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در این مطالعه به بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و تورم تولیدکنندده و مصدر کنندده در قالد ید الگدو پویدا
پرداخته شده است .بدین منظور از اطالعات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده و مصر کنندده از سدال  1369تدا 1395
استفاده شد .در مطالعات متعدد رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از مدلها  GARCHمورد بررسی قرار
گرفته و نااطمینانی تورم را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم مورد بررسی قرار دادهاند .در ایدن مطالعده از الگدو
نوسانات تصادفی در میانگین ) (SVMاستفاده شده است کده نسدبت بده الگدو  GARCHاز نظدر معیارهدا خدوبی
برازش الگو بهتر بوده و نااطمینانی تورم را دقیق تر محاسبه میکند .همچندین از علیدت گرنجدر و الگدو  VARبدرا
تحلیل شوک ها و تابع واکنش به ضربه استفاده شد .نتایج مطالعه نشان می دهد که ارتباط متقابل و اثرپذیر مثبتی بدین
نرخ تورم و نااطمینانی تورم بین تولیدکننده و مصر کننده وجود دارد .بنابراین برا کنترل تورم پیشنهاد میشود که
به سیاستها کنترل تورم تولیدکننده پرداخته شود تا تأثیر سیاستها کنترل نرخ تورم بیشتر باشد.
طبقهبند E3 ،E6 :JEL
واژگان کلید  :نااطمینانی تورم ،مدل نوسانات تصادفی ( ،)SVمدل  ،VARتابع واکنش به ضربه.

* تاریخ دریافت1396/7/21 :

تاریخ پذیرش1397/4/30 :
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 .1مقدمه
در سطح کالن ،تورم به عنوان یکی از متغیرها اصدلی نقدش قابدل تدوجهی در عملکدرد اقتصداد
میشود .از سو دیگر تغییرات تورم در اقتصاد باعث نااطمینانی نسبت به قیمتهدا آیندده شدده و
درنتیجه عملکرد اقتصاد را مختل میکند .این نااطمینانی خود تورم را افزایش می دهد (برومنت و
دینسر .)2005 ،1نااطمیندانی شدرایطی اسدت کده در آن یدا پیشدامدها ممکدن کده در آیندده اتفدا
می افتد مشخص نیست و یا اینکه اگر این پیشدامدها مشدخص باشدند ،احتمدال هدا وقدو آن هدا در
دسترس نیست .بنابراین ،وقتی که هرکدام یا هر دو این موارد پیش می آید تصمیم گیدر نسدبت بده
آینده پیچیده تر و مشکل تر می شود و از این رو فضا نااطمیندانی بدر فضدا اقتصداد کشدور حداکم
می شود .نااطمینانی تورم فضایی است کده در آن تصدمیم گیرنددگان و عداملین اقتصداد نسدبت بده
میزان تورم آینده که در پیش رو دارند ،نامطمئن هستند (فریدمن .)1977 ،2نااطمیندانی تدورم اغلد
به عنوان یکی از هزینهها تورم شناخته میشود ،چراکه نااطمینانی از سطوح آینده تدورم و قیمدت
باعث اختالل در تصمیم گیر ها سرمایه گذار و پس انداز می شود ،به همین دلیل است کده ایدن
نااطمینانی باعث عدم پیشبینی صحیح ارزش واقعی پرداختها اسمی آینده میشود (بال.)1992 ،3
به نظر می رسد اگرچه بین تورم و نوسانات تورم ی

رابطه مثبت وجود دارد ،اما در خصوص

جهت این ارتباط (تورم عامل نوسانات تورم ،نوسانات تورم عامل تورم) توافق عام بین اقتصداددانان
وجود ندارد .گروهی از اقتصاددانان مثل فریدمن ( )1977بر این عقیددهاندد کده احتمدا ا نااطمیندانی
تورم در طول دوره زمانی که تورم نرخ با یی دارد رخ میدهد و خدود تدورم منجدر بده نااطمیندانی
تورم می شود .بال ( )1992از نظریه فریدمن دفا کرده و عندوان مدی کندد کده در دورها کده ندرخ
تورم با است ،شداهد نااطمیندانی در مدورد نتدایج سیاسدتهدا پدولی اجراشدده خدواهیم بدود .بدال

1. Berument H, Dincer N.N
2. Friedman M
3. Ball L.
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( ،)1992برنر و هس )1993( 1و گرییر و پر  1998( 2و  )2000مستندات تجربدی مبندی بدر ارتبداط
مثبت بین تورم و نوساناتش را ارائه کردهاند .گروهی دیگر از اقتصاددانان بر این عقیدهاند کده ندرخ
 .)1986هلند )1995( 5استد ل میکند امکان اینکه نااطمیندانی تدورم از میدانگین ندرخ تدورم کمتدر
باشد وجود دارد و بان

مرکدز بایدد از افدزایش بدیش از حدد نااطمیندانی تدورم جلدوگیر کندد.

گلوب )1994( 6تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسدیم مدی کندد ،اول اینکده نااطمیندانی
تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سو تولیدکنندگان و مصر کنندگان مدی شدود کده اگدر چندین
شرایطی وجود نمی داشت ،تصمیمات دیگر اتخاذ می شد .تحلیلگران این اثرات را به آینده نگر
عاملین اقتصاد نسبت می دهند .دوم اینکده اثراتدی نیدز وجدود دارندد کده بعدد از اینکده تصدمیمات
تولیدکنندگان و مصر کنندگان اتخاذ شد ،به وقو می پیوندد؛ به عبارتی دیگر این اثر زمدانی رخ
میدهد که تورم متفاوت از تورم انتظدار باشدد .ایدن اثدرات ،بده اثدرات گذشدتهنگدر (انتظدارات
تطبیقی) عامالن اقتصاد معرو

است.

