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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 اقتصادی در ایران و رشد های تورمتحلیل پویایی

 
 

 ۰زادهسید علی مدنی

 2هومن کرمی

 3سعید بیات

 دهیچک

ضر رابطه تورم    شت حا شد  یاددا صادی مورد تحلیل قرار می    و ر صادی را با برخی از اثرگذارترین متغیرهای اقت شان   اقت دهد. نتایج ن

ست همچنین اگر  رابطه اقتصادی  بارشد  بلندمدت در ایران، اقتصاد  در پایه پولی دهد که رشد می ای ندارد و فقط با تورم در ارتباط ا

آن به وقوع بپیوندد انتظار بر این اساات که شاااهد افزایش تورم و کاهش رشااد    و یا افزایش نوسااانات افزایش نرخ ارز مدتدر کوتاه

شیم. اما در بلندمدت، نرخ ارز خود را به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می    صادی با مدت  دیگر در کوتاهعبارت کند. به اقت

  دت،منماید. در کوتاهشود اما در بلندمدت، نرخ ارز خود را متناسب با تورم تعدیل می  تغییر در نرخ ارز به تغییر در نرخ تورم منجر می

شاخص قیمت مصرف    حجم پول سانات دالر با تورم  شامیدنی رابطه مثبت دارد. میان تورم گروه خوراکی کننده، نرخ دالر و نو ها  ها و آ

گی  بست با متغیرهای پولی و نوسانات ارز هم  ای مثبت وجود دارد اما تورم گروه مسکن با نرخ رشد ارز و نوسانات ارز و حجم پول رابطه  

 مثبت دارد.  

  

                                                           
 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف ی و بانکی وسازی، پژوهشکده پولمدیرگروه مدل - ۰

 بانکیی و سازی، پژوهشکده پولگروه مدل کارشناس ارشد پژوهشی، - 2

 ی و بانکیسازی، پژوهشکده پولگروه مدل کارشناس ارشد پژوهشی، - 3
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 مقدمه

  ، نوسانات، نرخ ارز، نقدینگی، حجم پولاقتصادی با برخی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی )پایه پولی و رشد این یادداشت، رابطه تورم

تورم و رشد با سایر متغیرهای اقتصادی به سیاستگذار کمک   دهد. شناخت نوع رابطهارز و درآمد نفتی( را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می

توان تورم را کاهش و رشااد اقتصااادی را افزایش داد. همچنین به تحلیلگران  هایی میکند تا تشااصیص دهد با اتصاذ  ه ساایاساات می

 ای با تورم و رشد دارند.دهد که هر یک از متغیرهای اقتصادی  ه نوع رابطهاقتصادی راهنمایی می

  بررساای به حاضاار یادداشااتکرد.  یبررساا و بلندمدت مدتکوتاه یدر دو افق زمانتوان میاقتصااادی را  رشااد و تورم یهاییایپو

در   اقتصادی  زیرا رشد  کندمی بررسی  مدتکوتاه افق در تنها را اقتصادی  رشد  اما پردازد،می بلندمدت و مدتکوتاه در تورم هایپویایی

سی   و نهادی عوامل کیفیت تأثیر تحت بلندمدت ستگی ( مرکزی بانک نظیر) سازمان   ند یا یک به که دارد قرار سیا   یک در و ندارد ب

  .است دستیابی و تحقق قابل مدتطوالنی زمانی افق

ورم عوامل مؤثر بر ت سپس  .شود یم یبررس  لیتفص به  مدتاقتصادی در کوتاه  رشد  و مؤثر بر تورم عوامل ابتدا ادداشت ی نیا ادامه در

عوامل   از آن به پس و گیردمورد بررسی قرار می ،، به عنوان دو گروه مهم در سبد مصرفی خانوارها و مسکنها و آشامیدنیگروه خوراکی

 شود. پرداخته می در بلندمدتمؤثر بر تورم 

 اقتصادی کننده و رشدشاخص قیمت مصرف مؤثر بر تورم مدتعوامل کوتاه. 1

 ۰3۴۰:۹تا  ۰3۹۴:۰ارزی و درآمد نفتی از  ، نوساااناتی، نرخ ارزپولهای فصاالی مربوط به متغیرهای در این قساامت با اسااتفاده از داده

ستگی تورم    شد    ضریب همب صلی و ر صل قبل( هر یک از متغیرها             ف سبت به ف صل ن شد ف صلی )نرخ ر شد ف صلی با نرخ ر صادی ف   یاقت

