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 چکیده

ظری و رود که از لحاظ نشمار میمیان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کالن به رابطه
شه ستی با مناق ستهای زیادی روبهسیا صاد ایران که به دنبال د ضوع برای اقت ست. این مو ی به ثبات یابرو ا

پژوهش حاضر از  تبدیل موجک  ای دارد. در این راستا،ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژهقیمت
ست تا با تحلیل در حوزه ستفاده کرده ا سته ا سال -زمان پیو بینش  1367:32 – 1377:32های فرکانس طی 
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 مقدمه -1

سیاست ستیابی به رشد پایدار و با ثبات از اهداف مهم  ست. بین متغیرد صادی ا ها و های اقت
ند، نرخ شوهای کالن اقتصاد که در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها استفاده میشاخص
و  وسیییع اثرگذاری اقتصییادی و نرخ تورم از اهمیت بیشییتری برخوردار هسییتند. دامنهرشیید 
 های کلیدی اقتصییاد کالن تبدیل کرده اسییت. توزیعپذیری، این متغیرها را به شییاخصتاثیر

درآمد، رفاه اقتصییادی، اشییتغال، بهداشییت و آموزش از جمله متغیرهای بسیییار مهم اقتصییاد 
 ،دو سویه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی قرار دارند. از این روکالن هستند که در ارتباط 

سایی تعیین شنا صادی به  شد اقتکنندهبخش قابل توجهی از ادبیات علوم اقت صادی و های ر
های رشد دهکننتعیین های انجام شده برای مطالعهتورم اختصاص یافته است. همگام با تالش

ه شده بین تورم و رشد اقتصادی نیز پرداخت و بررسی رابطهپردازی اقتصادی و تورم به نظریه
ست،  ست که ممکن ا ست. تحلیل اثرات متقابل تولید و تورم از این حیث، دارای اهمیت ا ا

یابی هم گذاران به منظور دستتالش سیاست های بیان شده بر نتیجهنوع ارتباط بین شاخص
 ایین تورم، اثرگذار باشد.زمان به نرخ رشد تولید مطلوب و همچنین نرخ پ

های ، نوسییانات قابل توجهی در نرخ رشیید اقتصییادی و نرخ1353 اقتصییاد ایران از دهه
 1باالی تورم را تجربه کرده اسییت. در این راسییتا، واحد اطالعات اقتصییادی اکونومیسییت

رشد منفی  2323-2321بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال پیش
سال  12 درصد  25به  2323درصد را تجربه کند. همچنین انتظار بر این است که نرخ تورم 

یابی به نرخ رشیید اقتصییادی باال و پایدار از . بدیهی اسییت کاهش نرخ تورم و دسییت2برسیید
 شود. با مراجعهریزان اقتصادی محسوب میگذاران و برنامهترین اهداف سیاستجمله مهم

ستبه ادبیات موضوع و نتا سیا شت که  صل از مطالعات تجربی باید ااعان دا ذاری گیج حا
زمان به اهداف مطرح شییده، نیازمند اطالعات بیشییتر در مورد نوع رابطه یابی همبرای دسییت

 بین تورم و رشد اقتصادی است.
شه رابطه صادی و تورم یکی از مباحث مناق شد اقت ستمیان ر صاد کالن ا  آمیز در اقت

(؛ از یک سیییو، تورم با مکدر کردن فکیییای اقتصیییادکالن 2316، 3)آیدین و همکارن

  
1- Economist Intelligence Unit 

2- Source: https://store.eiu.com/product/country-report/iran 

3- Aydın et al. 
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تواند بخش حقیقی اقتصیییاد را به طور منفی تحت تاثیر قرار دهد. از سیییوی دیگر، می
تولید قادر است رشد اقتصادی را تسریع کند. در حالت  میزانی از تورم با افزایش انگیزه

ستایده سیا صاد کالن در کشورهای در حاآل،  صادی های اقت ل توسعه باید به رشد اقت
مت بات قی نار ث کاهش فقر در ک تانباال و  ند ) یدا کن و اودین و  2315، 1ها دسییییت پ

گذارن مطرح اسییت های زیر برای سییییاسیییت(. در این راسیییتا، چالش2317، 2همکاران
 (:2317و اودین و همکاران،  2316 3)بهدوری

 دارد؟ ای میان تورم و رشد اقتصادی وجود آیا مبادله -
 کند؟ چه زمانی تورم به رشد اقتصادی لطمه وارد می -
 ای وجود دارد که رشد اقتصادی را تحریک کند؟ آیا تورم بهینه -
 چه میزانی از تورم ناشی از رشد اقتصادی است؟  -
 های مختلف چگونه بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟تورم در مقیاس -

میالدی که با ترکیب رشد اقتصادی  1773 هههای نظری و تجربی در دپس از کشمکش
ه گذاران به این نتیجه رسیییدند کاندک و نرخ بیکاری باال همراه بود، بسیییاری از سیییاسییت

(، 2337) 4یابی به رشیید اقتصییادی باال اسییت. بالنچارد و گالینیاز دسییتتورم اندک پیش
ود، انطباق شیییتولید میوضیییعیتی را که نرخ تورم پایین و باثبات منجر به ثبات در شیییکاف 

، دیدگاه 6المللی پولاند. بالنچارد، اقتصیییاددان ارشییید صیییندوق بینگذاری کردهنام 5نیکو
وضییعیت مذکور زیبا اسییت .... اما با »گذاری تورم را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: هدف

 و بودجه 8یاخیر جهانی در تسیییهیل مقدار . افزون بر این، تجربه7«معنی نیسیییتحقیقت هم
های لرو، در ساریاضتی نه اقتصادها را از رکود رهایی بخشید و نه منجر به تورم شد. از این

ساله سی م صادی  اخیر مجدد برر شد اقت صاد کالن مبنی بر ارتباط میان تورم و ر قدیمی اقت
شکاف روشمحبوبیت یافته و با عدم اجماع روبه شه به  ست. بخشی از این مناق سیشرو ا  نا

 طهگردد. مطالعات متعددی رابمیان تورم و رشد اقتصادی بازمی های رابطهپویایی در مطالعه
  
1- Thanh  

2- Uddin et al.  

3- Bhaduri  

4- Blanchard and Gali  

5- Divine Coincidence 

6- International Monetary Fund (IMF) 

7-Source: https://imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res/pdf/ob2presentation.pdf 

8- Quantitative Easing 
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یافته و در حال توسییعه به صییورت سییری زمانی و این دو متغیر را برای کشییورهای توسییعه
پانلی بررسیییی کردهداده بههای  نه  یات در این زمی ما رویکرد رایج ادب ند، ا کارگیری ا
کنند به را فراهم می 1زمان تصیییادسییینجی اسیییت که امکان تحلیل در حوزههایی از اقروش

کمتر مورد  2فرکانس های میان تورم و رشیید اقتصییادی در حوزهطوری که بررسییی پویایی
های تواند در مقیاسهای میان این دو متغیر میتوجه قرار گرفته اسیییت. با این حال، پویایی
ثال، م به طور م باشییید.  فاوت  یک طرف در کوتاهمختلف مت مدت مکن اسیییت تورم از 

