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 ایران اقتصاد هایبخش و رشد بررسی اثرات تورم بر تولید

 با تاکید بر بخش کشاورزی

 1علی فرهادیو  زادهمحمد قهرمان، بهاراسماعیل پیش
 43/12/2231تاریخ پذیرش:                                                                         42/24/4231تاریخ دریافت: 

 چکیده
یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی،  تورم

مختلف اقتصاد  یهابخشاثرات تورم بر این تحقیق به بررسی  نظریه های مختلفی ارائه شده است.

 پرداخته 8338-88های سری زمانی دوره ساختاری و با استفاده از داده VARکشور از طریق مدل 

تحت تاثیر  مدتکوتاهدر  را اقتصادی هایبخشهمه  تکانه ساختاری تورم تولید، داد. نتایج نشان است

در . بوده استیکنواخت غیر  مختلف هایبخشدر کم و  تأثیرگذاریاین میزان ولی ، است قرار داده

رود. مدت از بین مییافته و در بلندشکاه شدتها به، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخشمدت میان

 )تکانه( کشوکشاورزی  خدمات و ،صنایع و معادن یهابخش در بین همچنین، نتایج بیانگر این بود که

و رشد  تولیدتواند نمیتورم  ،اینبنابر. تولید بخش کشاورزی دارد هایتورمی کمترین سهم را در نوسان

تحت تاثیر  ؤثریبه نحو مبلندمدت  مدت وویژه بخش کشاورزی را در کوتاههبایران  یاقتصاد یهابخش

 قرار دهد.

 JEL :C32, E31, P44, Q10 بندی طبقه

 های اقتصادی، ایرانتورم، تکنیک بالنچارد و کوا، اثرات بلندمدت، بخش های کلیدی:واژه
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 مقدمه
اقتصاد کالن کشور دارای  اصلی هایهدفو رشد اقتصادی به عنوان یکی از  افزایش تولید

نیروی کار و پیشرفت تکنولوژی بر ، گونی از جمله سرمایهاگون هایاملاست. عای ت ویژهاهمی

یکی دیگر از متغیرهای مهم اقتصادی که مورد توجه جدی  هستند. تأثیرگذاراین متغیر 

تورم آثار نامطلوب بر شرایط ، تورم است. به طور کلی، باشدمیاران ذاقتصاددانان و سیاستگ

جدی  چالشبا  تواندمییک جامعه دارد و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را  اجتماعی-اقتصادی

 (.8385، د )دادگر و همکارانرو کنروبه

متفاوتی  دیدگاه های، مختلف اقتصادی هایتبطه تورم و رشد اقتصادی در بین مکراب زمینهدر 

ی تورم منجر به باال هاینرخ، وجود دارد. بر اساس نظر برخی طرفداران مکتب فکری کالسیک

. در مکتب شودمیکمتر تولیدی  هایفعالیتگذاری به سمت تخصیص نامناسب منابع سرمایه

در ، موجب رشد تولید شود. در نظریه پولی کینز تواندمیتورم  ،کالسکی–پس انداز اجباری کینز

ذاری و گسرمایه ،افزایش عرضه پول و تورم ناشی از آن ،کوتاه مدت تحت شرایط اشتغال ناقص

منتظره تورم موجب افزایش غیر. بر اساس نظریه پولی فریدمن دهدمیتولید واقعی را افزایش 

رشد حجم  که در بلندمدت کندمی بیان ی پول. نظریه مقدارشودمیافزایش اشتغال و تولید 

و تولید ، اشتغال مانندبر متغیرهای واقعی  تأثیریو  دهدمیها را افزایش سطح قیمت تنهاپول 

 .(8387، نقدی) نرخ بهره واقعی ندارد

ارتباط  بررسی زمینهتحقیقات زیادی صورت گرفته و ادبیات قوی در ، هابرای ارزیابی این نظریه

وجود دارد. در این تحقیقات از دو رویکرد مشخص و متمایز  تجربی بین تورم و رشد اقتصادی

 8های تلفیقیداده های مقطعی و برخیهداد ها،بررسیاغلب ، در رویکرد اولاستفاده شده است. 

یانگین نرخ زیرا م، استبه رگرسیون رشد مشهور طور عموم بهاین رویکرد و  اندگرفتهرا به کار 

 نتایج .کندمیسال( را روی متغیرهای مختلف رگرس  33الی 5 رشد بلندمدت )به طور میانگین

نرخ تورم  طوری کهبه، رشد اقتصادی استتورم بر روی  زیانباراثرات  ها گویایبررسیاین اغلب 

ارتباط نرخ تورم پایین و رشد اقتصاد  هر چند که، داشته استمنفی بر رشد اقتصادی  تأثیرباال 

بین نرخ تورم  یبه روشنی مشخص نیست. برخی برآوردها به ارتباط مثبت ولی غیر معنی دار

با  بر رشد بلند مدت اثر مثبت تورم شواهد تجربی دال بر ند وپایین و رشد اقتصادی اشاره دار

                                                           
1 Panel data 
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، هینالین ؛8111، گیلفسن ؛ 3333، )سینگ و کالیراجان استفاده از رگرسیون رشد وجود ندارد

3383). 

استفاده شده است.  8(VAR)خودتوضیح برداری  روش زمانی وهای سریاز داده، در رویکرد دوم

و  بردمیبهره  -اطالعات اضافی هستنددارای  احتماالًکه -های با فراوانی باالاز داده رویکرداین 

. استفاده از شکل از هم تفکیک کندمدت و بلندمدت را اثرات کوتاه توانندمیهمچنین 

را  مدتو کوتاه توجه به موضوع علیت و تفکیک اثرات بلندمدت، ساختاری خودتوضیح برداری

رابطه به بررسی  VAR مدل ستفاده ازکه با ا هاییپژوهش ترینمهمیکی از . سازدمیپذیر امکان

 مدل با استفاده از یک آنان. است (8115) بوالرد و کیتینگ پژوهش، رشد و تورم پرداخته است

VAR  مدت قید بلنداعمال  باکشور  58برای  (شامل تورم و تولید ناخالص داخلی)دو متغیره

نتایج نشان  .اندپرداختهلص ملی به بررسی رابطه تورم و رشد تولید ناخا (8181) کوا –بالنچارد 

، در کشور آرژانتین تنهاندارد و بر روی تولید از کشورها تورم اثر بلند مدت  بسیاریداد که در 

 یژهوبه) در چند کشور، و بر خالف انتظار دهدیمنشان روی تولید  بر دارتورم اثر منفی و معنی

نرخ بهره  (3333) مثبت مشاهده شد. راپاچاثر بلندمدت  (کشورهای با تورم پایین مانند آلمان

تخمین زد.  کشور 81سه متغیره برای  VAR مدل اسمی را به دو متغیر قبلی اضافه کرده و

کشور اثر مثبت و  83در ، دارکشور تورم اثر مثبت  و معنی دو نتایج تحقیق وی نشان داد که در

( با 8383صمیمی و عرفانی )داشت. دار یمعن یرغکشور اثر منفی ولی  دو دار و درغیر معنی

به بررسی اثرات حجم پول بر تولید ناخالص داخلی ، (8113) استفاده از روش فیشر و سیتر

بینی نشده در بلندمدت تغییرات دائمی و پیش، ایران پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق

در نرخ رشد حجم  عرضه پول اثری بر تولید ناخالص داخلی کشور نداشته ولی تغییر دائمی

گیری از با بهره فوق یهاپژوهشدر اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته است. ، پول

سری زمانی و قیدهای بلندمدت مشخص دریافتند که اثر تورم بر روی رشد اقتصادی  یهاروش

چند کشور رابطه مثبت بین تورم و رشد اقتصادی در بین کشورها متفاوت بوده و حداقل در 

 ه است.ده شددی

ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی را در حالت کلی  (3333) والدووینوس، باالبر دو رویکرد  افزون

کرد. اگر چه  کشور آمریکای التین بررسی هشت کردن اثرات بلندمدت آن در پاالیشو پس از 

                                                           
1 Vector Autoregressive  
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ستفاده از د ولی انداهای اولیه رابطه مشخصی را بین این دو متغیر نشان استفاده از داده

