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 †چکیده
ه منظور باست.  13۷4-13۹5های هدف این پژوهش بررسی عوامل ناپایداری تورمی با استفاده از الگوی ضرایب تصادفی بیزین طی سال

 زابا استفاده  ترین فرم دینامیک مدل را در بر داشته باشد،های این پژوهش مطلوبالت انتخابی برای ساختار دادهآن که مدل فضای ح
 رفته است.گهای تحقیق صورت و بیشترین استفاده از داده درصد، معادالت مدل تجربی به دست آمده 5فاکتور تنزیل واریانس برابر 

ثر تصادفی . ااستدرصد در سال  8به میزان  ،رشد نقدینگی بر تورمیک واحد افزایش در  اثر میانگین پسین ،نشان داد پژوهش نتایج
صادفی این توزیع اثر ت ،درصدی توزیع شده است و همچنین در میان تمامی ضرایب ۹5نرخ ارز غیررسمی بر تورم در یک بازه گسترده 

یر به سا نسبت، این متغیر اثر ضوع نشان دهنده نااطمینانی بیشترباشد. این مومتغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین می
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 مقدمه ۱ 2
گذاری، توزیع درآمد، صادرات، میزان های زیادی مانند تولید ملی، سرمایهکرد اقتصادی جوامع، شاخصدر ارزیابی عمل

ها، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. شوند. بین این شاخصاشتغال و غیره استفاده می
ترین ها، از جمله مهمنیز دامنه وسیع اثرگذاری این شاخص وابستگی بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی به متغیرهای فوق و

که رابطه بین متغیرهای اسمی و نیز رابطه بین متغیرهای اسمی و واقعی  1شوند. در اقتصاد پولیدالیل این امر محسوب می
، 2د )والششونترین متغیرهای اسمی محسوب میها و نرخ تورم، مهمگیرند، سطح عمومی قیمتمورد بررسی قرار می

تواند اثرات قابل توجهی بر متغیرهای واقعی (. در حقیقت، در یک چارچوب نظری، تورم یک متغیر اسمی است که می2010
ای از ادبیات (. به همین دلیل، بخش قابل مالحظه13۹1مانند تولید و اشتغال داشته باشد )حسینی نسب و حاضری نیری، 

 م و تولید، تورم و بیکاری، تورم و دستمزدهای اسمی و غیره اختصاص یافته است.علوم اقتصادی، به مطالعه رابطه تور
، از 3به رغم گستردگی ادبیات مربوط به ابعاد و نحوه امکان اثرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصاد کالن، بررسی پایداری تورم

گذاران پولی برای کاهش از تالش سیاست تواند دست کم بخشیای برخوردار است. وجود پایداری در تورم، میاهمیت ویژه
اندازد. به همین دلیل، های پولی و مالی را به تاخیر میرنگ نماید. پایداری تورم، واکنش اقتصاد به سیاستنرخ تورم را کم

ورم باال را های ت" فراهم شود. در خالل نیم قرن اخیر، اقتصاد ایران نرخ4ممکن است زمینه الزم برای بروز "ناسازگاری زمانی
گیری انتظارات تورمی، ساختاری شدن و پایداری تورم در اقتصاد تواند به شکلصورت بالقوه میتجربه کرده است. این امر به 

 منجر شود.
، عناوین اصلی ، نتایج مدل و بحث و تفسیر نتایجمعرفی متغیرهای پژوهش، معرفی مدل اقتصادسنجی، ی بر ادبیاتمرور

 5دهند که در آن به بررسی عوامل ناپایداری تورمی در ایران با استفاده از ضرایب تصادفی بیزیل میاین تحقیق را تشکی
(BVCو روش انتخاب متغیر گیبس )6 (GSV برای دوره )شودپرداخته می 13۷4-۹5. 

 

 مروری بر ادبیات ۱.۱
های حقیقی اقتصاد واند به شکل افت فعالیتتمدت میهای مربوط به کاهش نرخ تورم در کوتاهدر اثر پایداری تورم سیاست

نمایان شود. بر اساس تعریف، چنانچه متغیری بر اثر وارد شدن شوک، از روند میانگین خود منحرف شده و برای مدت 
از  طوالنی در وضعیت جدید باقی بماند، آن متغیر دارای رفتاری بادوام و پایدار خواهد بود. زمانی که شرایط اقتصادی، تورم را

میانگین خود به سمت باال سوق دهد، چنانچه این نرخ تمایل به باقی ماندن در وضعیت جدید )دور بودن از روند میانگین 
رود تابع خودهمبستگی مقادیر مثبتی اختیار نماید که در این شرایط تورم حالتی پایدار خواهد خود( داشته باشد، انتظار می

ت به روند عادی خود بازگردد، مقادیر تابع خودهمبستگی نزدیک به صفر خواهد شد داشت؛ اما چنانچه این نرخ به سرع
 .۷(2010)شدی، 

های کاهش آن توافق دارند، اما در مورد عوامل ایجادکننده این پایداری و اگرچه اقتصاددانان در پایدار بودن تورم و هزینه
های ضدتورمی ممکن است به دالیل متعددی از و هزینه سیاستهای مربوط به آن توافق زیادی ندارند. پایداری تورم هزینه

های جمله پایدار بودن تقاضای کل، چسبنده بودن سطوح قیمت و دستمزد ناشی از قراردادهای رسمی، عدم شفافیت سیاست
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ی اعمال شده های پولپولی اتخاذ شده، عدم اعتبار مقامات پولی و در نتیجه، عدم واکنش صحیح عامالن اقتصادی به سیاست 3
 (.13۹2و در نهایت، عدم استقالل مقامات پولی در به کارگیری ابزارهای پولی حاصل شود )جعفری صمیمی و همکاران، 

