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  مقدمه. 1
 بـه  نسـبت تـورم، دیـدگاه واحـدي     بـارة رغم وجود یک تعریف مشخص و قابل قبـول در  به

هاي متفاوتی در  نظریه بروز وقایع مختلف، با گذشت زمان وجد آن وجود ندارد. موعوامل 
تـورم ناشـی از فشـار    "،"تورم ناشی از افـزایش تقاضـا  "، "نظریۀ پولی"گروه اصلی  5قالب 
بـه  تـورم  نرخ با توجه به آنکه . بیان شده است "انتظاري تورم"و  "ساختاري تورم"، "هزینه

از  یکـی  آن لـذا کـاهش   دهـد،  مـی قـرار   تـأثیر را تحـت  فاه مردم یک کشور طور مستقیم ر
نیازمنـد   ،دسـتیابی بـه ایـن مهـم    سـت و  دنیا بسیاري از کشورهاي قتصاديصلی اي اهاهدف

   .استعوامل مؤثر بر آن  تورم و ةشناخت پدید
گفتـه مـدنظر    نگرش پیش 4تورم یکی از  ۀتحقیقات تجربی انجام شده در زمیناغلب در 

بوده و با توجه به محدودیت تعریف تعداد متغیرها در یک تـابع رگرسـیونی، پژوهشـگر بـه     
دلخواه خود به گزینش چند متغیر خاص بسنده کرده است. بـدین ترتیـب گرچـه برخـی از     

هاي گوناگون  هاي شایان توجهی نیز بین پژوهش هاي تورم شناسایی شده، ولی تفاوت جنبه
 هـر  کـه ترکیـب ایـن متغیرهـا در    طـوري  شـود؛  مـی  ) مشـاهده در هر کشور (از جملـه ایـران  

پژوهشی متفاوت است و ترکیب متغیرهاي درنظرگرفته شده، با توجه به هدف تعیـین شـده   
دانـد در مـدل قـرار    است. یعنی پژوهشگر در راستاي هدف خود متغیرهایی را که مـؤثر مـی  

کنـد کـه عالمـت مـورد      انتخاب میاي این ترکیب را  تر به گونه دهد یا در حالت بدبینانه می
هــا حاصــل شــود. همچنــین افــزایش تعــداد متغیرهــا، اغلــب بــا  نظرعالقــه در مــورد ضــریب

روست  محدودیت تعداد مشاهدات (حجم نمونه) و در نتیجه کاهش درجۀ آزادي مدل روبه
. از طـرف دیگـر، هـر    کنـد  می دست آمده را به شدت کم که دقت و قابلیت اتکاي نتایج به

گذارنـد (و بـه   با افزایش حجم نمونه، ضرایب متغیرهایی که بر متغیر وابسته تـأثیر نمـی  چند 
گراینـد، ولـی تقریبـاً تمـام      بیان دیگر به جامعۀ غیرقابل مشاهده تعلـق ندارنـد) بـه صـفر مـی     

کارهاي تجربی، حجم اطالعات (نسبت به نیاز) اندك و در نتیجه مشکل اصلی در بررسـی  
پژوهشـگر اغلـب تنهـا     لـذا  ؛دازه یا حجم نمونه (تعداد مشاهدات) استاثر تمامی عوامل، ان

پندارد، وارد مدل نموده و به نـوعی نظـر شخصـی خـود را      تعدادي از متغیرها را که مهم می
کند. اگر پژوهشگري بخواهد با آزمون و خطا مدل قابل اتکایی ارائه کند، میـزان   اعمال می

شود (عالوه بر افزایش هزینۀ زمانی و مـالی)   کب میخطایی را که با این روش تکراري مرت



  29  گیري بیزي بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین
_____________________________________________________________________________________ 

 

پوشی کرد، ولـی انتخـاب یـک مـدل      توان از این خطاها چشمزیاد خواهد بود. البته گاه می
هـر مـدل اطالعـات مفیـدي      هاي دیگر همواره مطلـوب نیسـت؛  خاص و عدم توجه به مدل

  دارد. 
خاص (در اینجا تـورم) بـا   این مشکل بزرگ در راه شناسایی عوامل مؤثر بر یک پدیدة 

مدل برگزیده از سوي درست بودن گیري بیزي که در آن نسبت به استفاده از روش میانگین
هـر مـدل قابـل     "درست بـودن "پژوهشگر نااطمینانی وجود دارد (یعنی احتمال مشخصی به 

شدنی است. فرض نااطمینانی به مدل به مفهـوم آن اسـت کـه    شود) حلتعریف، منسوب می
کنـد، بـدین    فردي را براي توضیح علت تغییر نرخ تورم معرفی نمیز ابتدا مدل منحصربهاو ا

ترتیب هیچ رابطۀ علت و معلولی مشخصی بین معلول (تورم) و چند علت خاص (طبق نظـر  
شـود. ایـن روش بـا مـدنظر قـرار دادن همـه       فرض مطرح نمـی عنوان پیشو توجیه محقق) به

هـا اسـتفاده    هاي محتمل عوامل مؤثر)، از اطالعات همـۀ مـدل  هاي ممکن (تمام ترکیب مدل
نماید و با توجه به معیارهایی که در ادامه ارائه خواهد شد، حساسیت اثرگذاري هر متغیر  می

کند. در واقع به این پرسـش پاسـخ    را نسبت به حضور و عدم حضور بقیۀ متغیرها بررسی می
نظریات مختلف بـر تـورم مؤثرنـد بـه صـورت       شود که اگر همۀ متغیرهایی که طبق داده می

کننـد و کـدام متغیرهـا در     یکجا در نظر گرفته شوند، کدام متغیرهـا اثـر خـود را حفـظ مـی     
دهند. بنابراین پژوهشگر در بررسی خود، تنها بـا   حضور بقیۀ متغیرها اثر خود را از دست می

م (بـر اسـاس ادبیـات    متغیـر بـر تـور    21 رو نیست. اگر فرض شود کـه تعـداد   یک مدل روبه
متغیر مستقل و یـک متغیـر وابسـته     21باشد، پژوهشگر با یک مدل شامل مؤثر تجربی تورم) 

حضور و عدم حضور هر متغیـر،   .مدل است 221مواجه نیست. بلکه فضاي مدل دربرگیرندة 
میلیون مدل رگرسـیونی   2کند، و در نتیجه فضاي مدل، شامل بیش از حالت را ایجاد می دو

 21متغیـر مسـتقل و ...    2متغیر مسـتقل،   1هایی با صفر متغیر مستقل،  . در این فضا، مدلاست
  شوند.  متغیر مستقل تعریف می

 . مبانی نظري تورم و پیامدهاي آن 2
خـورد ایـن تفـاوت در    چشم نمیدر بارة علل بروز تورم، نگرش یکسانی بین اقتصاددانان به

توان در قالب یک نظریۀ خاص بیان کرد. در زیر بـه  که آنها را نمیخور تأمل است، طوري
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  .پردازیم اجمال به آنها می

  . نظریۀ پولی تورم1.2
گرایـان معتقدنـد   پـول ؛ جا یک پدیدة پولی است فریدمن معتقد است که تورم همیشه و همه

که هرچه این رشد بیشتر، شود، طوريکه تورم از رشد نامتناسب عرضۀ اسمی پول ناشی می
ورم باالتر خواهد بود؛ یک رابطۀ مستقیم و متناسب بین رشد پول و تورم وجود دارد. نرخ ت

بــر اســاس ایــن نظریــه، تغییــرات عرضــۀ پــول بــر متغیرهــاي واقعــی ماننــد تولیــد، اشــتغال و  
ها و دستمزد اسـمی   دستمزدهاي واقعی هیچ تأثیري ندارد و تنها متغیرهاي اسمی مانند قیمت

