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هدف این پژوهش بررسی عوامل ناپایداری تورمی با استفاده از الگوی ضرایب تصادفی بیزین طی سالهای  13۷4-13۹5است .به منظور
آن که مدل فضای حالت انتخابی برای ساختار دادههای این پژوهش مطلوبترین فرم دینامیک مدل را در بر داشته باشد ،با استفاده از
فاکتور تنزیل واریانس برابر  5درصد ،معادالت مدل تجربی به دست آمده و بیشترین استفاده از دادههای تحقیق صورت گرفته است.
نتایج پژوهش نشان داد ،میانگین پسین اثر یک واحد افزایش در رشد نقدینگی بر تورم ،به میزان  8درصد در سال است .اثر تصادفی
نرخ ارز غیررسمی بر تورم در یک بازه گسترده  ۹5درصدی توزیع شده است و همچنین در میان تمامی ضرایب ،توزیع اثر تصادفی این
متغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین میباشد .این موضوع نشان دهنده نااطمینانی بیشتر اثر این متغیر ،نسبت به سایر
متغیرها ،بر تورم میباشد که به معنای ناپایداری بیشتر اثر آن بر تورم است .در میان تمامی متغیرهای این پژوهش ،شکاف تولید دارای
کمترین اثر بر تورم بوده است .با استفاده از فیلتر کالمن در دادههای تورم واقعی ،تورم انتظاری به دست آمد که این متغیر در بازه زمانی
 13۹5-13۷4بیشترین اثر را نیز بر تغییرات تورم واقعی داشته است .به دلیل آنکه فیلتر کالمن از یک فرآیند هموارساز در دادههای
گذشتهی تورم به منظور تولید متغیر تورم انتظاری استفاده میکند ،این به معنای آن است که ،اثر گذشته تورم در متغیر انتظارات
تورمی لحاظ شده است .یعنی اثرات درونی تورم بیشتر از سایر اثرات ،بر روی پایداری تورم تاثیرگذار است.
واژههای کلیدی :تورم انتظاری ،نقدینگی ،MCMC ،فضای حالت
طبقهبندی E31 ،E5 ،C61 ، C32 : :JEL
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در ارزیابی عملکرد اقتصادی جوامع ،شاخصهای زیادی مانند تولید ملی ،سرمایهگذاری ،توزیع درآمد ،صادرات ،میزان
اشتغال و غیره استفاده میشوند .بین این شاخص ها ،نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وابستگی بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی به متغیرهای فوق و نیز دامنه وسیع اثرگذاری این شاخصها ،از جمله مهمترین
دالیل این امر محسوب میشوند .در اقتصاد پولی 1که رابطه بین متغیرهای اسمی و نیز رابطه بین متغیرهای اسمی و واقعی
مورد بررسی قرار میگیرند ،سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم ،مهمترین متغیرهای اسمی محسوب میشوند (والش،2
 .) 2010در حقیقت ،در یک چارچوب نظری ،تورم یک متغیر اسمی است که میتواند اثرات قابل توجهی بر متغیرهای واقعی
مانند تولید و اشتغال داشته باشد (حسینی نسب و حاضری نیری .)13۹1 ،به همین دلیل ،بخش قابل مالحظهای از ادبیات
علوم اقتصادی ،به مطالعه رابطه تورم و تولید ،تورم و بیکاری ،تورم و دستمزدهای اسمی و غیره اختصاص یافته است.
3
به رغم گستردگی ادبیات مربوط به ابعاد و نحوه امکان اثرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصاد کالن ،بررسی پایداری تورم  ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است .وجود پایداری در تورم ،میتواند دست کم بخشی از تالش سیاستگذاران پولی برای کاهش
نرخ تورم را کمرنگ نماید .پایداری تورم ،واکنش اقتصاد به سیاستهای پولی و مالی را به تاخیر میاندازد .به همین دلیل،
ممکن است زمینه الزم برای بروز "ناسازگاری زمانی "4فراهم شود .در خالل نیم قرن اخیر ،اقتصاد ایران نرخهای تورم باال را
تجربه کرده است .این امر به صورت بالقوه میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی ،ساختاری شدن و پایداری تورم در اقتصاد
منجر شود.
مروری بر ادبیات ،معرفی مدل اقتصادسنجی ،معرفی متغیرهای پژوهش ،نتایج مدل و بحث و تفسیر نتایج ،عناوین اصلی
5
این تحقیق را تشکیل می دهند که در آن به بررسی عوامل ناپایداری تورمی در ایران با استفاده از ضرایب تصادفی بیزی
( )BVCو روش انتخاب متغیر گیبس )GSV( 6برای دوره  13۷4-۹5پرداخته میشود.

