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  )مسئولنویسنده  (تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده استاد
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 و تورم یهاییایپو یسبرر به) MRSH( مارکف ینیراهگز انسیوار یناهمسان مدل از استفاده با مقاله نیا در

 هم را میرژ راتییتغ دهدیم اجازه روش نیا. میپردازیم) 1391-1367( دوره یط رانیا اقتصاد در تورم ینانینااطم
 بلندمدت و مدتکوتاه افق دو در را تورم ینانینااطم و تورم رابطه و گرفته نظر در تورم انسیوار در هم و نیانگیم در

 کهیحال در دارد، وجود تورم ینانینااطم و تورم نیب مثبت رابطه بلندمدت در که است آن از یکحا جینتا. میینما یبررس
 دارد تورم ینانینااطم بر یمثبت اثر تورم آن در که بال -دمنیفر هیفرض نیبنابرا است، یمنف رابطه نیا مدتکوتاه در
  .شودیم ثابت بلندمدت در و محدود صورتبه تنها

  
  . JEL:E31,E42 یبندطبقه
  .رانیا در تورم مارکف، ینیراهگز انسیوار یناهمسان مدل تورم، ینانینااطم :یدیکل یهاواژه

  

  مقدمه. 1
 یسخنران از پس تورم ینانینااطم و تورم رابطه به مربوط یتجرب یهاپژوهش و ینظر مباحث یکل طوربه

 یقیحق یرهایمتغ بر تورم اثر که بود یفرد نینخست دمنیفر. شدند مطرح1977 سال در دمنیفر مشهور
 به. نمود تیحما تورم ینانینااطم بر تورم ریتأث از شدتبه و نمود مطرح تورم ینانینااطم کانال از را اقتصاد

 ریمس خصوص در ینانینااطم نیا و دهدیم شیافزا را تورم ینانینااطم تورم نرخ شیافزا یو دهیعق

                                                            
      3/9/1392 :تاریخ پذیرش         12/8/1392  :تاریخ دریافت*
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 ییناکارا رو نیا از کند،یم مختل منابع یکارا صیتخص یبرا ار متیق زمیمکان ییکارا ندهیآ یها متیق
 یباز کی قالب در را دمنیفر بحث) 1992( بال. شودیم منجر را دیتول سطح در کاهش و یاقتصاد
 شهرت بال–دمنیفر میپارادا به بعدها که داد قرار لیتحل مورد استمدارانیس و مردم نیب نامتقارن یاطالعات

 با یمتفاوت جینتا به که نمودند ظهور دمنیفر از پس زین یگرید یهامیپارادا دمنیفر هیرنظ خالفبر. افتی
  ).2011 هار،یب و کاراناراتنه( ندیگویم 1بیرق یهامیپارادا آنها به که انددهیرس بال –دمنیفر میپارادا

 میپارادا نیا اساس بر. نمود اشاره) 1986(٢ملتزر – کوکرمن میپارادا به توانیم بیرق یهامیپارادا از
 وجود صورت در که معنا نیا به دهد،یم شیافزا را تورم نرخ متوسط که است تورم ینانینااطم در شیافزا
 یریغافلگ منظور به یانبساط یپول استیس کی از که شوندیم بیترغ استگذارانیس یتورم ینانینااطم

 از معکوس تیعل نیا که شوند برخوردار آن) یکاریب کاهش( رشد منافع از تا ندینما استفاده کارگزاران
  . دهدیم نشان را تورم به تورم ینانینااطم

 نیا است معتقد ملتزر – کوکرمن میپارادا همانند زین سوم میپارادا عنوانبه) 1993( ٣هلند میپارادا
 در شیفزاا که تفاوت نیا با دهد،یم قرار ریتأث تحت را تورم نرخ متوسط که است تورم ینانینااطم
 یبرا یازهیانگ یپول استگذارانیس هلند دهیعق به. داد خواهد کاهش را تورم نرخ متوسط تورم ینانینااطم
 به که است یاقتصاد ثبات جادیا آنها یاصل زهیانگ بلکه ندارند، یناگهان یپول رشد از استفاده با اقتصاد کیتحر
 ینانینااطم در شیافزا نیبنابرا است، معروف نندهکتیتثب یمرکز بانک ای 4یمرکز بانک یاسازیپا هیفرض
 یمنف آثار کاهش و ییزداتورم منظوربه یانقباض یپول استیس از تا کندیم قیتشو را استگذارانیس تورم
 یتجرب مطالعات هامیپارادا نیا یتجرب آزمون منظوربه. ندینما استفاده یاجتماع رفاه بر تورم ینانینااطم
 مشکل 2 با پژوهشگران تورم ینانینااطم و تورم رابطه یتجرب یبررس در. است تهگرف صورت یفراوان
 ریسا برخالف ینانینااطم چراکه است، تورم ینانینااطم محاسبه یچگونگ نخست مشکل. اندمواجه یاساس
 از توانیم آن محاسبه یبرا که است یذهن یمفهوم بلکه ست،ین مشاهده قابل ریمتغ کی اقتصاد یرهایمتغ

 ینانینااطم و تورم متقابل ارتباط چگونه نکهیا دوم مشکل. نمود استفاده یمختلف یهاشاخص و هاروش
. شودیم مالحظه یتجرب مطالعات در عمده روش 3 تورم ینانینااطم محاسبه خصوص در. شود یمدلساز
 ینیجانش عنوانهب هیاول یهاپژوهش در که است تورم نیانگیم در یآمار راتییتغ از استفاده نخست روش
 یبرا یرشرطیغ راتییتغ از هاپژوهش نیا در واقع، در. است شده گرفته نظر در تورم ینانینااطم یبرا

                                                            
1. Rival Paradigms  
2. The Cukierman -Meltzer Paradigm 
3. Holland Paradigm 
4. Fed Stabilization 
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 عنوانبه تورم متحرک اریمع انحراف از شریف مثال، عنوانبه. شودیم استفاده تورم ینانینااطم سنجش
  .نمود استفاده ینانینااطم یبرا ینیجانش

 کهیطور به د،یآیم دستبه یدانیم یهاپژوهش از که است ییهاشاخص زا استفاده دوم روش
 روش و شودیم گرفته نظر در تورم ینانینااطم ریمتغ عنوانبه تورم از افراد ینیبشیپ انسیوار ای یپراکندگ

 بر که یتانتقادا لیدلبه روش نیا. است تورم ینانینااطم محاسبه یبرا یسنجاقتصاد یهامدل از استفاده سوم
 به مثال، عنوانبه. گرفت قرار استفاده مورد یاگسترده طوربه ینانینااطم اتیادب در بود وارد قبل روش 2
 قابل یهانوسان و است تورم ینیبشیپ قابلریغ راتییتغ تورم ینانینااطم دوراکس و ملتزر و کوکرمن دهیعق
 نرخ انسیوار نخست روش 2 در کهیحال در کند،ینم جادیا را یاقتصاد ینانینااطم گونهچیه ینیبشیپ

 شده مشاهده تورم نرخ انسیوار نیا که شودیم گرفته نظر در ینانینااطم نیجانش عنوانبه شدهمشاهده تورم
 یبرا یمناسب نیجانش نیبنابرا است، تورم ینیبشیپ قابلریغ راتییتغ هم و شدهینیبشیپ راتییتغ شامل هم

  . ستین تورم ینانینااطم
. بود شتازیپ تورم ینانینااطم محاسبه یبرا مناسب مدل یمعرف در )1983( 1انگل ،سوم روش چارچوب در

 پژوهشگران یبرا را یدیجد چهیدر ARCH(2( یشرط یناهمسان انسیوار ویاتورگرس مدل یمعرف با یو
 محاسبه یبرا تورم معادله ینیبشیپ یخطا یشرط انسیوار از مدل نیا در. گشود ینانینااطم نهیزم در

. کندیم رییتغ زمان طول در ینیبشیپ یخطا یشرط انسیوار آن در که شودیم استفاده یتورم ینانینااطم
 یشرط انسیوار از و ردیگیم نظر در را ینیبشیپ قابلریغ راتییتغ یقبل یهاروش برخالف مدل نیا

 مدل انگل دنبالبه. کندیم استفاده تورم ینانینااطم یبرا ینیجانش عنوانبه تورم نشدهینیبشیپ یهاشوک
GARCH3 مدل یبرا یمیتعم که شد مطرح) 1986(4بولرسلو توسط  ARCHانسیوار مدل نیا در. بود 