 وه دولت توان به مواردی مانند پایدار بودن سطح تقاضای کل، بزرگ بودن اندازدر بیان دلیل اصلی پایداری تورم می
، وجود های پولی کشورم استقالل بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاستاتکای فراوان آن به منابع بانکی، عد

هدایت  گیرد و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی اشاره نمود.نگر شکل میانتظارات تورمی شدید که عمدتا به صورت گذشته
ت در تحوال ارهای پولی، عامل مهمیهای پولی، با تاکید بر حفظ استقالل بانک مرکزی در استفاده از ابزمند سیاستقاعده

ل صلی اقباباشد. در ادبیات اقتصادی، یکی از دالیل اگذاری پولی مینظام بانکداری مرکزی در جهت تجدید ساختار سیاست
انک بولی به اند اگر سیاست پمقامات پولی به استقالل بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ تورم است. برخی مطالعات نشان داده

 یابد.ی مستقل واگذار شود، تورش تورمی سیاست پولی کاهش میمرکز
ورم ته نرخ بآگاهی در مورد پایداری تورم، اطالعاتی را به مقامات پولی درباره چگونگی تعدیل نرخ بهره برای دستیابی 

ها متییر در قیگیری و تغهای مرتبط با نوع شکلهای تورم تا حدود زیادی بستگی به الگو و ویژگیکند. پویاییهدف ارائه می
اره وضوع اشمکند. ماندگاری تورم به این دارد. این موضوع دلیل چرایی بحث درباره پایداری و ماندگاری تورم را روشن می

-ه سیاستبها واکنش کندی شود و در این راستا، قیمتکند که تورم دوره جاری به وسیله مقادیر گذشته خود تعیین میمی

ه دوم لی در دورهای کند ناشی از اثرات شوک پودهند. از سوی دیگر، پایداری تورم به هزینهی از خود نشان میزدایهای تورم
ایداری پکند و این در حالی است که بینی نشده را بیان میهای پیشکند. همچنین، سرعت واکنش تورم به شوکاشاره می

 هاست.رات شوکتورم معیاری برای زمان مورد نیاز برای وارد شدن اث
دن یک شاند. براساس تعریف، اگر در اثر وارد برخی مطالعات به بررسی پایداری تورم در اقتصادهای مختلف پرداخته

اری ای رفتشوک، متغیری از روند میانگین خود منحرف شده و برای مدتی طوالنی در وضعیت جدید باقی بماند، آن متغیر دار
ه در این رین مسالهای مختلف از مقادیر هدف تغییر کند و مهمتتواند به دلیل بروز شوکورم میبادوام یا پایدار خواهد بود. ت

رم به های مختلف است. بنابراین، تمایل تدریجی و آهسته تورابطه شناخت سرعت و الگوی تطبیق تورم در پاسخ به شوک
 گویند.همگرایی به سمت مقدار بلندمدت را "پایداری تورم" می

به منظور بیان چگونگی و میزان اثرگذاری پایداری نرخ تورم، با استفاده از یک الگوی  1، چاووت و کیم2010در سال 
2DSGE گذاری ها به منظور وارد کردن ویژگی پایداری در الگو، استفاده از شاخصترین روشنشان دادند که یکی از ساده

افتد یک موضوع مهم ایی اینکه آیا ثبات و پایداری در تورم اتفاق میبر نرخ تورم دوره گذشته است. بنابراین، شناس 3خودکار
 6( و هال1۹۹8) 5(. همان گونه که تیلور1۹۹۹، 4باشد )سارجنتدر تعیین احتمال تکرار آن به وسیله حاکمان پولی می

رم به سمت پایین تورش های آماری نشان دادند، فرضیه خنثایی پول زمانی که تخمین ثبات تو( نیز به وسیله آزمون1۹۹۹)
 های اقتصادی است.گذاریهای تورم یک موضوع مهم در سیاستشود. بنابراین، فهمیدن پویاییداشته باشد، رد می

های چسبندگی قیمت گذاری از قبیل مدلهای اقتصادی مختلفی به منظور مشخص کردن فرآیندهای قیمتمکانیسم
ها نتوانستند ایستایی تورم را به صورت کامل مدلسازی کنند؛ به د دارد. این مدل( وجو1۹83) ۷( و کالو1۹80و  1۹۷۹تیلور )

(؛ گالی و 1۹۹۷(؛ فور )1۹۹5) 8های اخیر تعدیالتی به منظور تقویت عملکرد تجربی تورم از قبیل فور و مورطوری که در سال
(؛ 2001) 3(؛ روبرتس2001) 2سالیدو (؛ گالی، گرتلر و لوپز2001) 1(؛ کریستیانو، ایچنبام و ایونس1۹۹۹) ۹گرتلر
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( و غیره انجام شده است. با این حال، از منظر کاربردی هنوز یک 2005) 5(؛ کونن و وایلند2004) 4درایسکول و هولدن 4
دهد تورم ثبات باالیی را مناقشه در مورد ثبات تورم وجود دارد. از یک طرف، شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که نشان می

( برای ایاالت متحده آمریکا و اوریلی و 2004) 6ورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی تجربه کرده است )پایوتا و رایسدر کش
 ( در منطقه اروپا این موضوع را نشان دادند(.2004) ۷وهلن

است باشد و ثبات مشاهده شده ممکن های به کار گرفته شده بسیار حساس میاز طرف دیگر نتایج فوق نسبت به تکنیک
های های ارزی متفاوت یا شوکگذاری تورم حاکمان پولی، به کارگیری رژیمبه دلیل وجود تغییرات ساختاری از قبیل هدف

