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Abstract 
This paper investigates the effectiveness of monetary policy in recession and 
expansion periods of business cycles in Iran. It uses the distribution of price 
changes over time using micro-data of producer and consumer price indices from 
March 2004 to March 2007 and March 1990 to March 2017. Results show that 
the observed distribution price changes at the producer and consumer levels 
change significantly over time. Whereas price flexibility (or, similarly, price 
stickiness) is closely related to the impact of monetary policy, the variable 
distribution of price changes over time suggests that the effectiveness of monetary 
policy should also change over time. We estimated the related parameters using 
the Ss model and the observed facts from the distribution of price changes, the 
price flexibility index, which shows how prices react to a monetary policy shock. 
The correlation coefficient and regression analysis results showed that the price 
flexibility index is counter-cyclical; this means that during periods of economic 
recession, the index of price flexibility increases. Therefore, the impact of 
monetary policy on real output decreases. However, during periods of economic 
expansion, the impact of monetary policy increases. 
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 استفاده با اقتصادي رونق و رکود دوران در پولی سیاست کارایی 
 قیمت هايشاخص دهندهتشکیل اقالم به مربوط هايداده از

  کنندهمصرف و تولیدکننده

  ایران سمنان، سمنان، دانشگاه دکتري اقتصاد، دانشجوي    آبادي هومن کرمی خرم
  

 سمنان، ایران  ،استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان علیرضا عرفانی 
  

 ایران ی، تهران،ئ، دانشگاه عالمه طباطبابازرگانی اقتصاددانشیار، گروه  حسین توکلیان

 چکیده
هاي رونق و رکود اقتصادي در ایران با استفاده اثرگذاري سیاست پولی در دوره بررسی منظور به مقاله این در
ت در طول کننده، توزیع تغییرات قیمهاي قیمت تولیدکننده و مصرفدهنده شاخصهاي مربوط به اقالم تشکیلداده

کننده و مصرف نندهزمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدک
دگی ها (یا به طور مشابه میزان چسبنپذیري قیمتکند. از آنجا که انعطافدر طول زمان به طور معناداري تغییر می

ها) با اثرگذاري سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویاي قیمت
ت پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل این واقعیت است که اثرگذاري سیاس

هاي مشاهده شده از توزیع تغییرات اقالم و تخمین پارامترهاي مربوط به آن با استفاده از واقعیت Ssساختاري 
 1369:1و  1396:1تا  1383:1کننده به ترتیب در دوره زمانی هاي قیمت تولیدکننده و مصرفدهنده شاخصتشکیل

دهد، ها به تکانه سیاست پولی را نشان میها که نحوه واکنش قیمتقیمت پذیريانعطاف ، شاخص1396:4تا 
ها به قیمت پذیريانعطاف استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص

ها قیمت پذیريانعطاف هاي رکود اقتصادي شاخصهکند؛ به این معنا که در دوراي عمل میصورت ضدچرخه
هاي رونق رهیابد و برعکس در دوافزایش یافته و بنابراین، اثرگذاري سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می

 .یابداقتصادي اثرگذاري سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراري ثبات اقتصادي افزایش می
 .ها، ایرانپذیري قیمتانعطاف ،Ss مدل یاست پولی،س: کلیدي هايواژه
  JEL:  E52, E31, E32 بنديطبقه

                                                            
 اله دکتري دانشگاه سمنان است.این مقاله برگرفته از رس -

 aerfani@semnan.ac.irنویسنده مسئول:  
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   مقدمه .1
 بلندمدت در حقیقی متریرهای بر پولی سیاسا اثر که اندداده نشان فراوانی مطالعات تاکنون

 پولی سیاسا مدت،کوتاه در هاقیما چسبندگی وجود دلیل به اسا ممکن اما اسا، خن ی
 ,Barroد بخشی به اقتصاد شودباشد و موج  ثبات داشته حقیقی اثرات موقا طور به

 شودمی سب  که اسا اسمی هایسبندگیچ وجود جدید، کینزی ادبیات در(. 2013
اکنش سطچ میزان و بنابراین،. باشند داشته حقیقی اثر اقتصاد بر پولی سیاسا هایتکانه

های پولی، سوالی محوری در بین اقتصاددانان حوزه سیاسا پولی ها به تکانهعمومی قیما
 رد اسیاس فرضی هاقیما گذاری اقتصادی اسا؛ چسبندگیو همچنین حوزه سیاسا

 به کتن اقتصاد متریرهای واکنش درک برای و شده محسوب جدید کینزی هایمدل
 اسا.  برخوردار خاصی اهمیا از پولی هایتکانه

 هب تورم و تولید واکنش با رابطه در را مفیدی اطتعات ها،قیما چسبندگی درجه
ال نرخ بهره چراکه کان هد،دمی ارائه پولی سیاسا انتقال مکانیزم نتیجه در و پولی هایتکانه

ترین کانال انتقال سیاسا پولی به صورت تنگاتنگی با میزان ترییر حقیقی به عنوان مهم
های سیاسا پولی در ارتباط اسا. به عنوان م ال، با اتخاذ سیاسا ها در مواجهه با تکانهقیما

افته و موج  ایش یها، نرخ بهره حقیقی افزپولی انقباضی با فرض عدم ترییر متناس  قیما
گذاری و در نهایا کاهش تقاضای کل و باال رفتن هزینه سرمایه و کاهش مخارج سرمایه

 در صادیاقت هایبنگاه که اسا این بر فرض قیما چسبندگی هایمدل تولید خواهد شد. در
 شودمی باعث که هستند مواجه هاییمحدودیا با دوره هر در خود کاالی قیما تعدیل
 بر پولی اساسی نتیجه در و نکنند ترییر آنی طور به پولی هایتکانه به واکنش در هاقیما
 به یا اشندب داشته بیشتری چسبندگی هاقیما چه هر .باشد اثرگذار اقتصاد حقیقی بخش

 یاساس اثرگذاری شوند، تعدیل کامل طور به تریطوالنی دوره برای هاقیما دیگر، عبارت
 دوره در توانندمی پولی گذارسیاسا مقامات حالتی چنین در و اسا ماندگارتر و بیشتر پولی

. گیرند هرهب انبساطی پولی سیاسا از تولید شکاف بستن و اقتصاد تحریک برای رکود
 باشد، باال هاقیما چسبندگی و کند دنبال را تورم کاهش هدف گذارسیاسا اگر همچنین
 درستی رکد داشتن بنابراین،. بود خواهد همراه تولید شدیدتر کاهش با تورم کاهش سیاسا

 .اسا مهم یپول هایسیاسا اثرات دقیق تحلیل برای اقتصاد هر در قیما چسبندگی درجه از
ان های سیاسا پولی در دورعتوه بر آن، میزان واکنش متریرهای حقیقی و اسمی به تکانه
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ه همین کند. بو چندان میرونق و رکود برای برقراری ثبات اقتصادی اهمیا این موضوع را د
 ونقر هایدوره در گذاریقیما مدل نوع و هاقیما رفتار به مربوط هایآماره منظور ارزیابی

 دوره رد هاقیما چسبندگی درجه اگر م ال، عنوان به. اسا فراوان اهمیا دارای نیز رکود و
 سیاسا عمالا حقیقی اثرات که گرفا نتیجه توانمی آنگاه باشد، رونق دوره از باالتر رکود
 و اسا ترقوی رونق دوره به نسبا رکود دوره در( پولی تسهیل هایسیاساد انبساطی پولی

 کمک ولیدت شکاف شدن بسته و رکود عمق کاهش به تواندمی پولی سیاسا ابزار بنابراین،
 بستن هاج در اقتصادی رشد ثبات به کمکی پولی سیاسا ابزار رونق، شرایط در اما کند،

 .اسا مشهود آن برای تورم کاهش اثرات تنها و کندنمی تولید شکاف
 درجه دبرآور حقیقی، متریرهای بر پولی سیاسا اثرگذاری دقیق ارزیابی منظور به

 های آن در دوره رونق و رکودو پویایی( هاقیما ترییرات فراوانی یاد هاقیما چسبندگی
 ترییر دفعات تعداد بر عتوه چون. باشد اداقتص در گذاریقیما مدل متناس  با نوع باید

 هایماق ترییر جها نیز هافروشخرده و هابنگاه استفاده مورد الگوی دوره، یک در هاقیما
 از هر یک. ادد انجام پولی سیاسا اثرات از دقیقی ارزیابی بتوان تا اسا اهمیا حائز بسیار

  .داشا ولیپ سیاسا تاثیر از دقیقی و صحیچ درک تواننمی نباشد، موجود که اطتع دو این
 پذیریگیری درجه انعظافهدف از انجام این پژوهش برآورد یک شاخص برای اندازه

های آن در دوران رونق و رکود اقتصادی اسا. نوآوری پژوهش ها و بررسی پویاییقیما
ل دای اسا که تنها معطوف به یک محاضر در این اسا که مدل استفاده شده به گونه

، گیرد. عتوه بر آنگذاری را دربر میهای قیماگذاری نبوده و طیف وسیعی از مدلقیما
های رونق و رکود مورد ها در دورههای درجه چسبندگی قیمادر مطالعات داخلی پویایی

