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 چکيده
قیمت  ازحدیشتوسعه تورم و افزایش بیکی از مشکالت اصلی کشورها خصوصاً کشورهای درحال

 وابستگی به مواد اولیه و ایران هم به دلیل اقتصاد متکی به نفت و خدمات است؛ که کشور و کاالها

باعث افزایش هزینه تولید و  هایبرد تا جایی که این گراناز وجود تورم رنج می هاسال آالتینماش

یت الزم عدم کیف به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و اجناس تولید داخلی شده و کاهش کیفیت کاال و

فته، به همین منظور کاالهای وارداتی قرارگر اختیار اجناس و در خارج بازار داخل عمالً نسبت به بازار

العه این مط هرکدام مشخص شود که در یرتأث تورم در سطح کالن شناسایی و ثر برؤالزم است عوامل م

ها بر آن یرگذاریمیزان تأث و متغیرهای مؤثر 6111-6102 یهابا توجه به دادهای سری زمانی سال

مربوطه مورد  یهاانجام آزمونبلندمدت متغیرها با  مدت وو روابط کوتاه ARDLنرخ تورم با روش 

اخص ش بودن اقتصاد و گرفته که از میان متغیرهای شاخص توسعه انسانی، درجه باز قرار وتحلیلیهتجز

و مخارج  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک کننده باعث افزایش تورم وقیمت مصرف

 .شوندیدولت باعث کاهش تورم م

شاخص توسعه مالی، شاخص ادراک و فساد، درجه باز  نرخ تورم و :يديکل واژگان

 .بودن، حجم نقدینگی
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 احمد بيدشکی

 .یادانشگاه فنی و حرفه علمییئتهعضو 
 

 نام نویسنده مسئول:
 احمد بيدشکی

 شاخص توسعه مالی بر نرخ تورم در ایران و درجه باز بودن اقتصاد يرتأث

http://www.joas.ir/


 91 -10، ص 0931، تابستان  01اری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابد
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
که با پیشرفت علم و تکنولوژی  یهست تا جای ی در زندگی انسان بوده وعاجتما هایبخش ینتراقتصاد از گذشته تاکنون یکی از مهم

تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است که در بین مطالب اقتصادی بحث تورم و گرانی در رأس مسائل است که با بررسی اهمیت آن نه

 اند تانظر بودههم و یرأکالم هم گیران بر رفع معضل تورم در جامعه حداقل در قول و یمتصمو ها، آمارها و اسناد گذشته همه مدیران گزارش

متولی مانند تعزیرات حکومتی، بازرسی و اصناف سابقه  یهاایجاد سازمان یکی از وظایف مهم دولت با یفروشی که در ایران مبارزه با گرانیجا

ایه سنگین تورم ازسر اقتصاد درواقع س اند اماتالش کرده مدت و اورژانسی برای انجام وظایف خودکوتاه یهادارد که با اعمال روش یاچندساله

لموس م تورم وارداتی یا همان بیماری هلندی کامالً محسوس و آنعلل مهم  یکی از ییجا روز بلندتر هم شده تا تنها کم نشده بلکه رو بهایران نه

شده از مطالعه با توجه به آمارهای اعالماین  است که در یکبهیک یک رابطه مستقیم و نرخ ارز مطابق با آمارهای موجود رابطه تورم و است و

 جمخار ، حجم نقدینگی، مخارج دولت ویتتورم مانند شاخص توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، جمع متغیرهای مؤثر بر 6102تا  6111سال 

به  است و ی، حزبی( کار سخت و مشکلیایقه، سلیتورم )عوامل فکری، روان اند گرچه شناسایی تمام عوامل مؤثر برقرارگرفته یمصرفی موردبررس

مدت موجب کاهش رشد اقتصادی ولی در بلندمدت منجر به باال رفتن رشد اقتصادی خواهد عقیده بعضی از اقتصاددانان مبارزه با تورم در کوتاه

در عمل برای بررسی این  یرااست، زدرجه باز بودن اقتصاد  شد که اینجا هدف اصلی پیدا کردن رابطه نرخ تورم با دو شاخص مهم توسعه مالی و