(. همچنین در این خصوص نیز 2003، 8وارده به قیمت کاالهای اساسی باشد که به حساب آورده نشده است )لوین و پایگر
؛ 2000اند )تیلور، های اخیر پیدا کردهمبنی بر کاهش ایستایی تورم در سال اجماع وجود ندارد. برخی نویسندگان شواهدی

های (. از طرف دیگر، برخی از اقتصاددانان با به کارگیری تکنیک2004، 10و کیم، نلسون و پایگر 2001، ۹کوگلی و سارجنت
، 12؛ استاک2002، 11اند )باتینیوردههای اخیر به دست آاقتصادسنجی نتیجه متفاوتی مبنی بر بهتر شدن ثبات تورم در سال

 (.2004و پایوتا و رایس،  2004؛ اوریلی و وهلن، 2003؛ لوین و پایگر، 2001
-۹0م ایران )های نرخ تور( به آزمون پایداری تورم در ایران با استفاده از سری زمانی داده13۹2طهرانچیان و همکاران )

 هایتحرک انباشته کسری پرداختند. نتایج نشان داد براساس روش( و بر اساس الگوی خودرگرسیونی میانگین م1351
 2d=0.483و  1d=0.482گیری به ترتیب نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضلنمایی و حداکثر درستحداکثر درست

 شود.های این مقاله، فرضیه پایداری تورم در ایران پذیرفته میهستند. بنابراین، براساس یافته
ها های نیمه پارامتریک و موجک( وجود پایداری نرخ تورم ایران را با استفاده از روش13۹2ری صمیمی و بالونژاد )جعف

، تعدیل GPHهای بررسی کردند. برای بررسی وجود پایداری در نرخ تورم ایران، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش
-۹0های کننده سالمرکزی در مورد شاخص قیمت مصرفهای بانک داده ده ازها و با استفارابینسون، ریزن، وایتل و موجک

، تخمین زده شد. نتایج بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، 1351
تواند در نتیجه میماند. این بیانگر این نکته است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طوالنی باقی می

 گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.های مرتبط، مورد توجه تصمیماتخاذ سیاست
وب الگوی های اقتصاد ایران، منحنی فیلیپس کینزی جدید در چارچ( در مطالعه خود با استفاده از داده13۹1توکلیان )

ه، اد بستل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصتعادل عمومی پویای تصادفی را برآورد کرد. نتایج با لحاظ یک مدل تعاد
 دهد.تر نشان میهای اقتصاد ایران را به طور مناسبنشان داد الگویی که دارای وقفه تورم است، واقعی

( نیز به تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش 138۹درگاهی و شربت اوغلی )
های مختلف نشان داد تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در نه پرداختند. نتایج بررسی پایداری تورم با روشکنترل بهی

مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این مورد ترکیبی از دو هدف رشد بایست اثرات کوتاهاجرای سیاست پولی می
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شود تا با تعیین رشد بهینه متغیر حجم نقدینگی، نه پولی، طراحی و تالش میاقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعده بهی 5
 گذار حداقل شود.تابع زیان سیاست

د از عبارتن شود. که برخی از مهمترین آنهابه طور کلی، عوامل مختلفی منجر به تطبیق تدریجی تورم به ازای یک شوک می
لید ناشی کاف توشسانات عوامل پایدار در تعیین تورم مانند هزینه نهایی یا پایداری به دلیل عوامل خارجی: پایداری که از نو

ود؛ شاصل میحگذاری بر اساس روند گذشته تورم شود؛ پایداری به دلیل عوامل درونی: پایداری که به دلیل مکانیسم قیمتمی
 .(13۹5ی، یلی عراقی و گودرزی فراهان)خل گیرد: پایداری که به سبب انتظارات تورمی شکل میپایداری بر اساس انتظارات

 نتایج ۲

 معرفی مدل اقتصادسنجی ۲.۱
ی زمانی قابل مشاهده های پویای خطی، سریمدل , 1,2,...,ty t T مشروط به متغیر حالت پیوسته و غیرقابل  ،را

هد. فرض دوابسته است، نشان می غیره پارامترهایی همچون واریانس حالت یا پارامترهای رگرسیونی وکه به فوق tمشاهده 
های زمانی با مستقل از مشاهدات قبلی است. بنابراین، پویایی، tمشروط به مقادیر معلوم، tyشود سری قابل مشاهده می

ابل تغیر قتوانند برداری باشند و یا مشود. هر دو متغیر قابل مشاهده و متغیر حالت میاستفاده از متغیر حالت بیان می
باشند، می هایی متشکل از دو مجموعه معادالتحالت برداری باشد. چنین مدل از یک متغیر عنوان تابعیه تواند بمشاهده می

یک یا  وکند یشود و ارتباط میان دو جزء قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده را بیان مله سیگنال نامیده میدیک معادله که معا
گنال دهد. معادله سیهای حالت در طول زمان را نشان میشود و تحول متغیربیشتر از یک معادله که معادله حالت نامیده می

باهم بر نتایج اثرگذارند. معادله حالت  pبا بعد  tFها با ماتریس کنندهدهد که چگونه حالت نامشهود و پیشگویینشان می
  :لذا ،ندکبیان میاست که نحوه ارتباط میان مقادیر متوالی متغیر حالت را  pاز بعد  tGشامل یک ماتریس انتقال 

(1) 

1

, ~ (0, )

, ~ (0, )

t t t t t t

t t t t t t

y F N V

G N W

  

   

 

  
به طور عمومی توسط یک معادله مارکفی با مرتبه کمم و بما واریمانس ثابمت  tکه تغییر و تحول در  ,t tV V W W  