 لیدل نیا به و شد یمعرف ینیبشیپ یخطا و یشرط انسیوار دو هر وقفه با ریمقاد از یتابع یشرط
  . شدیم داده حیتوض بهتر انزم طول در مدل نیا از استفاده با ینانینااطم

 محاسبه یبرا هامدل نیا از یاریبس یهاپژوهش GARCH وARCH  یهامدل یمعرف دنبالبه
 مطالعات در هامدل نیا فراوان استفاده رغمیعل. نمودند استفاده تورم با آن ارتباط یبررس و تورم ینانینااطم
  .باشندیم ییهایینارسا یدارا زین هاروش نیا یتجرب

                                                            
1. Engle 
2. Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity(ARCH) 
3. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH) 
4. Bollerslev 
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 شودیم گرفته نظر در یشرط انسیوار در راتییتغ آنها در چند هر که است نیا هامدل نیا یاصل ضعف
 چگونه که کنندیم ارائه را ییبرآوردها هامدل نیا گر،ید عبارت به. است ثابت یشرطریغ انسیوار
 ثبات عدم کانام آنها جهینت در کند،یم رییتغ نیمع ساختار کی در زمان یط تورم یشرط انسیوار

 ینانینااطم نادرست برآورد به تواندیم مسئله نیا. رندیگینم نظر در را میرژ راتییتغ از یناش یساختار
 رخ میرژ راتییتغ و یساختار یهاشکست قیطر از که یداریناپا هامدل نیا در چراکه شود، منجر تورم

  . شودیم گرفته دهیناد دهدیم
 دهیناد GARCH یهامدل در میرژ راتییتغ کهیزمان دهندیم ننشا) 1994( ساسمل و لتونیهم
تیمحدود بر غلبه منظوربه. کند بزرگ حد از شتریب را انسیوار در یماندگار است ممکن شودیم گرفته

 ینیراهگز میرژ رییتغ یهامدل گسترش و یمعرف در یسع مختلف پژوهشگران هامدل نگونهیا یاساس یها
 مدل کی تورم ینانینااطم و تورم رابطه یبررس منظوربه) 1993( میک ان،یم نیا در. نمودند مارکف
 به نسبت یکل یبرتر 3 یدارا حداقل که نمود یمعرف را MRSH(1( مارکف ینیراهگز انسیوار یناهمسان
  :است به شرح زیر  GARCHو ARCH یهامدل

 از یناش ینانینااطم آثار به توجه با و یشرطریغ یهاانسیوار اساس بر را تورم ینانینااطم مدل نیا -
  . کندیم محاسبه میرژ انتقال از یناش نشدهینیبشیپ یها شوک
 یبررس امکان نیا که شودیم یمدلساز یموقت و یدائم یاجزا به تورم یسر مدل نیا در -
 2 در را تورم ینانینااطم و تورم رابطه توانیم نیبنابرا سازد،یم سریم را تورم بر یدائم و یموقت یها شوک
  . نمود یبررس مدتبلند و مدت کوتاه افق

  ).2004 ،یهامر و هاریب( کندیم اعمال را میرژ راتییتغ و یساختار یهاشکست ریتأث -
 .شود یم استفاده تورم ینانینااطم و تورم یهاییایپو یبررس منظوربه مدل نیا از رانیا در بار نینخست یبرا

 قالب در را رانیا تورم ینانینااطم و تورم یهاییایپو بتوان تا کندیم کمک لمد نیا یبرآورد جینتا
  . نمود یبررس میرژ راتییتغ امکان نمودن لحاظ با بلندمدت در هم و مدتکوتاه در هم شدهمطرح یها میپارادا

 .شودیم مطرح ودموج یهامیپارادا قالب در ینانینااطم و تورم رابطه ینظر یمبان ابتدا مقاله یبعد بخش در
 جینتا 5 بخش در و شودیم یمعرف MRSH مدل مقاله 4 بخش در. باشدیم 3 بخش موضوع یتجرب نهیشیپ
  .باشدیم مقاله نیا بخش نیآخر یریگجهیونت یبندجمع. گرددیم ارائه رانیا اقتصاد یبرا مدل نیا

  
  
  

                                                            
1. Markov Regime –Swiching Heteroscedasticity  
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  ینانینااطم و تورم رابطه ینظر نهیشیپ. 2
  ینانیاطمنا بر تورم اثر. 2-1
 از را اقتصاد یقیحق یرهایمتغ بر تورم اثر خود نوبل یسخنران در که بود یکس نینخست) 1977( دمنیفر

 که بود معتقد یو. نمود تیحما تورم ینانینااطم بر تورم ریتأث از شدتبه و نمود مطرح ینانینااطم کانال
 ریمس خصوص در ینانینااطم. شودیم یناش تورم ینانینااطم کانال از یاساس طوربه تورم یمنف یواقع آثار

 یقراردادها میتنظ نیبنابرا دهد،یم کاهش را هامتیق خصوص در اطالعات حجم ندهیآ یها متیق
 شود بلندمدت رشد و یگذارهیسرما کاهش باعث تواندیم امر نیا و سازدیم دشوار را بلندمدت

 ).2011 ،1جربرگیلزوویما(
 و تورم نیب رابطه دمنیفر نظر اساس بر که داشتند اشاره) 2011( هاریب و هکاراناراتن راستا، نیا در
 است ممکن تورم در شیافزا کندیم دیتأک نخست شاخه. ردیگیم نشأت شاخه 2 از ینانینااطم

 تورم و شتریب ینانینااطم خود نیا که برند کاربه یانقباض یپول استیس تا دینما بیترغ را استگذارانیس
  . کند یم جادیا ندهیآ در ار یباالتر

 کند یم حرکت گرید یسو به ییسو از استیس. کندیم جادیا آن با مواجهه یبرا را یمیعظ فشار تورم انفجار
 ینانینااطم که دهند یم صیتشخ همگان. کندیم جادیا یواقع و شدهینیبشیپ تورم نرخ در را یاگسترده راتییتغ و

 ).1977 دمن،یفر( بود خواهد ندهیآ یزمان فاصله هرگونه در یواقع تورم با رابطه در ییباال
 را نشدهینیبشیپ تورم شدهمشاهده نرخ تورم ینانینااطم کندیم ینیبشیپ دمنیفر دوم شاخه در

 ییکارا فیتضع از یناش متیق زمیمکان در اختالل لیدلبه آن به مربوط رفاه کاهش و دهدیم شیافزا
  .دهدیم رخ دیتول رشد یکند لیدلبه رفاه کاهش نیا. باشدیم یصیتخص

 مختل را ها متیق با رابطه در اطالعات یمحتوا باالتر ینانینااطم دهدیم نشان دمنیفر گر،ید یمعنابه
 دمنیفر گر،ید عبارت به. دینمایم فایا منابع یکارا صیتخص در یمهم نقش اطالعات نیا که دینمایم

 تورم شیافزا کهیطور به دارد، یهمبستگ تورم ینانینااطم با یمثبت طوربه تورم سطح که کندیم ادعا
 یپول استیس یابزارها از که یاستگذارانیس تیفعال کهچرا دهد،یم شیافزا را تورم ینانینااطم

 شیافزا و یواقع تورم و شدهینیبشیپ تورم نیب وقفه گسترش باعث کنندیم استفاده 2یدیصالحد
 یاقتصاد کارگزاران باالست تورم ینانینااطم که ییفضا نیچن در. شودیم ندهیآ در تورم ینانینااطم
  .کنند ینیبشیپ یدرستبه را ندهیآ یهامتیق سطح توانند ینم

                                                            
1. Miles and Vijverberg 
2. Discretionary Policy 
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 است معتقد یو. دهد یم قرار بحث مورد ینانینااطم کانال از را تورم یهانهیهز گرید یاهیزاو از زین) 1994( گالوب
 یگذار  هیسرما بر یمنف اثر بر عالوه تواندیم که است تورم یهانهیهز نیترمهم از یکی تورم ینانینااطم که

 نادرست درک به منجر تورم ینانینااطم اثر. دهد قرار ریتأث تحت زین را مصرف و اندازپس ماتیتصم ،یتجار
 دارد یپ در را یرگذا هیسرما یهابرنامه ییناکارا و شده یمتیق عالئم انحراف و ینسب یها متیق سطوح از
 یمنف اثر هیسرما انباشت کاهش آن موجببه و یگذارهیسرما کاهش. کاهدیم یگذارهیسرما سطح از و