 .دو شاخص باید اطالعات حجم نقدینگی، حجم پول، صادرات، واردات و تولید ناخالص ملی محاسبه و لحاظ شوند

 

 ادبيات موضوع
 شدهمروري بر مطالعات انجام

ه ک شودیزمینه انجام م ینها متعددی ساالنه در اتورم یکی از مسائل مهم اقتصادی همه کشوری است لذا مطالعات و پژوهش کهییازآنجا

ه چیزی ک کنندیم یریگاندازه متعدد یافزارهانرم آماری مختلف و یهاتورم را شناسایی و میزان تأثیر هرکدام را به کمک روش برمؤثر عوامل 

مقررات،  و قوانین، ها نیستند زیرا ساختار اقتصادیبه سایر کشورها و دوره یمتعمآمده یکسان و قابلدستها مهم است نتایج بههشدر تمام این پژو

 .سالیق مردم هر کشور با سایر کشورها متفاوت است برنامه ریزان، احزاب حاکم و افکار مدیران و

 

 مطالعات داخلی
واریانس به این نتیجه رسیدند که تورم داخلی تحت تأثیر متغیرهای  یهبا روش تجز (0811 و همکاران، )سلمانپور در همکاران سلمان پور و

 تورم دارد. آینده تأثیر بیشتری بر در شدنیجهان تورم وارداتی و شکاف تولید داخلی و خارج است و ، ویتورم انتظار

در کشورهای شمال افریقا به روش 0992-6112 یهابه کمک داده(0811 یمی و همکاران،صم ی)جعفر همکاران در جعفری صمیمی و

 ه ندارد.تورم منطقه موردمطالع بر یتوجهپایه الگوی مثلثی تورم گوردون به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی اثر قابل تلفیقی بر یهاداده

ترکیبی به این نتیجه رسیدند  یهابا روش داده و 0992-6102 یهابه کمک داده (0892ی و همکاران، )شاه آباد همکاران در و یآبادشاه

 ییطور نامطلوب صورت گرفته تا جاطبیعی به یهافروش ثروت دارد و مدیریت حاصل از کشورها که شاخص حکمرانی اثر منفی بر نرخ تورم در

 .بردینرخ تورم را از بین م که حتی اثر منفی شاخص حکمرانی بر

به این نتیجه رسیدند  0828-12سری زمانی  یهادولت به کمک داده زهبر اندا یدتأک با (0891 ی و همکاران،)صادق همکاران در صادقی و

اقتصاد کشور باید  دارد که برای مهار تورم نقش حمایتی دولت درد اقتصاد ایران وجو اندازه دولت در بین تورم و دارییمعن که رابطه منفی و

 افزایش یابد.

گرفته که مازاد و نتیجه  پرداخته و 0929-0992 یهاسال اقتصاد ایران در تورم در به بررسی عوامل مؤثر بر (0811 ی،)مراد دی  درمرا

 تورم در بلندمدت هستند. عوامل مؤثر بر از عرضه پول، نرخ ارز در بازار آزاد، تورم وارداتی )شاخص قیمت کاالهای وارداتی(

 به این نتیجه رسیدند که نرخ رشد 25-21با توجه به دادهای سال  (0892 و همکاران، یگرج ی)اسددر  و همکاران اسدی گرجی ینحس

 شوندیتولید ناخالص ملی و واردات باعث مهار تورم م یشنقدینگی و میزان درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم و افزا

-0812 یهااثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم را با روش رگرسیون چندک به کمک داده (0890و همکاران،  )عباس پوردر عباس پور 

م باال تور باز بودن اقتصاد وجود ندارد اما در بین تورم و دارییپایین تورم ارتباط معن یهانرخ ه دربه این نتیجه رسید ک بررسی کرد و 0831

 دارد. رابطه مثبت وجود بین این دو

 28-12 یهاسال یهابا تأکید بر اندازه دولت با استفاده از داده تورم را ( عوامل مؤثر بر0891صادقی و همکاران، )در  همکاران  صادقی و

به این نتیجه رسیدند که شاخص قیمت کاالهای وارداتی، حجم نقدینگی  با روش هم انباشتگی خود توضیح برداری با وقفه گسترده تخمین زدند و
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 ی وایتکه برای کاهش تورم اقدامات حم ییاندازه دولت در ایران منفی است تا جا تورم ایران مؤثرند و رابطه بین تورم و و نرخ بهره حقیقی بر

 نظارتی نقش مهمی دارند.