 ۱.۱مروری بر ادبیات
در اثر پایداری تورم سیاستهای مربوط به کاهش نرخ تورم در کوتاهمدت میتواند به شکل افت فعالیتهای حقیقی اقتصاد
نمایان شود .بر اساس تعریف ،چنانچه متغیری بر اثر وارد شدن شوک ،از روند میانگین خود منحرف شده و برای مدت
طوالنی در وضعیت جدید باقی بماند ،آن متغیر دارای رفتاری بادوام و پایدار خواهد بود .زمانی که شرایط اقتصادی ،تورم را از
میانگین خود به سمت باال سوق دهد ،چنانچه این نرخ تمایل به باقی ماندن در وضعیت جدید (دور بودن از روند میانگین
خود) داشته باشد ،انتظار می رود تابع خودهمبستگی مقادیر مثبتی اختیار نماید که در این شرایط تورم حالتی پایدار خواهد
داشت؛ اما چنانچه این نرخ به سرع ت به روند عادی خود بازگردد ،مقادیر تابع خودهمبستگی نزدیک به صفر خواهد شد
(شدی.۷)2010 ،
اگرچه اقتصاددانان در پایدار بودن تورم و هزینههای کاهش آن توافق دارند ،اما در مورد عوامل ایجادکننده این پایداری و
هزینههای مربوط به آن توافق زیادی ندارند .پایداری تورم و هزینه سیاستهای ضدتورمی ممکن است به دالیل متعددی از
جمله پایدار بودن تقاضای کل ،چسبنده بودن سطوح قیمت و دستمزد ناشی از قراردادهای رسمی ،عدم شفافیت سیاستهای
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شده
پولی اتخاذ شده ،عدم اعتبار مقامات پولی و در نتیجه ،عدم واکنش صحیح عامالن اقتصادی به سیاستهای پولی اعمال 3
و در نهایت ،عدم استقالل مقامات پولی در به کارگیری ابزارهای پولی حاصل شود (جعفری صمیمی و همکاران.)13۹2 ،
در بیان دلیل اصلی پایداری تورم می توان به مواردی مانند پایدار بودن سطح تقاضای کل ،بزرگ بودن اندازه دولت و
اتکای فراوان آن به منابع بانکی ،عدم استقالل بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاستهای پولی کشور ،وجود
انتظارات تورمی شدید که عمدتا به صورت گذشتهنگر شکل میگیرد و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی اشاره نمود .هدایت
قاعدهمند سیاستهای پولی ،با تاکید بر حفظ استقالل بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی ،عامل مهمی در تحوالت
نظام بانکداری مرکزی در جهت تجدید ساختار سیاستگذاری پولی میباشد .در ادبیات اقتصادی ،یکی از دالیل اصلی اقبال
مقامات پولی به استقالل بانک مرکزی ،پایین آوردن نرخ تورم است .برخی مطالعات نشان دادهاند اگر سیاست پولی به بانک
مرکزی مستقل واگذار شود ،تورش تورمی سیاست پولی کاهش مییابد.
آگاهی در مورد پایداری تورم ،اطالعاتی را به مقامات پولی درباره چگونگی تعدیل نرخ بهره برای دستیابی به نرخ تورم
هدف ارائه میکند .پویاییهای تورم تا حدود زیادی بستگی به الگو و ویژگیهای مرتبط با نوع شکلگیری و تغییر در قیمتها
دارد .این موضوع دلیل چرایی بحث درباره پایداری و ماندگاری تورم را روشن میکند .ماندگاری تورم به این موضوع اشاره
می کند که تورم دوره جاری به وسیله مقادیر گذشته خود تعیین میشود و در این راستا ،قیمتها واکنش کندی به سیاست-
های تورمزدایی از خود نشان میدهند .از سوی دیگر ،پایداری تورم به هزینههای کند ناشی از اثرات شوک پولی در دوره دوم
اشاره میکند .همچنین ،سرعت واکنش تورم به شوکهای پیشبینی نشده را بیان میکند و این در حالی است که پایداری
تورم معیاری برای زمان مورد نیاز برای وارد شدن اثرات شوکهاست.
برخی مطالعات به بررسی پایداری تورم در اقتصادهای مختلف پرداختهاند .براساس تعریف ،اگر در اثر وارد شدن یک
شوک ،متغیری از روند میانگین خود منحرف شده و برای مدتی طوالنی در وضعیت جدید باقی بماند ،آن متغیر دارای رفتاری
بادوام یا پایدار خواهد بود .تورم میتواند به دلیل بروز شوکهای مختلف از مقادیر هدف تغییر کند و مهمترین مساله در این
رابطه شناخت سرعت و الگوی تطبیق تورم در پاسخ به شوکهای مختلف است .بنابراین ،تمایل تدریجی و آهسته تورم به
همگرایی به سمت مقدار بلندمدت را "پایداری تورم" میگویند.
در سال  ،2010چاووت و کیم 1به منظور بیان چگونگی و میزان اثرگذاری پایداری نرخ تورم ،با استفاده از یک الگوی
 DSGE2نشان دادند که یکی از سادهترین روشها به منظور وارد کردن ویژگی پایداری در الگو ،استفاده از شاخصگذاری
خودکار 3بر نرخ تورم دوره گذشته است .بنابراین ،شناسایی اینکه آیا ثبات و پایداری در تورم اتفاق میافتد یک موضوع مهم
6
در تعیین احتمال تکرار آن به وسیله حاکمان پولی میباشد (سارجنت .)1۹۹۹ ،4همان گونه که تیلور )1۹۹8( 5و هال
( )1۹۹۹نیز به وسیله آزمونهای آماری نشان دادند ،فرضیه خنثایی پول زمانی که تخمین ثبات تورم به سمت پایین تورش
داشته باشد ،رد میشود .بنابراین ،فهمیدن پویاییهای تورم یک موضوع مهم در سیاستگذاریهای اقتصادی است.
مکانیسمهای اقتصادی مختلفی به منظور مشخص کردن فرآیندهای قیمتگذاری از قبیل مدلهای چسبندگی قیمت
