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 :کیدهچ

تورم  . اهمیت موضوعگذاردمیبر کل اقتصاد یک کشور بر جای  باریزیانمضر اقتصادی است که اثرات  هایپدیدهتورم از جمله 

 یمطالعه عالوه بر نامهپایاندر این بسیاری در این زمینه صورت پذیرد.  هایپژوهشو نتایج آن بر اقتصاد جامعه موجب شده است که 

 .ادیمدرا نیز مورد بررسی قرار تورم وارداتی  یکنندهعوامل مؤثر بر تورم، نقش تورم وارداتی در تورم ایران و همچنین عوامل تعیین 

 1931ـ1931 یدورهفصلی مربوط به  هایدادهساختاری و غیر مقید و ی خودرگرسیون برداری هااز الگو برای این منظور با استفاده

یج یم. نتااهپرداختبر تورم به بررسی اثر متغیرهای رشد حجم پول، رشد مخارج دولت، رشد نرخ ارز و تورم کشورهای طرف تجاری 

و افزایش ناگهانی نرخ ارز متغیر نرخ  1931بر تورم تأثیرگذارند. تا قبل از سال  یاد شدهتمام متغیرهای  آن است که یدهندهنشان 

. کندیمبعد از این سال  نرخ ارز بیشترین نقش را در توضیح تغییرات نرخ تورم ایفا  اما خود قرار دارد هایتکانهتورم بیشتر تحت تأثیر 

نقش تورم کشورهای طرف تجاری در توضیح تورم وارداتی بیشتر است  1931تحقیق، تا قبل از سال  هاییافتههمچنین بر اساس 

و رشد حجم پول در بلندمدت  مدتکوتاه. همچنین رشد مخارج دولت در باشدمیاما بعد از این سال نرخ ارز عامل اصلی تورم وارداتی 

 .باشندمیتأثیرگذارتر 

 

 وارداتی، حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز، الگوی خودرگرسیون برداری ساختاریواژگان کلیدی: تورم، تورم 
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 پیشگفتار:

ی اقتصاددانان بوده است. درحال حاضر این پدیده های اقتصادی و موضوعات مورد مطالعهترین پدیدههمواره یکی از مهم 1تورم

ه دنبال ای را بهای اخیر روند فزایندهنرخ تورم در سالآید. مداران کشور به حساب میهای اصلی اقتصاددانان و سیاستیکی از دغدغه

وجود نرخ تورم باال در کشور رسیده است.  1931درصد در سال  1/91به  1931درصد در سال  6/11که این نرخ از طوریداشته به

 1931ـ1931های ی عوامل مؤثر بر تورم ایران طی سالهای اخیر( موجب شد که در این تحقیق به مطالعه)به خصوص در سال

  پرداخته شود.

دالیل زیادی برای تورم شناسایی شده است. حجم باالی ی عوامل مؤثر بر تورم ایران صورت گرفته و مطالعات زیادی در زمینه

نقدینگی، کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم استقالل بانک مرکزی، شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، 

 1های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. تورم وارداتیاز محققان در دورهافزایش نرخ ارز و ... از جمله دالیلی بودند که توسط بسیاری 

مقررات زدایی گسترده و به بعد با  1931های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است. از سال از جمله دالیلی است که در سال

داشته است. هرچند در بعضی مطالعات صورت  ای، واردات در ایران روند فزایندهخارجی مربوط به تسهیل جریان تجارت یهاکوشش

یک از این مطالعات دلیل ایجاد تورم ی دالیل تورم در اقتصاد ایران به تورم وارداتی نیز پرداخته شده اما در هیچگرفته در زمینه

شود، ه میتورم ایران پرداختکه به بررسی عوامل مؤثر بر وارداتی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این تحقیق عالوه براین

 مورد تأکید قرار گرفته است.نیز نقش تورم وارداتی در تورم ایران و دالیل ایجاد آن 
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ات تحقیق  فصل اول: کلیه
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 :مقدمه. 3.3

است که مورد توجه  یاگونهدر حال توسعه به  یکشورهااقتصادی  یتوسعهدر  هایمتقت ثبات اهمیّ

ر د تورمت این امر آن است که اقتصادی قرار گرفته و علّ گذارانیاستسو  یزانربرنامهزیادی از  یعده

تورم موجب عدم تعادل در . شودیمتهدیدی جدی علیه سیستم سیاسی و اقتصادی تلقی  کشورهااین 

