
 139-167/ صفحات 1397زمستان / 77م/ شماره سوو هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

  1فضایی اقتصادسنجیرویکرد  :هاي ایرانتورم استان هاي پویایی

 2کهریزيزهرا 

  3عزیز مراسلی

  4اله عسگريحشمت

  

  5/4/1397تاریخ پذیرش:   26/9/1396تاریخ ارسال: 

  چکیده

هاي تورم با لحاظ اند. این مقاله پویاییگذشته فشارهاي  تورمی باالیی را تجربه کرده هاي ایران در چند دههاستان

را  1380- 1392هاي ایران با استفاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریدي طی دوره اثرات فضایی بین استان

هاي  هاي تورم استاندهد، منحنی فیلیپس نیوکینزي براي بررسی پویاییکند. نتایج تحقیق نشان میسازي می مدل

نگر  نگر و گذشتهاعد آیندهیشان  به ترکیبی از قوهاهاي مربوط در تعدیل قیمت ن ایران مناسب است. همچنین استا

تري بر نرخ تورم دوره جاري خواهند داشت. در هر استان نگر اثر قويکنند و اینکه رفتارهاي آیندهتوجه می

اش داراي تأثیرمثبت است و در نهایت، هاي واقعی بر نرخ تورم  دوره جاريمتغیر عنوان نماینده شکاف تولید  به

هاي تورم  متغیرهاي شکاف تولید، نرخ ي ایرانهانهمبستگی فضایی بین استاخود دارياینکه با توجه به معنا

  جاري استان همسایه اثر منفی دارد. هاي مجاور همگی بر تورم دورهانتظاري و باوقفه در استان

یافته  گشتاورهاي تعمیم تولید، روشفیلیپس نیوکینزین هیبریدي، شکاف منحنی گان کلیدي: واژ

)GMM.روش اقتصادسنجی فضایی ،(  

  .JEL :C21, E31, R10ي بند طبقه

  مقدمه -1
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  مقدمه -1
موضوعي  2هاي آنو پويايي 1هاي اصلي اقتصادكالن، مطالعه نرخ تورمبين موضوعدر 

اقتصاد  در ثبات به دستيابي عوامل ترينمهم از يكي تورم، كاهشيا  پايين اصلي است. تورم
 دهه چند طي است. ايران داده نشان را موضوع اين مختلف كشورهاي تجربه بوده كه كالن
شرايط تورمي بسياري از متغيرهاي . است كرده تجربه را رقمي دوهاي تورم همواره اخير،

دهد، بنابراين، بررسي عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر تورم، اقتصادي را تحت تأثير قرار مي
هاي رفاهي از سو، موجب تحميل هزينه از اهميت خاصي برخوردار است. تورم از يك

شود و از سوي ديگر، با ايجاد نااطميناني در دم ميهاي مالي مرطريق كاهش ارزش دارايي
، به  3بهاهاي ديگر مانند فهرستگذاري و ايجاد هزينهها براي سرمايهگيري مؤسسهتصميم

 كند.توليد زيان وارد مي

هايي كه رابطه بين فعاليت واقعي اقتصاد و نرخ تورم را ترين مدلشايد يكي از محبوب
)، معرفي و 1958منحني فيليپس باشد كه براي نخستين بار توسط فيليپس (كند، توصيف مي

  ) بسط داده شد.1960سپس، توسط ساموئلسون و سولو (
منفي با نرخ بيكاري مرتبط است. مطابق با منحني فيليپس اوليه، نرخ تورم به صورت 

فته، اما در هاي نظري مورد انتقاد قرار گرمنحني فيليپس اوليه به صورت جدي در زمينه
هاي متنوعي از منحني فيليپس گسترش يافته است. در اين زمينه، پاسخ به اين انتقادها شكل

منحني فيليپس جديد را استخراج  5برمبناي كارهاي اوليه تيلور و كالوو 4گالي و گرتلر
طور روشن از يك مدل هاي جديد اين بوده كه بهكردند. ويژگي منحني فيليپس كينزين

سري فروض در دست آوردن اين منحني، يكدست آمده است. در بهسازي قيمت بهبهينه
ها در يك محيط رقابت انحصاري شود، بنگاهشود، از جمله اينكه فرض مينظر گرفته مي

  تقاضا داراي كشش ثابت است. كنند و همچنين منحنيفعاليت مي
    
1- Inflation 
2- Inflation Dynamics 
3- Menu Cost 
4- Gali & Gertler (1999) 
5- Taylor (1980) & Calvo (1983) 



  141    1397 زمستان /77م/ شماره سووهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

دست آوردن ه در بههاي اسمي كها مربوط به چسبندگيبنديترين فرمولمتداول
ها از هاي جديد استفاده شده، مدل كالوو است. در مدل كالوو، بنگاهمنحني فيليپس كينزين

سري كنند كه در آن تعديل قيمت يكسري قواعد مشروط به زمان پيروي مييك
  فرآيندهاي تصادفي است.

ي فيليپسي كه اند. منحنرا ارايه كرده 1اقتصاددانان مفاهيم جديدي از منحني فيليپس
هاي جديد است هاي اقتصادي همخواني دارد، منحني فيليپس كينزيناكنون با بيشتر نظريه

تواند گيرد مي)، اما ادبيات اصلي كه تمام حاالت فيليپسي را دربر مي1374نيا، طيب(
) بيان شود. منحني فيليپس HNKPCبرحسب منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي (

)، منحني 1958كه منحني فيليپس ساده (كليعنوان يك مشخصهنيوكينزين هيبريدي به
عنوان يك به NKPCو 1968 ،2فريدمن ؛1967 ،پسيليشونده با انتظارات (ففيليپس تعديل

نگر و دهد، در نظر گرفته شده است كه هر دو رفتار آيندهمورد خاص را پوشش مي
پذيرد و از لحاظ نظري توسط گالي و گرتلر تصادي ميهاي اقنگر را براي بنگاهگذشته

  است. )، پذيرفته شده 1999(
 كشيدنتصوير به براي نيوكينزين، فيليپس منحني توانايي درباره مقاالت زيادي تاكنون
در سطح استاني با  تحقيقي تاكنون اما رسيده، ثبت به كشور سطح در تورمي فرآيندهاي

 كلي هايويژگي اين .استنگرفته  صورت يوكينزين هيبريدياستفاده از منحني فيليپس ن
 بين بازار توسعه درجه هايتفاوت همچنين و اقتصادي عملكرد در معنادار هايتفاوت
 .پوشاندمي را مناطق

تواند با توجه به فضا هاي تورم در يك كشور ميهاي اقتصادي، نرخبراساس تئوري
طور عموم قيمت كاالهاي خود هاي مجاور و همسايه بهاستانتغيير كند؛ به اين صورت كه 

). از سوي 2011، 3كاسكنند (مارتينجوار خود تنظيم ميهاي همرا  با توجه به استان
گردش ونقل كاهش يابد و همچنينهاي حملشود هزينهها باعث ميديگر، مجاورت استان

    
1- Phillips Curve  
2- Friedman 
3- Martincus 
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هاي تجاري تواند بر جريانشود كه اين ميتر و رقابتي مهيا كاالها و خدمات با قيمت پايين
  ). 2004، 1اثرگذار باشد (كروزت و كويينگ

هاي توسعه اقتصادي در ايران، اجراي طرح آمايش سرزمين يكي از محورهاي برنامه
ها است و هدف اين طرح شناسايي منابع و امكانات هر استان و تخصيص منابع و فعاليت

هاي خاص آن منطقه و كاهش شكاف اقتصادي استعدادها و ويژگيبه هر منطقه برمبناي 
ها و عوامل مؤثر بر تورم بين مناطق مختلف است. در اين خصوص، شناسايي پويايي