تیلور ( 1۹۷۹و  )1۹80و کالو )1۹83( ۷وجود دارد .این مدلها نتوانستند ایستایی تورم را به صورت کامل مدلسازی کنند؛ به
طوری که در سالهای اخیر تعدیالتی به منظور تقویت عملکرد تجربی تورم از قبیل فور و مور)1۹۹5( 8؛ فور ()1۹۹۷؛ گالی و
گرتلر)1۹۹۹( ۹؛ کریستیانو ،ایچنبام و ایونس)2001( 1؛ گالی ،گرتلر و لوپز سالیدو)2001( 2؛ روبرتس)2001( 3؛
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درایسکول و هولدن)2004( 4؛ کونن و وایلند )2005( 5و غیره انجام شده است .با این حال ،از منظر کاربردی هنوز یک
4
مناقشه در مورد ثبات تورم وجود دارد .از یک طرف ،شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد تورم ثبات باالیی را
در کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی تجربه کرده است (پایوتا و رایس )2004( 6برای ایاالت متحده آمریکا و اوریلی و
وهلن )2004( ۷در منطقه اروپا این موضوع را نشان دادند).
از طرف دیگر نتایج فوق نسبت به تکنیکهای به کار گرفته شده بسیار حساس میباشد و ثبات مشاهده شده ممکن است
به دلیل وجود تغییرات ساختاری از قبیل هدفگذاری تورم حاکمان پولی ،به کارگیری رژیمهای ارزی متفاوت یا شوکهای
وارده به قیمت کاالهای اساسی باشد که به حساب آورده نشده است (لوین و پایگر .)2003 ،8همچنین در این خصوص نیز
اجماع وجود ندارد .برخی نویسندگان شواهدی مبنی بر کاهش ایستایی تورم در سالهای اخیر پیدا کردهاند (تیلور2000 ،؛
کوگلی و سارجنت 2001 ،۹و کیم ،نلسون و پایگر .)2004 ،10از طرف دیگر ،برخی از اقتصاددانان با به کارگیری تکنیکهای
اقتصادسنجی نتیجه متفاوتی مبنی بر بهتر شدن ثبات تورم در سالهای اخیر به دست آوردهاند (باتینی2002 ،11؛ استاک،12
2001؛ لوین و پایگر2003 ،؛ اوریلی و وهلن 2004 ،و پایوتا و رایس.)2004 ،
طهرانچیان و همکاران ( ) 13۹2به آزمون پایداری تورم در ایران با استفاده از سری زمانی دادههای نرخ تورم ایران (-۹0
 )1351و بر اساس الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری پرداختند .نتایج نشان داد براساس روشهای
حداکثر درستنمایی و حداکثر درستنمایی تعدیل شده ،درجه انباشتگی یا تفاضلگیری به ترتیب  d1=0.482و d2=0.483
هستند .بنابراین ،براساس یافتههای این مقاله ،فرضیه پایداری تورم در ایران پذیرفته میشود.
جعفری صمیمی و بالونژاد ( ) 13۹2وجود پایداری نرخ تورم ایران را با استفاده از روشهای نیمه پارامتریک و موجکها
بررسی کردند .برای بررسی وجود پایداری در نرخ تورم ایران ،درجه انباشتگی کسری ،با استفاده از روشهای  ،GPHتعدیل
رابینسون ،ریزن ،وایتل و موجکها و با استفاده از دادههای بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرفکننده سالهای -۹0
 ، 1351تخمین زده شد .نتایج بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است .وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد،
بیانگر این نکته است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم ،اثر آن تا مدتی طوالنی باقی میماند .این نتیجه میتواند در
اتخاذ سیاستهای مرتبط ،مورد توجه تصمیمگیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
توکلیان ( )13۹1در مطالعه خود با استفاده از دادههای اقتصاد ایران ،منحنی فیلیپس کینزی جدید در چارچوب الگوی
تعادل عمومی پویای تصادفی را برآورد کرد .نتایج با لحاظ یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد بسته،
نشان داد الگویی که دارای وقفه تورم است ،واقعیهای اقتصاد ایران را به طور مناسبتر نشان میدهد.
درگاهی و شربت اوغلی ( ) 138۹نیز به تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش
کنترل بهینه پرداختند .نتایج بررسی پایداری تورم با روشهای مختلف نشان داد تورم در اقتصاد ایران پایدار است .بنابراین در
اجرای سیاست پولی میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود .در این مورد ترکیبی از دو هدف رشد
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نقدینگی،
اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعده بهینه پولی ،طراحی و تالش میشود تا با تعیین رشد بهینه متغیر حجم
5
تابع زیان سیاستگذار حداقل شود.
به طور کلی ،عوامل مختلفی منجر به تطبیق تدریجی تورم به ازای یک شوک میشود .که برخی از مهمترین آنها عبارتند از
پایداری به دلیل عوامل خارجی :پایداری که از نوسانات عوامل پایدار در تعیین تورم مانند هزینه نهایی یا شکاف تولید ناشی
میشود؛ پایداری به دلیل عوامل درونی :پایداری که به دلیل مکانیسم قیمتگذاری بر اساس روند گذشته تورم حاصل میشود؛
پایداری بر اساس انتظارات :پایداری که به سبب انتظارات تورمی شکل میگیرد (خلیلی عراقی و گودرزی فراهانی.)13۹5 ،