صادی تاثیرگذار  های باال( به عنوان تکانه)فرکانس شد اقت ضه عمل کند و در نتیجه بر ر عر
فزایش ا های پایین( رشیید تولید از طریق تکانهباشیید. از طرف دیگر، در بلندمدت )فرکانس

در این زمینه گالگاتی و  (.2317عرضیییه تورم را تحت تاثیر قرار دهد )اودین و همکاران، 
ست رابطه( بیان می2311) 3همکاران سطوح  کنند ممکن ا صادی تنها در  میان متغیرهای اقت

های مختلف( برقرار باشد. به طور خالصه، تمرکز های زمانی )فرکانسسری مختلف تجزیه
 رکننده و اطالعات ناقصییی دزمان ممکن اسییت اطالعات گمراه صییرف بر تحلیل در حوزه

 رابطه با علیت میان رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. 
های های روششناسی در مطالعات تجربی و نقصانبه منظور از میان برداشتن خال روش

علیت میان رشد اقتصادی و تورم در ایران، پژوهش حاضر از  سنتی و همچنین بازبینی مساله
کند تا رابطه میان دو متغیر را در می و ابزار مربوط به آن اسیییتفاده 4تبدیل موجک پیوسیییته

 1367:32–1377:32های فصلی بررسی کند. برای این منظور، داده  5فرکانس -فکای زمان
ز علی به صورت پویا و تغییرات آن در طول زمان ا اند. امکان ترسیم رابطهکار گرفته شدهبه

 -نهایت تحلیل زمان مدت و بلندمدت و درمدت، میانلحاظ شیییدت و جهت، تحلیل کوتاه
 فرکانس فراهم شده است. 

ی اپویا میان دو متغیر بیان شده برای اقتصاد ایران به چند دلیل اهمیت ویژه بررسی رابطه
ست این صاد ایران درگیر تورمدارد؛ نخ ست. عالوه بر ایهای باال و بیکه اقت ن، ثبات بوده ا
صادی ر عمده کمتر از آن چیزی بوده که در به طو -های متعددی داردکه نوسان- رشد اقت

  
1- Time Domain 

2- Frequency Domain 

3- Gallegati et al.  

4- Continuous Wavelet Transform 

5- Time–Frequency Domain 
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سعه پیشبرنامه شده ادامه مقاله به این های تو ست. به منظور نیل به هدف مطرح  شده ا بینی 
شیییود؛ در بخش دوم به مبانی نظری اختصیییاص دارد. با مرور اهم دهی میترتیب سیییامان

هارم، شییود. در بخش چمطالعات تجربی در بخش سییوم، تمایز پژوهش حاضییر آشییکار می
شییود. در بخش پنجم، نتایج تحقیق تحلیل شییده اسییت. با شییناسییی پژوهش تبیین میروش
 کند.پیشنهادهای سیاستی در بخش ششم، پژوهش حاضر خاتمه پیدا می بندی و ارائهجمع

 

 ادبیات موضوع -2
عتقدند مهای مختلفی وجود دارد؛ برخی تاثیر نرخ تورم بر نرخ رشد اقتصادی دیدگاه درباره

منفی وجود دارد. برخی نیز اعتقاد دارند میان  میان نرخ تورم و نرخ رشییید اقتصیییادی رابطه
نرخ تورم با نرخ رشییید اقتصیییادی ارتباط مثبت وجود دارد. بعکیییی دیگر معتقدند ارتباط 

در ایل، به این سه دیدگاه به طور  خاصی میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد.
 شود.خته و برخی مطالعات انجام شده مرور میمجزا پردا

 

 عدم ارتباط میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی  -2-1
تباطی مدت نیز ارها، میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حتی در کوتاهاز دیدگاه کالسیک
ها معتقدند نرخ رشد اقتصادی تابعی از عوامل تولید کار و سرمایه است. در وجود ندارد. آن

بع پذیرند. بنابراین، با افزایش تقاضای کل و به تاین نظریه، دستمزدهای اسمی کامال انعطاف
ها افزایش سییطح عمومی قیمت ها، دسییتمزدهای اسییمی نیز دقیقا به اندازهفزایش قیمتآن ا

تولید  ماند و سطح اشتغال ورود و در نتیجه، دستمزدهای حقیقی بدون تغییر باقی میباال می
 ملی نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند. 

ی، ل انتظارات قیمت( معتقد اسیییت که در بلندمدت با توجه به تعدیل کام1768فریدمن )
 .(1375ای بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود ندارد )برزگری، رابطه

گیرد. اکثر مکاتب اقتصیییادی، مقداری پول نشیییات می از نظریه 1خنثایی پول فرضییییه
خنثایی پول در بلندمدت را به عنوان امری مفروض تلقی کرده و اعتقاد دارند که تغییر در 

گونه تاثیری بر سیییطح متغیرهای حقیقی ندارد و تنها تاثیرات ندمدت هیچمقدار پول در بل
تواند اثرات حقیقی بر مدت پول میکه در کوتاهگذارد. در حالیاسیییمی کالن بر جای می

  
1- Neutrality of Money 
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 شدهبینیانتظارات عقالیی اعتقاد دارند که تغییرات پیش ها براساس فرضیهجای بگذارد. آن
م پول، تولید واقعی حج بینی نشدهیر نداشته و تنها تغییرات پیشحجم پول بر تولید واقعی تاث

 (.1377دهد )حنطه و همکاران، را تحت تاثیر قرار می
( با کار خود روی مدل بنگاه نماینده نشیییان داد که افزایش نرخ 1767) 1سییییدراسیییکی

نه رشییید  و دهد. بنابراین، نه تولیدتورم، موجودی سیییرمایه بلندمدت را تحت تاثیر قرار نمی
 گیرند.اقتصادی تحت تاثیر قرار نمی

نگ طه1775)  2باالرد و کیتی نه (، راب ید واقعی را در نمو ای بزرگ از بین تورم و تول
سی کردند. آن صادهای پس از جنگ جهانی دوم برر سیون برداری اقت ها از روش خودرگر

صورت ائمی تورم را بههای دالعمل تولید واقعی به شوکاستفاده کردند تا عکس 3ساختاری
تایج حاصیییل از تخمین نشیییان داد که در اکثر  ند. ن نه برای هر کشیییور تخمین بزن جداگا
کشییورهای مورد بررسییی، یک شییوک دائمی به تورم منجر به تغییر دائمی در سییطح تولید 

 شود. واقعی نمی
های اده( تاثیر تورم بر رشییید اقتصیییادی در زیمبابوه را با اسیییتفاده از د2318) 4موکوکا

و  5آزمون کرد. او در این تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی 2317تا  1773های سییال
اسیییتفاده کرد. نتایج این تحقیق هیچ ارتباطی بین تورم و  6انباشیییتگی یوهانسیییونآزمون هم

 تولید ناخالص داخلی را در زیمبابوه نشان نداد. 
ستفاده از ابزارهای موجک2317) 7تیواری و همکاران ستگی متقابل موجک 8( با ا ، همب

رشد و تورم را در هندوستان مورد بررسی  و مقیاس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه
ترین مقیاس، تورم و قرار دادند. تجزیه و تحلیل همبسییتگی موجک نشییان داد که در کوتاه

ستقل از هم بوده صادی م شد اقت سطر مقیاساند. در وجود دارد و  7، اثر بازخوردیهای متو
 شود. های باالتر، فقط رشد اقتصادی منجر به تورم میدر مقیاس

  
1- Sidrauski  

2- Bullard and Keating  

3- Structural Vector Autoregressive (SVAR) 

4- Mukoka 

5- Ordinary Least Squares (OLS) 

6- Johansen Cointegration Test 

7- Tiwari et al. 

