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  هاي تورم در اقتصاد ایران نقش اطالعات چسبنده در پویایی
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  01/04/1395  پذیرش: تاریخ  27/08/1394  دریافت: تاریخ

  چکیده
در اقتصـاد   یمـت ق ییردارند که تواتر تغ ینداللت بر ا یراندر ا یمتق یبرآورد درجه چسبندگ ینهدر زم یمطالعات تجرب

 یـن . اکننـد  یمـ  ییربه سرعت تغ یدارند و در اثر اصابت تکانه پول یینیپا یاربس يماندگار ها یمتق یگر،د یانباالست. به ب
 یربـر نـرخ تـورم تـاث     یربـا تـاخ   یـران در اقتصـاد ا  یدارند که تکانه پـول  ینداللت بر ا یاست که مطالعات تجرب یدر حال

گذشـته،    دهـه  باشد. در طـول دو  یراناطالعات در اقتصاد ا یوجود چسبندگ تواند یتناقض م ین. علت بروز اگذارد  یم
 یـد پد صـادي به انتظـارات کـارگزاران اقت   یده اطالعات و نقش آن در شکل یچسبندگ یتحول اهم یاريمطالعات بس

) نشـان دادنـد   2002( یـس و ر یـو منک ياطالعات مانند الگو یبا فرض چسبندگ ییانتظارات عقال يآمده است. الگوها
تحـت   يبـا الگوهـا   یسـه را در مقا یمتفـاوت  یاسـتگذاري س يهـا  داللـت  توانـد  یاطالعـات مـ   یکه به چه نحو چسبندگ

در هـر   ینـوع از چسـبندگ   یـن ا یـزان از وجـود و م  یداشـتن درك درسـت   یناطالعات کامل به همراه داشته باشد. بنابرا
 یـران اقتصـاد ا  يبـرا  یاطالعـات تـاکنون مطالعـه تجربـ     یاست. در رابطه با برآورد درجه چسبندگ یتاقتصاد حائز اهم

شـده توسـط خـان و چـو      یشـنهاد پ یکرداز رو یرويمقاله، به پ ینشکاف، در ا ینشده است. به منظور پر کردن اانجام ن
اطالعات  یتحت اطالعات چسبنده که همان درجه چسبندگ یلیپسف یمنحن یدي) پارامتر کل2010( یون) و کوب2006(

اطالعـات رد   یبـر عـدم وجـود چسـبندگ     یصفر مبنـ  یهبه دست آمده، فرض یج. بر اساس نتاشود یزده م یناست، تخم
 ییـد تا یـران اقتصـاد ا  يهـا  ها با استفاده از داده بنگاه گذاري یمتق ینداطالعات در فرآ یوجود چسبندگ ینبنابرا شود، یم
تا بنگـاه مجموعـه اطالعـات مـورد اسـتفاده در       کشد یبه طور متوسط دو فصل طول م دهد ی. برآوردها نشان مشود یم
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  مقدمه -1

هاي اسمی، هنوز اجماع کاملی میان اقتصاددانان  اتفاق نظر بر سر اهمیت چسبندگی با وجود

بـراي ارزیـابی اثـرات     دگذاري که بای ترین و سازگارترین مدل قیمتپولی در مورد مناسب

  مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد. در یک اقتصاد هاي پولی  سیاست

ات کینزین جدید مورد استفاده قرار گذاري که به طور وسیع در ادبی مدل قیمت

کنـد در هـر دوره    ) اسـت کـه فـرض مـی    1983( 2کـالوو  1گیرد، مدل قیمت چسبنده می

شـوند قـادر خواهنـد بـود تـا قیمـت        ها که به طور تصادفی انتخاب مـی  تعدادي از بنگاه

سـازي از   گذاري بـه دلیـل سـادگی در مـدل     کاالهایشان را تعدیل کنند. این مدل قیمت

برخوردار است. با این حال مطالعات بسـیاري   - ها نسبت به سایر مدل- مقبولیت بیشتري 

)، دیکسـون  2002( 3اند (منکیو و ریس به اشکاالت و نقاط ضعف این مدل اشاره کرده

)). این مطالعات نشان دادند که واکنش نرخ تورم به تکانه سیاست پولی 2010( 4و کارا

) کــه از مـدل کـالوو اســتفاده   DSGE( 5ي تصـادفی هـاي تعـادل عمــومی پویـا    در مـدل 

 6هـاي خودرگرسـیونی بـرداري    هـاي اقتصادسـنجی (نظیـر مـدل     اند بر خالف مدل کرده

)VAR تکانه پس از چند این )) از پایداري بسیار کمی برخوردار است به نحوي که اثر

اسـت کـه   رود. بنـابراین ایـن انتقـاد کلـی بـر مـدل کـالوو وارد         دوره سریعاً از بـین مـی  

  . کندسازي  تواند پایداري نرخ تورم را مدل نمی

هاي چسبنده هسـتند کـامالً یـک تصـریح      هاي تعادل عمومی که مبتنی بر قیمت مدل

دهنـد کـه در ادبیـات بـه ایـن تصـریح، منحنـی         هاي تورم ارائـه مـی   را براي پویایی 7جلونگر

گوها کـه مبتنـی بـر الگـوي     . این دسته از الشود می) اطالق NKPC( 8فیلیپس کینزین جدید

                                                                                                              
1- Sticky Price Model 
2- Calvo 
3- Mankiw and Reis 
4- Dixton and Kara 
5- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
6- Vector Auto-Regressive  
7- Forward-looking 
8- New Keynesian Phillips Curve (NKPC) 
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را نشـان   1) هستند، قادر نیستند تا اینرسـی تـورم  1983گذاري پیشنهادي توسط کالوو ( قیمت

داللت بر این دارد که نرخ تورم در دوره جـاري تـابعی از شـکاف     NKPCتصریح  2دهند.

ایـن   تولید در دوره جاري و انتظارات از نرخ تورم در آینده است. در نتیجه، نـرخ تـورم در  

در تنـاقض بـا شـواهد     کـه دهد  هاي سیاست پولی واکنش نشان می الگو بسیار سریع به تکانه

تجربی است. به منظور غلبه بر این مشکالت، اصالحاتی در این الگو انجام گرفت که از آن 

و  )2000( 4)، ارسـگ، هندرسـون و لـوین   1999( 3توان به مطالعات گلـی و گرتلـر   جمله می

  ) اشاره کرد. 2001( 5ایچنبام و اوانزریستیانو، ک

ــه پــولی،    ــه تکان ــورم ب ــر واکــنش ســریع نــرخ ت ــا در راســتاي غلبــه ب مــدل کــالوو ب

یابی مجدد قیمـت کاالیشـان    هایی که قادر به بهینه که در آن بنگاه شدمعرفی  6بندي شاخص

هـاي تـورم    خنیستند، قیمت کاالي خود را با نرخ تورم دوره قبل (و یا میانگین موزونی از نر

هـاي پـولی اثـر     شـود تـا تکانـه    کنند. اگرچه لحاظ این فـرض باعـث مـی    گذشته) تعدیل می

گذاري، درجـه چسـبندگی قیمـت را     ین مدل قیمت، اما پایدارتري بر نرخ تورم داشته باشند

بنابراین . کند قابل استخراج است، برآورد می 7ها هاي خرد قیمت بسیار بیشتر از آنچه از داده

ابی به میزان قابل قبـولی از پایـداري نـرخ تـورم و درجـه چسـبندگی باعـث شـد تـا در          دستی

گذاري مختلـف بـه منظـور انطبـاق هـر چـه بیشـتر بـا          هاي قیمت هاي اخیر طیفی از مدل سال

   شواهد تجربی پیشنهاد شوند.

هاي تورم در اقتصاد ایران داللـت بـر ایـن     حقایق آشکارشده در رابطه با پویایی

ــه - 1 دارد کــه ــورم تــأثیر مــی   تکان ــا وقفــه روي نــرخ ت ــد هــاي سیاســت پــولی ب  گذارن

                                                                                                              
1- Inflation Inertia 

  ها را نشان دهد. تواند اینرسی موجود در سطح قیمت این الگو می -  2

3- Gali and Gertler 
4- Erceg, Henderson, and Levin 
5- Christiano, Eichenbaum, and Evans 
6- Calvo with Indexation 
7- Micro-Price Data 
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، 2طهرانچیـان و همکـاران  تـورم درجـه پایـداري بـاالیی دارد (     - 2 .)1390، 1زاده زمان(

بررسی مطالعات انجام شده در این در حالی است که  .)1393و الهی و همکاران،  1392

دهد  هاي تعادل عمومی پویاي تصادفی نشان می اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت مدل

نرخ تورم پس از گذشت تنهـا  اثر تکانه پولی بر گذاري کالوو،  که با فرض مدل قیمت

   3شود.  فصل میرا می دو

) 2002یـو و ریـس (  کـه توسـط منک  » اطالعات چسبنده«گذاري مبتنی بر  مدل قیمت

 شده ارائه دهـد.  حقایق آشکاراین تواند یک توضیح ساختاري براي  می ،پیشنهاد شده است

) نشان داد که ایـن  2002) با بررسی مدل اطالعات چسبنده منکیو و ریس (2006( 4کویبیون

مدل قادر است اینرسی تورم را به خوبی نشان دهد. لحاظ دو ویژگی مهم شامل چسـبندگی  

شود تـا ایـن مـدل بتوانـد      در این مدل باعث می 5زرسانی اطالعات و چسبندگی حقیقیرو به

 سازي کند. حقایق آشکار شده در رابطه با اینرسی تورم را شبیه

ها در هر دوره قادر به تعدیل قیمت کاالي  ، بنگاهاطالعات چسبندهبر اساس الگوي 

دیـدي راجـع بـه وضـعیت     ج طالعـات در هر دوره، ا ها تنها کسري از بنگاه، اما خود هستند

آورنـد و در   دسـت مـی  ه گـذاري بنگـاه) بـ    اقتصاد (و متغیرهاي اثرگذار بر تصمیمات قیمت

ها که اطالعات جدیـدي راجـع    . بقیه بنگاهکنندنتیجه قادرند قیمت بهینه جدیدي را محاسبه 

                                                                                                              
در دوره زمانی ) VECMXزا ( ) با استفاده از مدل تصحیح خطاي برداري با متغیرهاي برون1390زاده ( زمان -  1

بر عملکرد متغیرهاي اقتصاد کالن از جمله نرخ هاي پولی  به بررسی اثرات شوك 1387تا فصل دوم  1367فصل اول 

کشد تا اثر تکانه پولی به طور کامل بر نرخ  فصل طول می 8تقریبا پرداخت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که  تورم

  مطالعات دیگر هم موید این حقیقت است. تورم تخلیه شود.

استفاده از دو روش حداکثر درستنمایی و حداکثر درستنمایی ) پایداري تورم را با 1392طهرانچیان و همکاران ( -  2

مورد آزمون قرار دادند. بر اساس نتایج آنها، درجه انباشتگی در هر دو مدل،  1390تا  1351تعدیل شده در دوره زمانی 

نه بر نرخ به دست آمد که موید پایداري نرخ تورم در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، اثر یک تکا 5/0کمتر از 

  تورم تا مدتی طوالنی باقی خواهد ماند.
  1391توکلیان،  و کمیجانی به شود رجوع نمونه براي - 3

4- Coibion 
5- Real Rigidities 
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د. تحت مکانیزم دهن هاي قبلی ادامه می اند با همان قیمت دست نیاوردهه به شرایط اقتصادي ب

بنـابراین تعـدیل    ،گیـرد  اطالعات چسبنده، انتشار اطالعات در اقتصاد به کندي صـورت مـی  

  افتد.   قیمت به دلیل وجود چسبندگی در اطالعات به کندي اتفاق می

آوري و پـردازش اطالعـات جدیـد بـراي      در این الگو فرض بر این است کـه جمـع  

تورم در الگوي منکیو و ریس توسط منحنی فیلیـپس   هاي بنگاه با هزینه همراه است. پویایی

ایـن   SIPCترین ویژگی تصریح  شود. مهم ) نشان داده میSIPC( 1اطالعات چسبنده تحت

(یا مبتنـی   2است که نرخ تورم جاري نه تنها به شکاف تولید جاري بلکه به انتظارات گذشته

شـکاف تولیـد در دوره جـاري نیـز      تغییـرات هاي گذشته) از نرخ تـورم و   بر اطالعات دوره

بـا دشـواري    SIPCشود تـا بـرآورد تجربـی پارامترهـاي      بستگی دارد. این ویژگی باعث می

هـا دارد کـه در هـر     کسـري از بنگـاه  که داللت بر -مواجه شود. درجه چسبندگی اطالعات 

ارامتر ترین پـ  کلیدي -کنند دوره از اطالعات قدیمی در تعیین قیمت کاالي خود استفاده می

SIPC .است  

 )2010کویبیـون ( و ) 2006( 3خـان و چـو  در این مقاله به پیروي از روش پیشـنهادي  

شـود. در ایـن روش، بـراي محاسـبه      درجه چسبندگی اطالعات در اقتصاد ایران برآورد مـی 

هاي گذشته  بینی) شرایط اقتصادي در دوره جاري مبتنی بر اطالعات دوره انتظارات (یا پیش

 ،) پیشنهاد شده اسـت 2003( 5که توسط استاك و واتسون 4اي نمونه  بینی برون شاز روش پی

هـاي توزیـع    اي از الگوهاي خودرگرسیونی با وقفـه  شود. در این روش، مجموعه استفاده می

اي براي هـر یـک از ایـن الگوهـا      هاي برون نمونه بینی برآورد و سپس پیش )ARDL( 6شده

شـوند. در مرحلـه دوم بـا     ها با یکدیگر ترکیب مـی  بینی یشمحاسبه و در نهایت تمامی این پ

                                                                                                              
1- Sticky Information Phillips Curve (SIPC) 
2- Past Expectation 
3- Khan and Zhu 
4- Out-of-Sample Forecast 
5- Stock and Watson 
6- Autoregressive-Distributed Lag 
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هاي دنیاي واقـع، درجـه چسـبندگی اطالعـات بـه       ها و همچنین داده بینی استفاده از این پیش

  شود.  صورت تجربی برآورد می

 1فاصـله اطمینـان بـوت اسـترپ     ،، براي برآوردهـا مطرح شده اي ر روش دو مرحلهد

در مرحله اول نیز در نظر گرفته  2ه شدهشود تا نااطمینانی حول رگرسورهاي ساخت ساخته می

در بـر عـدم وجـود چسـبندگی اطالعـات       مبنـی بر اساس نتایج این مقاله، فرضیه صفر  شود.

