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 چکیده

 باشد.بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می پژوهش،هدف از این 
 هایسالسری زمانی مربوط به  هایدادهبا استفاده از  (VECM) برداری خطای تصحیح الگویبه این منظور یک 

ست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ا آن این بررسی گویایبرآورد شده است. نتایج  09-0639
طوری که قدرت توضیح همؤثر بر تورم ضروری است ب هایملها در الگوهای سنجش عاایران دارند و وارد کردن آن

 نسبتدهد که نشان می نتایجدهد. فزایش میبرآورد شده را ا هایضریبدرست بودن دهندگی الگوها و اطمینان از 
 هبواردات  نسبت کهبر تورم بوده درحالی بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبتتولید  هبصادرات 

دارای اثر  نرخ ارز این پژوهش،بر اساس نتایج همچنین . باشندبر تورم می مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی
 سازد. در نهایتتورم را متأثر می مدتکه رشد نقدینگی در کوتاه ای بر تورم بوده درحالیمثبت قابل مالحظهو  بلندمدت
وری است تا افزایش بهره راهکه برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از  شودمیپیشنهاد 

رات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صاد
 نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.
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 مقدمه
 1531 دهه در تورم نرخ میانگین. است بوده گذشته یدهه چهار در ایران اقتصادی معضالت از تورم

به  1531و در دهه  درصد 35 برابر 1511 دهه در ،درصد 11 برابر 1531 دهه در درصد، 15 برابر

هایی را بر جامعه تحمیل هزینه ناپایدارتورم باال و . (1531)بانک مرکزی،  است رسیده درصد 13

بدون توجه به  آن دوباره ها و توزیعدرآمداختالل در نظام تخصیص  موجب کهجمله آن از، کندمی

. عدالتی اجتماعی را در پی داشته باشدممکن است بی شود، بنابرایندر جامعه می ضابطه کارایی

سیاستگذاران کالن اقتصادی به ویژه بانک  ها موجب خدشه دار شدن اعتبارتورم نه تن ناپایداری

اما از  د.شوکشور را نیز موجب  سیاسی ناپایداریتواند موارد حاد شود، بلکه تداوم آن میمیمرکزی 

تورم ممکن است در  نند، مبارزه باکمدت همسو حرکت میجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاهآن

 لیکن در خ رشد اقتصادی در پی داشته باشد.هایی به شکل کند شدن فرآیند نرکوتاه مدت زیان

فزایش اشتغال خواهد شد. مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و امدت و بلندمیان

مستلزم درک صحیح مفهوم تورم و و  شمار آمدهبهاقتصاد  هایتضرور کنترل تورم از بنابراین

ی که منجر به افزایش تورم شده و یا رشد آن را هایاملآن است. لذا تعیین ع اثرگذار بر هایعامل

 است. ایاهمیت ویژهدارای  کندترل میکن

-تورم متغیری است که از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می

 د.شوها میمازاد تقاضای کل نسبت به عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت کلی طورهود. بش

نرخ ساختار نیروی کار، وری کل اقتصاد، ها، پایین بودن بهرهای بنگاههزینه ، ساختارعرضه منظراز 

به باشند. موثر بر پایداری تورم می هایعامل های تجاریمحدودیت درجه وابستگی به واردات و، ارز

انرژی منجر به افزایش قیمت کاالهای تولیدی مانند های تولید افزایش قیمت نهادهعنوان مثال، 

افزایش قیمت کاالهای وارداتی  شود.فشار هزینه یاد میاز آن به عنوان تورم ناشی از که  ،دشومی

ه و یا دشهزینه  نرخ ارز نیز منجر به ایجاد فشار به هر دلیلی از جمله افزایش نهاییای و واسطه

 می عنوان تورم وارداتی خوانده به دهد کهمستقیم قیمت را برای مصرف کننده افزایش میطور به

 منجر به کاهش عرضه در داخل شده و تورم راتواند صادراتی نیز میافزایش قیمت کاالهای . ودش

های مالی )پولی، تقاضا نیز تورم از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش منظر از متأثر سازد.

و یا رشد جمعیت در صورت ثبات  به عنوان مثال افزایش نقدینگی د.شومی دولت و خارجی( ناشی
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افزایش تقاضای  دهد.و قیمت کاالها و خدمات را افزایش می شده منجر به ایجاد مازاد تقاضا عرضه

مردم  روانی هایواکنش همین اثر را خواهد داشت. نیز یشرایط چنینصادراتی در دولت و تقاضای 

 انتظاریتورم  آن به و آیدبه وجود می آینده در هاقیمت افزایش از نآنا هایانتظار نتیجه که در

شمار به تورم تشدید عامل ،بلکه تورم نیست، اصلی علت نااز نظر محقق نیز گرچه شودمی گفته

 آید.می

 بر تجارت است.این پژوهش ، تمرکز به آنها اشاره شدمؤثر بر تورم که  هایعاملدر میان 

مازاد تقاضا را تغییر فشار تواند رابطه بین تورم و که تجارت می اندزیادی نشان داده هایپژوهش

( مورد بحث قرار گرفته است. 1333گردون ) پژوهشدر تحلیل منحنی فیلیپس در این مسئله  دهد.

تبیین رفتار امروزه های وارداتی کلید اساسی در دادند که قیمت نشان ( نیز3111ریچ و ریسمیلر )

با تغییر موجودی رسد که حجم صادرات و واردات اما عالوه بر قیمت واردات، به نظر می تورم است.

دسترسی ( 3113دکستر و همکاران ) باوربه دهد. میتحت تأثیر قرار ورم را تکاالها  در دسترس

محاسبه  قیمت کاالهای وارداتی که در راهتواند به طور مستقیم و از بیشتر به کاالهای وارداتی می

رقابت قیمتی با کاالها و  راهشوند، بر تورم اثر گذارد و به طور غیر مستقیم از شاخص قیمت وارد می

گیرد ای که صورت میعلت افزایش عرضههببا افزایش واردات، خدمات داخلی تورم را متأثر سازد. 

کاالهای داخلی نیز کاسته  فشار قیمت برو در نتیجه تورم کاالهای وارداتی بایستی کاهش یابد 

دهد، حجم باالی گرچه قیمت باالی کاالی وارداتی تورم را افزایش می ،عبارت دیگربه  .شدخواهد 

صادرات نیز بر عرضه و در نتیجه بر قیمت محصوالت در  واردات منجر به کاهش آن خواهد شد.

با افزایش صادرات، عرضه محصوالت برای خریداران گذارد. دسترس مصرف کنندگان داخلی اثر می

شود. ها و در نتیجه تورم مییابد و این کاهش عرضه سبب افزایش سطح قیمتهش میداخلی کا

کند که با جریان تولیدات به داخل و خارج عمل می "در باز"الملل مانند یک بنابراین تجارت بین

( نشان دادند که 3113دکستر و همکاران ) د.شودر اقتصاد می تورم فشار یا افزایش منجر به کاهش

 تورم، همچنین ورود متغیرهای مربوط به تجارت در الگوی تورم، رابطه بین مازاد تقاضا وبدون 

که ورود این متغیرها ضمن ایند شومنحنی فیلیپس )رابطه بین بیکاری و تورم( دچار خدشه می

مؤثر بر تورم توجه  هایعاملتعیین  دربنابراین  .دشودهندگی الگو میموجب افزایش قدرت توضیح 

 به این متغیر ضرورت دارد.
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تعدیل شکاف عرضه و تقاضا نقش تجارت در اهمیت  سو وضرورت کنترل تورم از یک بهنظر 

نقش بررسی  این پژوهش،هدف ای که شرح داده شد، گونهبه از سوی دیگر کنترل فشار تورمو

جا که کاالهای مختلف سهم متفاوتی در سبد اما از آنبر نرخ تورم در ایران است.  بازرگانی خارجی

گزارش بانک مرکزی بیشترین ضریب اهمیت را  که بر اساسطوریهب ،مصرفی مصرف کننده دارند

 از گروه مسکن پس، (CPI) قیمت مصرف کننده های کاالیی دخیل در محاسبه شاخصدر بین گروه

آشامیدنی دارد که بسیاری از  و سوخت و روشنایی، با اختالف بسیار ناچیز گروه کاالهای خوراکی و