 بررسی قرار نگرفته اسا.
ه ط بدوم حقایق آماری مربو بخش در که اسا صورت این به سازماندهی مقاله در ادامه
ر بخش شود. دکننده نشان داده میهای تولیدکننده و مصرفتوزیع ترییرات قیما شاخص

شناسی پژوهش و شود. در بخش چهارم روشسوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می
شاهده های قیمتی ممعرفی شده و نحوه برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده تصریچ مدل

 ششم بخش پردازد. درمی استفاده مورد هایشود. بخش پنجم به دادهیشده شرح داده م
ضری  همبستگی و  تحلیل از استفاده با شود ومی ارائه مدل برآورد از حاصل نتایج

در  های رونق و رکود ودر دوره هاقیما پذیریانعطاف نحوه ترییر رفتار شاخص رگرسیون،
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 رارق ارزیابی های تجاری موردران مختلف چرخهنهایا میزان اثرگذاری سیاسا پولی در دو
 .پردازدمی گیرینتیجه و نتایج بندیجمع به مقاله این هفتم در نهایا بخش و گیردمی

 . حقایق آشکار شده2
( توزیع ترییرات اقتم شاخص قیما تولیدکننده و شاخص قیما کاالها و خدمات 1شکل د

 1های مختلف ترییرات قیما( چندک1کل دمصرفی را در طول زمان نشان می دهد. در ش
که با پس زمینه تیره و  2های رونق و رکودبرای دو شاخص قیمتی مزبور با توجه به دوره

روشن مشخص شده، نشان داده شده اسا. اولین مشاهده این اسا که توزیع ترییرات قیما 
ین انگین بازه دامنه بکنند؛ میدر هر دو شاخص قیما به طور معنادار در طول زمان ترییر می

ه کنندهای قیما تولیدکننده و مصرف( برای شاخص25منهای صدک  75چارکی دصدک 
درصد اسا. همچنین ترییرات قیما شاخص قیما کاالها و خدمات مصرفی از  2حدود 

ترییرات قیما شاخص قیما تولیدکننده بیشتر بوده اسا. ترییرات قیما در طول زمان 
حا تاثیر ها را تفی نبوده اسا؛ یکی از عوامل مهمی که ترییرات قیمامطمئنا به طور تصاد

 های تجاری اسا. دهد، چرخهقرار می
های تر رابطه بین شکل توزیع ترییرات قیما شاخصدر ادامه برای بررسی دقیق

 شود. کننده از آماره ضری  همبستگی استفاده میتولیدکننده و مصرف
  

                                                            
 قتما شاخص قیما ترییرات ماه هر در که اسا صورت این به های مختلف ترییرات قیمامحاسبه چندک . روش1

 شوند،می رت م صعودی ترتی  به و شده محاسبه کنندهمصرف و تولیدکننده قیما هایشاخص از هریک دهندهتشکیل

 که-( کنندهفمصر یا تولیدکنندهد مربوطه شاخص دهندهتشکیل اقتم از هریک اهمیا ضری  گرفتن نظر در با سپس

 مورد دوره انتهای تا بعد هایماه در فرآیند این. اسا شده محاسبه موردنظر هایچندک -اسا نسبی فراوانی با معادل

 .شود حاصل نظر مورد هایندکچ زمانی سری تا شده تکرار بررسی

 که نگامیه و اسا رونق دوره در اقتصاد کند،می حرکا اوج سما به حضیض از اقتصاد که هنگامی تعریف . بنا به2

 اسبراس شودمی مشاهده که گونههمان تعریف این. اسا رکود در اقتصاد کند،می حرکا حضیض سما به اوج از

 Hallد شودمی معرفی رونق عنوان به( م با رشدد اقتصاد عادی حالا و اسا یاقتصاد نماگر منفی و م با رشد نرخ

et al., 2003). 
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 مت در طول زمان. توزیع تغییرات قی1شکل 
 الف. شاخص قیمت تولیدکننده

 
 ب. شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی

 
  پژوهشهای : یافتهماخذ

ی رونق و های تجارتر رابطه بین توزیع ترییرات قیما با چرخهبه منظور بررسی دقیق
جه ا تو. بدهدگذاری را با تواتر فصلی نشان میای قیما( خصوصیات چرخه1رکود، جدول د

ورد آوری و برآهای ملی ایران با تواتر فصلی جمعچون آمارهای مربوط به حساب به اینکه
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 هایشود باید خصوصیات مربوط به خصوصیات توزیع ترییرات قیما شاخصمی
. قبل از برآورد 1کننده از تواتر ماهانه به تواتر فصلی تبدیل شوندتولیدکننده و مصرف

دبه  قیما و گشتاورهای توزیع ترییرات قیما با رشد اقتصادی همبستگی میان فراوانی ترییر
های مزبور روندزدایی های رونق و رکود( باید آمارهای جها نمایش دورهعنوان آماره

شوند. برای این منظور از دو روش مختلف استفاده شده اسا. در روش اول آماره فراوانی 
فیلتر و  2ر کینگما با استفاده از فیلتر باکستترییر قیما و سه گشتاور اول توزیع ترییرات قی

های روندزدایی شده ( ضری  همبستگی آماره1روندزدایی شده اسا؛ قسما اول جدول د
دهد. در روش دوم با استفاده از را با نرخ شد تولید ناخالص داخلی دبدون نفا( نشان می

ی فراوانی ترییر قیما و هاروندهای با تواتر پایین از آماره 3فیلتر هودریک و پرسکات
گشتاورهای توزیع ترییرات قیما حذف شده و سپس با استفاده از میانگین متحرک مرتبه 

 ها حذف شده اسا. سوم دسه فصل( روندهای با تواتر باال برای این آماره
شود؛ اول آنکه فراوانی ترییر ( دو واقعیا آماری مهم برداشا می1از نتایج جدول د

ها کاهش و به های رونق فراوانی ترییر قیماای اسا؛ یعنی در دورههها ضدچرخقیما
دهد که این یافته ( نشان می2314د 4شود. واوراها بیشتر میعبارت دیگر، چسبندگی قیما

های مربوط به شاخص قیما خدمات؛ یعنی داده و کاالها گذاریقیما از مرحله برای دو
در کشور آمریکا برقرار اسا. واقعیا آماری دوم کننده تولیدکننده و شاخص قیما مصرف

 ای اسا. ها نیز ضدچرخهاین اسا که پراکندگی قیما
دهد؛ ضری  همبستگی ها را معیار انحراف معیار نشان می( پراکندگی قیما1جدول د

منفی و معنادار انحراف معیار توزیع ترییرات قیما برای هر دو شاخص تولیدکننده و 
دهد. ها را نشان میای پراکندگی قیمارشد اقتصادی، ویژگی ضدچرخهکننده با مصرف

ها های رونق اقتصادی پراکندگی قیماتفسیر این واقعیا آماری آن اسا که در دوره

                                                            
کننده از ماهانه های قیما تولیدکننده و مصرف. برای تبدیل تواتر خصوصیات آماری توزیع ترییرات قیما شاخص1

 گیری استفاده شده اسا. به فصلی از روش میانگین

2. Baxter Kingg Filter 

3.  Hodrick Prescott Filter 

4. Vavra, J. 
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( 2318د 2( و برگر و واورا2318د 1های بلوم و همکارانیابد. این واقعیا با یافتهکاهش می
 سازگاری دارد. 

دهد که چولگی توزیع ترییرات قیما ویژگی نشان می (1دو ستون آخر جدول د
ای دارد. بین دو شاخص قیمتی، سازگاری ای و کشیدگی آن خاصیا چرخهضدچرخه

سوم و  برای گشتاورهای کنندهشاخص قیما تولیدکننده نسبا به شاخص قیما مصرف
تلف بین ی مخهای تجاری بیشتر اسا. همین رفتارهاها با چرخهچهارم توزیع ترییرات قیما

گذاری را طی مراحل تولید نشان های قیمتی اهمیا تحلیل همزمان رفتار قیماشاخص
 دهد. می

 هاهای تجاری با گشتاورهای تغییرات قیمت. همبستگی چرخه1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار فراوانی 

 فیلتر باکستر کینگ
 62/2* -22/2* -23/2** -26/2** کنندهشاخص قیمت مصرف

 24/2* -24/2* -24/2* -25/2* شاخص قیمت تولیدکننده
     

 فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک

 02/2* -26/2* -02/2** -20/2** کنندهشاخص قیمت مصرف
 74/2* -02/2* -20/2** -23/2** شاخص قیمت تولیدکننده

ت های اقالم تشکیل دهنده شاخص قیمقیمتاین جدول ضریب همبستگی بین مشخصات آماری توزیع تغییرات  -
های دهد. قبل از برآورد ضریب همسبتگی، سریکننده را با رشد اقتصادی بدون نفت نشان میتولیدکننده و مصرف

زمانی مربوط به فراوانی تعدیل قیمت و گشتاورهای توزیع تغییرات قیمت به دو روش فیلتر باکستر و کینگ )با 
های مورد استفاده برای اند. داده( روندزدایی شده2522فیلتر هودریک و پرسکات )با پارامتر  ( و30و  5پارامترهای 