اي در تنظيم ريزان اقتصادي و منطقهتواند به برنامهكشور مي هاياي، در استانمنطقه
هاي صيص منابع، عدم تعادلهاي توسعه اقتصادي كمك كند تا از طريق تخبرنامه
هاي كشور از بين رود و همچنين شكاف بين اي و شكاف رشد اقتصادي بين استانمنطقه

كه كاهش يابد. يكي از عوامل مهميآل وضعيت موجود منطقه و وضعيت ايده
اقتصادي يك منطقه  - هاي جغرافياييريزان بايد به آن توجه داشته باشند، متغيربرنامه

اقتصادي هر منطقه، موارد قوت، ضعف، فرصت و  - هاي جغرافيايييراست. متغ
دهد (بانك تهديدهاي يك منطقه را كه بر تورم آن منطقه اثرگذار است، نشان مي

). عنصر مهم و تأثيرگذار بر استفاده يك منطقه از سرريزهاي مناطق 2009 ،2جهاني
ز تكنولوژي (فناوري) در ديگر، مجاورت است. به اين صورت كه انتشار دانش و سرري

مناطقي كه از نظر جغرافيايي و اقتصادي، فاصله كمتري دارند، بيشتر است (ساسان، 
خصوص مناطق كندكه هرچه فاصله يك منطقه از ساير مناطق و بهبيان مي 3). براتا1364

هاي موجود (تبادل اطالعات و با چگالي باالي اقتصادي كمتر شود، دسترسي به فرصت
كار بزرگ و دسترسي تر، دسترسي به بازارهاي نيرويتر و راحتانتقال تكنولوژي سريع

كنندگان مواد اوليه) در آن مناطق، براي منطقه ها به مشتري و عرضهتر بنگاهراحت
كار جغرافيايي موجب افزايش عرضه و كاهش يابد و تقسيمموردنظر افزايش مي

  ).2009ر رشد و توسعه منطقه اثر مثبت دارد (براتا، شود و اين موضوع بكاالها ميبهاي
    
1- Crozet & Koenig 
2- World Bank  
3- Brata 
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  هاي زير است:اين تحقيق شامل فرضيه
تورم در سطح  -3پذيرد. تورم از آينده تأثير مي -2پذيرد. تورم از گذشته تأثير مي -1
  بين شكاف توليد و تورم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. - 4پذيرد.ها از هم تأثير مياستان

هاي اقتصادسنجي و رسي و آزمون چهار فرضيه يادشده با استفاده از روشبا بر
، محقق »ايران و اثر متقابل آنها برهم هاياستان در تورم پويايي«هاي آماري هدف، تحليل

  خواهد شد.
شود. گذشته بيان مي سازماندهي مقاله به اين ترتيب است كه بعد از مقدمه، مطالعات 

پردازد ها ميتحليل يافتهوگيرد. بخش چهارم به تجزيهرا دربر ميشناسي بخش سوم، روش
  گيري و ارايه پيشنهادهاي سياستي اختصاص دارد.و بخش پاياني به نتيجه

  مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2
است و  اي حل شدهامروزه در بسياري از كشورها تورم ديگر موضوع حادي نيست و مسئله

درصد  5شناسند؛ براي مثال، در عمده كشورها، تورم زير خوبي ميحل كنترل آن را بهراه
  است، اما در ايران كماكان مسئله حادي است و بايد به كنترل آن پرداخت. 

ترين بندي مختلفي است. در كليتورم در ادبيات اقتصادي داراي تعاريف متنوع و طبقه
ها يا صعود خودافزاي ز: افزايش عمومي و مداوم سطح قيمتبيان، تورم عبارت است ا

رو، هاست. ازاينترين ويژگي تورم، تداوم و عموميت افزايش قيمتبنابراين، مهمها. قيمت
ها و همچنين افزايش قيمت يك يا چند كاالي خاص تورم به شمار اي قيمتافزايش دفعه

شود كه نوسانات قيمت يار نرخ تورم استفاده ميگيري ميزان تورم از معآيد. براي اندازهنمي
سنجد. قيمت كاالها و خدمات كاالها و خدمات را در يك سال خاص به سال قبل مي

كننده است طور معمول شاخص قيمت مصرفگيري تورم بهمورد استفاده در اندازه
   ).1384(گرجي و همكاران، 

الن هميشه مورد توجه بوده و مطالعه پديده تورم در بين مكاتب مختلف اقتصادك
اي به سمت منحني فيليپس ايجاد شده است. منحني هاي اخير عالقه فزايندهدر دهه
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هاي اخير اقتصاددانان كرد، در سالفيليپس سنتي رابطه بيكاري و تورم را توصيف مي
ر اند. منحني فيليپسي كه اكنون با بيشتمفاهيم جديدي از منحني فيليپس را ارايه كرده

نيا، طيبهاي جديد است (هاي اقتصادي همخواني دارد، منحني فيليپس كينزيننظريه
تواند برحسب گيرد، مي)، اما ادبيات اصلي كه تمام حاالت فيليپسي را دربر مي1374

به تورم  t) بيان شود كه در آن تورم در زمان HNKPCمنحني فيليپس هيبريدي (
توليد  طور معمول هزينه نهايي واقعي، شكافگذشته، آينده و يك متغير فشار كه به

واقعي از توليد بالقوه يا انحراف نرخ بيكاري از نرخ بيكاري طبيعي است، بستگي 
  ).1387ارد (شاكري، د

  نيوكينزين هيبريدي منحني فيليپس -
گذاري كالوو را استفاده مدل قيمت گالي و گرتلر يك HNKPCدست آوردن منظور بهبه
ها قيمتشان را در يك دوره داده شده تعديل ، از بنگاه1كنند كه در آن كسر مي
كنند در بين )، گالي و گرتلر فرض مي1983كنند. در مقابل مدل اوليه كالوو (مي

 درصد 1 تنهاهايي كه قادرند قيمتشان را در يك دوره داده شده تغيير دهند، بنگاه
مانده هاي باقيبرند، بنگاهطور بهينه در يك رفتار رو به جلو به كار ميها قيمت را بهاز بنگاه

، 1برند (فيليز يزيليرت و پائول الهورستقيمت را براساس ميانگين دوره گذشته به كار مي
  شود:مي HNKPC). اين فرض منجر به شكل زير از 2013

                                                  	
                                                  )1(  

  : نرخ تورم
  : تورم انتظاري

  شكاف توليد يا هزينه نهايي واقعي: 
  شوك فشار: 

   
    
1- Filiz Yesilyurt & Paul Elhorst  
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مرتبط شده  NKPC) با تركيب پارامترهاي زير به فرم ساختاري 1شكل خالصه شده (
  است:

, ,  )2   (                                                             
   

1 1  

  : نرخ تنزيل
 ،)1983گذاري كالوو (با برنامه قيمت )2(در  HNKPCاز آنجا كه شكل خالصه شده 
  شود.بيني تنها براي شكل خالصه شده مطرح ميسازگار است، نتايج تخمين و پيش

هاي توان پوياييدهد كه به كمك منحني فيليپس نيوكينزيني، ميمطالعات نشان مي
هاي اصلي در پژوهش حاضر، بررسي پوياييتورم را در سطح استاني تحليل كرد. هدف 

ها بر هم در قالب منحني فيليپس هاي (شهري) ايران و اثر متقابل تورم استانتورم استان
نيوكينزين هيبريدي با لحاظ اثرات مجاورت فضايي است، به همين منظور با استفاده از 

ها) كه معرف مناسبي فروشي استانكنندگان يا خرده(تورم در سطح مصرف CPIشاخص 
براي سنجش هزينه زندگي و تغييرات آن است به بررسي هدف موردنظر پرداخته شده 
است. مطالعات زيادي در مورد اثرات فضايي نرخ تورم در دنيا صورت نگرفته و اين تحقيق 

  كار در اين زمينه، در ايران و در سطح استاني است.نخستين

 مطالعات پيشين  -1-2

  لعات انجام شده در خارج از كشور  مطا -1-1-2
)، 2001( 1) و گالي و همكاران1999( در زمينه تخمين منحني فيليپس جديد، گالي و گرتلر

اقدام به تخمين اين منحني به  GMM2نخستين كساني هستند كه با استفاده از روش 
كه منحني معادله براي آمريكا و اتحاديه اروپا كردند. محققان نتيجه گرفتند صورت تك

هاي تواند پوياييفيليپس كينزي جديد، شامل تورم انتظاري و تورم همراه با وقفه، بهتر مي
  تورم را نشان دهد. 