. دارد آشکار یاقتصاد اثر 2 تورم ینانینااطم کندیم انیب یو. داشت خواهد یاقتصاد رشد بر بلندمدت
 یاقتصاد کارگزاران یریگمیتصم رییتغ به تورم ینانینااطم که معنا نیا به نامند،یم Ex-Ante را اثر نینخست
 ها میتصم نوع نیا در کهچرا گرفتند،یم ینانینااطم طیشرا ریغ در ادیز احتمال به که شود یم منجر آنچه به

 .ندارد یاثر آنها یقیحق یهاتیفعال بر ینانینااطم نیبنابرا شود،یم گرفته نظر در شدهینیب شیپ تورم
 در اثر نیا است معتقد گالوب. افتدیم اتفاق یریگمیتصم از پس که شودیم دهینام Ex-Post دوم اثر
 مدت کوتاه اثر و زمان کهچرا است، شده تورم ینانینااطم باعث که است یپول یهااستیس به پاسخ

 بود شده  ینیب شیپ آنچه از یواقع تورم که افتدیم اتفاق یزمان نیا و است نامطمئن تورم بر یپول استیس
 لیدل به یاقتصاد یریگمیتصم در اختالالت رساندن حداقل به یبرا کندیم شنهادیپ یو. باشد متفاوت
  ).1994 گالوب،( دهد ادامه متیق تیتثب استیس به است بهتر یمرکز بانک یتورم ینانینااطم

 قالب رد را آن ینانینااطم و تورم نیب رابطه خصوص در دمنیفر بحث) 1992( بال گر،ید یسو از
 عنوان تحت ینظر اتیادب در بعدها که نمود مطرح استگذارانیس و مردم نیب نامتقارن یاطالعات یباز کی

  . شد مطرح بال -دمنیفر میپارادا ای بال -دمنیفر هیفرض
 که هستند یاستگذارانیس نخست گروه. دارد وجود استگذاریس نوع 2 شودیم فرض بال - دمنیفر میپارادا در
 به نسبت مقابل در و داشته تورم به نسبت یکمتر تیحساس دوم گروه و هستند حساس رمتو به نسبت

 نیجانش یتصادف روند با گروه دو نیا که است نیا بر فرض. دهند یم نشان خود از یشتریب تیحساس یکاریب
 در .متفاوتند ییزداتورم یاقتصاد یهانهیهز کاهش یبرا خود تعهدات در استگذاریس نوع 2 نیا. شوند یم قدرت
 هستند، نییپا سطح در تورم نگهداشتن به لیتما استگذاریس دو هر است نییپا یجار تورم نرخ که یطیشرا
  . است متفاوت استگذاریس گروه دو نیا پاسخ رودیم باال یجار تورم نرخ کهیزمان کهیحال در

 را نهیپرهز رکود کی اقدام نیا اگر یحت هستند مصمم تورم با مبارزه در نخست گروه استگذارانیس
 منظور به تورم نگهداشتن نییپا در تعهداتشان نقض مستعد دوم گروه کهیحال در د،ینما جادیا اقتصاد در
 یبرا تورم نهیهز. باشند یم خود مدتکوتاه یاسیس دستاورد یبرا اشتغال در یموقت شیافزا به یابیدست
 گروه جهینت در باالست، اریبس اول گروه استگذاریس یابر کهیحال در است، میمال دوم گروه استگذاریس
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 دوم گروه استیس کهیحال در کنند،یم اتخاذ باال تورم با یهادوره یط را یانقباض یپول استیس نخست
 به نسبت مردم است نییپا تورم نرخ کهیزمان نیبنابرا دارند، لیتما یانبساط یپول استیس از استفاده به

. باشند یم نامطمئن باال تورم زمان در کهیحال در هستند، مطمئن یپول مقامات توسط یپول استیس انتخاب
 که کندیم ادعا بال – دمنیفر میپارادا رسندیم قدرت به یتصادف طوربه استگذاریس دسته دو هر که آنجا از

 شیافزا از تیعل نیابرابن دهد، یم شیافزا ندهیآ تورم سطح با رابطه در را ینانینااطم باالتر یجار تورم نرخ
 شیافزا کی که کندیم ینیبشیپ میپارادا نیا نیهمچن باشد،یم ندهیآ تورم ینانینااطم در شیافزا به یجار تورم
  . دهد یم شیافزا مدتکوتاه در هم و بلندمدت در هم یدائم طوربه را تورم ینانینااطم تورم نرخ نیانگیم در

  

  رمتو بر تورم ینانینااطم اثر. 2-2
 به که است شده مطرح ینظر اتیادب در) 1986( ملتزر و کوکرمن توسط بار نینخست تورم بر تورم ینانینااطم اثر

 نیا کنند یم ادعا بال - دمنیفر میپارادا یهاینیبشیپ برخالف آنها. است مشهور ملتزر - کوکرمن میپارادا
 یبرا )1983( 1گوردن - برو مدل چارچوب از آنها. دهدیم شیافزا را متوسط تورم که است تورم ینانینااطم در شیافزا
 و پول رشد نرخ ینانینااطم با یاقتصاد کارگزاران که معنا نیا به کنند،یم استفاده خود هینظر حیتوض
 از است ممکن طلب فرصت استگذارانیس ینانینااطم نیا وجود صورت در. اندمواجه تورم ینانینااطم

 کاهش است ممکن واقع، در .ندینما استفاده یاقتصاد کارگزاران نمودن ریغافلگ ورمنظبه یانبساط یپول استیس
 از استفاده آنها دهیعق به نیبنابرا کنند، مبادله تورم متوسط نرخ در بلندمدت شیافزا نهیهز به را یکاریب در
 که دهد یم شیافزا را تورم ینانینااطم 3یزمان یناسازگار رفتار چارچوب در 2یدیصالحد یهااستیس
 نیا ینظر اتیادب در. شود یم مدتکوتاه در هم و بلندمدت در هم تورم نرخ در شیافزا به منجر امر نیا

 یتعهد یها زمیمکان کمبود به شود یم تورم ینانینااطم شیافزا باعث که طلبفرصت استگذارانیس رفتار
  ).2011 هار،یب و کاراناراتنه( شود یم داده نسبت تورم یهدفگذار و یمرکز بانک استقالل ینهادها شامل

 .شود یم تورم کاهش به منجر تورم ینانینااطم شیافزا است معتقد ملتزر - کوکرمن برخالف) 1995( هلند
 یو دهیعق به. کند یم انیب یاجتماع نهیهز منظر از را تورم و تورم ینانینااطم نیب یمنف رابطه یو
 یاصل زهیانگ بلکه ندارند، پول یناگهان رشد قیطر از تصاداق کیتحر یبرا یا زهیانگ یپول استگذارانیس

 معروف 4کنندهتیتثب یمرکز بانک ای یمرکز بانک یاسازیپا هیفرض به که است یاقتصاد ثبات جادیا آنها
 یپول استیس از تا کندیم قیتشو را استگذارانیس تورم ینانینااطم در شیافزا کند یم ادعا هلند. است

                                                            
1. Barro and Gordon 
2. Discretionary 
3. Time-Inconsistent Behavior 
4. Stabilization 
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 نیبنابرا ند،ینما استفاده یاجتماع رفاه بر آن یمنف آثار و تورم ینانینااطم کاهش و ییزداتورم منظوربه یانقباض
  .شود یم ندهیآ تورم کاهش باعث ملتزر -کوکرمن میپارادا ینیبشیپ برخالف تورم ینانینااطم

  

   یتجرب نهیشیپ. 3
 با مختلف پژوهشگران توسط یتورم ینانینااطم و تورم رابطه یبررس منظوربه یاگسترده یتجرب مطالعات
 رابطه هاپژوهش یبرخ. است گرفته صورت متفاوت یکشورها یبرا و گوناگون یهاروش از استفاده

 نیا گرید یهاپژوهش. دادند قرار یبررس مورد را معکوس ارتباط یبرخ و ینانینااطم به تورم از هیسو کی
 یگاه و متفاوت جینتا مطالعات نیا در. دادند قرار یابیارز و یبررس مورد هیسو دو صورتبه را ارتباط
 یزمان بازه مطالعه، مورد کشور ای مکان به نسبت مطالعات نیا جینتا رسدیم نظربه. شودیم مشاهده متناقض