 است.  2385:2تا  2393:2و برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2385:4تا  2358:2کننده از شاخص قیمت مصرف
 دهند. درصد نشان می 6و  22* و ** به ترتیب سطح معناداری را در  -

 پژوهشهای ه: یافتماخذ

یرات ها را با گشتاورهای توزیع تری( ضری  همبستگی فراوانی ترییرات قیما2جدول د
ها به طور معمول گذاری، فراوانی ترییر قیماهای قیمادهد. در مدلها نشان میقیما

بررسی  ها دارد؛ بنابراین، این نتایج برایپذیری دچسبندگی( قیماارتباط نزدیکی با انعطاف

                                                            
1. Bloom, N., et al. 

2. Berger, D., & Vavra, J. 
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ها مهم و ه بین چگونگی ترییرات قیما دتوزیع ترییرات قیما( و فراونی ترییر قیمارابط
ها به طور م با دهد که فراوانی تعدیل قیما( نشان می2کاربردی اسا. ستون دوم جدول د

ها همبستگی دارد؛ این ویژگی با هر دو فیلتر مختلف و معناداری با پراکندگی قیما
ن رابطه برقرار اسا. البته ای کنندهقیمتی تولیدکننده و مصرفهای روندزدایی برای شاخص

کننده سازگاری بیشتری دارد، چون ضری  همبستگی برآورد برای شاخص قیما مصرف
درصد از ضری  برآورد شده برای شاخص  33کننده حدود شده برای شاخص قیما مصرف

ها تعدیل قیما ین فراوانی( رابطه ب2تر اسا. ستون بعدی جدول دقیما تولیدکننده بزرگ
دهد. همانند رابطه قبلی، برای هریک از و چولگی توزیع ترییرات قیما را نشان می

چولگی با فراوانی همبستگی م با و معنادار دارد و البته این همبستگی  ،های قیمتیشاخص
ا. در تر اسکننده نسبا به شاخص قیما تولیدکننده قویبرای شاخص قیما مصرف

تر و معکوسی بین فراوانی و دهد که ارتباط ضعیف( نشان می2، ستون آخر جدول دنهایا
 کشیدگی وجود دارد. 

 هاها با گشتاورهای تغییرات قیمت. همبستگی فراوانی تغییر قیمت2جدول 

های اقالم ها را با مشخصات آماری توزیع تغییرات قیمتاین جدول ضریب همبستگی بین فراوانی تعدیل قیمت -
های دهد. قبل از برآورد ضریب همسبتگی، سریکننده نشان میدهنده شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکیلتش

زمانی مربوط به فراوانی تعدیل قیمت و گشتاورهای توزیع تغییرات قیمت به دو روش فیلتر باکستر و کینگ )با 
های مورد استفاده برای اند. دادهدزدایی شده( رون2522( و فیلتر هودریک و پرسکات )با پارامتر 30و  5پارامترهای 

 است. 2385:2تا  2393:2و برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2385:4تا  2358:2کننده از شاخص قیمت مصرف
 دهند.درصد نشان می 6و  22* و ** به ترتیب سطح معناداری را در  -

 پژوهشهای : یافتهماخذ

 کشیدگی چولگی انحراف معیار 
 فیلتر باکستر کینگ

شاخص قیمت 
 کنندهمصرف

**43/2 **05/2 *25/2- 

 -02/2* 06/2* 08/2* مت تولیدکنندهشاخص قی
 فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک

شاخص قیمت 
 کنندهمصرف

**27/2 *27/2 *29/2- 

 -22/2* 28/2* 29/2* شاخص قیمت تولیدکننده
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واهد محکمی وجود دارد که فراوانی، پراکندگی ها به این شرح اسا که شختصه یافته
ای هستند و فراوانی با دو آماره دیگر به طور ها هر سه ضدچرخهو چولگی ترییرات قیما

جاری رابطه های تجها وابستگی دارند. همچنین کشیدگی توزیع ترییرات قیما با چرخههم
 معکوس دارد. 

های تجربی و یافتن روابط بین اشود که این واقعیدر اینجا این سوال مطرح می
خصوصیات آماری پراکندگی تریرات قیما چه اهمیتی دارد؟ در قسما بعد نشان داده 

ها برای ارزیابی اثرگذاری ها در مورد خصوصیات ترییر قیماشود که این واقعیامی
ه ب های مربوطهای رونق و رکود اهمیا بسزایی داشته و همه ویژگیسیاسا پولی در دوره
ها و ماپذیری قیتواند در یک سنجه مفید از انعطافها در هر زمان میتوزیع ترییرات قیما

 اثرگذاری سیاسا پولی بر تولید ختصه شود.  ندر نتیجه میزا

 پیشینه پژوهش . مبانی نظری و4
طچ خرد ها در ساسمی در سطچ کتن، چسبندگی به اینکه منشا هر نوع چسبندگیبا توجه 

 گذاری در سطچ خرد به خصوص فراوانی تعدیلالعات بسیاری در زمینه رفتار قیمااسا، مط
( با بررسی آمارهای تورم 2336د 1ها انجام شده اسا. به عنوان نمونه، داین و همکارانقیما

ها در این ( قیما2کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان دادند که میانگین ماندگاری ددیرش
ر این رود سیاسا پولی حداقل دنج فصل اسا و بنابراین، انتظار میکشورها بین چهار تا پ

های ( برای داده2338د 3دوره دارای اثرگذاری باشد؛ به طور مشابه ناکامورا و استینسون
اند. البته ها را در همین حدود برآورد کردهمربوط به کشور آمریکا، میانگین ماندگاری قیما

ریکا فروشی کشور آمهای آنتین خردههای قیمتی فروشگاهداده ( با استفاده از2318د 4کاوالو
ها نسبا به آنچه در مطالعات قبلی بیان شده چسبندگی بیشتری دارند. دهد که قیمانشان می

 هایهای قیمتی ماهانه فروشگاهکارگیری داده( با به1398در مطالعات داخلی نیز ساعدی د
ها دهد که حداک ر ماندگاری قیمانشان می 1396:7تا  1379:9ای رفاه در بازه زمانی زنجیره

های مورد درصد از ماه 48ها دسا کم در ماه بوده و به طور متوسط قیما 3در ایران حدود 

                                                            
1. Dhyne, E., et al. 

2. Duration 

3. Nakamura, E. & Steinsson, J. 

4. Cavallo, A. 
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ت ای اسا که بخش خدماهای استفاده شده به گونهاند. ماهیا دادهبررسی دچار ترییر شده
 گیرد. کننده را دربر میشاخص قیما مصرفدرصد از اقتم  45را شامل نشده و در نهایا 

ای کتن هها از متریرهای مهم آن اسا که فراوانی و اندازه ترییر قیمایکی دیگر از یافته
( نیز با استفاده 2313(. همتی و بیات د1398پذیرد دساعدی، ثیر میاقتصادی از جمله تولید تا

 1383ها را در دوره زمانی دیل قیمافراوانی تع ،کننده ایراناز اقتم شاخص قیما مصرف
 پذیریدهنده سطچ باالیی از انعطافاند که نشاندرصد برآورد کرده 5/74حدود  1393تا 

 ها در ایران اسا. قیما
 قیما شاخص زیر اجزای اطتعات کارگیریبه ( با1398زاده دبیات و مدنی

 سطچ در گذاریقیما رفتار دادند نشان 1392:12 تا 1369:1 زمانی بازه در کنندهمصرف
 لیلد همین به و اسا متفاوت باال تورم هاینرخ با پایین تورم هاینرخ در فروشیخرده

ای ونهبود؛ به گ خواهد متفاوت نیز تورمی رژیم دو این در مالی و پولی هایسیاسا کارایی
 قیما ترییرات فراوانی و تورم میان مستقیم ایرابطه درصد، 22 مرز از تورم عبور با که

 درجه و افتهی افزایش قیما ترییر دفعات یابد، افزایش تورم اگر کهطوری به شود؛می مشاهده
 .یابدمی کاهش هاقیما چسبندگی

ها در سطچ خرد با سوال اصلی این اسا که چه ارتباطی بین میزان تعدیل قیما 
( با ارائه یک مدل 1987د 1ها در سطچ کتن وجود دارد؟ کاپلین و اسپولرچسبندگی قیما

ها با استفاده از یک نوع دهند که هیچ ارتباطی بین این دو سنجه وجود ندارد. آننشان می
کنند های خرد با در نظر گرفتن فروض خاصی مشاهده میبرای نحوه تعدیل قیما Ssمدل 

دهد های پولی به طور یک به یک واکنش نشان میها نسبا به تکانهکه سطچ عمومی قیما
 اثر بودن سیاسا پولی بر تولید اسا. که نتیجه آن بی

 گونه چسبندگی درها در سطچ خرد وجود دارد، اما هیچدر این مطالعه چسبندگی قیما
دهند که ( نشان می2338د 2شود. عتوه بر این، گلوسو و لوکاسسطچ کتن مشاهده نمی