8- Wavelet 

9- Feedback Effect 
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 ارتباط مثبت میان تورم و نرخ رشد اقتصادی -2-2

، جهت علیت از سییوی تورم به سییمت رشیید 1کالسییکی -انداز اجباری کینزدر مکتب پس
گذاری را از طریق انتقال اندازها و سییرمایهساقتصییادی اسییت؛ یعنی تورم، سییطوح کلی پ

انداز انداز به سییمت سییودبگیران با میل باالتر به پسبگیران با میل کمتر پسدرآمد از حقوق
ه تر از دستمزدها افزایش یابند(. در اقتصاد کینزی کها سریعدهد )البته اگر قیمتافزایش می

خاطر وجود توهم پولی(، تورم از د )بهگیرتعدیل دسییتمزدهای واقعی به کندی صییورت می
سوی کارفرمایان باطریق توزیع مجدد درآمدها از کارگران با میل پایین به پس میل  انداز به 

به پس یهباالتر  ما نداز و سیییر بازدهی ا گذاری و همچنین از طریق افزایش نرخ اسیییمی 
 (.1383، قمی طباطبائیتواند محرک رشد واقعی اقتصاد شود )گذاری میسرمایه

یه1765)  2توبین یک بخشیییی  (، نظر مدل رشیییید  ثایی پول را براسییییاس  عدم ابرخن
سیکی سوان 3نئوکال شد پول، ثروت واقعی کند. در مدل( مطرح می1756) 4سولو و  های ر

ه های واقعی سرانهای واقعی سرانه. ماندهمانده سرمانه به عالوه سرانه، مساوی است با سرمایه
سرانه و هزینه صت نگهداری پول به نیز به تولید واقعی  ستگی دارد. هفر سرمایه ب  زینهجای 

ا تورم. ب عالوهبا نرخ بازدهی واقعی سیییرمایه به فرصیییت نگهداری پول نیز مسیییاوی اسیییت
احبان واقعی برای ص شود که ماندهافزایش تورم، بازدهی واقعی پول کاهش یافته و سبب می

. کنند، کمتر جذاب باشییددارایی که نرخ بازدهی پول را با نرخ بازدهی سییرمایه مقایسییه می
کند. ها را از پول به سمت سرمایه تشویق میدارایی در نتیجه، نرخ تورم باالتر تغییر مجموعه

رآیند دهد. این فیابد، چون انباشت سرمایه را افزایش میدر نهایت، تولید واقعی افزایش می
توبین، دورنبوش و  (. در نقد نظریه1776، 6مشییهور اسییت )حسییین و چودهری 5به اثر توبین

ی ی بر مصرف دارد، اثر توبین به سادگاند که وقتی تورم اثر مثبت(، نشان داده1773) 7فرنکل
 .، پول خنثی استرود و در نتیجهاز بین می

صمیم1768) 8گرایان، فریدمندر مکتب پول ستمزد حقیقی (، معتقد بود مبنای ت گیری د
  
1- Kalecki-Keynes Saving Forced 

2- Tobin  

3- Neo-Classical Theory 

4- Solow and Swan  

5- Tobin Effect 

6- Hossain and Chowdhury  

7- Dornbush and Frenkel  

8- Friedman  
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ظریه، گیرد. طبق این ناست نه دستمزد اسمی و دستمزدها براساس انتظارات قیمت شکل می
سم صاد به  ساس انتظارات تطبیقی، فریدمن، حرکت اقت ست.؛ یعنی برا ت تعادل، تدریجی ا
صدی از خطای قبلی تعدیل میانتظارات فرد در مورد قیمت ساسها با در  شود. فریدمن برا
کند که تورم انتظاری امروز، میانگین وزنی از تورم واقعی امروز و انتظارات تطبیقی بیان می
مدت به دلیل تعدیل ناقص که در کوتاهکند نتیجه، فریدمن بیان می گذشیییته اسیییت. در
 .(1375مثبت میان تورم و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد )برزگری،  انتظارات قیمت، رابطه

خود باالتر رود و  اگر تولید ناخالص داخلی از سطح بالقوه  1هانئوکینزین براساس نظریه
پایین کاری  ثابی کاری طبیعی بوده و سیییایر شیییرایط  گامتر از نرخ بی باشییید، هن که یبت 

یابد، این امر باعث دهند و تورم افزایش میهای خود را افزایش میکنندگان قیمتعرضیییه
و به سمت تورم و بیکاری باالتر حرکت  3در مسیر رکود تورمی 2شود که منحنی فیلیپسمی

رخ ن تر از سیییطح بالقوه تنزل یابد و بیکاری باالیکند. اگر تولید ناخالص داخلی به پایین
عی کنندگان سیییکه عرضیییهطبیعی خود باشییید با ثابت در نظر گرفتن سیییایر عوامل، زمانی

ها و تکعیف تورم ساختاری پر کنند، شتاب تورم کنند،  رفیت مازاد را با کاهش قیمتمی
به تورمکاهش می که این  بد  عث مییا با شیییود منحنی فیلیپس در جهت زدایی منجر و 

و بیکاری کمتر حرکت کند. در نهایت، اگر تولید ناخالص مطلوب؛ یعنی به سیییمت تورم 
NAIRUداخلی برابر با سییطح بالقوه و نرخ بیکاری برابر با 

کند باشیید، نرخ تورم تغییر نمی 4
 (.2334، 5)گوکال و هنیف

مثبت بین تورم و  ، حداقل تا نرخ معینی از تورم، رابطه6براسییاس دیدگاه سییاختارگرایان
ارد، مگر اینکه در این فاصیله تغییرات بنیادی در سیاختار اقتصیادی رشید اقتصیادی وجود د

 (.1378پدید آمده باشد )خداوردیزاده و همکاران، 
گانی و همکاران طه2331)  7لون مدل  ( راب فاده از  با اسیییت ید را  له تورم و تول باد م

  
1- Neo-Keynesians Theory 

2- Phillips Curve 

3- Stagflation 

4- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment از نرخ بیکاری که در آن، نرخ : سیییطحی

 یابد نه کاهش.تورم نه افزایش می

5- Gokal and Hanif  

6- Structuralism 

7- Loungani et al. 
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  های تحرک سرمایهفلمینگ مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، محدودیت -ماندل
المللی پول در مورد تنظیمات نرخ ارز و ی صیییندوق بینبا اسیییتفاده از گزارش سیییاالنه

تورم و  مبادله های رابطهگیری شییید. همچنین برای تخمینهای ارزی اندازهمحدودیت
ید از مطالعات قبلی،؛ یعنی لوکاس ) بال، منکیو و رومر )1773تول ( اسیییتفاده 1788( و 

های بیشییتری در تحرک سییرمایه دارند، ی که محدودیتها دریافتند کشییورهایشیید. آن
بارت دیگر،  به ع ید همراه اسییییت.  کاهش کمتری در تول با  کاهش در نرخ تورم 

تر تورم و تولید کوچک مبادله شییدیدتری دارند، رابطه کشییورهایی که کنترل سییرمایه
 است و منحنی فیلیپس شیب تندتر دارد.