  .است حساس تورم ینانینااطم محاسبه یبرا یانتخاب مدل ای روش و نمونه دوره ای
 که )1978( 4شریف و 3)1976( لتیو و لوگو ،2)1971( گوردن ،)1971(1اوکان پژوهش مانند هیاول مطالعات در

 تورم یها نرخ نیب مثبت یهمبستگ ،بود شده گرفته نظر در تورم ینانینااطم نیجانش عنوانبه تورم انسیوار
  .شد مشاهده تورم انسیوار و

 نیا از یاریبس یتجرب مطالعات بولرسلو و انگل توسط GARCHو  ARCH یهامدل یمعرف دنبال به
 یدییتأ که گرفتند جهینت را ینانینااطم بر تورم مثبت اثر هاپژوهش نیا از یبرخ. نمودند استفاده هامدل
 متحده االتیا یبرا ARCH مدل از استفاده با) 1991( وانزیا مثال، عنوانبه. است بال -دمنیفر هیفرض یبرا
 با )2001( فونتاس ،7 گروه یکشورها یبرا GARCH مدل از استفاده با) 1998( یپر و ریگر کا،یآمر

 مطالعه در و هند کشور یبرا GARCH مدل از استفاده با) 2006( تورنتون ا،یتانیبر یبرا مدل نیا از استفاده
 از استفاده با صربستان کشور یبرا) 2009( 5سینو مالد نوظهور، کشور12 یبرا 2007 سال در خود یبعد

 یبرا) 2007( کاراناسوس و فونتاس ،7 گروه یکشورها یراب) 2004( سیآپرج ، GARCH روش
 GARCH از استفاده با هیترک کشور یبرا) 2000( یپر و ناس گر،ید یزمان دوره یبرا 7 گروه یکشورها

 همچون یمطالعات نیهمچن گرفتند، جهینت را) بال -دمنیفر میپارادا( تورم ینانینااطم بر تورم مثبت اثر
 از استفاده با) 2005( همکاران و دال ،EGARCH مدل از استفاده با) 2009( وگلویساتس و کوراپ

 استفاده با) 2011( کوراپ نوظهور، و افتهی توسعه یکشورها از یگروه یبرا GARCH  نامتقارن یها مدل

                                                            
1. Okan 
2. Gordon 
3. Logue and Willet 
4. Fisher 
5. Mladenovic 
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 مثبت اثر ARMA-GARCH مدل استفاده با) 2012( کاراهان و است نامتقارن مدل که TGARCH مدل از
 متحده االتیا یبرا خود مطالعه در )2001( وانگ مقابل، در. دهندیم نشان را تورم ینانیمنااط بر تورم
 نیا یبررس مورد دوره در که رسد یم جهینت نیا به ARFIMA-GARCH مدل کی از استفاده با کایآمر

  .دارد تورم ینانینااطم بر یفیضع یمنف معنادار اثر تورم مطالعه
 عنوان به. دهند یم نشان را تورم ینانینااطم بر تورم مثبت اثر هم و یمنف راث هم ها پژوهش نیا از یبرخ

 ،7 گروه یکشورها یبرا GARCH مدل از استفاده با) 1996( همکاران و یلیبا مطالعه به توان یم مثال،
 همکاران و فونتاس و GARCH مدل از استفاده با یصنعت یکشورها از یگروه یبرا) 2010( فونتاس

 را تورم بر تورم ینانینااطم مثبت اثر هاپژوهش از گرید یبرخ. نمود اشاره 7 گروه یکشورها یراب) 2006(
 کی از استفاده با )2006( لسونیو مثال، عنوانبه. است ملتزر- کوکرمن میپارادا بر یدییتأ که دهندیم نشان
 شامل ایآس یشرق جنوب کشور 4 یبرا) 2012( همکاران و موگال ژاپن، کشور یبرا EGARCH-M مدل
 همکاران و برومنت ،EGARCH و GARCH یهامدل از استفاده با لندیتا و نیپیلیف ،یمالز ،یاندونز

 مدل از استفاده با) 2010( کیمال و هاریب متحده، االتیا یبرا ARCH مدل از استفاده با )2009(
EGARCH دهد یم شیافزا را تورم ورم،ت ینانینااطم که افتندی دست جهینت نیا به متحده االتیا یبرا .

 و GARCH مدل از استفاده با نوظهور کشور 12 یبرا) 2007( تورنتون مطالعه همچون ییهاپژوهش
 یکشورها یبرخ یبرا 7 گروه یکشورها یبرا GARCH-M مدل از استفاده با) 2005( فونتاس و نیبرد مطالعه
 ینانینااطم مثبت اثر کشورها یبرخ یبرا و) هلند میپارادا دییأت( تورم بر را تورم ینانینااطم یمنف اثر مطالعه مورد
  .افتندیدر را) ملتزر - کوکرمن میپارادا دییتأ( تورم بر تورم

 با) 2004( ناکاسیکنت و متحده االتیا یبرا GARCH مدل از استفاده با) 2000( یپر و ریگر مطالعه
 هیفرض رد( ندارد یاثر تورم بر تورم ینانینااطم هک رسندیم جهینت نیا به انگلستان اقتصاد یبرا مدل نیا

  ).هلند هیفرض و ملترز – کوکرمن
 رابطه یبررس منظور به شودیم استفاده GARCH یها روش از که یمطالعات تمام در داشت توجه دیبا
 کردیرو کی از مطالعات یبرخ. است شده استفاده متفاوت کردیرو 2 از تورم ینانینااطم و تورم

 از تورم ینانینااطم نیجانش عنوانبه یشرط انسیوار ابتدا که معنا نیا به نمودند، استفاده یا هدومرحل
 ینانینااطم و تورم یعل رابطه گرنجر تیعل آزمون از استفاده با سپس شود، یم محاسبه GARCH یها مدل
 استفاده GARCH-M ایGARCH-in-Mean  مدل از مطالعات از گرید دسته. ردیگیم قرار یبررس مورد

 قیطر نیا از و شود یم فراهم یشرط انسیوار به تورم نیانگیم معادله بودن وابسته امکان آن در که کنند یم
 یها مدل از استفاده. نمود برآورد را تورم ینانینااطم و تورم رابطه توانیم مدل نیا در همزمان طور به
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GARCH ها مدل نیا. دینمایم جادیا ینانینااطم رفتار رب یکمتر یهاتیمحدود زین مطالعات در نامتقارن 
 حال، هر به. باشند داشته ینانینااطم یبرآوردها بر یمتفاوت آثار یمنف و مثبت یهاشوک دهد یم اجازه

. سازد یم وارد شدهانجام یها پژوهش بر را ییهاتیمحدود زین GARCHو ARCH یهامدل از استفاده
 اثر تورم انسیوار و نیانگیم معادله بر است ممکن که را میرژ راتییتغ یاامدهیپ توانندینم ها مدل نیا

 انسیوار کند یم رییتغ تورم یشرط انسیوار که یوجود با هامدل نیا در. آورند حساب به بگذارد
 که ندینما یم ارائه را ییبرآوردها ها مدل نیا گر،ید عبارت به. شودیم گرفته نظر در ثابت یرشرطیغ

  .کند یم رییتغ مشخص ساختار کی در زمان یط تورم یشرط انسیروا چگونه
 ینانینااطم آنها دهیعق به. گرفت قرار توجه مورد) 1993( واچتل وانزویا توسط بار نینخست مسئله نیا
 در ینانینااطم که 1یقطع ارز هم جزء یکی. شود کیتفک جزء دو به تواندیم ندهیآ تورم با رابطه در

 منعکس را تورم ندیفرا بر ندهیآ یهاشوک انسیوار و ردیگینم نظر در را ندهیآ رمتو یهامیرژ خصوص
 مورد در ندهیآ راتییتغ خصوص در ینانینااطم که باشدیم 2یمیرژ ینانینااطم جزء یگرید و کندیم
 یهامدل و مطالعات در اگر دادند نشان جزء دو نیا به تورم ینانینااطم هیتجز با آنها. است یتورم میرژ

 بر عالوه ها مدل نیا نگردد اعمال تورم ینانینااطم رابطه در میرژ رییتغ یامدهایپ به یجد توجه تورم ینانینااطم
 بحث نیا دنبال به. کنند یم برآورد حد از کمتر زین را آن اثر دهندیم نشان حد از کمتر را ینانینااطم نکهیا
 که 3نشده مشاهده جزء مدل کی به مارکف ینیاهگزر انسیوار یناهمسان نمودن اضافه با) 1993( میک