برخی از کاالها  جا کهاز آن گیرند، همچنینبخش کشاورزی قرار میکاالهای این گروه، زیر مجموعه 

به طورغیر و  گیرندر کاالها مورد استفاده قرار میدیگای دارند که در تولید ماهیت نهاده واسطه

کاالهای صنعتی، تأثیر تجارت در  ، ماننددهندقرار می کاالها را تحت تأثیر دیگر مستقیم قیمت

در پی آن است که اثر بازرگانی  این پژوهش لذامختلف اقتصادی بر تورم یکسان نیست.  هایبخش

روشن سازد تا مشخص شود که  دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزیخارجی بر تورم را به تفکیک 

متغیرهای به این منظور سازد. متأثر میتورم را چگونه این دو بخش بازرگانی خارجی در هر یک از

هر دو بخش  درو همچنین نسبت صادرات به تولید  مصرفنسبت واردات به  به صورتتجاری 

 ی سری زمانی چند متغیرهدر الگوها مؤثر بر تورم هایاملدیگر عدر کنار  کشاورزی و غیرکشاورزی

 بر اساس مباحث بیان شده انتظار آن. اندد نظر قرار گرفتهم برداری تصحیح خطای در قالب الگوی

 که واردات اثر تورمی منفی و صادرات اثر تورمی مثبتی داشته باشند.  ستا

در خارج از  .گرفته است صورت داخل و خارج از کشور در های فراوانیبررسی تورم، علل درباره

قرار بررسی  موردکشور صنعتی  35 رابطه بین تولید و تورم را در(، 1331کشور منکیو و رومر )

مدت بین تولید و تورم وجود دارد، به این معنی که در که ارتباط کوتاه کردندمشخص و  دادند

 ها درسانای که نوکشورهای با تورم باالتر، منحنی فیلیپس شیب تندتری خواهد داشت به گونه

هاف میستر  و آگنور پژوهششود. در ها منعکس میدر قیمت تسرعبه تقاضای کل اسمی 

مورد  ترکیه و مکزیک شیلی، کره جنوبی، کشور چهار جهانی انجام شده است، بانک در (، که1331)

کشورها موثر بر تورم در این  هایعامل جمله ، ازبررسیاند. طبق نتایج این بررسی قرار گرفته

بررسی اشاره کرد.  ارز تولید، رشد پول و نرخ اسمی، شکاف توان به تورم انتظاری، دستمزدمی

کشورهای در حال توسعه انجام  منشأ تورم در (، در رابطه با3111) سوواگلدیگری توسط لونگانی و 
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است که در اکثر کشورهای در حال توسعه تورم انتظاری و متغیرهای  گویای آننتایج  .شده است

دکستر و همکاران کنند. مالی مثل رشد حجم پول و رشد نرخ ارز نقش اساسی در تورم ایفا می

الملل در قالب متغیرهای سهم واردات از ای به اهمیت اثرگذاری تجارت بین(، در مطالعه3113)

ناخالص داخلی بر ارتباط بین فشار مازاد تقاضا و تورم و همچنین  مصرف و سهم صادرات از تولید

اند. نتایج نشان داد که واردات اثر منفی و ارتباط بین بیکاری و تورم )منحنی فیلیپس( پرداخته

الملل در تبیین منحنی فیلیپس و وجود صادرات اثر مثبت بر تورم دارد. همچنین نقش تجارت بین

(، 3113که توسط همساگ ) پژوهشیدر د تقاضا و تورم دارای اهمیت است. ارتباط بین فشار مازا

در رابطه با دالیل واقعی تورم در کشور فرانسه انجام شده است، مشخص شد که دلیل عمده تورم 

 انداز است. ناشی از عدم تعادل بین مخارج مصرفی و پس

 اثرات و ایران در تورم بودن پولی جنبه بر است، گرفته صورت ایران در که هاییپژوهش بیشتر در

 تورم طریق از نیز تورم بر ارز نرخ اثرگذاری هاپژوهش برخی در. است شده فراوانی تأکید آن روانی

 اساس بر داخلی ناخالص تولید شکاف متغیر هایی،پژوهش در همچنین. است شده دیده وارداتی

 در کلی طور به بنابراین. است شده بیان تورم ایجاد در مؤثر عاملی فیلیپس منحنی نظریه

انتظاری، رشد نرخ ارز و شکاف  رویه نقدینگی، تورم وارداتی، تورمرشد بی گذشته، هایپژوهش

از  دیگری هایعاملمهم،  هایعاملدر کنار این  .نداهدشموثر بر تورم ذکر  هایعاملترین تولید مهم

دولت و تک نرخی های هزینهی، جمله، افزایش قیمت نفت، جمعیت کشور، استقالل بانک مرکز

ثرگذاری این گواه ا .اندبودهکه دارای اثر قابل توجهی بر تورم  اندقرار گرفتهاشاره مورد  ارز شدن نرخ

بافکر (، 1511عروف خانی )(، م1513سوری ) و (، طبیبیان1533) نیلی هایپژوهش، هاعامل

یاوری  و اصفهانی نصر(، 1531) (، ترابی1531) اصغری و (، کازرونی1513رسایی ) (،1511)

 فر (، محنت1533(، شافع )1533همکاران ) و عمادزاده (،1535تشکینی ) و نژاد (، عباسی1533)

 و (، طیب نیا1533هادی )  (،1533صوفلو ) (، رضایی1533زنجانی ) (، داودی1533همکاران ) و

بیشتر باشند. در می (3111) و آددجی و لیو (1333) لیو ،(1335) ویالنوا،  (1533) فوالدی

خدمات،  ولی انقباضی، افزایشهای پسیاست اجرای به شده برای کنترل تورم های یادپژوهش

اما  های واقعی اقتصاد، توصیه شده است.های مالی انبساطی و توجه به بخشجلوگیری از سیاست

ح آن گذشت پرداخته نشده ای که شرگونهتجارت بر تورم به اثر بررسیبه  هاآنهیچ یک از  در
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محصوالت به تفکیک کشاورزی و با بررسی اثر صادرات و واردات  این پژوهش است. لذا

انجام  هایپژوهشای در میان ، دارای جایگاه ویژهمؤثر هایعامل دیگر بر تورم در کنارکشاورزی رغی

  شده در این زمینه است.

 روش تحقیق

برای تعیین اقتصادسنجی پارامتریک الگوی یک الزم است  نخست پژوهش،برای دستیابی به هدف 

 انتظاری تورم تورم، نرخ بر مؤثر متغیرهای از یکی که جاآن ازد. شومؤثر بر تورم تصریح  هایاملع

 از تابعی تورم دیگر سخن به ،شودمی تابع وارد گذشته هایسال در تورم نرخ صورت به که است

 بر مؤثر متغیرهای دیگر کهآن دلیلبه همچنین است، گذشته هایسال در متغیر این خود میزان

 ند،شو واقع تورم تأثیر تحت خود یا و باشند تأثیرگذار تورم بر زمانی وقفه با است ممکن تورم

 نظر به مناسب تورم بر مؤثر هایعامل تعیین برای متغیره چند زمانی سری الگوهای از استفاده

 توضیح خود گذشته توسط تنها تواندنمی متغیر یک است این بر فرض الگوها دراین زیرا ،رسدمی

 سالمی) است موثر نظر مورد متغیر رفتار توضیح در که دارد وجود نیز دیگری اطالعات و شود داده

 با خودتوضیح الگوی سه شامل عموم طوربه زمانی سری متغیره چند الگوهای(. 1533 جهانگرد، و

برداری  خطای الگوی تصحیح و 3(VAR) برداری خودتوضیح الگوی ،1(ARDL) توزیعی وقفه

(VECM)5 توزیعی وقفه با خودتوضیح الگوی در .باشدمی (ARDL)  متغیر یک کهفرض بر آن است 

 متغیرهای گذشته و جاری مقادیر ثیرأت تحت ،است خود گذشتهمقادیر از متأثر کهاین بر عالوه