-2315 و رشد اقتصادی در عربستان سعودی را در دورهبین تورم  ( رابطه2316) 1القائد
های بررسییی کرد. رشیید واقعی تولیدات غیرنفتی به عنوان یک متغیر وابسییته و قیمت 1785

ند. روابط  فاده قرار گرفت یک پراکسیییی برای تورم مورد اسیییت به عنوان  مده فروشیییی  ع
تایج بیانگر مین زده شدند. نانباشتگی تخهای هممدت و بلندمدت با استفاده از تکنیککوتاه

 تاثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی است. 
طه2317)  2اودین و همکاران یان تورم و رشییید اقتصیییادی در بنگالدش را طی  ( راب م

اند. محققان از تبدیل با اسییتفاده از تحلیل موجک بررسییی کرده 1773 – 2311های سییال
ستفاده کرده سته ا س مختلف  هایمیان متغیرها را در مقیاساند تا علیت گرنجری موجک گ

ست در بلندمدت رابطه شان داده ا سی کنند. نتایج ن مدت علی دو طرفه بوده و در کوتاه برر
حرکتی میان این متغیرها از تبدیل ها برای بررسییی همرشیید اقتصییادی علت تورم اسییت. آن

مدت ن متغیرها در کوتاهعلی میا کنند رابطهها عنوان میاند. آنموجک پیوسییته بهره جسییته
 اند.مدت و بلندمدت، دو متغیر ارتباطی با هم نداشتهبسیار متغیر است. در میان
ای ههای تورم با لحاظ اثرات فکایی بین استان(، پویایی1377کهریزی و همکاران )

 1383-1372 طی دوره  3ایران را بییا اسیییتفییاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریییدی
ستان شکاف تولید بهسازی مدل شان داد که در هر ا  ن نمایندهعنواکردند. نتایج تحقیق ن
 اش دارای تاثیر مثبت است. دوره جاری های واقعی بر نرخ تورممتغیر
 

  
1- Algaeed  

2- Uddin et al.  

3- Hybrid New Keynesian Phillips Curve (HNKPC) 
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 ارتباط منفی میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی -2-5
(، مدلی را بسط داد که در آن افزایش نرخ تورم به سطح تعادلی بلندمدت 1781) 1استاکمن
 یابد. در مدل اسیییتاکمن، پولشیییود و ثروت مردم کاهش میتری برای تولید منتج میپایین

 ای منفی بین سطح تولید بلندمدت و نرخ تورم وجود دارد.مکمل سرمایه است و رابطه
سن ساز1787) 2کولی و هان سط (، این  سرمایه ب شت  وکار را برای در نظر گرفتن انبا

ار مسییتقیمی با مقدار ک ها این اسییت که تولید نهایی سییرمایه رابطهدادند. فرض اسییاسییی آن
سرمایه  یابد، بازدهکه مقدار کار در پاسخ به افزایش تورم کاهش میدارد. بنابراین، هنگامی

یابد. کولی و هانسیین نشییان اهش میشییود و مقدار سییرمایه و تولید بلندمدت ککاسییته می
وکلیان کند )تزمان با افزایش نرخ تورم، تولید به طور دائمی کاهش پیدا میدهند که هممی

 (.1371و شاهمردای، 
)که معتقد به ایجاد انحرافات اقتصادی ناشی از تورم هستند(،  3گرایانانحراف در نظریه

ست.  رابطه صادی منفی ا شد اقت سط تورم باال بین تورم و ر در حقیقت، عدم کارایی که تو
 (.1378شود )خداوردیزاده و همکاران، شود باعث کاهش رشد اقتصادی میایجاد می

سییی های سیینتی پولی مورد بررتاثیر غیرخطی تورم بر رشیید اقتصییادی با اسییتفاده از مدل
 دهدن بازها به این صییورت اسییت که تورم با کاهش داقرار گرفته اسییت. عملکرد این مدل

شیییود. این اندازها موجب تشیییدید اصیییطکاک اطالعاتی در بازارهای مالی میواقعی پس
بندی و در نتیجه، محدود کردن منابع مورد اصطکاک اطالعاتی بازارهای مالی باعث سهمیه

ذاری گهای سیرمایهانداز به پروژهگذاری و کاهش کارایی تخصییص پسنیاز برای سیرمایه
 شودن طریق منجر به اثرگذاری نامطلوب بر رشد اقتصادی در بلندمدت میشود که از ایمی

صاد، (. 1378)خداوردیزاده و همکاران،  با توجه به اثرگذاری غیرخطی تورم بر عملکرد اقت
سیییت. تاثیر اطور بالقوه بیهای پایین تورم بهاصیییطکاک اطالعاتی بازارهای مالی در نرخ

نابراین، در محیط با نرخ تب ید سیییهمیههای  با پایین ن بارات انجام گیرد، چونورم  ندی اعت  ب
وتحلیل هکه هم تجزیگونه ارتباط منفی بین تورم و انباشت سرمایه وجود ندارد. در حالیهیچ

ازها اندهای تورم باال بازدهی دریافتی پسدهد که نرخنظری و هم شییواهد تجربی نشییان می
یابد. بنابراین، در تیجه، انباشییت سییرمایه کاهش میدهند و در نبازارها کاهش می را در همه

  
1- Stockman  

2- Cooly and Hansen  

3- Distortions 
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ورم باال های تبندی اعتبارات صورت گیرد، چون نرخهای با نرخ تورم باال باید سهمیهمحیط
بازارهای مالی را بدتر می نابراین، اثرگذاری تورم بر رشییید اصیییطکاک اطالعاتی  کند. ب

 (.2313، 2و امی و ازنور کان 1776، 1اقتصادی، نامتقارن و غیرخطی است )چوی و همکاران
به  4های تابلویی( در یک کار تجربی با اسیییتفاده از الگوی داده1772) 3گریگوریودی

طه کای التین، طی دوره 12بین تورم و رشیییید اقتصییییادی در  بررسیییی راب  کشیییور آمری

صادپرداخته و نتیجه می 1783-1753  شد اقت صلی ر در  یگیرد که تورم باال یکی از موانع ا
 مورد بررسی بوده است. طول دوره

رشییید نئوکالسییییک، تاثیر تورم بر رشییید  ( با اسیییتفاده از معادله1777) 5الکسیییاندر
مورد بررسی قرار  6اقتصادی را در کشورهای عکو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

بر  داریداده و نتیجه گرفته اسیییت که تورم و همچنین تغییرات تورم تاثیر منفی و معنی
 رشد اقتصادی دارند.
تا  1783های (، اثر تورم بر رشیید و تولید را در برزیل و در سییال2331) 7فاریا و کارنیرو

ا ها بکه اقتصیییاد برزیل با تورم باال مواجه بود( مورد بررسیییی قرار دادند. آن)زمانی 1775
شوکبه ید حقیقی لهای زودگذر نرخ تورم بر توکارگیری الگوی خودتوضیح برداری، اثر 

ارد، اما مدت اثر منفی بر تولید درا برآورد کردند. نتایج تحقیق نشییان داد که تورم در کوتاه
 در بلندمدت تورم اثری بر تولید ندارد.