 ۲نتایج
 ۲.۱معرفی مدل اقتصادسنجی
مدلهای پویای خطی ،سری زمانی قابل مشاهدهی

 y t ,t  1, 2,...,T 

را ،مشروط به متغیر حالت پیوسته و غیرقابل

مشاهده  tکه به فوقپارامترهایی همچون واریانس حالت یا پارامترهای رگرسیونی و غیره وابسته است ،نشان میدهد .فرض
میشود سری قابل مشاهده  ، y tمشروط به مقادیر معلوم  ، tمستقل از مشاهدات قبلی است .بنابراین ،پویاییهای زمانی با
استفاده از متغیر حالت بیان میشود .هر دو متغیر قابل مشاهده و متغیر حالت میتوانند برداری باشند و یا متغیر قابل
مشاهده میتواند به عنوان تابعی از یک متغیر حالت برداری باشد .چنین مدلهایی متشکل از دو مجموعه معادالت میباشند،
یک معادله که معادله سیگنال نامیده میشود و ارتباط میان دو جزء قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده را بیان میکند و یک یا
بیشتر از یک معادله که معادله حالت نامیده میشود و تحول متغیرهای حالت در طول زمان را نشان میدهد .معادله سیگنال
نشان میدهد که چگونه حالت نامشهود و پیشگوییکنندهها با ماتریس  Ftبا بعد  pباهم بر نتایج اثرگذارند .معادله حالت
شامل یک ماتریس انتقال  G tاز بعد  pاست که نحوه ارتباط میان مقادیر متوالی متغیر حالت را بیان میکند ،لذا:

) y t  Ft t  t , t ~ N (0,V t

()1

) t  Gt t 1  t , t ~ N (0,W t

V t

که تغییر و تحول در  tبه طور عمومی توسط یک معادله مارکفی با مرتبه کمم و بما واریمانس ثابمت 
بیان میشود .مجموعه کامل پارامترهای نامعلوم مدل فوق به صمورت   ,V ,W اسمت .بما فمرض آن کمه  Dtنشمانگر تماریخ
فرآیند در زمان  tباشد ،آنگاه مشروط به پارامتر معلوم  ، t 1مقادیر  t Dt به طور بازگشتی توسط فیلتر کالمن بمه صمورت
V ,W t W

زیر بهروز میشود:

p t Dt 1    p t t 1 p t 1 Dt 1  d t 1
p  y t Dt 1    p  y t t p t Dt 1  d t
p t Dt   p t Dt 1  p  y t Dt 1 

با فرض آن که توزیع پسین  t 1مشروط به دادههای مشاهده شده در زمان  t-1بهصورت زیر باشد:

) t 1 Dt 1 ~ N (mt 1 ,C t 1
در این صورت ،پیشین مقدار حالت بعدی  ، tمشروط به  ، Dt 1از طریق  t  Gt t 1  tعمل میکند و شامل
نااطمینانی اضافی ناشی از خطای حالت  tاست ،به عبارتی دیگر:
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) 6t Dt 1 ~ N (Gt mt 1 ,Gt C t 1Gt W t
پیش بینی مقدار بعدی  y t Dt 1را میتوان از طریق  y t  Ft t  tبه صورت زیر انجام داد:


y new ,t Dt 1 ~ N  FG
t t mt 1 , Ft Rt Ft V t 
که  Rt  Gt C t Gt W tاست .توزیع پسین  tبه ازای مشاهده اضافی به فرم  Dt   y t , Dt 1 شامل خطای
 et  y t  FGاست .با قرار دادن  Qt  Ft Rt Ft  V tخواهیم داشت:
پیشبینی t t mt 1

t Dt ~ N  mt ,C t 
که:

m t  m t 1  At et
C t  R tV t Qt1
At  Ft R t Qt1
یک فرم ویژه از مدلهای پویای خطی ،مدل با ضرایب متغیر است که ضریب متغیر توضیحی را در زمان متغیر میانگارد.

y t  t y t 1  t

t  t 1  t
در مطالعه حاضر برای بررسی سوال اصلی تحقیق از مدلهای میانگین شرطی و واریانس شرطی با ضرایب متغیمر در زممان
استفاده شده است.
 ۲.۱.۱روش استنباط بیزی
هدف رویکمرد بیمزی ،اسمتفاده از باورهمای پیشمین دربماره فرضمیههای مختلمف و سمپس اصمالح ایمن باورهمای پیشمین در پرتمو
دادههای گردآوری شده با استفاده از قضیه معروف بیز 1است .این باورهای اصالح شده تحت عنموان باورهمای پسمین شمناخته
میشوند .فرآیند کلی استنباط آماری بیزی به صورت زیر است:
فرض کنید که برآورد مقادیر نامعلوم  kپارامتر زیر مورد نظر باشد

   1 , 2 ,..., k 
برخی باورهای پیشین درباره مقادیر این پارامترها وجود دارد که در چارچوب تابع چگالی احتممال  p   بیمان میشموند.
در گام بعد دادههای  qt  q1 , q 2 ,..., q n که توزیع احتمال آنهما بمه مقمادیر نمامعلوم پارامترهمای  بسمتگی دارد ،گمردآوری

 

میشود .توزیع احتمال مشترک دادهها را به صورت  p qtنشان میدهیم.
در گام بعد نیازمند روشی جهت بیان باورها درباره بردار پارامترهای  با احتسماب باورهمای پیشمین و دادههمای بمه دسمت
آمده میباشیم .همان طور که گفته شد ،ابزار اصلی انجام این کار ،قضیه بیز برای متغیرهای تصادفی است .بما اسمتفاده از ایمن
قضیه ،خواهیم داشت:

Bayes’ Theorem

1

۷
) ۷p (qt )  p (  ) p (qt

 

زمانیکه  p qtبه عنوان تابعی از  است ،آن را تابع راستنمایی گویند و با نماد )  l ( qtنشان داده میشود .رابطه به
دست آمده از قضیه بیز را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