 .بود یاد شده بین متغیرهای مشخص وجود ارتباط منفی گویایشده  پاالیشهای داده

ولی حقیقت این ، شودیمتعریف  هایمتقطح عمومی س اگر چه متغیر تورم به صورت افزایش

 یهابخشو اثرات آن در بین  یابندینمیکنواخت و هماهنگ افزایش  هایمتقاست که همه 

دارند که  اشارهاقتصاددانان بر این نکته (. 8183تویتن، کسان نخواهد بود )مختلف اقتصاد ی

. فیشر دشویمنسبی موجب تخصیص غیر بهینه منابع  هاییمتقتورم با افزایش تغییرپذیری 

چنانچه شرایط واقعی اقتصاد تغییر نکرده باشد و با فرض اینکه  که استبر این باور ( 8188)

ترکیب تغییر  احتماالًو  نسبی موجب تخصیص غیر بهینه هاییمتقدر تغییر ، تعادل کارا است

ممکن است به سبب عدم  هایمتقبی ثباتی سطح ، (3333) وودفورد باورد. به شتولید خواهد 

نسبی را ایجاد کند. این  هاییمتقتفاوت در ، همزمانی کامل در تعدیل قیمت کاالهای مختلف

 یهابخشخود منجر به تخصیص ناکارآمد منابع در  نسبی به نوبه هاییمتقانحراف در 

. شواهد تجربی مبنی بر این که تورم سهم حتی اگر تولید کل دقیق باشد، اقتصادی خواهد شد

وجود ، دهدیمتغییر  (شودیمحتی زمانی که تورم درونزا در نظر گرفته )را  هابخشتولید برخی 

 که دهدیمنشان  هابررسیبرخی  هاییافتههمچنین  .(3388، دیویس و همکاران) دارد

تورم بر  یرگذاریتأثدارند و نیز تفاوت پذیری از تورم یردر تأثاقتصادی یک کشور  یهابخش

از آنجایی که  (.3383هینالین، ) باشدیممتفاوت کشوری به کشور دیگر  ازاقتصادی  یهابخش

م به یک اندازه تحت تاثیر شاخص قیمت محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی با افزایش نرخ تور

گیرند و ممکن است این تغییرات شاخص قیمت به نفع یا زیان بخش کشاورزی باشد، قرار نمی

لذا بر تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیدات این بخش اثرات مثبت یا منفی خواهد 

رشد با توجه به اثر مثبت، خنثی یا منفی تورم بر . (8318)دهدشتی و همکاران،  داشت

ی تواند راهنماییط خاص هر کشوری میاقتصادی، یافتن اثر نهایی بر رشد، با توجه به شرا

 زیانبارهای باالتر بر رشد اقتصادی ، تورمهابررسی در بیشترسودمندی برای سیاستگذاران باشد. 

شده است  یاداصلی کالن  هایهدفگذاری تورم به عنوان تلقی شده و لزوم کنترل و هدف

 (.8385گر و همکاران، )داد

پنج  دردهد که ، نشان میدر کشور ایرانهای اقتصادی مروری بر روند تورم و رشد تولید بخش

آمار و اطالعات . (8)جدول  انددهه گذشته این متغیرها دچار دستخوش تغییرات زیادی بوده

م با میانگین ثبات نسبی بوده و توردارای ها قیمت 8313رسمی بیانگر این است که در دهه 
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های تکانهبه دلیل رخداد  8353درصد روند خفیفی را طی کرده است. در دهه  7/8حدود 

و  (آن افزایش شدید درآمدهای نفتیدر پی اقتصادی )مانند افزایش قیمت جهانی نفت و 

انقالب اسالمی در  رخداد، 8351های سیاسی )اوج گیری مسایل سیاسی از نیمه دوم سال تکانه

( شرایط متغیرهای کالن اقتصادی از جمله 8351جنگ تحمیلی در سال  آغازو  8357سال 

ها موجب شد تا نرخ تورم دو رقمی، تکانهتورم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. مجموعه این 

میانگین  کهطوریبه اشت، بر اقتصاد ایران سایه افکند،که تا آن زمان در اقتصاد ایران سابقه ند

 ، اعمالجنگ تحمیلیناشی از  هایچالش، وجود 8313د. در دهه شدرصد بالغ  5/83تورم به 

تثبیت  آن کاهش درآمدهای ارزی، در پیو کاهش قیمت نفت و  کشور اداقتص ها برانواع تحریم

برنامه اول  آغازها به دنبال داشت. با پایان یافتن جنگ، در تورم دو رقمی را در اغلب سال

دهای ارزی )به دلیل افزایش صادرات و باال رفتن قیمت نفت( که به ، با بهبود درآمتوسعه

های خالی، واردات انواع کاالها کمک کرد و نیز رونق بخشیدن به تولید با استفاده از ظرفیت

به حدود باالبوده و میانگین تورم در این دهه ولی در کل . پیدا کرد تقلیلدر پایان دهه  تورم

  درصد رسید. 8/88

)ارقام به   1431تا  1431های دهه درهای اقتصادی نرخ تورم و رشد تولید بخشیانگین م (1جدول )

 درصد(

 8383دهه  8373دهه  8313 دهه 8353دهه  8313دهه  شرح
 کل دوره

88-8338 

 5/81 7/81 1/31 8/88 5/83 7/8 نرخ تورم

 3/5 3/5 1/3 1/3 1/1 8/1 کل کشور رشد اقتصادی

 3/1 1/3 1/3 8/5 1/5 1/3 ورزیرشد تولید بخش کشا

رشد تولید بخش صنایع و 

 معادن
3/83 7/83 3/3 3/1 3/8 3/8 

 8/5 3/5 3/1 -7/3 1/88 8/8 رشد تولید بخش خدمات

 1/1 1/3 5/8 5/85 -7/8 3/83 رشد تولید بخش نفت و گاز

  آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پایهن بر : محاسبات محققانبعم  

شده و با آغاز برنامه توسعه،  نخستینهای انبساطی، مندرج در با ادامه سیاست 8373دهه 

ها، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات ادامه یافت. به دنبال این سیاست

یعنی کاهش ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام ارزی شناور، تکانه دیگری به اقتصاد وارد 

که طوریپنج دهه گذشته تجربه کند. به دراقتصاد باالترین نرخ تورم را  آمد و موجب شد که

از آن پس با افزایش نسبی درآمدهای درصد رسید.  11بیش از  به 8371نرخ تورم در سال 
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گذاری و تثبیت نرخ ارز، تورم برای مدت دو نفتی، مهار نقدینگی و هدایت آن به سوی سرمایه

و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی  8377یمت نفت در سال کاهش شدید ق .سال کاهش یافت

مربوط به تامین مالی کسری بودجه  تنگناهایها و همچنین بر تراز پرداخت و انتقال فشار آن

دولت افزایش تورم در آن سال و سال بعد را به دنبال داشت. با وجود این، رعایت انضباط مالی 

ها، تشکیل حساب بهبود بازار بورس، اصالح مدیریت بدهیروند رو به  و پایبندی به کنترل تورم،

، استقالل نسبی بیشتر بانک مرکزی منجر به کنترل و کاهش تورم 8371ذخیره ارزی در سال 

ها بیشتر بوده دههدیگر درصد از میانگین  1/31با حدود  8373د. میانگین تورم در دهه ش

شد و با بهبود نسبی در درآمدهای  ین آغازپیشهای های سالادامه سیاستبا  8383است. دهه 

د و با اندکی شفراهم  8388سازی نرخ ارز در سال ، شرایط برای اتخاذ سیاست یکساننفتی

های خورده سالکه سیاست شکستد بدون اینشافزایش در نرخ تورم این سیاست عملی 

هبود شرایط تولید، . با ب(8385دادگر و همکاران،  ؛ 8387)نقدی، تکرار شود 8371و  8373

حتی به  8381د و در سال شدرصد تثبیت  85در سطح حدود  8388-83های سال درتورم 

پرداخت  های انبساطی مانندبا اعمال سیاست 8385درصد کاهش یافت ولی از سال  1/83

، پرداخت سود سهام عدالت و . . . نرخ تورم برای سه های زود بازدهتسهیالت بانکی برای بنگاه