گرایان رشـد واقعـی اقتصـاد را در بلندمـدت     دهد. پول تأثیر قرار میطور متناسب تحت  را به
طور کلی معتقدنـد ایـن رشـد بـه وسـیلۀ عـواملی        دانند و به مستقل از تغییر در عرضۀ پول می

مانند ظرفیت تولیدي، افزایش نیروي کار ناشی از رشد جمعیت، پیشرفت دانش فنی و منابع 
عتقدنـد کـه مجموعـه عوامـل غیرپـولی ماننـد افـزایش        شود. اینان همچنین م طبیعی تعیین می

تقاضا در شرایط اشتغال کامل، فشار دستمزد، تنگناهاي اقتصادي و موانـع سـاختاري زمـانی    
صـورت، تـورمی    غیـر ایـن   شوند که با تغییرات حجم پول همـراه باشـند؛ در   موجب تورم می

ر اقتصـاد اسـت کـه پـس از     کار نخواهد بود. چارچوب این نظریه، متکی بر ماهیت پایدا در
گـردد   کامل برمـی  طور خودکار به سطح تعادلی اشتغال بروز هرگونه آشفتگی یا اختاللی، به

کامل سازگار است؛ همچنین رشد عرضۀ پول (بـه   و رشد عرضۀ پول با سطح تعادلی اشتغال
آورد، ولـی بـا سـطح تعـادلی      وجـود مـی   هـاي تـورم متفـاوتی را بـه     هر میـزان) اگرچـه نـرخ   

  کامل سازگار است.  اشتغال
هاي تنظیم تقاضا (پولی و مالی) هستند و مـدافع   ستگرایان مخالف کاربرد فعال سیاپول

باشـند.   هاي پـولی مـی   شده در تنظیم سیاست کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین
اینان معتقدند که تنها راه درمان تورم، کنترل نرخ رشد عرضۀ پول اسـت؛ یعنـی نـرخ رشـد     

ید از تغییرات بسیار سریع در سیاسـت  کند و مقامات پولی با عرضۀ پول نباید به سرعت تغییر
پولی خودداري کنند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید واقعی و نیز سرعت گردش پول بـرآورد  

دسـت آورد.   هـا را بـه   توان نرخ رشد مطلوب عرضۀ پول سازگار بـا ثبـات قیمـت    می  شوند،
بهـره یـا   همچنین بدین باورند که هدف مناسب سیاسـت پـولی، بایـد بـه جـاي کنتـرل نـرخ        

امکانات اعتباري، کنترل عرضۀ پول باشد، زیرا سیاست کنتـرل اعتبـارات سـدي بـر سـر راه      
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سازوکار بازار است و به تخصیص نامناسب منابع و در نتیجه عدم کارایی در اقتصـاد منجـر   
شود و مقامات پولی در بهترین شرایط تنها قادر به کنترل نرخ اسمی بهـره هسـتند. چـون     می

تورمی جامعه معموالً صفر نیست، بـین نـرخ بهـرة واقعـی و اسـمی تفـاوت وجـود        انتظارات 
پذیر است و کنترل حجم پول هدفی قابل انتخـاب و   دارد، پس نرخ بهرة واقعی کمتر امکان

  مناسب خواهد بود.

  . نظریۀ تورم ناشی از فشار تقاضا2.2
تقاضـاي کـل نسـبت بـه      زیر بناي این نظریه، نگرش کینزي است که در آن، تورم از فزونی

شود. در اقتصاد کینزي، افزایش تقاضاي مؤثر تا زمانی که عوامل تولید  عرضۀ کل ناشی می
شـود و تـأثیري بـر سـطح عمـومی       بیکار وجود دارد تنها به افزایش تولیـد واقعـی منجـر مـی    

کامـل   طور نسبی در اشـتغال  اي به که نیروي کار و تجهیزات سرمایهها ندارد، اما زمانی قیمت
ها بشود. ایـن پدیـده را کینـز     تواند منجر به افزایش قیمت باشند، افزایش بیشتر تقاضا تنها می

کنند که حتی پـیش از رسـیدن    ها این واقعیت را انکار نمی نامید. البته کینزي "تورم خالص"
توانـد منجـر بـه افـزایش      کامل عوامـل تولیـد، بـروز تنگناهـاي مختلـف مـی       به مرحلۀ اشتغال

تـورم  "کند،  هاي رونق سریع بروز می طور معمول در دورهها شود. چنین تورمی که به متقی
  ها یا صنایع مختلف است. شود و در اصل ناشی از رشد ناموزون بخش نامیده می "تنگنایی

شـود. افـزایش تقاضـا در بخـش      افزایش تقاضاي کل از بخش واقعی یا پـولی آغـاز مـی   
هـا، افـزایش   گـذاري بنگـاه   ایش مصـرف، افـزایش سـرمایه   است ناشـی از افـز    واقعی ممکن

مخارج دولت (بـا افـزایش مالیـات، فـروش اوراق قرضـه یـا اسـتقراض از بانـک مرکـزي)،          
المللی (از جملـه تغییـر    افزایش صادرات و کاهش واردات به علت تغییر سلیقه و شرایط بین

عوامـل تولیـد، افـزایش     کامـل  در نرخ ارز) باشد. افزایش تقاضاي کـل، در صـورت اشـتغال   
هـاي نامناسـب    در بخش پولی اقتصاد، اعمال سیاست دنبال دارد.ها را به سطح عمومی قیمت

پولی یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضاي کل است، زیرا تورم نتیجۀ عدم تطابق دو جریان 
پول و کاالست. افزایش در عرضۀ پول باعث کاهش نـرخ بهـره و از طریـق افـزایش سـطح      

  کامل) شود. گذاري، بروز مازاد تقاضاي کل نسبت به عرضۀ کل (در شرایط اشتغال مایهسر
هـاي پـولی و مـالی     هـاي طـرف تقاضـا (سیاسـت     در این مکتب کنترل تـورم بـا سیاسـت   
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کننـد،   هاي پـولی را رد نمـی   ها استفاده از سیاست پذیر است. اگر چه کینزي انقباضی) امکان
تـرین   ست مالی در ثبات اقتصـادي تأکیـد دارنـد و آن را مهـم    ولی بر تأثیرگذاري بیشتر سیا
دانند. به نظر اینان براي مبـارزة اصـولی    ترین راه کنترل تورم می روش تنظیم تقاضا و مناسب
هاي تکمیلی تلقـی شـوند، زیـرا    هاي درآمدي و قیمتی، سیاست و موفق با تورم باید سیاست

تورمی، دورة گذار از نرخ تورم باال بـه نـرخ تـورم    ها از طریق تأثیر بر انتظارات  این سیاست
کاهنـد، همچنـین    هـاي تحدیـد تقاضـا مـی     پایین را کوتاه نموده و از آثار نامطلوب سیاسـت 

هـا   عرضۀ نیروي کار و به دنبال آن عرضۀ کـل را افـزایش داده و در جهـت کـاهش قیمـت     
  کنند. عمل می

  . نظریۀ تورم ناشی از فشار هزینه3.2
هاي تولید است. این نظریه، پدیدة تورم رکـودي را   یه، علت تورم، افزایش هزینهدر این نظر

دانـد   هاي تولید و انتقال منحنی عرضۀ کـل مـی   و آن را معلول افزایش هزینهدهد  میتوضیح 
شـود. ایـن   ها یا افزایش قیمت مواد اولیه ناشی مـی  ها نیز از افزایش دستمزد که افزایش هزینه
هـاي کـارگري    هـاي انحصـارگرایانۀ اتحادیـه    ورم را بیشتر متوجـه فعالیـت  نظریه، مسئولیت ت