 لیتحل در میرژ رییتغ یامدهایپ بتوان که کند یم ارائه را یمدل است حالت -فضا مدل از یخاص شکل
 یبرا را ینانینااطم و تورم یها ییایپو خود مدل یمعرف از پس یو. نمود برآورد را ینانینااطم و تورم رابطه
 یکشورها یبرا) 2004( یهامر و هاریب همچون یپژوهشگران. داد قرار یبررس دمور متحده االتیا اقتصاد
 و لویکاست ،)هلند و ایتالیا آلمان، انگلستان،( ییاروپا کشور 4 یبرا) 2006( فونتاس و نیبرد ،7 گروه

 یبررس منظور به میک مدل از ایاسترال اقتصاد یبرا) 2011( هاریب و کاراناراتنه و پرو اقتصاد یبرا )2006( همکاران
 دادند نشان مدل نیا از استفاده با یهامر و هاریب مثال، عنوان به .نمودند استفاده ینانینااطم و تورم یها ییایپو

 یدائم ای یموقت ها شوک ایآ که دارد یبستگ امر نیا به 7 گروه یکشورها در ینانینااطم و تورم رابطه
. است متفاوت گرید کشور به یکشور از و است متفاوت فمختل یها افق در رابطه نیا نیبنابرا هستند،

 مختلف یکشورها یبرا را مدتکوتاه ینانینااطم و تورم رابطه خود پژوهش در زین فونتاس و نیبرد
 یبرا و مثبت انگلستان و هلند یکشورها یبرا مدت کوتاه در رابطه نیا که یطور به نمودند، یابیارز

                                                            
1. Certainty Equivalence 
2. Regime Uuncertainty Component 
3. Unobserved Component 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 24

https://qjerp.ir/article-1-706-fa.html


  139 ... تورم ینانینااطم و تورم یهاییایپو

 و ایتالیا یکشورها یبرا ینانینااطم و تورم رابطه بلندمدت در که یحال در است، صفر ایتالیا و آلمان یکشورها
  .است صفر کشورها گرید یبرا و است یمنف انگلستان
 مشابه عمده طور به که است شده انجام تورم ینانینااطم و تورم رابطه نهیزم در یمتعدد مطالعات زین رانیا در

 نیا تمام. اند نموده استخراج را تورم ینانینااطم و تورم معنادار و مثبت ارتباط مطالعات نیا اغلب و اند بوده گریکدی
 وش نیفرز به توان یم ها پژوهش نیا جمله از و اند برده بهره GARCH وARCH  یهاروش از ها پژوهش

 با) 1385( ینیتشک ،GARCH روش با )1385( یسور و یمیابراه ،GARCH روش با) 1385( یعباس و
 با) 1388( مجاب و مهرآرا و ARFIMA-GARCH روش با) 1387( لو طالب و یمحمد ،GARCH روش
  .نمود اشاره  EGARCH و GARCH یهاروش

  

 1مارکف ینیراهگز انسیوار یناهمسان مدل. 4

 ینیراهگز انسیوار یناهمسان مدل) 1993( میکGARCH و  ARCH یهاروش یها تیمحدود به توجه با
 اضافه با نمود تالش یو. نمود یمعرف تورم ینانینااطم و تورم یایپو رابطه یرسبر منظور به را مارکف
 از یخاص شکل که 2نشده مشاهده جزء مدل کی به لتونیهم مارکف ینیراهگز انسیوار یناهمسان کردن
 نظر در تورم انسیوار و نیانگیم در میرژ راتییتغ یامدهایپ که دینما ارائه را یمدل است 3حالت-فضا مدل
 است فرض نیا اساس بر یزمان یهایسر لیتحل و یسنجاقتصاد در حالت- فضا یهامدل کاربرد نیشتریب. ردیگ
 مدل در یو ابتدا. است همسان انسیوار) حالت( 5گذار معادالت و 4یریگاندازه معادالت در اخالل جمالت که
 جزء مدل به نسبت که یوجود با مدل نیا .دینمایم وارد را ARCH نوع از یناهمسان انسیوار نشدهمشاهده جزء

 یامدهایپ تواند ینم اما د،ینما لحاظ را یاقتصاد یزمان یهایسر رفتار تواندیم بهتر استاندارد نشدهمشاهده
 یناهمسان نشدهمشاهده جزء حالت-فضا مدل به میک منظور، نیا به. ردیگ نظر در را میرژ راتییتغ از یناش
 در انتقاالت شود یم فرض مدل نیا در که معنا نیا به نمود، اضافه را مارکف ینیراهگز انسیوار
 مشاهده تیوضع ریمتغ کی قیطر از) حالت( گذار و یریگ اندازه معادالت در اخالل جمالت یها انسیوار
 به کردیرو نیا از استفاده با سپس شود، یم تیهدا ابدی یم گسترش مارکف ندیفرا کی اساس بر که نشده

  . پردازد یم تورم ینانینااطم با آن رابطه در کایآمر متحده االتیا یفصل تورم فتارر یمدلساز

                                                            
1. Markov  Regime-Switching  Heteroscedasticity (MRSH) 
2. Unobserved Component  
3. State- Space Model 
4. Measurement Equations 
5. Transition Equations 
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 معرض در تورم که کند یم فرض) 1990( 1یوسچت بال کردیرو از یرویپ به ابتدا میک راستا نیا در
 و 2روند یتصادف جزء کی شامل کشور هر در تورم یسر که معنا نیا به است، یموقت و یدائم یها شوک

 نیا با ارتباط در را یمتفاوت یهاینانینااطم توانیم نیبنابرا است، تورم روند حول 3یموقت یمانا جزء کی
 در انتقال .دهند یم رییتغ را تورم روند که شود یم شامل را یعیوقا یدائم یهاشوک. گرفت نظر در جزء دو

 در ینانینااطم یسچت و بال اهدگید از. است تورم روند حول یها نوسان یموقت یها شوک و تورم روند
 که یحال در دارد، یبستگ یموقت یها شوک انسیوار به) مدت کوتاه ینانینااطم( بعد فصل تورم خصوص

 یبستگ) یدائم یها شوک انسیوار( تورم روند انسیوار به ادیز یها سال یط تورم با رابطه در ینانینااطم
 نیا جینتا در قبل یها پژوهش توسط شده گرفته نظر در یزمان افق در تفاوت که کنند یم ثابت آنها. دارد

 و مدت کوتاه ینانینااطم به ینانینااطم هیتجز نیبنابرا مؤثرند، ینانینااطم و تورم رابطه بر یمبن ها پژوهش
 یبرا را یسچت و بال هیاول مدل. دهد حیتوض را ها پژوهش نیا در متناقض یتجرب جینتا تواندیم بلندمدت

  .نوشت ریز صورت به توان یم کشور هر تورم یزمان یسر
  

)1(                                                                                         

      )2(                                                                             

 جزء  و یواقع تورم  آن، در که است نشده مشاهده یاجزا ساده مدل کی) 2( و )1( معادالت
 در تورم ینانینااطم و تورم رابطه یبررس منظوربه. کندیم تیتبع یتصادف گام ندیفرا کی از تورم روند
  و . رندیگ یم نظر رد را یموقت یها شوک هم و یدائم یهاشوک هم خود مدل در مختلف یها افق
 نیبنابرا هستند، 4دیسف نوفه دو هر شود یم فرض که دهندیم نشان را یدائم و یموقت یهاشوک بیترت به

 را تورم که کنند یم لحاظ را یعیوقا  یموقت یها شوک. است دیسف نوفه عالوه به تورم روند با برابر یواقع تورم
 یموقت یها شوک مثال، عنوان به. گذارد ینم اثر تورم روند بر اما دهد، یم قرار ریتأث تحت یموقت طور به

 روند که ردیگ یم بر در را یعیوقا  یدائم یهاشوک. اندنمونه نیا از تقاضا یموقت یهاشوک ای عرضه
 و شود یم یمشخص پول رشد روند قیطر زا اغلب تورم روند مثال، عنوانبه. دهدیم رییتغ را تورم

 یتلق تورم روند بر یدائم یها شوک از یانمونه توانندیم دهندیم رییتغ را پول رشد روند که ییها شوک
  :کند یم ارائه ریز صورت به را خود MRSH مدل حیتصر میک کردیرو نیا گرفتن نظر در با. شوند