    
1- Gali et al.  
2- Generalized Method of Moment  
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اي در ايتاليا در يك )، به بررسي تداوم تورم منطقه2010( 1آندر ونا و گايدو آسكاري
) و با Q3 2006-Q1 1996براي دوره ( CPIهاي دوره تناوب فصلي با استفاده از داده

استان ايتاليا پرداختند. آنها بررسي كردند كه  103استان از   70براي  VARاستفاده از مدل 
هاي آماري معناداري در تداوم تورم در سطح منطقه در يك كشور مانند ايتاليا با آيا تفاوت

هاي استاناي وجود دارد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه تداوم تورم در نابرابري بزرگ منطقه
هستند،  ماندهايتاليا از نظر آماري متفاوت است و در مناطقي كه از لحاظ اقتصادي عقب

تداوم تورم بيشتر است، اما اين در تداوم تورم ملي نشان داده نشده، زيرا شاخص كشوري، 
 هاي استاني است. ميانگيني از شاخص

)، در مقاله خود، با عنوان 2010( 4و آلوارا سانتوس ريورا 3، توماس پلتون2آرون مهروترا
فيليپس نيوكينزين هيبريدي  اي، منحنيانداز منطقهيك چشم –سازي تورم در چين مدل

)HNKPCسازي تحوالت تورم استاني در سرزمين چين با استفاده از ) را براي مدل
) به 2000-1987( براي دوره اصالحات GMMاستان به روش  29هاي ساالنه براي داده

كار بردند. آنها هرا براي بيان تفاوت در روند تورم ب  5كار گرفتند. آنها مدل پروبيت
استان از نظر آماري معنادار است. اين متغير  29استان از  22نگر در افتند كه مؤلفه آيندهدري

گيري تورم در چين، مهم است. با اين حال، درجات مختلفي از اهميت در فرآيند شكل
توليد نشان داده كه  خصوص براي شكافآماري ضرايب، برآورد شده است، به

شود، در همه ها وجود دارد. يادآوري مير سراسر استانهاي مهمي در روند تورم دتفاوت
توليد از نظر آماري معنادار هستند، بر  نگر و شكافهايي كه هر دو مؤلفه تورم آيندهاستان

هاي رايج مشترك هستند. آنها ها در برخي ويژگياند. اين استانخط ساحلي واقع شده
كنترل دولت در توليد  هاي تحتز شركتبيشتر تجارت باز دارند و داراي كمترين سهم ا

كار و جذب جريان خالص زيادي وري نيرويكل هستند. نرخ باالي رشد اقتصادي و بهره
    
1- Andrea Vaona & Guido Ascari 
2- Aaron Mehrotra  
3- Tuomas Peltonen 
4- Alvaro Santos Riv Rivera 
5- Probit 
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اند. اهميت باز بودن ممكن است اين حقيقت هاي ديگر را تجربه كردهاز مهاجران از استان
باالترين درجه از آزادسازي هاي ساحلي توسط كند كه بسياري از اين استانرا منعكس

شوند. تعديل قيمت در اين ترين سهم براي بخش خصوصي مشخص ميبازار و بزرگ
  دهد.توليد را تحت تأثير قرار مي نهايي و شكاف ها، به احتمال زياد تغييرات هزينهاستان

) HNKPCكند كه منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي (بيان مي)، 2006( 1فانك
عنوان گيري شده بهنهايي واقعي (اندازه ز تورم انتظاري، تورم تأخيري و هزينهمتشكل ا

سازي پويايي تورم است. با اين حال، او همچنين شكاف توليد) يك موضوع خوب در مدل
هستند، معناداري آماري  2كه ضرايب تورم انتظاري و تأخيري قوينشان داد، در حالي
منظور كنترل مشكالت پس) ضعيف است. به –لتر باند دست آمده از فيشكاف توليد (به

توليد، قيمت واقعي نفت و نرخ ارز رسمي  زايي، نرخ تورم تأخيري و شكافدرون
)REERعنوان متغيرهاي ابزاري استفاده شدند.) به  

)، در مقاله خود، با 2013( 3هلنا ماركويز، گابريل پينو و جان دي دياس تنا هوريلو
زمان، به بررسي نقش عوامل فضايي در  –ورم منطقه با استفاده از مدل فضا عنوان پويايي ت

شيلي در يك دوره تناوب ماهانه  استان 23كاالي قابل معامله در  98تعيين پويايي تورم 
)Q9 2006-Q1 2003 .پرداختند (  

هاي متعددي را براي حضور همبستگي فضايي در جمالت اخالل انجام آنها آزمون
؛ نتايج حاصل از تمام LMو آزمون ضريب الگرانژ  Moran Iانند آزمون دادند؛ م
تواند در هاي يادشده حاكي از آن بود كه فرضيه صفر (عدم همبستگي فضايي) ميآزمون

دهنده آن درصد رد شود. اين نتايج نشان 5درصد كاالها در سطح معناداري  60بيشتر از 
ها نظر گرفتن روابط متقابل از هر استان با ديگر استانتوان تصريح مدل را با در است كه مي

  در همان مناطق و مناطق مجاور بهبود بخشيد.  
تحليل و)، در مقاله خود، با عنوان تجزيه2013فيليز يزيليرت و جي. پائول الهورست (

    
1- Funk  
2- Robust 
3- Helena Marques, Gabriel Pino & Juan de Dios Tena Horrillo 
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اي پويايي تورم در تركيه، به برآورد منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي با اثر منطقه
فضايي) با استفاده از  SDMمالت فضايي در بين متغيرهاي وابسته و مستقل (مدل تعا
  ) پرداختند. 2001-1987استان در سراسر تركيه طي دوره ( 67هاي داده

نگر و نتايج گزارش شده حاكي از آن بود كه ضرايب هر دو نرخ تورم آينده
نگر ن اقتصادي هم نگاه گذشتهكه فعاالاست دهنده آن نشانكه نگر معنادار هستند؛ گذشته

نگر تر از آيندهنگر بزرگهمچنين ميزان اهميت رفتار گذشته .نگر دارندو هم نگاه آينده
كه به لحاظ آماري برآورد شد. هر دو ضريب نسبت به صفر داراي تفاوت معناداري هستند 

فيليپس نيوكينزيني شونده با انتظارات و منحني دهنده آن است كه فيليپس سنتي، تبديلنشان
بايد به نفع منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي رد شوند. ضريب شكاف توليد نيز مثبت و 

اش دهنده آن است كه اگر يك منطقه، توليدي بيش از سطح تعادليكه نشانمعنادار بوده 
  ها خواهد شد. ايجاد كند، باعث فشار بيش از حد روي قيمت