کـار افـزایش نیابـد،     وري نیـروي  کند. بر این اساس، اگر دستمزدها بیش از افـزایش بهـره   می
هـاي کـارگري باعـث شـود      شـود. امـا اگـر در یـک بخـش فشـار اتحادیـه        تورم ایجاد نمـی 

ها براي حفظ سود خود از حجـم   یابد، بنگاه وري نیروي کار افزایش دستمزدها بیش از بهره
هـا نیـز    دهنـد. از طـرف دیگـر، سـایر بخـش      ها را افزایش مـی  تولید و اشتغال کاسته و قیمت

خاطر حفظ تفاوت دستمزدي به افزایش دسـتمزد کـارگران خـود بـه همـان نسـبت اقـدام         به
سـتمزدهاي واقعـی را   هـا، د  دهند. افزایش قیمت ها را افزایش می کنند و در پی آن قیمت می

هاي کارگري را به فشار براي افزایش مجدد دسـتمزدها تحریـک    دهد و اتحادیه کاهش می
شـود.   قیمـت ایجـاد مـی   -یابد، در نتیجه مارپیچ دستمزد ها افزایش می کند و دوباره قیمت می

هـاي   پس حتی در شرایطی که از عوامل تولید به نحو کارا استفاده نشود، بـا وجـود ظرفیـت   
ها و دستمزدها افزایش یابد و جامعه در معرض تورم توأم با رکـود   یکار ممکن است قیمتب
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تواند از شوك عرضه ناشی شود. در ایـن شـرایط، پیامـد     قرار گیرد. افزایش هزینۀ تولید می
هاي کینزي براي رفع تورم، بیکاري بیشـتر و بـراي مبـارزه بـا بیکـاري، تـورم        اعمال سیاست

هاي درآمدي مناسب (کنترل مستقیم قیمت و دستمزد)  ستفاده از سیاستشدیدتر است. پس ا
به سبب تأثیرگذاري بر انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش عرضۀ نیروي کار و به دنبال آن 

   دنبال خواهد داشت.ها را به ها) کاهش قیمت عرضۀ کل (با اطمینان به مؤثر بودن این سیاست

  م. نظریۀ ساختارگرایی تور4.2
این نظریه ریشۀ تورم را نهفته در ساختارهاي نامتوازن و نامتجانس کشورهاي درحال توسعه 

داند؛ پس مشکل تورم در این کشورها از مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادي و نهـادي آنهـا     می
ناشی شده که این نیز معلول تغییرات ساختاري در فرایند رشد و توسعه است، لـذا برخـی از   

انــد؛ ناهمــاهنگی شــدید در  ورم را محصــول فرعــی فراینــد رشــد دانســته ســاختارگرایان، تــ
دهـد: فراینـد صـنعتی شـدن و      کامـل رخ مـی   ها پیش از برقراري اشـتغال  بخشی، مدت توسعه

توسعۀ زندگی شهري توأم با رشد درآمد سرانه، تقاضا براي مواد غذایی و اولیـه را افـزایش   
زي، امکان افزایش متناسب عرضۀ محصوالت دلیل تنگناهاي بخش کشاور دهد، لیکن به می

کشاورزي وجود ندارد، پس قیمت نسبی این محصوالت و مـواد اولیـه طـی زمـان افـزایش      
شـود.   ها مـی  ها منتقل و باعث افزایش سطح عمومی قیمت یابد. این فشارها به سایر بخش می

صـادراتی،   محدودیت درآمد ارزي کشور به سبب تقاضاي محدود جهانی براي مواد اولیـۀ 
المللـی، از   سنتی در بازار بین کششی عرضۀ کاالهاي سنتی و رقابت ناپذیري کاالهاي غیر بی

هاست. فشار تنگناهاي تجارت خـارجی، دولـت    عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت
هـاي وارداتـی)    را مجبور به کاهش ارزش اسمی پول یا میزان واردات (با اعمال محـدودیت 

کند. عوامل ساختاري (فناوري ابتدایی، شرایط اقلیمی، توزیع ناعادالنۀ م بروز مینموده و تور
کشش و واکنش آن را به فشار تقاضا، حتی با وجود بیکاري شدید عوامل زمین) عرضه را کم

وري بخش کشاورزي نیز بیکاري پنهان و  نماید. رشد کم بهرهتولید، ناممکن یا بسیار کُند می
   شود.د غذایی (عامل اصلی تورم) را موجب میافزایش قیمت موا
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  . انتظارات تورمی5.2
این نظریه بر انتظارات استوار است؛ بشر رفتار خود را بر اساس تجربیات گذشته و انتظارات 

گیـري افـراد دربـارة    بینی شرایط آتی عامل مهمـی در تصـمیم  دهد. پیش آتی خود شکل می
ها را داشته باشد، تمایل  انتظار دو برابر شدن قیمتثروت، درآمد و مصرف است. اگر فردي 

هـا ثابـت بمانـد. چنانچـه      او به نگهداري دارایی متفاوت با فردي است که انتظار دارد قیمت
بینی کنند ها و کاهش بیشتر ارزش پول ملی را پیش تقاضا کنندگان تداوم روند افزایش قیمت

کنندگان به امید کسب  خرند، ولی عرضهدلیل کاهش قدرت خرید) کاالهاي بیشتري می (به
  کنند. سود بیشتر از عرضه بیشتر امتناع می

  اند از: ترین پیامدهاي بروز تورم عبارت مهم
  

  گذاري الف) اثر تورم بر تولید و سرمایه
گذاري و تولید بیش از آثار دیگر تورم مورد بحث و جدل بوده اسـت.   تأثیر تورم بر سرمایه

دانند و به همین لحاظ از  عامل مثبتی براي تداوم رشد و توسعۀ اقتصادي میگروهی تورم را 
کنند. در مقابل گروهی دیگر آن را مـانعی در راه   هاي آگاهانۀ تورمی جانبداري می سیاست
گذاري و تولید بیش از هر چیـز   آورند. تأثیر تورم بر سرمایه گذاري مولد به شمار می سرمایه

توان گفت کـه آثـار    وع و شدت تورم بستگی دارد. به طور کلی میبه شرایط موجود و به ن
بینـی نشـده و    هاي پـیش  گذاري به طور عمده به تورم مثبت تورم در تسهیل و تشویق سرمایه

هاي تولیدي در مجموع  گذاري مالیم مربوط است، در حالی که تأثیر تورم شدید بر سرمایه
ســعه خواهــد داشــت؛ زیــرا تــورم ریســک  نامســاعد اســت و آثــار نــامطلوبی بــر جریــان تو 

شـود. در   اطمینانی به نظام اقتصـادي مـی   دهد و باعث افزایش نا گذاري را افزایش می سرمایه
هاي سوداگرانه که بازدهی سریع دارنـد   گذاري به نفع فعالیت چنین شرایطی ترکیب سرمایه

شـود،   د منـابع منجـر مـی   هاي مولد تغییر یافته و به تخصیص ناکارام گذاري و به زیان سرمایه
توانـد بـا تقویـت     تورم باعث کاهش ارزش پول داخلی شده که در تـورم بسـیار شـدید مـی    

(پـولی کـه    "پـول سـوزان  "اعتمادي به ارزش پـول ملـی، آن را بـه اصـطالح بـه       احساس بی
  سازد.  کنند) مبدل می همگان از آن فرار می
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 ب) اثر بازتوزیعی درآمد و ثروت

ز مردم به منزلۀ مالیات و براي برخی دیگـر بـه مثابـه نـوعی کمـک مـالی       تورم براي برخی ا
گونـه کاالهـا در    افزایـد، زیـرا قیمـت ایـن     (یارانه) است. تورم بر درآمد صاحبان دارایی مـی 