با توجه به اهمیت مباحث تدورم ،در ایدن مطالعده اثدرات متقابدل بدین ندرخ تدورم تولیدکنندده و
مصر کننده با نااطمینانی آنها در ایران مورد بحث و ارزیابی قرار میگیرد .ابتددا سدابقه مطالعدات
داخلی و خارجی بررسی میشود .در ادامه با استفاده از شاخص قیمت مصر کنندده و تولیدکنندده
طی سال ها  1369تا  1395و با به کارگیر الگوها اقتصادسنجی نااطمینانی تدورم تولیدکنندده و
مصر کننده محاسبه شده و سدرریز آن بده تدورم محاسدبه مدیشدود .درنهایدت نتدایج تخمدینهدا و
توصیهها سیاستی ارائه میشود.

1. Brunner AD, Hess G
2. Grier K, Perry MJ
3. Cukierman A
4. Cukierman A,Meltzer A
5. Holland S
6. Golob, J.
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 .2پیشینه تحقیق
مطالعات صورتگرفته در ایران نیز نشان از وجود ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم است .در ایدن
نمودهاند .سور و ابراهیمی ( )1385از اطالعات سالها  1347تا  1383اسدتفاده کدردهاندد ،مددل
مورد استفاده آن ها  1GARCHبوده است که به وجود نااطمینانی تدورم و تدأثیر متقابدل بدین تدورم و
نااطمینانی تورم پی برده اند .محمد و طال

لو ( )1389با استفاده از اطالعات سال  1369تدا 1383

و با مدل  GARCHنامتقارن به این نتیجه رسیده اند که رابطه بین تورم و نااطمیندانی تدورم ،رابطده ا
دوطرفه است .راسخی و خانعلی پور ( )1392به بررسی نااطمینانی تورم و رشد در ایران با استفاده از
الگو  GARCHپرداختند .نتایج مطالعه نشان میدهد که رابطه علی بدین تدورم و نااطمیندانی تدورم
وجود دارد و کاهش نرخ تورم منجر به کداهش نااطمیندانی تدورم خواهدد شدد .فرنقدی و همکداران
( )1393به بررسی ارتباط تورم ،نااطمینانی تورم و رشد تولید در اقتصاد ایران بدا اسدتفاده از الگدو
 GARCHپرداختهاند .رابطه علی دوطرفه بین تورم و نااطمینانی آن اثبات شد.
مطالعات خارجی نیز نشدان از وجدود ارتبداط بدین تدورم و نااطمیندانی تدورم دارد .کداپورال 2و
همکاران ( )2010در مطالعه ا به بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم با اسدتفاده از الگوهدا
 GARHدر منطقه یورو پرداختند .تورم و نااطمینانی تورم تا شرو اتحادیه اروپا روند نزولی داشدته
ولی نااطمینانی تورم در کوتاه مدت افزایش یافته است .هاچیچا و لدین )2015( 3بده بررسدی ارتبداط
بین تورم و نااطمینانی تورم در تانزانیا پرداخته و آثار آن در این کشدور را بحدث کدرده اندد .الگدو
استفادهشده در این مطالعه  GARH in Meanبوده است .نتایج مطالعه نشان داد که نااطمینانی تدورم
اثرات مثبت و معنی دار بر نرخ تورم داشته و رابطه علیت گرنجر تورم و رشد اقتصاد نیز وجدود
دارد.

1. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
2. Caporal, G.M., Onorante, L. and Paesni, P
3. Hachicha, A. and Lean, H.H
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این مطالعه برآورد ارتباط پویا بین تورم و نااطمینانی تورم برا مصدر کنندده ( )PCIو

تولیدکننده ( )PPIبرا ایران طدی سدال هدا  1369تدا  1395بدا اسدتفاده از دادههدا ماهانده اسدت.
شده است .مطالعات صورتگرفته در کشور عموماا به نرخ تورم مصر کننده با استفاده از الگدو
 GARCHپرداخته اند .مزیت این مطالعه بررسی ارتباط بین نرخ تورم مصر کننده و تولیدکننده بدا
استفاده از الگو  SVM2است که نسبت به الگو  GARCHدارا مزیت است که در ادامه به آن
اشاره خواهد شد .در این تحقیق ،نااطمینانی تورم در طول زمان از طریق تابعی از متغیر ها با وقفده
نااطمینانی تورم و وقفه ها نرخ تورم برا مصر کننده و تولیدکننده به صورت همزمدان محاسدبه
میشود .بنابراین تصریح مدل نااطمینانی تورم ،در مورد پیشبینی آینده نااطمینانی تورم در کنار نرخ
تورم اطالعاتی به دست میدهد که در اولویتبند سیاستگذار اهمیت دارد.

 .3مبانی نظری و روش تحقیق
در خصوص اهمیت بررسی نااطمینانی تورم و اثرات آن بر نرخ تورم مباحدث زیداد بدین محققدین
وجود داشته است ،به طور که محققین اعتقاد دارند که اثرگذار نااطمینانی تدورم بدر ندرخ تدورم
موج اثرگذار بر نرخ رشد اقتصاد و رفاه جامعه می شود (فنگ و همکاران 2008 ،3و واندگ،
 .)2007تعیین و شناسایی جهت علیت میان نرخ تورم و نااطمینانی آن بر تصمیمات سیاست گدذاران
سیاستها پولی و مالی کشور اثرگذار است و به آنها در تصمیمگیر صحیح کمد

مدیکندد.