درصد برگشت. میانگین  88تورم به زیر بار دیگر  8388ال متوالی افزایش پیدا کرد. در سال س

و اندکی بیش از میانگین کل  8373و  8313های درصد کمتر از دهه 7/81تورم در این دهه با 

 درصد( مورد بررسی بود. 5/81دوره )

در چشمگیری باهم دارند. های مختلف اقتصادی در پنج دهه گذشته تفاوت شرایط تولید بخش

( بود، اقتصاد 8317-58( و سوم )8313-11های عمرانی دوم )که مقارن با برنامه 8313دهه 

 نفت و گاز رشد بخشاین دوره  دردرصدی را تجربه کرد.  8/1 به طور میانگین رشد کشور

ط بود. شرایدرصد  8/8خدمات بخش رشد و  درصد 83 بخش صنایع و معادنرشد  درصد،3/83

ها بود. اجرای سیاست اصالحات اراضی با ایجاد دگرگونی بخش دیگربخش کشاورزی متفاوت از 

گذاری خصوصی را در این بخش مدیریتی، که کاهش سرمایه هایچالشدر ساختار کشاورزی و 

رشد این بخش بطئی تا ها موجب شد خشکسالی در برخی سالرخداد به دنبال داشت، در کنار 

، 8353در دهه (. 8387کالنتری و شعبانعلی فمی، باشد )درصد  1/3 ساالنه گینیانبه طور مو 

دو رقمی بود، ولی کاهش شدید رشد صنایع و معادن های خدمات و رغم این که رشد بخشبه

. شدکاهش جدی رشد اقتصادی کشور موجب  8351-51های سال درویژه هبنفت و گاز بخش 
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اورزی روند صعودی به خود گرفت و رشد آن افزایش این در حالی است که تولید بخش کش

یافت. دلیل این امر وابستگی کمتر بخش کشاورزی به مسایل سیاسی و درآمدهای نفتی عنوان 

درصد  1/5. میانگین رشد بخش کشاورزی در این دهه (8383شده است )اکبری و همکاران، 

شدیدی همراه بود ولی  هایاناگر چه با نوسبخش نفت و گاز ، رشد بخش 8313در دهه بود. 

از دالیل به مراتب باالتر بود. صنایع و معادن های خدمات و میانگین آن در مقایسه با رشد بخش

بخش در این دهه، . اشاره کرد 8318توان به افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال این امر می

ها رشد مثبت سال دیگرر ، درخ داد، که خشکسالی در کشور 8317به استثنای سال کشاورزی 

از انقالب، که در آن  پسبا سال میانی برنامه اول توسعه اقتصادی  8373دهه  آغازداشت. 

سازی دامه تاکید بر اجرای سیاست یکسان. در اشدمقارن رنگ بود، های انبساطی پرسیاست

تورمی در  تکانهروز ب این دهه را متمایز کرد. تورمی تکانهنرخ ارز و آزادسازی اقتصادی با ایجاد 

های به اتخاذ سیاست دولت وقت را وادار 8371امه آن در سال و اد 8373نیمه دوم سال 

شرایط اقتصادی با افزایش درآمدهای نفتی و فروکش کردن نسبی  8375انقباضی نمود. سال 

کاهش کم سابقه  8371دوم سال رفت که از نیمه تورم به سمت متعادل شدن پیش می

ادامه  8378نفتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و این شرایط تا نیمه دوم سال  هایقیمت

های مختلف با روند نوسانی دهه تولید در بخشد شموجب  هااملپیدا کرد. مجموعه این ع

ها و رشد کل اقتصاد را سپری کند و با وجود باالترین میانگین تورمی، رشد تولید بخش 8373

رشد مثبت داشت ولی  ،8378جز سال هها، بر چه بخش کشاورزی در اغلب سالپایین باشد. اگ

ها داشت. دهه دیگرمقایسه با در ترین حد را میانگین رشد بخش کشاورزی در این دهه پایین

های تولیدی افزایش و که در شرایط تورمی شدید، ریسک فعالیت باور دارندبرخی کارشناسان 

تواند یکی از دالیل کند. این امر میگری سوق پیدا میهای واسطهها به سمت فعالیتسرمایه

، با اصالحاتی که در نظام 8383باشد. در دهه  یاد شدهرکود نسبی بخش کشاورزی در دهه 

، رشد تولید 8383-85های سال درارزی کشور، بهبود بازار سرمایه و کنترل نسبی تورم 

گذاشتن دو خشکسالی )در رغم پشت سر به. بخش کشاورزی یافتبهبود نسبی  هابخش

داشت و ساالنه به طور  پیش( وضعیت مناسبتری نسبت به دهه 8387و  8383های سال

 حدود چهار درصد رشد نشان داد. یانگینم

تا  8313های تورم در دهه یانگینطور کلی، آمار و اطالعات رسمی بیانگر این است که مبه

بلندمدت کاهش پیدا کرده است. این  یانگینبه سمت م 8383افزایش یافته و در دهه  8373
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میزان آن میزان درآمدهای نفتی،  در پیی مانند قیمت جهانی نفت و هایپدیده تحت تاثیر عامل

مانند غیر مترقبه  هایاملعهمچنین های کالن پولی و ارزی کشور و واردات کاالها، سیاست

پنج  در(. 8385دادگر و همکاران،  ؛ 8387،)نقدی و جنگ تحمیلی بوده است انقالب رخداد

آن رشد کل  در پیهای اقتصادی و روند رشد تولید بخشبر این که افزون دهه مورد بررسی، 

های ، روند رشد تولید بخشسو با تغییرات و روند تورم نبودهاقتصاد کشور در بلندمدت هم

خش نفت و گاز بسیار نوسانی رشد تولید ب همچنین، اقتصادی خیلی متفاوت از هم بوده است.

کارشناسان، رشد  باورتری بوده است. به رشد باثبات دارایکه بخش کشاورزی بوده در حالی

اری کمتر در این بخش بوده است گذبطئی تولید در بخش کشاورزی بیشتر به دلیل سرمایه

تگی کمتر بخش به دلیل وابسکه نتوانسته است رشد شتابان ایجاد کند. در عین حال، طوریبه

ها تحت تاثیر شرایط پرنوسان بخش دیگرکشاورزی به درآمدهای نفتی، این بخش کمتر از 

   (.8383تری داشته است )اکبری و همکاران، نفتی قرار گرفته و رشد باثبات

مختلف  هایمناطق و بخشتولید در  ورابطه تورم  انجام گرفته نشان داد که هایپژوهشمرور 

تولید آنچنان که ، است. در کشور ایران با وجود نرخ تورم باال در چهار دهه گذشتهبوده متفاوت 

های مختلف اقتصادی به تورم یکسان واکنش تولید بخش سوییاز و باید رشد نداشته است، 

اثر مثبت  هابخشاثر منفی و بر برخی  هابخشممکن است تورم بر برخی لذا، . نبوده است

مختلف به طور یکسان  یهابخشرفاه افراد مشغول در  داردرت احتمال در این صو، داشته باشد

ناشی از تورم که اقتصاد را در مسیر رشد و  تنگناهایو گفته شده با توجه به موارد . دشون متأثر

های ها و بخشریزی برای تولید در فعالیتکند و برنامهمی روروبه چالشحرکت صحیح با 

های تاثیرگذاری تورم در بخش چگونگید، بررسی نقش و کنمی مختلف را دچار چالش اساسی

اثر ، پژوهشدر این بدین منظور رسد. اقتصاد با استفاده از یک روش مناسب ضروری به نظر می

 نفت و گاز و کشاورزی، صنایع و معادن، شامل خدمات بخش اصلی اقتصاد کشور چهارتورم بر 

 شد.  بررسی

 روش تحقیق
( برای 8113( که مبتنی بر تکنیک فیشر و سیتر )3383ینالین )ز روش ها، این پژوهشدر 

تجزیه  ه منظور( ب8181ارزیابی اثرات بلند مدت تورم بر روی تولید و تکنیک بالنچارد و کوا )

دو ، به این هدف دستیابیبرای  .استفاده شد، موقت و دائمی است حالتدو  درهای تورمی تکانه
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ساختاری  یهاتکانهون ریشه واحد و اعمال قیدهایی برای تشخیص شامل آزمجداگانه مرحله 

 تورم باید صورت گیرد.