یابد، ولی از قـدرت خریـد    ها) می نتیجۀ تورم افزایش (اغلب شدیدتر از سطح عمومی قیمت
کاهـد و خریـد دارایـی را     بگیران و فاقد دارایی) میگروه درآمدي ثابت (حقوق و دستمزد 

کند. تورم توزیع ثروت در جامعه را به سود بدهکاران و به زیان  برایشان پیوسته دشوارتر می
دهـد، بنـابراین پـول     دهد، زیرا تورم قـدرت خریـد پـول را کـاهش مـی      بستانکاران تغییر می

دارد. در شـرایط   دریـافتی آنـان    پرداختنی بدهکاران، قدرت خرید کمتـري نسـبت بـه پـول    
دهند، بنابراین هاي تمایل نشان میاندازکنندگان به خرید داراییویژه شدید) پس تورمی (به

دهندگان (بستانکاران) بیشتر کسانی هستند که قادر به خرید دارایی نبوده و از این رو در وام
نند. بخشی از درآمد اینان، بـر  ک صورت سپرده ذخیره میها و مؤسسات مالی، آن را به بانک

رود، ضمن آنکه ارزش واقعی اصل طلب نیز پیوسته کاهش  اثر تورم به جیب بدهکاران می
نـرخ سـود، تمایـل بـه      یابد. به همین دلیل در شـرایط تـورمی شـدید، بـا وجـود بـاالرفتن       می

هاي جدي یابد و بازار سرمایه با اختالل دار کاهش می نگهداري پول به صورت سپرده مدت
نابراین در مجموع تورم باعث عدم تعادل در الگوي توزیع درآمد، تشـدید  ب .شود مواجه می
  کند. تر می شود، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی عدالتی اجتماعی می فقر و بی

  تورم براي جامعه ۀپ) هزین
لـذا مـردم    دهـد،  تورم، قدرت خرید هر واحد پول را کاهش و هزینۀ نگهداري آن را افزایش می

هاي حقیقی (کاالهـا)، از   کنند با نگهداري کمتر پول و جایگزینی داراییدر این شرایط سعی می
انــدازهاي خـود حمایــت نماینـد (ایمــن سـازي امکانــات    ارزش واقعـی (یــا قـدرت خریــد) پـس   

شـود   درآمدي خود در برابر تورم)؛ این جایگزینی به عنوان هزینۀ تورم براي جامعه محسوب مـی 
در واقع بیانگر نسبتی از درآمد واقعی است که مردم باید بـراي حفـظ سـطح قبلـی تـراز نقـدي       و 

حقیقی پولی خود، به پـول تبـدیل کننـد. بـه قسـمتی از هزینـۀ تـورم کـه توسـط مـردم پرداخـت            
  شود. گیرد، مالیات تورم گفته می شود ولی به کسی تعلق نمی می
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  ت) اثر تورم بر بودجه دولت و تجارت خارجی
هـاي  هاي دولت به سبب افزایش قیمت کاالهاي مورد نیـاز و افـزایش کمـک    تورم بر هزینه

هـاي دولـت را    افزاید؛ همچنین اگرچـه تـورم، درآمـد   پذیران مینقدي و غیرنقدي به آسیب
هاي دولت بیشتر از درآمدهایش است که کسري دهد ولی معموالً افزایش هزینه افزایش می

ویـژه از طریـق   کند. بدیهی است تأمین کسري بودجه (به را تشدید میبودجه را ایجاد یا آن 
هاي بعد  استقراض از سیستم بانکی) پیامدهاي تورمی دارد که در صورت استمرار، در دوره

بر شدت کسري بودجه و تورم ناشی از آن خواهد افزود. تورم اغلب موجـب کسـري تـراز    
کند. در این شرایط، کنترل و تثبیت نرخ ارز،  هاي کشور شده و نرخ ارز را زیاد می پرداخت

هـاي   از قدرت رقابتی صادرات کشور کاسته و.در نتیجه، بنیـۀ صـادراتی تضـعیف و فعالیـت    
  شود. وارداتی تقویت می

 شناسی بیزي . روش3
هـا  کند تا بتواند از اطالعات همـۀ مـدل  گیري بیزي به پژوهشگر کمک میرویکرد میانگین

مدلی را کنار نگذاشته و به هیچ مدلی هم به تنهایی اتکا نکنـد). در ایـن    استفاده نماید (هیچ
کنـد کـه احتمـال    گیري، پژوهشگر به هر مدل و متغیر وزن یا اهمیتی را منسوب مـی میانگین

ها، احتمـال  ها و اطالعات مدلشود. سپس با استفاده از قاعدة بیز، دادهپیشین آن خوانده می
گردد. یک پرسش مهم چگـونگی کمـک ایـن روش بـه     مشخص میپسین هر مدل و متغیر 

طـور معمـول، او   با توجه به فرض نااطمینانی مدل اسـت. بـه   درستپژوهشگر در تعیین مدل 
دهد، بدین معنی که وي ابتـدا ارجحیتـی   ها و متغیرها میاحتمال پیشین یکسانی به تمام مدل

  ها و متغیرها قائل نیست.نسبت به هیچ مدل و متغیري در مقایسه با دیگر مدل
دهندة اهمیت آن متغیر در بین تمام متغیرهـا  در این رویکرد، احتمال پسین هر متغیر نشان

(با استفاده از اطالعات جدید) اسـت، در نتیجـه متغیـري کـه داراي احتمـال پسـین بیشـتري        
ی مارتین بـا  شود. سالئتري نیز در توضیح تغییرات متغیر وابسته محسوب می باشد، متغیر مهم

هـاي  کنـد کـه بـرآورد ضـریب    ها به مفهوم بیزي، روشی را پیشـنهاد مـی  مدلگیري  میانگین
دسـت   رگرسیون یکسانی را با نتایج روش حداقل مربعات (با فرض مـبهم بـودن پیشـین) بـه    
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ایـن روش در ادبیـات اقتصادسـنجی بـه     . )Sala-i-Martin, et al., 2004,p 815(دهـد   مـی 
شـهرت یافتـه و اثـر اطالعـات پیشـین را محـدود        1سـنتی  برآوردهـاي زي گیـري بیـ   میانگین

نماید، ضمن اینکه براي کارشناسان اقتصادسنجی متداول هم قابل درك است. رویکـرد   می
تـوان بـه   سنتی چنـد مزیـت مهـم دارد کـه از آن جملـه مـی       برآوردهايگیري بیزي  میانگین

بایست توزیـع پیشـین همـۀ     دارد بیزي که می) بر خالف تحلیل استان1موارد زیر اشاره نمود: 
پارامترها مشـخص باشـد، در ایـن روش تنهـا الزم اسـت مقـدار یـک پیشـین، یعنـی انـدازة           

) این فراپـارامتر بـه سـادگی قابـل     2نامند، تعیین شود؛  می 2انتظاري مدل که آن را فراپارامتر
نتـایج نسـبت بـه ایـن     تعیین و تفسـیر اسـت، فراتـر اینکـه مفهـوم نیرومنـدي (و شـکنندگی)        

) تفسیر برآوردهاي حاصل از این روش نیز براي کسـانی  3فراپارامتر هم قابل ارزیابی است؛ 
  باشد.  که در اقتصادسنجی بیزي تخصص ندارند، ممکن و قابل درك می

هـاي ممکـن را    گیري بیزي به پژوهشگر فرصت در نظر گرفتن تمام مـدل  روش میانگین
معیارهاي معینی (که در ادامه ارائه خواهد شد) شـدت تأثیرگـذاري هـر    دهد و بر اساس  می