فریدمن )1977( 4به اثرگذار نرخ تورم بر نااطمینانی در سطح جامعه اشاره کرده و بیدان مدیکندد
که نااطمینانی تورم موج افزایش نرخ تورم شده و اثرات شدید بر فعالیدتهدا واقعدی اقتصداد
گذاشته و شفافیت قیمتها را نیز کداهش مدیدهدد و ارتبداط بیدت قیمدتهدا را تخرید مدیکندد و

1. www.cbi.ir
2. Stochastic Volatility in Mean
3. Fang, W.; Miller, S. and Lee, C
4. Friedman M.
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کارایی واقعی اقتصاد را کاهش می دهد .بال ( )1992تئدور فریددمن را در قالد تئدور بداز هدا
فرموله کرد .کوکیرمن و ملتزر ( )1986و کوکیرمن ( )1992نیز اعتقاد دارندد کده نااطمیندانی تدورم
در حالت کلی مدل به کار برده شده برا تخمین رابطه بین تورم و نوسانات تورم از نو تد
متغیره پویا است .در این مدل نوسانات تدورم نشداندهندده تدورم مدورد انتظدار در آیندده اسدت ،کده
نشاندهنده نااطمینانی تورم خواهد بود .کامالا محتمل است که ی
در ی

مدل ت

شوک تورمی به طور هدمزمدان

متغیره خود رگرسیو رو دیگر متغیرها اقتصاد مثل نرخ بهره اثر بگدذارد .در

مدل نوسانات تصادفی ( )SVبا استفاده از شدوکهدا ناشدی از تدورم یدا نوسدانات تدورم مدیتدوان
تأثیرات پویا شوک ها نوسانی در طول دوره ها بعد رو متغیدرهدا اقتصداد را بده دسدت
آورد .این مدل به محقق کم

می کند تا اثرات شدوک واردشدده از طدر

نوسدانات تدورم را بدر

تورم به دست آورد .درواقع مزیت این مدل نسبت به مدل  GARCHدر ایدن اسدت کده تدأثیرات بدا
وقفه تورم را در تصدریح مددل نوسدانات تدورم اعمدال مدیکندد (کلدین 1978 ،1و اوندس.)1991 ،2
مطالعات دنیلسون )1994( 3و کیم و همکاران ( )1998نشدان مدیدهندد کده مددل  SVتخمدینهدا
بهتر از مدل نو  GARCHفراهم میآورند .الگو  SVMبرا اولین بار توسد تیلدور)1986( 4
ارائه شد .ریوز )1994( 5و شفارد و پیدت )2000( 6مددل را بسد دادندد .کداربرد و توجهدات اخیدر
باعث بهبود مدل شد و مدل با تابع درست نمایی کامل 7برآورد گردید ،درنهایت این مددل بدا روش
درست نمایی مونت کارلو 8توس شفارد و پیت ( )2000تکمیل شد .مزیت اصلی این الگو نسبت به
الگو  GARCHدر این اسدت کده محقدق در ایدن الگدو مدیتواندد در معادلده میدانگین کده شدامل
1. Klein B.
2. Evans M
3. Danielsson J
4. Taylor SJ
5. Ruiz E
6. Shephard N, Pitt M
7. Full Likelihood Function
8. The Monte Carlo Likelihood Approach
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متغیرها توضیحی است ،فرایند نوسانات را نیز وارد کند و به طور هم زمان ضرای مدل را برآورد
نماید .به علت وجود این ویژگی در مدل ،به این مدل نوسانات تصدادفی مدیگویندد .بدرا تخمدین
شبیهساز شده است .برا الگوساز نوسانات بایدد دو معادلده میدانگین و واریدانس بدرآورد شدود.
معادله میدانگین بدرا دو معادلده  SVMو  GARCHمشدترک اسدت کده بده شدکل معادلده تصدریح
میشود:
()1

)εt ≈ NID (0,1

Yt = µt + бt εt
µt = a +∑𝑘𝑖=1 𝑏iXi,t

()2

در معادله ( Yt ،)1میانگین شرطی بوده که به متغیرها توضیحی و ضرای آن ها بستگی دارد.
 Xi,tشامل متغیرها توضیحی است که شامل متغیرها برون زا و متغیرها درون زا با وقفه است.
 εtنیز جزء اخالل است که دارا توزیع یکسان و مستقل 1اسدت .فرایندد نوسدانات مثبدت توسد

бt

مشخص می شود که  бtتوس دو مدل مختلف  SVو  GARCHبه دست مدی آیدد .معادلده میدانگین
تعدیل شده نیز از ضرب  бtدر  εtبه دست میآید .همان طور که اشاره شد ،معادله واریدانس الگدو
 GARCHو  SVMمتفاوت است .در ادامه به بررسی معادله واریدانس هرکددام از الگوهدا پرداختده
میشود .معادله واریانس مدل ) GARCH (p,qبه شکل معادلهها ( )3و ( )4تصریح میشوند:
𝑝

𝑞

бt = w +∑𝑖=1 𝛼i) yt-i - µt-i(2 + ∑𝑖1 𝛽i б2t-i

()3

2

()4

t-i

б

∑𝑞𝑖1 𝛽 i

2

) ) ( б(i εi

𝑝
+∑𝑖=1 𝛼i

бt = w

در ایدن مددل پدارامترهدا  β1،…،q β ،wو  α 1،…،p αبایدد محاسدبه شدوند .در ایدن فرایندد
بازگشتی 2شوک ها پیش بینینشده در زمان  tدر فرایند نوسانات در زمدان  t+1ظداهر نمدی شدوند،
یعنی اثر شوک ها به طور مجزا بررسی می شوند .در این مدل محددودیت هدا
وجود دارد ،با توجه به اینکه مجمو 𝛼 و 𝛽 از ی

 𝛼≤0 ،w>0و 𝛽 ≤0

کمتر است امیدد ریاضدی غیرشدرطی واریدانس

)1. Independently and Identically Distributed (IID
2. Autoregressive
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شدرطی () )E(бt2ثابددت و محدددود بددوده و برابددر 𝛽  w/1- 𝛼-اسددت (برومنددت و همکدداران.)2010 ،1
واریانس الگو  SVMبه صورت به صورت لگاریتمی تعریف میشود:
*

()6

)ht=ln(бt 2/б*2

* бنشان دهنده عامل مقیاس 2مثبت است .فرایند خود بازگشدتی مرتبده اول بدرا  htبده صدورت زیدر
است:
)ηt ≈ NID(0,1