بررسی دو متغیره چهارچوبی را برای  ARIMAبا استفاده از یک مدل ، (8113فیشر و سیتر )

متغیرهای اقتصادی مانند  دیگر اثرات بلندمدت تغییرات سطح عرضه پول و رشد عرضه پول بر

ابر و  8(LRN( و نرخ بهره تحت عنوان خنثی بودن بلند مدت )GDPلی )تولید ناخالص داخ

شرایط ابر خنثی ، پژوهش. در این 3پول طراحی و ارائه کردند 3(NSLR) خنثی بودن بلندمدت

( بر هایمتقزیرا هدف بررسی اثرات تورم )رشد سطح عمومی ، بودن پول مد نظر خواهد بود

دائمی  تکانهباید . بدین منظور هایمتقیابی اثرات سطح است نه ارز هابخشسطح تولید واقعی 

دارای  هایسریعنی ، ده شوددیزمانی متغیرها جهت بررسی اثرات بلند مدت  هاییسردر 

دائمی  تکانهلذا برای اطمینان از وجود یا نبود  .(8388، )شاهمرادی و ناصری ریشه واحد باشند

بایستی آزمون ریشه واحد صورت گیرد. ، اقتصادی یهابخشدر متغیرهای تورم و تولید واقعی 

. چنانچه سری زمانی تورم فاقد پذیردانجام منطقی است ابتدا آزمون ریشه واحد برای تورم 

را ندارند. ولی اگر این  د نظروربه شیوه م اطالعات الزم برای ارزیابی هاداده، دائمی باشد تکانه

 یرگذاریتأث چگونگیشرایط الزم برای ارزیابی در آن صورت ، دائمی باشد تکانهسری دارای 

دائمی تولید برقرار خواهد بود. سپس آزمون ریشه واحد برای  یهاتکانهدائمی تورم بر  یهاتکانه

، دائمی باشد تکانهفاقد  که هایییسر. هر کدام از گیردیمانجام  هابخشسری زمانی تولید 

سری زمانی ولی چنانچه ش نداشته است. بدین معنی است که تورم اثر دائمی روی آن بخ

برای بررسی  الزم شرایط، دندارای ریشه واحد باش اقتصادی یهابخشهای مربوط به تولید داده

 دائمی تورم بر تولید آن بخش را خواهند داشت. تکانه یرگذاریتأث چگونگی

یل مشتق بلند مدت از طریق تجزیه و تحل هابخشارزیابی اثرات بلند مدت تورم بر تولید واقعی 

(LRD)1 مشتق بلند مدت تولید نسبت به تورم که عبارت است از اثر نهایی گیردیم انجام .

                                                           
1 Long – Run Neutrality 
2  Long – Run Super-neutrality 

فرضیه خنثی بودن بلندمدت پول این است که تغییرات دائمی در سطح عرضه پول هیچ گونه تاثیری برر سرطح نرره ب رر         منظور از 3

هرد  در فرضریه ابرر خنثری برودن      دطور متناسر  تغییرر مری   ها   سایر متغیرهای اسمی را بهمتغیرهای  اقعی اقتصاد ندارد   سطح قیمت
دیگرر متغیرهرای اسرمی    هرا    مدت موج  تغییر متناس  در سرطح قیمرت  شد عرضه پول در بلندئمی در نره رمدت پول، تغییرات دابلند
 تاثیر است شود  لی بر سطح نره ب ر    متغیرهای  اقعی اقتصاد بیمی

4 Long – Run Derivative  
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رابطه به صورت ، تورمی بر روی سطح تورم تکانهتورمی روی تولید تقسیم بر اثر نهایی  تکانه

 است: (8)

(8) 
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داشته و در آن صورت هیچ گونه تکانه دائمی در تورم وجود ن، باشد 

از آنجا که برای ارزیابی مشتق  .(3383هینالین، ) تورم بر تولید قابل ارزیابی نخواهد بود یرتأث

الزم است فاصله اطمینان متناظر با آن  -آیدیمدست به که از رابطه باال-ای بلند مدت نقطه

 3(VD) واریانسو تجزیه  8(IRF) از توابع واکنش تکانه طور معمولبهایجاد شود به همین دلیل 

  .شودیماستفاده 
بررسی اثرات بلندمدت  برایمعمولی  ARIMAیک مدل ، (8113فیشر و سیتر ) مطالعه در

از اعمال قیدهای شناسایی برای  پژوهشتورم بر روی تولید مد نظر قرار گرفته است. در این 

ح برداری شد. لذا در عمل یک مدل خود توضی استفادهساختاری پولی  یهاتکانهتشخیص 

اثرات بلندمدت  تنها ساالنه هستند، هاداده. از آنجا که شد ( به کار گرفتهSVARساختاری )

 -تورم بر روی تولید قابل ارزیابی است. بدین منظور قیدهای بلندمدت مبتنی بر روش بالنچارد

مدل  تشکیل در ادامه چگونگی .رسندیمگزینه برای تشخیص به نظر  ینترمناسب، (8181کوا )

در این تحقیق و روش تشخیص مدل بررسی خود توضیح ساختاری بر اساس متغیرهای مورد 

 شود.توضیح داده می

افزوده ارزش، (SER) افزوده بخش خدماتارزش ،(INF) تورممتغیرهای نرخ  شاملtX ماتریس

افزوده بخش ارزش و (OG) افزوده بخش نفت و گازارزش ،(IM) بخش صنایع و معادن

دارای ریشه  یرمتغ پنج همه این بر این است که. فرض در نظر گرفته شد، 3(AG) کشاورزی

                                                           
1 Impulse Response Function 
2 Variance Decomposition 

 لگاریتمی  ارد خواهد شد  ها در مدل به صورتارزش افز د  بخش 3 



 09...های کشاورزیبررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش

~)1(واحد ) Ixt گیری ایستا خواهند شد. در چنین شرایطی رابطه یک بار تفاضل( هستند و با

 :(3383هینالین،  ;3333)راپاچ،  خواهد بود 8ایستا –زیر یک فرآیند برداری کوواریانس 

(3) ttt xLBxA  1)(  

یک ماتریس  B(L)، معکوس پذیر 5×5یک ماتریس  A، اپراتور تفاضل مرتبه اول که در آن 

که دارای شرایط  –بردار اجزاء اخالل ساختاری  tای های با وقفه و متشکل از چند جمله 5×5

 .باشدیم -هستند 3فه سفیدنو

 است:ارائه  قابل ( به صورت زیرVARشکل خالصه شده یا همان خود توضیح برداری )

(3) ttt uxLCx  1)(  

)()(، که در آن 1 LBALC    و
tt Au 1 باشدیم. 