بـه عبـارت    .بـرآورد شـده اسـت    51/0میزان ایـن نـوع چسـبندگی    شود.  رد میاقتصاد ایران 

هـا در تعیـین قیمـت کـاالي خـود از       درصـد از بنگـاه   51ور متوسط در هر دوره به ط ،دیگر

کنند. این نتیجه داللت بر ایـن دارد کـه بـه طـور      روز نشده استفاده می اطالعات قدیمی و به

کشد تا بنگاه مجموعـه اطالعـات مـورد اسـتفاده در تعیـین قیمـت         فصل طول می دومتوسط 

و  SIPCع خودهمبسـتگی تـورم در الگـوي    . همچنین بررسی تـاب کندروز  کاالي خود را به

هاي واقعی داللت بر این دارد کـه الگـوي اطالعـات چسـبنده بـه خـوبی        مقایسه آنها با داده

  تواند پایداري نرخ تورم در اقتصاد ایران را نشان دهد.  می

 مطالعـات دوم بخـش  پـس از مقدمـه در    ؛بخش تشکیل شده است ششاین مقاله از 

مـورد بررسـی    ،برآورد درجه چسبندگی اطالعات انجام گرفته است که در رابطه با تجربی

) 2002منکیـو و ریـس (  گذاري  قیمتالگوي  سوم چارچوب نظريگیرد. در بخش  قرار می

هـاي   داده روش برآورد تجربی الگوي اطالعات چسـبنده و ، چهارمشود. در بخش  ارائه می

نتـایج بـرآورد الگـو بـه      پـنجم بخـش  شـود. در   توضیح داده میدر این مطالعه مورد استفاده 

و ارائـه   نتـایج بندي  به جمع نیز شود. بخش پایانی مقاله یت نتایج ارائه میسهمراه تحلیل حسا

  پردازد. میهاي سیاستی  توصیه

  

                                                                                                              
1- Bootstrapped Confidence Intervals 
2- Generated Regressors 
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  ادبیات موضوع -2

تاکنون مطالعـه تجربـی بـراي اقتصـاد ایـران       ،در رابطه با برآورد درجه چسبندگی اطالعات

هاي اسمی  کاربرد الگوي اطالعات چسبنده در معرفی چسبندگی با وجودانجام نشده است. 

چسبنده (نظیر مـدل    از الگوهاي قیمتمطالعات داخلی  اکثرهاي کینزین جدید، در  در مدل

) بـراي نشـان دادن چسـبندگی اسـمی بهـره گرفتـه       1مدل هزینه لیستگذاري کالوو یا  قیمت

   2.شده است

الگوي اطالعات چسبنده براي معرفی چسبندگی  در میان مطالعات تجربی که از

صـمدي   و )1393صارم (توان به دو مطالعه  اند، می اسمی در اقتصاد ایران استفاده کرده

هاي متفاوت به دو نتیجه عکـس   ) اشاره کرد که با استفاده از روش1394مهر ( و اوجی

  نـرخ تـورم در  هـاي   در رابطه بـا قابلیـت الگـوي اطالعـات چسـبنده در توضـیح پویـاي       

  ایران رسیدند. 

بـا  الگـوي اطالعـات چسـبنده     بـه ارزیـابی و مقایسـه   بـراي اولـین بـار     )1393صارم (

 بنــدي) و (یــا همـان مــدل کـالوو بــا شـاخص    نگـر  گــذاري کـالوو، گذشــته  ي قیمـت هـا الگو

با فرض الگوهـاي  در این مطالعه پرداخت. او هاي تورم و تولید  در توضیح پویایی 3هیبریدي

اثر  هیبریدي بندي و کالوو با شاخصکالوو، ، اطالعات چسبنده گذاري مختلفی شامل قیمت

  . را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادسیاست پولی 

مدل اطالعات چسـبنده در توضـیح   دهد که  در این مطالعه نشان می سازي نتایج شبیه

چنـین نتـایج مربـوط بـه     آثار سیاست پولی نسبت به سـایر الگوهـا عملکـرد بهتـري دارد. هم    

سازي اثر تکانه سیاست پولی داللت بر ایـن دارد کـه رفتـار تـورم و شـکاف تولیـد در        شبیه

الگوي اطالعات چسبنده سازگاري بیشتري با آنچـه در واقعیـت از سیاسـت پـولی مشـاهده      

پـولی   در مدل اطالعات چسـبنده تـورم بـا وقفـه نسـبت بـه سیاسـت        زیرا اوال، شود دارد می

                                                                                                              
1- Menu Cost 

  )1389) و متوسلی و همکاران (1391رجوع شود به کمیجانی و توکلیان ( - 2

3- Hybrid  
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نگـر) واکـنش    در این مدل (نسبت به مـدل هیبریـدي و گذشـته    دهد و ثانیا نشان می واکنش

 تر و انطباق بیشتري با واقعیت دارد.  شکاف تولید مناسب

) با استفاده از روش تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی بـه      1394مهر ( صمدي و اوجی

منکیـو و ریـس   بررسی و ارزیابی دو الگوي چسبندگی قیمت هیبریـد و اطالعـات چسـبنده    

هـاي اقتصـاد ایـران و مقایسـه سـکون و پایـداري        ) پرداختند. آنها بـا اسـتفاده از داده  2002(

نرخ تورم در دو الگوي مطرح شـده بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه الگـوي چسـبندگی قیمـت          

دهـد. در   هیبرید بهتر از الگوي اطالعات چسبنده، سکون و پایداري نرخ تـورم را نشـان مـی   

ج این مطالعه داللت بر این دارد که الگوي چسبندگی قیمـت هیبریـد نسـبت بـه     مجموع نتای

چسـبندگی اطالعـات، تطـابق بیشـتري بـا اقتصـاد ایـران دارد. ایـن نتیجـه در تضـاد بـا یافتـه             

  ) است.1393مطالعه صارم (

هاي  با توجه به عدم انجام مطالعات کافی در رابطه با شناسایی میزان انطباق مدل 

تـوان بـا    ي مختلف به ویژه مـدل اطالعـات چسـبنده در اقتصـاد ایـران، نمـی      گذار قیمت

هاي نـرخ تـورم صـحبت کـرد.      قطعیت در رابطه با عملکرد این الگو در توضیح پویایی

اي که باید به آن توجه شود این است که در مطالعات مورد اشاره، به دلیل فقـدان   نکته

اطالعات در اقتصاد ایـران، درجـه    مطالعه تجربی در خصوص برآورد درجه چسبندگی

این نوع از چسبندگی بر اساس مطالعات خارجی مقداردهی شده است (و یا در برآورد 

). بنـابراین در  1بیزي، میانگین پیشین این پارامتر از مطالعات خارجی اقتباس شـده اسـت  

 گذاري در گام نخسـت الزم اسـت پـارامتر کلیـدي     راستاي مقایسه بهتر الگوهاي قیمت

هـاي   با اسـتفاده از داده  - یا همان درجه چسبندگی اطالعات- الگوي اطالعات چسبنده 

  اقتصاد ایران برآورد شود.

در ادامــه مطالعــاتی کــه در کشــورهاي دیگــر در رابطــه بــا بــرآورد تجربــی درجــه   

گیـرد. در ایـن مطالعـات از     مورد بررسـی قـرار مـی    ،چسبندگی اطالعات انجام گرفته است

                                                                                                              
) در برآورد بیزین پارامترهاي مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی به پیروي از مطالعه 1394مهر ( صمدي و اوجی -  1

  در نظر گرفتند.  75/0) میانگین پیشین را براي درجه چسبندگی اطالعات معادل 2002منکیو و ریس (
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اطالعـات چسـبنده    تحـت هـاي مختلفـی بـه منظـور بـرآورد منحنـی فیلیـپس         هها و داد روش

  استفاده شده است که در این بخش به طور جامع به آنها پرداخته خواهد شد.

هـاي   ادبیات تجربی مربوط به برآورد درجه چسبندگی اطالعـات را بـر حسـب داده   

بنـدي   دو دسـته کلـی طبقـه   تـوان بـه    مورد استفاده براي نشان دادن انتظارات گذشته نگر می

ــیش -1کــرد:  ــه شــده توســط  پ ــیشپ بینــی ارائ ــه بینــی یمــایش پ ــدگان حرف   ،SPF(1اي ( کنن

در ادامـه   اي. نمونـه   بینـی بـرون   بینی متغیرهاي الگو با استفاده از روش پیش برآورد پیش -2 

  گیرد. بندي مورد بررسی قرار می برخی از مطالعات انجام شده در هر طبقه

) اولین مطالعه تجربی در زمینه بـرآورد کمـی درجـه چسـبندگی     2003( 2کارول

هـاي   . کـارول از داده را انجام داد) 2002اطالعات در الگوي پیشنهادي منکیو و ریس (

اي براي بررسـی درجـه    کنندگان حرفه بینی و همچنین پیش 3مربوط به پیمایش خانوارها

ــا بهــرهچســبندگی اطالعــات در اقتصــاد آمریکــا اســتفاده کــر   ــدل  د. وي ب ــري از م گی

بـه بررسـی تحـوالت انتظـارات تـورمی خانوارهـاي آمریکـایی         4اپیدمیولوژي انتظارات

بـر ایـن فـرض بنـا شـده اسـت کـه خانوارهـا         کـارول  پرداخت. الگـوي مـورد اسـتفاده    

هاي ارائه شده توسـط متخصصـان    بینی انتظاراتشان را در مورد تورم آتی بر اساس پیش

  دهند.  ها شکل می نهاقتصادي در رسا

به عبارت دیگر، در هـر دوره، تنهـا کسـري از خانوارهـا اطالعـات جدیـد را از       

دهنـد. بـا اسـتفاده از ایـن      تعدیل انجام مـی  خود ها دریافت و در انتظارات تورمی رسانه

) از اطالعـات بـه روز در   27/0الگو، کارول نشان داد که تقریبا یک چهارم خانوارهـا ( 

کنند. به بیان دیگر، شواهدي دال بر تأخیر  استفاده می خود ارات تورمیدهی انتظ شکل

اي بـه خانوارهـا در اقتصـاد     کننـدگان حرفـه   بینـی  یک ساله در انتقال اطالعات از پـیش 

 آمریکا وجود دارد.

                                                                                                              
1- Survey of Professional Forecasters 
2- Carroll 
3- Household Survey 
4- Epidemiology Model of Expectations 
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) SPFاي ( کنندگان حرفه بینی ) با استفاده از پیمایش پیش2008و همکاران ( 1دوپکه

)SPF به برآورد (SIPC  آلمـان، فرانسـه، انگلـیس و       براي) چهار اقتصـاد بـزرگ اروپـایی

) بـراي بــرآورد  SUR( 2هـاي بـه ظــاهر نـامرتبط    ایتالیـا) پرداختنـد. آنهـا از روش رگرســیون   

ها انتظـارات   در فرانسه، آلمان و انگلیس، بنگاه آنها به این نتیجه رسیدند کهاستفاده کردند. 

