجهول را محاسبه کرد.شناسایی است و نمی

است. در این حالت معادله بیشتر از حد قابل تشخیص است. در این وضعیت جهت تخمین پارامترهای مجهول با فرض گشتاوری 

 بایستی صادق باشد: GMMدو فرض مهم زیر در مورد برآوردگرهای  استفاده کرد. GMMمی توان از برآوردگر 

به خاطر فرض ناهمسانی واریانس  تواندمی. فرض ایستایی اکید 2 در سطح ایستا باشند. بایستی اکیدامتغیرهای تحقیق می .1

 می توانند نا ایستا باشند(. GMMتعدیل شود )این فرض به معنای این نیست که متغیرها در تخمین 

 ی آماریهاآزمون

زاری و بیش از تی معتبر بودن متغیرهای ابی تخمین می بایسدر فرایند تخمین با روش گشتاورهای تعمیم یافته بعد از مرحله

خود  یبایستی مرتبه. به عالوه میشودمیحد مشخص بودن معادله بررسی شود. در این راستا از آزمون سارگان استفاده 

رگرسیونی جمالت اخالل آزمون شود. در این راستا تفاضل گیری مرتبه ی اول برای حذف اثرات ثابت در صورتی روش 

 اهد بود که مرتبه ی خودهمبستگی جمالت اخالل از مرتبه ی دو نباشد.مناسبی خو

 آزمون سارگان

 :شودمیاست که به صورت زیر تعریف 𝑥2آزمون سارگان به صورت مجانبی دارای توزیع 

 
S= ε̂ ́z (∑ z ́iHi zi

N

i=1

)  -1 ẑ ́ε        

 در معادله فوق داریم
 ε̂=Y-Xδ̂ 

 (T-q)*1ماتریس مربعی با ابعاد  H وماتریس متغیرهای ابزاری  Zاز ضریب برآورد شده است. K*1ماتریس  �̂� در معادله فوق

 تعداد متغیرهای توضیحی مدل است. qتعداد مشاهدات و  tدر این معادله  که

 آزمون خودهمبستگی

رمال دارای توزیع نجهت بررسی مرتبه ی خودهمبستگی جمالت اخالل آرالند و باند آمارهی زیر را که به صورت مجانیی 

 است را پیشنهاد کرده اند

m2=
ε̂ -2́   ε̂ *

ε1/2
  ~ N(01و)                                                                                                 

:  در معادالت فوق  휀̂ −2́ و بردار جمله اختالل با دو وقفه زمانی휀̂ ∗ بردار: ∑ (𝑇𝑖 − 4) ∗ 1𝑛
𝑖=1 از جمالت اختالل

 است. 휀̂ −2́سازگار با 
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 برآورد مدل و تحلیل نتایج

محاسبه خواهد شد که در این  تابع متغیرهای واحد آزمون ریشه ابتدا کاذب رگرسیون به شدن دچار از جلوگیری جهت

 ارائه شده است. 1راستا نتایج این آزمون در جدول 
 بررسی ریشه واحد متغیرها .1جدول 

FISHER TYPE متغیر متغیر ارزش احتمال 

 تورم INFLATION 11/1 مانا

 رشد نقدینگی M2 11/1 مانا

 نرخ بهره Interest rate 11/1 مانا

 لگاریتم نرخ ارز Log(exchange rate) 11/1 مانا

 منبع: محاسبات محقق

که تمامی متغیرها در سطح ایستا هستند و بنابراین اولین مجوز الزم برای  دهدمینتایج بررسی ریشه واحد متغیرها نشان 

 .شودمیصادر  GMM استفاده از روش

 لیمر Fآزمون 

اقتصادی از آزمون  ادبیات در راستا این در .شود مشخصعی( مقط یا ترکیبی) هاداده نوع است الزم مدل برآورد از پیش

F ارائه شده است: 2که نتایج این آزمون بصورت زیر در جدول  شودمیبه صورت زیر استفاده  لیمر 
 لیمر F: آزمون 2جدول 