شود. در واقع به ایـن   متغیر بر تورم در صورت حضور یا عدم حضور بقیۀ متغیرها بررسی می
شود کـه اگـر همـۀ متغیرهـاي مـؤثر بـر تـورم (بـر اسـاس مطالعـات و            پرسش پاسخ داده می

کننـد و   کدام متغیرها اثر خـود را حفـظ مـی    نظریات) به صورت یکجا در نظر گرفته شوند،
دهنـد؟ اگـر اثـر یـک      کدام متغیرها با حضور بقیۀ متغیرها در مدل اثر خود را از دسـت مـی  

شـود   معنی شود یا عالمت ضریب آن تغییر کنـد، گفتـه مـی    متغیر، با حضور سایر عوامل بی
اسـت، در   3ر شـکننده این متغیر نسبت به حضور بقیۀ متغیرها حساس و به عبارتی یـک متغیـ  

خواننـد. پـس تعریـف هـر متغیـر در مـدل        صورت متغیر را نیرومند یا غیرشکننده می غیر این
بستگی تامی به تأثیرپذیري ضریب آن از حضـور و عـدم حضـور دیگـر متغیرهـا دارد. ایـن       

شود متغیرهـاي نیرومنـد (کـه در حضـور سـایر متغیرهـا اثـر خـود را حفـظ           روش باعث می
ناسایی و در مدل لحاظ شده و متغیرهاي شـکننده (کـه اثـر خـود را در حضـور      اند) ش کرده

  اند) کنار گذاشته شوند.  یر متغیرها از دست داده سا

                                                   
1. Bayesian Averaging of Classical Estimation (BACE) 
2. hyper-parameter  3. fragile 
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مشخصـۀ بــارز رویکــرد بیـزي، نســبت دادن احتمــال معــین بـه درســتی الگــوي منتخــب    
العـات  ر اسـاس اط بطور بدیهی، هر پژوهشگر پژوهشگر، متناسب با میزان باور وي است. به

باید در احتمال مربوط بـه درسـتی    کند و در صورت تغییر اطالعات، می خود الگوسازي می
تجدیـد نظـر در    ).Koop, 2003,p 31هاي پذیرفته شده نیز تجدید نظـر کنـد (  الگو و فرض

  ).Zellner ,1971,p.47( دگیر یم) صورت yبا کسب اطالعات جدید ( ها احتمال
푃(퐻|I ، بـا توجـه بـه    Hیا احتمـال درسـت بـودن فرضـیه      1پیشینتابع چگالی احتمال  (

اي قبلی، مطالعـات   ) است. این اطالعات معموالً ترکیبی از اطالعات دادهI0اطالعات اولیه (
بـر   Yتـابع چگـالی احتمـال مشـاهدات جدیـد       푃(푌|H)هاسـت.   تجربی، مشاهدات و نظریه

دسـت آوردن   شود. براي به نیز شناخته می 2است و به عنوان تابع درستنمایی Hاساس فرضیۀ 
بایست تابع چگالی احتمال پیشـین را بـا تـابع درسـتنمایی، بـا       ، می3تابع چگالی احتمال پسین

و هـم بـه    퐼استفاده از نظریۀ بیز ترکیب کرد. ایـن احتمـال پسـین هـم بـه اطالعـات پیشـین        
اي جدیـد بـر تـابع     عـات داده (به هر دو) بستگی دارد. با تـأثیري کـه اطال   Yاطالعات نمونه 

푃(퐻|Iگـذارد،   چگالی احتمال پیشـین بـر اسـاس نظریـۀ بیـز مـی       ,푃(퐻|푌بـه   ( I مبـدل   (
شود. باید تأکید کرد که احتمال پسین، شامل نظر پژوهشگر در مورد پـارامتر، اطالعـات    می

  ).Koop,2003,pp2-4اي و اطالعات پیشین است (  داده
را در  yو θ	بیزي، تابع احتمال مشترك دو متغیر تصـادفی   اي از رویکرد براي بیان ساده

  نظر بگیرید:  
)1(  푃 θ, y = 푃(y)푃 θ|y  

푃که  θ|y  احتمال رخداد	θ  به شـرطy  و푃 θ, y     احتمـال مشـترك رخـدادθ  وy 
  توان نوشت: احتمال مشترك باال را به شکل زیر نیز می .است
)2(  푃 θ, y = 푃 θ 푃 y|θ  

) کـه قاعـدة اصـلی در    3آیـد (معادلـۀ    دسـت مـی   بیـز بـه  از تساوي دو عبارت باال، قانون 
  اقتصادسنجی بیزي است.

                                                   
1. prior probability function 2. likelihood function 
 

3. posterior density function 
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)3(  푃 y|θ =
( ) θ|

θ
  

و  باشـد  مـی بردار پارامترها (به طـور معمـول نـامعلوم)     θها و  ماتریس داده yفرض کنید 
کـه در اقتصادسـنجی    θرا شناسایی کنـد. عناصـر    θها،  پژوهشگر درصدد است بر پایۀ داده

ــی      ــادفی م ــاي تص ــرداري از متغیره ــزي ب ــنجی بی ــت، در اقتصادس ــارامتر اس ــنتی پ ــد س   باش
)Koop, 2003, p2, Sorensen & Gianola, 2002,p 212   اطمینـانی   ). از طـرف دیگـر نـا

푃(푦)دربارة رفتار مورد مطالعه به وسیلۀ قوانین احتمال قابل توضیح اسـت. چـون    ≠  θو  0
  توان نوشت که: ه، میدر آن ظاهر نشد

)4(  푃 θ|y ∝ 푃 θ 푃 푦|θ  
푃نماد تناسب، ∝ θ|y  ،تابع چگالی احتمال پسین푃 푦|θ ی و تابع درستنمای푃 θ 

푃تابع چگالی احتمـال پیشـین اسـت. تـابع احتمـال       θ  هـا بسـتگی نـدارد و شـامل      بـه داده
هـا،   اسـت کـه پژوهشـگر پـیش از مشـاهده داده      θاي سـودمندي دربـارة    داده اطالعات غیـر 

هاي پیشـین و اطالعـات نمونـه از طریـق تـابع       داند. اطالعات پیشین از طریق تابع احتمال می
گیـري   شـوند. از تـابع احتمـال پسـین بـراي نتیجـه       هاي پسین می درستنمایی وارد تابع احتمال

توانـد   لی احتمـال پیشـین مـی   شـود. توابـع چگـا    دربارة متغیرها در نگرش بیزي، اسـتفاده مـی  
هاي مختلفی از جمله نرمال داشته باشد. شایان ذکر است کـه پارامترهـاي تـابع توزیـع      شکل

احتمال پیشین مبتنی بر نظر پژوهشگر است. اگر اطالعات پیشین از طریق اطالعات موجـود  
و در سـایر   اي دست آمده باشد، توابع چگالی احتمال را پیشـین داده  هاي گذشته به در نمونه

هـاي نظـري یـا از     موارد که اطالعات پیشین از روابط علت و معلولی مشـاهده شـده، بحـث   
آینـد (اطالعـات پیشـین     دسـت مـی   هـاي موجـود، بـه    هـاي گذشـته نمونـه    منابعی غیر از داده

اي کـه   داده هـاي غیـر   کننـد. پیشـین   اي اطـالق مـی   داده اي) تابع چگالی احتمـال غیـر   داده غیر
دقت  اي گذشته غیر قابل دسترس است، گاهی به شدت مبهم و بی هاي نمونه دهجایگزین دا

هـاي جدیـد، پارامترهـاي مـدل را      هستند. اگر پژوهشگر بخواهد بر اسـاس اطالعـات نمونـه   
اي باشند، بایـد تـابع چگـالی احتمـال پسـین را از       داده نیز غیر  مشخص کند و اطالعات اولیه