را به  Moran Iاي، آزمون فضايي نرخ تورم منطقه آنها براي آزمون خودهمبستگي
) 66/1( t-value) با 123/0ساله (14كار بردند. نتيجه اين آزمون در طول دوره زماني 

  هاي تورم وابستگي فضايي ضعيفي دارند.دهنده آن بود كه نرخنشان
) و الهورست 2009گيري از ليسيج و پيس (آنها مدل دوربين فضايي را با بهره

)b2010 به كار بردند. به دليل اينكه اين مدل هر دو مدل تأخيري فضايي و خطاي فضايي ،(
 3تنها  حاكي از آن است كهSDM  از مدلكاربرد بخشد. نتايج حاصل را عموميت مي

دهنده اثرات متقابل دروني بين متغير، نرخ تورم مشاهده شده در مناطق همسايه كه نشان
يري در خود منطقه و نرخ تورم تأخيري مشاهده شده در مناطق نرخ تورم تأخ است،مناطق 
  اند. نبوده اند و ساير ضرايب معناداري بودهداراي ضرايب معنادار ،همسايه

  مطالعات انجام شده در داخل كشور   -2-1-2
هاي )، در كار خود، با عنوان منحني فيليپس هيبريدي كينزين1390رحماني و اميري (

گذاري و مباحث هاي قيمتبررسي تجربي آن در ايران با استفاده از تحليل مدلجديد و 
هاي جديد ها به استخراج منحني فيليپس هيبريدي كينزينچسبندگي دستمزدها و قيمت
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نگر و هاي آيندهها در تنظيم قيمت خود به تركيبي از روشپرداختند. نتيجه آن بود كه بنگاه
طور مساوي تقسيم شده ها تقريباً بهه سهم هركدام از اين قيمتكنند كنگر توجه ميگذشته
  است.

)، در كار خود، به بررسي عوامل مؤثر بر تورم با تأكيد بر 1394حسيني و شكوهي (
پرداختند. آنها با استفاده از  1355- 1387نگر براي دوره نگر و آيندهنقش انتظارات گذشته

طور معناداري با دادندكه تورم در ايران به ) نشانGMMيافته (گشتاوري تعميمروش
توليد، نرخ ارز و رشد حجم نگر، شكافنگر، انتظارات تورمي آيندهگذشتهانتظارت تورمي
نگر است. آنها به تر از انتظارات آيندهنگر مهمگذشتهشود. هرچند، انتظارتپول تعيين مي

تواند مكمل هم ول و نرخ ارز مياين نتيجه رسيدند كه مديريت انتظارات تورمي، رشد پ
  ها باشد.براي دستيابي به ثبات كلي قيمت

 روش پژوهش -3

استان ايران براي  28اين مطالعه به بررسي پويايي تورم با لحاظ اثر مجاورت فضايي، در 
ها ) پرداخته است. در راستاي تخمين مدل و انجام عمليات داده1392-1380دوره زماني (

  استفاده شده است. Matlabو  Excel ،stata14افزارهاي از نرم
با توجه به ماهيت مدل در اين تحقيق كه متغير وابسته باوقفه، سمت راست معادله وجود 

منظور تخمين معادله از مدل پنلي پويا استفاده شده است. يكي از منافع و دارد، به
هاي پنلي با ها توسط محقق است. در مدل دادههاي پنلي درك بهتر پوياييكاربردهاي داده

از سازگاري الزم  OLSمتغير وابسته به صورت وقفه در سمت راست، برآوردهاي 
زا بودن هاي اقتصادسنجي مناسب براي حل يا كاهش درونبرخوردار نيست. از جمله روش

د گشتاورهاي مدل با رويكر و همبستگي بين اين متغير با ديگر متغيرهاي توضيحي، تخمين
  ).1393زاده و مهرگان، است (اشرف 2هاي تابلويي پويا، داده1(GMM)يافته تعميم

مطالعات نظري در مورد پويايي تورم از يك معادله منحني فيليپس نيوكينزي به صورت 
    
1- Generalized Method of Moments 
2- Dynamic Panel Data 
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  دست آمده است:زير به
                                                  )3(  

inflat+1دهنده تورم دوره جاري، نشان inflatكه در آن، 
e  تورم آتي انتظاري (تورم

توليد واقعي از  هزينه نهايي واقعي، شكاف كنندهبيان، Htرو) و  انتظاري يك دوره پيش
جمالت اخالل بوده  توليد بالقوه يا انحراف نرخ بيكاري از نرخ بيكاري طبيعي است و 

كليدي اين  كه ممكن است به صورت سريالي با يكديگر همبستگي داشته باشند. ويژگي
طور مستقيم در منحني فيليپس وارد نوع خاص از منحني فيليپس آن است كه تورم باوقفه به

كننده تورم جاري است. اين الگو شود و بنابراين، تورم آتي انتظاري، عامل اصلي تعييننمي
بر انتظارات سنتي (تطبيقي) كه در آن تورم باوقفه عامل اصلي با منحني فيليپس مبتني

كننده تورم دوره جاري بوده، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر، در منحني فيليپس تعيين
 سنتي داريم:

                                                    )4(  

در اين معادله، تورم باوقفه به صورت متغير باوقفه توزيعي وارد الگو شده است. در 
ز نرخ عنوان متغير نماينده انتظارات كارگزاران اقتصادي اواقع، تورم باوقفه در اين الگو به

  ).1391گرجي، تورم دوره جاري است (
هاي واقعي تورم را توانند پوياييكدام يك از الگوهاي مزبور بهتر ميبراي تحليل اينكه 

)، از يك الگوي تركيبي 1999گالي ( -كنند، تحليلگران متعددي پس از كالريدتوصيف
اصل از مطالعات انجام اند و به همين سبب به استناد نتايج حكردهبراي تخمين استفاده

شويم. الگوي تركيبي مند ميگرفته، در اين تحقيق نيز از يك مدل نيوكينزين هيبريدي بهره
 مورد بحث به شرح زير است:

                      )5(  

1,… ,28																						 1380,… ,1392 
            

توليد دوره در اين معادله، تورم جاري تابعي از تورم باوقفه و تورم انتظاري و شكاف 
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هاي هاي تورم آتي و نرختوان با مقايسه ضرايب تخميني براي نرخجاري است. حال، مي
نگر و نسبي هريك از متغيرهاي گذشته عنوان اهميتتورم باوقفه، اين موضوع را به

  ).1383اسنودن، نگر تورمي اين معادله، در توضيح تورم دوره جاري تفسير كرد (آينده
براي تصريح مدل با لحاظ اثر مجاورت فضايي نيز از روش اقتصادسنجي فضايي كه 

ود كه ارايه شد، استفاده شده است. انسلين مدعي ب 1ن بار توسط پروفسور انسلينينخست
اقتصادسنجي فضايي در مطالعات مكاني داراي قابليت و كاربرد بهتري نسبت به 

  اقتصادسنجي رايج است.
هاي اقتصادسنجي فضايي با اقتصادسنجي متداول اين است كه ترين تفاوتاز جمله مهم

گيرد. اين را در نظر مي3و ناهمساني فضايي 2اقتصادسنجي فضايي، خودهمبستگي فضايي
- شوند، باعث نقض فروض گاوسكه در اقتصادسنجي مرسوم ناديده گرفته مي هدو مسئل

  شوند. ماركوف مي
اي داراي عنصر مكاني روي هاي نمونهاي است كه در دادهخودهمبستگي فضايي، پديده

وجود داشته باشد، اين  iاي مربوط به يك محل مانند كه وقتي مشاهده طوريدهد، بهمي
باشد، وابسته است. خودهمبستگي  i≠jبا فرض اينكه   jهاي مشاهده به مشاهدات ديگر در مكان