د در حالی که در ایتالیا ایـن تعـدیل تقریبـاً هـر     کنن روز می بار در سال به را یک خود تورمی

 گیرد. بار صورت می ماه یک شش

ــروي از الگــوي پیشــنهادي کــارول ( 2012( 3کــاریرا ــه پی ــا اســتفاده از 2003) ب ) و ب

در پرو، به بـرآورد درجـه چسـبندگی     4ها و موسسات مالی هاي مربوط به پیمایش بنگاه داده

خـالف کـارول کـه بـه بررسـی انتقـال اطالعـات از         اطالعات در این اقتصـاد پرداخـت. بـر   

گیري انتظارات پرداخت، کـاریرا جریـان اطالعـات     متخصصان به خانوارها در فرآیند شکل

بـه مـدیران    -کننـد  روزرسانی اطالعات مـی  که منابع بسیاري را صرف به-از موسسات مالی 

درجـه چسـبندگی    رسـید کـه   او به ایـن نتیجـه  . را مورد ارزیابی قرار دادهاي اقتصادي  بنگاه

هـاي مختلـف حساسـیت نشـان      این نتیجه نسبت به تصـریح است و اطالعات تقریباً دو فصل 

بـار   مـاه یـک   شـش هـا تقریبـاً بـه طـور متوسـط هـر        دهد. به بیان دیگـر، مـدیران بنگـاه    نمی

  کنند. اطالعاتشان را به روز می

اي  نمونـه   بینی بـرون  یشهمانطور که بیان شد، تعدادي از مطالعات تجربی از روش پ

اســتفاده نگــر در بــرآورد درجــه چســبندگی اطالعــات  بــراي نشــان دادن انتظــارات گذشــته

کـاریرا و   و )2010کویبیـون ( ،)2006تـوان بـه خـان و چـو (     . از ایـن مطالعـات مـی   اند کرده

بینـی   آوري پیش هاي مربوط به جمع معموالً در پیمایش اشاره کرد. )2014( 5روندان-رامیرز

 ،شـود  فصـل در نظـر گرفتـه مـی     چهـار  بینی کوتـاه و عمومـا   افق پیش کارگزاران اقتصادي،

بنابراین در برآورد درجـه چسـبندگی اطالعـات بـا اسـتفاده از ایـن منبـع داده، محقـق بایـد          

                                                                                                              
1- Dopke 
2- Seemingly Unrelated Regressions 
3- Carrera 
4- Financial Institutions and Firms Survey Data 
5- Ramirez-Rondan 
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علـت تعـدادي از مطالعـات بـه      سال فرض کنـد. بـه ایـن    بینی بنگاه را یک حداکثر افق پیش

بینـی   منظور غلبه بر این محدودیت بـه سـمت اسـتفاده از روش مسـتقیم بـراي بـرآورد پـیش       

  شود. رفتند. در ادامه بیشتر راجع به این مطالعات توضیح داده می

بینی ارائـه   اي و مدل پیش نمونه  بینی برون ) با استفاده از روش پیش2006خان و چو (

 درجه–)، پارامترهاي ساختاري مدل اطالعات چسبنده 2003شده توسط استاك و واتسون (

بینـی   . آنها با فـرض چهـار افـق پـیش    کردند برآورد مستقیم طور به را -اطالعات چسبندگی

نتـایج  فصل) به برآورد درجه چسبندگی اطالعات پرداختند.  20و  12، 8، 5مختلف (شامل 

فصـل   هفـت فصل) تا  پنجبینی  ( براي افق پیش سهدهد که به طور متوسط بین  آنها نشان می

. بـه  کنـد روزرسـانی   کشد تـا بنگـاه اطالعـاتش را بـه     فصل) طول می 20بینی  (براي افق پیش

روز  گـذاري خـود از اطالعـات بـه     ها که در تصمیمات قیمـت  عبارت دیگر، کسري از بنگاه

درصـد (در افـق    13بینـی کوتـاه مـدت) تـا      درصـد (در افـق پـیش    33بـین   کننـد  استفاده می

  بینی بلندمدت) برآورد شده است. پیش

از دو منبـع مختلـف ـ شـامل      SIPCبه منظـور آزمـون تجربـی     )2010کویبیون (

اي و برآورد مستقیم ـ براي برآورد انتظـارات اسـتفاده     کنندگان حرفه بینی پیمایش پیش

  بینـی  از متخصصان اقتصادي در رابطه بـا پـیش   SPFکرد. با توجه به اینکه در پیمایش 

بر  شود، کویبیون به منظور غلبه آنها از متغیرهاي کلیدي در چهار فصل آینده سوال می

بینی نرخ تورم و شکاف  این محدودیت از روش برآورد مستقیم به منظور محاسبه پیش

فصـل) اسـتفاده کـرد. بـر اسـاس نتـایج ایـن         12تـر (  بینی طوالنی هاي پیش تولید در افق

میزان درجه چسبندگی اطالعات به روش  1/0مطالعه، با فرض درجه چسبندگی حقیقی 

درصـد معنـادار    99است (این ضریب در سـطح   53/0فصل،  12برآورد مستقیم در افق 

هــا از اطالعــات بــه روز شــده در     درصــد از بنگــاه  47اســت)، یعنــی در هــر دوره   

  کنند. استفاده می هایشان گیري تصمیم
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  مروري بر ادبیات تجربی مربوط به برآورد درجه چسبندگی اطالعات -)1(جدول 

مدت زمان 

چسبندگی 

 (فصل) 1اطالعات

 مطالعه کشور  هاي مورد استفاده داده الگو

  فصل 4
اپیدمیولوژي 

 انتظارات

ــایش  ــا و پیمـــــ خانوارهـــــ

 اي کنندگان حرفه بینی پیش
 آمریکا

  کارول

 )2003( 

  VARالگوي  فصل 7تا  3

نرخ تورم، نرخ بهره، بازده سهام، 

، نرخ بیکاري، 2حاشیه سود بانکی

، شـکاف  3نرخ استفاده از ظرفیت

  تولید

  آمریکا
  خان و چو 

)2006(  

و آلمان، فرانسه  -

   فصل 4انگلیس 

 فصل 2ایتالیا  -

هاي  روش رگرسیون

 به ظاهر نامرتبط

کننــدگان  بینــی پیمــایش پــیش 

 اي حرفه

آلمان، 

فرانسه، 

انگلیس و 

 ایتالیا

دوپکه و 

  همکاران 

)2008( 

  فصل 2

روش برآورد 

متغیرهاي ابزاري 

الگوي - 4غیرخطی

VAR  

کننــدگان  بینــی پیمــایش پــیش 

متغیرهاي اقتصاد کالن  -اي حرفه

(نرخ تورم، نـرخ بیکـاري، نـرخ    

بهره کوتاه مـدت، حاشـیه سـود    

بانکی، قیمت نفت، نرخ اسـتفاده  

از ظرفیـــت، شـــکاف تولیـــد و 

  شاخص تولید صنعتی)

  آمریکا
  کویبیون

 )2010(  

 فصل 2
اپیدمیولوژي 

 انتظارات
 )2012کاریرا ( پرو ها و موسسات مالی پیمایش بنگاه

  2رژیم تورم باال: در 

در رژیم تورم 

 3پایین: 

 اي هاي آستانه الگو

(دو رژیم تورم باال و 

 پایین)

مدت، حاشیه سود  نرخ بهره کوتاه

بانکی، شاخص بازار سهام، نـرخ  

 ارز و رابطه مبادله

کشور  12

 OECDعضو 

کاریرا و 

  روندان - رامیرز

)2014( 

  

  

                                                                                                              
1- Durations of Information Stickiness 
2- Spread 
3- Capacity Utilization Rate 
4- Nonlinear Instrumental Variables (IV) 
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ــرز ــدان (-کــاریرا و رامی ــه 2014رون ــتفاده از  ) درج ــا اس ــات را ب چســبندگی اطالع

» تورم باال«برآورد کردند. آنها دو رژیم  OECDکشور عضو  12براي  1اي هاي آستانه الگوي

را در نظر گرفتند که در هر کدام از آنها درجه چسبندگی اطالعات متفاوت » تورم پایین«و 

است. فرضیه آنها براي در نظر گرفتن این دو رژیم این بود که در شرایط ثبات اقتصاد کالن 

روزرسـانی اطالعـات    کمتري براي به هاي اقتصادي انگیزه نتیجه نرخ تورم پایین، بنگاه و در

خود در رابطه با وضعیت اقتصاد کالن دارند و در نتیجه درجه چسبندگی اطالعات در ایـن  

هاي فصلی در دوره  هایی است که نرخ تورم باال است. با استفاده از داده دوره متفاوت از دوره

هاي مختلف و  در دوره آنها به این نتیجه رسیدند که درجه چسبندگی قیمت 2007تا  1971

براي کشورهاي مختلف متفاوت است. بر اساس نتایج این مطالعه، درجه چسبندگی اطالعات 

ها اطالعـات   در محیطی با تورم پایین، باالتر است. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی، بنگاه

  کنند.  روز می خود را با سرعت بیشتري به

بینـی نـرخ تـورم و سـایر      هاي مربوط بـه پـیش   با توجه به عدم انتشار عمومی پیمایش

اي بـراي   بـرون نمونـه  بینـی   پـیش متغیرهاي کلیدي در اقتصاد ایران، در این مطالعـه از روش  

  نگر بهره گرفته شده است. برآورد انتظارات گذشته

 

  مبانی نظري -3

، الزم اسـت تـا در گـام نخسـت،     اطالعات چسـبنده برآورد تجربی منحنی فیلیپس تحت پیش از 

فروض بنیادین الگوي اطالعات چسبنده مورد بررسی قرار گیرد، به همین منظـور در ایـن بخـش    

  شود. ) بحث می2002گذاري منکیو و ریس ( در خصوص چارچوب نظري الگوي قیمت

  

  الگوي اطالعات چسبنده منکیو و ریس   -3-1

ها در یـک محـیط رقابـت انحصـاري     بر این است که بنگاهدر الگوي منکیو و ریس، فرض 

قیمـت حداکثرکننـده سـود    -قیمـت بهینـه    ،کنند. در این الگو، بنگاه در هر دورهفعالیت می

                                                                                                              
1- Threshold Regression 
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البته مجموعه اطالعاتی کـه بـراي محاسـبه     .کندرا براي کاالي تولیدیش انتخاب می -بنگاه

. بـه  نیسـت هنگـام  بگـذاري  در زمـان قیمـت  دهد لزوماً این قیمت بهینه مورد استفاده قرار می

چسـبنده اسـت.    خود گذاري کاالياده بنگاه براي قیمتعبارت دیگر، اطالعات مورد استف

در توضیح علل این نوع از چسبندگی این نظریه مطرح است که کسب و پردازش اطالعات 

هـر  و بنابراین بنگاه مجموعه اطالعـاتش را   -با هزینه همراه است ـ نظیر الگوي هزینه لیست 

  کند.   به روز می از چندي

 ،ها در هر دوره توانایی تعدیل قیمت دارنـد بر خالف مدل قیمت چسبنده، بنگاه

تنها کسري از آنها قادر هستند تا مجموعه اطالعات مورد اسـتفاده در تعیـین قیمـت     اما

کنند که مبتنـی بـر   ها قیمتی را انتخاب میو مابقی بنگاه کنندروزرسانی بهینه خود را به

- به دلیل هزینه، اما ها انتظارات عقالیی دارنددر حالی که بنگاه .است 1اطالعات قدیمی

گـذاري، انتظاراتشـان بـه    جموعه اطالعات مـورد اسـتفاده در قیمـت   روزرسانی م هاي به

  یابد. کندي تغییر می

اطالعـاتش را  )، احتمال اینکه یک بنگاه 1983همانند الگوي قیمت چسبنده کالوو (

)کند. این احتمـال کـه بـا    از یک فرآیند پوآسن پیروي می کنددر هر دوره بهنگام  )1 

روزرسانی اطالعات توسط بنگاه  شده از آخرین به سپريمستقل از زمان  ،شود نشان داده می

بنابراین  ،است


1

1
. کنـد روز رسانی کشد تا بنگاه مجموعه اطالعاتش را بهدوره طول می

است که در تصـمیمات مربـوط بـه    ها دهنده کسري از بنگاهنشان در سطح کالن، پارامتر 

کننـد. همچنـین    اسـتفاده مـی   شـده  قـدیمی یـا منسـوخ   گذاري کاالهایشان از اطالعات قیمت

1 گیرند.در تعیین قیمت بهره می هنگام بهها از اطالعات درصد از بنگاه 

  ) است:1قیمت بهینه بنگاه در هر دوره به صورت معادله (

)1  (                  o
t t tp p y   

                                                                                                              
1- Outdated 
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دوران رونـق (رکـود)    ها اسـت. در سطح عمومی قیمت :tpشکاف تولید و : ty که در آن

تـر)   هـا بـاالتر (پـایین   که شکاف تولید مثبت (منفی) است، قیمت بهینه نسبت به سطح قیمت

دهنده درجـه چسـبندگی حقیقـی در    نشان ،که بین صفر و یک قرار دارد رود. پارامترمی

هاي نسبی بهینه به شـرایط  اقتصاد است. چسبندگی حقیقی به صورت حساسیت پایین قیمت

شود. این پارامتر به ساختار اقتصاد (براي مثال ترجیحات، تکنولـوژي و  اقتصادي تعریف می

  1ر بازار) بستگی دارد.پارامترهاي ساختا

دوره از آخـرین   jفرض اطالعات چسبنده داللت بر این دارد کـه بنگـاهی کـه   

) 2قیمـت را بـه صـورت معادلـه (     tسازي اطالعاتش سپري شـده اسـت در دوره    بهنگام

  :کند میتعیین 

)2  (                      ][ o
tjt

j
t pEx   

دوره قبـل) شـکل   jانتظـاراتش را بـر اسـاس اطالعـات قـدیمی (     به عبـارت دیگـر،   

هـایی اسـت کـه توسـط     میانگینی از تمامی قیمـت  tها در دوره دهد. سطح عمومی قیمت می

  :))3(رابطه ( شودها تعیین میبنگاه

)3 (            

( ) ( ) [ ] ( ) [ ]

... ( ) [ ] ... ( )

o o o
t t t t t t

j o j j
t j t t

j

p p E p E p

E p x

    

   

 






     

      

2
1 2

0

1 1 1

1 1
  

) بـه  SIPCحت اطالعـات چسـبنده (  ت منحنی فیلیپس )،3) تا (1با ترکیب معادالت (

  شود: ) استخراج می4صورت معادله (

)4 (         
( )

( ) [ ]j
t t t j t t

j

y E y


     




 



     1

0

1
1  

1است و به صورت  شکاف تولید تغییراتهمان  tyکه در آن  ttt yyyشود تعریف می.    