شده و در نمودار    ۹زمان  و تا طور هم به مذکور سبه  تورم و رشد اقتصادی    مدتدر ادامه رابطه کوتاه ۰شود. نمایش داده می ۰وقفه محا

 شود.بررسی می 3و رشد درآمد نفتی مبتنی بر ضریب همبستگی متقاطع 2با متغیرهای پولی، نرخ ارز و نوسانات ارزی

طور آنی و تا وقفه سااوم    به دهد که از میان متغیرهای پولی، تنها حجم پول اساات که با تورم نشااان می  ۰ی: نتایج نمودار متغیرهای پول

اقتصااادی رابطه   رسااد. همچنین میان متغیرهای پولی و رشاادهمبسااتگی مثبت دارد، که این همبسااتگی در وقفه سااوم به حداکثر خود می

 را ببینید(. 2وجود ندارد )نمودار  مدتکوتاه

                                                           
 .است متغیر آن فصلی رشد نرخ منظور شد، ذکر متغیرها نام هر جا نوشتار این در پس این از -۰

 .است آزاد بازار در ارز نرخ روزانه بازده اریمع انحراف یارز نوسانات -2

3- Cross Correlation 
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شود و به راحتی توسط عموم جامعه قابل رؤیت است و نیز تولیدات ایران    از آنجا که قیمت دالر روزانه تعیین می ارزی: ارز و نوسانات 

نتظاری  ا ای متکی به قیمت دالر هستند، تغییر قیمت دالر و نوسانات آن به سرعت بر تورمای و سرمایهبه لحاظ مواد اولیه و کاالهای واسطه

با عبارات فوق   ۰شااود. نتایج نمودار ساابب افزایش تورم می گذارد. همچنین نوسااانات دالر به دلیل ایجاد فیااای نااطمینانییو تورم اثر م

  ورم رابطهزمان و تا وقفه  هارم( با تزمان و وقفه  هارم( و همچنین نوسااانات آن )همقیمت دالر )هم سااازگار اساات، زیرا میان نرخ رشااد 

 شود.مستقیم دیده می

سطه  کاالهای و اولیه مواد واردات به که گرددمی صنایعی  در تولید افزایش سبب  ارز نرخ افزایش دیگر، طرفاز  ستگی  ایوا  واب

سطه  کاالهای و اولیه مواد واردات به که شود می صنایعی  در تولید کاهش سبب  و دارند اندکی ستگی  ایوا   بنابراین،. دارند زیادی واب

شد  بر ارز نرخ افزایش نهایی اثر صادی  ر ستگی  میزان تابع اقت صاد  واب سط  کاالهای و اولیه مواد واردات به اقت ست  ایهوا شاهده . ا  م

 مشاهده  نیا. است  یمنف زمانهم صورت  به همبستگی  این که دهدمی نشان  اقتصادی  رشد  و آزاد بازار دالر نرخ یهمبستگ  ضریب 

 . دارد یادیز یوابستگ یاواسطه و خام مواد واردات به مجموع در رانیا داتیتول که است آن مؤید

 اثرگذار آن بر تواندیم یمصتلف یهاکانال از و دارد ی ندبعد یتیماه ،تورم در دولت ینفت یدرآمدها نقش :ینفت یدرآمدها

شد  سته  یهابصش واردات در رونق سبب  آن یارزآور به توجه با ینفت یدرآمدها شیافزا. با  از تواندیم و شده  یواردات یکاالها به واب

صاد  رونق باعث هیاول مواد و یاهیسرما  یکاالها واردات قیطر شور  یاقت صرف  یکاالها واردات قیطر از نیهمچن و شود  ک   دیتول به یم

س  یداخل ساند  بیآ   که ییکاالها در اما کند، کنترل( وهیم مثل) دارند واردات تیقابل که ییکاالها قیطر از را تورم یموقت طور به اما،. ر

ستگ  شیافزا. شود  متیق شیافزا سبب ( مسکن  مثل) ندارند واردات تیقابل متیق شیافزا) یواردات تورم که شود یم سبب  واردات یواب

  مصارج قالب در آن از زیادی بصش و است  دولت به متعلق نفت از حاصل  درآمد .باشد  داشته  یداخل تورم در یمهم نقش( یجهان یها

ضا  شده،  دولت مصارج شیافزا سبب  نفت درآمد شیافزا. شود یم نهیهز جامعه در دولت یعمران و یجار  طوربه را جامعه کل یتقا