را  nتا  1تواند هر مقداري بين مي iكه طوري تواند بين چندين مشاهده رخ دهد، بهفضايي مي
يك نقطه از فضا به مقادير  اي مشاهده شده درهاي نمونهرود، دادهاختيار كند، زيرا انتظار مي

  ). 1380عسگري و اكبري، هاي ديگر وابسته باشد (مشاهده شده در مكان
هاي ايران و اثر مجاورت، الگوهاي مورد استفاده براساس با توجه به اثر مكان در استان

شود. بنابراين، با ترسيم هاي تابلويي فضايي برآورد ميروش اقتصادسنجي فضايي با داده
هاست، عناصر ماتريس مجاورت كننده وابستگي بين استانكه بيان 4ماتريس وزني فضايي 

دهنده نبود مجاورت و صفر نشاندهنده وجود صفر و يك لحاظ شده كه عنصر يك نشان

    
1- Anselin 
2- Spatial Dependence 
3- Spatial Heterogeneity 
4- Spatial Weight Matrix 
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  ).2009، 1آن است (لسيج
استفاده شده است. اين مدل  SDM2براي تخمين الگوي فضايي مدل، از فرم فضايي 

هاي زماني هاي مجاور مانند سرييك تركيب خطي از استان را به صورت yتغييرات 
افتد، بااهميت تلقي اتفاق ميهاي مجاور دهد و آنچه را در استانتوضيح مي 3خودرگرسيون

هاي سري زماني، خطاها از متغيرهاي سمت راست مستقل كند. با اين همه، برخالف مدلمي
نبوده و كوواريانس در مفهوم رياضي ماتريس قطري نيست. در نتيجه، تخمين در روش 

) شامل وقفه فضايي SDMحداقل مربعات معمولي ناسازگار است. مدل دوربين فضايي (
  ) نشان داده شده است:6غير وابسته و متغيرهاي توضيحي است، اين مدل در رابطه (مت

                                                               

~ 0. )6(                                                                                                         

دهنده ارتباط وقفه فضايي متغيرهاي توضيحي اضافه نشان β2در اين مدل، پارامتر     
  ).2009شده به مدل است (لسيج و پيس، 

  به شرح زير است: SDMفرم فضايي مدل 
	 	 	  

	                             )7(  

1,… ,28																						 1380,… ,1392 

ماتريس وزني  دهنده وابستگي فضايي است. سنجه رگرسيون و نشان  در اين رابطه،
هاي هاي مجاور و همسايه بيشترين وزن و استانجغرافيايي است كه در آن استان 4فضايي

در ماتريس، چگونگي ارتباط فضايي  wijگيرند. عناصر دور از هم كمترين وزن را مي
    
1- Lesage 
2- Spatial Durbin Model 
3- AR 

دست آوردن اين ماتريس از ضـرب  منظور بهاحتياج داريم. به NT×NTدر حالت پانل به يك ماتريس مجاورت با ابعاد  - 4
  كنيم؛ به صورت:استفاده مي N×N) در ماتريس مجاورت Identity Matrixكرونكر يك ماتريس هماني (

I=eye(T,T) 
w=kron(W,I) 

  است. NT×NTآيد داراي ابعاد دست ميماتريس مجاورتي كه از اين فرآيند به



  153    1397 زمستان /77م/ شماره سووهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

دهد. در اين پژوهش، ابتدا ماتريس مجاورت را از نظر مجاورت نشان مي  jبا استان  iاستان 
هاي البرز و خراسان، استان مورد بررسي (با توجه به تفكيك استان 28يا همسايگي براي 

ترتيب، براي استان است) تشكيل شد؛ بدين 28هاي لحاظ شده در اين مطالعه استان
هاي غيرمجاور مقدار صفر در نظر براي استان هاي همسايه يا مجاور مقدار يك واستان

با عناصر روي قطر  28در  28گرفته شد. بنابراين، ماتريس مجاورت، يك ماتريس متقارن 
منظور تعريف اصلي صفر و عناصر خارج از قطر اصلي صفر و يك است. در مرحله بعد، به

استفاده شده است. در  ماتريس وزني فضايي، از ماتريس مجاورت استاندارد شده مرتبه اول
اي كه بعد گونهشود، بهسطري، هر عنصر سطر بر مجموع سطر تقسيم مياين ماتريس نرمال 

  سازي جمع هر سطر برابر با يك خواهد بود. از نرمال
مثبت باشد، خودهمبستگي فضايي مثبت است و قرار گرفتن در مجاورت  اگر 

واهد داشت و عكس اين حالت براي منفي مشاهدات، اثر مثبتي بر تورم دوره جاري خ
     صادق است. بودن 

 
    هاي مجاور، تورم حال حاضر در استان	

  ، اثر مستقيم تورم انتظاري در منطقه 	
  ، اثر مستقيم نرخ تورم تأخيري در منطقه	

  توليد در منطقه  ، اثر مستقيم شكاف
  )1هاي مجاور (اثر غيرمستقيم، تورم انتظاري در استان	
  هاي مجاور (اثر غيرمستقيم)، تورم تأخيري در استان	

  هاي مجاور (اثر غيرمستقيم)توليد در استان ، شكاف
  هاي مجاور (اثر غيرمستقيم)ستان، اثر ساير عوامل لحاظ نشده در ا

  معرفي ساختاري متغيرها  -1-3
  پردازد.دست آوردن هريك از آنها مياين بخش، به معرفي متغيرهاي مورد استفاده و روش به

    
  ها بر استان موردنظر است.دهنده اثر ساير استانناثر غيرمستقيم، نشا -1
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  متغير وابسته -
) است. براي محاسبه نرخ تورم از شاخص inflaدر اين پژوهش، متغير وابسته نرخ تورم (

برگرفته از سايت  1390) به تفكيك استاني (شهري) برپايه سال CPIكننده (قيمت مصرف
  داريم: .شده استاستفاده  1380- 1392مركز آمار ايران و براي دوره زماني 

	 100                                                          )8(                                      

است. با به كار بردن هريك از  t-1و  tهاي ، در رابطه باال نرخ تورم بين سال
  .1توان نرخ تورم را محاسبه كردمي هاي قيمتيشاخص

  متغيرهاي مستقل -
جزييات توليد است كه در ادامه با اين متغيرها شامل تورم باوقفه، تورم انتظاري و شكاف

  شوند.معرفي مي
): مقادير باوقفه متغيرهاي توضيحي يا متغير وابسته، به نرخ تورم باوقفه (

ي اين بوده كه ساختار مدل پوياست. در اين تحقيق نيز به دليل تئوري منحني فيليپس و امعن
  در نظرگرفتن پويايي، تورم با يك وقفه در سمت راست مدل آمده است.

بيني، انتظار و ): انتظارات تورمي عبارت است از پيشتورم انتظاري ( نرخ
هاي مربوط به ). براي برآورد داده1391كنوني يا آينده تورم (گرجي، توقع مردم از روند 
هاي جديد براساس الگوي انتظارات عقاليي كه در فيليپس كينزين 2نرخ تورم انتظاري

پرسكات كه يك فيلتر خطي دوطرفه در طول زمان  –فيلتر هادريك  گيرد، ازشكل مي
  بوده، استفاده شده است.