 به صمورتشود. مجموعه کامل پارامترهای نامعلوم مدل فوق بیان می , ,V W کمه اسمت. بما فمرض آنtD  نشمانگر تماریخ

1t باشد، آنگاه مشروط به پارامتر معلوم tفرآیند در زمان  ادیر ق، م t tD  به طور بازگشتی توسط فیلتر کالمن بمه صمورت
 شود:روز میزیر به

     

     

     

1 1 1 1 1

1 1

1 1

t t t t t t t

t t t t t t t

t t t t t t

p D p p D d

p y D p y p D d

p D p D p y D

    

  

 

    

 

 











 
1tکه توزیع پسین  با فرض آن 1های مشاهده شده در زمان مشروط به داده-t صورت زیر باشدبه: 

1 1 1 1~ ( , )t t t tD N m C     
1tDشروط به ، مtپیشین مقدار حالت بعدی  ،صورت در این  ، 1از طریقt t t tG    کند و شامل عمل می

 :عبارتی دیگره است، ب tخطای حالت نااطمینانی اضافی ناشی از
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6 1 1 1~ ( , )t t t t t t t tD N G m G C G W   
  

پیش بینی مقدار بعدی 
1t ty D 

tتوان از طریق را می  t t ty F   به صورت زیر انجام داد: 

 , 1 1~ ,new t t t t t t t t ty D N FG m F R F V 
 

tکه  t t t tR G C G W   است. توزیع پسینt به ازای مشاهده اضافی به فرم 1,t t tD y D   شامل خطای
1tبینی پیش t t t te y FG m    است. با قرار دادنt t t t tQ F R F V  :خواهیم داشت 

 ~ ,t t t tD N m C 
  :که

1

1

1

t t t t

t t t t

t t t t

m m A e

C RV Q

A F R Q







 



 
  .انگاردضریب متغیر توضیحی را در زمان متغیر میکه با ضرایب متغیر است مدل  ،های پویای خطییک فرم ویژه از مدل

1

1

t t t t

t t t

y y 

  





 

  
 های میانگین شرطی و واریانس شرطی با ضرایب متغیمر در زمماندر مطالعه حاضر برای بررسی سوال اصلی تحقیق از مدل

 استفاده شده است.
 بیزی استنباطروش  ۲.۱.۱

های مختلمف و سمپس اصمالح ایمن باورهمای پیشمین در پرتمو ین دربماره فرضمیهاسمتفاده از باورهمای پیشم ،هدف رویکمرد بیمزی
است. این باورهای اصالح شده تحت عنموان باورهمای پسمین شمناخته  1های گردآوری شده با استفاده از قضیه معروف بیزداده
 صورت زیر است: شوند. فرآیند کلی استنباط آماری بیزی بهمی

 پارامتر زیر مورد نظر باشد kمعلوم فرض کنید که برآورد مقادیر نا

 1 2, ,..., k    

برخی باورهای پیشین درباره مقادیر این پارامترها وجود دارد که در چارچوب تابع چگالی احتممال p  شموند. بیمان می
هایدر گام بعد داده 1 2, ,...,t nq q q q  بمه مقمادیر نمامعلوم پارامترهمایکه توزیع احتمال آنهما  بسمتگی دارد، گمردآوری

صورت ها را بهشود. توزیع احتمال مشترک دادهمی tp q  دهیم.نشان می 

دسمت ه همای بمتسماب باورهمای پیشمین و دادهبا اح در گام بعد نیازمند روشی جهت بیان باورها درباره بردار پارامترهای
ده از ایمن قضیه بیز برای متغیرهای تصادفی است. بما اسمتفا ،کار طور که گفته شد، ابزار اصلی انجام این باشیم. همانآمده می

 قضیه، خواهیم داشت:

                                                                                                                                                                                   
1 Bayes’ Theorem 



 
 

 

۷ 
 

۷ ( ) ( ) ( )t tp q p p q     

کهزمانی tp q  عنوان تابعی ازه باست، آن را تابع راستنمایی گویند و با نماد( )tl q ه شود. رابطه بنشان داده می

 توان به صورت زیر بیان کرد:مده از قضیه بیز را میآدست 

PrPosterior ior Likelihood  
کمه تمابع راسمتنمایی  پمس از آن نمامعلوم یپارامترهما یکند که برای انجام یک استنباط بیمزی دربمارهاین رابطه بیان می

ن گیری مناسمب بما ایمممراه توزیمع نمونمهه های مناسب بمهمناسب مسئله معرفی گردید )که این موضوع نیازمند گردآوری داده
بع توزیمع یار با اهمیت است(، آنگاه باید تاگیری بسها در انتخاب توزیع نمونهدرک درست از ماهیت دادهو در واقع  هاستداده

یمن تمابع ا .دسمت آیمده پیشین برای تمام پارامترها مشخص گردد تا با استفاده از این تابع یما توابمع، تمابع راسمتنمایی مموزن بم
تواند تابعی از متغیرهای دیگر باشد می است. ذکر این نکته که در رابطه باال  راستنمایی موزن همان توزیع پسین پارامتر 

 نیز یا اهمیت است.
 (۱MCMCهای مارکف )روش شبیه سازی مونت کارلوی زنجیره ۲. ۱.۲

بممرای توزیممع پسممین اسممتفاده کممرد. تقریبمما تمممامی انممواع  های وابسممتهسممازیتمموان از شبیه( میMCMCبمما اسممتفاده از روش )
 2ترین نکته در مورد این روش آن است کمه در صمورت ارگودیمکزنند. مهمتقریب میپسین را با استفاده از این روش های توزیع