()7
اگر پارامتر  фکمتر از ی

ht=ф ht-1+бηηt

باشد نشاندهنده ایستایی مدل است .توزیع  εtدر معادله میدانگین و

 ηtدر معادله واریانس در تمام وقفه ها ناهمبسته اند .واریانس غیرشرطی مدل  SVبده صدورت معادلده
( )8است:
2

2

*2

) б exp(0.5 б η /1- ф

()8

تفاوت عمده بین مدل هدا  GARCHو  SVایدن اسدت کده مددل  SVبدین اجدزا اخدالل در
معادله میانگین و واریانس تفداوت قائدل شدده اسدت ( .)εt ،ηtدر مددل  SVانحدرا
توس دو جزء اخالل به دست می آید ولی در مدل  GARCHاین انحرا
ی

 Ytاز میدانگین

از میانگین فقد توسد

جزء اخالل ( )εtبه دست میآید .جزء اخالل در معادله میانگین مدل  SVتوس

exp(0.5ht)εt

به دست میآید که دارا میانگین صفر و توزیع غیرگوسی 3است (برومندت و همکداران.)2010 ،4
در حقیقت مدل  SVاجدزا اخدالل را بده دو بخدش  εtو  ηtتفکید

مدیکندد و تدابع نمدایی آن را

محاسبه مینماید .در مدل  GARCHاجزا اخالل فق توس  εtمحاسبه میشود.
وقتی رفتار چند متغیر سر زمانی در ی
متقابل بین متغیر ها در قال

ی

الگو مورد بررسی قرار میگیرد زم اسدت ارتبداط

الگو سیستم معاد ت هدم زمدان پویدا مدورد بررسدی قدرار گیدرد.
1. Berument, M. H, Yalcin, Y. and Yildirim. O.

 .2به دلیل اینکه دامنه لگاریتم اعداد مثبت هستند ،از این مقیاس مثبت استفاده شده است.
3. Non-Gaussian Density
4. Berument, M. H, Yalcin, Y. and Yildirim. O.
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بنابراین در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابدل بدین متغیرهدا مطالعده بدا اسدتفاده از الگدو VAR

استفاده می شود که توس آقا

سیمز در سال  1980ارائه شدده اسدت .در تحلیدل مددل هدا VAR

اساس نقش تکانهها شکل گرفته است .در ید
معیارها آکائی

مددل  VARتشدخیص طدول وقفده بهینده بده وسدیله

 )AIC( 2و شوارز )SC( 3صدورت مدیگیدرد .شدکل ماتریسدی الگدو  VARبدا

وجود  kمتغیر درونزا و  pوقفه زمانی به صورت معادله ( )9است (نوفرستی.)1387 ،
Yt = A1 Yt-1 + A2 Yt-2 + … + Ap Yt-p + Ut

()9

در معادله ( )9الگو  Ytو وقفه ها آن ماتریس  k×1بوده و شامل متغیرهدا درون زا اسدتAi ،

( )i=1,...,pنیز شامل ضرای الگو بوده و ی

ماتریس  K×kاست Ut ،ماتریس  k×1بوده و شدامل

اجزا اخالل است .در این تحقیق برا به دست آوردن پویایی تورم از مدل نوسانات تصدادفی در
میانگین ( )SVMارائه شده توس کوپمن و اسپنسکی 5)2002( 4استفاده شدده اسدت .تصدریح مددل
میانگین  SVMبه شرح معادله ( )10است:
)εt≈NID(0,1

()10

πt = a +∑𝑘𝑖=1 𝑏ixi,t +dбt +бt ε t
2

در معادلدده ( πt ،)10نشدداندهنددده تددورم اسددت و بدده مجموعددها از متغیرهددا توضددیحی xi,t
( )i=1,2,…, kکده ممکدن اسدت شدامل متغیرهدا درونزا بدا وقفده نیدز باشدد وابسدته اسدتб ،

2
t

نشان دهنده نوسانات تورم بوده و  dنیز ضری نوسانات تدورم اسدت کده اثدرات نوسدانات تدورم در
میانگین را نشان میدهد bk …. ،b1 ،a ،پارامترها مورد نظر هستند .معادله واریانس مدل  SVMنیز
به شرح معادله ( )11است:
()11

)εt≈NID(0,1

ht=ф ht-1+бµµt

1. Innovation
)2. Akaike informations Criterion(AIC
3. Schwars Criterion
4. Koopman SJ, Uspensky EH
5. Koopman and Uspensky
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در این مطالعه ،معادله میانگین تورم دارا فرایند خودبازگشتی اسدت کده پویدایی تدورم را بده
دست می آورد .مدل به  Pامین مرتبه مدل  SVMبس داده شده است و متغیر ها توضیحی با وقفده

()12

)εt≈NID(0,1
)εt≈NID(0,1

*2
*
𝑚∑πt=a+∑𝑘𝑖=1 𝑏i πt-i+
𝑖=0 𝑑 iб exp(h t-i)+б exp(0.5h t)εt
𝑝
ht=∑𝑖=1 фiht-i+∑𝑛𝑖=1 𝛿 iπt-i+бπµt

1

پارامترها این معادله ( )12به روش حداکثر درستنمایی با استفاده از ندرمافدزار EViews 8

برآورد خواهد شد.