بوه ترتیوب بوه صوورت     معموولی و سواختاری    VARاجزاء اخالل  یانسکووار -ماتریس واریانس

 uttuuE )( و  ' 
 )( '

ttE  چون شودیمتعریف .
tt Au 1 نوشت:   توانیم، است 

(1) '11

 



AA

u
 

بایستی  1A ( و نیزtاجزاء اخالل ساختاری )، هادادهساختاری از  هایگیرینتیجهنجام برای ا

از طریق قیدهای بلندمدت  1A( روشی برای تعیین 8181مشخص باشند. بالنچارد و کوا )

صورت زیر . واکنش افق نامتناهی به بردار اجزاء اخالل ساختاری بهاندکرده( ارائه 3)افق نامتناهی

 :شودیمتعریف 

(5) tst
s

Dx 


lim  

 شماربه ساختاری بر متغیرهای متناظر یهاتکانه ماتریس ضرایب بلندمدت D، (5)در رابطه 

])1[(11و دارای معادله  دآییم  ACID .با استفاده از  استDCIA )]1([1  ، معادله

 :( نوشت1رابطه )به صورت  توانیم( را 1)

(1)   



''11 )]1([)]1([ DDCICI
u

 

و  C)1(( و برآورد OLSکارگیری روش حداقل مربعات معمولی )هبا ب، (1)مت چپ معادله س

u

ضرایب و اجزاء اخالل ساختاری  دست آوردن برای به. 1( قابل تخمین است3از رابطه ) 

طور که اجزاء اخالل ساختاری بهبایستی فروض و قیدهای منطقی لحاظ شود. با فرض این
                                                           
1 Covariance- stationary  
2 White noise 
3 Infinite-horizon  

uو  C(1)برآوردهای حداقل مربعات معمولی از  1 
   سازگار و کارا خواهند بود. 
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، همزمان غیر همبسته هستند
سازی . با یک فرآیند نرمالیک ماتریس قطری خواهد بود 

این ماتریس به ماتریس واحد تبدیل خواهد شد )، مناسب 


I در یک سیستم .)VAR  پنج

عنصر منحصر به  85متقارن است که دارای  5×5یک ماتریس ، (1سمت چپ رابطه )، متغیره

عنصر  35ماتریس دارای ، در سمت راست این معادلهه ک. درحالیباشدیمفرد و مشخص 

مجهول، که عناصر تعداد  بایستی، ذا برای تعیین این ماتریسل (.Dمجهول است )اجزاء ماتریس 

( و تعداد عناصر مشخص که در سمت چپ معادله قرار دارند باهم 1در سمت راست معادله )

در غیر این صورت  اعمال شود. ماتریسقید روی اجزاء  83 ر باشند و بدین منظور الزم استبراب

اعمال قید صفر بر روی یکی  ها، یکی از روشدر چنین شرایطی( قابل حل نخواهد بود. 1رابطه )

 یرگذاریتأثبه معنی عدم می باشد. اعمال چنین قیدهایی  Dاز اجزاء غیر قطر اصلی ماتریس 

به  توانیمرا  هاتکانهبر متغیر دیگر است. اثرات بلندمدت مورد نظر متغیر  تکانهبلندمدت 

 صورت زیر نشان داد:

(7) 
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)شامل متغیرهای نرخ تورم،  txامین متغیر در بردار  iبلندمدت  العملعکس، ijdکه در آن 

افزوده بخش نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،وده بخش خدمات، ارزشافزارزش

امین عنصر بردار اجزاء اخالل  jرا نسبت به یک واحد تغییر در افزوده بخش کشاورزی( ارزش

 تکانه t1عنصر بردار اجزاء اخالل ساختاری یعنی  نخستین. گیردیماندازه  (tساختاری )

و  t2 ،t3 ،t4شامل ، . اجزاء بعدیشودکه تکانه ساختاری تورم نیز نامیده می تورمی است

t5  عادن و کشاورزی نفت و گاز، خدمات، صنایع و م یهابخشتولید ساختاری  تکانهبه ترتیب

01 قید تشخیصیاعمال . دهندیمرا نشان  jd  تولید ساختاری  تکانهبه این معنی است که

، هدف پژوهشاین در که از آنجاییندارد.  یا بلند مدت ی نرخ تورم اثر دائمیام روjبخش 

شخیصی های اقتصادی است نه برعکس آن، لذا قیود تبررسی اثرات تورم بر بخش

015141312  dddd  تولید  ساختاری تکانهدائمی نرخ تورم از  یرپذیریتأثمبتنی بر عدم

 تکانهاثر قیدهایی که . کار بردتوان در جهت کاهش تعداد عناصر مجهول بهرا می هابخش

ای قیدها در راستر گید، لذا نخواهد شد کند، اعمالمحدود ها بر تولید بخش ساختاری تورمی را
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این قیود  ی دیگر خواهد بود.هابخشبر  هابخش برخی تولید تکانهیرگذاری تأث چگونگیتعیین 

بندی برای این منظور رتبه. شدخواهند  تعریف منطقی و واقعیات اقتصادی هایضمبتنی بر فر

از  هاآنسهم نسبی ، هابخشبندی رتبه یهاروشاهمیت است. یکی از  دارایدر سیستم  هابخش

034 قید، ید ناخالص داخلی است. با در نظر گرفتن این معیارتول d دهنده این است که نشان

طور دائمی را به خدمات تولید بخش صنایع و معادن، میزان تولید بخشوارد بر  ساختاری تکانه

 43dجزء  د.اگر چه ممکن است اثرات موقتی داشته باش، دهدینمقرار  یرتحت تأثیا بلند مدت 

صنایع و  ترکوچکتولید بخش  تواندیم خدمات تربزرگتولید بخش  تکانهلذا ، محدود نشده است

 8توان قیود صفر می ،این توضیحبا  قرار دهد. یرتحت تأث ترا به طور دائمی با موقمعادن 

04535  dd های بخش کشاورزی بر تولید بخش ساختاری تولید تکانه، مبنی بر این که

. قید دیگر، به نظر گرفتصنایع و معادن و خدمات در بلندمدت تاثیر قابل توجهی ندارد، را در 

0252423صورت   ddd معنی عدم تاثیرپذیری بلندمدت  د. اعمال این قید بهشواعمال می

های صنایع و معادن، خدمات ید بخشهای ساختاری وارد بر تول تکانهتولید بخش نفت و گاز از 

 3یمثلث به یک ماتریس پایین Dماتریس ، یاد شدهاست. با در نظر گرفتن قیود و کشاورزی 

که از شکل ، طرف چپ آن 3( را از طریق تجزیه چولسکی1تبدیل شده و طرف راست معادله )

  دست آورد.به توانیم، شده است برآورد VARخالصه شده 

را از طریق رابطه  1Aماتریس ، C)1( برآوردهایو  Dن ماتریس با در دست داشت

DCIA )]1([1   و اجزاء اخالل ساختاری را از طریق
tt Au 1 و  دست آوردبه توانیم

مشتقات ای هنقط هایبرآورد، در صورت نیاز را انجام داد. هادادهساختاری از  هایگیرینتیجه

بلندمدت مورد نظر برای هر بخش اقتصادی از طریق 
111, ddLRD iy 

اگر . آیدیمدست به 

و لیکن برای حل سیستم و به دست ، باشد پرسشچه اعمال برخی از این قیدها در عمل مورد 

نالین، هی ;3333)راپاچ،  دکنیمناپذیر ساختاری پذیرفتن این فروض را پرهیز آوردن ضرایب

  .(3383آموسا و همکاران،  ;3383
، اقتصادی شامل خدمات یهابخشافزوده و اطالعات نرخ تورم و ارزش هاداده، در این تحقیق

 صنایع و معادن و کشاورزی از آمارهای بانک مرکزی ج.ا. ایران و مرکز آمار ایران، نفت و گاز

                                                           
های بزرگتور از  تاثیرپذیری دائمی بخشاعمال این قیود بر اجزاء باالی قطر اصلی ماتریس ضرایب بلند مدت، به معنی عدم  1 

 رسد.تر خواهد بود که منطقی به نظر میهای کوچکهای تولید بخشتکانه
2 Lower- triangular Matrix 
3 Cholesky Decomposition 
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رشد شاخص قیمت کاالها ، نک مرکزیتعریف با بنابراستخراج شده است.  8338-88برای دوره 

به  هابخشافزوده های ارزشدر نظر گرفته شده است. دادهنرخ تورم به عنوان و خدمات مصرفی 

 هستند. 8371قیمت ثابت سال 

 و بحثنتایج 

),,,,(~)1( مدل تصریح شده در قسمت قبل مبتنی بر فرض  ' IAGOGIMSERINFx tttttt  

از این  یکهر  8گیانباشتو تعیین درجه  واحد انجام آزمون ریشه، است و لذا نخستین گام

فولر  -دیکی  و پرکاربرد این کار از آزمون شناخته شدهانجام برای زمانی است.  هاییسر

 تکانهیا  در این آزمون فرض صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد .استفاده شد (ADFیافته )تعمیم

در جدول  هاآنانباشتگی ه واحد و مرتبه . نتایج آزمون ریشباشدیمدر سری مورد بررسی  پایدار

 ( ارائه شده است.3)

 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل در حالت سطح و تفاضل مرتبه اول( 2جدول )