زمانی  بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره (، رابطه1385دادگر و همکاران )
( و الکساندر و 1776) 8های بارووهش از مدلها در این پژبررسی کردند. آن 1383تا  1338
های مختلف برای نرخ تورم در نظر ( اسییتفاده کردند. در این مدل، آسییتانه1777) 7سییارل

گرفته شیده اسیت. با توجه به متغیرهای موردنظر برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات 
 انهرای انتخاب آستاستفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا مالکی ب 13شرطی

  
1- Choi et al. 

2- Omay and Öznur Kan 

3- De Gregorio 

4- Panel data 

5- Alexander  

6- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

7- Faria and Carneiro  

8- Barro 

9- Alexander and Sarel 

10- Conditional Least Squares (CLS) 
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شان می ست. نتایج تحقیق ن سمت علی یکطرف دهد که نخست، یک رابطهتورمی بهینه ا ه از 
ای از تورم ارتباط مثبتی بین این تورم به رشیید اقتصییادی در ایران وجود دارد. دوم، در دامنه

نثی و ها خآنبین  ای دیگر )و تا یک نرخی از تورم( رابطهدو متغیر برقرار اسییت و در دامنه
 .شودبعد از آن رابطه منفی می

(، ارتباط بلندمدت بین تورم و رشد اقتصادی را با استفاده از روش 2337) 1واونا و شیاوو
سعه 167برای  1763-1777 متغیرهای ابزاری در طول دوره شور تو سعه ک یافته و درحال تو

ستانه سطح آ سی کردند. نتایج تحقیق بیانگر وجود  ست.  12ای برر صد برای نرخ تورم ا در
ستاهای پاییندر نرخ سطح آ صادی بیتر از  باالتر  هایخطر و در نرخنه، تورم برای رشد اقت

 از سطح آستانه، تورم برای رشد اقتصادی مکر است.
(، ارتباط متقابل بین تولید بخشییی و تورم در اقتصییاد ایران را با 1388کمیجانی و نقدی )
را مورد بررسی  3و الگوی تصحیح خطای برداری 2درگرسیون برداریاستفاده از الگوی خو

استفاده کردند. براساس  1384تا  1353های های سالها از دادهقرار دادند. در این تحقیق آن
لندمدت بلندمدت است؛ یعنی افزایش تولید در ب تولید و تورم یک رابطه نتایج تحقیق، رابطه

 شود.موجب کاهش تورم می
های باالی تورمی ( به بررسیی عملکرد ضیعیف اقتصیاد کالن در نرخ2312) 4کورتبیتن

-2337زمانی  برای چهار کشییور آمریکای التین )آرژانتین، بولیوی، برزیل و پرو( در دوره
ستفاده از مدل داده 1773 شان میبا ا د که تورم دهنهای ترکیبی پرداخت. نتایج این تحقیق ن

 دار بر رشد اقتصادی هر چهار کشور دارد.و معنیدر سطوح باال اثر منفی 
های ( به بررسی اثر تغییرات تورم و رشد اقتصادی با استفاده از داده2312) 5جا و دانگ

کشور  182ها اطالعات یافته پرداختند. آنسری زمانی در کشورهای درحال توسعه و توسعه
سعه و  سعه 31در حال تو شور تو ستفاده اک -2337 های ترکیبی برای دورهز دادهیافته را با ا

درصیید باشیید، بین  13که نرخ تورم بیش از مورد بررسییی قرار داده و دریافتند زمانی 1761
 دار وجود دارد. ای منفی و معنیتورم و رشد اقتصادی رابطه

  
1- Vaona and Schiano  

2- Vector Autoregressive (VAR) 

3- Vector Error Correction Model (VECM) 

4- Bittencourt  

5- Jha and Dang  
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 بین تورم و رشیید اقتصییادی ایران را طی دوره (، رابطه1371سییلطان تویه و همکاران )
سی قرار دادند. در این مطالعه ابتدا مدل تعدیل 1387تا  1357زمانی   ر پایهای بیافتهمورد برر

بین تورم و رشیید اقتصییادی با  ( طراحی شیید و سییپس به بررسییی رابطه1775الگوی بارو )
پرداخته  2و رگرسیییون خطی غلتان 1توزیعی هایوقفه با خودرگرسیییون اسییتفاده از الگوی

توزیعی نشییان داد که در  هایوقفه با خودرگرسیییون آورد الگویشیید. نتایج حاصییل از بر
ار است دمورد بررسی، اثر تورم بر رشد اقتصادی در تمام سطوح تورمی منفی و معنی دوره

درصییید رشییید اقتصیییادی در  3337/3و یک درصییید افزایش در نرخ تورم منجر به کاهش 
چنین در مدل رگرسیون غلتان شود. همدرصد کاهش در بلندمدت می 331/3مدت و کوتاه

 منفی بین تورم و رشد اقتصادی تایید شد. نیز رابطه
ای تورم در ارتباط با رشد (، ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه1373نظری و برزگر دوین )

های اقتصییادی ایران به تبیین ماهیت تاثیرپذیری رشیید از تورم و همچنین بررسییی مکانیسییم
بر ها عالوهآن پرداختند. نتایج مطالعه 1343-1373 شییید طی دورهانتقالی اثرات تورم بر ر
 ی رشد و تورم در اقتصاد ایران را تاییدای، ماهیت غیرخطی رابطهتایید وجود اثرات آستانه

درصد؛ مثبت، در  8/7تر از های تورم پایینکرده است به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ
درصییید نه  3/27های تورم باالتر از درصییید؛ منفی و در نرخ 3/27و  8/7های تورم بین نرخ

یج، نهایی تورم نیز فزاینده اسییت. براسییاس نتا تنها اثر تورم بر رشیید منفی اسییت، بلکه هزینه
افزایش نرخ تورم در اقتصیییاد ایران از طریق هر دو مکانیسیییم کاهش در سیییطح و کارایی 

 شود.گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی میسرمایه
صادی و تورم در ایران طی  (، رابطه1373کمیجانی و همکاران ) شد اقت غیرخطی میان ر

ستانه 1386تا  1338 دوره ستفاده از الگوی تصحیح خطای آ برآورد کردند. نتایج  3ایرا با ا
معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران  Uغیرخطی به صورت  بیانگر وجود یک رابطه

ست. نقطه ست تو ا ساس نتایج این  7رم در این تحقیق شک ست. برا شده ا صد برآورد  در
صادی باید  13مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر  درصد به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقت

 های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.گذاریسیاست سرلوحه

  
1- Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 

2- Rolling Linear Regression 

3- Threshold Autoregressive Error Correction Model (TAR-ECM) 
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سا و همکاران شوره (، رابطه2317) 1نیونگ صادی را در ک شد اقت  ای جامعهبین تورم و ر
های مورد بررسییی قرار دادند. در این مطالعه از داده 1773-2314 برای دوره 2شییرق آفریقا
)شیامل کنیا، اوگاندا، تانزانیا، رواندا و بروندی( و روش  EACکشیور عکیو  5ترکیبی برای 

درصد،  5داری استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح معنی 3حداقل مربعات با اثرات ثابت
 داری بر رشد اقتصادی دارد.  تورم اثر منفی و معنی
غیرخطی بین تورم و رشد اقتصادی بین کشورهای  رابطه (، فرضیه1377دلیری و نظری )