 .4نتایج و بحث
تورم عموماا به معنی افزایش غیرمتناس

سطح عمومی قیمت در نظدر گرفتده مدیشدود .تدورم روندد

فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است .هرچند بر پایه نظریهها گونداگون تعریدفهدا
متفاوتی از تورم ارائه می شود ،اما تمامی آن ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمدت هدا اشداره
دارند .بررسی آماره ها توصدیفی و نمدودار ندرخ تدورم مصدر کنندده و تولیدکنندده اطالعدات
ابتدایی مفید در خصوص شناسایی خصوصیات متغیرها بده محققدین ارائده مدی کندد .مفهدوم ندرخ
اشاره به میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده و مصر

کننده در طول زمان دارد .تغییرات سال

 tنسبت به تغییرات سال  t-1با مفهوم ندرخ بیدان مدیشدود .بدرا محاسدبه ندرخ تدورم از رابطده ()13
استفاده شده در بان

مرکز کشدور بهدره گرفتده مدی شدود .تدورم تولیدکنندده از شداخص قیمدت

تولیدکننده متوس قیمت کا ها و خدماتی است که بنگاه ها به ازا تولید کا و خدمات دریافدت
میکنند محاسبه میشود.
()13

πt= ((pt-pt-1)/pt-1) ×100

در معادله ( pt ،)13نشان دهنده شاخص قیمت مصر کننده و تولیدکننده کشور است و  πtنیدز
نرخ تورم است .این رابطه مقدار درصد تغییرات سطح قیمت سدال  tرا نسدبت بده سدال  t-1نشدان
می دهد .شاخص قیمت تولیدکننده و مصر کننده همواره در کشور روندد صدعود داشدته اسدت.
1. Maximum Likelihood Method
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متوس شاخص قیمت ماهانه تولیدکنندده و مصدر کنندده در دوره مدورد بررسدی بده ترتید
 58/8واحددد بددوده اسددت و انحددرا

 56و

 65و  67بددوده اسددت .شدداخص قیمددت

معیار بیشتر نسبت به شداخص قیمدت تولیدکنندده دارد .شدکل 1

شاخص قیمت و نرخ تورم ماهانه مصر کننده و تولیدکننده ایران را نشان میدهد.

مأخذ :بان

مرکز

شکل  .1شاخص قیمت و نرخ تورم ماهانه مصرفکننده و تولیدکننده ایران در سال  1369تا 1395
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با توجده بده اینکده متغیرهدا مدورد بررسدی در ایدن مطالعده ندرخ هدا تدورم مصدر کنندده و
تولیدکننده است ،ریشه واحد آن ها باید بررسی شود .طبق نتایج آزمدون دیکدی -فدولر تعمدیم یافتده
نخواهد داشت .برا بده دسدت آوردن نااطمیندانی تدورم تولیدکنندده و مصدر کنندده از الگوهدا
خانواده  GARCHاستفاده شد .بدین منظور ابتدا معادله میانگین هر دو ندرخ تدورم مصدر کنندده و
تولیدکننده با استفاده از روش باکس جنکینز و گذرانددن مراحدل شناسدایی ،تخمدین ،عید یدابی و
همچنین الگوها همبستگی 1و همبستگی جزئدی 2بررسدی و سدپس بدرا بدرازش بهتدرین مددل از
معیارها آکائی

( )AICو شوارتز بیزین ( )SBCو سایر معیارها تشخیص استفاده شد .جدول 2

معادله میانگین نرخ تورم مصر کننده و تولیدکننده را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون دیکی  -فولر تعمیمیافته
متغیر

مقدار  tمحاسباتی

مقدار  tجدول در سطح  5درصد

نتیجه

نرخ تورم مصر کننده

12.7

2.87

ایستا

نرخ تورم تولیدکننده

6.66

2.87

ایستا

مأخذ :محاسبات تحقیق

طبق نتایج جدول  ،2مشخص است که نرخ تورم مصر کنندده از وقفدههدا اول و دوم خدود
نرخ تورم ( )AR3و اجزا اخالل ( )MA4در وقفه دوم اثرات معنی دار میپذیرد و دارا معیارها
آکائی

و شوارتز بیدزین کمتدر نسدبت بده دیگدر معداد ت میدانگین اسدت .همچندین ندرخ تدورم

تولیدکننده از وقفه ها اول و دوم خود نرخ تدورم و وقفده سدوم اجدزا اخدالل اثدرات معندی دار
میپذیرد.

1. Autocorrelation
2. Partial Correlation
3. Autoregressive
4. Moving Average
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جدول  .2معادله میانگین نرخ تورم مصر کننده و تولیدکننده

نرخ تورم مصر کننده

)AR(1), AR(2), MA(2

3.42

3.47

نرخ تورم تولیدکننده

)AR(1), AR(2), MA(3

3.82

3.87

مأخذ :محاسبات تحقیق

برا بررسی وجود اثدرات ناهمسدانی واریدانس آزمدون  ARCH-LMاسدتفاده مدی شدود .اگدر
آزمون معنی دار باشدد آنگداه واریدانس ناهمسدانی در معداد ت میدانگین جددول  2وجدود داشدته و
می توان نااطمینانی تورم را از معاد ت فو استخراج کرد .جدول  3نتدایج آزمدون  ARCH-LMرا
نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون ARCH-LM
متغیر

آزمون F
مقدار آماره F

Obs*R-squared

سطح معنیدار

مقدار آماره

سطح معنیدار

معادله میانگین نرخ تورم مصر کننده

48.5

0.00

42.2

0.00

معادله میانگین نرخ تورم تولیدکننده

3.13

0.00

57.3

0.00

مأخذ :محاسبات تحقیق

طبق نتایج ،هدر دو معادلده میدانگین ندرخ تدورم دارا واریدانس ناهمسدانی بدوده و مدی تدوان از
الگوها  SVMاستفاده نمود و نااطمینانی نرخها تورم را به دست آورد .شکل  2نااطمینانی تدورم
مصددر کننددده و تولیدکننددده را نشددان مددیدهددد .در ابتدددا دوره مددورد بررسددی نااطمینددانی تددورم
مصر کننده بیشتر بوده و در انتها دوره نااطمینانی تورم تولیدکننده با تر است.
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شکل  .2نااطمینانی تورم مصرفکننده و تولیدکننده