 شرح
آماره آزمون برای سطح 

 متغیرها

آماره آزمون برای تفاضل 

  مرتبه اول متغیرها

 درجه

 انباشتگی

 I(8) -73/7 -81/3 نرخ تورم

 I(8) -33/1 -11/8 وده بخش خدماتافزارزش

 I(8) -31/1 -38/3 افزوده بخش صنایع و معادنارزش

 I(8) -51/5 -83/3 افزوده بخش نفت و گازارزش

 I(8) -31/1 -18/3 افزوده بخش کشاورزیارزش

    های تحقیق: یافتهنبعم

به  «از مبدأرض با ع»در حالت  داریمعنی درصد 5و  8در سطح  ADFر بحرانی آزمون ادیمق

با توجه . باشدیم -85/1و  -53/3 «و روند از مبدأبا عرض »و در حالت  -58/3 و -13/3ترتیب 

و با یک بار  باشندیمدارای ریشه واحد  هایسرهمه  هاآنبه آماره های آزمون و مقادیر بحرانی 

 است که هیچ همچنین نتایج آزمون بیانگر این .شوندیمگیری به سری ایستا تبدیل تفاضل

لذا،  .باشندینمداری یک درصد دارای فرایند روند ایستا در سطح معنی هادادهکدام از سری 

بررسی اثرات تورم بر تولید  برایایستا نبوده و شرایط الزم  بررسیهیچکدام از متغیرهای مورد 

 های مختلف اقتصادی برقرار است. بخش

                                                           
1 Integration  
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دست آوردن ضرایب و اجزاء اخالل از به پیش، شدگونه که در متدولوژی تحقیق اشاره همان

 این کهبرای  VARیک سیستم  تشکیل شود. در VARالزم است یک سیستم ، مدل ساختاری

به طور بهینه انتخاب شود.  باید طول وقفه، باشند داشته شرایط مناسبپسماندهای معادالت 

( 3مطابق جدول )شده است. ( استفاده AICبرای تعیین طول وقفه بهینه از معیار آکائیک )

توان به عنوان وقفه بهینه یمرا  3معیار آکائیک در وقفه سوم کمترین مقدار را دارد و وقفه 

 انتخاب کرد. 

 های مختلفمقادیر معیار آکائیک برای وقفه (4جدول )
 5 1 3 3 8 وقفه

 -33/8 -38/8 -33/8 -31/8 -33/8 معیار آکائیک

    های تحقیق: یافتهنبعم

 VARسیستم  هنگامیدست آوردن تعادل بلندمدت الزم است که سیستم پایدار باشد. برای به

کمتر از یک باشد و در داخل دایره به شعاع یک واقع  هایشهر قدر مطلقپایدار خواهد بود که 

استاندارد ارزش نخواهد داشت تکانه خطای  العملعکسدر غیر این صورت نتایج ، شود

بر قرار  برآوردی  VAR( شرایط پایداری در سیستم8با توجه به نمودار ) (.8383، زاده)بیگ

 ها اعتماد کرد.تکانه العملعکساز  ناشیبه نتایج  توانیماست و 
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Roots of the companion matrix

 
 های مشخصه معکوس در دایره واحد( قدر مطلق ریشه1نمودار )

تاری ساخ VARآن اجزاء اخالل مدل  در پی، ضرایب و VARپس از بررسی شرایط سیستم 

طور مستقیم قابل تفسیر و تحلیل نیستند به VARد. از آنجا که ضرایب سیستم شویمبرآورد 

گیرد )همتی و مباشر یمالعمل تکانه و تجزیه واریانس آن صورت این کار از طریق تابع عکس
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زا را نسبت به تغییر یکی از جمالت العمل، واکنش یک متغیر درون(. تابع عکس8388پور، 

دهد. به عبارتی، تجزیه و تحلیل تابع ، به عنوان تکانه وارده، در طول زمان نشان میاخالل

باشد. لذا، توابع بررسی تاثیرات متقابل بین متغیرهای الگو می برایالعمل به عنوان ابزاری عکس

 های مختلف اقتصادیالعمل ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویای متغیرهای تولید بخشعکس

 باشد.بینی در متغیر تورم میهای غیر قابل پیشتکانه رخداد هنگام

( 3مختلف نسبت به تورم در نمودار ) یهابخش (IRF) العمل تکانهنتایج مربوط به توابع عکس

مدت، در کوتاهدر قسمت )الف( این نمودار مشخص است، که  طور. همان8نشان داده شده است

دارد، ولی این مقدار عددی واکنش مثبت تورم تولید بخش خدمات به تکانه ساختاری 

نرخ تورم، تولید  به یدرصدیک  تکانه اعمالبا  بر اساس نتایج،. العمل قابل توجه نیستعکس

در  .یابدمیافزایش درصد  31/3درصد و در سال دوم  83/3 اول حدودسال در  بخش خدمات

که ایگونهکاهشی است. به منفی وتورم میان مدت، واکنش تولید بخش خدمات به افزایش 

ه و در سال یافتشدیدی  به بعد کاهش از سال سوماین بخش در مقابل تکانه تورمی، تولید 

در بلندمدت، اثر تکانه تورمی بر تولید بخش خدمات به صفر  .شودمیپنجم به صفر نزدیک 

تاثیرگذار تورم در بلندمدت بر رشد بخش خدمات افزایش شود و بیانگر این است نزدیک می

 نیست.

گونه . هماندهدیمتکانه تورم بر بخش صنایع و معادن را نشان  یرتأث(، 3قسمت )ب( نمودار )

مثبت  بخش نسبت به تکانه ساختاری تورم این واکنش تولید مدت،در کوتاه که مشخص است،

های تولید بخش صنایع و معادن در سال، ولی نوسانی است. با افزایش یک درصدی نرخ تورم

مدت، در میان یابد.درصد افزایش می 33/3درصد و  88/3درصد،  38/3اول تا سوم به ترتیب 

تورمی  تکانهالعمل تولید این بخش به عکس، تکانهیعنی از سال سوم تا پنجم بعد از اعمال 

 صنایع و معادنبخش  تولیدتکانه تورم بر  یرتأث دوره بلندمدت،در یک  یابد.کاهش می شدتبه

  .است تاثیرتقریبا ثابت و بی یباًرتق

دارد. تولید بخش کشاورزی اثر بسیار کمی بر  تورم که دهدیم( نشان 3قسمت )ج( نمودار )

در سال اول که، تکانه ساختاری به اندازه یک درصد در تورم، تولید بخش کشاورزی را ایگونهبه

یزان واکنش تولید بخش کشاورزی های دوم و سوم مدر سال دهد.درصد افزایش می 81/3تنها 

                                                           
 باشد.مربوطه می مقدار هر تکانه معادل یک انحراف معیار و واکنش متغیرها به هر تکانه بر حسب لگاریتم متغیر 1 
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بر این، واکنش  افزون یابد.میکاهش درصدی  31/3تورمی به حدود بسیار ناچیز  تکانهدر مقابل 

 ها نیز بسیار کمتر است.ر بخشگیانه ساختاری تورم در مقایسه با دتولید بخش کشاورزی به تک

یط تورمی، منابع مالی به جای قرار که در شرا باورندای از کارشناسان بر این عده زمینهدر این 

د. به عبارت دیگر شوهای داللی و غیرمولد میهای مولد صرف فعالیتگرفتن در مسیر فعالیت

های سوداگری های تولیدی افزایش یافته و سود فعالیتبا افزایش نرخ تورم ریسک فعالیت

اغلب با بخش تولیدی که یابد. لذا، در چنین شرایطی بخش کشاورزی به عنوان یک افزایش می

است در جذب سرمایه مورد نیاز  روروبهگذاری مورد انتظار سرمایهبازده پایین  ریسک باال و نرخ

در ای داشته باشد. ها رقابت پیروزمندانهدیگر بخشتواند با نمی رونق بخشی به تولید،برای 