جانشینی پول در ایران با  کنندهیینپژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل تع در (0892قبایی آرانی، ) در (0892قبایی آرانی، قبایی آرانی )

 یرپول در ایران تحت تأثبه این نتیجه رسیدند جانشینی  (ardL)توزیعی  یهااستفاده از رویکرد کالن: کاربرد الگوی خود بازگشتی با وقفه

مانند حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی  یرهایاست و متغ یررسمیداخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غ یامتغیرهای تفاوت نرخ بهره

 .هزینه فرصت پول است یهاو جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص اندمعنییو ب اثریو تولید ناخالص داخلی ب

 اثرات نمودن لحاظ با ایران در صادراتی کاالهای قیمت شاخص بر ارز نرخ انتقال میزان ( تحت عنوان بررسی0893تمیزی، میزی  در )ت

پرداخته و به این نتیجه رسیده  مربوطه مدتکوتاه و بلندمدت روابط تخمین به ARDL روش از تجاری با استفاده بودن باز درجه و تورم نرخ

 بخش و مبدأ کشور به ارز نرخ تغییرات از عظیمی یعنی بخش دارد وجود صادرات قیمت شاخص و ارز نرخ بین دارییمعن و مثبت رابطه که

 ارز نرخ انتقال میزان افزایش باعث اقتصاد بودن باز درجه که است این از حاکی نتایج . همچنینشودیم منتقل مقصد کشور به آن از کوچکی

 .بردیباال م ایران در را انتقال این میزان تورم نرخ افزایش که؛ گرددیم صادرات قیمت به

 

 مطالعات خارجی

را به کمک  باز بودن تجاری برای کشور پاکستان ارتباط بین تورم و یامطالعه ( درMuhammad Zakaria, 2010)در  یامحمد زکر

 خارجی( یمالی، تورم خارجی، بده یمانند )نرخ ارز، عرضه پول، بدهی یمتغیرها از قرار داده و یموردبررس 0935-6115سری زمانی  یهاداده

 باز بودن اقتصاد یک رابطه مستقیم است. به این نتیجه رسید که رابطه تورم و استفاده کرد و

جه رسید به این نتی 0یرخطی(  تحت عنوان رابطه تورم و باز بودن اقتصاد در کشور نیجریه به روش غAdetunji, 2017ادی تانجی در )

 .که بین تورم و درجه باز بودن اقتصاد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد

-6119 یهاکشور حوزه کارائیب به روش پانل به کمک داده 1( در تحقیقی رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد و تورم را در 6106توماس )

دن درجه اقتصاد یک رابطه مستقیم و مثبتی هست و همچنین این رابطه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که رابطه بین تورم و باز بو 0911

ها بودن اقتصاد میزان تورم آن مربوط به یک دوره خاص و یا یک کشور خاص نیست گرچه ممکن است کشورهای باشند که با افزایش درجه باز

 .کاهش یابد

در کشورهای غنا و  0911-6012 یهااقتصاد را به کمک داده ( در تحقیقی رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن6105خوبایی )

 گیرییجهکه این نت منفی بر کشور نیجر دارد یرمثبت بر اقتصاد غنا و تأث یر/. تأث10نیجر بررسی کرد و به این نتیجه رسید که باز بودن اقتصاد 

 .مسائل سیاسی و روابط بین المللی تصمیمات متفاوتی بگیرند ٔ  ینهفوق باید درزم بیانگر این است دو کشور

توسعه مالی و تورم را بر رشد اقتصادی با  یر( تأث(Abdul Rahim Ridzuan et all, 2017در ، و همکاران یمیریدزوان، عبدالرح 