  نیب شکاف  دارد، وجود کاالها و خدمات عرضه  در که یساختار  یتنگناها به توجه با و دهدیم شیافزا شدت  به م،یرمستق یغ و میمستق 

 سبب  ،یبرداربهره به دنیرس  از پس دولت، یعمران یهانهیهز البته. انجامدیم تورم شیافزا به و شود یم ادیز جامعه در عرضه  و تقاضا 

  ،یواردات تورم و واردات دولت، بودجه یکسر  ،ارز نرخ یهاکانال از نفت درآمد ،یکل طور به. دارد یضدتورم  آثار و شده  کل عرضه  بهبود

ست  مؤثر تورم بر یدولت بصش یگذارهیسرما  و دیتول رشد  ،یپول هیپا شان  ۰ نمودار. دارد تورم بر یمتیاد  اثرات موارد یبرخ در که ا   ن

س  مورد دوره در که دهدیم   ددرآم انیم یارابطه که بوده یاگونه به تورم بر ینفت یدرآمدها یاثرگذار متفاوت یهاکانالبرآیند  ،یبرر

 .به وجود نیامده است تورم با نفتی

ین درآمدها  کارگیری انیست و کامالً به رویکرد دولت در به  بینیاقتصادی از قبل قابل پیش  درآمدهای نفتی بر رشد تأثیر  مقابل، در

داخلی و رشد اقتصادی آسیب رساند        تواند به تولیدکاالهای مصرفی گردد می  وابسته است. اگر بصش عمده این درآمدها صرف واردات   
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تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اگر   ای شود، می ای و سرمایه که اگر بصش عمده این درآمدها صرف واردات کاالهای واسطه  در حالی 

 ،تقیم و از کانال تشدید تورم تواند به صورت غیرمس  جاری خود بپردازد، می دولت با فروش بصشی از این درآمد به جبران کسری بودجه  

صادی را کم کند، در حالی    شد اقت ساخت  که بهر صادی می کارگیری این درآمدها برای تقویت زیر صادی مفید    های اقت شد اقت تواند در ر

های تولیدی منجر شااود در  جویی و کاهش انگیزههای رانتتواند به افزایش انگیزهکارگیری این درآمدها در داخل کشااور میباشااد. به

سرمایه حالی  شتوانه   گذاری این درآمدها در خرید داراییکه  شور را افزایش داده و پ های  ای برای دریافت وامهای خارجی، ثروت ارزی ک

سرمایه  شور می   گذاریخارجی و  صاد ک شان می  2شود. نتایج نمودار  های مولد در اقت صادی     دهد که میان درآمدهان شد اقت ی نفتی و ر

 وجود ندارد.  ایرابطه

  کل یتقاضا  و عرضه  یهایمنحن  ار وب از دیبا اقتصادی  رشد  و تورم نیب رابطه ریتفس  یبرا :تورم با یاقتصاد  رشد  رابطه

ستفاده  ضه  یهاشوک   ار وب، نیا در. کرد ا ضا  و عر شد  و تورم توأمان ردهندهییتغ عوامل از تقا شد یم ر   مثبت شوک  کی اگر. با

  رشیپذ با که تاس  آن بر انتظار پسیلیف یمنحن با مطابق شود  وارد اقتصاد  به ،(یانقباض ) یانبساط  یپول است یس  رینظ تقاضا ( یمنف)

شد  به تورم صادی  ر شتغال  و اقت ست  باالتر ا ضا  شوک  ن،یبنابرا. افتی د ستق  رابطه تقا شد  و تورم انیم میم  اما، کرد خواهد جادیا ر

 رخ یرکود تورم که است  نیا بر انتظار شود،  وارد اقتصاد  به وریبهره( افزایش) کاهش رینظ ۰عرضه ( مثبت) یمنف شوک  کی  نانچه

شد  و تورم نیب معکوس رابطه و دهد ست  ممکن ن،یهمچن. گردد برقرار ر ضه  یهاشوک  هم ا ضا  یهاشوک  هم و عر   صورت  به تقا

  رابطه مشاهده  عدم. ردینگ شکل  یاقتصاد  رشد  و تورم انیم یارابطه تا شود  موجب آنها کنشبرهم و شوند  وارد اقتصاد  به زمانهم

 .دارد یهمصوان شدهگفته کیتئور انیب با 2 و ۰ ینمودارها در یاقتصاد رشد و تورم انیم

 های آنهاشاخص کل با متغیرهای اقتصادی اثرگذار و وقفه ضریب همبستگی تورم -1نمودار 

 

