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زانمیصادرات،درآمد،توزیعگذاری،سرمایهتولیدملی،مانندفراوانیهایشاخصجوامع،اقتصادیعملکردارزیابیدر•

تریبیشاهمیتازتورمنرخواقتصادیرشدنرخها،شاخصاینمیاندر.میگیرندقراراستفادهموردغیرهواشتغال

ایناریاثرگذوسیعدامنهنیزوفوقمتغیرهایبهاقتصادیکالنمتغیرهایازبسیاریوابستگی.هستندبرخوردار

رابطهیزنواسمیمتغیرهایبینرابطهکهپولیاقتصاددر.شوندمیمحسوبامرایندالیلترینمهمجملهازها،شاخص

اسمیمتغیرهایترینمهمتورم،نرخوهاقیمتعمومیسطحگیرند،میقراربررسیموردواقعیواسمیمتغیرهایبین

اثراتتواندمیکهاستاسمیمتغیریکتورمنظری،چارچوبیکدرحقیقت،در.(2010والش،)شوندمیمحسوب

همینبه.(1391نیری،حاضریونسبحسینی)باشدداشتهاشتغالوتولیدمانندواقعیمتغیرهایبرتوجهیقابل

ستمزدهایدوتورمبیکاری،وتورمتولید،وتورمرابطهمطالعهبهاقتصادی،علومادبیاتازایمالحظهقابلبخشدلیل،

.استیافتهاختصاصغیرهواسمی

مقدمه



عیتوضدرطوالنیمدتیبرایوشدهمنحرفخودمیانگینروندازمتغیریشوک،یکشدنوارداثردراگر•

هایشوکبروزدلیلبهتواندمیتورم.بودخواهدپایداریابادوامرفتاریدارایمتغیرآنبماند،باقیجدید

درورمتتطبیقالگویوسرعتشناخترابطهایندرمسالهمهمترینوکندتغییرهدفمقادیرازمختلف

بلندمدتمقدارسمتبههمگراییبهتورمآهستهوتدریجیتمایلبنابراین،.استمختلفهایشوکبهپاسخ

تواندیممدتکوتاهدرتورمنرخکاهشبهمربوطهایسیاستتورمپایداریاثردر.گویندمی"تورمپایداری"را

.شودنمایاناقتصادحقیقیهایفعالیتافتشکلبه

عواملمورددرامادارند،توافقآنکاهشهایهزینهوتورمبودنپایداردراقتصادداناناغلباگرچه•

.ندارندزیادیتوافقآنبهمربوطهایهزینهوپایداریاینایجادکننده

بیان مسئله



کندینشواکهاقیمتراستا،ایندروشودمیتعیینخودگذشتهمقادیروسیلهبهجاریدورهتورمکهکندمیاشارهموضوعاینبهتورمماندگاری•
-میهاشاردومدورهدرپولیشوکاثراتازناشیکندهایهزینهبهتورمپایداریدیگر،سویاز.دهندمینشانخوداززداییتورمهایسیاستبه

نیازموردانزمبرایمعیاریتورمپایداریکهاستحالیدراینوکندمیبیانرانشدهبینیپیشهایشوکبهتورمواکنشسرعتهمچنین،.کند
پایداریررسیبکالن،اقتصادمتغیرهایبرتورماثرگذاریامکاننحوهوابعادبهمربوطادبیاتگستردگیرغمبه.هاستشوکاثراتشدنواردبرای
-کمرامتورنرخکاهشبرایپولیگذارانسیاستتالشازبخشیکمدستتواندمیتورم،درپایداریوجود.استبرخوردارایویژهاهمیتازتورم،
بروزیبراالزمزمینهاستممکندلیل،همینبه.اندازدمیتاخیربهرامالیوپولیهایسیاستبهاقتصادواکنشتورم،پایداری.نمایدرنگ
.شودفراهم"زمانیناسازگاری"