Posterior  Pr ior  Likelihood
این رابطه بیان میکند که برای انجام یک استنباط بیمزی دربمارهی پارامترهمای نمامعلوم  پمس از آن کمه تمابع راسمتنمایی
مناسب مسئله معرفی گردید (که این موضوع نیازمند گردآوری دادههای مناسب بمه هممراه توزیمع نمونمهگیری مناسمب بما ایمن
دادههاست و در واقع درک درست از ماهیت دادهها در انتخاب توزیع نمونهگیری بسیار با اهمیت است) ،آنگاه باید تابع توزیمع
پیشین برای تمام پارامترها مشخص گردد تا با استفاده از این تابع یما توابمع ،تمابع راسمتنمایی مموزن بمه دسمت آیمد .ایمن تمابع
راستنمایی موزن همان توزیع پسین پارامتر  است .ذکر این نکته که در رابطه باال  میتواند تابعی از متغیرهای دیگر باشد
نیز یا اهمیت است.
 ۲ .۲.۱روش شبیه سازی مونت کارلوی زنجیرههای مارکف ()MCMC۱
بمما اسممتفاده از روش ( )MCMCمیتمموان از شبیهسممازیهای وابسممته بممرای توزیممع پسممین اسممتفاده کممرد .تقریبمما تمممامی انممواع
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توزیعهای پسین را با استفاده از این روش تقریب میزنند .مهمترین نکته در مورد این روش آن است کمه در صمورت ارگودیمک
بودن ،توزیع مانا به دست خواهد داد .بدین معنا که به طور اساسی ،با ادامه تکرارها ،خواص زنجیرههای مارکف دچار جهش و
تغییر نمیشود .همچنین توزیع مانا تحت تاثیر مقادیر اولیه قرار نمیگیرد.
 3 .۲.۱روشهای تقریبی یافتن توزیع پسین پارامترها
به طور کلی برای تخمین گشتاورهای ممرتبط بما توزیمع پسمین پارامترهما ،دو روش کلمی برمبنمای شمبیهسمازی مونمت کمارلوی
زنجیرههای مارکفی وجود دارد:
 الگوریتم متروپلیس -هیستینگز
 الگوریتم نمونهگیری گیبس
در پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم نمونهگیری گیبس توزیع پسین پارامترها و گشتاورهای آن شبیهسازی شده است.
3

 4 .۲.۱نمونهگیری گیبس
در این پژوهش از الگوریتم نمونهبرداری گیبس بمه عنموان یکمی از روشهمای  MCMCاسمتفاده شمده اسمت .الگموریتم نمونمه-
برداری گیبس بر مفهومی که توزیع تمام شرطی 4نام دارد ،تکیه میکند .در توزیع تمام شرطی ،تمام پارامترها به جز پارامتری

که بر آن تمرکز داریم را ثابت نگه میداریم .با فرض آن کمه بمردار پارامترهما بمه صمورت     1 , 2 ,..., k و  ki 

 iاممین

مقدار شبیهسازی شده پارامتر   kباشد ،برای شبیهسازی با استفاده از نمونهگیری گیبس به صورت زیر عمل خواهیم کرد:

- Markov chain Monte Carlo

1

ergodic
Gibbs sampling
4 full conditional distribution
2
3
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و با ادامه دادن این کار حجم مطلوب به دست میآید.

 ۲ .۲معرفی متغیرهای پژوهش

دادههای این پژوهش شامل نرخ تورم ،نرخ ارز بازار موازي ،لگاريتم نرخ رشد نقدينگي ،شکاف توليد و تورم انتظاری به صورت
جدول ( )1میباشد.
جدول 1
متغیرهای پژوهش و کوته نوشت معادل آنها
کوته نوشت

نام متغیر

INV
Rper

نرخ تورم
نرخ ارز بازار موازی
لگاریتم نرخ رشد نقدینگی
شکاف تولید
تورم انتظاری

Gap
EINV

الزم به توضیح است که به دلیل ماهیت نامشهود تورم انتظاری ،برای تخمین این متغیر از فیلتر کالمن استفاده شده
است .بدین منظور ،این متغیر با اسفاده از دادههای تورم واقعی ،براساس الگوی سطح  -موضعی 1با تصریح زیر استخراج شده
است:
()2

براساس مطالب ارائه شده در بخش معرفمی ممدل اقتصادسمنجی در رابطمه ( ،)1معادلمه اول را معادلمه سمیگنال یما انمدازه و
معادله دوم را معادله حالت مینامند .در این رابطه جزء سطح مدل نامیده میشود که مترادف با عرض از مبدا در مدلهای
رگرسیونی کالسیک است .تفاوت مهم این جزء با عرض از مبدا در آن است که برخالف عرض از مبدا در طول زمان جزء سطح
متغیر است .همچنین جزء اخالل مشاهده در زمان  tو جز اخالل سطح در زمان  tمیباشمد .فمرض میشمود کمه ایمن دو
جزء اخالل مستقل از هم و به صورت نرمال توزیع شدهاند .نتایج تخمین رابطه ( )1در جدول  2نشان داده شده است.

local level model

1

۹
جدول 2
تخمین معادله فضای حالت تورم (رابطه )1
Prob.
0.99
5.15E-183
Prob.
1.33E-124
-1.04076
-0.98734
-1.01916

z-Statistic

۹

Std. Error

Coefficient

variance

2952607250
-9.55E-09
0.14199472
-28.8494503
Root MSE
z-Statistic
0.12896234
23.74206334
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-28.2119926
-4.09646969
Final State
3.061832075
51.95642877
2
1