برا درک بهتر اثرگذار نااطمینانی تورم بر نرخ تورم برا مصر کننده و تولیدکنندده از علیدت
گرنجر استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین تورم و نااطمینانی تدورم در بدین مصدر کنندده و
تولیدکننده علیت گرنجر در سطح  10درصد وجود دارد .یعنی نااطمینانی تورم مصر کننده تحت
تأثیر نااطمینانی تورم تولیدکننده قرار ندارد اما عکس این رابطه برقرار است .جدول  4نتایج آزمون
علیت گرنجر بین تورم و نااطمینانی تورم مصر کننده و تولیدکننده را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون علیت گرنجر بین تورم و نااطمینانی تورم مصر کننده و تولیدکننده
فرضیه صفر

مقدار آماره F

سطح معنیدار

تورم مصر کننده علت تورم تولیدکننده نیست.
تورم تولیدکننده علت تورم مصر کننده نیست.
نااطمینانی تورم تولیدکننده علت تورم تولیدکننده نیست.
تورم تولیدکننده علت نااطمینانی تورم تولیدکننده نیست.
نااطمینانی تورم مصر کننده علت تورم مصر کننده نیست.
تورم مصر کننده علت نااطمینانی تورم مصر کننده نیست.
نااطمینانی تورم مصر کننده علت تورم تولیدکننده نیست.
تورم تولیدکننده علت نااطمینانی تورم مصر کننده نیست.
نااطمینانی تورم تولیدکننده علت تورم مصر کننده نیست.
تورم مصر کننده علت نااطمینانی تورم تولیدکننده نیست.

9.63
3.16
2.52
75.7
6.66
38.4
2.53
19.6
2.86
38.8

0.00
0.04
0.08
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.06
0.00

نااطمینانی تورم تولیدکننده علت نااطمینانی تورم مصر کننده نیست.
نااطمینانی تورم مصر کننده علت نااطمینانی تورم تولیدکننده نیست.

2.77
3.97

0.06
0.01

مأخذ :محاسبات تحقیق
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با تکیه بر نتایج جدول  ،4به تخمین الگدو  SVMو  VARپرداختده مدی شدود تدا ارتبداط بدین
متغیرهدا بددا دقددت بیشددتر بررسدی شددود .جدددول  5نتددایج تخمدین الگددو  SVMبددرا نددرخ تددورم
الگو نرخ تورم مصر کننده بوده و متغیرها مستقل معادله میانگین آن ،عرض از مبدأ ،نرخ تدورم
با وقفه اول و دوم ،اجدزا اخدالل در وقفده دوم و نااطمیندانی تدورم مصدر کنندده اسدت کده همده
متغیرها مستقل در سطح  1درصد معنی دار هستند .متغیرها مستقل معادله واریانس نیدز عدرض از
مبدأ ،مجذور اجزا اخالل و واریانس ناهمسانی است که متغیرها مستقل نیدز در سدطح  1درصدد
معنی دار شدند .بررسی ضرای الگو نشان می دهد که از میان متغیرهدا مسدتقل بیشدترین اثدر را بدر
نرخ تورم مصر کننده نااطمینانی تورم مصر کننده دارد .بده عبدارتی اگدر ندرخ نااطمیندانی تدورم
ی

واحد افزایش بیابد ،آنگاه با ثابت بودن سدایر شدرای  ،ندرخ تدورم مصدر کنندده  0/66واحدد

افزایش خواهد یافت .از طرفی خود نرخ تورم نیز در وقفه اول و دوم 1به ترتی بدا ضدرای

 0/37و

 0/52اثرات معنی دار مثبتی بر نرخ تورم مصر کننده دارد .وقفه دوم اجزا اخدالل () )MA(2نیدز
اثرات معنی دار منفی به اندازه  -0/38بر نرخ تورم مصر کننده دارد .در معادله واریانس نیدز نشدان
می دهد که اجزا اخالل نرخ تورم مصر کنندده از الگدو ) SVM(1,1تبعیدت مدی کندد .هدر دو
متغیر مستقل معادله واریانس نیز اثرات مثبت معنی دار بر نرخ تورم مصر کننده دارند .درنهایدت
معیارها خوبی برازش الگو نشان از مناس بودن الگو برازش شده دارد.

 .1وقفهها ماهانه هستند.
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جدول  .5نتایج تخمین الگو ( SVMمتغیر وابسته نرخ تورم مصر کننده)
متغیر

مقدار آماره z

مقدار ضری

سطح معنیدار

1.78

4.78

0.00

عرض از مبدأ

0.37

5.5

0.00

نرخ تورم مصر کننده با دو وقفه ())AR(2

0.52

6.4

0.00

اجزا اخالل در وقفه دوم ())MA(2

-0.38

-4.26

0.00

نااطمینانی تورم مصر کننده

0.66

2.77

0.00

نرخ تورم مصر کننده با ی

وقفه ())AR(1

معادله واریانس SVM

عرض از مبدأ

0.04

2.34

واریانس ناهمسانی )(-1

0.86

27.4

0.01
0.00

Adjusted R-squared=0.45, Durbin-Watson stat=1.98, AIC= 3.09, SBC=3.18
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طبق نتایج به دست در جدول  ،6نرخ تورم تولیدکننده از نرخ تورم در وقفده اول و دوم اثدرات
مثبتی دریافت می نماید .اما اثرات وقفه دوم از نظر آمار بدی معندی اسدت .ضدری وقفده اول ندرخ
تورم نشان می دهد که اگر وقفه اول نرخ تورم ی

واحد افزایش بیابد ،آنگاه نرخ تورم تولیدکننده

به اندازه  0/2واحد با فرض ثابت بودن سایر شرای  ،افزایش خواهد یافت .اجزا اخالل وقفه سوم
نیز اثرات مثبت معنیدار به اندازه  0/3واحد بر نرخ تدورم تولیدکنندده دارد .نااطمیندانی تدورم نیدز
اثرات مثبت و معنی دار بر نرخ تورم دارد بده طدور کده اگدر نااطمیندانی تدورم تولیدکنندده ید
واحد افزایش بیابد ،آنگاه با ثابت بودن سایر شدرای  ،ندرخ تدورم تولیدکنندده بده انددازه  0/1واحدد
افزایش خواهد یافت .معادله واریانس نرخ تورم تولیدکننده نیز نشدان مدی دهدد کده الگدو تخمدین
زده شده ) SVM(0,1است و هر جزء ) SVM(1معنی دار و مثبت هست .درنهایت ،معیارها خدوبی
برازش الگو نشاندهنده مناس

 .1در الگوها سر زمانی ت

بودن الگو برازش شده دارد.