ورمی،تانتظاراتگیریشکلبهتواندمیبالقوهصورتبهامراین.استکردهتجربهراباالتورمهاینرخایراناقتصاداخیر،قرننیمخاللدر•
برایبهرهخنرتعدیلچگونگیدربارهپولیمقاماتبهرااطالعاتیتورم،پایداریمورددرآگاهی.شودمنجراقتصاددرتورمپایداریوشدنساختاری
هاقیمتدرتغییروگیریشکلنوعبامرتبطهایویژگیوالگوبهبستگیزیادیحدودتاتورمهایپویایی.کندمیارائههدفتورمنرخبهدستیابی

درمهمموضوعیکتورمهایپویاییفهمیدنبنابراین،.کندمیروشنراتورمماندگاریوپایداریدربارهبحثچراییدلیلموضوعاین.دارد
.استاقتصادیهایگذاریسیاست

.است1374-1395هایسالطیبیزینتصادفیضرایبالگویازاستفادهباتورمیناپایداریعواملبررسیپژوهشاینهدف•

اهمیت موضوع



کالوو(1980و1979)تیلورقیمتچسبندگیهایمدلقبیلازگذاریقیمتفرآیندهایکردنمشخصمنظوربهمختلفیاقتصادیهایمکانیسم•
تقویتنظورمبهتعدیالتیاخیرهایسالدرکهطوریبهکنند؛مدلسازیکاملصورتبهراتورمایستایینتوانستندهامدلاین.داردوجود(1983)

لوپزوگرتلرگالی،؛(2001)ایونسوایچنبامکریستیانو،؛(1999)گرتلروگالی؛(1997)فور؛(1995)موروفورقبیلازتورمتجربیعملکرد
هنوزکاربردیمنظرازحال،اینبا.استشدهانجامغیرهو(2005)وایلندوکونن؛(2004)هولدنودرایسکول؛(2001)روبرتس؛(2001)سالیدو

نعتیصکشورهایدرراباالییثباتتورمدهدمینشانکهداردوجودفراوانیتجربیشواهدطرف،یکاز.داردوجودتورمثباتمورددرمناقشهیک
راموضوعایناروپامنطقهدر(2004)وهلنواوریلیوآمریکامتحدهایاالتبرای(2004)رایسوپایوتا)استکردهتجربهجهانیجنگازبعد

.(دادندنشان

تغییراتوجوددلیلبهاستممکنشدهمشاهدهثباتوباشدمیحساسبسیارشدهگرفتهکاربههایتکنیکبهنسبتفوقنتایجدیگرطرفاز•
بههکباشداساسیکاالهایقیمتبهواردههایشوکیامتفاوتارزیهایرژیمکارگیریبهپولی،حاکمانتورمگذاریهدفقبیلازساختاری

کاهشبرمبنیشواهدینویسندگانبرخی.نداردوجوداجماعنیزخصوصایندرهمچنین.(2003پایگر،ولوین)استنشدهآوردهحساب
ازبرخیدیگر،طرفاز.(2004پایگر،ونلسونکیم،و2001سارجنت،وکوگلی؛2000تیلور،)اندکردهپیدااخیرهایسالدرتورمایستایی

باتینی،)اندوردهآدستبهاخیرهایسالدرتورمثباتشدنبهتربرمبنیمتفاوتینتیجهاقتصادسنجیهایتکنیککارگیریبهبااقتصاددانان
.(2004رایس،وپایوتاو2004وهلن،واوریلی؛2003پایگر،ولوین؛2001استاک،؛2002

تاریخچه تحقیق



:ازعبارتندآنهامهمترینازبرخیکهشودمیشوکیکازایبهتورمتدریجیتطبیقبهمنجرمختلفیعواملکلی،طوربه

شود؛میناشیتولیدشکافیانهاییهزینهمانندتورمتعییندرپایدارعواملنوساناتازکهپایداری:خارجیعواملدلیلبهپایداری•

شود؛میحاصلتورمگذشتهرونداساسبرگذاریقیمتمکانیسمدلیلبهکهپایداری:درونیعواملدلیلبهپایداری•