جاري توسط شکاف تولید در دوره جـاري  )، نرخ تورم در دوره 4بر اساس معادله (

و انتظارات شکل گرفته در گذشته راجع بـه نـرخ تـورم و تغییـرات شـکاف تولیـد در دوره       

                                                                                                              
 . منکیو وشود) مراجعه 2003به وودفورد ( جهت مطالعه بیشتر در خصوص عوامل ساختاري تعیین پارامتر  -  1

  در نظر گرفتند.  1/0را  ) در مطالعه خود2002ریس (
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]جــاري ( ]t j t tE y    1شــود. پــارامتر ســاختاري ) تعیــین مــی ، ــر درجــه داللــت ب

هـاي کمتـري در زمـان     ن پـارامتر، بنگـاه  چسبندگی اطالعات در اقتصاد دارد. با افـزایش ایـ  

کننـد و در نتیجـه میـزان    روز اسـتفاده مـی  انتخاب قیمت کاالیشان از اطالعـات جدیـد و بـه   

  چسبندگی اطالعات در اقتصاد باال است. 

توان استنتاج کرد که با کاهش درجـه چسـبندگی اطالعـات، نـرخ     ) می4از معادله (

دهد و کمتر به انتظارت گذشته از نرخ یت نشان میتورم بیشتر به شکاف تولید جاري حساس

بـر   )4در معادلـه (  تورم و تغییرات شکاف تولید در دوره جاري حساس اسـت. پـارامتر   

حساسیت نسبت (
t

o
t

p

p
بـه شـکاف    -هایا همان نسبت قیمت بهینه به سطح عمومی قیمت -) 

ــال و  مــیتولیــد داللــت دارد و  توانــد بــه عنــوان درجــه چســبندگی حقیقــی تفســیر شــود (ب

  ).1،1990رومر

 پـارامتر   ،در صورتی که درجه چسبندگی حقیقی باال باشد یـا بـه عبـارت دیگـر    

کنند روز میهایی که در یک دوره مفروض مجموعه اطالعاتشان را بهبنگاه، کوچک باشد

بـه   ر به دریافت اطالعـات جدیـد نیسـتند   ها قادواقعیت که سایر بنگاهبه دلیل آگاهی از این 

  .)2002، دهند (منکیو و ریسمیزان کمتري قیمتشان را تغییر می

   

  برآورد تجربی منحنی فیلیپس تحت اطالعات چسبنده -4

) در 2002) کـه توسـط منکیـو و ریـس (    SIPCمنحنی فیلیـپس تحـت اطالعـات چسـبنده (    

ادبیات اقتصادي وارد شد، چارچوب جایگزینی براي توضیح حقایق آشکارشده در رابطه با 

  دهد.   هاي تورم ارائه می پویایی

مـا را بـا دو چـالش عمـده مواجـه      ) 4در معادله ( SIPC برآورداز نقطه نظر تجربی، 

بینی  ادامه دارد، داللت بر این دارد که افق پیشنهایت  که تا بی  jاول، اندیس زمان  کند؛ می

بـه منظـور    با فرض محدود بودن تعداد مشاهداتها بسیار طوالنی است.  براي برخی از بنگاه

                                                                                                              
1- Ball and Romer 
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مقـدار  بـه بیـان دیگـر    یـا   1نقطـه بـرش  یـک  ها الزم اسـت تـا    بینی براي بنگاه تعیین افق پیش

)j maxبراي  يحداکثر )j .البته تقریب مجموع انتخاب شود( [ ])j
t j t t

j

E y  


 


  1
0

 

شود که در بخش بعدي راجع به آن  می 2) باعث ایجاد تورش یا خطاي تقریب4در معادله (

شـرایط   راجـع بـه  گذشـته  گرفتـه در   شکلشامل انتظارات  SIPCدوم،  صحبت خواهد شد.

مبتنـی  که شکاف تولید) است. این انتظارات  تغییراتاقتصادي در دوره جاري (نرخ تورم و 

مـورد نیـاز اسـت. در ادامـه بیشـتر       SIPCبراي بـرآورد  است هاي گذشته  بر اطالعات دوره

  شود. بحث می مطرح شده،راجع به روش مورد استفاده در این مقاله در رابطه با حل موارد 

  

)maxانتخاب نقطه برش  -4-1 )j  

انتخـاب شـود. بـه     jالزم است تـا مقـدار حـداکثري بـراي     SIPCبه منظور برآورد تجربی 

   ) بازنویسی کرد:5توان با فرض یک نقطه برش به صورت ( ) را می4عبارت دیگر، معادله (

)5  (             
max

( )
( ) [ ]

j
j

t t t j t t t
j

y E y u


     
  




      1

0

1
1  

tu:   ــب ــاي تقریــــــ ــه دربردارنــــــــده خطــــــ جــــــــزء اخــــــــالل اســــــــت کــــــ

max

( ) [ ]j
t j t t

j j

E y   


 

 

   1

1

)maxبا فرض نقطه برش  1 )j    است. بـا فـرض یـک

یابـد. بـر اسـاس     بینی کاهش می ، خطاي تقریب با افزایش افق پیشمقدار داده شده براي 

maxjفصـل (  12بینـی   مقاله، حداکثر افـق پـیش  دوره زمانی مورد استفاده در این  11 در (

انتخـاب افـق    ،شـود  نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش نتایج تحقیق نشان داده مـی 

روش متداول شود تا تورش مربوط به تقریب بسیار ناچیز باشد.  فصل باعث می 12بینی  پیش

است. در این مقاله  3روش حداقل مربعات غیرخطی SIPC) یا همان 5براي برآورد معادله (

  استفاده شده است. SIPCبه منظور برآورد  Stata13 افزار از نرم

                                                                                                              
1- Truncation Point 
2- Approximation Error 
3- Nonlinear Ordinary Least Square  
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  انتظارات بر پایه اطالعات گذشته گیري  شکل -4-2

maxj)، در هر دوره از زمان، تعـداد 5به منظور برآورد معادله ( 1    بینـی   انتظـارات یـا پـیش

هـا   بینـی  بر پایه اطالعات گذشته مورد نیاز است. هر کدام از این پیش tyو  tمتغیرهاي 

tبه ترتیب مبتنی بر اطالعات گذشته از دوره  1  تاmaxt j 1 هاي مورد نیـاز   است. داده

 )6(هـاي   به صورت مـاتریس داده  1393:4تا  1384:1) در طول دوره 5براي برآورد معادله (

  است: 
  

)6 (

max max

max max

max max
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  بررسی عوامل تاثیرگذار بر تورم -4-3

توان فرض کرد یـک متغیـر    روابط بین متغیرهاي اقتصادي آنچنان فراگیر و پیچیده است که نمی

خاص تنها با تعداد محدودي از دیگر متغیرها در ارتباط است. این موضـوع در مـورد نـرخ تـورم     

تواننـد بـه پـیش     ها هستند که مـی  اي از داده کند. در عمل حجم گسترده اهمیت مضاعفی پیدا می

ورم کمک کنند. به همین منظور ایـن بخـش بـه مـرور مختصـري بـر مطالعـات تجربـی در         بینی ت

  پردازد.   بینی نرخ تورم می حوزه تعیین محتواي اطالعاتی متغیرهاي اقتصادي براي پیش

گـروه   چهـار تـوان در   از نظر نوع متغیرهاي مـورد بررسـی، مطالعـات تجربـی را مـی     

  بندي کرد.  هاي قیمت دسته و شاخص 1باري، مالیمتغیرهاي بخش واقعی، پولی و اعت :شامل

مطالعات مختلف بر عملکرد خوب متغیرهاي گـروه بخـش واقعـی (تولیـد ناخـالص      

بینـی تـورم اجمـاع دارنـد (بـه برونـا و        داخلی، شاخص تولید صنعتی، اشتغال و ...) در پـیش 

  ). 2003، 3گرالك و اسونسون و 2007، 2همکاران

                                                                                                              
1- Financial Variables 
2- Bruneau et al. 
3- Gerlach and Svensson 
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اجمـاع در خصـوص عملکـرد خـوب متغیرهـاي بخـش واقعـی، مطالعـات          با وجود

 1اند. براي مثـال هـافمن   متناقضی رسیده گاهتجربی در رابطه با متغیرهاي گروه پولی به نتایج 

) عملکرد متغیرهاي پولی را به طور کلی خوب ارزیـابی  1999) و استاك و واتسون (2009(

) به این نتیجه رسـیدند کـه شـکاف پـول     2003( با این وجود گرالك و اسونسون ،اند نکرده

  بینی قابل توجهی است.  حقیقی داراي محتواي پیش

) نشان دادند کـه ایـن متغیرهـا    2003( 2در رابطه با متغیرهاي مالی، فورنی و همکاران

کننده براي ناحیه یورو است  بینی شاخص قیمت مصرف داراي محتواي اطالعاتی براي پیش

شود. عملکـرد خـوب    ها می بینی در تمام افق ا موجب افت عملکرد پیشو کنار گذاشتن آنه

   3.متغیرهاي این گروه در سایر مطالعات نیز تایید شده است

) نشان دادند متغیرهـاي  2002( 4در مورد گروه متغیرهاي قیمتی، آنجلینی و همکاران

وجهی بـراي  بینـی قابـل تـ    ها) داراي محتواي پـیش  اسمی (از جمله شاخص دستمزد و قیمت

) نشـان  2010( 5ایبـارا رامیـرز   نده براي ناحیه یورو اسـت. همچنـین  کن شاخص قیمت مصرف

بینی  هاي عامل باعث بهبود عملکرد پیش دادن در نظر گرفتن اجزاي شاخص قیمت در مدل

  شود. نرخ تورم می

شود طیف وسیعی از متغیرهـاي اقتصـادي بـر تحـوالت نـرخ       در مجموع مشاهده می

اثرگذار هستند و شناسایی دقیق تاثیر هر یک از آنها مسـتلزم انجـام مطالعـات جـامعی     تورم 

است. این در حالی است که در بیشتر مطالعات داخلی که به بررسی عوامـل مـوثر بـر تـورم     

هـاي پـولی، نـرخ ارز و تولیـد ناخـالص       کـل  بیشـتر پردازند تنها تعداد اندکی از متغیرها ( می

  اند.   قرار گرفتهداخلی) مورد ارزیابی 

کـه بـه صـورت نسـبتا      اي است تنها مطالعه )1390فر و برکچیان ( عطریانمطالعه 

بینی  به ارزیابی محتواي اطالعاتی طیف وسیعی از متغیرهاي اقتصادي براي پیش جامعی

                                                                                                              
1- Hofmann 
2- Forni et al. 