  ارزش احتمال

11/1 F 1(یافتهتوسعه)کشورهای 

11/1 F)2)در حال توسعه نفتی 

 منبع: محاسبات محقق

)استفاده از روش حداقل مربعات معمولی( رد  که همگن بودن مقاطع دهدمیلیمر نشان  Fآزمون  2براساس نتایج جدول 

 .شودمیی پانلی استفاده هاروشو در نتیجه در این مطالعه باید از  شودمی

. نکته حائز اهمیت در استفاده از شودمیصادر   GMM پس از محرز شدن روش پانلی مجوز الزم برای استفاده از روش

 توانمیه ها شده است بطوریکبب برتری این مدل نسبت به دیگر مدلاین است که ویژگی پویایی دراین روش س GMMروش 

استفاده کرد ولی در  GLSاز دو روش اثرات ثابت و تصادفی و در صورت وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی از روش 

حتمال این مطالعه نیز ای اقتصادسنجی مهمترین معیار در انتخاب مدل تشخیص دورن زایی در مدل است و در هاروشاستفاده از 

بسزایی بر نرخ بهره، نرخ ارز و رشد نقدینگی داشته باشد وجود دارد و از سوی دیگر احتمال اینکه بین متغیرهای  تأثیراینکه تورم 

نسبت به دیگر مدل های پانلی این است  GMMتوضیحی چنین رابطه برقرار باشد باال است. دومین ویژگی و برتری مهم روش 

ات تورمی است و از آنجایی وقفه متغیر وابسته که معرف انتظار کندمیقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی استفاده که از و

از لحاظ تئوری و کارهای تجربی اهمیت بسیار باالیی در ایجاد تورم داردکه ذر این راستا وارد کردن وقفه متغیر وابسته در هر 
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نتایج تخمین  در استفاده از چنین مطالعاتی است. GMMدل را کاعش دهد در حالیکه مزیت مهم د اعتبار برآورد متوانمیمدلی 

 و کشورهای در حال توسعه نفتی ارائه شده است. یافتهتوسعهبرای کشورهای  3جداول در   GMMبه روش
 برای کشورهای در حال توسعه نفتی gmmنتایج تخمین  .3جدول

t-prob t-value Std.Error متغیر متغیر ضرایب 

 INF(-1) وقفه تورم)تورم انتظاری( 41/1 11/1 13/1 11/1

 M2 GROWTH رشد نقدینگی 12/1 13/1 23/3 11/1

 GDP رشد اقتصادی -11/1 12/1 -19/3 11/1

 INTEREST RATE نرخ بهره 43/1 11/1 12/1 11/1

 LER لگاریتم نرخ بهره -41/1 21/1 -21/1 11/1

 C عرض از مبدا -19/1 14/1 -11/1 329/1

 منبع: محاسبات محقق
 یافتهبرای کشورهای توسعه gmmنتیجه تخمین  .0جدول 

t-prob t-value Std.Error متغیر متغیر ضرایب 

 INF(-1) وقفه تورم)تورم انتظاری( 13/1 11/1 49/1 13/1

 M2 GROWTH رشد نقدینگی 14/1 11/1 11/3 11/1

 GDP رشد اقتصادی -11/1 14/1 31/2 11/1

 INTEREST RATE نرخ بهره 22/1 11/1 91/1 11/1

 LER لگاریتم نرخ بهره -1/2 99/1 -21/1 11/1

 C عرض از مبدا 21/1 14/1 41/1 11/1

 منبع: محاسبات محقق
 نوع تورم در دو گروه متفاوت از همدیگر است بطوری دهدمینتایج تخمین برای دو گروه از کشورهای مورد بررسی نشان 

که در کشورهای در حال توسعه نفتی مهمترین متغیر اثرگذار بر تورم، انتظارات تورمی است بطوریکه به ازای هر واحد افزایش 

حالیکه در کشورهای  در یابدمیواحد افزایش  11/1در انتظارات تورمی در کشورهای در حال توسعه نفتی میزان تورم به اندازه 

 افتهیتوسعهمعنی داری از لحاظ آماری بر میزان تورم ندارد. بررسی تورم کشورهای  تأثیربوده و  13/1این میزان  یافتهتوسعه

حاکی از این است که مهمترین متغیر اثرگذار بر آن نرخ بهره است بطوریکه به ازای هر واحد افزایش در نرخ بهره، میزان تورم 