1

متغیره ،مقدار معیار  R2نسبت به الگوها چندمتغیره مقدار کمتر دارد.
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جدول  .6نتایج تخمین الگو ( SVMمتغیر وابسته نرخ تورم تولیدکننده)
مقدار ضری

متغیر

مقدار آماره z

سطح معنیدار

1.2

8.28

0.00

عرض از مبدأ

0.2

3.67

0.00

نرخ تورم تولیدکننده با دو وقفه ())AR(2

0.07

1.4

0.18

اجزا اخالل در وقفه سوم ())MA(3

0.3

5.58

0.00

نااطمینانی تورم تولیدکننده

0.1

3.61

0.00

نرخ تورم تولیدکننده با ی

وقفه

())AR(1

معادله واریانس SVM

عرض از مبدأ

0.009

3.03

0.00

واریانس ناهمسانی )(-1

0.97

337.4

0.00

Adjusted R-squared=0.38, Durbin-Watson stat=1.99, AIC= 3.25, SBC=3.35

مأخذ :محاسبات تحقیق

در ادامه مطالعه برا بررسی تابع واکدنش بده ضدربه متغیرهدا مطالعده از الگدو  VARاسدتفاده
میشود و با توجه به اینکه متغیرها در سطح ایستا هستند ،بنابراین برا ورود به الگو  VARمشدکلی
وجود ندارد .ابتدا به تعیین وقفه بهینه الگو  VARپرداختده مدیشدود .جددول  7تعیدین وقفده بهینده
الگو  VARرا نشان می دهد .با توجه به دو معیار  SCBو  HQوقفه ی
الگو  VARبا ی

پذیرفته می شود .بندابراین

وقفه برازش شده و تمام متغیرها درونزا فرض شد.
جدول  .7تعیین وقفه بهینه الگو VAR

معیار

AIC

SCB

HQ

بدون وقفه

14.2

14.3

14.3

وقفه

9.48

*9.72

*9.58

دو وقفه

9.47

9.9

9.64

سه وقفه

*9.38

10

9.63

ی

مأخذ :محاسبات تحقیق
* وقفه بهینه
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توابع واکنش به ضربه نشاندهنده میزان واکنش تابع هد
معیار در طول وقفهها آتی است .یعنی اگر ی

به ی

شوک به اندداز ید

انحدرا

شوک به سیستم معاد ت وارد شود ،با فرض ثابت

آیا متغیر به تعادل بلندمدت خود بازگشت خواهد داشت یا خیر .شکل  3توابع واکنش به ضربه نرخ
تورم و نااطمینانی تورم تولیدکننده و مصر کننده را در حالتها مختلف نمایش میدهد.

(نمودار افقی نشاندهنده وقفه و نمودار عمود نشاندهنده میزان واکنش به شوک است)
شکل  .3توابع واکنش به ضربه نرخ تورم و نااطمینانی تورم تولیدکننده و مصر کننده
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
هد

مطالعه بررسی ارتباط بین نااطمینانی نرخ تورم بدا ندرخ تدورم تولیدکنندده و مصدر کنندده و

مطالعه نشان می دهد که علیت دوطرفه بین نرخ تورم و نااطمینانی تورم تولیدکننده و مصدر کنندده
وجود دارد ،یعنی تغییرات ندرخ تدورم تولیدکنندده و مصدر کنندده علدت نااطمیندانی تدورم بدوده و
عکس این رابطه نیز برقرار است .بنابراین ،افزایش در قیمت ها تولیدکننده به مصر کننده منتقدل
شده و افزایش قیمت مصر کننده نیز به تولیدکنندده انتقدال مدییابدد .نتدایج تخمدین الگوهدا نشدان
می دهد که نااطمینانی تورم در بین مصر کننده اثرات بیشتر نسبت بده نااطمیندانی تدورم در میدان
تولیدکننددده دارد امددا واکددنش تولیدکننددده نسددبت بدده ایجدداد شددوک در میددان تولیدکننددده بیشددتر از
مصر کننده است .این مسئله پیچیدگی ارتباط بین نرخ تورم و نااطمینانی تورم در بین تولیدکنندده
و مصر کننده را نشان می دهد .رفتار تولیدکننده بیشتر بر مبنا متغیرها دیگدر اثرگدذار بدر ندرخ
تورم است اما مصر کننده بیشتر به ندرخ تدورم و نااطمیندانی آن توجده دارد؛ یعندی تولیدکنندده بده
واسطه اطالعات بیشتر و جستجو برا یافتن اطالعات بیشتر ،دیگر عوامل اقتصاد اثرگذار بر ندرخ
را نیز در نظر دارد ،این مسئله از مقدار ضرای بهدستآمده در الگوها  SVMمشخص است.
طبق نتایج مطالعه ،تحلیل واکدنش بده شدوک تدورم و نااطمیندانی تدورم در میدان تولیدکنندده و
مصر کننده متفاوت است .تولیدکننده بده شدوک هدا واکدنش هدا بیشدتر و مانددگارتر از خدود
نسبت به مصر کننده نشان میدهد .بدزر تدرین واکدنش مصدر کنندده نسدبت بده شدوک تدورم
مصر کننده است یعنی شوک واردشده از تورم مصر کننده در حالی که تولیدکننده بده شدوک
ناشی از طر