ها هزینه گذاری بنگاهکه مدل قیماهای پولی هنگامی ها به تکانهواکنش سطچ عمومی قیما
شود، دارای بیش برآوردی اسا. به عبارت دیگر، منو با یک مدل کالوو در نظر گرفته می

 های خرد دچار شود که فراوانی تعدیل قیمابا چنین ساختاری موج  می Ssهای مدل

                                                            
1. Caplin, A. S. & Spulber, D. F. 

2. Golosov, M. & Lucas Jr, R. E. 
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 1لینوک ها شوند. به طور مشابه، بیلز وپذیری سطچ عمومی قیمابرآوردی انعطافبیش
رای ها بپذیری سری زمانی مربوط به سطچ عمومی قیمادهند که انعطاف( نشان می2334د

های خرد مشاهده فروشی آمریکا به طور معناداری از فراوانی تعدیل قیماهای خردهداده
برآورد  21/3های ماهانه را ها میانه فراوانی تعدیل قیماهای خرد بیشتر اسا. آنشده در داده

دهد اند در حالی که مقدار خودهمبستگی مرتبه اول سری زمانی تورم ماهانه نشان میدهکر
 اسا.  83/3ها حدود پذیری قیماکه انعطاف

تری وجود دارد که کلی چهارچوبهای گویا، سوال این اسا که آیا فارغ از این نمونه
ذیری سطچ عمومی پها در سطچ خرد با درجه انعطافارتباط بین فراوانی تعدیل قیما

کنند که یک رابطه ثابا و ( استدالل می2336د 2ها را بیان کند؟ کابالرو و انگلقیما
ای شود که در طیف گستردههمیشگی بین این مفهوم وجود دارد. در این مطالعه نشان داده می

 شود، عتوه بر فراوانیگذاری را شامل میهای قیماکه تقریبا همه مدل Ssهای از مدل
پذیری ها در سطچ خرد، شکل توزیع ترییرات قیما نیز بر شاخص انعطافتعدیل قیما

( با استفاده 2336این مدل، کابالرو و انگل د چهارچوبها در سطچ کتن موثر اسا. در قیما
ها در مقایسه با پذیری سطچ عمومی قیمادهند که انعطافهای قیمتی نشان میاز داده

ای خرد سه برابر بیشتر اسا. البته مطالعات متعددی نیز مانند کهو و هفراوانی تعدیل قیما
کارگیری طیف دهند که با به( نشان می2314د 4( و آلوارز و لیپی2315د 3میدریگان

های مهمی برای های ساختاری، توزیع ترییرات قیما دارای داللاای از مدلگسترده
 5مدل کابالرو و انگل، پترال و همکاران ها اسا. به پیروی ازپذیری قیماشاخص انعطاف

 کننده کشور انگلستان به برآورد شاخصهای شاخص قیما مصرف( با استفاده از داده2319د
پذیری دهد که شاخص انعطافاند. نتایج این مطالعه نشان میها پرداختهپذیری قیماانعطاف

ر اسا با رشد اقتصادی رابطه ها عتوه بر آنکه در طول زمان به طور معناداری متریقیما
 معکوس و با تورم دارای رابطه مستقیم اسا. 

درخصوص روابط بین فراوانی  -که در سطرهای قبلی به آن اشاره شد-مطالعات زیادی 
پذیری طافها( و ارتباط آن با انعها دگشتاور نخسا توزیع ترییرات قیماو اندازه ترییر قیما
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ها و ارتباط ین مطالعات به گشتاورهای باالتر توزیع ترییر قیماها انجام شده اسا. در اقیما
 ها کمتر توجه شده اسا. پذیری قیماآن با انعطاف

ر خصوص دبا توجه به اهمیا موضوع اثرگذاری سیاسا پولی در اقتصاد ایران به
های رونق و رکود اقتصادی و فقدان مطالعات کاربردی داخلی در این زمینه در این دوره

مطالعه با استفاده از مشاهدات مربوط به توزیع ترییرات قیما در دو سطچ تولیدکننده و 
 ها، شاخصگذاری بنگاهدرخصوص نحوه قیما Ssکننده و همچنین مدل ساختاری مصرف
 دهد که واکنششود. در واقع این شاخص نشان میها برآورد میپذیری قیماانعطاف

های کند و این شاخص در دورهمی ترییر زمان طول در هچگون اسمی تکانه یک به هاقیما
 برای دتوانمی بالقوه طور به شاخص این آن، بر عتوه. کندرونق و رکود چگونه ترییر می

  .واقع شود مفید گذاریقیما مدل نوع تشخیص

 تصریح مدل و شناسی پژوهش. روش0
 (1297. مدل کاپلین و اسپولر )0-1

𝑝𝑖𝑡و  𝑝𝑖𝑡ن و اسپولر، مدل کاپلی چهارچوبدر 
دهنده لگاریتم قیما واقعی و به ترتی  نشان ∗

 𝑚𝑡قرار دارند.  [0,1]ها به طور پیوسته در بازه اسا. بنگاه 𝑡در زمان  𝑖قیما هدف بنگاه 
عودی شود که مسیر حرکا پول پیوسته و صلگاریتم تکانه سیاسا پولی اسا و فرض می

ها وجود ندارد. بنابراین، قیما بهینه دهدف( های ویژه بنگاهاین مدل تکانه اسا. همچنین در
 ((:1بنگاه در هر دوره از زمان برابر با تکانه سیاسا پولی خواهد بود درابطه د

𝑝𝑖𝑡 (1د
∗ = 𝑚𝑡 

 (، متناس  با لگاریتم تراز حقیقی پول اسا:2لگاریتم تولید کل به صورت رابطه د

𝑦𝑡 (2د = 𝑚𝑡 − 𝑝𝑡 

 شود.( تعریف می3ها به صورت رابطه دلگاریتم سطچ عمومی قیما

𝑝𝑡 (3د = ∫ 𝑝𝑖𝑡𝑑𝑖 
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های خرد وجود نداشته باشد برای هر بنگاه گونه اصطکاکی در تعدیل قیمااگر هیچ
𝑝𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡

∗ = 𝑚𝑡  و بنابراین𝑝𝑡 = 𝑚𝑡 اثر ، پول روی تولید کل بیشده اسا. از این رو
دیل شود یک هزینه ثابا برای تعشده و به عبارت دیگر، پول خن ی اسا. اکنون فرض می

( و در چنین شرایطی الزاما قیما بنگاه با قیما بهینه در 𝑓قیما برای هر بنگاه وجود دارد د
ا به ان متریر حالهر زمان برابر نخواهد بود. انحراف قیما بنگاه از قیما بهینه آن به عنو

 شود:( تعریف می4صورت رابطه د

𝑥𝑖𝑡 (4د = 𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑖𝑡
∗  

اگر انحراف قیما بنگاه از هزینه تعدیل قیما کمتر باشد، بنگاه قیما خود را ترییر 
له با هزینه تعدیل قیما، بنگاه بتفاص بنگاهدهد و به محض برابر شدن انحراف قیما نمی

یل خواهد کرد. بنابراین، انحراف قیما بنگاه متریری اسا که بین دو قیما خود را تعد
( نحوه نوسان متریر حالا را به طور فرضی نشان 2قرار خواهد گرفا. شکل د  Sو  sمقدار 

 دهد.می

 (s,Sگاه از قیمت بهینه( در بازه )نوسان متغیر حالت )انحراف قیمت بن. 2شکل 

 
 (2897) اسپولر و ماخذ: کاپلین

𝑠راساس قاعده تعدیل قیما گفته شده، اگر متریر حالا به مقدار ب − 𝑆  برسد، بنگاه
𝑆بتفاصله قیما خود را به اندازه  − 𝑠 ه کنند کدهد. کاپلین و اسپولر فرض میافزایش می
ها در هر زمان ثابا و یکنواخا اسا. نتیجه اصلی و مهم تابع توزیع متریر حالا بین بنگاه
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𝑚∆، تعداد 𝑚∆یک تکانه انبساط پولی به اندازه  وقوعکه با این مدل آن اسا 

𝑆−𝑠
بنگاه قیما  

𝑆)خود را به اندازه  − 𝑠) ها با توجه به فرضدهند. ترییرات سطچ عمومی قیماافزایش می 
 ( اسا.5توزیع یکنواخا متریر حالا به صورت رابطه د

𝑝∆ (5د =
∆𝑚

𝑆 − 𝑠
(𝑆 − 𝑠) = ∆𝑚 

ارد، ها در سطچ خرد وجود دارچوب با اینکه چسبندگی تعدیل قیمابنابراین در این چه
 ( خن ی اسا:6اما پول مطابق با رابطه د

𝑦∆ (6د = ∆𝑚 − ∆𝑝 = ∆𝑚 − ∆𝑚 = 0 

چهارچوب اصلی مدل معرفی شده در این بخش نخستین بار توسط کاپلین و اسپولر 
 ذاری شده اسا. گدر ادبیات مربوطه نام Ss( مطرح شده و از آن به بعد به مدل 1987د

 (2447. مدل کابالرو و انگل )0-2
ه از ها با استفادپذیری سطچ عمومی قیمادر این مطالعه به منظور برآورد شاخص انعطاف