دند که افزایش باز بودن اقتصاد، توسعه در کشور مالزی بررسی کردند و به این نتیجه رسی ARDLبا روش  0912-6101سری زمانی  یهاداده

 یرأثتحت ت یامالحظهطور قابلمدت مثبت و بهو همچنین رشد اقتصادی در کوتاه شودیتورم منجر به باال رفتن رشد اقتصادی م یشمالی، افزا

 .تمثبت )منفی( بر رشد داشته اس یرو عالوه بر این تغییرات در توسعه مالی تأث سنجدیکننده است که افزایش تورم را مشاخص قیمت مصرف

 

 روش تحقيق
 اند از:ها عبارتآن ینترازآنجاکه در مورد تورم نظریات اقتصادی متعددی وجود دارد که مهم

 داند.یکه عامل تورم را حجم پول م ( ((MV=PYنظریه مقداری پول )همان معادله فیشر و کمبریج  -0

دت بر مپولی در کوتاه هاییاستبر اساس انتظارات تطبیقی س دیدگاه اول:. دیدگاه استنظریه جدید مقداری پول که متشکل از دو  -6

 لتولید و اشتغال و سایر متغیرها اثر دارند اما در بلندمدت پول خنثی است؛ زیرا بخش خصوصی پایدار و رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کام

مدت و هم در بلندمدت خنثی پولی هم در کوتاه هاییاستر اساس انتظارات عقالیی سمدت دارد. دیدگاه دوم: بسازگار و حجم پول اثر کوتاه

 گذارندیمدت بر متغیرهای حقیقی اثر مدر کوتاه نشدهبینییشپولی پ هاییاستفقط س هستند و

 تتورم ناشی از تقاضاسو معتقد است ریشه  داندیدیدگاه کینز: که شکاف تورمی را ناشی از افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی م -8

 داندیتولید را عامل تورم م هایینهالگوی فشار هزینه که جابجای منحنی عرضه کل بر اساس هز -3

 کالن یک اقتصاد باهم هماهنگ و متوازن نباشند یهاکه بخش یتورم ساختاری: زمان -2

                                                           
1 NARDL 
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 کندیظارات تورم را تشدید مهستند که این انت هایمتتورم روانی: همان تورم انتظاری که مردم منتظر افزایش ق -2

شده است و معموالً تورم با تغییر متغیرهای مؤثر  مختلفی برای محاسبه تورم و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ارائه یهابه همین دلیل روش

 6ARDLبه همین منظور روش  شودیمتغیر وابسته انجام م بر یرتأثیر متغیرهای مستقل با تأخ یگردعبارتبه آیدیبا یک وقفه زمانی به وجود م

 :شده که شکل کلی مدل این استها استفادهبرای پردازش داده

(0)                                                                                  1 0

P a

t j j t j t
j j

Y Y B X U 
 

 

    

 
 یگر این مدل در حالت ساده عبارت است از:دعبارتبهیا 

(6)                                                                               1 1 0 1 1t t t t t
Y Y X X U   

 
     

 

 تواندیکه در این پژوهش م شودیاند از: اول اینکه از آن در مطالعات با حجم نمونه کوچک استفاده معبارت ARDLمزایای روش 

تا شود یبیزین استفاده م -از معیار شوارتز 011 کمتر از یهادر نمونه شدهیلمحاسبه ضریب تعیین تعدهمچنین برای  .مورداستفاده قرار گیرد

طور همزمان در مدت و بلندمدت بهکوتاه یهاتخمین از درجه آزادی بیشتری برخوردار باشد. دوم، دوره یعنیدرجه آزادی زیادی از بین نرود، 

ریشه واحد رفتار  یهااز متغیرهای موردنظر بر اساس آزمون یامدل قابل تخمین هستند. سوم، اگر در مطالعات سری زمانی هرگاه مجموعه ینا

 د و آزمونتفاضل گیری ایستا گردن باریکها در سطح ایستا باشند و برخی دیگر از متغیرها با داشته باشند به این صورت که برخی از آن یادوگانه

تخمین بدون  یریگ. چهارم، این تکنیک امکان بهرهشودیپیشنهاد م ARDL گرانجر کارایی نداشته باشد. در چنین مواقعی استفاده از روش