ها از الگوی مورد آزمون قرار دادند. در این پژوهش، آن 1774-2315 در دوره D8عکیییو 
شان دا ستند. نتایج ن سیون انتقال مالیم پانلی بهره ج صرگر شد اقت ادی در د که بین تورم و ر

درصییدی برای  3/3و  2/3ای غیرخطی وجود دارد و دو حد آسییتانه رابطه D8کشییورهای 
شد های بسیار پایین و باال، تورم اثر منفی بر رتورم تخمین زده شد. به عبارت دیگر، در تورم

 .اقتصادی داشته و در تورم میانه، تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد
ستانه(، 1378و همکاران ) خداوردیزاده شورهای تاثیر آ صادی ک شد اقت ای تورم بر ر
مورد بررسییی قرار  1775-2315زمانی  یافته و درحال توسییعه را طی دورهمنتخب توسییعه

استفاده کردند. نتایج  4دادند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی
متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرد. آزمون خطی بودن، قویا وجود رابطه غیرخطی میان 

یافته برابر توسعهای تورم برای کشورهای منتخب براساس نتایج به دست آمده حد آستانه
سعه برابر  77/7 شورهای منتخب در حال تو صد و برای ک ست. نتایج  11/12در صد ا در
یافته، متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم )رژیم اکی از آن اسییت که در کشییورهای توسییعهح

صادی دارد در حالیاول و دوم(  شد اقت سعه، تاثیر منفی بر ر شورهای در حال تو که در ک
رژیم حدی اول تاثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تاثیر منفی بر رشییید متغیر نرخ تورم در 

 اقتصادی دارد.
مدت منطبق بر دیدگاه دوم )ارتباط مثبت مدت و میانژوهش حاضییر در کوتاهرویکرد پ

میان نرخ تورم و نرخ رشیید اقتصییادی( و در بلندمدت منطبق بر دیدگاه سییوم )ارتباط منفی 
 میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی( است.

  
1- Nyongesa et al.  

2- East African Community (EAC) 

3- Least Square with Fixed Effects 

4- Panel Smooth Transition Regression (PSTR) 
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 ی تحقیقشناسی پژوهش و معرفی متغیرهاروش -5
ستفاده از آزمون علیت گرنجر متداول است. این  علی میان به منظور بررسی رابطه متغیرها، ا

سی رابطه سری روش برای برر ست. عالوه بر این، بهپویا میان  کار های زمانی فاقد کاربرد ا
فه با وق قادیر  یل طیفیمتغیرها امکان حذف اثرات آنی را تقویت می بردن م به   1کند. تحل

یکی از مباحث  2مطرح اسییت. تبدیل فوریه عنوان راهکاری برای رفع معکییالت یاد شییده
های پرکاربرد در تحلیل طیفی اسییت که به منظور آشییکارسییازی روابط موجود بین سییری

 (. 1374شود )فالحی و همکاران، های مختلف استفاده میزمانی در فرکانس
سیاری در مطالعات مبتنی بر تحلیل طیفی دارد )ون این (. در 2335، 3تبدیل فوریه کاربرد ب

جایی که (. از آن2338، 4کانراریا و همکاران–روش، پایا بودن متغیرها ضییروری اسییت )اگیر
دهد. برای رفع اکثر متغیرهای اقتصییادی پایا نیسییتند، تبدیل فوریه کاربرد خود را از دسییت می

 (.  2311، 5این معکل، تبدیل موجک به عنوان روشی جایگزین مطرح است )روئف و ساکس
سته تبدیل موجک سته به دو د س سته 6گ سیم می 7و پیو سته، تق شود. تبدیل موجک پیو

های زمانی اسییت. توابع موجک ترکیبی از توابع اسییت که روشییی مفید برای تحلیل سییری
و، رتواند یک سیییری زمانی را به یک سیییری در زمان و فرکانس تفکیک کند. از اینمی

شناخته اطتوانند جنبههای موجک میتبدیل سریهای نا های زمانی را که العات موجود در 
 های مرسوم آشکار سازند، کشف کنند.روش

سی( موجک ستگی )همدو سامدی متقاطع دو را می 8همب سبت طیف ب صورت ن توان به 
های زمانی تعریف کرد. به عبارت سییری زمانی به ضییریب طیف بسییامدی هر یک از سییری
شییود و همدوسییی همان تعریف میدیگر، خودهمبسییتگی در فکییای زمانی سییری زمانی 

ان به توشود. در همدوسی میخودهمبستگی، اما در فکای بسامدی سری زمانی تعریف می
های زمانی خاص دسییت یافت. زمان به مقیاسخودهمبسییتگی در مقاطع زمانی خاص و هم

 (:1377شود )خوچیانی، ( تعریف می1همدوسی موجکی به صورت رابطه )
  
1- Spectral Analysis  

2- Fourier Transform 

3- Wen 

4- Aguiar-Conraria et al. 

5- Roueff and Sachs 

6- Discrete 

7- Continues 

8- Wavelet Coherence 
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(1) 
R2(u, s) =

|S(s−1Wxy(us))|
2

S(s−1|Wx(u, s)|2)S(s−1|Wy(u, s)|
2
)
 

 
سازعمل Sکه در آن،  صورت ترکیبی  در هر دو مؤلفه 1گر هموار ست و به  سامد ا زمان و ب

آید. از آنجایی که همبستگی موجک از دو هموارساز زمان و هموارساز بسامد به دست می
صفر و یک قرار دارد، نمی ستگی منفی و مثبت و رابطهمربع بین  شخیص  علی توان همب را ت

 آیند.به کار می 2( فازداد. برای رفع این معکل، ابزار اختالف )یا زاویه
های فازی همدوسییی موجکی برای تشییخیص ارتباط میان دو متغیر اسییتفاده از اختالف

ند. به کهای دو متغیر ارائه میشییود. اختالف فازی، جزئیاتی در رابطه با تاخیرات نوسییانمی
 شود.( معرفی می2) ( اختالف فاز همدوسی طبق رابطه1777) 3و وبستر پیروی از تورنس

 
(2) 

ϕ
x,y

= tan−1 (
T{Wn

xy}

R{Wn
xy}

) , with ϕ
x,y

∈ [−π, π] 

 
ضر مقادیر  سب فلش ϕx,yدر پژوهش حا سیر میهای زاویهمتفاوت برح  شوند.دار تف

دهد تحلیل آن ارائه می ( به همراه توضیحات آن بیان روشنی از اختالف فاز و نحوه1شکل )
 (.1377)طاهری بازخانه و همکاران، 

ند. کندهد دو سییری زمانی هماهنگ با یکدیگر حرکت میاختالف فاز صییفر نشییان می
ϕx,yاگر  ∈ (0,

π

2
است )علیت از  4پیشرو xفاز بوده و سری زمانی سری زمانی هم باشد، دو (

x  بهy اگر .)ϕx,y ∈ (−
π

2
, از به  yدارند )علیت  yفاز با پیشروی باشد دوسری حرکت هم (0

x فاز صیییفر یا  (. اختالف  طه-)و  یانگر راب که  ( ب فاز اسییییت. در صیییورتی  خالف 
ϕx,y ∈ (