( 2337توسعه داده شده توسط کابالرو و انگل د Ssهای خرد از مدل اطتعات تعدیل قیما
وع تکانه ویژه و کتن وجود دارد شود. مقدمات این مدل به این شرح اسا؛ دو ناستفاده می

دو یا تکانه تقاضای اسمی( در طول زمان دارای  𝑚𝑡∆شود تکانه رشد پول که فرض می
𝜎𝐴و واریانس  μ𝐴با میانگین  1یکدیگر توزیع یکسان و مستقل از

ها . عتوه بر آن، بنگاهاسا 2
ها نیز دارای توزیع ( که این تکانه𝑣𝑖𝑡د وری یا تقاضا( مواجه هستندهای ویژه دبهرهبا تکانه

𝜎𝐼یکسان در طول زمان و مستقل از یکدیگر با واریانس د
های ویژه ( هستند. همچنین تکانه2

های ویژه و های کتن همبستگی ندارند. تکانهها مستقل از یکدیگر بوده و با تکانهبین بنگاه
توانند هر توزیعی داشته باشند. همانند مدل کاپلین های بیان شده میکتن با رعایا ویژگی

 شود.( می7به صورت رابطه د 𝑖و اسپولر قیما بهینه دمطلوب( بنگاه برای بنگاه 

𝑝𝑖𝑡∆ (7د
∗ = ∆𝑚𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

                                                            
1. i.i.d 
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قیمت با فرض نبود هرگونه اصطکاك درخصوص تعدیل قیمت در سطح خرد، بنگاه 
،دهدعدیل شده به اندازه تکانه پولی و تکانه ویژه تغییر میخود را نسبت به آخرین قیمت ت

اههایی مواجه باشد، قیمت جاري بنگاما اگر بنگاه براي تعدیل قیمت خود با هزینه یا هزینه
)8تواند نسبت به قیمت بهینه آن اختالف داشته باشد که این انحراف به صورت رابطه (می

شود.تعریف می

)8(

گذاري اگر قدرمطلق شکافشکاف قیمت، متغیر حالت است که در این مدل قیمت
قیمت به اندازه کافی بزرگ باشد، بنگاه با احتمال زیاد قیمت خود را به سمت قیمت بهینه

متغیري تصادفی با توزیع یکسان )شود که هزینه تعدیل قیمت (کند. فرض میتعدیل می
هاي تعدیل قیمت،هاي ممکن از هزینهتقل از هم باشند. با جمع زدن همه حالتو مس )(

آید که مقدار این تابع احتمال تعدیل قیمت توسطبه دست می قیمت 1تابع خطر تعدیل
براي دهد. واضح است که یک بنگاه را در هر مقداري از متغیر شکاف قیمت نشان می

درتر، تابع خطر تعدیل قیمت نسبت به قصعودي است. به عبارت ساده نزولی و براي مقادیر
. 2مطلق شکاف قیمت بنگاه صعودي است

تعمیم یافته این است که با تعریف تابع احتمال Ssمدل  چهارچوبخصوصیت جالب 
گیرد. به عنوان مثال، با تعریف تابعگذاري را دربر میهاي قیمتتعداد زیادي از مدل 

گذاري استاندارد هزینه منو وقتی به دستاي، مدل قیمتبه صورت نقطه مال احت
) براي هر شکاف قیمت ثابت است.9آید که در آن هزینه تعدیل قیمت به صورت رابطه (می

)9(

گذاري) تعریف شود، مدل قیمت10به صورت رابطه ( همچنین اگر تابع احتمال 
آید.کالوو به دست می

)10( 

1. Adjustment hazard function
) مراجعه شود.2007. براي مطالعه بیشتر به کابارالو و انگل (2
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ها اسا که بدون هزینه درصدی از بنگاه 𝜔(،  13در تابع احتمال ارائه شده در رابطه د
1کنند و برای تعدیل قیما، قیما خود را به سما قیما بهینه تعدیل می − 𝜔  درصد از

بنابراین، در  کنند.زینه تعدیل قیما به قدری باال اسا که قیما خود را تعدیل نمیها هبنگاه
های توان توزیعمی 𝐴(𝑥)یا  𝐺(𝑓)چهارچوب این مدل عتوه بر آنکه برای تابع احتمال 

های توان توزیعی در نظر گرفا که با توزیع ترییر قیمامختلفی لحاظ کرد؛ از جمله می
 خرد انطباق داشته باشد. مشاهده شده در سطچ 

جمیع ها تدیگر ویژگی مطلوب این مدل آن اسا که به راحتی برای سطچ عمومی قیما
از توزیع شکاف قیمتی  𝑡را یک برش مقطعی در زمان  𝑓𝑡(𝑥)شود. برای این منظور اگر می

( 11ه دطیک لحظه قبل از هر تعدیل قیمتی در نظر گرفته شود، تورم کل با استفاده از راب
شود.محاسبه می

𝜋𝑡(11د = − ∫ 𝑥𝐴𝑡(𝑥)𝑓𝑡(𝑥)𝑑𝑥

ها یک معیار جایگیزین قیما عمومیپذیری سطچ آگاهی داشتن از شاخص انعطاف

𝐹𝐼با تعریف مناس  برای میزان اثرپذیری سیاسا پولی اسا. بنابراین،  =
𝜕𝜋𝑡

𝜕∆𝑚𝑡
به عنوان  

توان معیاری به دسا آورد که واکنش ها، میسطچ عمومی قیماپذیری شاخص انعطاف
گیری کند. مطابق با ادبیات رایج در این ها به یک تکانه اسمی را اندازهسطچ عمومی قیما

 ,Woodford, M., & Walsh, C. E., 2011، Nakamura, E., & Steinssonزمینه د

J., 2010  وVavra, 2014ی از یک فرآیند گام تصادفی پیرو (، اگر لگاریتم تقاضای اسمی
پذیری یک معیار ختصه شده از غیرخن ی بودن پول اسا که مقدار کند، شاخص انعطاف

انه ها و واکنش کمتر تولید به تکپذیری بیشتر قیمادهنده انعطافزیاد این شاخص نشان
عمومی پذیری سطچ دهند که شاخص انعطاف( نشان می2337پولی اسا. کابالرو و انگل د

 ( اسا.12تعمیم بافته به صورت رابطه د Ssمدل  چهارچوبها در قیما

𝐹𝐼(12د = lim
∆𝑚𝑡

𝜕𝜋𝑡

𝜕∆𝑚𝑡
= ∫ 𝐴𝑡(𝑥) 𝑓𝑡(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥𝐴𝑡

′ (𝑥)𝑓𝑡 (𝑥)𝑑𝑥

قابل تفکیک اسا؛ بخش اول آن  بخش( به دو 12پذیری در رابطه دشاخص انعطاف
در  دهد و حتیشی از ترییرات تورم اسا که معموال به صورت شدید و یکباره رخ میبخ
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و هم در مدل کالوو حضور دارد.  Ssدهد. این بخش هم در مدل غیاب تکانه پولی نیز رخ می
هایی های وابسته به وضعیا اسا. این بخش از تورم به بنگاهبخش دوم آن تنها مختص مدل

ها درخصوص تعدیل قیما وابسته به تکانه پولی اسا. گیری آنشود که تصمیممربوط می
شود که در واکنش به تکانه پولی هایی می( هم شامل بنگاه12البته بخش دوم تورم در رابطه د

هایی که با وجود توجه به تکانه پولی به دلیل اند و هم بنگاهقیما خود را ترییر داده
یما خود را ترییر ندهند.  بخش دوم تورم تنها در اند قهای موجود تصمیم گرفتهاصطکاک

𝐴𝑡حضور دارد و در مدل کالوو این بخش صفر اسا چون  Ssمدل 
′ (𝑥)  .برابر با صفر اسا 

توجه به خصوصیات بخش  با؟ دارندهرکدام از این دو بخش چه زمانی اهمیا بیشتری 
 ها. هر چقدرفراوانی تعدیل قیما (، این بخش برابر اسا با12اول ترییرات تورم در رابطه د

های خود را در غیاب تکانه کتن تعدیل کنند، واکنش سطچ عمومی های بیشتری قیمابنگاه
ها هنگام وقوع تکانه کتن از این طریق بیشتر خواهد بود. بخش دوم ترییرات تورم در قیما

قرار  حاشیه تعدیل قیماهایی که نزدیک باید که تعداد بنگاه( زمانی افزایش می12رابطه د
𝐴𝑡هایی با اند، بیشتر باشند دبنگاهگرفته

′ (𝑥) همچنین این بخش در حالتی هم که باال .)
یگر، شود. به عبارت دها از قیما بهینه آن زیاد باشد، تشدید میانحراف قیما جاری بنگاه

ماده برای ترییر های آنگاهاگر اختتف بین قیما جاری و قیما بهینه بنگاه زیاد باشد، آنگاه ب
 ها خواهند داشا. قیما، اثر بیشتری بر سطچ عمومی قیما

( 𝑓𝑡(𝑥)( و توزیع احتمال شکاف قیما د𝐴𝑡(𝑥)خطر د تابعدهد اگر ( نشان می12رابطه د
پذیری در هر لحظه از زمان قابل تخمین خواهد بود. معلوم باشد به راحتی شاخص انعطاف