.(1395فراهانی،گودرزیوعراقیخلیلی)گیردمیشکلتورمیانتظاراتسبببهکهپایداری:انتظاراتاساسبرپایداری•

روش مورد استفاده و نتایج نویسندگان داخلی
ر ایران فرضیه پایداری تورم د-الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری 

.شودپذیرفته می
همکارانطهرانچیان و 

(1392)
وده بایراننتایج بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم -ها های نیمه پارامتریک و موجکروش
.است

بالونژادجعفری صمیمی و 
(1392)

تصاداقهایواقعیاست،تورموقفهدارایکهالگویی-تصادفیپویایعمومیتعادلالگوی
.دهدمینشانترمناسبطوربهراایران

توکلیان
(1391)

بایستمییپولسیاستاجرایدربنابراین.استپایدارایراناقتصاددرتورم-بهینهکنترل
شدرهدفدوازترکیبیموردایندر.شودگرفتهنظردرآنبلندمدتومدتکوتاهاثرات

تعیینابتاشودمیتالشوطراحیپولی،بهینهقاعدهیکچارچوبدرتورمنرخواقتصادی
.شودحداقلگذارسیاستزیانتابعنقدینگی،حجممتغیربهینهرشد

اوغلیدرگاهی و شربت 
(1389)

تاریخچه تحقیق



دوره مورد 
بررسی

1374-1395کشور ایران در دوره زمانی•

متغیرهای 
پژوهش

تورمودتولیشکافانتظاری،تورمنقدینگی،رشدنرخموازی،بازارارزنرخ•

روش تجزیه 
و تحلیل 
اطالعات

(GSV)و روش انتخاب متغیر گیبس ( BVC)الگوی ضرایب تصادفی بیزین•



بیزیاستنباطروش•

’Bayes)بیزیرویکردهدف• Theorem)،ینپیشباورهایایناصالحسپسومختلففرضیه هایدربارهپیشینباورهایازاستفاده
ناختهشپسینباورهایعنوانتحتشدهاصالحباورهایاین.استبیزمعروفقضیهازاستفادهباشدهگردآوریداده هایپرتودر

:استزیرصورتبهبیزیآماریاستنباطکلیفرآیند.می شوند

باشدنظرموردزیرپارامترkنامعلوممقادیربرآوردکهکنیدفرض•

.می شوندبیاناحتمالچگالیتابعچارچوبدرکهداردوجودپارامترهااینمقادیردربارهپیشینباورهایبرخی•

تمالاحتوزیع.می شودگردآوریدارد،بستگیپارامترهاینامعلوممقادیربهآنهااحتمالتوزیعکهداده هایسپس•
.می دهیمنشانصورتبهراداده هامشترک

. باشیممیآمدهدستبهداده هایوپیشینباورهایاحتسابباپارامترهایبرداردربارهباورهابیانجهتروشینیازمندبعدگامدر•
:داشتواهیمخقضیه،اینازاستفادهبا.استتصادفیمتغیرهایبرایبیزقضیهکار،اینانجاماصلیابزارشد،گفتهکهطورهمان

.می شوددادهنشاننمادباوگویندراستنماییتابعراآناست،ازتابعیعنوانبهزمانی که

مدل پژوهش



:کردبیانصورتاینبهمی توانرابیزقضیهازآمدهدستبهرابطه•

که)گردیدمعرفیهمسئلمناسبراستنماییتابعکهآنازپسنامعلومپارامترهایدرباره یبیزیاستنباطیکانجامبرایکهمی کندبیانرابطهاین
ابانتخدرداده هاماهیتازدرستدرکواقعدروداده هاستاینبامناسبنمونه گیریتوزیعهمراهبهمناسبداده هایگردآورینیازمندموضوعاین