واحد  31/1این متغیر بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی به اندازه  تأثیردر حالیکه  یابدمیواحد افزایش  22/1به اندازه 

در قبال تورم هر دو گروه مورد بررسی حاکی از اثرگذاری مثبت معنی دار بر تورم است و تنها است. بررسی رفتار نقدینگی 

نکته قابل ذکر در مورد اثرات نقدینگی این است که میزان این متغیر بر تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از 

افزایش  11/1کشورهای نفتی میزان تورم به اندازه  است بطوریکه به ازای هر واحد رشد نقدینگی در یافتهتوسعهکشورهای 

 است 14/1این میزان  یافتهتوسعهدر حالیکه برای کشورهای  یابدمی

 ی آماری مربوط به مدلهاآزمون

ی هازمونآی بعد از تخمین هر روشی مورد بررسی قرار گیرد که در این راستا هاآزمونبرای اطمینان از نتایج تحقیق باید 

ی آرالندو و باند هاآزمونی سارگان جهت بررسی معتبر بودن متغیرهای ابزاری و از هاآزمون GMMآماری مربوط به روش 

 .شودمیبرای دستیابی به نتایج خودهمبستگی مرتبه اول و دوم استفاده 
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 نتایج آزمون سارگان .2جدول 

 زمون سارگانآ Chi2 ارزش احتمال

 حال توسعه نفتیکشورهای در  1/111 111/1

 یافتهتوسعهکشورهای  2/111 91/1

 منبع: محاسبات محقق

 مبنا این بر . رد کرد توانمین را ابزاری متغیرهای بودن معتبر بر مبنی سارگان آزمون صفر فرض جدول نتایج اساس بر

 .است معتبر مدل برآورد در مورداستفاده ابزاری متغیر

 نتایج آزمون خودهمبستگی

ا که در این راست شودمیه اول و دوم پرداخته آماری مربوط به خودهمبستگی مرتب قسمت از تحقیق آزمون هایدر این 

 .نتایج حاصل از این آزمون در جدول گزارش شده است
 نتایج آزمون خودهمبستگی .2جدول 

 آزمون آرالند و باند برای خودهمبستگی zآماره  ارزش احتمال

 یافتهتوسعهکشورهای  مرتبه اولخودهمبستگی  -14/1 11/1

 یافتهتوسعهکشورهای  خودهمبستگی مرتبه دوم 12/1 19/1

 کشورهای در حال توسعه نفتی خودهمبستگی مرتبه اول 41/1 139/1

 کشورهای در حال توسعه نفتی خودهمبستگی مرتبه دوم 41/1 11/1

 منبع: محاسبات محقق

آزمون آرالند و باند برای هر دو گروه از کشورها وجود ندارد. در نتیجه نتایج نتایج حاصل از جدول حاکی از این است 

 حاصل از تخمین نتایج قابل اتکایی است.

 یافتهوسعهتهدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر تورم دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی و کشورهای 

( و نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تخمین M2) گیاست که در این راستا از دو متغیر رشد نقدین

در کشورهای درحال توسعه نفتی مهمترین عامل موثر بر تورم انتظارات تورمی است در حالیکه در کشورهای  دهدمینشان 

 یافتهوسعهتد این نکته باشد که در کشورهای نتوامینرخ بهره مهمترین عامل موثر بر تورم است و دلیل این امر نیز  یافتهتوسعه

وریکه طبق ات موثر بگذارند بطتأثیرند بر عرضه تولیدات توانمیکه کشورهایی تولید محور هستند نرخ بهره از چند طریق 

د یافت ههای اقتصادی کاهش خوانظریه ارزش فعلی اگر نرخ بهره افزایش یابد، انتظارات برای جریان نقدی بازده سهام بنگاه

و در نتیجه میزان فعالیت اقتصادی کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر طبق مکانیسم  یابدمیو در نتیجه بازده سهام کاهش 

انتظار داشت که در صورت اعمال سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره،  توانمیانتقال پول از طریق کانال اعتباری 