 دهد.درصد را نشان می ۰و  ۱، ۰۱عالمت *، **، *** به ترتیب سطح معناداری 

  

                                                           
1- Adverse Shock 
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 های آنهااقتصادی با متغیرهای اقتصادی اثرگذار و وقفه ضریب همبستگی رشد -2نمودار 

 

 دهد.درصد را نشان می ۰و  ۱، ۱۰عالمت *، **، *** به ترتیب سطح معناداری 

 به گام کی یهاینیبشیپ جینتا 3 نمودار با مطابق. است انتظاری تورم ،مدتکوتاه در تورم بر مؤثر عوامل از دیگر یکی :انتظاری تورم

 در. اندشده دیتول تورم ۰برآوردشیب از یناش کیستماتیس یخطا کی با ۴2 زمستان تا تابستان از هاینیبشیپ که دهدیم نشان تورم یجلو

 به فصل 3 نیا در را تورم رفتار نتوانسته اما شده لحاظ بلندمدت و مدتکوتاه در تورم بر اثرگذار یرهایمتغ تمام باًیتقر ینیبشیپی هامدل

 را هابینیپیش دقت بتواند یمجاز ریمتغ کی با( ازدهمی به دهم دولت از) دولت رییتغ اثر کنترل که است این ما تصور. دهد حیتوض یخوب

 ترکینزد افتهیتحقق ریمقاد به قبل حالت به نسبت هاینیبشیپ مجازی متغیر واردکردن با شودیم مشاهده که طورهمان. دهد افزایش

 متغیر و یابد کاهش انتظاری تورم که است شده سبب اقتصادی و سیاسی رویکردهای اصالح و دولت تغییر که است این ما حدس. اندشده

 .کند نمایندگی را انتظاری تورم باشد توانسته مجازی

  

                                                           
1- Overestimate 
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 ساالنه منتهی به هر فصل با و بدون ورود متغیر مجازی تورم بینیپیشخطای  -3 نمودار

 

ترکیب  وشر بر اساس و بینیپیش ابزارجعبه از استفاده با ساالنه منتهی به هر فصل تورم جلوی به گام یگ هایبینیپیش نمودار این در

 .اندشده تولید بینیپیش

 مدتمصرفی در کوتاه گانه شاخص قیمت کاالها و خدمات12های گروه . عوامل مؤثر بر تورم1ـ1

های پرنوسااان شاااخص قیمت  ساایاسااتگذار نباید تصاامیمات ساایاسااتی خود را مبتنی بر گروه   ۰هسااته در ادبیات مربوط به تورم

تر باشد، سیاستگذار بیشتر خود را متعهد به کنترل تورم آن     اعمال کند. از طرفی هر  ه ضریب اهمیت یک گروه بزرگ  کنندهمصرف 

سبد م    گروه می شتری از  سهم بی صاً گروه خوراکی      بیند زیرا  صو ست )خ شامیدنی صرفی خانوار مربوط به آن گروه ا ها(. به این ها و آ

بندی گانه باشد. رتبه های دوازدهبندی گروهتواند مالک خوبی برای رتبههر گروه می 2ترتیب نسبت ضریب اهمیت به ضریب تغییرات   

ستگذار را راهنمایی می  گروه سیا سبت به تورم کدام کند تا بداند ها به این ترتیب  شته   ها حساسیت بیشتری   یک از این گروه باید ن دا

شد. نتایج جدول   شان می  ۰با سکن دهد که گروهن سوخت و همچنین خوراکی  های م شامیدنی و آب و برق و  ها حائز باالترین ها و آ

 رتبه شده و سیاستگذار باید مسئولیت زیادی در قبال روند تورمی این دو گروه احساس نماید. 

  

                                                           
1- Core Inflation 

2- Coefficient of Variation ،نیانگیم به اریمع انحراف نسبت. 
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 مصرفی گانه شاخص قیمت کاالها و خدمات12های میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات گروه -1جدول 

 

محاسبه شده است.  ۰3۴2تا پاییز  ۰3۹۴از بهار  کنندهزیرگروه شاخص قیمت مصرف ۰2فصلی شاخص کل و  در این جدول خصوصیات آماری تورم

 ی با توجه به ادبیات مربوط به تورم هسته است.ستون آخر معیاری جهت توجه سیاستگذار پول

 دهد.های مصرفی خانوار نمونه را نشان میمصرفی سهم هر گروه از کل هزینه کاالها و خدمات گانه شاخص۰2های ضریب اهمیت هر یک از گروه* 