    
  ، مراجعه شود.259- 291، صص 1376براي اطالع از نحوه محاسبه نرخ تورم به كتاب آمار در اقتصاد و بازرگاني، محمد نوفرستي،  - 1
هموارسازي يا دست آوردن نرخ تورم انتظاري وجود دارد؛ براي مثال، روند گرفتن يا هاي متعددي براي بهروش -2

+) يا نرخ تورم پايه 1) و ميانگين سه و پنج دوره قبل يا نرخ تورم دوره بعد (- 1استفاده از نرخ تورم يك دوره قبل (
دست آوردن متغير مدت تورم واقعي از نرخ تورم پايه. روشي كه در اين تحقيق براي بهمشاهده شده و انحراف كوتاه

)، 1387پرسكات مانند كارهاي گرجي و فوالدي ( –كار رفته فيلتر هادريك به غيرقابل مشاهده نرخ تورم انتظاري
 ) و... بوده است.1395)، عرفاني، سميعي و صادقي (1388جاللي و شيرافكن (
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هاي مربوط به داده ق،يتحق نيمنظور برآورد مدل مفروض در ابه): gapitتوليد (شكاف
 هايياز بانك سر ،1380- 1392 هايسال يبرا ي به تفكيك استانيداخل ناخالص ديتول
هاي منظور تبديل دادهدر ابتدا به استفاده شده است. يبانك مركز تيموجود در سا يزمان

عنوان سال پايه به 1390و سال  )CPIكننده (اسمي به فرم حقيقي، شاخص قيمت مصرف
پرسكات  –معين شده است. براي محاسبه توليد ناخالص داخلي بالقوه، از فيلتر هادريك 

توليد كه تفاضل توليد ناخالص دست آمده، شكافنتايج بهبهره گرفته شده است. براساس 
 )، محاسبه شد. 1384نصر اصفهاني، داخلي واقعي از توليد ناخالص داخلي بالقوه است (

  تحليل نتايجوبرآورد مدل و تجزيه -4
متغيرها و سپس، به تحليل نتايج حاصل از روش  در اين بخش، ابتدا به بررسي پايايي

GMM پردازيم.و روش اقتصادسنجي فضايي مي  

  بررسي پايايي متغيرها -1-4
براي بررسي مانايي يا نامانايي متغيرهاي الگوي مورد بررسي، آزمون ريشه واحد لوين، لين 

نتايج اين آزمون  شود.بر وجود ريشه واحد است  به كار برده ميو چو كه فرضيه صفر مبني
  ، آمده است.1در جدول شماره 

  آزمون پايايي متغيرها -1جدول 
Levin,Lin& Chu 

  متغيرها  آماره آزمون  سطح احتمال
0004/0  38882/3 -  Infla 

0000/0  29764/5 -  Gap 

 .پژوهشهاي مأخذ: يافته

توليد  ) و شكافInflaمتغير تورم (دهد كه كاربرد آزمون لوين، لين و چو نشان مي
)Gap هستند. معنادار )، در سطح  
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  ساده GMMنتايج برآورد به روش  -2-4
)، براي دوره GMMيافته (گشتاورهاي تعميمدر اين تحقيق با استفاده از روش 1مدل تجربي

نتايج حاصل از برآورد مدل موردنظر، بدون لحاظ اثر زده شد.  ، تخمين1380- 1392زماني 
  ، است.2 شماره كشور، به صورت ارايه شده در جدولاستان 28مجاورت فضايي در 

يافته بدون اثر مجاورت گشتاورهاي تعميمنتايج حاصل از برآورد معادله به روش  -2جدول 
  )infla(متغير وابسته:  فضايي

  متغير  ضريب  معيارانحراف   zآماره   احتمال
000/0  41/214  090186/0  59539/13 cons 

000/0  34/1041  0015093/0  3236109/0  L.infla  
000/0  18/25  0009217/0  9598019/0  inflae 

000/0  75/150  10-e12/6  08-e54/1  gap 

2chi Prob>  )77(2chi  
  Sargan test 0000/1  89211/27  

2chi Prob>  )3(2chi  
  Wald 0000/0  06+e90/1  

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

دهند، همه ضرايب از سطح معناداري مناسبي برخوردارند. چنانكه محاسبات نشان مي
) به gapitتوليد ( ) و شكافinflaeit)، نرخ تورم انتظاري (L.inflaitنرخ تورم باوقفه (

بر نرخ تورم دوره  e54/1-08و  9598019/0، 3236109/0ترتيب اثرات مثبتي به ميزان 
درصد معنادار هستند.  95اند و ضرايب از نظر آماري در سطح ) داشتهinflaitجاري (

  عالمت ضرايب از لحاظ تئوري موافق عالمت و صحيح است. 
ها در تنظيم قيمت خود به تركيبي از رفتارهاي نتايج حاكي از اين است كه بنگاه

تري در مقايسه با نگر تورم، تأثير قويد، اما جزء آيندهكنننگر توجه مينگر و گذشتهآينده
گوياي اين موضوع جزء باوقفه تورم بر نرخ تورم در دوره جاري داشته است. اين پديده، 

    
  مدل منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي. -1
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هاي ما، وضعيت رقابت انحصاري حاكم است و توليدكنندگان است كه در اقتصاد استان
 ايشي قيمت، درصدد تغيير نرخمحض دريافت عالمت افزگذاري دارند و بهقدرت قيمت

كه  هاييكنند. تعداد بنگاهروز ميهاي خود را بهآيند و قيمتكاالها و خدمات خود برمي
گذشته كه تنها براساس تورم دوره استهايي بنگاهكنند بيشتر از هاي خود را بهينه ميقيمت

توليد از لحاظ تئوري موافق عالمت بوده و كنند. همچنين متغير شكاف بندي ميشاخص
تأثير مثبت و ناچيزي بر نرخ تورم در دوره جاري داشته كه حاكي از اثرگذاري متغيرهاي 

  هاي پولي بر تورم است. واقعي دركنار سياست
د دو با درجات آزادي معادل تعدا –كاي براساس نتايج آزمون والد كه از توزيع

بر صفر بودن تمام متغيرهاي توضيحي منهاي جزء ثابت برخوردار است، فرضيه صفر، مبني
شود. در نتيجه، اعتبار ضرايب برآوردي تأييد درصد رد مي 1ضرايب در سطح معناداري 

  شده و مدل رگرسيون از لحاظ آماري معنادار است.
، آزمون سارگان است. در ترين آزمونيافته، مهمدر ارتباط با مدل گشتاورهاي تعميم

اين آزمون، فرضيه صفر حاكي از انتخاب مناسب متغيرهاي ابزاري مورد استفاده در اين 
  مدل و تأييد انتخاب اين متغيرهاي ابزاري است.

دو با درجات آزادي برابر با تعداد  –آماره آزمون سارگان كه از توزيع كاي 
، همچنين 89211/27، برابر است با از حد مشخص برخوردار بوده هاي بيشمحدوديت

توان به اين نتيجه دست يافت كه )، مي0000/1با توجه به ميزان احتمال اين آماره (
اند و فرضيه صفر كه متغيرهاي ابزاري مورد استفاده در مدل به نحو مناسبي انتخاب شده

ييد قرار حاكي از قابل اعتبار بودن متغيرهاي ابزاري در اين برآورد است، مورد تأ
  گيرد. مي

منظور تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اخالل از آماره آزمون آرالنو و در ادامه، به
  ، آمده است.3استفاده شده كه نتايج آن در جدول شماره  1باند

  
    
1- Arellano & Bond 
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  نتايج آزمون آرالنو و باند براي تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اخالل -3جدول 
  مرتبه خودهمبستگي zمقدار آماره آزمون   احتمال

0010/0  2975/3 -  1  
6821/0  40956/0 -  2  
  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

بر نبود خودهمبستگي در جمالت صفر مبني شود كه فرضيهبراساس نتايج جدول، مالحظه مي
خودهمبستگي مرتبه گيري شده، براي خودهمبستگي مرتبه اول رد شده، اما براي اخالل تفاضل