های اقتصادی با محدودیت اعتبار برای توسعه بنگاه اقتصادی روبرو ا کاهش خواهد یافت و بنگاههمیزان وام دهی از سوی بانک

بهره چه  نرخ دهدمیاست که این رویکرد نشان  یافتهتوسعههایی کاهش تولید در کشورهای خواهد شد که نتجه چنین اقدام

معتقد است  (1991) چنگ. نتایج این مطالعه با مطالعات دکنمیاندازه در افزایش رشد اقتصادی این کشورها نقش موثری ایفا 

گذار است.این پژوهش نشان  تأثیربر تورم  M3ی بر تورم ندارد در حالیکه استفاده از پول نوع تأثیرهیچ  M2و  M1استفاده از 

خواهد داشت. و  تأثیراستفاده شود بر تورم  M3اثر گذاری پول بر تورم بستگی به نوع پول دارد و در صورتیکه از پول  دهدمی

 یافتهتوسعهکشور  11افزایش قوی پول بر تورم در  تأثیرکه به بررسی  (2111)زاغینی آ آندره و روفیا بارباراهمچنین با مطالعات 
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 باشد، اههمر اعتباری ضعیف شرایط و مسکن و سهام قیمت زیاد افزایش با پول شدید رشد وقتی دهندمیپرداخته  و نشان 

 افزایش با که ولپ توجه قابل افزایش ، مقابل در. یابد می افزایش توجهی قابل طور به ساله سه افق در تورمی طغیان ثبت احتمال

 بنابراین و اشدب داشته کمتری تورمی عواقب رسدمی نظر به همراه نباشد، ها دارایی قیمت سایر در شدید پویایی و اعتبار مداوم

 باعث M4 پول باالی رشد در مقاله آیا (9211) میالس کاستاسو در ادامه با مطالعات  نیست کننده نگران سیاست گذاری نظر از

بیشتر  M4؟ که نتایج حاضل از این تخمین حاکی از این است که اگر رشد پول از نوع شودمی انگلستان در تورم شدید افزایش

که هر چقدر نقد شوندگی در جامعه و اقتصاد  دهندمیاین مطالعات بطور غیر مستقیم نشان  درصد باشد تورمی است. 911از 

 M4و  M3های د سبب شود تا هم میزان پولتوانمیکمتر باشد میزان تورم بیشتر خواهد بود و افزایش در نرخ بهره  یافتهتوسعه

بیشتر شود و هم اینکه از طریق کانال اعتباری، نقدینگی را کاهش داده و سبب بروز تورم شود.نتایج تخمین برای کشورهای 

موثر بر تورم این گروه از کشورها انتظارات تورمی است و در درجه بعدی  مهمترین عامل دهدمیدر حال توسعه نفتی نشان 

نرخ بهره است. این رویکرد با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی مطابقت دارد بطوریکه در این کشورها بودجه 

و یا کاهش و افزایش در  و هرگونه کاهش در میزان صادرات شودمیدولت از طریق صادرات نفت و درآمدهای نفتی تامین 

 . نتایج مطالعه برای رشددهدمیدرآمد نفتی سبب عدم تعادل در بودجه شده و انتظارات تورمی را دراین کشورها افزایش 

و  د از ناحیه تقاضای کل بر اقتصاد وارد شودتوانمیعرضه پول برای هر دو گروه از کشورها نیز افزایشی است و این رویکرد 

و این  شودیمها که افزایش در رشد نقدینگی سبب افزایش فشار تقاضاو افزایش تورم و تولید است ری کینزینمنطبق با تئو

 منطبق و سازگار است. شودمیرم ونتیجه با بیشتر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته معتقدند پول سبب ت

 و مطالعاتی های سیاستیتوصیه

  رشد اقتصادی عامل بسیار مهمی در کاهش تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی و  دهندمینتایج این مطالعه نشان

تا  بر رشد اقتصادی توجه زیادی دارند، الزم است یافتهتوسعهاست و از آنجایی که کشورهای  یافتهتوسعهکشورهای 

بب افزایش نیروی کار موثر که س کشورهای در حال توسعه نفتی نیز بر این مساله توجه داشته و عواملی مانند استفاده از