 و دچار جهش های مارکف، خواص زنجیرهبدین معنا که به طور اساسی، با ادامه تکرارها .دست خواهد داده بودن، توزیع مانا ب
 گیرد.اولیه قرار نمی ر مقادیرشود. همچنین توزیع مانا تحت تاثیتغییر نمی

 های تقریبی یافتن توزیع پسین پارامترهاروش 3 .۲.۱
سمازی مونمت کمارلوی مبنمای شمبیهطور کلی برای تخمین گشتاورهای ممرتبط بما توزیمع پسمین پارامترهما، دو روش کلمی بر به

 های مارکفی وجود دارد:زنجیره
 هیستینگز -الگوریتم متروپلیس 
 گیری گیبسالگوریتم نمونه 

 ست.اسازی شده ن پارامترها و گشتاورهای آن شبیهگیری گیبس توزیع پسیضر با استفاده از الگوریتم نمونهدر پژوهش حا

 3گیری گیبسنمونه 4 .۱.۲
-اسمتفاده شمده اسمت. الگموریتم نمونمه MCMCهمای عنموان یکمی از روشه برداری گیبس بمدر این پژوهش از الگوریتم نمونه

تمام پارامترها به جز پارامتری  ،کند. در توزیع تمام شرطینام دارد، تکیه می 4گیبس بر مفهومی که توزیع تمام شرطیبرداری 
کمه بمردار پارامترهما بمه صمورت  داریم. با فرض آنکه بر آن تمرکز داریم را ثابت نگه می 1 2, ,..., k    و i

k i  اممین
سازی شده پارامترشبیهمقدار 

k گیری گیبس به صورت زیر عمل خواهیم کرد:سازی با استفاده از نمونهباشد، برای شبیه 

                                                                                                                                                                                   
1- Markov chain Monte Carlo  
2 ergodic 
3 Gibbs sampling 
4 full conditional distribution 
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 آید.دست میه و با ادامه دادن این کار حجم مطلوب ب

 متغیرهای پژوهشمعرفی  ۲ .۲
به صورت  و تورم انتظاری شکاف توليد ،موازي، لگاريتم نرخ رشد نقدينگي رخ تورم، نرخ ارز بازاراین پژوهش شامل ن هایداده

 باشد.می( 1جدول )
 1جدول 

 متغیرهای پژوهش و کوته نوشت معادل آنها
  نام متغیر  کوته نوشت

INV  نرخ تورم  
Rper  نرخ ارز بازار موازی  

  لگاریتم نرخ رشد نقدینگی  
Gap  ف تولیدشکا  

EINV  تورم انتظاری  
 

برای تخمین این متغیر از فیلتر کالمن استفاده شده  ،الزم به توضیح است که به دلیل ماهیت نامشهود تورم انتظاری
استخراج شده  زیربا تصریح  1موضعی -براساس الگوی سطح  ،های تورم واقعیبا اسفاده از داده ، این متغیراست. بدین منظور

 :است
(2)                             

 

 
 ویما انمدازه  معادلمه اول را معادلمه سمیگنال (،1)در رابطمه  اقتصادسمنجیبراساس مطالب ارائه شده در بخش معرفمی ممدل 

های مدل شود که مترادف با عرض از مبدا درجزء سطح مدل نامیده می نامند. در این رابطه دوم را معادله حالت میله معاد
ح رگرسیونی کالسیک است. تفاوت مهم این جزء با عرض از مبدا در آن است که برخالف عرض از مبدا در طول زمان جزء سط

شمود کمه ایمن دو باشمد. فمرض میمی tجز اخالل سطح در زمان  و  tجزء اخالل مشاهده در زمان  متغیر است. همچنین 
 .نشان داده شده است 2 در جدول (1)تخمین رابطه اند. نتایج صورت نرمال توزیع شدهه قل از هم و بجزء اخالل مست

 

                                                                                                                                                                                   
1 local level model 



 
 

 

۹ 
 

 2جدول                   ۹
 (1تخمین معادله فضای حالت تورم )رابطه                  

Prob. z-Statistic Std. Error Coefficient variance 
0.99 -9.55E-09 2952607250 -28.2119926 C(1) 

5.15E-183 -28.8494503 0.14199472 -4.09646969 C(2) 

Prob. z-Statistic Root MSE Final State  

1.33E-124 23.74206334 0.12896234 3.061832075 Mu 

-1.04076 Akaike info criterion 51.95642877 Log likelihood 

-0.98734 Schwarz criterion 2 Parameters 

-1.01916 Hannan-Quinn criter. 1 Diffuse priors 

 
های تخمینی به طور کلی، مقدار اولیه حالت پنهان در زمان شروع سری زمانی نامعلوم است. این مقدار با استفاده از روش

نامعلوم مدل  پارامترهای (2)شده در رابطه گردد. در مدل فضای حالت ارائه شوند برآورد مینامیده می 1که فرآیندهای انتشار
و واریانس حالت  واریانس سینگال 2شوند. در جدول نامیده می 2عبارتند از واریانس سینگال و واریانس حالت که فوق پارامتر

تواند استفاده شده است که وارایانس نمیباشد )بدین علت از فرم توانی می EXP(C(2))و  EXP(C(1))به ترتیب برابر با 
میزان  ،دهدهای تکراری برای تخمین رخ میزمانی که همگرایی در روش 2های جدول اس یافتهعددی منفی باشد(. براس

( اختالف معناداری با صفر دارد و C(2)ضریب  EXPعالوه واریانس حالت )ه ست. با 51.956لگاریتم راستنمایی برابر با 
تخراج تورم انتظاری، فیلتر کالمن با استفاده نشان دهنده این موضوع است که جزء سطح در طول زمان متغیر است. برای اس