  :(3113)اندرس،  به شکل زیر است ARDL . شکل کلی الگویهست نیز دیگری

(1) 𝑌𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−i

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑏ji 𝑋𝑗𝑡−i

𝑛−1

𝑖=0

𝑚

𝑗=1

+ 𝑈𝑡 

 گذشتۀ و جاری مقادیر هایضریب  𝑏jiو  (Y) وابسته متغیر هایوقفه هایضریب  𝑎𝑖که در آن

 در. اندشده الگو وارد ،(tY) وابسته متغیر جاری مقدار توضیح برای که ستا (X) مستقل متغیرهای

 اگر. گیرندنمی وابسته متغیر از تأثیری هیچ معادله مستقل متغیرهای که است آن بر فرض الگو این

                                                           
1 Autoregressive Distributed Lag 
2 Vector Autoregressive Model 
3 Vector Error Corrction Model 
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 باشند، داشته بازخورد الگو متغیرهای دیگر به نسبت برونزا متغیرهای و نباشد درست فرض این

 از استفاده بنابراین و باشد داشته پی در ایکننده گمراه نتایج است ممکن ARDL الگوی از استفاده

 .(3113)اندرس،  باشدمی ترمناسب متغیرهاست، درونزایی بر فرض که الگوهایی

 گذشته ثیرتأ تحت متغیر هر که است استوار فرض این ( برVAR)یک الگوی خود توضیح برداری 

 بین ممکن بازخوردهای الگو این در بنابراین ست.ا الگو متغیرهای دیگر گذشته و حال و متغیر خود

توان را در شکل ماتریسی می pاز درجه الگوی خود توضیح برداری  .شودمی گرفته نظر در متغیرها

 :(3111)گریچگاسنر و والترز،  نشان داد (3رابطه )صورت به

(3) 𝑌𝑡 = 𝐷 + 𝐴1𝑌
𝑡−1 + 𝐴3𝑌

𝑡−3 + ⋯ + 𝐴𝑃𝑌𝑡−𝑃 + 𝑈𝑡 

، =P1j…برای  Aj ،الگو متغیرهای مربوط به k×1های آن بردارهایو وقفه Ytکه در این رابطه 

بردار  D و مربوط به جمالت اخالل الگو  k×1بردار  Ut ،الگو هایضریب k×k هایماتریس

 بین مدتکوتاه هایابطهر یهدهند نشان واقع الگودراین  هایضریب هستند.ثابت  هایضریب

 وجود متغیرها بین بلندمدت هایهابطر یهمحاسب امکان مستقیم طوربه است اما الگو متغیرهای

 متغیرها بین تعادلی هایهرابط یهدهند نشان کهبه لحاظ آن بلندمدت هایضریب کهدرحالی ندارد

  .دارند های اقتصادیتحلیل در ایاهمیت ویژه ،هستند

 تمامی قبل دوره تغییرات به متغیر یک تغییرات ،(VECM) برداری خطای تصحیح الگوهای در

. باشدمی وابسته آن بلندمدت تعادلی مقادیر از متغیر آن هایانحراف به و الگو در موجود متغیرهای

 و مستقل متغیرهای به وابسته متغیر بلندمدت و مدتکوتاه واکنش الگو این در اساس، همین بر

 استفاده آماری مبنای(. 3113 التکیپول،) است بررسی قابل بلندمدت به مدتکوتاه هایهرابط پیوند

 همگرا باید متغیرها آماری نظر از دیگر عبارت به. متغیرهاست بین بلندمدت رابطه وجود الگو این از

 .باشند

 قالب در را( 3) یرابطه توانمی بلندمدت، تعادلی مقادیر به tY مدت کوتاه رفتار دادن ارتباط برای

 :(3111)گریچگاسنر و والترز،  تصحیح کرد (5رابطه ) صورتبه ،برداری خطای تصحیح الگوی

(5) 

∆𝑌𝑡 = −Π𝑌𝑡−1 + 𝐵1∆𝑌
𝑡−1 + 𝐵3∆𝑌

𝑡−3 + ⋯ + 𝐵
𝑃−1∆𝑌

𝑡−𝑃−1+𝐷𝑡 + 𝑈𝑡                 

Π = 𝐼 − ∑ 𝐴𝑗

𝑃

𝑗=1

       𝐵𝑗 = − ∑ 𝐴i            j = 1, 2, … , p − 1                   

𝑃

𝑖=𝑗+1

 



 1313/ 4/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    8

 تصحیح الگوی در واقع،بلندمدت است.  هایهاطالعات مربوط به رابط دربردارنده، که ماتریس 

 متغیرها سطح در با یک وقفه بیشتر VAR الگوی یک معادل ها،تفاضل در وقفه یک با برداری خطای

Π=αβ  توانمی (5) یهرابطدر  .بود خواهد
همگرایی  بردارهای βآن  در گرفت که نظر در نیز را'

 هایرابطه تعدیل دهندهنشان که باشدمی 1تعدیل سرعت ضریب ماتریس α و میان متغیرها

برای دو  برداری ی تصحیح خطایالگو قالب در را( 5) یرابطه توانمی. است بلندمدت به مدتکوتاه

 :(1333)التکیپول،  نوشت (3)صورت رابطه ، بهمتغیر

 (3)  ∆𝑌𝑡 = 𝛼𝛽𝑌
𝑡−1 + 𝛤1∆𝑌1,𝑡−1 + 𝑈𝑡 

αکه طوریبه = [
𝛼1

𝛼3
𝛽مدت به بلندمدت، ماتریس کوتاه هایهتعدیل رابط هایماتریس ضریب [ =

[1, −𝛽1] بلندمدت و ماتریس  هایهماتریس بردارهای رابط𝛤1 = [

𝛾11,1 𝛾13,1
𝛾31,1 𝛾33,1

 هایضریب [

 ست. ا مدت بین متغیرهاکوتاه

 تحلیل و تجزیه و به بررسیتوان میاز برآورد،  پسدر آخرین مرحله  VECMو  VARدر الگوهای 

 تجزیه روش در .پرداخت 5(IRF) العمل آنیعکسو محاسبه توابع   3تجزیه واریانس هایجدول

 دیگر برابر در آن ناپایداری سهم متغیر، هر شده بینیپیش خطاهای تجزیه از استفاده با واریانس

 اثر توانمی بینی پیش خطای واریانس تجزیه با بنابراین. گیردمی قرار بررسی مورد الگو متغیرهای

 توابع در. داد قرار بررسی مورد زمان طول در متغیرها سایر روی بر را متغیر هر به وارد شوک

 شودمی وارد الگو به معادله هر اخالل اجزای واریانس جذر اندازه به هاییشوک نیز آنی العملعکس

)التکیپول و  شود مشخص هاآن اثر استهالک مدت و هاآن به نسبت درونزا متغیرهای واکنش تا

  (.1333رایمرس، 

ست که کدام الگو ا شود آنسؤالی که مطرح می ،پس ازمعرفی الگوهای سری زمانی چند متغیره

 سالمی مطالعه در( که 1333) فمبای نظر اساس بر تر است؟مناسببین متغیرها تبیین رابطه برای 

 براساس باید مناسب الگوی شناسایی است، شده داده شرح مفصل طوربه نیز( 1533) جهانگرد و

                                                           
1 Loading Coefficients 
2 Variance Decomposition 
3 Impulse Response Functions 



 1...بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیر کشاورزی

 نخست مرحله در منظور، این به. گیرد صورت هاآن بین ارتباط نحوه و زمانی هایسری هایویژگی

 مؤثرند، یکدیگر بر که متغیرهایی تجربی مطالعات و اقتصادی هاینظریه از گیریبهره با باید

 هاقیمت عمومی سطح در تغییر و نقدینگی ارز، نرخ کاالها، تجارت مثال عنوانبه. شوند شناسایی

 در احتمالینماینده  عنوان به توانندمی ، بنابرایناثرگذارند یکدیگر بر نوعی به که هستندمتغیرهایی 

انتخاب  متغیرهای باید ایستایی دوم مرحله گیرند. در قرار توجه مورد موثر بر تورم هایعامل برآورد