با در  توانی اسا که هر دوی این توابع غیرقابل مشاهده هستند. با این وجود، میاین در حال
ا طی ههای مشاهده شده از ترییرات قیمانظر گرفتن یک ساختار حداقلی و همچنین داده

 زمان این هدف را محقق کرد. 
را با تابع  𝑥 اندازههای قیمتی مشاهده نشده با ، شکاف𝑓𝑡(𝑥)در  𝐴𝑡(𝑥)حاصلضرب 

کند. با توجه به مشخصات قابل را مرتبط می 𝑥توزیع ترییرات قیما مشاهده شده به اندازه 
انتظار برای تابع خطر که باید نسبا به قدرمطلق اندازه انحراف قیما جاری با قیما بهینه 

شود ( در نظر گرفته می13برای آن به صورت رابطه د 2صعودی باشد، یک تابع درجه 
 (..Berger, D., & Vavra, J., 2018د

𝐴𝑡(𝑥) (13د = min (𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑥2, 1) 
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اری وابسته گذهای قیماچنین شکلی برای تابع خطر عتوه بر آنکه مدل گرفتنر نظر د
 شود. کند، مدل کالوو را نیز شامل میبه وضعیا را بیان می

چون  کنند،مینوع هفتم را انتخاب  1نوستوزیع پیر 𝑓𝑡(𝑥)( برای 2318برگر و وارا د
پارامتر آن؛ یعنی میانگین، واریانس، چولگی و  4ای اسا که خصوصیات این توزیع به گونه

کامت غیرمقید بوده و بدون وابستگی این پارامترها به یکدیگر قابل برآورد هستند.  کشیدگی
دهند که با استفاده از ترکی  دو تابع ( در ادامه مطالعه خود نشان می2318البته برگر و واورا د

و  گوونن کند. همچنیننرمال به جای توزیع پیرسون، نتایج به دسا آمده ترییر چندانی نمی
به نتایج مشابهی با  𝑓𝑡(𝑥)های نرمال برای ( با استفاده از ترکیبی از توزیع2314د 2همکاران

ترکیبی از دو توزیع نرمال در نظر  𝑓𝑡(𝑥)برای یابند. در این مطالعه برگر و واورا دسا می
دشامل دو میانگین و  𝑓𝑡(𝑥)پارامتر برای تایع  5شود. بنابراین، با آگاهی داشتن از گرفته می

های نرمال و یک وزن برای ترکی  وزنی دو توزیع نرمال( دو واریانس برای هریک از توریع
توان واکنش ترییرات ( می12با استفاده از رابطه دو دو پارامتر برای تابع خطر تعدیل قیما 

 های پولی در هر لحظه از زمان را محاسبه کرد. تورم را به تکانه
های از خصوصیات آماری داده 𝐴𝑡(𝑥)و  𝑓𝑡(𝑥)به منظور برآورد پارامترهای تابع 

قیما  شده ترییرات های توزیع مشاهدهمشاهده شده از جمله فراوانی ترییرات قیما و ویژگی
که فراوانی  ایشود به گونهاز جمله میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده می

های سازی شده از توابع مزبور دارای بهترین برازش با ویژگیهای آماری شبیهو سایر ویژگی
( 12رابطه دگونه که پیشتر توضیچ داده شده بخش اول آماری مشاهده شده داشته باشد. همان

∫د 𝐴𝑡(𝑥) 𝑓𝑡(𝑥)𝑑𝑥دهنده فراوانی ترییرات قیما و سایر گشتاورها از تابع ( نشان𝑓𝑡(𝑥) 
 .( قابل بیان اسا14سازی به صورت رابطه دسازی اسا. بنابراین، مساله بهینهقابل شبیه

 (14د
min ∑(𝑚𝑖𝑡

𝑠𝑖𝑚 − 𝑚𝑖𝑡
𝑑𝑎𝑡𝑎)

2
5

𝑖=1

, 𝑓𝑜𝑟 𝑡 = 1: 𝑇   𝑚1

= 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝑚2 = 𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝑚3
= 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑚4 = 𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠, 𝑚5
= 𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 

 

                                                            
1. Pearson Distribution  

2. Guvenen, F., et al. 



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 10

 

سازی شده از با استفاده از توابع گشتاورهای شبیه 𝑚𝑠𝑖𝑚(، 14سازی رابطه ددر مساله بهینه
𝑓𝑡(𝑥)  و𝐴𝑡  شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و𝑚𝑑𝑎𝑡𝑎 

دهنده شاخص قیما های مربوط به اقتم تشکیلگشتاورهای مزبور اسا که از داده
سازی باید در هر دوره حل شود؛ مساله بهینه .شودکننده برآورد میتولیدکننده و مصرف

5بنابراین، تعداد  × 𝑡 پس از برآوردهای پارامترهای بیان شده و با 1شودرامتر برآورد میپا .
ها و یا به عبارت دیگر، شاخصی جها پذیری قیما( شاخص انعطاف12استفاده از رابطه د

 شود. های پولی در هر لحظه از زمان برآورد میبرآورد میزان واکنش ترییرات تورم به تکانه
پذیری سطچ ها و انعطافچگونه توزیع ترییر قیما 𝑓𝑡(𝑥) و 𝐴𝑡(𝑥)ترییر پارامترهای 

( و استفاده از یک 12دهد؟ با در نظر گرفتن رابطه دها را تحا تاثیر قرار میعمومی قیما
توان با ترییر دادن پارامتر انحراف معیار میزان ترییرات مجموعه پارامتر برای توابع فوق می

 ها را مشاهده کرد. قیماپذیری فراوانی و شاخص انعطاف
 ها را با افزایشپذیری قیما( چگونگی ترییر فراوانی و شاخص انعطاف3شکل د

شود، دهد. همانطور که در این شکل به وضوح دیده مینشان می 𝑓𝑡(𝑥)انحراف معیار تابع 
ش یها با افزایش انحراف معیار ترییرات قیما افزاپذیری قیمافراوانی و شاخص انعطاف

یابد. قسما مهم آن، این اسا که این اثرپذیری به صورت غیرخطی اسا و عتوه بر می
ها پذیری سطچ عمومی قیماها بر شاخص انعطافآن، اثر انحراف معیار ترییرات قیما

اسا  تر اسا. منطق پشا این یافته آندر مقایسه با فراوانی ترییرات قیما بسیار محدب
توزیع شکاف قیمتی به این معنا اسا که چگالی مربوط به  که افزایش انحراف معیار

های قیمتی باال بیشتر بوده و بنابراین احتمال باالتری برای تعدیل قیما وجود دارد. شکاف
توان نشان داد که رابطه معکوسی بین کشیدگی و فراوانی و شاخص به طور مشابه می

 قیمتی افشک توزیع که اسا معنا این به باال ها وجود دارد؛ کشیدگیپذیری قیماانعطاف
 قیمتی هایاک ر شکاف عبارت دیگر، به. اسا تریپهن هایدم دارای نرمال توزیع به نسبا

تانه های مزبور از حد آسرود غال  شکافحول میانگین تمرکز دارد و بنابراین، انتظار می
 تعدیل قیما کمتر باشند. 

                                                            
های شاخص ( در طول دوره مربوط به دادهMATLABافزار متل  دسازی مورد اشاره با استفاده از نرم. مساله بهینه 1

کننده حل شده اسا. در صورت نیاز با مکاتبه با نویسندگان این مقاله، کدهای مربوطه قابل قیما تولیدکننده و مصرف

 ارائه اسا. 
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 هاپذیری قیمتبر فراوانی و شاخص انعطاف 𝑓𝑡(𝑥)ابع . تاثیر پارامتر انحراف معیار ت4شکل 

 
راف ها را برحسب تغییرات انحپذیری قیمتاین شکل نحوه تغییرات فراوانی تغییرات قیمت و شاخص انعطاف -

ه ( ثابت در نظر گرفت20پارامتر مورد نظر در رابطه ) 4دهد. برای این منظور، معیار توزیع تغییرات قیمت نشان می
 سازی شده است.دو شاخص مزبور شبیه 6/2تا  26/2شده و با تغییر پارامتر انحراف معیار از 

 پژوهشهای : یافتهماخذ

 های آماریپایه. 5

های قیما تولیدکننده و دهنده شاخصدر این مقاله اقتم تشکیل استفادههای مورد داده
ی اخلی دبدون نفا( با تواتر فصلکننده با تواتر ماهانه و همچنین تولید ناخالص دمصرف

های مورد اشاره بانک مرکزی اسا. با توجه به آوری همه دادهاسا. منبع جمع
های دهنده شاخصهای اقتم تشکیلهای موجود درخصوص دسترسی به دادهمحدودیا

 1369:1کننده از قیمتی دوره مورد بررسی در این مطالعه برای اقتم شاخص قیما مصرف
و برای تولید ناخالص  1396:1تا  1383:1برای اقتم شاخص قیما تولیدکننده از  1396:4تا 

متی های قیبا توجه به ترییر سال پایه درخصوص شاخص 1اسا. 1396:1تا  1369:1داخلی از 
ها، الزم اسا به منظور داشتن سری زمانی از هریک از اقتم دهنده آنو ترییر سبد تشکیل

                                                            
انک کننده برای بهای قیما تولیدکننده و مصرفدهنده شاخصورد استفاده، اقتم تشکیلهای م. در خصوص داده1

های مزبور تنها با گاه به صورت عمومی منتشر نشده اسا. در این مطالعه دادهمرکزی محرمانه بوده و این آمار هیچ

های شاخص بوط به تورماهداف پژوهشی دریافا شده و پس از ممنوعیا بانک مرکزی درخصوص اعتم ارقام مر

های مزبور وجود ندارد. هرچند طول متاسفانه امکان به روزرسانی داده 1397کننده از آبان قیما تولیدکننده و مصرف

 دوره مورد بررسی جها دستیابی به نتایج مورد هدف در این مطالعه کافی اسا. 