این  ، ازدهدیمرا افزایش  گذارییهسرماریسک  ،شودیماجتماعی  عدالتییبتوزیع درآمد، تشدید فقر و 

. در این شرایط وردآیمعدم اطمینان در نظام اقتصادی را فراهم  یریگشکلرو بستر مناسب برای 

سوداگرانه، که بازدهی سریع دارند، تغییر یافته و به تخصیص غیر  هاییتفعالبه نفع  گذارییهسرما

 . شودیمکارآمد منابع منجر 

اه دیدگ ،تورم مشکلی که در زمینه تورم وجود دارد بدین قرار است که بر خالف توافق بر تعریف

با افزایش تورم در کشور و نارضایتی عمومی از آن نیز واحدی درباره علل ایجاد آن وجود ندارد. در ایران 

ر دمنشأ تورم و دالیل آن ارایه شده است.  یدربارهمختلف و گاه متضادی  هاییلتحلاخیر  یهاسالدر 

 ران تأکید شده است و در مطالعات دیگری پولی بودن تورم در اقتصاد ایبسیاری از این مطالعات بر جنبه

عالوه بر نقش پول در تورم ایران عوامل دیگری مانند انتظارات تورمی، کسری بودجه و مخارج دولت، 

نظرات ارایه شده در مورد ص داخلی، نرخ ارز و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. لشکاف تولید ناخا

 یهازتابباکه  ، تحلیل دیگری است ؤوالن دولتی همراه بودهایت مسمنشأ خارجی تورم، که با تأکید و حم

منظور از منشأ خارجی تورم همان تورم وارداتی است، که  .ه استرا در کشور به دنبال داشت یاگسترده

تجاری یک کشور و دیگری از  یهاطرف: یکی از طریق تورم موجود در باشدمیکانال قابل بررسی  از دو

 .طریق نرخ ارز
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العه در این مطباشد.  بنابراین هر حال اولین قدم در مبارزه با تورم شناسایی عوامل مؤثر بر آن میبه 

ضمن بررسی نقش  ،1خود رگرسیون برداری ساختاری خودرگرسیون برداری و یالگوهابا استفاده از 

نقش تورم وارداتی و کانال اصلی ورود آن بر تورم  یمطالعه، به رشد مخارج دولتو  جم پولحرشد 

نرخ ارز و تورم کشورهای طرف تجاری ایران رشد ، برای این منظور از دو متغیر شودیمکشور پرداخته 

 استفاده شده است. 

پژوهش، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤاالت و   ، قلمروی پژوهشمسألهدر این فصل از تحقیق با 

های روش پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات، روش گردآوری اطالعات و محدودیتهای پژوهش، فرضیه

ی آینده با توجه به مطالب عنوان شده در این فصل به بررسی هادر فصل تا بتوانشویم تحقیق آشنا می

 و پاسخی مناسب برای سؤالت آن بیابیم.فرضیات تحقیق پرداخته 

 :مسأله پژوهش. 3.9

 حادترین از یکی پول، خرید قدرت مستمر کاهش یا و هاقیمت عمومی سطح در مداوم تورم، افزایش

 یبررس و تحلیل طوالنی پیشینه وجود با که باشددر برخی کشورهای در حال توسعه می مشکالت

. این رودمی شمار به اقتصاددانان و مداران سیاست اصلی هایدغدغه جزء و است بحث همچنان مورد

ذهنی اقتصاددانان، جوانب مختلف موضوع از علل تأثیرگذار بر تورم تا آثار تورم بر اقتصاد را  یدغدغه

برخوردار  ایویژه. به هر حال به دلیل اهمیت موضوع تورم بررسی علل تورم از اهمیت گیردمیدر بر 

مداران قرار استهای اخیر بسیار مورد توجه سیتورم وارداتی است که در سال هاعلتاست، یکی از این 

 گرفته است.

جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست  هایقیمتتورم ناشی از افزایش  توانمیتورم وارداتی را 

که  . با توجه به این نکتهکندمیکه به شدت وابسته به واردات هستند بیشتر بروز  کشورهاییکه در 

ین جهانی و همچن هایقیمتایران کشوری است که اقتصاد آن به شدت وابسته به واردات است، تغییرات 

 . کندمیافزایش نرخ ارز نقش مهمی در تورم آن ایفا 

به لحاظ نظری دالیل محکمی مبنی بر تأثیر تورم وارداتی بر تورم یک کشور وجود دارد. برای توضیح 

 تورم وارداتی را به دو صورت زیر در نظر بگیریم: توانیممین اثرات، ای

                                                             
1 . Structural Vector Auto Regressive(SVAR) 
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 به (جهانی اقتصاد) کشورها سایر اقتصاد بر حاکم تورم انتقال و سرایت مفهوم به وارداتی تورم(الف

 مشاهده کشورهایی در بیشتر تورم نوع این شدت ،خارجی تجارت طریق از کشور یک داخلی اقتصاد

 .دارند زیادی اتکای واردات به که شودمی

ممکن است  ملی پول ارزش :کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر از ناشی وارداتی تورم(ب

ر این د باشد. هاپرداخت تراز کسری کند. یکی از این دالیل می تواند پیدایش به دالیل مختلف سقوط

 کاهش واسطه به دیگر طرف از .یابدمی افزایش ـ اولیه مواد ویژه به ـ وارداتی کاالهای قیمت صورت،

 میزان دلیل همین به شد خواهد تمام ارزان خارجیان برای داخلی تولیدی کاالهای ملی، پول ارزش

 واهدخ وجود به آن نایابی و کاال کمبود پیدایش امکان نتیجه، در و یافت خواهد افزایش کشور صادرات

  .کرد خواهد ترقی هم داخلی هایقیمت و آمد

به احتمال زیاد قسمت  ـ در حال توسعه کشورهایدر  ـنیز  هاپرداختدر صورت پیدایش مازاد تراز 

. هددمیرا افزایش  هاقیمتو  شودمیاضافه دریافتی، به شکل قدرت خرید اضافی، در بازار ظاهر  یعمده

 بسیار باالست. کشورهازیرا تمایل به مصرف در این 

سی ، در این تحقیق به بررآننقش تورم وارداتی در  اهمیت مسأله تورم در کشور وبه  بنابراین با توجه

تی . برای بررسی اثر تورم وارداشودمیکید بر تورم وارداتی پرداخته أتورم در ایران با ت هایکنندهتعیین 

در این  .گیردمیتجاری ایران و همچنین نرخ ارز مورد ارزیابی قرار  هایطرفکشورهای دو عامل تورم 

زیه و برای تج زا است،که نرخ تورم کشورهای طرف تجاری برای اقتصاد ایران برونتحقیق باتوجه به این

 که بتوان این مسئله را لحاظ نمود. شودمیاستفاده  هاییروشاز  هاتحلیل داده 

 :قلمرو پژوهش. 3.1

 الف( قلمرو مکانی: ایران

 1382-1391یهاسالفصلی  یهادادهب( قلمرو زمانی: 

 ج( قلمرو موضوعی: اقتصاد کالن
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 :اين پژوهشانجام ضرورت  و یتاهم. 3.4

اقتصادی برای مهار این  هایسیاستمطالعه تورم و عوامل تعیین کننده آن نقش مهمی در تعیین 

 به شدت وابسته به واردات ،پدیده مخرب دارد. با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه

 .رسدمیبررسی تورم وارداتی در آن ضروری به نظر  ،است

ده کشوری هستند  یس، آلمان، هلند، روسیه، هند، ایتالیا،ئسو چین، جمهوری کره، ترکیه، ،امارات

 تواندمییکی از عوامل تأثیر گذار بر تورم وارداتی  .1کنندمیکه بیشترین کاال و خدمات را به ایران صادر 

قرار گرفته  مرداندولتید بعضی از اخیر مورد تأی هایسالتورم کشورهای طرف تجاری باشد که در 

   است.

اخیر به شدت رو به افزایش بوده  هایسالاما یکی دیگر از عوامل تورم وارداتی نرخ ارز است که در 

 .شودیمهای وارداتی  و ایجاد تورم کاال هاییمتق موجب باال رفتناست. افزایش نرخ ارز 

بنابراین ضروری است تا یک بار به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تورم ایران تحت تأثیر تورم 

 وارداتی هست یا نه و اگر هست کدام تعریف از تورم وارداتی، تورم داخلی ایران را بیشتر متأثر می سازد؟