آزمون دیکی  از با استفاده طور معمولبه به این منظور وجود ریشه واحد گیرد. قرار بررسی مورد شده

 هاآن انباشتگی مرتبه تا گیردمی قرار بررسی مورد هاست،معتبرترین آزمون که از 1تعمیم یافته فولر

 الگو، متغیرهای به مربوط هایسری از سری دو حداقل آزمون این نتیجه در اگر. شود مشخص

 باید( متغیرها همگرایی) متغیرها بین بلندمدت رابطه یک وجود احتمال باشند یک مرتبه از انباشته

 روش جوسلیوس و جوهانسن روش متغیرها، بین همگرایی آزمون برای. گیرد قرار آزمون مورد

 متغیرها بین وجود( صورت در) را بلندمدت رابطه یک از بیش وجود تواند،می که چرا ،است معتبری

 تعداد وجود و ،5ویژه مقدار حداکثر و 3اثر آماره دو از استفاده با روش این در. کند شناسایی

 تأییدبلندمدت  یهرابط وجود اگر د.شوتعیین میبررسی های مورد ت بین سریبلندمد هایهرابط

 بلندمدت رابطه وجود چنانچه و است مناسب الگوی (VECMخطای برداری ) تصحیح الگوی شود،

 بین معلولی و علت رابطه یک باید انجام گیرد تا وجود یا عدم وجود علیت آزمون نشود، تأیید

 مرتبه از انباشته سری،n -1 حداقل ایستایی آزمون نتیجه در اگر همچنینشود.  مشخص متغیرها

 براساس و شود مشخص الگو متغیرهای بین علی رابطه نوع باید هم باز باشند،( سطح در ایستا) صفر

 صورت گرنجر علیت آزمون از استفاده با تواندمی علیت بررسی. شود انتخاب مناسب الگوی آن،

 هایوقفه ضرایب داریمعنی باید متغیر دو بین علّی هایرابطه آزمون برای روش این براساس. گیرد

 ضرایب، این داریمعنی صورت در. گیرد قرار بررسی مورد دوم متغیر توضیح در اول متغیر مختلف

 چنانچه. (3113)التکیپول،  شود آزمون باید نیز حالت این عکس. است دوم متغیر علت اول متغیر

 بدان باشد، بررسی مورد متغیرهای بین دوطرفه علّی رابطه یک وجود بر مبنی آزمون این نتیجه

                                                           
1 Augmented Dickey- Fuller(ADF) 
2 Trace test 
3 λ Max 
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 برداری خودتوضیح الگوی بنابراین و هستند درونزا هم به نسبت متغیرها تمامی که ستا معنا

(VARبرای ) بین طرفهیک یعلّ رابطه یک وجود آزمون نتیجه اگر اما بود. خواهد مناسب برآورد 

 رابطه وجود عدم اگر ،در نهایت. ندهست ترمناسب برآورد برای انتقالی الگوهای کرد، تأیید را متغیرها

  .داد خواهند نتیجه را مناسبی برآورد متغیره تک زمانی سری الگوهای شد، تأیید متغیرها بین یعلّ

 مورد متغیرهای بین رابطه تبیین برای به ترتیبی که شرح داده شد، مناسب الگوی انتخاب ازپس 

 به باید الگو در وقفه انتخاب. ستا الگو در مناسب هایوقفه تعداد تعیین مرحله، مهمترین مطالعه

 اطمینان آن نرمال توزیع و خطا جمالت بین همبستگی خود وجود عدم از که گیرد صورت ایگونه

 گرفته نظر در آزمون برای وقفه حداکثر یک باید ابتدا مناسب وقفه تعداد تعیین برای. نمود حاصل

 وقفه 5(SCز )تو شوار 3(AIC) آکاییک نظیر معیارهایی یا و 1LR آزمون از استفاده با سپس و شود

 معیار(،  3113) کیلیان و ایوانوو  (3113) پلوبرگر و فیلیپس نظر براساس اما. دشو انتخاب مناسب

 خطای تصحیح الگوی برآورد در یا و 131 از کمتر نمونه حجم با الگوهایی برای ویژه به شوارتز

 . است ترمناسب ،(VECMاری )برد

متغیرها به روش شرح داده شده  دیگرابتدا الگوی مناسب برای تبیین رابطه تورم با  پژوهش این در

در از جمله تجارت  متغیرها دیگر تورم با رابطهشده و  برآورد ،د. سپس الگوی مناسبشوتعیین می

 پژوهشمتغیرهای مورد استفاده در این  گیرد.مورد تحلیل قرار میبخش کشاورزی و غیرکشاورزی، 

که در مقدمه بیان  هاییتوضیحانجام شده در این زمینه و  هایپژوهشمبنای نظری و  به توجه با

نرخ ارز بازار غیر ، (3شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی)رشد  نرخ تورمند از هست شد عبارت

به تولید  کشاورزی به مصرف بخش کشاورزی، صادرات کشاورزی رسمی، رشد نقدینگی، واردات

از میان این . به تولید بخش غیرکشاورزی )بدون نفت( کشاورزیرغیصادرات بخش کشاورزی و 

حجم نقدینگی از این جهت که یک متغیر دستوری است، به عنوان متغیر برونزا در نظر  ،متغیرها

 . شده استگرفته 

                                                           
1 Likelihood Ratio 
2 Akaike Information Criterion  
3 Schwarz Information Criterion 
4 Consumer Price Index)CPI) 
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مورد 1513تورم سال  مربوط به متغیر مجازی یک ،الگواین در ، بر متغیرهای معرفی شده افزون

و به عنوان یک  باشدمی ی در این سالدرصد 3/33 بیانگر نرخ تورم است که قرار گرفتهاستفاده 

از جمله  موثر بر تورم هایدر ارتباط با عامل انجام شده هایپژوهششکست ساختاری در بسیاری از 

در نظر گرفته ، (1531) امامی و علیا ( و1533(، کمیجانی و نقدی )1533بانک مرکزی ) مطالعه

توان در دو عامل کلی خالصه تا به این حد را می 1513است. علت باال رفتن نرخ تورم در سال  شده

آزاد سازی صورت  -3عمرانی؛  هایهای تعدیل اقتصادی و اقداماجرای شتابان سیاست -1کرد: 

های کالن تعدیل اقتصادی سیاست های دولتی به یادگار مانده از دوره جنگ.قیمت نظامگرفته در 

 -1 :اندشدهباشند که همگی باعث رشد و افزایش تورم صورت کلی شامل چهار مورد زیر میهب

 افزایش نرخ بهره -3 کاهش کسری بودجه؛ -5 ها؛افزایش مالیات -3 کاهش رسمی ارزش پول ملی؛

شوند، به این افزایش تورم میهر کدام از این موارد با سازوکار خاصی باعث  .(1333ورد، اوود)

صورت که کاهش رسمی ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت: کاالهای وارداتی، کاالهای صادراتی، 

باعث افزایش تورم  هااملشود، تمامی این عکاالهای تولید شده در داخل و مواد اولیه وارداتی، می

طریق افزایش هزینه خدمات درمانی، ها به قصد کاهش کسری بودجه از خواهند شد. افزایش مالیات

شود. افزایش نرخ خدمات و همچنین افزایش قیمت کاالها، باعث افزایش تورم می دیگر آموزشی و

 سوی، و از سوها از یک گذاری، کاهش تولید و عرضه و افزایش قیمتبهره با افزایش هزینه سرمایه

دیگر با افزایش سرعت گردش پول )چون مردم تمایلی به نگهداری پول ندارند( باعث افزایش تورم 

 .(1333)ووداورد،  خواهد شد

)به قیمت ثابت  و خدمات مصرفیشاخص بهای کاالها شامل  پژوهش، این در استفاده مورد هایداده

)به قیمت ثابت سال  ایرانکشاورزی رصادرات بخش کشاورزی و غیارزش واردات و  ،(1513سال 

، نرخ ارز در (1513)به قیمت ثابت سال  کشاورزیرو غی کشاورزیتولید بخش  ارزش(، 1513

در  کشور آماری هایسالنامه مرکزی و بانک ایههآمارنام از که نقدینگیحجم  و بازارهای غیررسمی

بخش کشاورزی  مصرفذکر است که الزم به  .باشد، میاندشده وریگردآ 1531تا  1531های سال

ارزش تولید . شده استحاصل  صادرات این بخشارزش تولید و واردات منهای  ارزش از مجموع

 حاصل شده است.ای صنعت، معدن و خدمات هبخش غیرکشاورزی هم از مجموع ارزش تولید بخش
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 SHAZAM و  Eviews6های نرم افزاریاز بسته منظور تجزیه و تحلیل اطالعات این مطالعهبه

 استفاده شده است.