0.4
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 هاسال این طول در که خدماتی و ی قیمتی، الزم اسا کاالهاهادهنده شاخصتشکیل
های قیما مشترک در شاخص اقتم تعداد کار این انجام با. شوند شناسایی اند،بوده مشترک

 کند کهمی پیدا تقلیل خدما و کاال قلم 217 و 569کننده به ترتی  به تولیدکننده و مصرف
 .دهندمی پوشش 1393 پایه سال در را قیمتی ایهشاخص از درصد  83 حدود در اقتم این

. دشونمی سازیآماده مرحله دو در استفاده مورد هایداده پارامترهای مدل، تخمین از قبل
های زمانی مربوط به متریرهای اقتصادی از اجزای روند، چرخه دسیکل( و از آنجا که سری

ها ء فصلی آنه بین متریرها، جزاند باید برای تشخیص صحیچ رابطاثرات فصلی تشکیل شده
که توسط  X12-ARIMA فیلتر از استفاده با اول مرحله حذف شود؛ به همین منظور در

 ها و تولید ناخالصقیما شاخص اقتم فصلی اداره آمار آمریکا معرفی شده اسا، اثرات
 و شناسایی اثرات فصلی ARIMAکنیم؛ این فیلتر با تخمین یک مدل می حذف را داخلی

( مبنی بر وجود اثرات فصلی، F-testمشاهده شده در سری زمانی و انجام آزمون آماری د
زیر اجزای  هایداده از دوم مرحله کند. درمربوط به سری زمانی را حذف می جزء فصلی

 گاریتمل قبل شاخص قیما کاالها و خدمات مصرفی و شاخص قیما تولیدکننده در مرحله
 کنندهرفهای تولیدکننده و مصقیما زیر اجزای ماهانه تورم تا گرفته تفاضل سپس و طبیعی

یری گهای مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز بعد از لگاریتمدر مورد داده. شود محاسبه
 شود تا رشد فصلی تولید ناخالص داخلی به دسا آید. طبیعی تفاضل گرفته می

 . برآورد مدل و تحلیل نتایج 6
 شاخص تخمین نهایا در و Ss مدل به مربوط پارامترهای برآورد منظور به حاضر مطالعه در

( شیدگیک و چولگید قیما ترییرات توزیع باالتر گشتاورهای از هاقیما پذیریانعطاف
 برای هااقیم ترییرات توزیع که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج. اسا شده استفاده

کند؛ می رتریی معناداری طور به زمان طول در کنندهفمصر و تولیدکننده قیمتی شاخص دو هر
 ها نیز در طول زمان دارای نوسان باشد. پذیری قیمارود شاخص انعطافبنابراین، انتظار می

 کنندههای قیما تولیدکننده و مصرف( را برای شاخص12( نتایج برآورد رابطه د4شکل د
 ها در طول زمانشود فراوانی ترییر قیمامی دهد. همانگونه که مشاهدهدر طول زمان نشان می

( که همان 12برای دو شاخص قیمتی دارای نوسانات زیادی اسا. همچنین بخش اول رابطه د
ها اسا به طور معناداری از بخش دوم آن برای هر دو شاخص قیمتی فراوانی تعدیل قیما

اندکی  کنندها مصرفتر اسا. عتوه بر آن، فراوانی تعدیل قیما برای شاخص قیمبزرگ
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اوانی تعدیل تر اسا؛ میانگین فراز فراوانی تعدیل قیما برای شاخص قیما تولیدکننده بزرگ
 اسا.  69/3و  73/3به ترتی   کنندهقیما برای شاخص قیما تولیدکننده و مصرف

( 12جمع بخش اول و دوم رابطه دهمانگونه که در بخش دوم مقاله اشاره شد، حاصل
ها اسا؛ میانگین این شاخص برای پذیری سطچ عمومی قیماشاخص انعطاف دهندهنشان

 برآورد شده اسا.  82/3و  79/3به ترتی  معادل با  کنندهشاخص قیما تولیدکننده و مصرف

 ها در طول زمانپذیری قیمت. شاخص انعطاف0شکل 
 الف. شاخص قیمت تولیدکننده

 
 کنندهب. شاخص قیمت مصرف

 
 پژوهشهای : یافتهماخذ
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 گیری میزانها، اندازهپذیری سطچ عمومی قیماانعطاف شاخصهدف اصلی از برآورد 
-اثرگذاری سیاسا پولی بر تولید اقتصاد اسا. ارقام باالی برآورد شده برای این شاخص 

گویای این واقعیا اسا که سیاسا پولی در اقتصاد ایران دارای  -برای دو شاخص قیمتی
ای از ترییرات پول دپایه پولی یا نقدینگی( تولید کل اسا و سهم عمدهاثرات محدودی بر 

شود. با این وجود، آگاهی داشتن از میزان اثرگذاری به ترییرات قیما یا تورم منجر می
های رونق و رکود اقتصادی جها ثبات بخشی از اقتصاد دارای اهمیا سیاسا پولی در دوره

 بیشتری اسا. 
ها را در طول زمان پذیری قیماری توزیع شاخص انعطاف( مشخصات آما3جدول د

و ها برای هر دقیما پذیریانعطاف دهد که شاخصنتایج این جدول نشان می .دهدنشان می
 پذیریانعطاف شاخص قیمتی بعد از فیلتر نیز در طول زمان دارای ترییرات اسا؛ شاخص

نوسان داشته اسا. همچنین این درصد حول میانگین خود  15در طول زمان حدود  هاقیما
 های تولیدکننده دارای نوسانکننده در مقایسه با قیماهای مصرفشاخص در سطچ قیما

 بیشتری در طول زمان اسا. 

 هاپذیری قیمت. مشخصات آماری شاخص انعطاف4جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین 

 فیلتر باکستر کینگ
 98/2 -92/2 23/2 92/2 کنندهشاخص قیمت مصرف

 26/2 -27/2 22/2 78/2 شاخص قیمت تولیدکننده
 فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک

 44/4 -47/2 29/2 92/2 کنندهشاخص قیمت مصرف
 26/0 -24/2 24/2 92/2 شاخص قیمت تولیدکننده

ده کننولیدکننده و مصرفها را در دو سطح تپذیری قیمتمشخصات آماری شاخص انعطاف ضریب جدول این -
 به مربوط زمانی سری محاسبه مشخصات آماری، از دهد. قبلاند نشان می( برآورد شده20که با استفاده از رابطه )

 و هودریک فیلتر و( 30 و 5 پارامترهای با) کینگ و باکستر فیلتر روش دو ها بهپذیری قیمتشاخص انعطاف
 تا 2358:2 از کنندهمصرف قیمت شاخص برای استفاده مورد هایداده. اندشده فیلتر( 2522 پارامتر با) پرسکات
 . است 2385:2 تا 2393:2 از تولیدکننده قیمت شاخص برای و 2385:4

  پژوهشهای : یافتهماخذ

ول ها در طقیما پذیریانعطاف تری درخصوص ترییرات شاخص( نتیجه مهم4جدول د
ها قیما پذیریانعطاف ( ضری  همبستگی شاخص4دهد. ردیف اول جدول دزمان نشان می
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 دهد. همانگونه کهرا بعد از فیلترهای روندزدایی با رشد اقتصادی بدون نفا نشان می
ای دارد. ها به طور معنادار، ویژگی ضدچرخهقیما پذیریانعطاف مشخص اسا، شاخص
که رشد  ر اسا وقتیپذیری برآورد شده در این مطالعه باالتانعطاف به عبارت دیگر، شاخص

ای که رشد تری قرار دارد. این بدان مفهوم اسا که در دورهاقتصادی در سطوح پایین
تولید  اعمال سیاسا پولی انبساطی -بردیا اقتصاد در رکود به سر می-اقتصادی پایین اسا 

دی، ادهد و برعکس در دوره رونق اقتصاسمی را در مقایسه با تولید حقیقی بیشتر افزایش می
اثر های رکود اقتصادی متاجرای سیاسا پولی تولید حقیقی را به مرات  بیشتر از دوره

های رکود اقتصادی به منظور کند. نتیجه کلی این اسا که سیاسا پولی در دورهمی
رونق  هایرفا از وضعیا رکود دارای کارایی و اثرگذاری کمتری در مقایسه با دورهبرون

 اقتصادی اسا. 
 ای( با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه1396صمیمی و همکاران دجعفری 

دهند که اثرات سیاسا پولی و اعتباردهی در این با تعریف دو رژیم رونق و رکود نشان می
( نیز با تحلیل رگرسیون به 1398عاملی ددو رژیم دارای اثرات نامتقارن اسا. بیات و جبل

مله گذاری در ایران تابع شرایط اقتصادی از جند که رفتار قیماانتایج مشابهی دسا یافته
 رشد اقتصادی اسا. 