 کند:از دو جزء براساس فرمول زیر عمل می

 
 

بمر  tبینمی در همر نقطمه زممانی دهمد کمه چمه مقمدار از خطمای پیشنشمان می  و در رابطه فوق 
بینی دوره قبل بر مقادیر جاری متغیر است. این ای تاثیر بزرگتر خطای پیشبه معن مقادیر بزرگ .گذارداثر می تخمین 

بزرگتر از نااطمینانی مربوط به مشماهدات قبلمی  نامند. زمانی که نااطمینانی مشاهده جدید می 3متغیر را دستاورد کالمن
است که صورت عبارت فوق برابر با تخمین واریانس خطای حالت  برابر با  به سمت صفر میل خواهد کرد. مقدار  است 

 بینی یک مرحله ای است.و مخرج آن واریانس خطای پیش

 نتایج مدل 3 .۲
مدل تجربی این پژوهش براساس مطالب ارائه شده در بخش معرفی مدل اقتصادسمنجی در سمه مرحلمه بمه صمورت زیمر معرفمی 

 شده است:
 مرحله اول: تنظیم تابع راستنمایی و تصریح مدل تجربی ۲.3.۱

(، ابتدا فرضمیه نرممال بمودن tVبرای تصریح تابع راستنمایی به صورت نرمال )براساس ژاکوبین ماتریس توزیع عبارت خطای 
انجام و سمپس بمه دلیمل رد فرضمیه صمفر ایمن  4برا-وهای تورم را با استفاده از آزمون براساس روش جارکیتوزیع غیرشرطی داده

 نشان داده شده است. 3ون در جدول ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این آزمآزمون تبدیل لگاریتمی داده

                                                                                                                                                                                   
1 diffuse initialisation 
2 - hyperparameters 
3 - Kalman gain 

 آید:دست میه که در توزیع دارای توزیع حدی نرمال به فرم زیر هستند بجارکیو با استفاده از ترکیب دو جز مربوط به چولگی و کشیدگی -آزمون برا  4
← 
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10  
 3جدول

 برا-مراه آزمون جارکیوه به LINVو  INVآماره توصیفی 
LINV INV Column1 

2.828856 18.57498 Mean 
2.758481 15.77689 Median 
2.202903 9.051254 Minimum 
0.420764 9.266211 Std. Dev. 
0.745749 1.739625 Skewness 
3.08023 5.871434 Kurtosis 

2.045086 18.65445 Jarque-Bera 
0.359679 8.90E-05 Probability 

 
ده خواهمد گار است و لمذا از ایمن تبمدیل اسمتفاهای تورم واقعی با توزیع نرمال سازتبدیل لگاریتمی داده ،براساس این نتایج

 شد.

 
1 1

2
~ exp

2 2

it it
t t t

W W
LINV LINV 



  
  
 

 

  :که
(2)  

1 2 3 4 5log( 2)t t t t t t t t t tgm Per gap EINV         

 
 

 ستا( به فرم زیر تصریح شده RW1معادالت حالت هرکدام از ضرایب فوق را به صورت یک فرآیند گام تصادفی مرتبه اول )
(3) , , 1 , , 1,2,...,5i t i t i t i     

که  
1 1

2

, ,~ exp
2 2

it it
i t i t

W W
 



  
 
 

 :صورت زیر خواهد بوداست. بیان ماتریسی روابط فوق به

                                                                                                                                                                                   
→ 

 
شمود می صمورت ه بمرا بم -نشان داده شده است. آماره جمارکیو  و  آماره مربوط به چولگی و کشیدگی را به ترتیب با 

 به منظور اعتبار نتایج این آزمون، دو جزء آن باید مستقل از هم باشند. که دارای توزیع کای مربع با دو درجه آزادی است. 
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که اطالعات مما از فرآینمد در  ، با سایر پارامترهای مدل برآورد خواهد شد. از آنجاtVبینی مشاهدات، واریانس خطای پیش

1، در ایمن توزیمع فمرض شمده اسمت کمه واریمانس معادلمه حالمت )کنمدطول زمان تغییر می

itW  .در طمول زممان متغیمر اسمت )
 ،هد شدپذیری بیشتر مدل خواافعطزمان تصریح شود. این فرض باعث انبنابراین، نیاز است تا روند تحول این متغیر در طول 

یا بمه  ،ستاکنیم که واریانس هر زمان برابر با نسبتی از واریانس دوره قبل میاما برای کاهش تعداد پارامترهای برآوردی فرض 
 :بیان فنی

1 1

1, 0 1it itw w  

    
تر بمرای باشمد. بمدین معنما کمه اطالعمات قمدیمینرخ تنزیمل و از دسمت رفمتن اطالعمات در طمول زممان میدر رابطه فوق

خاب شده انت ٪5کمتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در مطالعه حاضر نرخ تنزیل اطالعات برابر با  ،تخمین ضرایب جدیدتر
 شود.است که در مطالعات تجربی معموال این نرخ انتخاب می

 مرحله دوم: تصریح توابع چگالی پیشین پارامترها ۲.3.۲
کنمد. ایمن بیمان می در بماب حموزه تغییمرات پارامترهما حققمین راهمانطور که گفته شد، توابع چگالی پیشین، اطالعات اولیمه م

های بیمزی شوند. در مطالعمه حاضمر از ممدلمی ها در قالب توابع چگالی احتمال بیاناطالعات به دلیل وجود برخی نااطمینانی
ممدل تجربمی ایمن تحقیمق بمه های پارامترهمای پیشمین ،(3( تما )1گاما استفاده شده است. با توجه به رابطه ) -نرمال  1مزدوج

 اند:صورت زیر انتخاب شده
(4) 

 

 