 نتایج
 درنظر گرفته( CPIشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )معادل رشد نرخ تورم پژوهش، در این 

شده است. این شاخص به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی 

ها در به منظور تعیین وضعیت قیمت ریزان اقتصادی کشورکشور، یکی از ابزارهای مهم برای برنامه

( روند 1) مودارگیرد. نمورد استفاده قرار می ،های پولیهای مختلف و راهنمایی برای سیاستزمان

 دهد.نشان میبررسی دوره مورد در تغییرات نرخ تورم را 

 
 (1109-1109) ( روند نرخ تورم1) مودارن

نرخ تورم در ناپایداری  های مورد مطالعه،تمام سالشود که در ، مشاهده می(1) نموداربر اساس 

طوری که در سال ، بهتر شده استبسیار شدید، 1511 یدر دهه ناپایدرایاین  که شوددیده می

های ضد تورمی و رشد درصد رشد داشته است اما با اتخاذ سیاست 3/33ها شاخص قیمت 1513

  است. داشته کمترینوسان های بعد، تولید ناخالص داخلی در سال

 دیکی آزمون از نظر مورد متغیرهای پایایی بررسی برای ابتدا اقتصادسنجی در الگوی برای تعیین

 که دهدمی نشان شده، درج( 1) جدول در که آزمون این نتایج. است شده استفاده یافتهتعمیم فولر

 تعمیم فولر دیکی آماره مطلق قدر که این به توجه با لیکن. باشندمی غیرپایا سطح در متغیرها کلیه

 لذا باشد،می درصد 33 سطح در آن بحرانی مقدار از بیشتر متغیرها این اول تفاضل مورد در یافته

 یک درجه از انباشته متغیرها این دیگر عبارتبه. شوندمی پایا گیریتفاضل باریک با متغیرها، این

 همگرایی آزمون اساس بر باید شد، بیان این از پیش که فمبای تئوری به توجه با بنابراین. باشدمی
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 مجوزی رابطه، این وجود تأیید. گیرد قرار بررسی مورد الگو متغیرهای بین بلندمدت رابطه وجود

 .بود خواهد برداری خطای تصحیح الگوی برآورد برای

 ( نتایج آزمون پایایی متغیرهای استفاده شده در الگو 1جدول )

 توضیح نام متغیر

 تفاضل مرتبه اول در سطح

مقدار محاسباتی 

 *آماره دیکی فولر

وضعیت 

 ایستایی

مقدار محاسباتی 

 آماره دیکی فولر

وضعیت 

 ایستایی

Inf پایا -31/3 پایاغیر -15/5 )درصد( نرخ تورم 

Agri(m/e) (
واردات

مصرف
 پایا -13/3 غیرپایا -33/3 ( کشاورزی )درصد(

Agri(x/p) (
صادرات

تولید
 پایا -51/3 غیرپایا -33/3 کشاورزی )درصد(( 

NonAgri(x/p) (
صادرات

تولید
 پایا -11/3 غیرپایا -53/3 )درصد( غیرکشاورزی( 

Lexr پایا -15/3 غیرپایا -31/1 )ریال( لگاریتم نرخ ارز 

Rliq پایا -33/3 غیرپایا -31/3 )درصد( رشد نقدینگی 

 باشد.می -33/5درصد،  3سطح معنی داری  * آماره بحرانی در. های تحقیقمأخذ: یافته

ی بهینه الگوی خود وقفه ستی تعدادبای مدل وردآبر برای و انباشتگی هم یدرجه تعیین از پیش

نمایی و نسبت درست آکاییک، شوارتزهای آماره به این منظور د.شوتعیین ( VAR)توضیح برداری 

دهد بر جدول نشان می طور که ارقام این( درج شده است. همان3آن در جدول ) نتایجمحاسبه و 

الگوی مورد بررسی از معادل یک وقفه است و بنابراین تعداد وقفه بهینه  هاتمامی این آماره اساس

 باشد.نوع خود توضیح برداری درجه اول می

 VARبهینه الگوی  ی( نتایج آزمون تعیین وقفه2جدول )

 ( LRآماره ) (AIC)آماره آکاییک  (SCآماره شوارتز ) هاوقفهتعداد 

1 33/33 11/31 - 

1 *33/13 *13/13 *31/111 

3 13/13 31/13 33/13 

  های تحقیقمأخذ: یافته

 گزارش را جوهانسون روش از استفادهبا ( نتایج آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی 5جدول )

 r وجود بر مبنی صفر فرضیه اثر، آزمون و ویژه مقادیر حداکثر آزمون براساس روش این در. کندمی
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 مقدار از اثر آماره و ویژه مقادیر حداکثر آماره مقدار که شودمی پذیرفته زمانی جمع،هم بردار

 در متغیرها بین بلندمدت رابطه یک وجود هاآزمون این نتایج بنابراین. باشد ترکوچک آن بحرانی

بر این اساس الگوی تصحیح  .دکنبررسی تأیید میدرصد اطمینان را در الگوی مورد  33 سطح

تعداد وقفه تعیین شده مربوط شد. زیرا ای، برآورد خواهد خطای برداری بدون در نظر گرفتن وقفه

های داده شد تعداد وقفه طور که در متدولوژی شرحهمانبوده و  یک به الگوی خودتوضیح برداری

 باشد. می (VECM) یکی بیشتر از الگوی تصحیح خطای برداری (VAR)خودتوضیح برداریالگوی 

 ویژه و آماره اثر حداکثر مقدار بر اساس آماره بلندمدت هایهابطنتایج آزمون تعیین تعداد ر (1جدول )

فرض 

𝐻° 
𝐻1 توضیح 

مقدار آماره 

حداکثر 

 مقدارویژه

مقدار بحرانی آماره 

حداکثر مقدار ویژه 

 (13/1در سطح)

مقدار آماره 

 اثر

مقدار بحرانی 

آماره اثر در 

 (13/1سطح)

1R= 1R≥ 31/13 15/113 31/53 11/33 رابطه بلندمدتی وجود ندارد 

1R≤ 3R= 
حداقل یک رابطه بلندمدت 

 وجود دارد
33/31 *33/33 *13/35 *11/33 

3R≤ 5R= 
حداقل دو رابطه بلندمدت 

 وجود دارد
33/13 33/33 51/33 13/53 

 های تحقیقمأخذ: یافته

( 3بین متغیرها در جدول )ی برداری با وجود یک رابطه همگرایی خطا تصحیح نتایج برآورد الگوی

 مورد فروضفروض کالسیک نیز برای الگو بررسی شده و صحت هر یک از این  .1استدرج شده 

. دهدمی نشان را الگو مناسب نسبتبه برازش نیز شده تعدیل تعیین ضریب. است گرفته قرار تأیید

 عبارت یک لذا باشندمی جمعیهم بردار یک دارای بررسی مورد متغیرهای کهاین به توجه با

مختلف  هایاملمدت عاثر بلندمدت و کوتاههمچنین  .شوداین جدول دیده می در خطا تصحیح

 (3در جدول ) طورکههمان .داده شده است( نشان 3جدول )در  موثر بر متغیر تورم در ایران

                                                           
متعددی مورد بررسی قرار گرفته است از جمله VECMعالوه بر الگوی ارائه شده، الگوهای  پژوهش،در این ذکر است که الزم به 1 

نتیجه ورود  در دهندگی بسیار پایینی بود وبار الگو بدون وجود متغیرهای تجاری برآورد شد که دارای قدرت توضیحکه یکآن