تولیدکننده و مصر کننده واکنش قابل توجهی دارد .یعندی اگدر تغییراتدی در تدورم

مصر کننده به وجود آید این تغییرات بهسرعت به تولیدکننده منتقدل شدده و بدا گذشدت  3الدی 4
وقفه (ماه) تعدیل می شود .اما مصر کننده تنها دو وقفه (ماه) به شوک ناشدی از تدورم تولیدکنندده
واکنش نشان داده و بهسرعت این شوک تعدیل میشود و رفتار مصر کنندده بده تعدادل بلندمددت
خود می رسد .در خصدوص نااطمیندانی تدورم نیدز تفداوت هدا رفتدار بسدیار بدین تولیدکنندده و
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مصر کننده وجود دارد .بیشدترین واکدنش نااطمیندانی تدورمی مصدر کنندده بده شدوک ناشدی از
نااطمینانی تورم است که در طول  10وقفه نیز بده تعدادل بلندمددت خدود نمدیرسدد .بعدد از شدوک
است ،بعد از آن نیز واکنش کمتر نسبت به شوک تدورم تولیدکنندده واکدنش وجدود دارد؛ یعندی
نااطمینانی تورم در میان مصر کننده بیشتر به ندرخ تدورم مصدر کنندده و نااطمیندانی آن واکدنش
نشان می دهد که این مسئله در مقدار ضرای بدرآورد الگدو  SVMنیدز قابدل درک اسدت .ایدن
رفتار در میان تولیدکننده متفاوت است ،به طور که نااطمینانی تورم تولیدکننده بیشدترین واکدنش
را به شوک نااطمینانی تورم تولیدکننده داشته و سپس به شوک تورم مصر

کنندده واکدنش نشدان

میدهد و در مرتبه بعد به شوک تورم تولیدکننده واکنش نشان میدهد .بنابراین نااطمیندانی تدورم
تولیدکننده اثرات قابل توجهی از نرخ تورم مصر کننده دارد .همچنین تفاوت رفتار دیگر که
در میددان نااطمینددانی تددورم تولیدکننددده و مصددر کننددده وجددود دارد ،بحددث پایدددار شددوک در
نااطمینانی تورم مصر کننده است که نسبت به تولیدکننده زمان بیشتر برا تعدیل نیاز دارند.
با توجه به ارتباطات موجود بین تورم و نااطمینانی تورم تولیدکننده و مصدر کنندده مدی تدوان
چرخه تورم و نااطمینانی تورم را برا مصر

کننده و تولیدکننده ترسیم کرد .شدرو چرخده ندرخ

تورم در کشور را می توان از تورم تولیدکننده فرض کدرد؛ زیدرا نسدبت بده تدورم مصدر کنندده از
عناصر بیرونی بیشتر اثرپذیر است .بنابراین با افزایش نرخ تورم تولیدکننده ،نااطمینانی ندرخ تدورم
تولیدکننده و نرخ تورم مصر کننده اثر افزایشی خواهند گرفت که خود این آثار افزایشی بر ندرخ
نااطمینانی تورم مصر کننده نیز اثرگذار خواهد بود .بدا ادامده چرخده ،ندرخ تدورم تولیدکنندده نیدز
تحت تأثیر این اثرات افزایشی قرار گرفته و مجدداا افزایش خواهد یافت کده منجدر بده تمدیدد ایدن
شوک خواهد شد.
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بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادها سیاستی زیر را ارائه داد:
 .1اگر سیاست هایی مبنی بر کنترل تورم اتخاذ شود ،این سیاست باعدث مدی شدود کده نااطمیندانی
تورم نیز کنترل گردد .این کنترل شدن تورم و نااطمینانی تورم باعث میشود که نرخ تورم نیدز
کنترل شود و اثر مضاعف ایجاد کند.
 .2کنترل نرخ تورم تولیدکننده اثرات مؤثر بیشتر نسبت به کنترل تدورم مصدر

کنندده خواهدد

داشت؛ بنابراین اگر دولت تصمیم به کنترل تورم داشته باشد که دارد ،باید تمرکز بیشدتر بدر
کنترل نرخ تورم تولیدکننده داشته باشد که اثرات آن در نرخ تورم مصر کننده نیدز مشداهده
خواهد شد .البته باید به واردات کا ها مصرفی نیز توجه داشت که تورم آن از طریق کنترل
نرخ ارز صورت خواهد گرفت.
 .3قرار گرفتن نرخ تورم در مدار کاهشی فرصت بسیار مناسدبی بدرا سیاسدت گدذاران اسدت تدا
انتظارات تورم و نااطمینانی حاصل از آن را کاهش دهندد .تجربدها کده دولدت در سدالهدا
اخیر به دست آورده است ،مؤید این مسئله است؛ زیدرا در حدال حاضدر انتظدارات تدورمی در
کشور پایین بوده و به تبع آن نااطمینانی کاهش داشته است .اگر دولت قصد ایجاد رونق دارد،
باید از افزایش تورم خوددار کند و ایجداد روندق را بدا حفد تدورم در سدطح فعلدی و عددم
افزایش آن انجام دهد تا دستاورد کاهش انتظارات تورمی در جامعه از بین نرود.
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 .4در کوتاهمدت با دور از اتخاذ سیاسدتهدا تدورمزا و در بلندمددت بدا اتخداذ سیاسدتهدا
ضدتورمی در جهت کاهش نااطمینانی تورم به عنوان ی

مرکز از اعمال سیاست ها پولی و مالی

که منجر به افزایش تورم و درنتیجه آن نوسانات تدورم شدود ،اجتنداب کندد .نااطمیندانی تدورم
باعث به وجود آمددن انتظدارات تدورمی در بلندمددت مدی شدود .وجدود انتظدارات تدورمی در
بلندمدت یکی از عواملی است که ثبات نرخ ها آتی تورم در سدطوح پدایین را مدورد تردیدد
قرار می دهد .لذا عالوه بر بهکارگیر ابزارها پولی و مالی مناس  ،جل باور و اعتماد مردم
نیز باید در سیاستگذار ها مورد توجه قرار گیرد.
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