كه روش آرالنو و باند روشي دوم  براي فرضيه صفر رد نشده است. نتايج حاكي از آن است
گيري از جمالت بار تفاضل مناسب براي برآورد پارامترهاي مدل است. به بيان ديگر، با يك

راي گيري شده دااخالل، همبستگي سريالي بين جمالت اخالل رد شده و جمالت اخالل تفاضل
  .1خودهمبستگي مرتبه اول هستند، اما خودهمبستگي مرتبه دوم ندارند

  نتايج برآورد به روش اقتصادسنجي فضايي -3-4
قبل از تخمين مدل الزم است وابستگي فضايي و وجود خودهمبستگي بين جمالت اخالل 

نتايج  شود.استفاده مي Moran Iو  LMمورد آزمون قرار گيرد. براي اين منظور از آزمون 
  ، گزارش شده است.4ها در جدول شماره آزمون

  نتيجه آزمون تشخيص وابستگي فضايي -4جدول 
  آزمون  مقدار  آماره Z  احتمال

000/0  9600/1  1160/535  8152/0  Moran I  
          .پژوهشهاي مأخذ: يافته

در نرخ  3توان چگونگي همبستگي فضاييمي 2آي –با استفاده از شاخص آماري موران 
آماري، پسماندها را براي وجود وابستگي و ها را بررسي كرد. اين شاخصتورم بين استان

يا نبود همبستگي فضايي  H0:ρ=0اثرات مجاورت، به صورت يك فرضيه صفر؛ 
    

  شود.افزار استتا مراجعه نرم Helpبراي يادگيري بيشتر به  -1
2- Moran I Statistic. 
3- Spatial Autocorrelation (Correlation) 
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به  05/0يا احتمال كمتر از  96/1آي بيش از  –آزمايد. مقدار شاخص آماري موران مي
و پذيرش وجود همبستگي فضايي است. اين شاخص رابطه معناي عدم پذيرش فرضيه صفر 

كند و مقدار همبستگي آنها را گيري ميهاي مجاور را اندازهپويايي نرخ تورم بين استان
منزله وجود همبستگي فضايي است و در نتيجه، ، به Moran Iزند. مقدار مثبت تخمين مي

هايي با نرخ . به عبارت ديگر، استاندهدتأييد تجمع فضايي آنها را در يك منطقه نشان مي
گيرند و برعكس، نبود همبستگي يا تورم باال (يا پايين) در كنار و نزديك به هم قرار مي

  ها با يكديگر است. بندي و مجاورت استانوجود همبستگي منفي حاكي از عدم دسته
ي نتايج جدول حاكي از آن است كه فرضيه صفر رد شده و وجود همبستگي فضاي

شود، در صورت وجود اثرات تأييد شده است. يادآوري مي 81/0مثبت و قوي به ميزان 
ناكارآمد است و ناديده گرفتن اين  OLSها با فضايي، تخمين پويايي نرخ تورم در استان

توان از زده شده باشد كه ميتواند باعث عدم تصريح و تصحيح نتايج تخميناثرات مي
  SDMهاي فضايي و غيرپارامتريك ديگري استفاده كرد كه ما در اين تحقيق، از مدل مدل

  بريم.فضايي بهره مي
يا ضريب الگرانژ است كه براي تشخيص وابستگي فضايي  LMآزمون  ،آزمون ديگر
  ، آمده است.5شود كه نتيجه آن در جدول شماره به كار برده مي

  فضايينتيجه آزمون تشخيص وابستگي  -5جدول 
  آزمون  مقدار 1chi  احتمال

000/0  6400/6  4062/467  LM 

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته
باشد، تأييدي بر وجود   64/6تشخيصي موردنظر، هرگاه  با توجه به آزمون

ها با حضور بعد سازي پويايي تورم در استانپديده وابستگي فضايي است و بايد مدل
  فضايي انجام شود.

، 1380- 1392 استان كشور، براي دوره زماني 28براي  SDMنتايج حاصل از برآورد مدل 
  ، ارايه شده است.6در جدول شماره 
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  )inflaنتايج حاصل از برآورد مدل با لحاظ اثر مجاورت فضايي (متغير وابسته:  -6جدول 
  متغير  ضريب  انحراف معيار zآماره   احتمال

032/0  14/2 -  3739495/0  801608/0 - cons 

000/0  80/20  0031431/0  0653902/0  L.infla 

000/0  25/589  0016489/0 9716274/0  inflae 

006/0  77/2  10-e03/6  09-e67/  gap 

000/0  54/45  0230974/0  05191/ winfla 

000/0  25/19 -  002942/0  0566383/0 - L.winfla 

000/0  68/42 -  0241238/0  029516/1 - winflae 

000/0  43/6 -  09-e49/1  09-e60/9 -  wgap 

000/0  89/3  17-e32/5  16-e07/2  we 

2chi Prob>  )77(2chi  
  Sargan test 0000/1  72178/19  

2chi Prob>  )6(2chi  
  Wald 0000/0  06+e25/3  

 .پژوهشهاي مأخذ: يافته

درصد معنادار  95سطح نتايج حاكي از آن است كه همه ضرايب از لحاظ آماري در 
 هستند.

دهنده اثر مستقيم نرخ تورم انتظاري در مناطق مورد بررسي است كه از ، نشان
روي نرخ تورم  9716274/0 لحاظ آماري معنادار بوده و تأثير مثبت و مستقيمي به ميزان 

  مشاهده شده در دوره جاري داشته است.
م نرخ تورم تأخيري در مناطق مورد بررسي است كه از لحاظ ، اثرمستقي.

روي نرخ تورم مشاهده  0653902/0آماري معنادار بوده و تأثير مثبت و مستقيمي به ميزان  
  شده در دوره جاري داشته است.
توليد در مناطق مورد بررسي است كه از لحاظ آماري  ، اثرمستقيم شكاف

روي نرخ تورم مشاهده شده در  e67/1-09ير مثبت و ناچيزي به ميزان معنادار بوده و تأث
  دوره جاري داشته است.
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ساده نيز جزء  GMMنتيجه: در نتايج با لحاظ اثر مجاورت فضايي در مقايسه با روش 
تري در مقايسه با جزء باوقفه تورم بر نرخ تورم در دوره جاري نگر تورم، تأثير قويآينده

نگر نگر و گذشتههاي آيندهها، در تنظيم قيمت خود به تركيبي از روشاستانداشته است و 
توليد نيز تأثير مثبت و ناچيزي بر نرخ تورم در دوره  كنند. همچنين متغير شكافتوجه مي

  جاري را نمايان ساخته است.
دوره جاري هاي مجاور بر تورم دهنده تأثير تورم حال حاضر در استان، نشان

روي  05191/1است و از لحاظ آماري معنادار بوده و تأثير مثبت و غيرمستقيمي به ميزان 
مثبت باشد، خودهمبستگي  نرخ تورم مشاهده شده در دوره جاري داشته است. اگر 

فضايي مثبت است و قرارگرفتن در مجاورت مشاهدات، اثري مثبت بر تورم دوره جاري 
صادق است. نتايج حاصل از  عكس اين حالت براي منفي بودن  مناطق، خواهد داشت و

  دهنده اثر مثبت خودهمبستگي فضايي بوده است.تحقيق، نشان
استان موردنظر  هاي مجاور افزايش يابد، تورم درتفسير: اگر تورم حال حاضر در استان

ت خريد از ها پول و قدريعني پس از باال رفتن تورم در آن استان دهدرا افزايش مي
يابد و در نتيجه، باعث باال رفتن تقاضا و قيمت در استان ها به استان موردنظر انتقال مياستان

  شود.موردنظر مي
، نرخ تورم انتظاري در مناطق همسايه است كه از لحاظ آماري معنادار 

تورم دوره جاري را  روي نرخ - 029516/1بوده و تأثير منفي و غيرمستقيمي به ميزان  
  نمايان ساخته است.