متغیر نسبت واردات  باردهند. همچنین یکدهندگی الگو را به مقدار قابل توجهی افزایش میمتغیرهای تجاری قدرت توضیح

متغیرهای تجاری وارد الگو شد که به دلیل همخطی شدید با دیگر غیرکشاورزی به مصرف محصوالت غیرکشاورزی هم در کنار 

 بود. دار نشدهمعنی نیز که ضریب برآوردی آند ضمن آنشاز الگو حذف الگو شده بنابراین موجب ناپایداری  سایر متغیرها
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صادرات  ،کشاورزیبه تولید  کشاورزی صادراتمتغیرهای ی برآورد شدهضرایب ، شودمشاهده می

نرخ روی ه اثرات بلندمدت این متغیرها را ، کنرخ ارز لگاریتم وغیر کشاورزی به تولید غیر کشاورزی 

 کشاورزی وارداتکه ضریب متغیر در حالی بودهدهد، دارای عالمت مثبت و معنی دار نشان می تورم

-دیده می کههمچنان. دارددار با عالمت منفی اثر بلندمدت معنیبر نرخ تورم  مصرف کشاورزیبه 

 مدت مثبت ودارای اثر کوتاه در نظرگرفته شده، عنوان متغیری برونزاهکه ب نقدینگیرشد  ،ودش

و همچنین با نتایج حاصل از  هاعالمت ضریب بینی ما ازاین نتایج با پیشاشد. بدار بر تورم میمعنی

دار معنیمبنی بر اثرگذاری ( 3113دکستر و همکاران )پژوهش از جمله  پیشین هایپژوهش

 . هماهنگی دارد طورکاملبهمتغیرهای تجاری بر تورم 
 ( نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری4جدول )

 (infمتغیر وابسته= تورم )

 کشش در میانگین هر متغیر tآماره  ضریب متغیر توضیح نام متغیر

Agri(m/e) (
واردات

مصرف
 -33/1 -33/3 -13/1* ( کشاورزی 

Agri(x/p) (
صادرات

تولید
 33/1 35/5 33/3* ( کشاورزی

NonAgri(x/p) (
صادرات

تولید
 33/1 33/5 33/3* ( غیرکشاورزی

Lexr 33/1 33/5 131/1* لگاریتم نرخ ارز 

C  33/3 33/1* مبدأعرض از - 

ECT 13/3 -15/1* ضریب تصحیح خطا- - 

Rliq 13/1 53/3 13/1** رشد نقدینگی 

D74  33/1 11/1** 1513متغیر مجازی تورم سال - 

 15/1(:  𝑅2ضریب تعیین) 

 11/1( تعدیل شده:  𝑅2ضریب تعیین)

 -11/31آماره آکاییک : 

 -13/31:  آماره شوارتز

 11/3آماره جارکوبرا: 

 دهند.داری در سطوح یک و پنج درصد را نشان می* و ** به ترتیب معنی. های تحقیقمأخذ: یافته

 نسبتافزایش یک درصد در  آن است که گویای( 3برآورد شده در جدول ) هایکششمقادیر 

د. این شودرصد می 33/1آن، موجب کاهش نرخ تورم به میزان  مصرفکل  بهواردات کشاورزی 
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کاالی نهایی مصرفی است، در داخل  طور عمدهکه مقدار کاالی کشاورزی که بهبدان دلیل است 

صادرات  نسبتکه افزایش یک درصدی شود. درحالیکشور افزایش یافته و از فشار تقاضا کاسته می

درصدی در  33/1دهد، منجر به افزایش ( نشان می3که ارقام جدول )تولید آن همچنان بهکشاورزی 

دلیل کاهش عرضه محصوالت کشاورزی در داخل  ما این نتیجه را نباید تنها بهاد. شونرخ تورم می

مانند پسته،  کشور به دلیل صادرات نسبت داد. زیرا عمده صادرات کشاورزی، محصوالت غیر اساسی

که افزایش  جانکننده ندارند. اما از آهستند که سهم زیادی در سبد مصرفی مصرف خرما و زعفران

بخش کشاورزی نیز باشد )زیرا مخرج این کسر تولیدات  اتتواند ناشی از کاهش تولیداین نسبت می

که با کاهش تولیدات کشاورزی و درنتیجه  باشدبیانگر آن تواند میکشاورزی است(، این نتیجه 

در همسان یتی وضع میزان تورم افزایش خواهد یافت. ،کاهش عرضه این محصوالت در داخل کشور

صادرات غیر  نسبتکه یک درصد افزایش طوریهشود بمورد کاالهای غیرکشاورزی هم دیده می

-درصد افزایش می 33/1تولید غیرکشاورزی )بدون نفت( نرخ تورم را در بلند مدت  به کشاورزی

بر تورم در  یدارشود، نرخ ارز نیز اثر مثبت و معنیمی دیده( 3که در جدول )دهد. همچنان

بلندمدت دارد. این نتیجه نیز قابل انتظار است چرا که افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت 

نتیجه قیمت کاالهای عرضه شده در داخل به طور  ای و نهایی شده و درکاالهای وارداتی واسطه

فت. بر اساس های تولید افزایش خواهد یامستقیم و یا به طور غیر مستقیم از طریق افزایش هزینه

-درصد افزایش می 13/1مدت ( با افزایش یک درصدی رشد نقدینگی، تورم در کوتاه3ارقام جدول )

شود که . ورود متغیرهای تجاری منجر میهای اقتصادی همخوانی داردنظریهنیز با یابد. این نتیجه 

وهله اول موجب افزایش چرا که افزایش نقدینگی در  ،دشوضریب این متغیر با دقت بیشتری برآورد 

این مازاد  کند. اما اثرتقاضا شده که اگر تولیدات داخل پاسخگوی آن نباشد، مازاد تقاضا ایجاد می

یابد. به عبارت تقاضا بر افزایش نرخ تورم با افزایش واردات کاهش و با افزایش صادرات افزایش می

ایجاد شده در اثر افزایش نقدینگی ( افزایش تقاضای 3113نظر دکستر و همکاران ) برابردیگر 

د شوها نممکن است به دلیل افزایش عرضه در داخل به دلیل واردات بیشتر، منجر به افزایش قیمت

د. شوصورت اگر به متغیر واردات توجه نگردد رابطه بین نقدینگی و مازاد تقاضا مختل میو در این

شود، افزایش نقدینگی اثر بیشتری را همچنین اگر صادرات بیشتر موجب کاهش عرضه در داخل 

 ات است. رادصدهد که بخشی از آن منعکس کننده اثر روی تورم نشان می
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 -15/1دهد، ضریب تصحیح خطا در الگوی برآورد شده معادل ( نشان می3طورکه جدول )همان

 عتست که سیستم به سمت تعادل همگراست و مقدار آن سرا است که عالمت منفی آن نشان آن

گویای آن است که اگر شوکی سازد. این ضریب باالی تعدیل به سمت تعادل را منعکس می نسبتبه

اثر شوک از واحد  15/1مدت به این سیستم وارد شود، در بلندمدت و در هردوره به اندازه در کوتاه

دوره 51/1 حدودر کامل از بین برود، بایستی در طوهکه اثر شوک وارده بشود، و برای اینتعدیل می

 .بگذرد

 شوک اثرات جدول این در. دهدمی نشان را تورم متغیر بینیپیش خطای واریانس تجزیه( 3) جدول

. است شده گزارش دوره 51 و 31 ،11 ،3 از پس همچنین و اول دوره در سیستم متغیرهای به وارد

 به مربوط شوک توسط تورم نرخ هاینوسان کل بینیپیش اول دوره در شودمی دیده طورکههمان

 دیگر هایشوک سهم و کاهش بعد هایدوره در نسبت این که شودمی داده توضیح تورم متغیر خود

نسبت صادرات به تولید کشاورزی بیشترین  متغیر هاینوسانکه طوریهیابد بمتغیرها افزایش می

نسبت واردات به متغیر تورم خواهد داشت و سهم دو متغیر  هایدهندگی را در مورد نوسانتوضیح

به  های تورم تا حدودیدر توضیح نوسانمصرف کشاورزی و نسبت صادرات به تولید غیرکشاورزی 