دسـت آورد، سـپس    اي با یک تابع درستنمایی به غیرداده ترکیب تابع چگالی احتمال پیشین
اي را با این تابع چگالی احتمال پسین، مقایسه و مشـخص   داده تابع چگالی احتمال پیشین غیر
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هاي نمونه جدید، تـا چـه حـد باعـث تجدیـد نظـر در بـاور اولیـه او نسـبت بـه            کند که داده
  )..Koop, 2003, p 270شود ( اي اولیه می داده اطالعات غیر

هـا) عبـارت   ضریب متغیرهاي توضـیحی و مشـترك همـه مـدل    (Φ	احتمال پسین پارامتر 
  است از:

)5(  푝(Φ|Y) = ∑ 푝(푀 |Y)푝(Φ|Y,푀 )  

)6  (  	푃 푀 |Y =
∑ ( )

  
푝(푀که  |Y) احتمال پسین مدل i ،Y گیري هاي نمونه تعداد رگرسیون 2ها، نماد داده

مجموع مربعات خطـاي   푆푆퐸و  iتعداد متغیرهاي توضیحی در مدل  푘بازه زمانی،  Tشده، 
در اینجا دو نکته حایز اهمیت است؛  )Sala-i-Martin, et al, 2004,p 817( .استاین مدل 

نخست اینکه هر چه مجموع مجذور خطاي یک مدل کمتر باشد، بـا توجـه بـه تـوان منفـی      
SSE هاي مستقل،  ، احتمال پسین مدل بیشتر است. چون با افزایش تعداد متغیرSSE  کاهش

بران و بـه  را ج SSEاي در نظر گرفته که کاهش  هاي بزرگ، جریمه یابد، باید براي مدل می

در رابطـه   푇شکلی مانع از افزایش احتمال پسین مدل شود، این نکته بـا حضـور عبـارت    
را به شکل Φ	استفاده از پیشین مبهم، تابع توزیع احتمال پسین  شود. احتمال پسین حاصل می

  ):Leamer, 1978, p37آورد ( میدر روش سنتی (کالسیک) در Φتوزیع 
)7(  퐸(Φ|Y) = ∑ 푝(푀 |Y)Φ  
)8  (  푉퐴푅(Φ|Y) = ∑ 푃(푀 |Y)푉퐴푅(Φ|Y,M ) + ∑ 푃(푀 |Y) Φ− E(Φ|Y)  
푃	یـا  jکتۀ دیگر آنکه در تعیین احتمال پسین مدل بایـد بـه احتمـال پیشـین مـدل      ن 푀 

ها در فضاي نمونۀ آنهاسـت.   توجه کرد. رویکرد معمول انتساب احتمال یکسان به همۀ مدل
 است، به هر مـدل احتمـال درسـت بـودن      2ضاي مدل ها در ف پس وقتی تعداد کل مدل

بـه   گردد. می اندازة انتظاري مدل باشد، پس احتمال حضور هر متغیر   푘اگر  شود. داده می
ها احتمال پیشـین برابـر داده شـود، بـه ورود متغیرهـا بـه مـدل،         عبارتی به جاي اینکه به مدل

. براي دسـتیابی بـه   )Sala-i-Martin, et al., 2004, p815 شود( احتمال پیشین برابر داده می
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در نظـر   هـاي ممکـن در فضـاي نمونـه را     تمام مدلگیري بیزي، باید  نتایج در روش میانگین
حجم عملیات محاسباتی در این روش، بسیار باال و زمان بر است و بـا افـزایش تنهـا     گرفت.

و برابـر و محاسـبات نیـز حـداقل دو برابـر      ها در فضاي نمونه د یک متغیر مستقل، تعداد مدل
  خواهد شد، پس کاهش حجم محاسبات الزم است. 

میلیـون مـدل رگرسـیونی اسـت، امکـان       2با توجه به اینکه فضـاي مـدل شـامل بـیش از     
صورت مجزا وجود ندارد؛ لذا روش سالیی ها بههاي تمام این مدل بررسی و برآورد ضریب
گیـري کـرده و   ي است، استفاده شد، یعنی از فضاي مدل نمونـه سازمارتین که مبتنی بر شبیه

(البتـه شـرط الزم بـراي اسـتفاده از ایـن       شـود ها بر اساس آن انجـام مـی  محاسبات و ارزیابی
. اما براي رسیدن به نتایج، محاسبات در چهـار  هاي مبهم است) روش، برقراري فرض پیشین

یب (یعنی تغییر نکردن برآوردها بـا انتخـاب   مرحلۀ مجزا انجام و تا رسیدن به همگرایی ضرا
اي تکرار گردید؛ نتایج هر مرحله، دادة  هاي بزرگتر) این چهار مرحله به صورت رایانهنمونه

در این مقالـه   1مرحلۀ بعد تلقی و تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب (همگرایی ضرایب) ادامه یافت.

                                                   
گیـري اسـتفاده شـد و در    افزاري از روش سالیی مارتین بـراي نمونـه   براي رفع مشکل محدودیت سخت .1

از فضاي مدل به صـورت تصـادفی    Rاي نوشته و با استفاده از نرم افزار  نتیجه پژوهشگران ناچار شدند برنامه
هزار معادله رگسیونی را برآورد، ضرایب  10در هر دقیقه حدود افزار قادر است گیري نمایند. (این نرم نمونه

و انحراف معیار آنها را محاسبه و نتایج را ذخیره نماید.) در تدوین مقالۀ حاضر، محاسبات روي یک میلیون 
و یکصد و نود هزار رگرسیون انجام گرفت. تمام اطالعات اعم از برآورد ضریب متغیرها و انحراف معیـار  

صورت فایل اکسل ذخیره شده، سپس در فضاي اکسل به محاسبۀ احتمـال پسـین متغیرهـا و دیگـر      ها بهآن
هاي بعدي تا  اي و با اضافه کردن نمونه بایست به صورت مرحله نتایج پرداخته شد. از آنجا که محاسبات می

مگا بایت داشت  300هاي اکسل نهایی حجمی بالغ بر  گرفت، فایل رسیدن به همگرایی در ضرایب انجام می
گیـري و انجـام    افـزاري شـد. مراحـل مختلـف نمونـه      که باعث کندي پردازش به دلیـل محـدودیت سـخت   

افـزاري   افـزاري و چـه نـرم    روز کاري را به دالیل مطرح شده چه به لحاظ سخت 20محاسبات زمانی بالغ بر 
گیگا بایت بود، از این رو براي  10ها و محاسبات، بالغ بر  هاي اکسل دربردارنده داده صرف کرد. حجم فایل

اي نوشـته و تمـام محاسـبات (مربـوط بـه       افزاري، برنامۀ جداگانه هر مرحله به دلیل وجود محدودیت سخت
طور مجزا انجام و تا رسیدن به همگرایی ضرایب، این چهار مرحلـه بـه صـورت    گیري و برآوردها) بهنمونه

  کامپیوتري تکرار گردید.
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شـود کـه    شـد. یـادآوري مـی    هزار مـدل رگرسـیونی مشـاهده    350همگرایی پس از برآورد
توانست (بر حسب شرایط) بیشتر هزار دخالتی نداشتند و می 350پژوهشگران در تعیین عدد 

   یا کمتر شود.