                                                            
1. Ball and Cecchetti 
2. Stochastic trend component 
3. Stationary component 
4. White Noise 
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                                            )3(  

                                                                                                                                     )4(  

 و تورم یتصادف روند بر یدائم یها شوک بیترتبه  و  زین نجایا در
 معرض در تورم یموقت جزء هم و یدائم جزء هم مدل نیا در. دهندیم نشان را مانا یموقت یها شوک

. دهد یم نشان روند جزء در را میرژ رییتغ که است یانشدهمشاهده تیوضع ریمتغ . است میرژ راتییتغ
 از نقطه هر در را آن یهاتیوضع  و است میرژ راتییتغ معرض در زین تورم یموقت جزء مشابه طور به

 یتیوضع دو مارکف رهیزنج اساس بر که شودیم فرض  و  ریمتغ دو درهر. دهد یم نشان زمان
  . ابندی یم گسترش مستقل طور به 1اول مرتبه
 بیترت به که کنند اریاخت را کی و صفر ریمقاد توانند یم مارکف ینیراهگز مدل در ریمتغ دو نیا
 تیوضع ریمتغ که یزمان. هستند مانا یموقت جزء و یتصادف روند جزء در انسیوار تیوضع دهنده نشان
 تیوضع ریمتغ که یزمان و است نییپا انسیوار میرژ ای  تیوضع دهنده نشان ردیگ یم خود به صفر ارزش
  .دهد یم نشان را باال انسیوار میرژ ردیگ یم خود به را کی ارزش
 کی از  و  حرکت یچگونگ احتمال عیتوز رهایمتغ از کامل ییایپو کی داشتن منظور به
 با تواند یم ها میرژ نیب انتقال مارکف ینیراهگز مدل در اساس، نیا بر. است ازین مورد گرید تیوضع به تیوضع

  :است ریز صورت به سیماتر نیا. دشو داده نشان 2انتقال احتمال سیماتر از استفاده
 

 

 )5   (           

 وقوع یها بیترک مانند که یاقتصاد متفاوت  تیوضع ای میرژ 4 فوق حیتصر اساس بر یکل حالت در
  :باشد داشته وجود تواند یم ریز صورت به است t زمان در یمیرژ

1 میرژ:   

  2 میرژ:                                                                                           )           6(

3 میرژ:   

4 میرژ:   

                                                            
1. First Order Two-State Markov Chain 
2. Transition Probability Matrix 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 24

https://qjerp.ir/article-1-706-fa.html


  73 شماره   یاقتصاد یهااستیس هاوپژوهش فصلنامه   142

 به 2 میرژ. است مارکف رهیزنج دو هر یبرا نییپا انسیوار تیوضع  با مطابق کی میرژ ب،یترت نیا به
 زین 3 میرژ. دارد اشاره تورم یموقت جزء یبرا باال انسیوار و یدائم زءج یبرا نییپا انسیوار تیوضع
 ت،ینها در. است یموقت جزء یبرا نییپا انسیوار و یدائم جزء یبرا باال انسیوار تیوضع دهنده نشان
 .دهد یم نشان را مارکف رهیزنج دو هر یبرا باال انسیوار تیوضع 4 میرژ

 رند،یگ یم را h0  ارزش یموقت جزء بر ها شوک و Q0 ارزش یدائم جزء بر ها شوک که است آشکار مدل حیتصر از
 دارد وجود شوک دو هر یبرا باال انسیوار که یتیوضع در. دارند قرار نییپا انسیوار تیوضع در آنها که یزمان

  .رندیگ یم خودرا به  h0+h1  ارزش یموقت یهاشوک وQ1+ Q0 ارزش یدائم یها شوک
. شوند برآورد) 1999( نلسون و میک یوتریکامپ تمیالگور از استفاده با توانندیم لمد نیا یپارامترها

 ای ها تیوضع که یطور به کند، یم فراهم میرژ ریمتغ به بسته تورم نرخ از را ییبرآوردها  یپارامترها
 اثر µ یپارامترها قیرط از آن نیانگیم بر تورم یدائم و یموقت یهاشوک یبرا باال انسیوار یها میرژ
 تورم، نیانگیم بر یدائم یها شوک یباال انسیوار تیوضع اثر 1µپارامتر که معنا نیا به گذارند، یم

 هر که یزمان را اثر نیا 3µرپارامت و تورم نیانگیم بر را یموقت جزء یباال انسیوار تیوضع اثر 2µپارامتر
 در را ینانینااطم اثر برآورد1µتر، قیدق انیب به. دهد یم نشان دارند قرار باال انسیوار تیوضع در شوک دو

 در را ینانینااطم اثر برآورد 2µ. دهد یم نشان بلندمدت یدائم جزء ای روند جزء یباال انسیوار حالت
 در را ینانینااطم اثر اندازه برآورد 3µ و ردیگیم اندازه مدت کوتاه در یموقت جزء باال انسیوار حالت
10. دهد یم نشان مدت کوتاه در یموقت و بلندمدت روند جزء دو هر در باال انسیوار حالت )( QQ شیافزا 
10 و) کم( باال انسیوار تیوضع طول در روند جزء انسیوار )( hh طول در یموقت جزء انسیوار شیافزا 
 شود یم استفاده 1ییراستنما حداکثر روش از مدل نیا برآورد منظور به. کنند یم مشخص را) کم( باال انسیوار تیوضع

 تمیالگور. ردیگ  یم انجام 2(EM) دیام یحداکثرساز تمیالگور یاجرا اساس بر برآورد نیا). 1990 لتون،یهم(
EM زند یم نیتخم است وابسته پنهان یتصادف ریمتغ کی به شدهمشاهده یزمان یسر کهیزمان را مدل یپارامترها.   

  

  رانیا اقتصاد یبراMRSH  مدل برآورد. 5
 سال متیق به CPI3 کنندهمصرف تمیق شاخص یفصل شدهلیتعد یزمان یسر از پژوهش نیا در
 مطالعه مورد دوره و است یجهان بانک استفاده مورد یهاداده منبع. است شده استفاده 1383 هیپا
  : است شده محاسبه ریز صورتبه تورم نیهمچن باشد، یم) 1367- 1391) (1988 –2012(

  

                                                            
1. Maximum Likelihood 
2. Expectation Maximization 
3. Consumer Price Index 
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)7(                                                                        
( ) ( )( )t 1100 ln CPI ln CPItINF −= × −

  

 تمیالگور از استفاده با یبررس مورد دوره یبرا  MRSH مدل )MLE( ییراستنما حداکثر یها نیتخم
 است شده استفاده مدل نیتخم یبرا که یافزار نرم. است شده انجام) 1999( نلسون و میک و) 1993( میک یساز نهیبه

GAUSS Light 10 مدل یپارامترها نیتخم جینتا. باشد یم MRSH است آمده) 1( جدول در.  
  

  MRSH مدل یپارامترها نیتخم جینتا. 1 جدول
t  802/0آماره  انحراف معیار تخمین پارامترها  099/0  101/8  

 889/0  101/0  802/8   784/0  146/0  369/5   956/0  027/0  4/35   21/0  368/0  057/0   906/0  148/0  12/6   189/0  717/0  263/0   617/1  684/0  36/2   15/2  519/0  14/4   77/2-  285/0  71/9-   51/6  79/2  33/2  
12/191: مقدار حداکثر راستنمایی   

  .قیحقت جینتا: مأخذ
  

 اثر نیتخم 1µ.دهندیم نشان گانه 4 یهامیرژ از کی هر در را تورم نرخ یها نیتخم µ یپارامترها
 ینانینااطم اثر اندازه نیتخم 2µ. دهد یم نشان  بلندمدت روند جزء یباال انسیوار حالت در را ینانینااطم
 در را ینانینااطم اثر اندازه نیتخم 3µ و دهدیم نشان مدتکوتاه در یموقت جزء باال انسیوار حالت در را

10. دهد یم نشان مدتکوتاه در یموقت و بلندمدت روند جزء دو هر یباال انسیوار حالت )( QQ شیافزا 
10 و) کم( باال انسیوار تیوضع طول در روند جزء انسیوار )( hh طول در یموقت جزء انسیوار شیافزا 
  .نندک یم مشخص را) کم( باال انسیوار تیوضع