تورم کمتر تحت تأثیر شوک  هایشود نوسانطور که دیده می. هماندیابمی نسبت افزایش یک

یک از دو متغیر نسبت واردات به  هر ،دوره 51 پس از ،لاین جدو بنابر قرار دارد. متغیر نرخ ارز

درصد و نرخ ارز یک درصد 15 نزدیک بهمصرف کشاورزی و نسبت صادرات به تولید غیرکشاورزی 

درصد واریانس تورم توسط متغیر نسبت  33 نزدیک بهکه کنند درحالیتورم را ایجاد می هاینوسان

 تنهانیز بیان شد، این نتیجه را نباید تر پیشطورکه شود. همانمیصادرات به تولید کشاورزی ایجاد 

به دلیل تغییر عرضه محصوالت کشاورزی در داخل کشور به دلیل تغییر در صادرات کشاورزی 

نسبت داد. زیرا عمده صادرات کشاورزی، محصوالت سنتی و غیر اساسی هستند که سهم زیادی در 

تواند ناشی از کاهش تولید بخش افزایش این نسبت میکننده ندارند. اما سبد مصرفی مصرف

کشاورزی نیز باشد و این نتیجه بیانگر آن است که با تغییر تولیدات کشاورزی و درنتیجه تغییر 

. عرضه این محصوالت در داخل کشور واریانس تورم به میزان زیادی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت

ت غذایی و آشامیدنی که اغلب جز  کاالهای کشاورزی این نتیجه با توجه به سهم باالی محصوال

 کننده قابل توجیه است.هستند، در سبد مصرف
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 تجزیه واریانس خطای پیش بینی متغیر تورم( 5جدول )
 Inf Agri(m/e) Agri(x/p) NonAgri(x/p) Lexr دوره

1 111 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

3 33/53 % 51/3 % 11/33 % 33/3 % 33/1 % 

11 33/13 % 33/11 % 11/33 % 13/13 % 33/1 % 

31 33/11 % 31/11 % 11/35 % 33/15 % 13/1 % 

51 33/1 % 11/13 % 33/33 % 33/15 % 13/1 % 

  های تحقیقمأخذ: یافته

گزارش شده است. در این جدول  (3( در جدول )IRFالعمل آنی )نتایج برآورد توابع عکس

متغیرهای تورم، نسبت واردات به مصرف العمل تورم نسبت به یک انحراف معیار تکانه در عکس

 11ها و لگاریتم نرخ ارز طی کشاورزی، نسبت صادرات کشاورزی و غیر کشاورزی به تولیدات آن

شود. ستون اول جدول اثر تغییرات تورم )به اندازه یک انحراف معیار( برخود تورم را ده میدیدوره 

اثر افزایش تورم انتظاری بر نرخ تورم است. اگر تورم گویای عبارت دیگر این ستون هدهد. بنشان می

درصد افزایش  3به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در همان دوره )دوره اول( تورم به اندازه 

دوم به نصف رسیده و با  که در دورهطوریهیابد، بهای بعد کاهش میگذشت دوره بایابد. این اثر می

( اثر تکانه وارده بر تورم را از طرف 3درصد خواهد رسید. ستون دوم جدول ) 3/1دوره به  11گذشت

دهد. بر اساس ارقام این ستون، اگر این متغیر نسبت واردات کشاورزی به مصرف آن، نشان می

ر تورم تأثیری ندارد ولی در دوره نسبت به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در همان دوره اول ب

های بعد نیز به همین ترتیب افزایش نسبت واردات دهد. در دورهصد تورم را کاهش میبعد یک در

شود. براساس ستون سوم و چهارم درصد می 3به  نزدیک به مصرف کشاورزی باعث کاهش تورم

ها در دوره ی به تولیدات آنجدول، یک تکانه به متغیرهای نسبت صادرات کشاورزی و غیر کشاورز

از دوره پنجم به بعد اثر ثابتی  تا حدودیدرصدی در تورم شده و  3/1و  3/3دوم منجر به افزایش  

دهد که یک پنجم جدول نیز نشان می . ستونخواهد داشتدرصد بر افزایش تورم  3و 3/3حدود 

درصد بر تورم در  5/1اثری به اندازه  خ ارز،رلگاریتم نتغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در 

رسد. بر درصد می 3/1دوره دوم داشته و این اثر با روند مالیمی افزایش یافته تا در دوره دهم به 

بیشترین اثر را بر افزایش تورم دارد و در مدت ه( نرخ تورم انتظاری در کوتا3اساس ارقام جدول )
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که افزایش نسبت صادرات به تولیدات بخش کشاورزی در شود درحالیبلند مدت از اثر آن کاسته می

ه در بیان نتایج مدل تصحیح خطای ک طوربلندمدت بیشترین اثر را بر افزایش تورم دارد. همان

برداری تجزیه واریانس نیز شرح داده شد به دلیل ماهیت خاص صادرات محصوالت کشاورزی، این 

مرتبط بوده و  بیشتر  هادر اثر افزایش صادرات آننتیجه کمتر به کاهش عرضه محصوالت کشاورزی 

 باشد. ناشی از کاهش عرضه در اثر کاهش تولیدات کشاورزی می

 متغیرها دیگر( واکنش تورم نسبت به کنش در 0جدول )
 Inf Agri(m/e) Agri(x/p) NonAgri(x/p) Lexr دوره

1  133311/1  1 1 1 1 

3 131133/1  111333/1-  131311/1  113135/1  113333/1  

5 113135/1  113335/1-  153333/1  111333/1  113111/1  

3 111133/1  113133/1-   133335/1  113511/1  113353/1  

3 33111/1  113133/1-  135333/1  131133/1  113331/1  

3 113313/1  113131/1-   133331/1  131513/1  113131/1  

1 113333/1  113153/1-   133113/1  131313/1  113131/1  

3 113113/1  113133/1-  133133/1   131333/1  113133/1  

3 113133/1  113113/1-  133311/1  131335/1  113133/1  

11 113155/1  113133/1-  133333/1  131333/1  113135/1  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 دهاگیری و پیشنهانتیجه
از  کشاورزیرغی و بخش کشاورزی تفکیک دوبه بر نرخ تورم در ایران اثر تجارت  این پژوهش، در

-طریق الگوی سری زمانی چند متغیره در قالب الگوی تصحیح خطای برداری و با استفاده از داده

 ،بررسیاین نتایج  بر اساس بررسی قرار گرفت. مورد 1531تا  1531های های سری زمانی سال

به دلیل کاهش عرضه این ها تولید آن بهصادرات کشاورزی و غیرکشاورزی  نسبتافزایش 

-حالیدرد شومحصوالت در داخل کشور و افزایش مازاد تقاضا منجر به افزایش تورم دربلندمدت می

به دلیل افزایش عرضه در داخل کشور و  کل مصرف آن بهواردات کشاورزی  نسبتکه افزایش 

 ارز دارای اثر بلندمدت مثبتنرخ . بر نرخ تورم اثر بلندمدت منفی دارد ،پوشش بخشی از مازاد تقاضا

همچنین رشد  است. های وارداتی بودهآن افزایش قیمت کاال یکه دلیل عمدهبوده  نرخ تورمروی 
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مدت دارای اثر کوتاهبه دلیل افزایش تقاضا عنوان متغیری برونزا در نظرگرفته شده، هنقدینگی که ب

  باشد.مثبت بر تورم می

اهمیت اثرگذاری متغیرهای تجاری بر نرخ تورم در ایران و  گویای پژوهش،نتایج این به طور کلی 

که ورود این طوریهب ،باشدثر بر تورم میؤم هایاملها در الگوهای سنجش عارد کردن آنلزوم و

مقدار  ،الگو بهاین متغیرها  ورود با عالوههبدهد. دهندگی الگوها را افزایش میمتغیرها قدرت توضیح

دقت بیشتری  مؤثر بر تورم مثل نقدینگی و نرخ ارز باهای عامل های دیگرضریب داریو معنی

که متغیری مثل نرخ به ویژه آنها لحاظ نخواهد شد زیرا اثر متغیرهای تجاری درآنشود. برآورد می