  2003ه شود به استاك و واتسون، براي نمونه مراجع - 3

4- Angelini et al. 
5- Ibarra-Ramirez 



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    126

 
 

 

 

 

 1بینی زمـان حقیقـی   پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه در پیش تورم در اقتصاد ایران می

هاي در دسـترس در آن لحظـه از زمـان)، متغیرهـاي گـروه       بینی با استفاده از داده (پیش

ها از لحاظ معیار میانگین مجذور  حسابداري ملی بهترین عملکرد را در میان سایر گروه

بینی معمولی، متغیرهاي گروه شاخص قیمت بهترین  اند. در پیش داشتهبینی  خطاي پیش

انـد. بــه طــور کلـی متغیرهــاي حجــم پــول،    هــا داشــته گـروه عملکـرد را در میــان ســایر  

ها نزد بانک مرکزي و شبه پول از گـروه   هاي دیداري بانک هاي دیداري، سپرده سپرده

بینـی معمـولی و    بینی و در دو نوع پیش هاي پیش متغیرهاي پولی و اعتباري در اکثر افق

بینی زمان حقیقی به  در پیششوند. همچنین  متغیر برتر دیده می 10زمان حقیقی در بین 

هاي صفر تـا چهـار فصـل، متغیرهـاي گـروه سـاختمان و مسـکن، گـروه          ترتیب در افق

انرژي، گروه سـاختمان و مسـکن، گـروه اشـتغال و متغیرهـاي گـروه حسـابداري ملـی         

اند. با استفاده از این حقایق آشکار شده در اقتصـاد ایـران، در    بهترین عملکرد را داشته

  نگر نرخ تورم خواهیم پرداخت. هاي گذشته بینی برآورد پیش بخش بعد به

  

  بینی فرآیند پیش -4-4

از اسـتراتژي   ))6هـاي (  انتظارات مبتنی بر اطالعات گذشته (مـاتریس داده به منظور محاسبه 

 شود. استفاده می ،) پیشنهاد شده2003اي که توسط استاك و واتسون ( برون نمونه  بینی پیش

در گام اول متغیرهایی که حاوي اطالعات مفیدي در رابطه با وضعیت اقتصاد  به این منظور،

بینی بهتر نرخ تورم و شـکاف تولیـد مفیـد واقـع شـوند،       توانند در پیش هستند و در نتیجه می

  شوند.   انتخاب می

کـه   شـوند  کلـی انتخـاب مـی     بنـدي  طبقـه  هفـت از  ي اقتصاديدر این مقاله، متغیرها

 -4سـاختمان و مسـکن،    -3متغیرهـاي پـولی و اعتبـاري،     -2، ش حقیقـی بخ -1: عبارتند از

                                                                                                              
1- Real-time Forecasting 
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. بـا  1انـرژي  -7 و هاي مـالی  دارایی -6، و دستمزد هاي قیمت شاخص -5، وضع مالی دولت

متغیر اقتصاد کـالن در ایـن    59در مجموع هاي فصلی،  توجه به محدودیت دسترسی به داده

  . در پیوست الف آورده شده است که لیست کامل آنهاگروه کلی استخراج شده  هفت

هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       بینـی  عالوه بر این متغیرها، دو متغیر دامی نیز در پیش

 2هـا اسـت.   است. متغیر دامی اول مربوط به فازهاي مختلف اجـراي قـانون هدفمنـدي یارانـه    

وره مـورد  تـا پایـان د   1390متغیر دامی دوم مربوط به تحریم است (براي فصل چهارم سـال  

تـا   1369:1 زمـانی  دوره بررسی یک و براي بقیه فصـول صـفر در نظـر گرفتـه شـده اسـت).      

 مورد استفاده قرار گرفته است. بینی در فرآیند پیش 1393:4

براي محاسبه شکاف تولید اسـتفاده شـده    3پرسکات -در این مقاله از فیلتر هادریک

فیلتـر مـورد اسـتفاده آورده شـده     دست آمده به ه در پیوست ب، حساسیت شکاف ب. 4است

فصـل بـر لگـاریتم تولیـد      32و  6کینـگ بـا تنـاوب بـاال و پـایین      -است. اعمال فیلتر بکسـتر 

 -نتـایجی منطبـق بـر دو بـار اسـتفاده از فیلتـر هادریـک        ،زدایـی شـده   ناخالص داخلی فصلی

از ایـن روش  بر این متغیر دارد. علت اینکه در مقاله حاضـر   1و  677پرسکات با پارامترهاي 

مشاهده  12مشاهده از ابتداي نمونه و  12فیلترینگ استفاده نشده این است که در این روش 

هـاي مـورد اسـتفاده از     شود و بـا توجـه بـه محـدودیت داده     از انتهاي نمونه کنار گذاشته می

 کرد. مشکل میها، برآوردها را دچار  دست دادن این تعداد مشاهده

                                                                                                              
) استفاده شده است. 1390فر و برکچیان ( بینی از مطالعه عطریان انتخاب متغیرهاي اقتصادي حاوي اطالعات براي پیشدر  -  1

  گرفته است. بینی نرخ تورم در ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار مطالعه محتواي اطالعاتی متغیرهاي اقتصادي براي پیشاین در 

بینی تورم (انتشارات پژوهشکده پولی و  به پیروي از گزارش ادواري متغیرهاي اقتصاد کالن و گزارش ماهانه پیش -  2

بر این گزارش، متغیر  . بنااست  بینی تورم در نظر گرفته شده بانکی) این متغیر دامی به دلیل بهبود نتایج مربوط به پیش

 و 19/0 و 49/0) به ترتیب برابر یک، 94:1) و فاز سوم (93:1)، فاز دوم (89:4فاز اول ( ها براي دامی هدفمندي یارانه

  است.شده ارقام با توجه به میزان تعدیل قیمت انرژي محاسبه  این .شود می گرفته نظر در صفر فصول سایر براي

3- Hodrick–Prescott filter 
)، شکاف تولید پس از حذف نوسانات فصلی از لگاریتم تولید ناخالص 1393به پیروي از عینیان و برکچیان ( -  4

) و حذف نوسانات نامنظم کوتاه 677 ؛داخلی حقیقی، حذف روند (با فیلتر هادریک پرسکات با پارامتر هموارسازي

  آید. دست میه ) ب1 ؛مدت (با فیلتر هادریک پرسکات با پارامتر هموارسازي
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بـار بـا    ی حساسیت نتایج به تعریف نرخ تورم، این نرخ یکبه منظور ارزیابهمچنین 

شـاخص  بـار بـا اسـتفاده از     کننده و یک استفاده از تفاضل لگاریتمی شاخص قیمت مصرف

  محاسبه شده است. 1تولید ناخالص داخلی کننده تعدیل

 ؛مرحله مورد پردازش قرار گیرند سهها به ترتیب در  الزم است تا دادهدر گام دوم، 

اي از خـود نشـان    ل مالحظـه هـا، نوسـانات فصـلی قابـ     با توجه به اینکه بسیاري از سري اول،

تعدیل فصلی انجام گیرد تا عناصر فصـلی از   ،ها باید در مورد هر کدام از این سري دهند می

) Census X12هـاي زمـانی از روش (   سري زمانی حذف شود. براي تعـدیل فصـلی سـري   

 آزمـون شود. سوم، با اسـتفاده از   لگاریتم گرفته می تمام متغیرهااستفاده شده است. دوم، از 

شـود   متغیرها آزمون می مانایی، 3و آزمون فیلیپس پرون 2ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

بر پذیرد.  گیري از متغیرها انجام می که در صورت وجود ریشه واحد، تبدیالتی نظیر تفاضل

از تفاضـل مرتبـه   بنابراین  ،تندها انباشته از درجه یک هسمتغیر ، تمامیهاي آزمون این اساس

  استفاده شده است.  الگواول لگاریتم متغیرها در 

دهنده، یک الگوي خودرگرسـیونی   متغیر توضیح 59براي هر کدام از در گام سوم، 

) و یـک الگـوي   )7() بـا متغیـر وابسـته نـرخ تـورم (معادلـه       ARDLهاي توزیع شده ( با وقفه

ARDL  شود: ) برآورد می8شکاف تولید در قالب معادله (تغییرات متغیر وابسته با  

)7  (              ( ) ( ) , , ...,t h i i it i t it hL x L i          0 1 2 1 59  

)8  (           ( ) ( ) , , ...,t h i i it i t it hy L x L y i          0 1 2 1 59  

  

افق  hو پیوست الف  از جدول امiهمان متغیر توضیح دهنده  itxدر این معادالت، 

)بینی است.  پیش )L1،( )L2 ،( )L1 و( )L24دار وقفـه  هـاي  اي لت بـر چندجملـه  دال 

) دندار ( ) ... )i it i it i it pi it pL x x x x        1 11 12 1 1 بهینـه    طول وقفـه براي تعیین . 1

                                                                                                              
1- GDP-Deflator 
2- Augmented Dickey Fuller 
3- Phillips Perron 
4- Lag Polynomial 
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شود.  می استفادهاز معیار آکائیک ) 8) و (7متغیر وابسته و متغیرهاي توضیحی در معادالت (

ه معادلـ ایـن دو  ها در  البته با توجه به دوره زمانی مورد استفاده در این مقاله، روي طول وقفه

 گذاشته شده است.  چهارقید کمتر از 

شـوند. اسـتاك و    یکدیگر ترکیب میبا  متغیر iبینی هر یک از  پیش گام چهارم،در 

الگـوي   nهاي نـرخ تـورم کـه از بـرآورد      بینی ) نشان دادند که میانگین پیش2003واتسون (

ARDL دارد. 1عملکرد بهتري نسبت به الگوي پایه (الگوي خودرگرسیون ،آید دست میه ب (

اي از  مجموعـه هـاي   دادهبینـی و همچنـین    هاي مختلف بـراي پـیش   آنها با در نظر گرفتن افق

  . بینی را تایید کردند ، عملکرد بهتر روش ترکیب پیشهاي زمانی مختلف کشورها در دوره

هـاي مبتنـی بـر     بینـی  ها این است که بـا ادغـام پـیش    بینی منطق پشت سر ترکیب پیش

بنـابراین کـارایی    ،شـود  بینـی اسـتفاده مـی    هاي مختلـف، از اطالعـات بیشـتري در پـیش     داده

  هاي انفرادي دارد.  بینی ه پیشبیشتري نسبت ب

دارد کــه  آنهــا حکایـت از   بینـی  مطالعـات تجربـی انجــام شـده روي ترکیــب پـیش    

دست آمده از ه هاي ب بینی اغلب عملکرد بهتري از پیش ،ترکیبات ساده نظیر میانگین یا میانه

و  1998،  3دیبولـد  ؛1989، 2رگرس کردن نرخ تورم بـر یـک متغیـر اقتصـادي دارد (کلمـن     

    ).2002 ،4نیوبلد و هاروي

گیري، بیشترین و کمتـرین   )، در هنگام میانگین2003از استاك و واتسون ( يبه پیرو

شود. علت ایـن امـر کـاهش     گیري انجام می شود و سپس میانگین بینی حذف می مقدار پیش

  است.  5حساسیت نتایج به مشاهدات پرت

مثالی که در ادامه  1شده است.اي استفاده  بینی برون نمونه در این مقاله از روش پیش

فصـل در نظـر   چهـار  بینـی را   اگر افـق پـیش   .دهد توضیح میآید این روش را به سادگی  می

                                                                                                              
1- Auto-regressive Model 
2- Clemen 
3- Diebold 
4- Newbold and Harvey 
5- Outliers 
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)maxبگیرید )j  ) الزم اسـت  5کـه بـراي بـرآورد معادلـه (     هـایی  بینی پیش یکی ازآنگاه 3

]یـا  1384فصل اول  جلوي تورمدوره به  4نی بی پیش ]Q QE 1383 1 1384 طـور   اسـت (و همـین   1

گیـرد   اي به این صورت انجـام مـی   بینی برون نمونه شکاف تولید). روش پیشتغییرات براي 

 1383:4تـا   1369:1هـاي   متغیر توضیحی با استفاده از داده 59براي  ARDLکه ابتدا الگوي 

بینی هر یک از الگوها بـراي   شود. سپس با استفاده از ضرایب برآورد شده، پیش برآورد می

هـا   بینـی  شـود و در نهایـت بـا ترکیـب ایـن پـیش       ارائـه مـی   1384:1یعنـی   ،فصـل بعـد   چهار

]گیري از آنها)، مقـدار   (میانگین ]Q QE 1383 1 1384 د. بـه طـور مشـابه بـراي     شـو  مـی محاسـبه   1

]بینـی بـا افـق یـک فصـل       شمحاسبه پی ]Q QE 1383 4 1384 بـا اسـتفاده از    ARDL ، الگوهـاي 1

شـوند و بـا اسـتفاده از ضـرایب بـرآورد شـده، نـرخ         برآورد می 1383:4تا  1369:1هاي  داده

دســت آوردن تمــامی ه شــود. ایــن روش تــا بــ گیــري مــی محاســبه و میــانگین1384:1تــورم 

  یابد.   ) ادامه می5هاي الزم در معادله ( بینی پیش

  

  نتایج تحقیق -5

حداقل مربعات غیرخطی است. به پیروي از خان و چـو   ،SIPCروش متداول براي برآورد 

) درجه چسـبندگی اطالعـات بـا فـرض یـک درجـه چسـبندگی        2010) و کویبیون (2006(

اري که براي درجه چسبندگی حقیقی در نظر گرفتـه  شود. مقد حقیقی داده شده برآورد می

مقادیري که بـراي ایـن پـارامتر در مطالعـات تجربـی در نظـر        )2(است. در جدول  1/0شده 

، مقدار مفروض بـراي درجـه چسـبندگی    دولج براساس اینآورده شده است.  ،گرفته شده

قـرار دارد. بـراي آنکـه الگـوي اطالعـات       2/0تـا   1/0حقیقی در مطالعات تجربی در دامنـه  

 الزم اسـت تـا   کنـد هاي پولی را شـبیه سـازي    چسبنده بتواند واکنش کند نرخ تورم به تکانه

                                                                                                              
بینی تورم (بیات و کرمی) انجام شده  اي با استفاده از جعبه ابزار پیش هاي برون نمونه بینی محاسبات مربوط به پیش -  1

  است. Matlabاست. این جعبه ابزار تحت برنامه 
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 در  1خاصیت مکملـی اسـتراتژیک  میزان  ،به قدر کافی کوچک باشد یا به عبارت دیگر

  ).2002، و ریسها زیاد باشد (منکیو  گذاري در میان بنگاه قیمت

  

  در مطالعات تجربی مقداردهی به درجه چسبندگی حقیقی -)2(جدول 

  مقدار  مطالعه

  13/0  )1990بال و رومر (

  13/0  )1997( 2رتمبرگ و ووفورد

  1/0  )2002منکیو و ریس (

  15/0تا  1/0بین   )2003وودفورد (

  11/0  )2006ریس (

  1/0  )2006( چوخان و 

  2/0 و 1/0  )2008(دوپکه و همکاران 

  2/0  )2010کویبین (

  