 ینانینااطم شیافزا که دارد نیا بر داللت و دارد ییباال یمعنادار و باشد یم بزرگ و مثبت 1µ پارامتر نیتخم
 آن در که باشد یم ملتزر –کوکرمن میپارادا با مطابق جهینت نیا. شودیم تورم مدت بلند روند شیافزا به منجر یتورم
  . شود یم تورم شیافزا به منجر یورمت ینانینااطم شیافزا
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 )موقت( مدت کوتاه ینانینااطم در شیافزا که است نیا یمعنابه و باشدیم بزرگ و یمنف 2µ پارامتر نیتخم
 است مثبت 3µ پارامتر نیتخم. باشد یم هلند میپارادا با مطابق که شودیم مدتکوتاه تورم نرخ کاهش به منجر

  . شود یم تورم شیافزا به منجر بلندمدت و مدت کوتاه ینانینااطم در همزمان شیافزا دهد یم نشان و
 اثر دهد یم نشان امر نیا که است کمتر 2µ پارامتر  از  1µ پارامتر قدرمطلق که شود یم مالحظه نیهمچن

 مقدار. است کمتر رانیا اقتصاد در مدت کوتاه در اثر نیا با سهیمقا در بلندمدت در تورم بر تورم ینانینااطم
 که معنا نیا به ،دارد یریچشمگ اختالف 2µ و 1µ پارامتر دو با سهیمقا در که باشد یم 51/6 زین 3µ پارامتر
 تنها که یطیشرا با سهیمقا در تورم بر یبزرگتر اثر بلندمدت و مدت کوتاه ینانینااطم همزمان شیافزا
  . کند یم جادیا را دارد وجود بلندمدت ای مدت کوتاه در ینانینااطم

 یبرا  ،  ینیراهگز ریمتغ یبرا  انتقال احتماالت سیماتر عناصر نیتخم
 با میرژ از رییتغ احتمال 889/0 پارامتر. باشند یم معنادار ییباال سطح در  ینیراهگز ریمتغ

 ینانینااطم با میرژ یماندگار یعبارتبه ای روند جزء نییپا ینانینااطم با میرژ به روند جزء نییپا ینانینااطم
 جزء یباال انسیوار با میرژ یماندگار احتمال 802/0 پارامتر دهد، یم شانن را روند جزء نییپا

 احتمال با سهیمقا در روند جزء نییپا انسیوار با میرژ یماندگار احتمال نیبنابرا دهد، یم نشان را روند
 احتمال دهنده نشان 956/0 پارامتر. باشدیم شتریب روند جزء یباال انسیوار با میرژ یماندگار
 با میرژ یماندگار احتمال 784/0 پارامتر و باشد یم یموقت جزء نییپا انسیوار با میرژ یماندگار

 نییپا انسیوار با میرژ یماندگار احتمال با سهیمقا در که دهد یم نشان را تورم یموقت جزء یباال انسیوار
 یها شوک یباال انسیوار حالت در گرفتن قرار احتمال و تورم نرخ )1( نمودار .باشد یم کمتر یموقت جزء
  .دهد یم نشان را رانیا اقتصاد) روند( یدائم

  

 
  )روند( یدائم یهاشوک به مربوط باال انسیوار حالت احتمال و تورم نرخ. 1 نمودار
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 نمودار نیا شود یم گرفته نظر در بلندمدت ینانینااطم یبرا ینیجانش عنوان به روند جزء یباال انسیوار که آنجا از
 راست سمت یعمود محور نمودار نیا در. دهد یم نشان بلندمدت در را رانیا اقتصاد تورم ینانینااطم و تورم ییایپو

 تورم روند بر یدائم یها شوک یبرا باال انسیوار احتمال چپ سمت یعمود محور و دینما یم مشخص را تورم نرخ
 احتمال است افتهی شیافزا تورم نرخ جا هر یبررس مورد دوره یط که افتیدر توان یم نمودار نیا از. دهد یم نشان را
 ایپو طور به بلندمدت ینانینااطم و تورم ریمتغ دو مثبت یهمراه واقع، در. ابدی یم شیافزا زین روند جزء یباال انسیوار

 بودن حاکم نیا دارندکه رابطه مثبت طور به ینانینااطم و تورم بلندمدت در گر،ید عبارت به. گردد یم مشاهده
  .دهد یم نشان رانیا اقتصاد در بلندمدت یتورم ینانینااطم و تورم نیب رابطه در را بال–دمنیفر میپارادا

 .دهد یم نشان رانیا اقتصاد یبرا را یموقت یهاشوک یباال انسیوار حالت در گرفتن قرار احتمال و تورم نرخ) 2( نمودار
 چپ سمت یعمود محور و کند یم مشخص را تورم نرخ راست سمت یعمود محور زین ارنمود نیا در

 یها شوک یباال انسیوار. دهد یم نشان را تورم روند بر یموقت یهاشوک یبرا باال انسیوار احتمال
 را انریا اقتصاد تورم ینانینااطم و تورم ییایپو شکل نیا. دهدیم نشان را مدتکوتاه ینانینااطم زین یموقت

 یها شوک یبرا باال احتمال و تورم نرخ یمنف یهمراه نمودار نیا مالحظه با. کندیم میترس مدت درکوتاه
 رابطه تورم ینانینااطم و تورم مدتکوتاه در گر،ید عبارت به. شودیم مشاهده یبررس مورد دوره در یموقت
 یموقت یها شوک یباال انسیوار احتمال است افتهی شیافزا تورم نرخ جا هر که معنا نیا به دارند، یمنف

 و تورم رابطه مدت کوتاه در دهدیم نشان مشاهده نیا که ابدییم شیافزا زین) مدت کوتاه ینانینااطم(
  .شود یم مشاهده هلند میپارادا بودن حاکم تنها و ستین بال –دمنیفر میپارادا با سازگار رانیا اقتصاد در ینانینااطم

  

  
  یهای موقتتورم و احتمال حالت واریانس باال مربوط به شوکنرخ . 2نمودار 
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 یزمان افق 2 در را تورم ینانینااطم و تورم نیب رابطه توانیم فوق ینمودارها از آمده دست به جینتا به توجه با
 روزب به منجر تواند یم جامعه در یمختلف علل نکهیا به توجه با نمود ریتفس نگونهیا مدتبلند و مدت کوتاه
 تورم شیدایپ بر که شودیم جامعه در ییرفتارها بروز به یمنته ییفضا نیچن جادیا و شودیتورم ینانینااطم
 کنترل یابزارها باشد، تورم ینانینااطم منشأ تواندیم خود تورم بروز عوامل کهییآنجا از و زند یم دامن
 آنجا از اساس، نیا بر. ندینما کنترل را تورم دیتشد بر یتورم ینانینااطم یاثرگذار ینحوبه توانند یم تورم
 باشد،  یم ریپذ امکان یمرکز بانک توسط یانقباض یپول یهااستیس اعمال قیطر از تورم مهار مدت کوتاه در که
 رابطه مدت کوتاه در جهینت در شد، نخواهد انینما تورم بر تورم ینانینااطم یمنف ریتأث مدتکوتاه در رو نیا از

 باشد، یم مدت کوتاه در هلند میپارادا جینتا همان که شودیم مشاهده تورم با تورم ینانینااطم نیب معکوس
 تواند یم بالقوه صورت به هااستیس نیا که شودیم مشاهده رانیا در یتورم رکود دهیپد وجود لیدل به اما
 لیدل به بلندمدت در و داده ارقر ریتأث تحت ینگینقد کاهش لیدلبه را یگذارهیسرما و دیتول بلندمدت در

 یکسر همچون یگرید عوامل نیهمچن گردد، تورم شیافزا به منجر یاقتصاد رشد بر یمنف یاثرگذار
 کشور، ینفت یدرآمدها و نفت متیق ثباتیب تیماه و یمرکز بانک استقالل عدم دولت، بودجه
 ییناکارا به منجر یاواسطه یالهاکا و هیاول مواد واردات به اقتصاد یوابستگ و ارز نرخ یها نوسان

 یفضا جادیا بر تورم ریتأث به توجه با که شودیم بلندمدت در تورم درکنترل یانقباض یپول یها  استیس
 توسط زا تورم یرفتارها بروز به منجر امر نیا که شود یم دیتشد جامعه در تورم ینانینااطم مجدد ینانینااطم
 فوق لیدال به تورم برکنترل یانقباض یپول یهااستیس یاثربخش امکان که آنجا از و گردد یم جامعه افراد
 ینانینااطم حرکت یایپو روند ب،یترت نیا به. ابدییم شیافزا بلندمدت در تورم ندارد وجود بلندمدت در