  شده انجام مطالعات بر يمرور. 4
گیـري بیـزي    با توجه به اینکه در هیچیک از مطالعـات تـورم در ایـران از رویکـرد میـانگین     

نتایج آنها دربارة متغیرها و عوامل مؤثر بـر تـورم در ایـران بسـنده     استفاده نشده، تنها به ذکر 
  شوند. کرده، ولی سه مطالعۀ خارجی در زمینۀ تورم و مبتنی بر این رویکرد، مرور می

اي  ) بـراي بررسـی علـل تـورم در ایـران از یـک دسـتگاه سـه معادلـه         1359نیا ( ابراهیمی
از متغیرهاي حجم پول، نرخ تورم جهانی و یک د. در معادلۀ اول، تورم تابعی کن استفاده می

د که عالوه بر کن میدر نظر گرفته شده است، ولی پژوهشگر عنوان  1338متغیر مجازي سال
نیـز   هـا  متغیرهاي تعریف شده در مدل، عوامل دیگري مانند تقاضاي کاذب و وجود واسـطه 

رم را بـه صـورت تـابعی از    نامۀ کارشناسی ارشد خـود تـو   ) نیز در پایان1377مؤثرند. بافکر (
نرخ رشد نقدینگی همزمان و با یکدوره وقفه، نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی و تغییـرات    

گیرد که تورم در ایران یک پدیـدة فقـط پـولی     مینرخ تورم انتظاري برآورد کرده و نتیجه 
هـا، تولیـد ناخـالص     کـه سـطح عمـومی قیمـت     ددهـ  ) نیز نشان می1377نیست. موسی پور (

خلی، حجم نقدینگی، نـرخ ارز (آزاد و رسـمی) و تـورم جهـانی داراي رابطـۀ بلندمـدت       دا
اسـت و علـت آن را کسـري     74تـا   38هستند و تورم تنها یک پدیدة پـولی در بـازه زمـانی    

نامۀ دکتري خود پـس از بررسـی بسـیار     ) در پایان1379شاکري ( د.کن بودجۀ دولت بیان می
تـورم را   دتوانـ  تورم نیست و هیچیک از نظریـات تـورم نمـی   نتیجه گرفته که پول تنها علت 

وري، تولیـد ناخـالص ملـی، نـرخ رشـد نـرخ ارز        توضیح دهد. عواملی چون نقدینگی، بهره
هـاي آزاد سـازي آن، تنگناهـاي تولیـد در بخـش کشـاورزي و        اسمی در بازار آزاد در سال

  ی، بر تورم مؤثرند.ساختار بازار آن، تغییر قیمت سوخت و تا حدي هم جنگ تحمیل
مشخص بـودن مـدل    ) براي بررسی عوامل مؤثر بر تورم آمریکا و به دلیل نا2003رایت (

د. بدین ترتیب که ابتـدا وزن مسـاوي بـه    کن میگیري بیزي استفاده  درست از روش میانگین
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ها به یک اندازه مناسبند) و پـس از بـرآورد احتمـال پسـین      ها داده (یعنی همۀ مدل تمام مدل
گیـرد کـه ایـن روش، نتـایج بهتـري را       مـی   هر مدل، از آنها به عنـوان وزن اسـتفاده و نتیجـه   

  .کند میگیري با وزنهاي ثابت) ارائه  (نسبت به روش میانگین
) با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تـورم در کشـور سـوئد،    2004جیکوبسون و کارلسون (

رسد کـه هـدف مقالـه     گیري بیزي استفاده کردند. با آنکه در نگاه اول به نظر می از میانگین
بینی تورم این کشور است، اما شـاید بتـوان گفـت کـه هـدف       هاي مؤثر در پیش بهبود مؤلفه

یري روشی کارا و علمی براي بررسی عوامل مـؤثر بـر تـورم بـا در     غایی این مقاله، به کارگ
هاي مختلف تـورم اسـت. اطالعـات     دهنده نظر گرفتن یک انتخاب وسیع و جامع از توضیح

متغیـر توضـیحی اسـت کـه      86دادة فصلی براي  75مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر 
کننـد   مین دو بیان ای. گیرد میا دربرطیف وسیعی از عوامل پولی و واقعی در اقتصاد سوئد ر

از جمعیـت کـل، تولیـد فصـل      16-64مدل برگزیده، سه متغیر سهم رده سنی  10که در هر 
شـوند و اهمیـت حضـور     قبل و نسبت تورم داخلی به خارجی به عنوان عوامل مؤثر تأیید می

  متغیرها، مبتنی بر احتمال پسین آنهاست.
 هاي پولی را در تـورم منطقـۀ   ، اهمیت نسبی شاخص)2007( گل و شوماخراشارنمطالعۀ 

مقاله نسبت به سایر این ویژگی متمایز  .بررسی نمودندگیري بیزي  از میانگینبا استفاده اروپا 
پولی در  متغیر پولی و غیر 28. است مارکف ةزنجیر این روش به همراه گیريکار هب ها، مقاله

ضاي مدل و مشکالت محاسباتی، از فضاي مدل دلیل بزرگی ف شود. این دو به نظر گرفته می
گیرند که اگر چه حجم پول متغیري ضروري در بررسی تـورم   گیري کرده و نتیجه می نمونه

اي دارنـد و متغیرهـاي پــولی و    منطقـۀ اروپاسـت ولـی متغیرهـاي غیرپـولی نیــز نقـش عمـده       
  دهند.توانند تورم را در منطقه اروپا توضیح  غیرپولی در کنار هم بهتر می

  مدل در استفاده مورد يرهایمتغ یمعرف .5
هاي اقتصـادي و مطالعـات انجـام شـده دربـارة       براي شناسایی عوامل مؤثر بر تورم، به نظریه

متغیر (به شرح زیر) معرفی شده در مطالعات  21د. در مقالۀ حاضر از شتورم در ایران توجه 
ی عوامل مؤثر بـر تـورم، بتـوان نتـایج     تجربی استفاده شده است تا عالوه بر بررسی و شناسای
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-1387هاي مورد اسـتفاده سـاالنه و دوره زمـانی     این مطالعات را نیز با هم مقایسه کرد. داده
  کننده (یا نرخ تورم) متغیر وابسته است. و نرخ رشد شاخص قیمت مصرف 1353

ون نفـت  وري به صورت حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بد وري؛ بهره . نرخ رشد بهره1
کـل (پـس از حـذف کارکنـان بخـش نفـت) تعریـف شـد. کـاهش نـرخ رشـد             بر اشتغال

وري، باعث افزایش هزینۀ تولید و در نتیجه باعث افزایش تورم (نظریۀ تورم ناشـی از   بهره
  شود. فشار هزینه) می

کل و لذا افزایش نـرخ تـورم    . نرخ رشد نقدینگی؛ افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضاي2
ردد. این نرخ بـه دو شـکل همزمـان و بـا یـک وقفـه و در نتیجـه در قالـب دو متغیـر          گ می

  متفاوت لحاظ شد.
. نرخ رشد پایۀ پولی؛ پایۀ پولی رابطۀ مستقیمی با نقدینگی دارد، افزایش پایۀ پـولی باعـث   3

  گردد. کل می افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضاي
زي؛ با افزایش این متغیـر پایـۀ پـولی افـزایش یافتـه و      . نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرک4

  شود. ها می باعث افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت
توانـد بـه عنـوان     . نرخ رشد اسکناس و مسکوك در دست مـردم؛ افـزایش ایـن متغیـر مـی     5

  ها شود. کل باعث افزایش سطح عمومی قیمت بازتابی از افزایش تقاضاي
هـا (بنـزین،    قیمت چهار فرآورده نفتی؛ اطالعات قیمتـی ایـن فـرآورده    . نرخ رشد شاخص6

آوري و یـک   هاي مختلف جمع نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره) از ترازنامۀ انرژي سال
شاخص قیمت تلفیقی بـر اسـاس روش فیشـر محاسـبه شـد. افـزایش ایـن شـاخص باعـث          