ــی     ــات غیرخط ــداقل مربع ــرآورد ح ــتفاده از داده  SIPCب ــا اس ــه    ب ــوط ب ــاي مرب ه

) نگـاه  6هاي مبتنی بر اطالعات گذشته بـه عنـوان متغیرهـاي توضـیحی(به معادلـه (      بینی پیش

). بـه دلیـل   1986، 3شـود (پاگـان   کنید) باعث ایجاد مشـکل رگرسـورهاي سـاخته شـده مـی     

وجود این مشکل، ممکـن اسـت خطاهـاي اسـتاندارد و فواصـل اطمینـان نادرسـت محاسـبه         

شوند، به همین دلیل در این مقاله از روش بوت استرپ براي محاسبه خطاهـاي اسـتاندارد و   

در نظـر گرفتـه شـده اسـت).      1000فواصل اطمینان ضرایب استفاده شده است (دوره تکرار 

اي را  هـاي بـرون نمونـه    بینـی  ه نااطمینانی مستتر در پـیش خطاهاي استاندارد بوت استرپ شد

  دهند. پوشش می

  

                                                                                                              
1- Strategic Complementarity 
2- Woodford and Rotenberg 
3- Pagan  
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  برآورد درجه چسبندگی اطالعات در اقتصاد ایراننتایج  -5-1

H:فرضـیه صـفر   ) آورده شده است. در این بخـش،  3در جدول ( SIPCنتایج برآورد   0 0 

H:(یا عدم وجود چسبندگی اطالعات) در برابر فرضیه مقابـل    1 (یـا وجـود چسـبندگی     0

هـاي   ، بـراي تمـامی افـق   SIPCبـر اسـاس نتـایج بـرآورد      گیـرد.  اطالعات) مورد آزمون قرار می

کننـده و شـاخص    فصـل) و تعـاریف مختلـف نـرخ تـورم (شـاخص مصـرف        12تـا   4بینی ( پیش

)، مقدار درجه چسبندگی اطالعات مثبت و کمتر از یک اسـت. بـا توجـه بـه     GDP ده کنن تعدیل

: بنگـاه هـر   H0، فرضیه صفر (1درصد و همچنین نتایج مربوط به آزمون والد 95فواصل اطمینان 

 کند) مبنی بر عدم وجود چسـبندگی اطالعـات در تمـامی حـاالت     فصل اطالعاتش را به روز می

فصـل و تعریـف نـرخ تـورم بـر اسـاس تفاضـل لگـاریتمی          12) (افق 3جدول ( بجز تصریح آخر

شــود. بنــابراین وجــود چســبندگی اطالعــات در فرآینــد  ) رد مــیGDPکننــده  شــاخص تعــدیل

  شود. هاي اقتصاد ایران تایید می ها با استفاده از داده گذاري بنگاه قیمت

نسـبت بـه تعـاریف مختلـف نـرخ تـورم و همچنـین         دهند بـرآورد   نتایج نشان می

بـرآورد شـده در    فصـل،  هشـت  و  هشـت هـاي   بینی حسـاس اسـت. در افـق    هاي پیش افق

کننـده تولیـد ناخـالص     که نرخ تورم بر اساس تفاضل لگـاریتمی شـاخص تعـدیل    الگوهایی

تـر اسـت. میـزان     ) بـزرگ CPIکننـده (  مصرفداخلی محاسبه شده نسبت به شاخص قیمت 

فصـل نسـبت بـه     هشـت درجه چسبندگی اطالعات براي هر دو تعریـف نـرخ تـورم در افـق     

 12تر است. کمتـرین میـزان چسـبندگی اطالعـات در افـق       در دو افق دیگر بزرگمقادیر 

یـد ناخـالص داخلـی بـراي     کننده تول شود. همچنین وقتی از شاخص تعدیل فصل مشاهده می

) بـه طـور معنـاداري    R2دهنـدگی الگـو (   شود، قدرت توضـیح  محاسبه نرخ تورم استفاده می

بینـی و تعـاریف مختلـف نـرخ      هـاي پـیش   در مجموع به طور متوسط در افق یابد. کاهش می

قـرار دارد (ایـن برآوردهـا     81/0تـا   51/0 2یا درجه چسبندگی اطالعات بین تورم، میزان 

                                                                                                              
1- Wald Test 

فصل است که با توجه به  12در افق  GDP Deflatorبرآورد درجه چسبندگی اطالعات مربوط به کمترین  -  2

  لحاظ نشده است. مورد اشارهاینکه این برآورد به لحاظ آماري معنادار نیست در دامنه 
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فصـل طـول    5/3تـا   2بین  ،به بیان دیگر .درصد معنادار هستند) 95همگی در سطح اطمینان 

کشد تا بنگاه مجموعه اطالعات مورد اسـتفاده در تعیـین قیمـت کـاالي خـود را بـه روز        می

بـه طـور    - لـف نـرخ تـورم   در تعـاریف مخت  گیـري از مقـادیر    . همچنـین بـا میـانگین   کند

بـراي افـق    و 7/3مـدت   بینـی کوتـاه   بـراي افـق پـیش    روزرسـانی اطالعـات   تواتر به -متوسط

  شود.  برآورد می 1فصل دو بینی بلندمدت پیش

  

 SIPCنتایج برآورد  -)3جدول (

افق 

بینی  پیش

  (فصل)

    نرخ تورم

خطاي استاندارد 

بوت استرپ 

  شده

  اطمینانفاصله 

  درصد 95
R2 S 

D 

  (فصل)

4  
CPI 69/0  0787/0  *] 0,5140,858[ 67/0  77/0  2/3  

GDP 

Deflator  
76/0  124/0  ]

*
 0,5221,007[  33/0  67/0  2/4  

8  
CPI 74/0  033/0  ]* 0,6810,809[  69/0  91/0  8/3  

GDP 

Deflator  
81/0  222/0  ]

*
 0,3761,246[  41/0  81/0  3/5  

12  
CPI 51/0  126/0  ]

* 0,2590,754[  80/0  99/0  2  

GDP 

Deflator  
42/0  359/0  ]

*
 0,2871,12-[  41/0  99/0  7/1  

 گرفتـه  نظـر  در 1/0توضیحات: روش برآورد حداقل مربعات غیرخطی است. درجه چسبندگی حقیقی 

نشان داده شده است.  کروشهدرصد بوت استرپ شده براي ضرایب در  95ده است. فواصل اطمینان ش

S: هاي مبتنی بر اطالعات گذشته در  بینی مجموع ضرایب پیشSIPC  .استD:     فرکانس یـا تـواتر بـه

)روز رسانی اطالعات است که به صورت  )1   شود.  تعریف می 1

 Stataافـزار   درصد است. در برآورد الگو از نـرم  95* بیانگر معنادار بودن ضرایب در سطح اطمینان 

  استفاده شده است.  13.0

  منبع: محاسبات تحقیق

                                                                                                              
نادار به لحاظ آماري مع CPIفصل تنها درجه چسبندگی اطالعات برآورد شده از  12در افق با توجه به اینکه  -  1

  روزرسانی در افق بلندمدت تنها مربوط به این تعریف از نرخ تورم است. است، تواتر به
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هاي مبتنـی بـر اطالعـات     بینی مجموع ضرایب پیش ))3((ستون هفتم جدول  Sآماره 

) SIPCگذشته در  [ ])t j t tE y    1دهد. بر اساس نظریه،  را نشان میS    بایـد نزدیـک

بـا  به یک باشد. همانطور که در بخش الگوي تحقیق عنوان شـد انتخـاب یـک نقطـه بـرش      

اسـت. نزدیـک بـه یـک      SIPCایجاد تورش در برآوردها از الزامات برآورد تجربی  وجود

داللت بر این دارد که انتخاب نقطه برش تورش معناداري در برآوردها ایجاد  Sبودن آماره 

 هشـت و  چهـار بینی  ) مشخص است، در دو افق پیش3طور که از جدول (نکرده است. همان

 ،فصـل  12بینی  تفاوت نسبتا زیادي با یک دارد. این در حالی است که در افق پیش Sمقدار 

توان اسـتنتاج کـرد کـه     میزان این آماره به طور قابل قبولی نزدیک به یک است. بنابراین می

  فصل تورش کمتري دارد. 12ق برآورد درجه چسبندگی اطالعات در اف

است که به  1رسانی اطالعاتروز )) مربوط به تواتر به3((ستون آخر جدول  Dآماره 

)صورت معکوس )1  شـود (  تعریف مـیD





1

1
دهنـده مـدت    ). ایـن آمـاره نشـان   

کشد تا بنگاه مجموعه اطالعـات مـورد اسـتفاده در     زمانی است که به طور متوسط طول می

. بـر اسـاس نتـایج برآوردهـا، تـواتر بـه روز رسـانی        کنـد روز  تعیین قیمت کاالي خود را بـه 

  فصل است.  3/5تا  7/1اطالعات بین 

، بهتـرین   R2و  Sهـاي   استرپ شده، آمـاره  در مجموع، با توجه به خطاي استاندارد بوت

فصـل اسـت کـه داللـت بـر ایـن دارد کـه درجـه چسـبندگی           12در افـق   CPIالگو مربـوط بـه   

کشـد تـا بنگـاه     است. بـه بیـان دیگـر، تقریبـا دو فصـل طـول مـی        51/0اطالعات در اقتصاد ایران 

  کند.روز  به مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعیین قیمت کاالي خود را 

) در قالـب یـک مـدل    1394مهـر (  همانطور کـه قـبال عنـوان شـد، صـمدي و اوجـی      

DSGE   و با استفاده از روش بیزي به برآورد درجه چسبندگی اطالعات پرداختند. آنهـا در

)بـراي   25/0برآورد بیزي پارامترهاي مدل با فرض میـانگین پیشـین    )1    کـه از مطالعـه)

ه بـ  529/0استخراج شده اسـت) میـانگین پسـین بـراي ایـن پـارامتر را        2002، یسمنکیو و ر

                                                                                                              
1- Frequency of Information Updates 
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یـا درجـه     ،دست آوردنـد. بـه عبـارت دیگـر در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش بیـزي         

برآورد شده که از میزان چسـبندگی اطالعـاتی کـه در مطالعـه      0٫437چسبندگی اطالعات 

هـاي مـورد    توانـد تفـاوت در داده   علـت آن مـی   و ) کمتـر اسـت  51/0حاضر برآورد شـده ( 

  استفاده باشد. 

هاي تورم در برآورد درجه چسبندگی اطالعات بهره گرفته  در مطالعه حاضر از داده

) از سیکل تورم در الگوي لگـاریتم  1394مهر ( شده در حالی که در مطالعه صمدي و اوجی

جه به ناچـار مقـداري از اطالعـات از دسـت رفتـه      استفاده شده و در نتی DSGEخطی شده 

  .شودتواند منجر به ایجاد این تفاوت  است که می

  

  بررسی پایداري تورم در الگوي اطالعات چسبنده -5-2

سـازي شـده در    هـاي شـبیه   هاي واقعی و داده بررسی و مقایسه تابع خودهمبستگی تورم داده

توانسته است تـا حـد قابـل قبـولی پایـداري       SIPCمطالعه حاضر بیانگر آن است که الگوي 

  نرخ تورم در اقتصاد ایران را نشان دهد. 

و در وقفـه اول بـه میـزان     SIPC)، خودهمبسـتگی تـورم در الگـوي    4بر اساس جـدول ( 

هـاي دنیـاي واقـع در همـین وقفـه       است که در مقایسه با میزان خودهمبستگی تورم در داده 59/0

شود که این الگو قادر به توضیح پایداري تورم در اقتصاد ایران است. ایـن در   ) مشاهده می69/0(

هـاي   بسـتگی داده ) خودهم1394حالی است که بر اساس نتـایج مطالعـه صـمدي و اوجـی مهـر (     

هـا منفـی و ضـعیف اسـت.      سازي شده تورم در الگوي چسبندگی اطالعات در تمامی وقفـه  شبیه

- ) 1394مهـر (  تواند آن باشد که در مطالعه صـمدي و اوجـی   علت بروز این تناقض در نتایج، می

فتـه  از نرخ سود به عنوان ابـزار سیاسـت پـولی بهـره گر     - که مبتنی بر یک مدل اقتصاد بسته است

شده است که با توجه به میزان انعطاف پذیري اندك این متغیر در طـول زمـان و همچنـین منفـی     

  رسد.   هاي مورد بررسی انتخاب مناسبی به نظر نمی بودن نرخ سود حقیقی براي بیشتر سال

گاه در ایران از نرخ سود به عنوان ابزار سیاسـتگذاري پـولی در    با توجه به اینکه هیچ

  هـاي پـولی را توضـیح دهـد.      توانـد بـه خـوبی تکانـه     ستفاده نشده، این نرخ نمیمدت ا کوتاه
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  انتخاب نـرخ سـود بـه عنـوان ابـزار سیاسـت پـولی بـا واقعیـات اقتصـاد ایـران             به بیان دیگر،

  همخوانی ندارد.