  .است بال -دمنیفر  میپارادا بر یدییتأ مهم نیا که شودیم همسو بلندمدت در تورم و تورم
 در مقاله نیا یبررس مورد دوره در گرفتهصورت یرخدادها بر ینگاه با تا شود یم شتال نجایا در
 در تورم کاهش و یکنترل یابزارها اعمال وجود با که یتورم ینانینااطم بروز لیدال به رانیا اقتصاد
  :نمود اشاره است شده یمنته بلندمدت در تورم بروز به مدت کوتاه

 یتیحما دیشد یها استیس اعمال با شودیم مشاهده بود همراه یلیتحم جنگ با که ییها سال در
 بر جنگ از یناش تورم ینانینااطم اثر یاارانهی صورتبه یاساس و یضرور یکاالها انواع عرضه و دولت
 تمرکز لیدل به هاسال نیا در کهیحال در نداشت، یچندان رشد هامتیق یعموم سطح و نشد داریپد تورم
 یا ارانهی یکاالها انبوه ارائه و نکرد رشد تقاضا با همگام دیتول زانیم جنگ به مربوط یهاوزهح به ها برنامه
  .شد افزوده دولت یاارانهی بار بر سال به سال و شد هامتیق نگهداشتن نییپا موجب دولت
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 یبرخ کاهش و ها متیق یآزادساز یبرا دولت تالش یسازندگ دوران در و جنگ اتمام از پس
 جامعه در ینانینااطم یفضا شیافزا به منجر نبود ریپذهیتوج جنگ از پس دوران در آنها تداوم که ها ارانهی

 نیباالتر که دهدیم نشان انقالب از پس یهاسال در تورم نرخ سابقه. بود تورم دیشد رشد آن جهینت که شد
 یبرا ینگینقد قیتزر و یصاداقت لیتعد استیس یاجرا که گرددیم باز 1374 سال به رانیا در تورم نرخ

 یاجرا با البته. شد سال نیا در تورم نرخ یرکوردزن موجب یرساختیز یاتوسعه یهاطرح شبردیپ
 دیگرد مواجه یداخل ناخالص دیتول شیافزا با کشور اقتصاد بازار در ینسب ثبات یبرقرار و یکنترل یها استیس
 تحت کشور سطح در دیتول) 1376 - 1378( یهاالس یط مجدد. شد لیتعد بعد یها سال در تورم نرخ و
 نفت درآمد کاهش از حاصل یتورم ینانینااطم بروز و افتی کاهش ینفت یدرآمدها دیشد کاهش ریتأث

 ریتأث تحت یا مالحظه قابل رشد از دیتول) 1379-1382( یهاسال یط نیهمچن شد، تورم شیافزا به منجر
 که یطور به داشت، دنبال به را تورم کاهش و عرضه شیافزا امر نیا و گرفت قرار ینفت یدرآمدها شیافزا
 .افتی کاهش 1380 سال در تورم نرخ

 بانک استقالل گسترش دولت، یمال انضباط شیافزا تورم، مهار یها استیس اتخاذ با دوران نیا یط
 به نسبت تورم خنر جامعه در نفت درآمد شدن ریسراز از یریجلوگ یبرا یارز رهیذخ حساب جادیا و یمرکز
 یجزئ نوسان تورم نرخ) 1380-1385( یهاسال یط ینانینااطم یفضا نبود لیدل به و افتی کاهش قبل

 سراسر یعمران یها طرح به دولت یسو از یالیر و یدالر فراوان منابع قیتزر 1385 سال در اما داشت،
 جادیا و جامعه سطح در سرگردان ینگینقد رشد موجب یبانک التیتسه یاعطا شیافزا و کشور
 انضباط کاهش و یعمران یهاطرح شیافزا با نیهمچن د،یگرد تورم رشد متعاقباً و یتورم یها ینانینااطم
 در ینانینااطم دیتشد و کشور در نفت فروش از حاصل یهااسکناس چاپ از یناش ینگینقد النیس و یمال

 به بعد یها سال در مردم به شتریب فشار اهشک یبرا دولت اما افت،ی شیافزا تورم 1387 و 1386 یها سال
 با مدت کوتاه در تورم کاهش از یانشانه که نمود اقدام یانقباض یهااستیس یاجرا و ینگینقد انباشت
 به ینزول ریس تورم 1388 سال در .شد مشاهده گذشته یهاسال از یتورم ینانینااطم یفضا تداوم وجود
 با اما د،یرس یرقم کی عدد به بار نینخست یبرا 1389 سال در و داشت تداوم ینزول ریس نیا و گرفت خود
 دو مجدد رقم نیا یتورم ینانینااطم بروز و سال یانیپا یهاماه در ها ارانهی یهدفمند طرح یاجرا به توجه
 لیدل به یاقتصاد نامساعد اوضاعبه توجه با هاارانهی یهدفمند روند ادامه. افتی شیافزا و شد یرقم
 ینانینااطم شیافزا به منجر 1391 و 1390 یهاسال در ارز نرخ دیشد یهانوسان و یاقتصاد یها میرتح

 یا اندازه به تورم بر یتورم ینانینااطم یفضا یمنف یاثرگذار که شد یاقتصاد دیشد یثبات یب لیدل به یتورم
  .شد مشاهده اقتصاد در یا ندهیفزا تورم که بود
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    یریگ جهینت و یبند جمع. 6
 و تورم یایپو رابطه یبررس منظور به مارکف ینیراهگز انسیوار یناهمسان مدل از پژوهش نیا در

 امکان شد یمعرف) 1993( میک توسط که مدل نیا در. است شده استفاده رانیا اقتصاد در تورم ینانینااطم
 .شود یم گرفته نظر در اول مرتبه از تقلمس مارکف ندیفرا 2 از استفاده با آن انسیوار و تورم نیانگیم در میرژ رییتغ

 انسیوار که یحال در کند، یم رییتغ یشرط انسیوار آنها در که GARCH وARCH  یهامدل برخالف
 ینانینااطم آثار به توجه با و یرشرطیغ یها انسیوار اساس بر را تورم ینانینااطم مدل نیا است ثابت یرشرطیغ

 تورم یسر مدل نیا در نیهمچن کنند،یم محاسبه میرژ انتقال از یاشن نشدهینیبشیپ یهاشوک از منبعث
 سازد، یم سریم را تورم بر یدائم و یموقت یهاشوک یبررس امکان نیا که شود یم کیتفک یموقت و یدائم یاجزا به

  .نمود یبررس مدت بلند و مدت کوتاه افق 2 در را تورم ینانینااطم و تورم رابطه توان یم نیبنابرا
 و بلندمدت افق 2 در تورم ینانینااطم و تورم یایپو رابطه که دهد یم نشان پژوهش نیا یتجرب جیتان
 میپارادا دو هر و دارد وجود تورم ینانینااطم و تورم مثبت یهمراه بلندمدت در. است متفاوت مدت کوتاه

 را تورم ینانینااطم ورمت شیافزا که معنا نیا به است، حاکم بلندمدت در ملتزر-کوکرمن و بال -دمنیفر
 رابطه مدت کوتاه در که یحال در دهد،یم شیافزا را تورم زین تورم ینانینااطم شیافزا و دهد یم شیافزا
 تنها و ستین صادق بال - دمنیفر میپارادا گرید که معنا نیا به شود،یم مشاهده تورم ینانینااطم و تورم یمنف

 رانیا اقتصاد در را تورم تورم، ینانینااطم شیافزا مدت کوتاه رد که یطور به است، حاکم هلند میپارادا
 است نیا گرفت جهینت توان یم پژوهش نیا یهاافتهی از که یاستیس دستاورد هرحال به. دهد یم شیافزا
 اتخاذ از بلندمدت و مدتکوتاه در متیق ثبات منظوربه ستیبایم یمرکز بانک ژهیو به دولت که
 شود یم تورم ینانینااطم شیافزا باعث و سازدیم نامطمئن را تورم روند که یاقتصاد یها استیس

 تورم ینانینااطم بر عوامل ریسا یبررس و دولت یاقتصاد یهااستیس ریتأث یبررس البته. دینما یخوددار
  . داشت خواهد بر در را یدیمف جینتا قطع طوربه که ردیگ قرار یبعد یهاپژوهش موضوع تواند یم
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