 هاها و آشامیدنیگروه خوراکی . عوامل مؤثر بر تورم1ـ1ـ1

شان می  ۹نمودار  سانات   ن سی، نرخ دالر، نو شامیدنی گروه خوراکی با تورم نرخ دالر و حجم پول دهد که از متغیرهای مورد برر ها  ها و آ

  زمان و به ترتیب تا وقفه سوم و  هارم رابطه دارد، اما حجم پول به رابطه مثبت دارد که در میان آنها نرخ دالر و نوسانات آن به طور هم 

ای وجود ا  هارم  نین رابطه  های دوم ت  ای ندارد و تنها در وقفه   ها رابطه  ها و آشاااامیدنی  طور آنی و در وقفه اول با تورم گروه خوراکی  

  ، نرخ ارز و حجم پولترتیب نوسااانات نرخ ارزلحاظ شاادت همبسااتگی، به دارد. نکته جالب توجه دیگر اینکه، بین این سااه متغیر، به 

 بیشترین رابطه را با تورم دارند.
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 های آنهاها با متغیرهای اقتصادی اثرگذار و وقفهها و آشامیدنیگروه خوراکی ضریب همبستگی تورم -4نمودار 

 
 دهد.درصد را نشان می ۰و  ۱، ۱۰عالمت *، **، *** به ترتیب سطح معناداری 

 گروه مسکن . عوامل مؤثر بر تورم2ـ1ـ1

شان می  ۱نمودار  سه متغیر پول ن سه متغیر با    گروه مسکن  ی با تورمدهد که بین هر  رابطه مثبت وجود دارد. تنها تفاوتی که بین رابطه این 

تنها در وقفه اول، حجم پول از وقفه اول تا  هارم و حجم   که پایه پولیطوری لحاظ وقفه و شدت است به   تورم گروه مسکن وجود دارد به  

تنها در وقفه  هارم با تورم این گروه رابطه مساااتقیم دارند. فارز از وقفه، میزان رابطه حجم پول نسااابت به دو متغیر پولی دیگر   نقدینگی

دالر است که در وقفه سوم و  هارم با تورم گروه مسکن   ده تنها نوساناتشدیدتر است. عالوه بر متغیرهای پولی و ارز بین متغیرهای باقیمان 

 توان گفت که رابطه معناداری با تورم گروه ندارند.رابطه مثبت دارد و در مورد دیگر متغیرها می

 های آنهابا متغیرهای اقتصادی اثرگذار و وقفه گروه مسکن ضریب همبستگی تورم -5نمودار 

 

 دهد.درصد را نشان می ۰و  ۱، ۱۰عالمت *، **، *** به ترتیب سطح معناداری 
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 کنندهشاخص قیمت مصرف مؤثر بر تورم مدتعوامل بلند. 2

ت.  اساا عرضااه پول رشااد در بلندمدت تورم دهندهترین عامل توضاایحکنند که مهمهای اقتصااادی )نظیر تئوری فریدمن( تأکید میتئوری

شوک     شوک  صاد )نظیر  ضه اقت صادی در بلندمدت به کو ک   ( نیز میوریکاهش بهره های منفی طرف عر شد اقت   شدن توانند با کاهش ر

صاد و افزایش تورم در بلندمدت بینجامند. بنابراین، روند بلندمدت تورم می کیک ا شوک قت شوک تواند هم از  رف  های طهای پولی و هم از 

 عرضه نشأت گرفته باشد.

اقتصااادی و درآمد نفتی با   ، رشااد، نرخ ارز، حجم پولتورم ایران، ابتدا روند بلندمدت اقتصاااد در هاتئوری این صااحت برای بررساای

 گردد.شود و نمودار پراکنش تورم بلندمدت در کنار نرخ رشد بلندمدت بقیه متغیرها رسم میاستصراج می ۰استفاده از فیلتر مثلثی

اسااتفاده  ۴ تا ۹ اقتصااادی و درآمد نفتی از نمودارهای پراکنش ، رشااد، نرخ ارزبا حجم پول تورم برای بررساای رابطه روند بلندمدت

شان می  ۹شود. نمودار  می شد پایه پولی دهد که رابطهن شد پایه      ای مثبت و قوی میان روند بلندمدت تورم و ر ست. بنابراین ر برقرار ا

شان می        پولی در بلندمدت به تورم منتهی می صادی ن شد اقت شد پایه پولی و ر سی رابطه میان روند بلندمدت ر دهد  گردد. همچنین برر