و  SIPCدر مجموع با توجه به نتایج مربوط به تابع خودهمبستگی تـورم در الگـوي   

توانـد   توان استنتاج کرد که الگوي اطالعـات چسـبنده مـی    هاي واقعی می مقایسه آنها با داده

که قادر به توضیح حقایق آشـکار شـده   -جانشین مناسبی براي الگوي قیمت چسبنده کالوو 

  باشد.  -در رابطه با نرخ تورم نیست

  

  هاي واقعی و الگوي اطالعات چسبنده) مقایسه تابع خودهمبستگی تورم (داده -)4جدول (

  وقفه پنجم  وقفه چهارم  وقفه سوم  وقفه دوم  فه اولوق  

  -124/0  003/0  194/0  430/0  686/0  هاي واقعی داده

سازي شده تورم در  هاي شبیه داده

  مطالعه حاضر
587/0  188/0  034/0  172/0  287/0-  

سازي شده تورم در  هاي شبیه داده

مهر  مطالعه صمدي و اوجی

)1394(  

1186/0-  028/0-  008/0-  0027/0-  0003/0-  

با  SIPCالگوي نتایج برآورد با استفاده از  توضیحات: مقادیر مربوط به تابع خودهمبستگی تورم در مطالعه حاضر

  .محاسبه شده است CPIو تعریف تورم بر اساس تفاضل لگاریتمی فصل  12بینی  فرض افق پیش

  منبع: محاسبات تحقیق

  

  تحلیل حساسیت نتایج -5-3

در این بخش، قوت نتایج الگو نسـبت بـه تغییـر در مقـدار درجـه چسـبندگی حقیقـی و        

شـود. بـه همـین منظـور در زیـربخش اول       همچنین تعدیل در تصریح الگو سـنجیده مـی  

شود. در  تغییر و الگو دوباره برآورد می 2/0و  05/0به مقادیر  1/0از  مقدار پارامتر 

شود و نتایج آن با حالـت پایـه    با لحاظ شوك عرضه برآورد می SIPCزیربخش دوم، 

  شود. )) مقایسه می5(معادله (
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  هاي مختلف به درجه چسبندگی حقیقی مقداردهی -5-3-1

بـا فـرض سـه مقـدار مختلـف بـراي درجـه         SIPC) نتایج مربـوط بـه بـرآورد    5در جدول (

شود حساسیت نتایج مربوط به  چسبندگی حقیقی آورده شده است. همانطور که مشاهده می

برآورد درجه چسبندگی اطالعات نسبت به تغییر در مقدار چسبندگی حقیقی اندك اسـت.  

  ها این اختالف چند دهم درصد است. در بسیاري از تصریح

  

  یت نتایج نبست به تغییر درجه چسبندگی حقیقیتحلیل حساس -)5جدول (

بینی  افق پیش

  (فصل)
  نرخ تورم

  

( / ) 0 1  

  

( / ) 0 2  

  

( / ) 0 05  

4  

CPI 
*686/0  

)087/0(  

*688/0  

)095/0(  

*684/0  

)721/0(  

GDP Deflator  
*764/0  

)124/0(  

*765/0  

)102/0(  

*763/0  

)109/0(  

8  

CPI 
*74/0  

)033/0(  

*756/0  

)027/0(  

*739/0  

)036/0(  

GDP Deflator  
*811/0  

)222/0(  

*812/0  

)203/0(  

*809/0  

)211/0(  

12  

CPI 
*507/0 

)126/0(  

*596/0  

)138/0(  

**0۴٣٣/٠  

)235/0(  

GDP Deflator  
418/0  

)359/0(  

*508/0 

)26/05(  

375/0  

)468/0(  

بیانگر معنادار بودن ضرایب در  **و *توضیحات: اعداد داخل پرانتز، خطاي استاندارد بوت استرپ شده هستند. 

  درصد است. 90و 95سطح اطمینان 

  منبع: محاسبات تحقیق

دهد که با کـاهش مقـدار درجـه چسـبندگی حقیقـی، مقـدار        ها نشان می همچنین بررسی

هـاي   یابد. در توضیح علل آن باید یادآور شـد کـه بـر اسـاس داده     کاهش میبرآود شده براي 

اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و ضعیفی میان نرخ تـورم و شـکاف تولیـد وجـود دارد (ایـن ضـریب       
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شـود).   نیـز مشـاهده مـی    NKPCکوچک در برآوردهاي مربـوط بـه   
( )




1
ضـریب جـزء   

بایـد کوچـک   ، نزدیک به صـفر باشـد، آنگـاه   اگر برآورد  است. SIPCشکاف تولید در 

از ایجاد یک ضریب بزرگ براي شکاف تولید جلوگیري شود. هنگـامی کـه    باشد به نحوي که

باشد براي جبران اثري کـه ایـن میـزان درجـه چسـبندگی       مقدار بزرگیمقدار مفروض براي 

  برآورد شده بزرگ باشد.  حقیقی بر افزایش ضریب شکاف تولید دارد باید میزان 

  

  تصریح شوك عرضه در منحنی فیلیپس تحت اطالعات چسبنده -5-3-2

دارند، تصریح این ها  هاي سمت عرضه نقش موثري در تحوالت قیمت به دلیل آنکه شوك

دو روش متـداول   ،شوك در منحنی فیلیپس از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. در ادبیـات   

 2) و روش بال و منکیـو 1975( 1براي کنترل شوك عرضه پیشنهاد شده است: روش گوردن

). در روش اول تغییــرات قیمــت نســبی یــک ســبد کــاالي ثابــت کــه معمــوال شــامل  1995(

شـود.   انرژي است به عنوان شاخصی از شوك عرضه تعریـف مـی   کاالهاي وارداتی، غذا و

در روش دوم که مبتنی بر چولگی توزیـع تغییـرات قیمـت اسـت، میـزان اخـتالف تـورم از        

به عنوان معیاري از میزان شوك عرضه وارد شده به اقتصاد در نظـر گرفتـه    3میانگین پیراسته

) و جـزء  t) قابل تفکیـک بـه شـوك عرضـه (    5ر معادله (د tuشود. به عبارت دیگر،  می

  است: )9معادله () به صورت tاخالل (

)9  (              
max

( )
( ) [ ]

j
j

t t t j t t t t
j

y E y


       
  




       1

0

1
1  

) اگر تعدیل قیمت بـراي بنگـاه بـا    1995اساس تحلیل ارائه شده توسط بال و منکیو (

دهنـد و در اثـر اصـابت     هاي بـزرگ واکـنش نشـان مـی     ها به شوك باشد، بنگاههزینه همراه 

هـاي   کننـد. بنـابراین شـوك    هاي کوچک تغییري در قیمت کاالي خـود ایجـاد نمـی    شوك

بزرگ اثرات غیرمتناسبی روي سطح قیمت دارند. بـه عبـارت دیگـر، تـورم کـل بـه توزیـع        

                                                                                                              
1- Gordon 
2- Ball and Mankiw 
3- Trimmed Mean 
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 ،ه توزیع به سمت راسـت چولـه باشـد   تغییرات قیمت نسبی بستگی دارد. نرخ تورم زمانی ک

یابـد. شاخصـی کـه بـال و منکیـو       کاهش می ،افزایش و زمانی که به سمت چپ چوله باشد

هـاي مرسـوم در    گیري شوك عرضه پیشـنهاد دادنـد نسـبت بـه شـاخص      ) براي اندازه1995(

به منظور  بنابراین در این مقاله ،عملکرد بهتري دارد  ادبیات (مانند قیمت نسبی غذا و انرژي)

  شود. از این روش پیشنهادي استفاده می SIPCتصریح شوك عرضه در معادله 

همانطور که گفته شد، شوك عرضه در این روش به صورت اختالف میان تـورم و  

. شـود میانگین پیراسته محاسبه  شود. بنابراین در قدم اول باید میمیانگین پیراسته آن تعریف 

توزیع تورم است. روش محاسبه به این ترتیب است که ابتدا توزیع میانگین پیراسته مبتنی بر 

کننده محاسبه شده و سپس اجزایی کـه در   تغییرات قیمت زیراجزاي شاخص قیمت مصرف

دهـی مجـدد بـه     کنار گذاشته شده و بـا وزن  ،اند بتا درصد از دو طرف دم توزیع قرار گرفته

آیـد (کرمـی و    ، میانگین پیراسته به دسـت مـی  گیري وزنی از آنها اجزاي باقیمانده و میانگین

در دسـترس   بـا وجـود  درصد در نظر گرفتـه شـده اسـت.    15. در این مقاله بتا 1)1392، بیات

، با توجه بـه ایـن کـه    1393بودن اطالعات مربوط به متغیرهاي اقتصاد کالن تا فصل چهارم 

 2در دسترس بوده 1393کننده تا فصل اول سال  اطالعات زیر اجزاي شاخص قیمت مصرف

 3شـده اسـت.   1393:1محـدود بـه    ،با لحاظ شوك عرضه SIPCدوره زمانی برآورد معادله 

  نمودار مربوط به تحوالت شوك عرضه در پیوست ج آورده شده است.

) آورده شــده اســت. 6بــا لحــاظ شــوك عرضــه در جــدول ( SIPCنتــایج بــرآورد 

بـه بـرآورد درجـه چسـبندگی     با لحـاظ شـوك عرضـه، نتـایج مربـوط       براساس این جدول،

محاسبه شـده تفـاوت    CPIاطالعات در الگوهایی که نرخ تورم بر اساس تفاضل لگاریتمی 

                                                                                                              
(پیوست الف)  102تا  101براي اطالع بیشتر از جزئیات مربوط به محاسبه میانگین پیراسته به همین منبع صفحات  -  1

  .شودمراجعه 

شاخص قیمت مربوط به اقالم موجود در سبد مصرفی خانوارهاي شهري از اداره آمار بانک مرکزي دایره شاخص  -  2

  است. شدهکننده دریافت  قیمت مصرف

مربوط به برآورد شوك عرضه به دلیل کمبود فضا در این مقاله گزارش نشده و به درخواست خواننده  محاسبات -  3

  قابل ارسال است.
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فصـل   12 ثابت باقی مانده است و در افقفصل میزان  هشتچندانی نکرده است (در افق 

  تنها یک صدم تغییر کرده است).

دهندگی  بینی قدرت توضیح هاي پیش همچنین با لحاظ شوك عرضه، در تمامی افق

تعریف  GDPکننده  در الگوهایی که نرخ تورم بر اساس تفاضل لگاریتمی، شاخص تعدیل

شده نسبت به الگوي پایه افزایش یافته است. این در حالی است که همانند درجه چسبندگی 

تفاوت معنـاداري نداشـته    CPIاطالعات، قدرت توضیح دهندگی نیز در الگوهاي مبتنی بر 

با لحاظ شوك عرضـه در   SIPCروزرسانی اطالعات در الگوي  است. در مجموع، تواتر به

تـري اسـت. البتـه     فصل قرار دارد که نسبت به الگـوي پایـه دامنـه بسـته     2/4تا  1/2دامنه بین 

الگـو   R2و  Sکماکان بهترین برآورد با توجه به خطاي استاندارد بوت استرپ شـده، آمـاره   

کشد  فصل است که داللت بر این دارد که تقریبا دو فصل طول می 12و افق  CPIمربوط به 

  فاده در تعیین قیمت کاالي خود را به روز کند. تا بنگاه مجموعه اطالعات مورد است
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 با لحاظ شوك عرضه SIPCنتایج برآورد  -)6جدول (

افق 

بینی  پیش

  (فصل)

    نرخ تورم

خطاي 

استاندارد بوت 

  استرپ شده

  فاصله اطمینان

95٪  
R2 S 

D 

  (فصل)

4  
CPI 66/0  093/0  *] 0,4770,842[ 67/0  81/0  9/2  

GDP 

Deflator  
0٫64  0٫107  *] 0,4320,856[ 49/0  83/0  8/2  

8  
CPI 0٫74  0٫035  *] 0,6760,812[ 68/0  91/0  8/3  

GDP 

Deflator  
0٫76  0٫109  *] 0,5450,973[ 52/0  89/0  2/4  

12  
CPI 0٫52  0٫212   *] 0,0990,932[ 80/0  99/0  1/2  

GDP 

Deflator  
0٫55  0٫436  *] 0,3021,41-[ 53/0  99/0  2/2  

در نظر گرفته شـده   1/0توضیحات: روش برآورد حداقل مربعات غیرخطی است. درجه چسبندگی حقیقی 

: فرکـانس یـا تـواتر    Dاسـت.   SIPCهاي مبتنی بر اطالعات گذشته در  بینی : مجموع ضرایب پیشSاست. 