رای همبستگی شدیدی است و حذف متغیرهای مهم موجب اریب شدن اارز با متغیرهای تجاری د

طور به( 3113دکستر و همکاران ) پژوهشنتیجه با نتایج  ایند. شومی الگو رد شدهبرآو هایضریب

 دارد. همخوانی کامل

و محصوالت کشاورزی  های کنترل تورم افزایش وارداتراه یکی از این پژوهش با توجه به نتایج

 .کردن شکاف عرضه و تقاضاستمنظور پر به و غیرکشاورزی کاهش صادرات محصوالت کشاورزی

زیرا اگر . راهکاری هرگز قابل توصیه نیست چنیناست ولی این بررسی گر چه این نتیجه مستقیم 

در بلندمدت کشور وابسته به کشورهای  ،اران تورم را تنها با افزایش واردات کنترل کنندگذسیاست

ه در زمینه تولید محصوالت کشاورزی که اغلب استراتژیک هستند. ژبیگانه خواهد شد به وی

که موجب کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی و کاهش انگیزه چنین کاهش صادرات ضمن اینهم

 طور عمده،به هاآندلیل اینکه صادرات هبدرمورد محصوالت کشاورزی تولیدکنندگان خواهد شد، 

است، نقش قابل توجهی در کاهش تورم نخواهد داشت. در واقع این نتیجه  یصادرات کاالهای اساس

جای یابد. اما بهبدان معناست که با افزایش عرضه داخلی و کاهش مازاد تقاضا، تورم کاهش می

توصیه یا کاهش صادرات،  افزایش واردات و تأمین مازاد تقاضا از طریق آن و ایجاد وابستگی بیشتر

برای پوشش مازاد عبارت دیگر هبفزایش عرضه از طریق افزایش تولید انجام شود. بهتر آن است که ا

نیاز به افزایش واردات و کاهش بدون  ، افزایش تولید است تا بدین وسیلهراهکارتقاضا، بهترین 

های سیاست تواند اثرات منفیمی تولید شافزای زیراد. شو پذیرامکان کاهش نرخ تورمصادرات، 

صادرات و کاهش واردات بر تورم را خنثی کند. به این منظور باتوجه به کمبود منابع افزایش 

بخش غیر کشاورزی، افزایش تولید از طریق  تولیدی به ویژه آب در بخش کشاورزی و سرمایه در



 21...بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیر کشاورزی

 هایسیاست اجراینقدینگی از طریق  رشد همچنین کنترلد. شووری توصیه میافزایش بهره

-افزایش هزینه رویه تقاضا و کنترل نرخ ارز برای جلوگیری ازبرای جلوگیری از افزایش بی انقباضی

راهکاری  عنوانهب و ای وارداتی نیازمندند، ضروری بودههای واسطههای تولید کاالهایی که به نهاده

 د.شوپیشنهاد می کاهش تورم جهت

 منابع 
پژوهش  فصلنامه( برآورد شکاف تولید و تاثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران. 1531امامی، ک و علیا، م. )

 .33-33 (:1) ،ایران اقتصادی های

نامه کارشناسی ارشد، . پایان1553-1513( بررسی عوامل تورم در ایران به روش همجمعی 1511بافکر، ا. )

 بهشتی. شهید دانشگاه سیاسی، و اقتصادی علوم دانشکده

 .(www.tsd.cbi.irهای سری زمانی )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پایگاه داده

 تحوالت بررسی و فراز، نشیب قرن ربع (1533دارایی ) و اقتصاد امور معاونت کارشناسان بانک مرکزی، گروه

 . انتشارات پایگان.1533-1533سالهای  طی کشور اقتصادی

نامه کارشناسی ( بررسی آثارحجم پول بر فرایند تورم در ایران طی سه دهه اخیر، پایان1531)ترابی، ع. 

 ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا.ارشد

-1333( اثر استقالل بانک مرکزی بر تولید و تورم: یک مطالعه بین کشوری )1533داوودی زنجانی، ش. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا  )س(.ن(، پایا1331

 از استفاده )با دولت بودجه و تورم بر انرژی، هایحامل قیمت افزایش اثرات ( بررسی1513س. ) رسایی،

 شهید دانشگاه سیاسی، و اقتصادی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان ستانده(، -داده جدول

 بهشتی.

 و تورم روی بر جهانی( قیمت سطح نفتی )تا هایفرآورده قیمت افزایش تأثیر (1533ا. ) صوفلو، رضایی

 و اجتماعی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان درآمدی، هایدهک تفکیک خانوار به هزینه

 )س(. الزهرا  اقتصادی، دانشگاه

های زمانی برای پیش بینی مصرف سیب و پرتقال در سری( الگوسازی 1533سالمی، ح و جهانگرد، ح. )

 . 111-153(: 31، )اقتصاد کشاورزی و توسعهایران. 

 نفت، جهانی قیمت با جهانی( اقتصاد تورم و رکود و )رشد جهانی اقتصاد متقابل ( ارتباط1533م. ) شافع،

 الزهرا )س(. دانشگاه اقتصادی، و اجتماعی علوم دانشکده ارشد، نامه کارشناسیپایان
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  .51-35(: 1)،بازرگانی پژوهشنامه .ایران اقتصاد در تورم هایریشه (1513. )د سوری، و م طبیبیان،

 تراز داخلی، هایقیمت سطح بر جهانی هایقیمت افزایش آثار بررسی (1533. )م فوالدی، و ع نیا، طیب

-133 (:33) ،اقتصادی تحقیقات مجله .ایمحاسبه عمومی تعادل مدل یک از استفاده با ارز، نرخ و تجاری

131.  

 ،اقتصادی تحقیقات مجله .است؟ پولی پدیده یک ایران در تورم آیا (1535. )ا تشکینی، و ح نژاد، عباسی

(31:) 313-131. 

ایران  در تورم بر مؤثر (پولی غیر و پولی)عوامل  بررسی (1533. )ب حافظی، و س صمدی، ،م عمادزاده،

 .55-33(: 13) ،اجتماعی و انسانی علوم پژوهشنامه .(1533-1553)

 پژوهشنامه فصلنامه .همگرایی روش ایران در تورم کالسیک مدل آزمون (1531ب. ) اصغری، و ع کازرونی،

 .31-153(: 35) ،بازرگانی

بر تولید (  بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران )با تأکید 1533کمیجانی، ا و نقدی، ی. )

 .33-133(: 53، )پژوهشنامه علوم اقتصادی بخشی(.

 گمرک جمهوری اسالمی ایران، سالنامه آمار بازرگانی.

 .ایران در هاقیمت عمومی سطح بر مؤثر عوامل ارزیابی (1533، ت. )دهقانی و، م مجاوریان ،ی فر، محنت

 .35-13(: 3) ،اقتصادی های بررسی فصلنامه

 کارشناسی نامهپایان ایران، اقتصاد در تورم و دولت بودجه کسری ارتباط ( بررسی1511)ع.  خانی، معروف

 بهشتی. شهید دانشگاه سیاسی، و اقتصادی علوم دانشکده ارشد،

خودرگرسیون  رهیافت ایران: در تورم بر موثر واقعی اسمی و عوامل (1533یاوری، ک. ) و ر نصراصفهانی،

 . 33-33 (:13) ،ایران اقتصادی پژوهش های فصلنامه(.  VARبرداری)

 و برنامه مجله. اخیر دهه دو در اقتصادی کشور نظام بر پول حجم افزایش آثار بررسی (1533. )م نیلی،
  . 33-113 (:5) ،توسعه

-های در حال توسعه: ابعاد ملی و بین( تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشور1333ووداورد، د. )

بدهی و تعدیل در کشورهای در حال توسعه از نگاهی دیگر، ترجمه: آزاد، غ و محمدیان، م. شرکت المللی 

 .1513چاپ و نشر بازرگانی، 

 انسانی، دانشکده علوم ارشد ، کارشناسی پایان نامه ایران، در پول حجم و تورم بین ( رابطه1533م. ) هادی،

 .مدرس تربیت دانشگاه
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