)C(1
)C(2
Mu
Log likelihood
Parameters
Diffuse priors

به طور کلی ،مقدار اولیه حالت پنهان در زمان شروع سری زمانی نامعلوم است .این مقدار با استفاده از روشهای تخمینی
که فرآیندهای انتشار 1نامیده میشوند برآورد میگردد .در مدل فضای حالت ارائه شده در رابطه ( )2پارامترهای نامعلوم مدل
عبارتند از واریانس سینگال و واریانس حالت که فوق پارامتر 2نامیده میشوند .در جدول  2واریانس سینگال و واریانس حالت
به ترتیب برابر با )) EXP(C(1و )) EXP(C(2میباشد (بدین علت از فرم توانی استفاده شده است که وارایانس نمیتواند
عددی منفی باشد) .براساس یافتههای جدول  2زمانی که همگرایی در روشهای تکراری برای تخمین رخ میدهد ،میزان
لگاریتم راستنمایی برابر با  51.956است .به عالوه واریانس حالت ( EXPضریب ) )C(2اختالف معناداری با صفر دارد و
نشان دهنده این موضوع است که جزء سطح در طول زمان متغیر است .برای استخراج تورم انتظاری ،فیلتر کالمن با استفاده
از دو جزء براساس فرمول زیر عمل میکند:

و نشمان میدهمد کمه چمه مقمدار از خطمای پیشبینمی در همر نقطمه زممانی  tبمر
در رابطه فوق
اثر میگذارد .مقادیر بزرگ به معنای تاثیر بزرگتر خطای پیشبینی دوره قبل بر مقادیر جاری متغیر است .این
تخمین
3
بزرگتر از نااطمینانی مربوط به مشماهدات قبلمی
متغیر را دستاورد کالمن مینامند .زمانی که نااطمینانی مشاهده جدید
است

به سمت صفر میل خواهد کرد .مقدار

برابر با

است که صورت عبارت فوق برابر با تخمین واریانس خطای حالت

و مخرج آن واریانس خطای پیشبینی یک مرحله ای است.

 3 .۲نتایج مدل

مدل تجربی این پژوهش براساس مطالب ارائه شده در بخش معرفی مدل اقتصادسمنجی در سمه مرحلمه بمه صمورت زیمر معرفمی
شده است:

 ۲.3.۱مرحله اول :تنظیم تابع راستنمایی و تصریح مدل تجربی
برای تصریح تابع راستنمایی به صورت نرمال (براساس ژاکوبین ماتریس توزیع عبارت خطای  ،)V tابتدا فرضمیه نرممال بمودن
توزیع غیرشرطی دادههای تورم را با استفاده از آزمون براساس روش جارکیو-برا 4انجام و سمپس بمه دلیمل رد فرضمیه صمفر ایمن
آزمون تبدیل لگاریتمی دادهها مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این آزمون در جدول  3نشان داده شده است.

diffuse initialisation
- hyperparameters
3 - Kalman gain
1
2

4

آزمون برا-جارکیو با استفاده از ترکیب دو جز مربوط به چولگی و کشیدگی که در توزیع دارای توزیع حدی نرمال به فرم زیر هستند به دست میآید:

←
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جدول3
آماره توصیفی  INVو  LINVبه همراه آزمون جارکیو-برا
LINV

INV

Column1

2.828856
2.758481
2.202903
0.420764
0.745749
3.08023
2.045086
0.359679

18.57498
15.77689
9.051254
9.266211
1.739625
5.871434
18.65445
8.90E-05

Mean
Median
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
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براساس این نتایج ،تبدیل لگاریتمی دادههای تورم واقعی با توزیع نرمال سازگار است و لمذا از ایمن تبمدیل اسمتفاده خواهمد
شد.

 W 1
W it1
2
exp   it  LINV t  t  
2
2


که:
() 2

~ LINV t

t  1t  2t log( gm 2)t  3t Pert  4t gapt  5t EINV t

معادالت حالت هرکدام از ضرایب فوق را به صورت یک فرآیند گام تصادفی مرتبه اول ( )RW1به فرم زیر تصریح شده است
i ,t  i ,t 1  i ,t ,
i  1, 2,...,5
()3

 W 1
2
W it1
که exp   it i ,t  
2
 2


~  i ,tاست .بیان ماتریسی روابط فوق بهصورت زیر خواهد بود:

→

آماره مربوط به چولگی و کشیدگی را به ترتیب با

و

نشان داده شده است .آماره جمارکیو  -بمرا بمه صمورت

که دارای توزیع کای مربع با دو درجه آزادی است .به منظور اعتبار نتایج این آزمون ،دو جزء آن باید مستقل از هم باشند.

میشمود
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واریانس خطای پیشبینی مشاهدات ،V t ،با سایر پارامترهای مدل برآورد خواهد شد .از آنجا که اطالعات مما از فرآینمد در
طول زمان تغییر میکنمد ،در ایمن توزیمع فمرض شمده اسمت کمه واریمانس معادلمه حالمت (  )W it1در طمول زممان متغیمر اسمت.
بنابراین ،نیاز است تا روند تحول این متغیر در طول زمان تصریح شود .این فرض باعث انعطافپذیری بیشتر مدل خواهد شد،
اما برای کاهش تعداد پارامترهای برآوردی فرض میکنیم که واریانس هر زمان برابر با نسبتی از واریانس دوره قبل است ،یا بمه
بیان فنی:

w it1  w it11 , 0    1
در رابطه فوق  نرخ تنزیمل و از دسمت رفمتن اطالعمات در طمول زممان میباشمد .بمدین معنما کمه اطالعمات قمدیمیتر بمرای
تخمین ضرایب جدیدتر ،کمتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت .در مطالعه حاضر نرخ تنزیل اطالعات برابر با  ٪5انتخاب شده
است که در مطالعات تجربی معموال این نرخ انتخاب میشود.
 ۲.3.۲مرحله دوم :تصریح توابع چگالی پیشین پارامترها
همانطور که گفته شد ،توابع چگالی پیشین ،اطالعات اولیمه محققمین را در بماب حموزه تغییمرات پارامترهما بیمان میکنمد .ایمن
اطالعات به دلیل وجود برخی نااطمینانیها در قالب توابع چگالی احتمال بیان میشوند .در مطالعمه حاضمر از ممدلهای بیمزی
مزدوج 1نرمال  -گاما استفاده شده است .با توجه به رابطه ( )1تما ( ،)3پیشمینهای پارامترهمای ممدل تجربمی ایمن تحقیمق بمه
صورت زیر انتخاب شدهاند:
()4
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مدلهای بیزی مزدوج ( )Bayesian Conjugateاصطاحا به مدلهایی گفته می شوند که توابع چگالی پیشین و چگالی پسین آنها از یک خانواده هستند .این موضوع بخاطر

رعایت محاسبه پذیر بودن توزیع احتمال پسین پارامترها انجام شده است.

W
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1
1
)W
توابع پیشین مربوط به مقادیر اولیه ماتریس کواریانس مشاهدات (  )V 1و مقادیر اولیه ماتریس کواریانس حالت ( 12i 1

به ترتیب گاما بما پارامترهمای    0.5,   0.5و    0.1,   0.1انتخماب شمدهاند .همچنمین توزیمع احتممال مقمادیر

اولیه ضرایب   itبرای ممکن شدن برآورد معادالت حالت این ضرایب به صورت زیر انتخاب شده است

5
 5

exp    it   ; for
2
 2


i  1, 2,...,5

~ i 1

براین اساس مقادیر اولیه معادله حالت ضرایب دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  5توزیع فرض شدهاند.
نامانایی برای یک سری زمانی به معنای وابسته بودن توزیع مشترک فرآیند سری زمانی به مقدار اولیه آن است .از آنجا که
در این مطالعه از روش حداکثر راستنمایی شرطی استفاده شده است ،نیازی به بررسی آزمون مانایی نمیباشد ( Bauwens
.)et al, 2000

 3بحث
 ۱ .3تخمین مدل و تفسیر نتایج

پس از تصریح اجزاء مدل ،بررسی پویای اثر متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته ،نتایج را به صورت زیر نشان میدهد:
جدول 4
نتایج انباشته تخمین مدل تجربی تحقیق
Credible interval 95%

MC- error

S.Dev

Mean

-0.2402,2.151

0.04956

0.5668

0.9727

0.02423,0.10828

5.63E-04

0.008979

0.08005

-1.37E-05,0.321

1.93E-07

0.6281

8.99E-04

-1.85E-06,2.07E-06

4.53E-08

9.86E-07

9.88E-08

0.2124,0.4296

0.02008

0.2286

0. 3592

Coeff

1
2
3
4
5

براساس این نتایج ،متوسط پسین اثر لگاریتم رشد نقدینگی بر لگاریتم تورم ،افزایش تورم به میزان  8درصد در سال است.
توزیع تاثیر تصادفی لگاریتم رشد نقدینگی در یک فاصله اعتبار  ۹5درصدی در ستون آخر جدول  4نشان داده شده است .اثر
تصادفی نرخ ارز غیررسمی بر لگاریتم تورم در یک بازه گسترده  ۹5درصدی توزیع شده است و همچنین در میان تمامی
ضرایب توزیع اثر تصادفی این متغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین میباشد .این موضوع نشان دهنده نااطمینانی
بیشتر (نسبت به سایر متغیرها) راجع به اندازه اثر این متغیر بر لگاریتم تورم میباشد .در میان تمامی متغیرهای این پژوهش،
کمترین اثر بر متغیر لگاریتم تورم اثر شکاف تولید میباشد .نتایج به دست آمده تقریبا متوسط پسین این ضریب را برابر با صفر
نشان میدهد .بیشترین اثر بر تورم ناشی از تورم انتظاری است .متوسط اثر تصادفی تورم انتظاری به ازای یک واحد افزایش
 35درصد افزایش در لگاریتم تورم را در پی دارد .نتایج فوق با استفاده از روش شبیهسازی زنجیرههای مارکفی به تعداد اا هزار
تکرار به دست آمدهاند .از آنجا که برای تمامی ضرایب خطای مونت کارلوی شبیهسازی کمتر از  5درصد انحراف استاندارد
است در نتیجه میتوان اعتبار تخمینها با استفاده از شبیهسازی را پذیرفت و برای تولید نمونههای دقیقتر نیازی به
شبیهسازی بیشتر نیست.
به منظور طراحی دینامیک حالت مناسب که پویاییهای مدل را نشان دهد ،از فاکتور تنزیل واریانس    0.05استفاده
شده است زیرا ،به ازای این فاکتور کمترین واریانس و کمترین مقدار انحراف اطالعات ( )DICبه دست میآید .در جداول زیر
این نتایج برای    0.05و    0.1نشان داده شده است.
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جدول 5
انتخاب مدل با استفاده از معیار DIC
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PD

DIC

Dˆ  y 

Dˆ avg  y 

1.339

49.83

47.16

48.5

0.8607

27.43

25.71

26.57

مدل

مدل با   0.1
مدل با   0.05

محاسبه  DICنیازمند داشتن دو مقدار است که هر دوی آنها به راحتی با استفاده از نمونهکیری  MCMCبدست خواهند
( بردار همه پارامترهای نامشخص مدل) باشد.
نشان دهنده آماره
آمد .فرض کنید
بدین منظور:


 D : Dˆ avg  y متوسط گیری شده بر تمام توزیع پسین



 D : Dˆ  y ارزیابی شده بر میانگین پسین

آنگاه عدد موثر پارامترها به صورت زیر تخمین زده میشود:

PD  Dˆ avg  y   Dˆ  y 

و  DICبهصورت زیر محاسبه خواهد شد:

DIC  Dˆ avg  y   PD
 2Dˆ avg  y   Dˆ  y 

جدول  6واریانس پسین مدل تجربی طراحی شده در این تحقیق را به ازای دو مقدار متداول فاکتور تنزیل نشان میدهد.
جدول6
واریانس پسین مدل تجربی به ازای فاکتورهای تنزیل

W i 1 1
0.9149
0.3265

مدل

مدل با   0.1
مدل با   0.05

براساس این نتیجه ،مدل با فاکتور تنزیل برابر با    0.05از اطالعات به نحو کاراتری استفاده میکند .بنابراین با
استفاده از این دو معیار ،مدل با فاکتور تنزیل  5درصد انتخاب میشود.

 ۲ .3بررسی اعتبار مدل

به منظمور بررسمی کمارایی اکتشمافی دادههمای تولیمد شمده توسمط زنجیمرههمای ممارکفی بمه جهمت تخممین توابمع توزیمع پسمین
پارامترها ،توابع خودهمبستگی را در تکرارهای مختلف هر چگالی پسین بررسی میکنیم .ایمن توابمع در حالمت ایمدهآل بایمد در
تمام وقفهها به جز وقفه صفر تقریبا برابمر بما صمفر باشمند .در ایمن حالمت تکرارهمای زنجیمرههمای ممارکف تقریبما مسمتقل از همم
خواهند بود.
در چنین حالتی خطای مونت کارلو (که ناشی از تغییرپمذیری تخممین در نتیجمه ماهیمت تقریبمی روش شمبیهسمازی مونمت
کارلو و نمونههای با تعداد متناهی است) کاهش خواهد یافت .افزایش خودهمبستگی میان تکرارها کارایی جهت فراهم آوردن
اطالعات اضافی را کاهش خواهد داد .بنابراین ،در این حالت نیازمند افزایش تکرارهای زنجیرههای مارکف برای داشتن حجمم
منابی از اطالعات به منظور تخمین شکل توزیع پسین پارامترها خواهیم بود .در نمودار  5کمه خودهمبسمتگیهمای تکرارهمای
زنجیره مارکفی را نشان میدهد ،مشاهده می شود که در تعداد تکرارهای زیر  100تکرار میزان همبستگی به سمت صمفر میمل

14
میکند .از این رو،حجم تکرارهای به کار گرفته شده در این مطالعه مناسب میباشد و نیازی به افمزایش تکرارهما بمرای تخممین
14
دقیق توزیع پسین پارامترها نمیباشد.

شکل  .۱تابع خودهمبستگی میان تکرارهای تولید زنجیرههای مارکفی تابع انباشته پسین
ضرایب

شکلهای کوانتیل میانگین متحرک توزیع پسین پارامترها (شکل  )2در طول تکرارهای مختلف زنجیرههای مارکفی نشمان
میدهند که در فرآیند میانگین متحرک ،میانگین پسین هرکدام از ضرایب معادله یک جهشی کمه نشماندهنمده عمدم همگرایمی
توزیع پسین مانا باشد وجود ندارد .بنابراین ،میتوانیم بما اطمینمان  ۹5درصمد بمه همگرایمی الگموریتم بمه توزیمع پسمین مانمای
ضرایب امیدوار باشیم.
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شکل  .2کوانتیل میانگین متحرک توزیع پسین پارامترها

در این پژوهش ،به منظور آن که مدل فضای حالت انتخابی برای ساختار دادهها مطلوبترین فرم دینامیمک ممدل را در بمر
داشته باشد ،با استفاده از فاکتور تنزیل واریانس برابر  5درصد ،معادالت ممدل تجربمی بمه دسمت آممده و بیشمترین اسمتفاده از
دادههای تحقیق صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان داد ،میانگین پسین اثر یک واحد افمزایش در رشمد نقمدینگی بمر تمورم ،بمه
میزان  8درصد در سال است .اثر تصادفی نمرخ ارز غیررسممی بمر تمورم در یمک بمازه گسمترده  ۹5درصمدی توزیمع شمده اسمت و
همچنین در میان تمامی ضرایب ،توزیع اثر تصادفی این متغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین میباشد .ایمن موضموع
نشان دهنده نااطمینانی بیشتر اثر این متغیر ،نسبت به سایر متغیرها ،بر تورم میباشد که به معنای ناپایداری بیشتر اثمر آن بمر
تورم است .در میان تمامی متغیرهای این پژوهش ،شکاف تولید دارای کمتمرین اثمر بمر تمورم بموده اسمت .بما اسمتفاده از فیلتمر
کالمن در دادههای تورم واقعی ،تورم انتظاری به دست آمد که ایمن متغیمر در بمازه زممانی  13۷4-13۹5بیشمترین اثمر را نیمز بمر
تغییرات تورم واقعی داشته است .به دلیل آنکه فیلتر کالمن از یک فرآیند هموارساز در دادههای گذشتهی تورم به منظور تولید
متغیر تورم انتظاری استفاده می کند ،این به معنای آن است که ،اثر گذشته تورم در متغیر انتظارات تورمی لحماظ شمده اسمت.
یعنی اثرات درونی تورم بیشتر از سایر اثرات ،بر روی پایداری تورم تاثیرگذار است.
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