یابد ولی همچنان ش میبخش کشاورزی به تکانه تورمی کمی افزای مدت، اگر چه واکنشمیان

های تولیدی بخش کشاورزی نهفته است. دلیل این امر در ویژگیباشد. درصد می 85/3کمتر از 

های های سالقیمت پایهعرضه کشاورزان بر  هایرفتار تولیدی و تصمیم طور معمولبهزیرا، 

رسد، زی مینرخ تورم در جامعه افزایش یافته و به بخش کشاور هنگامیگیرد. شکل می پیش

برای کشت و تولید  ،حتی اگر کشاورزان برای افزایش تولیدات خود بخواهند اقدام کنند

الزم است. این زمان برای حداقل حدود یک سال زمان  و تولید گوشت قرمز محصوالت زراعی

در )و لو  تولید بخش کشاورزیواکنش مثبت تولید محصوالت باغی چند سال است. بنابراین، 

 تکانهدر بلندمدت،  .کندمیو ظهور پیدا ساختاری تورم در میان مدت بروز  تکانهه ب (حد کم

. نکته دیگری که از شکل مشخص دهدتورمی تولید بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار نمی

العمل تکانه این بخش از سال پنجم تا بیستم در مقایسه با است، کندی روند کاهش تابع عکس

 است. هابخشدیگر 

که  هابخش دیگر العمل بخش نفت و گاز، بر خالفتابع عکس (،3توجه به قسمت )د( نمودار )با 

 تکانهمدت، در کوتاه العمل تکانه آنها روند نزولی دارند، از نوع نوسانی میرا است.توابع عکس

درصد و در  38/3 را در سال اول بخش نفت و گازتولید  ،تورم به اندازه یک درصد در ساختاری

ید این تورمی، رشد تول تکانهمدت، در پاسخ به در میان دهد.درصد افزایش می 11/3 ال دومس

تاثیر تورمی بر تولید بخش نفت و گاز بی تکانهدر بلندمدت،  د.شوبخش حتی منفی هم می

 است.

 تکانههای اقتصادی در مقابل العمل آنی تولید بخشاز توابع عکسلناشی طور کلی، نتایج به

مدت در بلند های اقتصادیتورمی بر تولید بخش تکانهتاثیر که  استه به تورم بیانگر این وارد
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تواند به عنوان عامل تاثیرگذار مهم و محرک رشد مدت تورم نمی. بنابراین، در بلندمیرا هستند

 باشد.های اقتصادی کشور نمیبخش

    
 )ب(             )الف(                                             

    
 )ج(                                                        )د(

 ساختاری تورم تکانهمختلف به  یهابخشواکنش تولید  (2نمودار )

متغیرهای  دیگرزا را روی وارد بر یک متغیر درون تکانهالعمل آنی اثر که توابع عکسدر حالی

های وارد تکانهبینی سهم تجزیه واریانس خطای پیش دهند،می نشانمدل خودتوضیح برداری 

بینی یک متغیر را در طول زمان شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش

در تغییرات  متغیرسهم هر  ،بینیخطای پیشتجزیه واریانس  کند. به عبارتی، بامشخص می

 با توجه به هدف این. باشدمیگیری زهو انداتفکیک قابل متغیرهای دیگر در طول زمان 

های متغیرهای مدل )شامل خود تورم و تولید بخش هایسهم تورم در نوسان تنها، پژوهش

بینی ساختاری تجزیه واریانس خطای پیش، (3جدول ) د.شمختلف اقتصادی( استخراج و ارائه 

. دهدیماله نشان س 83در افق ، تورم است تکانهمختلف را که ناشی از  یهابخشتولید 
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درصد تغییرات نرخ تورم توسط خود این  1/11در دوره اول حدود ، دشویمده دیگونه که همان

 .یابدیماین سهم با طی روند نوسانی کاهش ، و از دوره دوم دهدیممتغیر توضیح 

افق به  آغازدرصد( تکانه تورم در توضیح تغییرات تولید بخش نفت و گاز در  3سهم ناچیز )

 رسیدهدرصد  83پنجم به  سالمشخص است ولی در ادامه این سهم افزایش یافته و در  روشنی

دوره  آغازنقش تکانه تورم بر تغییرات تولید بخش خدمات در . دشویمتثبیت  تا حدودیو 

 ،مدت. در بلندرسدیمدرصد  88و از سال دوم به بعد به بیش از  باشدیمدرصد  3/1حدود 

. شودیمتولید بخش خدمات توسط تکانه تورم توضیح داده  هاینوساناز درصد  33 حدود

 هاینوساندرصد  8/85حدود  سال اولدر به اندازه یک انحراف معیار، تورم در تکانه ایجاد 

پیدا  درصد کاهش 83در سال دوم این سهم به  .دهدیمتولید بخش صنایع و معادن را توضیح 

وارد بر نرخ  تکانه .رسدیمدرصد  88و در بلند مدت به حدود  افزایش یافته دوبارهًولی  کندیم

و در  شودیم را موجبتولید بخش کشاورزی  هاینوساندرصد  88 در سال اول کمتر از، تورم

چهارم به بعد نقش توضیح  سال. از یابدیمدرصد کاهش  1ادامه این سهم حتی به کمتر از 

 87در سطح  تا حدودیکشاورزی افزایش یافته و  تورم در تغییرات تولید بخش تکانهدهندگی 

 .دشویمتثبیت 
 ناشی از تورم هابخشبینی ساختاری تولید تجزیه واریانس خطای پیش (3جدول )

 افق زمانی تورم نفت و گاز بخش بخش خدمات صنایع و معادن بخش بخش کشاورزی

3 3 3 3 3 3 

8318/3 8571/3 3133/3 3811/3 1181/3 8 

3118/3 8335/3 8881/3 3118/3 1818/3 3 

3883/3 8713/3 8111/3 3888/3 1531/3 3 

8111/3 8711/3 3333/3 3711/3 1351/3 1 

8735/3 8711/3 3853/3 8381/3 1831/3 5 

8731/3 8138/3 3351/3 8818/3 1371/3 1 

8113/3 8813/3 3381/3 8313/3 3188/3 7 

8787/3 8811/3 3388/3 8317/3 3153/3 8 

8771/3 8813/3 3831/3 8375/3 3138/3 1 

8831/3 8877/3 3313/3 8373/3 3153/3 83 

 های تحقیقمنبع: یافته

میانگین سهم ، مدت )دو سال اول(کوتاهکه در  شودمیمشخص  (1)ج در جدول راز نتایج مند

به گاز  دن، کشاورزی، خدمات و نفت وی صنایع و معاهابخشتغییرات تولید تورم در  تکانه

د، نقش تورم در شوکه مالحظه میگونههمانباشد. درصد می 8/1 و 7/8، 1/83، 1/83ترتیب 
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ها زیاد نیست. حتی در بخش صنایع و معادن که بیشترین مدت تولید بخشتغییرات کوتاه

 81درصد است، یعنی  81دهد، این عدد کوچکتر از تورمی نشان می تکانهتاثیرپذیری را از 

در . های اقتصادی استر متغیرها و عاملدیگو تغییرات تولید این بخش ناشی از  هاساندرصد نو

های خدمات، صنایع و تولید بخش هایتورمی در نوسان تکانه، سهم سال( 83)طی  بلندمدت

د که شوده میدیدرصد  8/1و  1/81، 5/87، 88 معادن، کشاورزی و نفت و گاز به ترتیب حدود

 . مدت متفاوت استکوتاهبندی در با رتبه

مدت در بلند هممدت و هادر کوت همسهم تکانه تورمی در تغییرات تولید بخش نفت و گاز 

یک واقعیت اقتصادی در کشور این است که میزان تولید و ها کمتر است. بخش دیگرمقایسه با 

(، که تا OPECهای کالن و متناسب با سهمیه ایران در اپک )صدور نفت در چارچوب سیاست

گیرد و بخش خصوصی در این زمینه حدودی مشخص و ثابت است، توسط دولت انجام می

نقشی ندارد. همچنین، قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی توسط متغیرهای اقتصادی و 

از متغیرهای بخش نفت و گاز تولید رسد یمنظر  به . لذا،شودالمللی تعیین میسیاسی بین

 شود. یم متأثرکمتر  هابخش دیگرنند تورم در مقایسه با اقتصادی داخلی ما

تورمی سهم کمتری در تغییرات تولید  تکانهدهد که در بلندمدت، نشان می دست آمدهبهنتایج 