 
 

 
 

1 1

, 1

11 1

1

0.5
0.5 1 1

1 11

1

0.9
0.1 1 1

1 11

1

~ exp ; 1,2,...,5
2 2

0.5 exp( 0.5 )
~

0.5

0.1 exp( 0.1 )
~ ; 1,2,...,5

0.1

it it
it it i t

t

it i i

i

W W
for i

W W

V V
V

V V
W i

  




 



 


 




 



 
   
 












 

                                                                                                                                                                                   
شوند که توابع چگالی پیشین و چگالی پسین آنها از یک خانواده هستند. این موضوع بخاطر هایی گفته می( اصطاحا به مدلBayesian Conjugateهای بیزی مزدوج )مدل  1

 پسین پارامترها انجام شده است.رعایت محاسبه پذیر بودن توزیع احتمال 
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1توابع پیشین مربوط به مقادیر اولیه ماتریس کواریانس مشاهدات ) 12

1V ( و مقادیر اولیه ماتریس کواریانس حالت )1

1iW  )
,0.5همای به ترتیب گاما بما پارامتر 0.5    0.1و, 0.1   احتممال مقمادیر اند. همچنمین توزیمع انتخماب شمده

 برای ممکن شدن برآورد معادالت حالت این ضرایب به صورت زیر انتخاب شده است itاولیه ضرایب 

 1

5 5
~ exp ; 1,2,...,5

2 2
i it for i 



 
  
 

 

 اند.دهشتوزیع فرض  5ر اولیه معادله حالت ضرایب دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس براین اساس مقادی
از آنجا که  .است سری زمانی به مقدار اولیه آن نامانایی برای یک سری زمانی به معنای وابسته بودن توزیع مشترک فرآیند

 Bauwens) باشداست، نیازی به بررسی آزمون مانایی نمیدر این مطالعه از روش حداکثر راستنمایی شرطی استفاده شده 
et al, 2000). 

 بحث 3
 تخمین مدل و تفسیر نتایج ۱. 3

 :دهدنشان میبه صورت زیر را نتایج ، اثر متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته پویایبررسی  ،مدل ءپس از تصریح اجزا
 

 4جدول                      
 نتایج انباشته تخمین مدل تجربی تحقیق                     

Credible interval 95% MC- error S.Dev Mean Coeff 
-0.2402,2.151 0.04956 0.5668 0.9727 1 

0.02423,0.10828 5.63E-04 0.008979 0.08005 2 
-1.37E-05,0.321 1.93E-07 0.6281 8.99E-04 3 

-1.85E-06,2.07E-06 4.53E-08 9.86E-07 9.88E-08 4 
0.2124,0.4296 0.02008 0.2286 0. 3592 5 

 
ر سال است. ددرصد  8ه میزان افزایش تورم ب ،متوسط پسین اثر لگاریتم رشد نقدینگی بر لگاریتم تورم ،براساس این نتایج

اثر  .است نشان داده شده 4درصدی در ستون آخر جدول  ۹5توزیع تاثیر تصادفی لگاریتم رشد نقدینگی در یک فاصله اعتبار 
امی درصدی توزیع شده است و همچنین در میان تم ۹5تصادفی نرخ ارز غیررسمی بر لگاریتم تورم در یک بازه گسترده 

انی ااطمینباشد. این موضوع نشان دهنده نصادفی این متغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین میضرایب توزیع اثر ت
 ،ین پژوهشایرهای باشد. در میان تمامی متغبیشتر )نسبت به سایر متغیرها( راجع به اندازه اثر این متغیر بر لگاریتم تورم می

 ابر با صفرب را بردست آمده تقریبا متوسط پسین این ضریه باشد. نتایج بد میکمترین اثر بر متغیر لگاریتم تورم اثر شکاف تولی
ایش احد افزوبه ازای یک  تورم انتظاریط اثر تصادفی متوس .دهد. بیشترین اثر بر تورم ناشی از تورم انتظاری استنشان می

 هزار عداد ااهای مارکفی به تسازی زنجیرهش شبیهدرصد افزایش در لگاریتم تورم را در پی دارد. نتایج فوق با استفاده از رو 35
ستاندارد نحراف ادرصد ا 5سازی کمتر از امی ضرایب خطای مونت کارلوی شبیهاز آنجا که برای تم .انددست آمدهه تکرار ب

 یازی بهتر نهای دقیقرفت و برای تولید نمونهسازی را پذیها با استفاده از شبیهتوان اعتبار تخمیناست در نتیجه می
 سازی بیشتر نیست.شبیه

0.05از فاکتور تنزیل واریانس  ،های مدل را نشان دهدکه پویایی به منظور طراحی دینامیک حالت مناسب  استفاده
در جداول زیر آید. ( به دست میDICعات )یانس و کمترین مقدار انحراف اطالبه ازای این فاکتور کمترین وار ،زیرا شده است

0.05این نتایج برای    0.1و  نشان داده شده است. 
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 5جدول               13
 DICانتخاب مدل با استفاده از معیار              

PD DIC  ˆD y
  ˆ

avgD y
 

 مدل

0.1مدل با  48.5 47.16 49.83 1.339  
0.05مدل با  26.57 25.71 27.43 0.8607  

 
 بدست خواهند MCMCکیری نیازمند داشتن دو مقدار است که هر دوی آنها به راحتی با استفاده از نمونه DICمحاسبه 

 بردار همه پارامترهای نامشخص مدل( باشد. )  نشان دهنده آماره  آمد. فرض کنید 
 :بدین منظور