  ئوریت و باشد  ثابت بلندمدت در پول گردش سرعت  اگر که گرفت نتیجه توانمی پس. ندارد ای میان این دو سری وجود که هیچ رابطه

 .آورد نصواهد بار به تورم محصولی جز بلندمدت در پایه پولی افزایش باشد، برقرار نیز پول مقداری

گردد. در واقع هر داخلی و تورم خارجی تعدیل می التفاوت تورمبه اندازه مابه     ، نرخ ارز2مطابق رابطه برابری قدرت خرید     در بلندمدت  

نرخ ارز را در ساااطحی معین تثبیت کند، اما دولت باید بداند که            مدت دهد که در کوتاه    ند درآمدهای نفتی به دولت این اجازه را می      

ای دهد رابطهکه نشان می ۴پذیر نبوده و نرخ ارز خود را با توجه به نرخ تورم تعدیل خواهد کرد. نتایج نمودار این کار در بلندمدت امکان

 جود دارد، با این بیان نظری سازگار است.بلندمدت نرخ ارز و مثبت و قوی میان روند بلندمدت تورم و رشد

سو  از بلندمدت در تواندمی تورم افزایش ستم  کاهش با دیگر سوی  از و شود  تولید و گذاریسرمایه  هایانگیزه کاهش سبب  یک   زدد

  تواندمی متغیر دو میان منفی رابطه تعبیر دیگر سوی از. گردد منتهی اقتصادی رشد کاهش در نهایت، و کار نیروی عرضه کاهش به حقیقی

  ادیاقتص  رشد  کاهش باعث است  داده قرار تأثیر تحت را اقتصاد  مستمر  طوربه  که عرضه  منفی هایشوک  بلندمدت در که باشد  گونهاین

ای منفی  رابطه دهندهکه نشان  ۸های نمودار یافته 3است.  زده دامن بلندمدت در تورم افزایش به اقتصاد  کیک شدن کو ک طریق از و شده 

 ساز است.و قوی میان روند بلندمدت رشد اقتصادی و نرخ تورم است، با عبارت فوق هم

                                                           
1- Triangular Filter 

2- Purchasing Power Parity  

 .باشد پژوهش یک موضوع تواندمی مسلط عامل کردنمشخص و عوامل این تفکیک -۳
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گذارد. بنابراین هر  ند درآمدهای نفتی را به نمایش می درآمدهای نفتی و نرخ تورم ای ضاااعیف میان روند بلندمدترابطه ۴نمودار 

 در تورم کمک کند، اما در بلندمدت تأثیری بر تورم ندارد. مدتهای کوتاهتواند به سیکلمی

 

 یپایه پول و رشد تورم نمودار پراکنش روند بلندمدت -6نمودار 

 

 

 نرخ ارز و رشد تورم نمودار پراکنش روند بلندمدت -7نمودار 
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 اقتصادی و رشد تورم نمودار پراکنش روند بلندمدت -8نمودار 

 

 

 درآمد نفتی و رشد تورم نمودار پراکنش روند بلندمدت -9نمودار 
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 گیری. نتیجه3

شان می  شد نتایج ن صاد  در پایه پولی دهد که ر شورهای  سایر  همانند بلندمدت در ایران، اقت   شد ر بر تأثیری و انجامدمی تورم به دنیا ک

صادی  سانات  ، افزایش نرخ ارزمدتهمچنین اگر در کوتاه .ندارد اقت شاهد افزایش      و یا افزایش نو ست که  آن به وقوع بپیوندد انتظار بر این ا

کند. به عبارت  تورم و کاهش رشااد اقتصااادی باشاایم. اما در بلندمدت، نرخ ارز، خود را به اندازه اختالف تورم داخلی از خارجی تعدیل می 

دت، نرخ ارز از تورم متأثر شده و خود را متناسب با آن شود اما در بلندممدت تغییر در نرخ ارز به تغییر در نرخ تورم منجر میدیگر در کوتاه

ای مثبت اساات اما تورم  ، نرخ دالر و نوسااانات آن دارای رابطهها با حجم پولها و آشااامیدنینماید. همچنین تورم گروه خوراکیتعدیل می

 ثبت دارد.  بستگی مبا هر سه متغیر پولی و نوسانات دالر هم گروه مسکن
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 های پژوهشیفهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1393 

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 زادهحمید زمان  MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، 

 سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای 

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ایران و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی 

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبین شناسی بازارآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 قلیچدکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب  MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

 طاهری، فرهاد نیلیماندانا  MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخصتحلیل 

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
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http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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