راستنماییتابعتوابع،یاعتاباینازاستفادهباتاگرددمشخصپارامترهاتمامبرایپیشینتوزیعتابعبایدآنگاه،(استاهمیتبابسیارنمونه گیریتوزیع
.استپارامترپسینتوزیعهمانموزنراستنماییتابعاین.آیددستبهموزن

یباتقر.کرداستفادهپسینتوزیعبرایوابسته شبیه سازی هایازمی توان(MCMC)مارکفزنجیره هایکارلویمونتسازیشبیهروشازاستفادهبا•
توزیعبودن،ارگودیکصورتدرکهاستآنروشاینمورددرنکتهمهم ترین.می زنندتقریبروشاینازاستفادهباراپسینتوزیع هایانواعتمامی

ماناعتوزیهمچنین.نمی شودتغییروجهشدچارمارکفهایزنجیرهخواصتکرارها،ادامهبااساسی،طوربهکهمعنابدین.دادخواهددستبهمانا
.نمی گیردقراراولیهمقادیرتاثیرتحت

-شبیهآنگشتاورهایوپارامترهاپسینتوزیع(MCMCروش هایازیکیعنوانبه)گیبسگیرینمونهالگوریتمازاستفادهباحاضرپژوهشدر•
.استشدهسازی

مدل پژوهش



انتظاریتورمو(Gap)تولیدشکاف،()نقدینگیرشدنرخلگاریتم،(Rper)موازیبازارارزنرخ،(INV)تورمنرخشاملپژوهشاینداده های•
(EINV)می باشد.

.استشدهاستفادهکالمنفیلترازمتغیراینتخمینبرایانتظاری،تورمنامشهودماهیتدلیلبه•

:استشدهمعرفیزیرصورتبهمرحلهسهدراقتصادسنجیمدلمعرفیبخشدرشدهارائهمطالببراساسپژوهشاینتجربیمدل•

تجربیمدلتصریحوراستنماییتابعتنظیم:اولمرحله•

باراتورماده هایدغیرشرطیتوزیعبودننرمالفرضیهابتدا،(خطایعبارتتوزیعماتریسژاکوبینبراساس)نرمالصورتبهراستنماییتابعتصریحبرای
.گرفتقراراستفادهموردداده هالگاریتمیتبدیلآزموناینصفرفرضیهرددلیلبهسپسوانجامبرا-جارکیوروشبراساسآزمونازاستفاده

.استمتغیرزمانطولدرحالتمعادلهواریانسکهاستشدهفرضتوزیعایندرمی کند،تغییرزمانطولدرفرآیندازمااطالعاتکهآنجااز•

عدادتکاهشبرایاماشد،خواهدمدلبیشترپذیریانعطافباعثفرضاین.شودتصریحزمانطولدرمتغیراینتحولروندتااستنیازبنابراین،•
:فنیبیانبهیااست،قبلدورهواریانسازنسبتیبابرابرزمانهرواریانسکهمی کنیمفرضبرآوردیپارامترهای

موردکمترجدیدتر،ضرایبتخمینبرایقدیمی تراطالعاتکهمعنابدین.می باشدزمانطولدراطالعاترفتندستازوتنزیلنرخفوقرابطهدر•
.می شودانتخابنرخاینمعموالتجربیمطالعاتدرکهاستشدهانتخاب٪5بابرابراطالعاتتنزیلنرخحاضرمطالعهدر.گرفتخواهندقراراستفاده

مدل پژوهش



پارامترهاپیشینچگالیتوابعتصریح:دوممرحله•

نتایجتفسیرومدلتخمین•

:دهدمینشانزیرصورتبهرانتایجوابسته،متغیربرتوضیحیمتغیرهایاثرپویایبررسیمدل،اجزاءتصریحازپس