نظر گرفت که برای  در متغیر را بهینه متفاوت هر ییهاوقفه توانیم یگردعبارتبهکند یرا فراهم م t سوگیری از مدل بلندمدت و آماره معتبر

برازش مدل از آزمون  یدرستپی بردن به یو برا دهیمیموجود انجام م یرهایبررسی مانایی متغ یجام این روش ابتدا آزمون ریشه واحد را براان

سریالی در مدل و روابط کوتاه  یهمسانی واریانس، همبستگ Fو به کمک آماره  CUSMرمزی، و برای پی بردن ثبات ساختاری مدل از آزمون 

 .کنیمیلندمدت بودن را بررسی مبودن و ب

 

 معرفی متغيرها ارائه مدل و
اطالعات متغیرها از و منابع آماری رسمی کشور مانند  شده که کلیه اعداد و استفاده 6111-6102سری زمانی  یهااین تحقیق از داده در

 مورداستفاده قرارگرفته است: Ewiewsافزار استخراج و به کمک نرم ییبانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصادی و دارا

(8)                                                                             , , , , ,        L p F fd i L G D P L p d i L g e L P L d o
 

LP= لگاریتم نرخ تورم 

LGDP= لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

Lfdiلگاریتم شاخص توسعه مالی = 

Lpdiلگاریتم شاخص ادراک و توسعه = 

Lge= لگاریتم مخارج دولت 

Lp= لگاریتم جمعیت 

Ldo= لگاریتم درجه باز بودن 
 

 نتایج تخمين
 .است هجدول آمد است که نتایج بلندمدت در یاخطا و پو یحشامل معادله بلندمدت، تصح ARDLتخمین مدل برحسب الگوی 

 

 ARDLالگوي  برحسبتخمين مدل  بلندمدت: نتایج 1جدول 
 

 متغیر ضرایب انحراف معیار tآماره 

53/0 01/1 82/1 Lp تورم 

93/0 22/1 62/0 Lfdi شاخص توسعه مالی 

01/3- 63/1 16/0- Lgdp ناخالص داخلی یدتول 

039/1- 110/1 1110/1- Lpdi شاخص ادراک توسعه 

                                                           
2 Auto regressive distributed lag 
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68/3- 18/8 61/0- Lge مخارج دولت 

82/0- 3/8 65/8- Lp جمعیت 

1/6 3 28/00 Ldo درجه باز بودن 

 

برای متغیرها نشان  ADF فولر -دلیل بر قدرت توضیح دهندگی مدل است انجام آزمون دیکی  2/00برابر  fو آماره  92/1ضریب تعیین 

است که اطالعات آن در  12/1احتمال همه متغیرها کمتر از  ینکهو ا f)با توجه به آماره شود میرد  HOکه تمام متغیرها مانا و فرضیه دهد می

 .ده استآم 6جدول 

 ADFفولر  -: نتایج آزمون دیکی2جدول 

 

 متغیرها fآماره  احتمال

1191/1 12/3- Lfdi 

136/1 02/8- Lgdp 

10/1 25/2- Lpdi 

112/1 86/3- Lge 

168/1 2/8- Lp 

12/1- 15/8- Ldo 
 

است پس فرض  12/1برای مدل چون بیشتر از  16/1که آماره  شدهیبررس هایماندهبرا احتمال نرمال بودن باق–انجام آزمون جارک  با

 شودیپذیرفته م هایماندهنرمال بودن باق

 12/1پایین مدل در سطح  کران باال و حد از ( بیشتر2/00) یزانبه م Fبرای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها چون آماره 

 ندکی( است در رابطه بلندمدت صدق م60/8و  05/6)

ها بین داده یجه( درنت52/1بیشتر است ) 12/1از  Fچون احتمال آماره  شودیها بررسی مکه همبستگی سریالی داده Fبا توجه به آماره 

 همبستگی سریالی وجود ندارد

که دلیل بر  HOاست لذا فرض  2/1است که بزرگی احتمال  22/1که احتمال آن برابر  شدهیفرض همسانی واریانس بررس Fبا آماره 

 شودیواریانس آن پذیرفته م یهمسان

 یدرستاست پس مدل به 2/1در حد  Tدر این آزمون چون احتمال آماره  کنیمیم یبا انجام آزمون رمزی درستی پردازش مدل را بررس

 پردازش شده است

معنادار عبور نکرده لذا ثبات  یکه مدل چون از نواح رسیمیمدل به این نتیجه م هاییماندهبه کمک باق CUSUMبا انجام آزمون 

 ساختاری دارد.
 