π

2
, )  باشید، دو سیری زمانی حرکت خالف فاز با پیشیرویy  دارند )علیتy  از به

x در نهایت اگر .)ϕx,y ∈ (−, −
π

2
سری زمانی  ( شد، حرکت خالف فاز بوده و  شرو  xبا پی

  
1- Smoothing Operator 

2- Phase Difference 

3- Torence and Webster 

4- Leading 
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 (.1377( )طاهری بازخانه و همکاران، yبه  x)علیت از  1است

 

 
 فضای همبستگی موجکاختالف فاز و تعیین جهت علیت بین دو سری زمانی در  -1شکل 

 (2311) 2کانراریا و سوارز –ماخذ: طاهری بازخانه و همکاران به نقل از برگرفته از اگیر

 

 تحلیل نتایج -4
فت و  بدون ن خالص داخلی ) نا ید  های رشیییید تول هدف تحقیق از متغیر به  یل  به منظور ن

 کننده استفاده شده است. ( و تورم فصلی شاخص قیمت مصرف1383=133
( ارائه 3( و )2های )توان موجک برای متغیرهای استفاده شده در تحقیق در شکلطیف 

ها، اطالعاتی مفیدی در رابطه با نوسانات رشد اقتصادی و تورم فراهم شده است. این شکل
(، محور افقی: زمان، محور عمودی سیییمت چپ: مقیاس 3( و )2های )کنند. در شیییکلمی

نوسانات( را  کنندهی سمت راست: توان موجک )بیانزمانی )بر حسب سال( و محور عمود
مدت، ( برای تفسییییر کوتاه2338کانراریا و همکاران ) –دهند. به پیروی از اگیرنشیییان می
سال و برای تفسیر بلندمدت، مقیاس  4تا  1مدت، مقیاس سال برای تفسیر میان 1تا  3مقیاس 

)آبی( توان نوسییانات شییدید )اندک( شییوند. رنگ قرمز سییال در نظر گرفته می 4بیشییتر از 
  

در صورتی که فلش حالت عمودی به خود بگیرد و نوک آن باال )پایین( باشد، متغیرها هم جهت بوده و علیت از  -1

x(y به )y(xبا وقفه ) π

2
ز اثرگذاری بیشتر شده و ا است. به طور کلی با حرکت از حالت افقی به حالت عمودی، وقفه 

πصفر به 

2
 رسد.می 

2- Aguiar-Conraria and Soares  
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شان میسری سان لحظه1دهندهای زمانی را ن سری زمانی به دلیل نو ای موجک . در تبدیل 
 شییوند. این مسییاله باعثمقادیر تصییادفی جایگزین مقادیر واقعی حاصییل شییده از تبدیل می

تبدیل سری  شهرت دارد که با افزایش مقیاس 2بروز خطای اریب در تبدیل شده و به اثر لبه
به اوج میافزایش می به  که در آن اثر ل به نواحی از طیف  بد.  کانون اثریا ته   3رسییید،  گف

مقیاس مبدل موجک در نواحی لبه غیرقابل  -شییود. نتایج به دسییت آمده از تحلیل زمانمی
شود )تورنس و کامپو،  سیر نتایج آن دقت  (. برای این منظور، 1778اعتماد بوده و باید در تف

سهمی 3( و )2های )ی قابل تفسیر در شکلفکا (، توسط خط مشکی نازک به شکل یک 
اند. افزون بر این در سییهم بیان شییده، تنها مناطقی قابل تفسیییراند که توسییط مرزبندی شییده

 قابل اطمینان آماری تخمین خطوط مشکی پررنگ احاطه شده باشند. مناطق نامبرده، محدوه
اصل کارلو حسازی مونتعناداری هستند که با استفاده از شبیهدرصد م 75اطمینان  در فاصله

 (.1377اند )طاهری بازخانه و همکاران، شده
 

 
 طیف توان )انرژی( موجک برای رشد اقتصادی -2شکل 

 های پژوهشماخذ: یافته 

 
شکل ) شد،  ساس آنچه مطرح  شان می2برا صادی در کوتاه( ن شد اقت مدت و دهد، ر

مدت با نوسیییانات متعددی مواجه بوده اسیییت. به عبارت دیگر، توان موجک در میان
  

 شدت همبستگی موجکی هستند. دهنده(، این اعداد نشان4در شکل ) -1

2- Edge Effect 

3- Cone of Influence 
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مقدار قابل توجهی  1384-1386و  1383–1382، 1378 –1383، 1371–1376های سال
سانات این متغیر در بازه شدید بودن نو ست که به مفهوم  شته ا ستدا شده، ا . های بیان 

ستاین موارد را می سیا از جنگ تحمیلی و کاهش قیمت نفت های تعدیل پس توان به 
 (.2317، 1آالنا و همکاران-نسبت داد )گیل

 

 
 طیف توان )انرژی( موجک برای تورم -5شکل 

 های پژوهشماخذ: یافته       

 
مدت مدت، میانتوان گفت تورم در کوتاه(، می3با توجه به توان موجک در شکل )

ست. اتفاقات شته ا سانات زیادی دا ست و بلندمدت نو سیا ای هپس از جنگ تحمیلی و 
و  1374–1375، 1371–1372های تعدیل منجر شییده اسییت تا توان موجک برای سییال

دار شیود. با وجود این، نوسیانات تورم در بلندمدت )افق قابل توجه و معنی  1377سیال 
زمان نشییان  سییال( از شییدت باالتری برخوردار بوده اسییت. تحلیل در حوزه 4بیشییتر از 

دار بوده است. به این علت که در معنی 1383-1371زمانی  د این نوسانات در بازهدهمی
شتاب به مرز  صعودی پر صالحات نرخ تورم طی یک روند  صد در  33دوره بعد از ا در

درصد کاهش یافته و پس  8رسیده و پس از آن با سرعت به کمتر از  1387اواسط سال 
سان می 13از آن در محدوده  صد نو . نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از کنددر

سال  سط  صالحات تا اوا ست. نرخ تورم در این دوره به  5/15برابر  1387ا درصد بوده ا
ست،  شته ا صالحات افزایش دا سبت به دوره ا صد ن صورت میانگین تنها حدود یک در

ساما ویژگی مهم نرخ تورم در این دوره بی سیار زیاد آن ن به تورم  بتثباتی و نوسانات ب
  
1- Gil-Alana et al. 
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 باثبات و هموار دوره اصالحات بوده است.
سانی های زمانی و رفتار نوسری طیف توان موجک ابزار مناسبی برای تحلیل گستره

دهد. در علی ارائه نمی حرکتی و رابطههم رود، اما اطالعاتی دربارهها به شیییمار میآن
رشیید  میان های رابطهز پویاییادامه با اسییتفاده از ابزار همبسییتگی موجک و اختالف فا

مدت، بندی کوتاه(، محورها تقسییییم4شیییوند. در شیییکل )اقتصیییادی و تورم تحلیل می
( است با این تفاوت که محور عمودی 3( و )2های )مدت و بلندمدت همانند شکلمیان

دهند. رنگ قرمز )آبی( حداکثر سییمت راسییت ضییریب همبسییتگی موجک را نشییان می
دار اویههای زکند. جهت فلشبستگی؛ یعنی یک )صفر(، را بیان می)حداقل( ضریب هم

شکل ) شان4در  شکل ) دهنده(، ن شرو بوده و مانند  سیر می 1(1متغیر پی شوند. به این تف
 امنهزمان و د بعدی، تحلیل در دامنههای شییبه سییهترتیب، نتایج پژوهش در قالب شییکل