)روزرسانی اطالعات است که به صورت  به )1   شود.  تعریف می 1

استفاده  Stata 13.0افزار  درصد است. در برآورد الگو از نرم 95بیانگر معنادار بودن ضرایب در سطح اطمینان  *

  درصد بوت استرپ شده براي ضرایب در کروشه نشان داده شده است. 95شده است. فواصل اطمینان 

  منبع: محاسبات تحقیق

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -6

دهـی بـه    ادبیاتی حول اهمیت چسبندگی اطالعات و نقش آن در شکلدر طول دو دهه گذشته، 

انتظارات کارگزاران اقتصادي پدید آمـده اسـت. تصـمیمات کـارگزاران اقتصـادي در رابطـه بـا        

گـذاري کـاال یـا خـدمت، اسـتخدام یـا اخـراج نیـروي کـار همگـی            انداز، قیمـت  مصرف یا پس

سـازند و بـه انتظـارات     اقتصاد کالن را متـاثر مـی  هایی از تصمیمات بنیادینی است که پویایی  مثال

گیـري   کارگزاران اقتصادي از آینده بسـتگی دارد. بهتـرین روش بـراي مدلسـازي فرآینـد شـکل      

اي از الگوهـا (از فرآینـد    انتظارات هنوز در ادبیات اقتصادي، محل بحـث اسـت. طیـف گسـترده    
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) بـه منظـور   1یی با لحاظ اطالعات کاملهاي پیشرفته انتظارات عقال ساده انتظارات تطبیقی تا مدل

گیري انتظارات در ادبیات مطرح شده که نتایج متفـاوتی را بـراي تحلیـل     سازي فرآیند شکل مدل

 هاي اقتصادي دربر دارند.   هاي اقتصاد کالن و سیاست پویایی

مطالعات اخیر روي الگوهاي انتظارات عقالیی با فرض چسـبندگی اطالعـات ماننـد    

توانـد   ) نشان دادند که بـه چـه نحـو چسـبندگی اطالعـات مـی      2002و و ریس (الگوي منکی

هاي سیاستگذاري متفاوتی را در مقایسه با الگوهاي تحت اطالعات کامـل بـه همـراه     داللت

هـا   کـه در آن در هـر دوره تنهـا کسـري از بنگـاه     -داشته باشـد. الگـوي اطالعـات چسـبنده     

 -کننـد  قیمـت بهینـه کـاالي خـود را بـه روز مـی      مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعیـین  

بینی شرایط جاري مبتنی بـر اطالعـات گذشـته (انتظـارات      داللت بر این دارد که اساسا پیش

  هاي تورم دارد.  گذشته) نقش مهمی در توضیح پویایی

مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمـت در ایـران داللـت بـر ایـن      

ها ماندگاري بسیار پایینی  قیمت ،به بیان دیگر .تغییر قیمت در اقتصاد باالستدارند که تواتر 

. این در حالی است که مطالعات تجربی در اقتصاد ایران داللت بر این دارد که تکانه 2دارند

کشد تا اثـر تکانـه پـولی بـه      گذارد یا چند فصل طول می  پولی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می

توانـد وجـود چسـبندگی     هـا ظـاهر شـود. علـت بـروز ایـن تنـاقض مـی         مـت طور کامل بر قی

 اطالعات در اقتصاد ایران باشد. 

دهـی بـه انتظـارات، تـاکنون      با وجود اهمیت چسبندگی اطالعات و نقـش آن در شـکل  

نجـام  تایید وجود این نوع از چسـبندگی و میـزان آن در اقتصـاد ایـران ا    مطالعه تجربی در رابطه با 

به منظور پر کردن این شـکاف، در ایـن مقالـه، بـه پیـروي از رویکـرد پیشـنهاد شـده          نشده است.

که همـان درجـه چسـبندگی     SIPC) پارامتر کلیدي 2010) و کوبیون (2006توسط خان و چو (

اطالعات است، تخمین زده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر عـدم وجـود   

                                                                                                              
1- Full-information Rational Expectations Models 

قلم کاالها و خدمات سبد مصرفی خانوارهاي شهري  359هاي قیمت ماهانه  بررسی داده) با 2013همتی و بیات ( -  2

درصد از کاالها و خدمات مصرفی در سبد  75به طور متوسط  1391:7تا  1383:1نشان دادند که در دوره 

  اند. داشتهماه ماندگاري  یککننده در هر ماه قیمتشان با تغییر همراه بوده است یا قیمت اقالم مصرفی کمتر از  مصرف
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H:ت دیگـر،  چسبندگی اطالعات یا به عبار  0 شـود. بنـابراین وجـود چسـبندگی      رد مـی  0

  شود.   هاي اقتصاد ایران تایید می ها با استفاده از داده گذاري بنگاه اطالعات در فرآیند قیمت

فصـل   دوروزرسانی اطالعـات توسـط بنگـاه     دهد متوسط تواتر به برآوردها نشان می

و  SIPCمربـوط بـه تـابع خودهمبسـتگی تـورم در الگـوي        با توجه به نتـایج  همچنیناست. 

توان استنتاج کرد که الگوي اطالعات چسـبنده بـه خـوبی     هاي واقعی می مقایسه آنها با داده

توانـد   تواند پایداري نرخ تورم در اقتصاد ایـران را نشـان دهـد و در نتیجـه ایـن الگـو مـی        می

که قادر به توضیح حقایق آشـکار شـده   -جانشین مناسبی براي الگوي قیمت چسبنده کالوو 

  باشد.  -نرخ تورم نیست در رابطه با

در مجموع، با توجه به تایید وجود چسبندگی اطالعات در اقتصاد ایـران، الزم اسـت در   

تر اثرات سیاسـت پـولی الگـوي انتظـارات عقالیـی       الگوهاي تعادل عمومی به منظور تحلیل دقیق

اي تحت اطالعات چسبنده جایگزین اطالعـات کامـل شـود. برآوردهـایی کـه در ایـن مقالـه بـر        

هـاي   تواند به منظـور کالیبراسـیون (یـا مقـداردهی) مـدل      درجه چسبندگی اطالعات ارائه شد، می

گـذاري اطالعـات چسـبنده بـراي      ) که از الگـوي قیمـت  DSGEتعادل عمومی پویاي تصادفی (

  اند، مورد استفاده قرار گیرد. نشان دادن منبع اصطکاك اسمی بهره گرفته

  

    منابع

  فارسی -الف

ارزیابی مانـدگاري تـورم در   « ،)1393( هدي، و عسگري، مبوالفضل، نجارزاده، ارالهی، ناص
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  هاي مبتنی بر اطالعات گذشته بینی متغیرهاي مورد استفاده در پیشلیست  - الف وستپی

  

  بینی نرخ تورم و شکاف تولید متغیرهاي مورد استفاده در پیش

 هاي مالی داراییقیمت مسکن و  حقیقیبخش 

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت ثابت 

  ریال) میلیارد( )76سال 

متوسط قیمت یک متر ربع زیربناي مسکونی در 

 شهر تهران (ده هزار ریال)

ارزش افزوده بخش کشاورزي (به قیمت ثابت سال 

  ریال) میلیارد( )76

ــل) در   ــان دوره شــاخص قیمــت ســهام (ک پای

)100=1369( 

) 76ارزش افزوده بخش نفت (به قیمت ثابت سـال  

  میلیارد ریال)(
 (میلیارد ریال) ارزش کل سهام معامله شده

ارزش افزوده بخش صنایع و معادن (به قیمت ثابت 

  میلیارد ریال)( )76سال 
 (ریال) دالر آمریکا (نرخ بازار آزاد)

ارزش افزوده بخش خدمات (به قیمت ثابـت سـال   

  میلیارد ریال)( )76
 (ریال) قیمت سکه تمام بهار (طرح قدیم) 

 )76هاي مصرفی دولتی (به قیمت ثابت سـال   هزینه

  میلیارد ریال)(
 متغیرهاي پولی و اعتباري

هاي مصرفی خصوصی (به قیمت ثابـت سـال    هزینه

  میلیارد ریال)( )76

  مسکوك در دست اشخاصاسکناس و 

  (میلیارد ریال) 

 100هـاي بـزرگ صـنعتی     شاخص کل تولید کارگاه

 )1383=100(نفر و بیشتر 

ــزد بانـــک  ــا و  اســـکناس و مســـکوك نـ هـ

بـانکی (میلیـارد   موسسات اعتبـاري غیـر  

  ریال)

 پایه پولی (میلیارد ریال) هاي قیمت و دستمزد شاخص 

  پول (میلیارد ریال) )1383=100شاخص بهاي تولیدکننده (کل) (

 وي دامـدار  ،يشاخص بهاي تولیدکننـده (کشـاورز  

 ) يجنگلدار
  (میلیارد ریال) نقدینگی
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  -ادامه پیوست الف

  بینی نرخ تورم و شکاف تولید متغیرهاي مورد استفاده در پیش

 هاي مالی داراییقیمت مسکن و  بخش حقیقی

  (میلیارد ریال)شبه پول  شاخص بهاي تولیدکننده (ماهیگیري) 

  هاي دیداري (میلیارد ریال) سپرده شاخص بهاي تولیدکننده (محصوالت صنعتی)

 شاخص بهاي تولیدکننده (هتل و رستوران)
هـا نـزد بانــک    هـاي قـانونی بانــک   سـپرده 

 مرکزي (میلیارد ریال) 

و   ، انبــارداري ونقــل  شــاخص بهــاي تولیدکننــده (حمــل

 ارتباطات)

هـا نـزد بانـک     بانـک هـاي دیـداري    سپرده

  مرکزي (میلیارد ریال)

 شاخص بهاي تولیدکننده (آموزش)
  بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی

  (میلیارد ریال) 

 شاخص بهاي تولیدکننده (بهداشت و مددکاري اجتماعی)
  بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي 

  (میلیارد ریال)

ــ   ــا و خ ــت کااله ــاخص قیم ــهري  دش ــرفی ش مات مص

 ها)  ها و آشامیدنی (خوراکی

  ها به بانک مرکزي بدهی بانک

 (میلیارد ریال)  

ــ   ــا و خ ــت کااله ــاخص قیم ــهري  دش ــرفی ش مات مص

 (دخانیات)

  هاي خارجی بانک مرکزي  خالص دارایی

  (میلیارد ریال)

مات مصرفی شهري (پوشاك دشاخص قیمت کاالها و خ

 و کفش)
 وضع مالی دولت

مات مصرفی شهري (مسکن، دشاخص قیمت کاالها و خ

 ها) آب، برق و گاز و سایر سوخت
  میلیارد ریال)(هاي جاري  پرداخت

مات مصرفی شهري (اثاث و دشاخص قیمت کاالها و خ

 کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه)
  میلیارد ریال)( هاي عمرانی پرداخت

ــ   ــا و خ ــت کااله ــاخص قیم ــهري  دش ــرفی ش مات مص

 (بهداشت و درمان)
  یلیارد ریال)م( مالیاتی درآمد 

مات مصــرفی شــهري  دشــاخص قیمــت کاالهــا و خــ   

 ونقل)  (حمل
  میلیارد ریال)( مد نفت دولتآدر
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  -ادامه پیوست الف

  بینی نرخ تورم و شکاف تولید متغیرهاي مورد استفاده در پیش

 هاي مالی داراییقیمت مسکن و  بخش حقیقی

شـهري  مات مصـرفی  دشاخص قیمت کاالها و خـ 

 (ارتباطات)
 ساختمان و مسکن

مات مصـرفی شـهري   دشاخص قیمت کاالها و خـ 

 (تفریح و امور فرهنگی)

 شــهرهاي -هــاي ســاختمانی صادرشــده پروانـه 

  )فقره( بزرگ

مات مصـرفی شـهري   دشاخص قیمت کاالها و خـ 

 (تحصیل)

هاي  گذاري بخش خصوصی در ساختمان سرمایه

جدیــد منــاطق شــهري (کلیــه منــاطق شــهري) 

 )میلیارد ریال(

مات مصـرفی شـهري   دشاخص قیمت کاالها و خـ 

 (رستوران و هتل)

هاي  گذاري بخش خصوصی در ساختمان سرمایه

 )میلیارد ریال(جدید مناطق شهري (تهران) 

مات مصـرفی شـهري   دشاخص قیمت کاالها و خـ 

 (کاالها و خدمات متفرقه)
 بخش انرژي

) 1383=100شـاخص بهـاي خـدمات ســاختمانی (   

  بدون واحد)(

(میلیـارد کیلـو   هاي کشور  تولید برق در نیروگاه

 وات ساعت)

شاخص کل مزد و حقـوق و مزایـاي پرداختـی بـه     

  )1383=100هاي بزرگ صنعتی ( کارکنان کارگاه

 تولید نفت خام (هزار بشکه در روز)

 صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)

 )دالر(قیمت نفت خام (متوسط تگزاس غربی) 

متوسط قیمت یک متر مربع زیربناي مسکونی در شـهر  توضیحات: منبع گردآوري تمامی متغیرها (بجز 

  ) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است.که از مرکز آمار استخراج شدهتهران 
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  استفاده مورد فیلتر به تولید شکاف حساسیت بررسی – پیوست ب
  

  استفاده مورد فیلتر به تولید شکاف حساسیت بررسی نمودار

  
  

  تورم نرخ و عرضه شوك روند بررسی -پیوست ج

  

  تورم نرخ و عرضه شوك روند نمودار بررسی

  
 توضیح داده شده است.  2-3-5توضیحات: روش محاسبه شوك عرضه در بخش     
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پرسکات -ھادریک کینگ-بکستر
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شوك عرضه نرخ تورم