تفسير: اگر تورم انتظاري در مناطق همسايه باال رود، تورم استان موردنظر را كاهش 
 دهد.مي

، نرخ تورم تأخيري در مناطق همسايه است كه از لحاظ آماري معنادار .
ي نرخ تورم دوره جاري داشته رو -0566383/0بوده و تأثير منفي و غيرمستقيم به ميزان 

جايي كاالها و خدمات را به استان مجاوري كه از تورم باالتر است، زيرا امكان جابه
  آورد.برخوردار است، فراهم مي
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دهد هاي مجاور تورم استان موردنظر را كاهش ميتورم دوره گذشته در استانتفسير: 
پذيرد. اين هاي پارسال تأثير مياز قيمتيعني توليد امسال  ،(شبيه پديده تارعنكبوتي هست)

شود و توليد آن را به استان موردنظر ميهاي مجاور هاي استانباعث انتقال پول و سرمايه
 دهد.ها را در استان موردنظر كاهش ميدهد و در نتيجه عرضه زياد، قيمتافزايش مي

دهد كه از لحاظ توليد در مناطق همسايه را نشان مي ، اثر غيرمستقيم شكاف
  بر نرخ تورم دوره جاري داشته است.  -e60/9-09آماري معنادار بوده و تأثير منفي به ميزان 

تفسير: اگر شكاف توليد در مناطق همسايه باال رود، تورم استان موردنظر را كاهش 
هاي مجاور، يعني زياد شدن درآمدها و كاهش بيكاري؛ در نتيجه، دهد. رونق در استانمي

آيد و آنها به استان موردنظر عزيمت نخواهند داشت و تقاضاها در استان موردنظر پايين مي
  يابد. تورم كاهش مي
هاي مجاور است كه از لحاظ كننده اثر ساير عوامل لحاظ نشده در استان، بيان
بر نرخ تورم در دوره جاري   e07/2- 16بوده و تأثير مثبت و ناچيزي به ميزان آماري معنادار 

گوياي متغيرهاي لحاظ نشده در  شود، جمالت اخاللرا نمايان ساخته است. يادآوري مي
عنوان يك متغير تأثيرگذار در رو، معرفي آنها بهمدل اقتصادسنجي هستند، ازاين

جوار در هاي همكه متغيرهاي لحاظ نشده در استاناقتصادسنجي فضايي به معناي آن است
دهنده اثر مثبت اين سال موردنظر چه تأثيري بر نرخ تورم داشته كه در نتايج تحقيق، نشان

  متغير بر نرخ تورم در دوره جاري بوده است.  
هاي مجاور، عواملي مانند رشد جمعيت، تفسير: اثر ساير عوامل لحاظ نشده در استان

نقل مناسب، ولوژي، ميزان اعطاي اعتبارات به مردم، داشتن ماشين و وسايل حملرشد تكنو
شود كه ممكن است هاي مجاور به افزايش تقاضا منجر ميوقوع خشكسالي و... در استان

تورم را در استان موردنظر  ،حجم مراجعه به استان موردنظر را افزايش دهد و در نتيجه
  افزايش خواهد داد.

دو با درجات آزادي معادل تعداد  –ايج آزمون والد كه از توزيع كاي براساس نت
بر صفر بودن تمام متغيرهاي توضيحي منهاي جزء ثابت برخوردار است، فرضيه صفر، مبني
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شود. در نتيجه، اعتبار ضرايب برآوردي تأييد درصد رد مي 1ضرايب در سطح معناداري 
  ادار است.شود و مدل رگرسيون از لحاظ آماري معنمي

دو با درجات آزادي برابر با تعداد  –آماره آزمون سارگان نيز كه از توزيع كاي 
، همچنين با 72178/19از حد مشخص برخوردار بوده، برابر است با  هاي بيشمحدوديت

توان به اين نتيجه دست يافت كه متغيرهاي )، مي0000/1توجه به ميزان احتمال اين آماره (
اند و فرضيه صفر كه حاكي از ستفاده در مدل به نحو مناسبي انتخاب شدهابزاري مورد ا

  گيرد.  قابل اعتبار بودن متغيرهاي ابزاري در اين برآورد است، مورد تأييد قرار مي

  گيري و پيشنهادهانتيجه -5
هاي ايران به صورت تجربي با در اين تحقيق، به بررسي پويايي تورم در مناطق شهري استان

دست و روش اقتصادسنجي فضايي پرداخته شد و نتايجي به شرح زير به GMMروش 
  آمد:

ساده  GMMنتايج حاصل از برآورد مدل منحني فيليپس نيوكينزين هيبريدي، به روش 
نگر و ها در تنظيم قيمت خود به تركيبي از رفتارهاي آيندهمبين اين مطلب است كه بنگاه

  كنند.      نگر توجه ميگذشته
 –نتيجه حاصل از آزمون تشخيص وابستگي فضايي، با استفاده از شاخص آماري موران 

است. نتيجه حاصل از  81/0آي تأييدكننده وجود همبستگي فضايي مثبت و قوي به ميزان 
آزمون ضريب الگرانژ، براي تشخيص وابستگي فضايي نيز تأييدي بر وجود وابستگي 

  هاست.يي نرخ تورم در بين استانفضا
كه همه نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اقتصادسنجي فضايي، حاكي از آن است

ها در تنظيم قيمت خود به تركيبي از رفتارهاي ضرايب از لحاظ آماري معنادارند و استان
  اند.نگر پرداختهنگر و گذشتهآينده

) مثبت است و ستگي فضايي (كه خودهمبهمچنين نتايج حاكي از آن است
ها با هم اثر مثبتي بر نرخ تورم آنها دارد. مدل مجاورت استانكه دهنده اين است نشان
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هاي آمايش سرزميني به فضايي تأييد شده است و مسئوالن ملي و استاني بايد در طرح
الزم است به ارتباط ها توجه ويژه داشته باشند و در كنار نگرش ملي اثرات متقابل بين استان

توان تصريح مدل را با در دهنده آن است كه مي. اين نتايج نشانتوجه شود ها نيزبين استان
ها در همان مناطق و مناطق مجاور بهبود نظر گرفتن روابط متقابل هر استان با ديگر استان

ها سر مكانكاالها، در سرابخشيد. همچنين درجه مهمي از همبستگي مكاني در تعيين قيمت
 تواند وجود داشته باشد.با توجه به تخصيص جغرافيايي مي

مجاور باعث انتقال تقاضا به استان موردنظر  هايدر استان ،گذشته هايسالباالي تورم 
 طيكار و شراوكسب طياستان موردنظر مح گذاراناستيبهتر است س ،جهيدر نت شود،يم

جذب  هاهياز همسارا  گذاريهيتقاضا، پول و سرما ندنرا بهبود بخشند تا بتوا گذاريهيسرما
به اين  مجاور هايدر استان ديتول وقوع شكاف موردنظر شوند. استانو باعث رونق كنند 

تنها  هايزريو در برنامه كنندخارج از استان حساب  يتقاضا يرومعناست كه نبايد 
داخل استان موردنظر را مدنظر قرار بدهند و براساس آن عمل كنند يا به فكر انبار  يتقاضا

تورم  انسيكم كردن وار يبرا صادرات محصوالت در استان موردنظر باشند. ايكردن 
 تيريبه مدبايد  هااستان در محصوالت كردن ترو ارزان متيتورم) و كاهش ق يبخش(ثبات

  يم.انتظارات بپرداز
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