رده و تصیییویر جامعی از تغییرات فرکانس و همچنین شیییدت همبسیییتگی را میسیییر ک
دهد. در پژوهش حاضیییر، برای تبدیل های زمانی در اختیار قرار میسیییاختاری سیییری

ی فرکانس از موجک پیوسییته -زمان های زمانی و میسییر شییدن تحلیل در دامنهسییری
 .2استفاده شده است 6مورلت، در فرکانس ثابت 

 

 
 میان رشد اقتصادی و تورمفضای همبستگی موجکی و اختالف فاز  -4شکل 

 های پژوهشماخذ: یافته    
  

 در نظر گرفته شده است. yو تورم سری زمانی  xرشد اقتصادی سری زمانی  -1

با قرار دادن فرکانس 3) به این علت که در رابطه -2 fخواهیم داشیییت:    6(  =
ω0

2πs
=

6

2πs
≈

1

s
. پس با تقریب  

 .ودشزمان و فرکانس تسهیل شده و موجک مارلت به یک موجک تحلیلی تبدیل می صورت گرفته تفسیر رابطه
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شکل ) شده در  شیده  صویر ک مدت )کمتر از یک ( در افق زمانی کوتاه1طبق نتایج به ت
، 1371-1372های میان رشد اقتصادی و تورم با تغییر همراه بوده است. طی سال سال( رابطه

ری که علیت معکوس از رشیید شییدیدترین همبسییتگی میان دو متغیر رخ داده اسییت به طو
 اقتصادی به تورم وجود داشته است. 

سال(، رابطه باثباتی میان دو متغیر وجود دارد به طوری که تورم از  4تا  1در میان مدت )
صادی با کاهش  شد اقت ست. در این افق، افزایش )کاهش( ر صادی پیروی کرده ا شد اقت ر

خالف فاز با پیشیییروی رشییید  متغیر رابطه )افزایش( تورم همراه اسیییت. به عبارت دیگر، دو
رخ  1386–1371:32و  1372–1376:31های اند. این رابطه در بازهاقتصییادی را تجربه کرده

 داده است. 
ای از رشییید اقتصیییادی به تورم گزارش باثبات و ضیییدچرخه در بلندمدت، یک رابطه

ش )افزایش( تورم ای که افزایش )کاهش( رشییید اقتصیییادی منجر به کاهشیییود به گونهمی
زمان با واقعیت اقتصییاد ایران مطابقت دارد؛ زیرا  شییود. در بلندمدت نیز تحلیل در حوزهمی

مشییکل رکود  به بعد برقرار اسییت. این مهم، بازگوکننده 1387گزارش شییده از سییال  رابطه
ف اسیییت. برخال 1373 آن در دهه و ادامه 1383 های انتهایی دههتورمی رخ داده در سیییال

، این رکود تورمی در هر دو سییمت تقاضییا و عرضییه داشییت؛ رکود تورمی سییال 1373 دهه
ده از چند شتوان ناشی از شوک تقاضا و رشد باالی نقدینگی انباشتهرا تا حدودی می 1387

صادی به  شد اقت سال ر ست )در آن  صد و تورم به  -1سال قبل دان سیده  4/25در صد ر در
 ، ناشیی از شیوک معکوس طرف عرضیه بود؛ از یک1373 دهه بودند(. رکود عمیق ابتدای

گذاری لطمه دیده و از طرف دیگر طرف،  رفیت تولید کشییور در اثر کاهش نرخ سییرمایه
های خارجی، کاهش شدیدی در تولید نفت رخ داد و روند واردات مواد اولیه در اثر تحریم

د و عمیق شد. کاهش  رفیت تولینیز دچار مشکل شد. در نتیجه، اقتصاد کشور وارد رکود 
وی انکباطی مالی دولت از سسو و رشد باالی نقدینگی و بیها از یکرکود ناشی از تحریم

  .ها بازتاب پیدا کرددیگر در افزایش شدید قیمت
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 گیری بندی و نتیجهجمع -3
سی رابطه ست، اما  برر شده ا صادی در مطالعات تجربی متعددی دنبال  شد اقت میان تورم و ر
ر گذاران قرار گیرد. دهای این موضوع سبب شده ابهامات مهمی فراروی سیاستپیچیدگی

فرکانس و اسییتفاده از تبدیل موجک  -زمان این راسییتا، پژوهش حاضییر با تحلیل در حوزه
مهم را از  سعی کرده است تا این مساله 1367:32–1377:32پیوسته و اطالعات سری زمانی 

میان تورم و رشد اقتصادی  دهند رابطهجدیدی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می زاویه
فاوت بوده اسیییت. در افق کوتاهدر ایران در طول زمان و در افق مدت، های گوناگون مت

جریان  1371-1372های ه طی سالشدیدترین ارتباط میان دو متغیر مشاهده شد به طوری ک
  1381-1383های علیت معکوس  )خالف فاز( از رشد اقتصادی به تورم بوده است. در سال

ی ارشیید اقتصییادی تورم را به طور مسییتقیم تحت تاثیر قرار داده اسییت. در بلندمدت رابطه
طه از سال رابای با پیشروی رشد اقتصادی میان دو متغیر مشاهده شد. این باثبات و ضدچرخه

یک مدت )مدت و میانکوتاه به بعد آغاز شده است و از شدت کمتری نسبت به افق 1386
رفتار میان تورم و رشیید  تا دو سییال( برخوردار اسییت. با توجه به آنچه اکر شیید در مطالعه

 توان به نتایج صحیحی دست پیدا کرد. های سنتی نمیاقتصادی با تکیه بر روش
 شوند:تحقیق پیشنهادهای زیر مطرح میبراساس نتایج 

ختلف در های مزمان و فرکانس نظر به اثرگذاری متفاوت تورم بر رشد اقتصادی در گستره
 شوند، مدت زمان و افق اثرگذاری مدنظرهایی که منجر به تغییر نرخ تورم میاتخاا سیاست

شخص، در افق سال(، ممکن مدت )کممدت و میانهای کوتاهقرار گیرد. به طور م تر از دو 
شود صادی  ست تاکید بر کاهش تورم منجر به کاهش رشد اقت ست و 1ا ، اما این اثر موقتی ا

سیاستشود در کوتاهدر بلندمدت رخ نخواهد داد. بنابراین، توصیه می دنبال  گذار بهمدت 
کاهش شییدید در تورم نباشیید؛ چراکه با توجه به ضییریب همبسییتگی شییدید به دسییت آمده 

های گیری مواجه شییود )مانند آنچه در سییالاسییت رشیید اقتصییادی با کاهش چشییم ممکن
 رخ داد(. 1372–1375

ضدچرخه شتر از با توجه به پیروی  صادی در بلندمدت )افق بی شد اقت سال(،  4ای تورم از ر
  یرد.های مربوط به تولید در نظر بگگذار وزن بیشتری برای سیاستشود سیاستتوصیه می

  
گذار  با سییییاسیییت 1383–1382های ی زمان و به دلیل علیت خالف فاز، تنها در سیییالبا توجه به تحلیل در حوزه  -1

 تصادی را تسریع بخشد.کنترل توانسته با کاهش تورم رشد اق
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