یانگین کمتر به طور مهای خدمات و صنایع و معادن دارد و بخش کشاورزی در مقایسه با بخش

بنابراین،  .تواند ناشی از تکانه تورمی باشدزی میتولید بخش کشاور هایدرصد نوسان 85از 

این نتایج تا حدود گیرد. نشات می هااملدیگر عدرصد تغییرات تولید این بخش از  85 بیش از

های بخش فعالیترسد. با شرایط بخش کشاورزی و واقعیات اقتصادی کشور سازگار به نظر می

تاثیر شرایط محیطی مانند میزان بارندگی، گیرد و به شدت تحت کشاورزی در عرصه صورت می

حدود نیمی از اراضی کشاورزی به گیرد. دمای هوا، سرمازدگی و انواع آفات و بیماری ها قرار می

از شرایط محیطی و اقلیمی بیشتر تاثیر که تولید در چنین اراضی  شودصورت دیم کشت می

ها اغلب با ست، اگر چه این دخالتهمچنین، دخالت دولت در بخش کشاورزی زیاد اپذیرد. می

های حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و در مواردی به بهانه تنظیم بازار عنوان سیاست

های رایج در بخش کشاورزی تعیین قیمت تضمینی، صرف نظر یکی از سیاستگیرد. صورت می

توسط دولت است.  ماه(در شهریور  طور معمولبهسال زراعی ) آغازاز  پیشاز روش تعیین آن، 

دهند و در این راستا های مصوب شکل میتولیدی خود را بر اساس قیمت هایکشاورزان تصمیم

از  پسهای مصوب ساالنه هستند از آنجا که قیمتکنند. اقدام به کشت انواع محصوالت می
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ه تولید، هر گونه تغییرات در شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی در طول دورکشت محصوالت، 

های تضمینی محصوالت کشاورزی لذا، قیمت ها نخواهد داشت.در اصالح این قیمت یتاثیر

خاطر وقفه زمانی که نسبت به شرایط اقتصادی از جمله تورم هدارای انعطاف الزم نبوده و ب

های رایج دیگر واردات انواع کنند. از سیاستهای تثبیتی عمل میدارند به عنوان قیمت

این در حالی است که اغلب از این  ت کشاورزی به منظور به اصطالح تنظیم بازار است.محصوال

، کشاورزان دشوکه در بازار  ایجاد میهایی د و با آشفتگیشوابزار در زمان درست استفاده نمی

باور کارشناسان مجموعه این شوند. به در شرایط نامطلوب مجبور به عرضه محصوالت خود می

های ها در جذب سرمایهبخش دیگرتواند شرایط را برای رقابت بخش کشاورزی با می هاملعا

ها و بخش دیگررشد شتابان و نیز جلوگیری از خروج منابع مالی به سمت  به منظورالزم 

 . دسخت کندر شرایط تورمی  هافعالیت

 هاگیری و پیشنهادنتیجه
 VARمدل  برآوردبا استفاده از د کشور مختلف اقتصا یهابخشتورم بر  اثرات ،پژوهشاین  در

در این مدل، برای تجزیه و تحلیل آثار تکانه . بررسی شد، 8338-88ساختاری برای دوره 

بینی العمل و تجزیه واریانس خطای پیشهای توابع عکسها از روشتورمی بر روی تولید بخش

 استفاده شده است. 

در  نفت و گاز بخشتغییرات تولید ورمی در سهم شورک تنشان داد که  دست آمدهبهنتایج 

نفت و گاز از  بخشاز دالیل این امر می توان به تاثیرپذیری ها کمتر بود. بخش دیگریسه با مقا

شرایط اقتصاد جهانی اشاره کرد. چرا که قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و مقدار صادرات 

متغیر اقتصادی  به عنوان یک . لذا سهم تورمدشونفت بر اساس سهمیه ایران در اپک تعیین می

 بخش نفت و گاز کمتر است.تولید  هایدر نوسانداخلی، 

نسبت به تکانه تورم و  هابخشتولید  العملعکساز تحلیل تابع  دست آمدهبههمچنین، نتایج 

تولید بخش کشاورزی در مقایسه با بینی ساختاری نشان داد که تجزیه واریانس خطای پیش

یکی از دالیل چنین پذیرد. یر میتأثتورمی کمتر  تکانهی خدمات و صنایع و معادن، از هاخشب

در بخش های تضمین قیمت یاستسباشد. اجرای های قیمتی یاستساعمال تواند ای مینتیجه

تعدیل را قسمتی از اثرات تورم بر تولید این بخش  کشاورزی که بیشتر ماهیت تثبیتی دارند

 85مدت، بیش از این، بخش کشاورزی کمتر تحت تاثیر تورم قرار گرفته و در بلندنابرب د.کننمی

 شود.تولید این بخش از متغیرهای دیگر ناشی می هایدرصد نوسان
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کم است، پیشنهاد  با توجه به این نتایج و از آنجا که تاثیرگذاری تورم بر تولید بخش کشاورزی

زراعی، بهمانند های غیر قیمتی د این بخش سیاستمدت، برای بهبود تولیشود در بلندمی

گیران کالن کشور قرار های اجرایی تصمیمنژادی، بهبود تکنولوژی تولید در اولویت سیاستبه

 یقیمت هاییاستس، )نرخ تورم( باال است هایمتقکه رشد  ییهاسالدر و  مدتدر کوتاهگیرد. 

حداقل  که قیمت این محصوالتطورید بهوشدر خصوص محصوالت کشاورزی اعمال  تریمنطق

در بخش تولید افزایش یابد. در غیر این صورت  GDPمتناسب با شاخص قیمت ضمنی 

 خواهد شد. روروبهکشاورزی با مشکل جدی 

 منابع
(. بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش 8383اکبری، ن. سامتی، م. و هادیان، و. )

 .837-811(: 13و  18اقتصاد کشاورزی و توسعه، )کشاورزی. فصلنامه 

 http://www.cbi.ir، ملی کشور یهاحساب، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

پایان  .پولی و مالی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران هاییاستسبررسی اثرات  .(8383) .ص، بیگ زاده

 دانشگاه تربیت مدرس.، کشاورزی دانشکده، رشته اقتصاد کشاورزی، نامه دوره کارشناسی ارشد

آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلندمدت پول در اقتصاد  .(8383)ع.  ،و عرفانی .ا، جعفری صمیمی

 .887-838(: 17)، مجله تحقیقات اقتصادی .ایران

 .یرانادر  یاقتصادرابطه تورم و رشد  یینتب .(8385) ، ع.یاترجتو  ، غ.حداد کشاورز .ی، دادگر

 .51-88 (:3) 5 یاقتصاد یارهاجست

(. پیش بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات 8318دهدشتی، م. محمدی، ح. دهباشی، و. و دهقانپور، ح. )

 . 88-37(: 1) 1آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی 

اقتصاد ایران:  بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در .(8388) ، س. ع.و ناصری .ا، شاهمرادی

 .311-337 (:1)، پژوهشنامه اقتصادی .مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا

 ص. 313(. اقتصاد توسعه کشاورزی. تهران، دانشگاه پیام نور. 8387کالنتری، خ. و شعبانعلی فمی، ح. )

 http://www.amar.org.ir ،(8381-88منطقه ای کشور ) یهاحساب .(8313مرکز آمار ایران )

خدمات ، مختلف صنعت یهابخشبررسی میزان اثرات ضد تورمی افزایش تولید در  .(8387) .ی، نقدی

 .18-83 (:88) ،فصلنامه مدیریت .و کشاورزی

عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ، شناسایی تکانه های قیمت نفت .(8388) ، ع.پورباشرمو . ع، همتی

 .78-13 (:33)، اقتصاد انرژیفصلنامه مطالعات  .ساختاری VARایران با استفاده از 
Amusa, K., Gupta R., Karolia R. and Simo Kengne, B.D. (2010), The long-run impact of 

inflation in South Africa, University of Pretoria, Working Paper: 2010-29. 
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