  ˆ
avgD y :D گیری شده بر تمام توزیع پسین  متوسط 

  ˆD y


 :D ارزیابی شده بر میانگین پسین 

 :شودرت زیر تخمین زده میآنگاه عدد موثر پارامترها به صو
   ˆ

ˆ
avgPD D y D y


  

 :صورت زیر محاسبه خواهد شدبه DICو 
 

   ˆ

ˆ

ˆ2

avg

avg

DIC D y PD

D y D y


 

 
 

 .دهدواریانس پسین مدل تجربی طراحی شده در این تحقیق را به ازای دو مقدار متداول فاکتور تنزیل نشان می 6جدول 
 

 6جدول               
 واریانس پسین مدل تجربی به ازای فاکتورهای تنزیل                

1

1

i
W 

 
 مدل

0.1مدل با  0.9149  
0.05مدل با  0.3265  

 
0.05مدل با فاکتور تنزیل برابر با  ،براساس این نتیجه  کند. بنابراین با و کاراتری استفاده میالعات به نحاز اط
 شود.درصد انتخاب می 5تور تنزیل مدل با فاک ،استفاده از این دو معیار

 بررسی اعتبار مدل ۲. 3
همای ممارکفی بمه جهمت تخممین توابمع توزیمع پسمین همای تولیمد شمده توسمط زنجیمرهبه منظمور بررسمی کمارایی اکتشمافی داده

ایمد در آل بدر حالمت ایمدهایمن توابمع کنیم. را در تکرارهای مختلف هر چگالی پسین بررسی می توابع خودهمبستگی ،پارامترها
ل از همم همای ممارکف تقریبما مسمتقد. در ایمن حالمت تکرارهمای زنجیمرهنبا برابمر بما صمفر باشمیها به جز وقفه صفر تقرتمام وقفه

 خواهند بود. 
سمازی مونمت در نتیجمه ماهیمت تقریبمی روش شمبیه رپمذیری تخممینتغییناشی از مونت کارلو )که حالتی خطای  در چنین
( کاهش خواهد یافت. افزایش خودهمبستگی میان تکرارها کارایی جهت فراهم آوردن استهای با تعداد متناهی کارلو و نمونه

رکف برای داشتن حجمم های ما، در این حالت نیازمند افزایش تکرارهای زنجیرهکاهش خواهد داد. بنابراین اضافی را اطالعات
همای تکرارهمای کمه خودهمبسمتگی 5منابی از اطالعات به منظور تخمین شکل توزیع پسین پارامترها خواهیم بود. در نمودار 

صمفر میمل سمت تکرار میزان همبستگی به  100دهد، مشاهده می شود که در تعداد تکرارهای زیر زنجیره مارکفی را نشان می
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باشد و نیازی به افمزایش تکرارهما بمرای تخممین کار گرفته شده در این مطالعه مناسب میه تکرارهای ب ،حجماز این روکند. می 14
 .باشددقیق توزیع پسین پارامترها نمی

 

 
های مارکفی تابع انباشته پسین تابع خودهمبستگی میان تکرارهای تولید زنجیره. ۱شکل 

 ضرایب

ن های مارکفی نشما( در طول تکرارهای مختلف زنجیره2شکل پارامترها ) های کوانتیل میانگین متحرک توزیع پسینشکل

ی دهنمده عمدم همگرایماز ضرایب معادله یک جهشی کمه نشمانمیانگین پسین هرکدام  ،دهند که در فرآیند میانگین متحرکمی

ن مانمای وریتم بمه توزیمع پسمیدرصمد بمه همگرایمی الگم ۹5توانیم بما اطمینمان توزیع پسین مانا باشد وجود ندارد. بنابراین، می

 ضرایب امیدوار باشیم.
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 کوانتیل میانگین متحرک توزیع پسین پارامترها .2شکل 

 
ر بمر ترین فرم دینامیمک ممدل را دمطلوبها به منظور آن که مدل فضای حالت انتخابی برای ساختار داده در این پژوهش،

فاده از درصد، معادالت ممدل تجربمی بمه دسمت آممده و بیشمترین اسمت 5برابر داشته باشد، با استفاده از فاکتور تنزیل واریانس 

ه بم ،رشمد نقمدینگی بمر تمورمیک واحد افمزایش در اثر  پژوهش نشان داد، میانگین پسین نتایج. صورت گرفت های تحقیقداده

دی توزیمع شمده اسمت و درصم ۹5. اثر تصادفی نمرخ ارز غیررسممی بمر تمورم در یمک بمازه گسمترده استدرصد در سال  8میزان 

باشد. ایمن موضموع توزیع اثر تصادفی این متغیر دارای بیشترین انحراف استاندارد پسین می ،همچنین در میان تمامی ضرایب

ر شتر اثمر آن بمکه به معنای ناپایداری بی باشدبر تورم می، نسبت به سایر متغیرهااثر این متغیر،  نشان دهنده نااطمینانی بیشتر

یلتمر فبما اسمتفاده از . بموده اسمتکمتمرین اثمر بمر تمورم دارای شکاف تولید  ،. در میان تمامی متغیرهای این پژوهشتورم است

بمر نیمز  را بیشمترین اثمر 13۷4-13۹5های تورم واقعی، تورم انتظاری به دست آمد که ایمن متغیمر در بمازه زممانی کالمن در داده

نظور تولید می تورم به های گذشتهه فیلتر کالمن از یک فرآیند هموارساز در داده. به دلیل آنکاست داشته واقعی تورمتغییرات 

ده اسمت. کند، این به معنای آن است که، اثر گذشته تورم در متغیر انتظارات تورمی لحماظ شممتغیر تورم انتظاری استفاده می

 گذار است.یعنی اثرات درونی تورم بیشتر از سایر اثرات، بر روی پایداری تورم تاثیر
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