 پذیریانعطاف ( تحلیل رگرسیون ترییرات شاخص4های سوم و چهارم جدول دستون
دهد که نتایج آن با نتایج به دسا های رکود و رونق اقتصادی نشان میها را در دورهقیما

 کامت مشابه و همراستا اسا.  آمده با تحلیل ضری  همبستگی

فتار این ها و توضیچ رپذیری قیماهای شاخص انعطافبه منظور بررسی بیشتر پویایی
ذیری پهای رونق و رکود، لختی داینرسی یا سکون( شاخص انعطافشاخص در برابر دوره

رات یها نیز دارای اهمیا اسا. لختی، تطبیق آهسته یک متریر اقتصادی نسبا به تریقیما
های تواند به علا چسبندگی اطتعات رخ دهد. یکی از روشوضعیا اقتصاد اسا که می

 Moreiraرایج برای برآورد لختی یک متریر اقتصادی استفاده از مدل خودرگرسیون اسا د

et al., 2018دهد که شاخص (. نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون نشان می
ی  برابر با کننده به ترتو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرفها برای دپذیری قیماانعطاف
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 ها به این مفهوم اسا کهپذیری قیما. باال بودن لختی شاخص انعطاف1اسا 83/3و  88/3
های ها افزایش یافته اسا. در دورههای رکود اقتصادی که درجه چسبندگی قیمادر دوره

را بر  ابراین، وقفه اثرگذاری سیاسا پولیبعدی نیز این شاخص کماکان باال بوده اسا و بن
 دهد.تولید کاهش می

 هاپذیری قیمتهای تجاری و شاخص انعطاف. چرخه0جدول 
 تحلیل رگرسیون

 ضریب نرخ رشد عرض از مبدا ضریب همبستگی 

 فیلتر باکستر کینگ
 -20/2** -220/2* -23/2** کنندهشاخص قیمت مصرف

 -27/2** -224/2* -26/2** شاخص قیمت تولیدکننده
 فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک

 -29/2** -223/2* -24/2** کنندهشاخص قیمت مصرف
 -03/2** -222/2* -28/2** شاخص قیمت تولیدکننده

ها را در دو سطح تولیدکننده و پذیری قیمتهمبستگی و تحلیل رگرسیون شاخص انعطاف ضریب جدول این -
محاسبه  از دهد. قبلاند با رشد اقتصادی بدون نفت نشان می( برآورد شده20با استفاده از رابطه )کننده که مصرف

 با) گکین و باکستر فیلتر روش دو ها بهپذیری قیمتشاخص انعطاف به مربوط زمانی سری مشخصات آماری،
 برای استفاده مورد هایداده. انددهش روندزدایی( 2522 پارامتر با) پرسکات و هودریک فیلتر و( 30 و 5 پارامترهای

و برای  2385:2 تا 2393:2 از تولیدکننده قیمت شاخص برای ،2385:4 تا 2358:2 از کنندهمصرف قیمت شاخص
 . است 2385:2تا  2385:2تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 

 .دهندمی نشان درصد 6 و 22 در را معناداری سطح ترتیب به**  و*  -
 پژوهشهای ته: یافماخذ

 ها از دو بخشقیما پذیریانعطاف همانطور که در بخش مدل توضیچ داده شد، شاخص
هایی را تشکیل شده اسا؛ بخش اول آن که همان فراوانی ترییرات قیما اسا، پاسخ بنگاه

 های خود را مستقل از اندازه تکانه پولیتوانند قیمادهد که میهای پولی نشان میبه تکانه
دهنده اثرات اضافه تورم اسا که از ترییر در ترکی  کنند. بخش دوم آن نیز نشان تعدیل
برابر با صفر اسا؛ بنابراین،  ′𝐴شود. در مدل کالوو قیما ناشی می کنندههای تعدیلبنگاه

ها که همان فراوانی ترییرات قیما اسا، وجود قیما پذیریانعطاف تنها بخش اول شاخص

                                                            
جمع ضرای  برآورد شده مدل خودرگرسیون ها از حاصل پذیری قیماشاخص انعطاف. به منظور برآورد لختی 1

  استفاده شده که وقفه بهینه براساس معیار آکائیک انتخاب شده اسا.
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 دهنده شاخصدهد که بخش دوم تشکیلاین مطالعه نشان می دارد. برآوردهای
ها نیز وجود دارد و مخالف صفر اسا. بنابراین، مدل کالوو چندان با قیما پذیریانعطاف

( و کرمی و 1399آبادی و همکاران دهای نتایچ این مطالعه سازگاری ندارد. کرمی خرمیافته
ا های ویژه و کتن بها به تکانهواکنش قیما دهند که ناهمگنی نحوه( نشان می1394همتی د

 مدل کالوو سازگار نیسا. 
ها و قیما پذیریانعطاف ( ضری  همبستگی بین بخش اول و دوم شاخص5جدول د

ی شود ضری  همبستگدهد. همانگونه که مشاهده میتجزیه واریانس این شاخص را نشان می
انی دهندگی فراومدل کالوو سهم توضیچ بین بخش اول و دوم منفی اسا. عتوه بر آن، در

دصددرصد( اسا. این در  1ها برابر قیما پذیریانعطاف ترییرات قیما از نوسانات شاخص
 هایدهد که فراوانی ترییرات قیما برای شاخص( نشان می5حالی اسا که نتایج جدول د

 ات شاخصدرصد از نوسان 37و  55کننده و تولیدکننده به ترتی  حدود قیما مصرف
 دهد. ها را توضیچ میقیما پذیریانعطاف

پذیری های اول دوم شاخص انعطاف. ضریب همبستگی و سهم توضیح دهندگی بخش5جدول 
 هاقیمت

 𝐜𝐨𝐫𝐫(𝐈𝐌, 𝐄𝐌) 𝐕𝐚𝐫(𝐈𝐌)

𝐕𝐚𝐫(𝐅)
 

𝐕𝐚𝐫(𝐈𝐌) + 𝟐𝐂𝐨𝐯(𝐈𝐌, 𝐄𝐌)

𝐕𝐚𝐫(𝐅)
 

 66/2 49/2 -67/2 کنندهشاخص قیمت مصرف
 37/2 73/2 -56/2 شاخص قیمت تولیدکننده

دهد. همچنین این جدول سهم ( را نشان می20این جدول ضریب همبستگی بین دو بخش برآورد شده از رابطه ) -
 دهد. ها نشان میپذیری قیمتها را از نوسانات شاخص انعطافدهندگی فراوانی تعدیل قیمتتوضیح

 پژوهشهای : یافتهماخذ

 گیریبندی و نتیجه. جمع7
در این مطالعه در ابتدا نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از ترییرات قیما در 

جا که کند. از آنکننده در طول زمان به طور معناداری ترییر میسطچ تولیدکننده و مصرف
سا پولی اها( با اثرگذاری سیها دیا به طور مشابه میزان چسبندگی قیماپذیری قیماانعطاف

ارتباط تنگاتنگی دارد، متریر بودن توزیع ترییرات قیما در طول زمان گویای این واقعیا 
اسا که اثرگذاری سیاسا پولی نیز در طول زمان باید متریر باشد. به همین منظور با استفاده 

های مشاهده و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیا Ssاز مدل ساختاری 
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کننده، های قیما تولیدکننده و مصرفدهنده شاخصشده از توزیع ترییرات اقتم تشکیل
ها به تکانه سیاسا پولی را نشان ها که نحوه واکنش قیماقیما پذیریانعطاف شاخص

 دهد، استخراج شد. می
نتایج مربوط به تحلیل ضری  همبستگی و رگرسیون نشان داد که ارتباط معناداری بین 

 ای که شاخصهای تجاری وجود دارد؛ به گونهها و چرخهقیما پذیریانعطاف شاخص
 هایکند؛ به این معنا که در دورهای عمل میها به صورت ضدچرخهقیما پذیریانعطاف

ا ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاسقیما پذیریانعطاف رکود اقتصادی شاخص
های رونق اقتصادی اثرگذاری د و برعکس در دورهبایپولی بر تولید حقیقی کاهش می

 یابد. سیاسا پولی جها رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می
های رکود اقتصادی با توجه به توان چنین نتیجه گرفا که در دورهبه طور کلی می
ده، ز رکود حادث شد اها اثرگذاری سیاسا پولی جها خروج اقتصاافزایش تعدیل قیما

تر تواند در جها افزایش بیشهای رونق اقتصادی سیاسا پولی میاما در دوره ،یابدکاهش می
  رشد اقتصادی موثرتر واقع شود.
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