 :اهداف پژوهش. 3.5

 ر تورم ایران مؤثر بالف( تعیین عوامل 

 ب( تبیین اهمیت نسبی تورم ناشی از نرخ ارز و تورم کشورهای طرف تجاری ایران

 :سؤاالت پژوهش. 3.6

برای سه و مناسب که پاسخی روشن  شده استپژوهش سعی  ، در طولبا توجه به اهداف ذکر شده

 :سؤال زیر بیابیم

 ا. چه عواملی بر تورم ایران تأثیرگذار هستند؟

 ؟گذاردیم. نرخ ارز چه تأثیری بر تورم ایران 2

 تجاری بر تورم ایران چگونه است؟ یهاطرف. اثر تورم 3

                                                             
 . آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران. 1
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 :پژوهش هاییهفرض. 3.7

و تورم وارداتی عوامل تعیین کننده تورم در اقتصاد ایران  رشد مخارج دولتحجم پول، رشد  .1

 .باشندیم

 مستقیم با سطح تورم دارد. یرابطهافزایش نرخ ارز  .2

 تجاری ایران تأثیر مهمی بر تورم ایران نداشته است. طرف کشورهای . تورم3

  

 :روش پژوهش و تجزيه و تحلیل اطالعات. 3.8

ی اهای اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانهادبیات نظری موضوع با استفاده از روشدر این پژوهش 

های اقتصادسنجی، به طور مشخص برای بررسی تجربی موضوع، از روشمورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  شود.استفاده می (SVAR)الگوهای خودتوضیح برداری غیر مقید و ساختاری 

 :روش گردآوری اطالعات. 3.2

بانک  ،گمرک جمهوری اسالمی ایرانآمار  در این تحقیق با استفاده از العات مورد نیازآمار و اط

مجله بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی،  کزی شاملزمانی و نشریات مختلف بانک مر هاییسراطالعاتی 

. سایر آمار و شده است یآورجمع ترازنامه و ملّی یهاحسابارقام فصلی،  نامهسالیانه، ویژه  یهاگزارش

اطالعاتی  هایبا استفاده از بانکنیز طرف تجاری ایران  یکشورهادر  اطالعات، نظیر نرخ تورم موجود

 بدست آمده است. www.inflation.eu  سایت این کشورها و

 :هايتمحدود. 3.30

. در این باشدیماین پایان نامه به روز نبودن اطالعات و آمار اقتصادی مورد نیاز  هاییتمحدوداز 

در  نامهیانپااستفاده شده است. از آنجا که نگارش این  1382ـ1391 یدورهفصلی  یهادادهتحقیق از 

انجام شده است تالش گردید تا تحوالت سه فصل اول این سال نیز مورد بررسی قرار گیرد  1392سال 

 اما به دلیل نبود آمار و اطالعات این هدف میسر نگردید.
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 سازماندهی تحقیق: .3.33

میت هتحقیق حاضر از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیاتی در مورد مسئله پژوهش و ا

وش تحقیق، روش گردآوری اطالعات و ، رهایهفرضاهداف، سؤاالت،  و ضرورت انجام آن، قلمرو،

 پژوهش بیان شده است.  هاییتمحدود

اتی، تورم وارد، ابتدا تعریفی ازدر فصل دوم که به بررسی ادبیات و مبانی نظری تورم اختصاص دارد

دالیل تورم معرفی  یینهزماقتصادی در  هاییهنظر، سپس تورم و انواع آن بیان شده مخارج دولت،

 مسأله تورم پرداخته شده است. شناسییبآسو بعد از آن به  اندشده

عوامل مؤثر بر تورم در دو بخش  یینهزمدر  از مطالعات صورت گرفته اییشینهپدر فصل سوم 

 است. مطالعات مربوط به خارج از کشور و مطالعات مربوط به داخل کشور آورده شده

در طی  هاآندر فصل چهارم مروری بر روند تورم و متغیرهای مدل و دالیل افزایش یا کاهش 

 مورد بررسی صورت گرفته است. یهاسال

در فصل پنجم ضمن معرفی الگوهای خودرگرسیون برداری و خودرگرسیون برداری ساختاری به 

لیل تحمعرفی و تخمین مدل با استفاده از هر دو الگو پرداخته شده است. پس از آن نتایج تخمین مورد 

 بررسی قرار گرفته است.و 

 ه است.سیاستی اختصاص یافت یهایهتوصو  هایهفرضفصل پنجم نیز به بیان نتایج تحقیق، ارزیابی 

 

 

 

 

 

 

 