 CUSUMآزمون : نتایج 3جدول 
 

 آزمون برای انجام: t, fآماره  احتمال تشخیص نتیجه

1012<1016 

 اندنرمال هایماندهباق
 برا -جارک هایماندهفرض نرمال بودن باق 1016 1012 1016>1012

0002>8060 

 کندیصدق مرابطه بلندمدت 

 6005<806کران باال 

 کران پایین
- 0002 

بررسی رابطه بلندمدت بین 

 سطرها
Bound-test 

ها همبستگی سریالی بین داده

 وجود ندارد
 LM- test هابررسی همبستگی سریالی داده 1052 1012 1052>1012

 آزمون همسانی بررسی فرض همسانی واریانس 1022 1012 1022>1012 همسانی واریانس وجود دارد

 آزمون رمزی درستی پردازش مدل 102 1012 102>1012 پردازش شده است یدرستمدل به

آزمون  مدل از نواحی معنادار عبور نکرده پس ثبات ساختاری وجود دارد
CUSUM 
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 گيرييجهنت و بحث
و شاخص توسعه مالی  شودیمراکز آماری اعالم مطرف  آن از یهافساد که داده نظر گرفتن رابطه، شاخص ادراک و در این تحقیق با در

(
حجم پول

حجم نقدینگی
شاخص درجه باز بودن اقتصاد ) نیو همچن( 

مجموع صادرات واردات

توليد ناخالص داخلی
سری  یهاتوجه به داده جمعیت با مخارج دولت و یهاداده و( 

م دارد نرخ تور طور تجربی سنجیده شده که شاخص توسعه مالی رابطه مستقیمی باتورم به زانیهرکدام بر م تأثیر 6111-6102 یهازمانی سال

زایش یابد تورم هم افزایش فا دیداری( یهاسپرده ها وبانک دست مردم و مسکوک در هرچقدر حجم پول )مجموع اسکناس و گریدعبارتبه

هرچقدر  گریدعبارتاست با تورم رابطه مستقیمی دارد به GDPبه  یالمللنیشاخص درجه بودن اقتصاد که بیانگر نسبت یا کاالی ب .ابدییم

تر وسبیشتر محس ما )اثرات قیمتی سایر کشورها در کشور ابدییروابط اقتصادی کشور با سایر کشورها افزایش یابد میزان تورم هم افزایش م

کشور افزایش یابد شاخص درجه باز  ناخالص داخلی در رچقدر میزان تولیده گریدعبارتهمان بیماری هلندی یا تورم وارداتی است( به شودیم

از  ( یکیشودیبیشتر م هامتیثبات ق )هرچقدر تولیدات داخل افزایش یابد ابدییتورم هم کاهش م جهیدرنت و ابدییبودن اقتصاد کاهش م

 دیجاری دولت( که رابطه معکوسی با نرخ تورم دارد )تحقیق صادقی، س یامتغیرهای مستقل در این مدل میزان مخارج دولت است )پرداخته

که یک پدیده بلندمدت است زیرا افزایش اندازه دولت به معنی افزایش  شودیم تورم کمتر باشد هرچقدر اندازه دولت بیشتر گریدعبارتکمال( به

 اچنین شرایطی ت دارد که در اتی دقیق احتمال شکست بازار وجودبه دلیل عدم وجود اطالع کمال( دی)صادقی، س باشدیدولت نم یگریتصد

 ضروری است. هستند الزم و یافتگیتوسعه یهاکه مالک التیآموزش، بهداشت، تسه نهینظام جامع اطالعاتی دخالت دولت درزم یاندازراه
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