را در دستور کار قرار دهند و همچنین از اتکای بیش از حد به درآمد نفتی جلوگیری به عمل  شوندمیرشد اقتصادی 

آورده و با افزایش در صادرات سایر تولیدات داخلی سبد متنوع صادراتی داشته باشند تا در صورت کاهش درآمد 

 کسری بودجه جلوگیری به عمل آورده و ثبات قیمتی را به اقتصاد به ارمغان آورند. نفتی از انتظارات تورمی و

  افتهیتوسعهو از آنجایی که در کشورهای  شوندمیرشد نقدنیگی در هردو گروه از کشورها سبب افزایش تورم 

فتی رشد ی در حال توسعه نولی در اقتصادها شودمینقدینگی همراه با تولیدات زیاد است؛ منجر به افزایش تورم زیاد ن

مناسب ارزی ی هاکه اگر این افزایش در درآمد نفتی با سیستم شودمیدرآمد نفتی سبب ایجاد رشد اقتصادی نفتی 

د سبب رشد نقدینگی شود و در این راستا نقدینگی نیز تورم را افزیش دهد. اگر دولت با استفاده توانمیهمراه نباشد 

د سبب کاهش رشد اقتصادی شده و در صورت کم توانمیواردات به افزایش تورم واکنش نشان دهد، در بلند مدت 

که  کندمیاین مطالعه توصیه  شدن درآمد نفتی از طریق نقدینگی و رشد اقتصادی پایین تورم را تشدید نماید.

های ارزی ثابت به شدت جلوگیری به عمل آورند تا درآمد نفتی منجر کشورهای در حال توسعه نفتی از اعمال رژیم

 به تغییرات نقدینگی در کشور نشود.
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  یی که هاسیاستاثرگذار ترین عامل بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی انتظارات تورمی است که باید از اعمال

و بانک  گردد دولتتا انتظارات تورمی افزایش یابد جلوگیری به عمل آید. در این راستا توصیه می شوندمیسبب 

مرکزی با شناسایی عوامل موثر بر انتظارات تورمی مانند افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و سایر تعدیالت اقتصادی 

 های مناسب انجام دهد.را در زمان

 صاد ی اقتهاروشدر شرایط های متفاوت اثرات مجزایی بر اقتصاد دارند، الزم است از  که متغیرها معموالً از آنجایی

سنجی نوین که توانایی تفکیک اثرات هر متغیر در شرایط مختلف را داشته باشد، استفاده گردد. از نتایح این مطالعه 

رم ندارد؛ در حالیکه این متغیر از لحاظ کارهای تجربی و مشاهده گردید که تغییرات نرخ ارز اثرات معنی داری بر تو

پول بر  های انتقالهم از لحاظ تئوری دارای اثرات بسیار قوی بر تورم است و از سوی دیگر نرخ ارز یکی از مکانیسم

ی هاروشز ا که اثرات سیاست پولی و مالی بر تورم با استفاده دهدمیمتغیرها است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد 

 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. tvp-varو  ms-varغیر خطی مانند مارکوف سوییچینگ، استار، 

 و تشکر ریتقد

پژوهش  یدر اجرا یبه خاطر همکار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی یاز معاونت محترم پژوهش لهینوسیبد

پژوهش تشکر  نیدر ا شانمانهیصم یجهت همکار زادهد حسنمدکتر محآقای  از نی. همچندیآیبه عمل م ریحاضر تقد
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 .111-131(، 1)1، توسعه و سرمایهمجله د. های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدی(. سیاست پولی و پویایی1399محسن ) ،محمدی خیاره

گیری حداقل مربعات ( و میانگینBMAی )گیری بیزینمبتنی بر رویکرد میانگین موثر بر تورم در ایران . بررسی عوامل(1391، محسن و قبادزاده، رضا )آرامهر

(WALS) .11-12(، 1)21 ،برنامه و بودجه. 

دلسازی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با منتخب کشورهای م (.1411زاده، مریم و عفتی باران، فرشید )نقدی، یزدان؛کاغذیان، سهیال؛ لشکری

 .13-92(، 31)11، اقتصاد کاربردی.  VAR –Panel و VAR هاییافته بر اساس مدلتوسعه
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