Coeff Mean S.Dev MC- error Credible interval 95%

𝛽1 0.9727 0.5668 0.04956 -0.2402,2.151

𝛽2 0.08005 0.008979 5.63E-04 0.02423,0.10828

𝛽3 8.99E-04 0.6281 1.93E-07 -1.37E-05,0.321

𝛽4 9.88E-08 9.86E-07 4.53E-08 -1.85E-06,2.07E-06

𝛽5 0. 3592 0.2286 0.02008 0.2124,0.4296

برآورد مدل



تاثیرتوزیع.استسالدردرصد0.08میزانبهتورمافزایشتورم،لگاریتمبرنقدینگیرشدلگاریتماثرپسینمتوسطنتایج،اینبراساس•

برغیررسمیارزنرختصادفیاثر.استشدهدادهنشانجدولآخرستوندردرصدی95اعتبارفاصلهیکدرنقدینگیرشدلگاریتمتصادفی

دارایمتغیراینتصادفیاثرتوزیعضرایبتمامیمیاندرهمچنینواستشدهتوزیعدرصدی95گستردهبازهیکدرتورملگاریتم

متغیرایناثراندازهبهراجع(متغیرهاسایربهنسبت)بیشترنااطمینانیدهندهنشانموضوعاین.می باشدپسیناستانداردانحرافبیشترین

دستبهنتایج.اشدمی بتولیدشکافاثرتورملگاریتممتغیربراثرکمترینپژوهش،اینمتغیرهایتمامیمیاندر.می باشدتورملگاریتمبر

تورمتصادفیاثروسطمت.استانتظاریتورمازناشیتورمبراثربیشترین.می دهدنشانصفربابرابرراضریباینپسینمتوسطتقریباآمده

ه هایزنجیرشبیه سازیروشازاستفادهبافوقنتایج.داردپیدرراتورملگاریتمدرافزایشدرصد0.35افزایشواحدیکازایبهانتظاری

انحرافدرصد5ازکمترسازیشبیهکارلویمونتخطایضرایبتمامیبرایکهآنجااز.آمده انددستبهتکرارهزار11تعدادبهمارکفی

شبیه سازیبهنیازیتردقیقنمونه هایتولیدبرایوپذیرفتراشبیه سازیازاستفادهباتخمین هااعتبارتوانمینتیجهدراستاستاندارد

.نیستبیشتر

تفسیر نتایج



باد،باشداشتهبردررامدلدینامیکفرمترینمطلوبهادادهساختاربرایانتخابیحالتفضایمدلکهآنمنظوربهپژوهش،ایندر•

.گرفتصورتتحقیقهایدادهازاستفادهبیشترینوآمدهدستبهتجربیمدلمعادالتدرصد،5برابرواریانستنزیلفاکتورازاستفاده

نرختصادفیاثر.استسالدردرصد0.08میزانبهتورم،برنقدینگیرشددرافزایشواحدیکاثرپسینمیانگینداد،نشانپژوهشنتایج

متغیراینتصادفیاثرتوزیعضرایب،تمامیمیاندرهمچنینواستشدهتوزیعدرصدی95گستردهبازهیکدرتورمبرغیررسمیارز

تورمبرمتغیرها،ایرسبهنسبتمتغیر،ایناثربیشترنااطمینانیدهندهنشانموضوعاین.می باشدپسیناستانداردانحرافبیشتریندارای

تورمبراثرنکمتریدارایتولیدشکافپژوهش،اینمتغیرهایتمامیمیاندر.استتورمبرآناثربیشترناپایداریمعنایبهکهمی باشد

بیشترین1374-1395زمانیبازهدرمتغیراینکهآمددستبهانتظاریتورمواقعی،تورمهایدادهدرکالمنفیلترازاستفادهبا.استبوده

تولیدمنظورهبتورمیگذشتههایدادهدرهموارسازفرآیندیکازکالمنفیلترآنکهدلیلبه.استداشتهواقعیتورمتغییراتبرنیزرااثر

اثراتعنیی.استشدهلحاظتورمیانتظاراتمتغیردرتورمگذشتهاثرکه،استآنمعنایبهاینکند،میاستفادهانتظاریتورممتغیر

.استتاثیرگذارتورمپایداریرویبراثرات،سایرازبیشترتورمدرونی

نتیجه گیری