توزیـع) و تـورم ناشـی از فشـار     افزایش هزینۀ حمل و نقل کاالها (افزایش هزینـه تولیـد و   
  گردد. هزینه می

. نرخ رشد دستمزد؛ براي محاسبۀ این متغیر از شاخص بهاي خدمات ساختمانی که توسط 7
بانک مرکزي ارائه شده، استفاده شد. با افزایش شاخص دستمزد، هزینه تولید باال رفتـه و  

  ناشی از فشار هزینه گردد. ها بر اساس نظریۀ تورم تواند باعث افزایش قیمت در نتیجه می
)؛ به طـور معمـول انتظـار    1376هاي ثابت  . نرخ رشد تولید (تولید ناخالص داخلی به قیمت8

بر این است که هر چه نرخ رشد تولید شدیدتر باشد، مازاد تقاضا بیشتر کـاهش یابـد و از   
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  رشد نرخ تورم جلوگیري کند.  
ي وارداتی، به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم    . تورم جهانی؛ از یکطرف افزایش قیمت کاالها9

هــاي داخلــی و بــروز تــورم  بــه افــزایش هزینــۀ تولیــد کاالهــا در داخلــی، افــزایش قیمــت
انجامد. از طرف دیگر با افزایش تـورم جهـانی ممکـن اسـت تقاضـاي خـارجی بـراي         می

لـی را  کاالهاي داخلی افزایش یابد و بر اساس نظریۀ تورم ناشی از فشار تقاضا، تـورم داخ 
  به دنبال آورد. اطالعات این متغیر از پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول اخذ شد. 

شـود کـه بـروز تـورم در هـر       . تورم باوقفه؛ در نظریۀ تورم انتظاري بر این نکته تأکید می10
دوره زمانی ممکن است انتظارات تورمی در دورة بعد را نیـز شـکل داده و در نتیجـه بـر     

  ة بعد اثر گذارد.تورم دور
. نسبت شکاف تولید به تولید؛ شکاف تولید از تفاضل تولید تحقق یافته و بر اساس نقاط 11

اوج روي منحنی تولید ناخالص داخلی واقعی و اتصال آنها بـه هـم (بـه صـورت خطـی)      
محاسبه شد. وقتی شکاف تولید نزدیک به صفر است یعنی تولید بالفعل بـه تولیـد بـالقوه    

شـود، ولـی    هـا منجـر مـی    ست، افزایش در تقاضـا، بـه افـزایش در سـطح قیمـت     نزدیک ا
که شکاف رکودي بروز کند و تولید بالفعل از تولید بالقوه کمتر باشد، به سـبب   هنگامی

کل (به هر دلیل) با افـزایش تولیـد    وجود ظرفیت خالی تولید، مقداري از افزایش تقاضاي
هـا کمتـر    شود و تأثیر آن بـر سـطح قیمـت    ران میگذاري جدید جب و بدون نیاز به سرمایه

  کند. نمود پیدا می
. نرخ رشد نرخ ارز رسمی؛ به طور معمول افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کاالهاي 12

وارداتی شده و ممکن است با شکل دادن انتظـارات تـورمی، باعـث افـزایش نـرخ تـورم       
  گردد.

هاي مورد بررسی، بازار ارز کنترل شـده و   سال. نرخ رشد ارز غیر رسمی؛ در تعدادي از 13
بندي و کنترل بر این بازار حاکم بود. به طور معمـول در چنـین شـرایطی     در نتیجه سهمیه

همواره امکان پیدایش بازاري غیررسمی و حتـی غیـر قـانونی (موسـوم بـه بـازار سـیاه یـا         
ر موازي را مبین نـرخ  خاکستري) در کنار بازار رسمی وجود دارد. برخی نرخ ارز در بازا

درست (تحریف نشـده) ارز یـا نـرخ ارز فرصـتی کشـور تلقـی و افـزایش آن را موجـب         
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  دانستند.  68تا  58هاي  افزایش هزینۀ تولید و عاملی تأثیرگذار بر تورم به ویژه در سال
بانـک مرکـزي    74تـا   68هاي  هاي تعدیل؛ در سال نرخ رشد نرخ ارز غیررسمی در سال .14

از سیاست تعدیل پیروي و بازار موازي ارز شکل گرفت. ارقـام ایـن متغیـر حاصلضـرب     
هاي تعدیل  منتشره توسط بانک مرکزي) در متغیر مجازي سال(نرخ رشد ارز غیر رسمی 

  دست آمده است. ها) به ۀ سالها و صفر براي بقی (یک براي این سال
نرخ رشد تفاضل شاخص قیمت مـواد خـوراکی و شـاخص قیمـت مـواد مصـرفی؛ ایـن         .15

هـا از شـاخص قیمـت     هـا و آشـامیدنی   متغیر به صورت تفاضل شاخص قیمـت خـوراکی  
آید و به عنـوان شاخصـی از تنگناهـاي بخـش کشـاورزي،       دست می کاالهاي مصرفی به

گـردد.   ین بخش و ساختارهاي توزیعی ناصحیح تعریف مـی انعطاف ناپذیري عرضه در ا
اگر کاالهاي کشاورزي فراوان و سایر اقالم مصـرفی دچـار کمبـود باشـند، قیمـت مـواد       
غذایی اندك و قیمت سایر کاالهاي مصرفی (به طـور نسـبی) زیـاد خواهـد بـود. برخـی       

ناسب توزیع عوامل وفور کاالهاي کشاورزي و کمبود سایر کاالها را ناشی از ساختار نام
هـا   کنند که این سـاختار ناصـحیح تـا حـدودي بـه افـزایش قیمـت        تولید دانسته و ادعا می

  کند، همچنین اگر تولید کاالهاي مذکور از رشد کافی برخوردار نباشد. کمک می
آوري وجـوه در   . نرخ سود بـانکی؛ افـزایش نـرخ سـود بـانکی، (بـه عنـوان هزینـۀ جمـع         16

گـذاري را   ها منجـر، هزینـه سـرمایه    نرخ سود تسهیالت اعطایی بانک ها) به افزایش بانک
گـردد. بـه    افزایش و بر اساس نظریۀ تورم ناشی از فشار هزینـه باعـث افـزایش تـورم مـی     

عالوه افـزایش نـرخ سـود بـانکی یـک سیاسـت پـولی انقباضـی اسـت و باعـث کـاهش            
سـالۀ بـانکی    گـذاري پـنج   کل و تورم گردد. براي این متغیر از نـرخ سـود سـپرده    تقاضاي

  استفاده شد. 
. جمعیت؛ جمعیت به عنوان یک عامل بسیار مهم در اقتصاد هم در طرف تقاضا و هم در 17

دهد. اطالعات این متغیر از مرکـز آمـار    طرف عرضه اثر گذارده و نرخ تورم را تغییر می
  دست آمد.  به

هـاي   جدیـد و توسـعۀ واحـد    بـرداري از واحـدهاي صـنعتی    . نرخ رشد صدور پروانۀ بهره18
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علـت افـزایش تقاضـا      کل به تواند مبین افزایش تقاضاي موجود؛ این متغیر از یکطرف می
براي کاالهاي صنعتی و در نتیجه افزایش نرخ تورم ناشی از فشار تقاضا باشد و از طـرف  

  دیگر افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را نشان دهد.
آزادي طرح قدیم)؛ بر اساس نظریۀ درآمد نسبی دوزنبـري،  . نرخ رشد قیمت سکه (بهار 19

هـا، خانوارهـا خـود را ثروتمنـدتر دیـده و بـه مصـرف بیشـتر رو          با افزایش ارزش دارایی
هـا و در نتیجـه یکـی از عوامـل افـزایش       آورند. سکه طال، نمادي مناسب براي دارایی می

  نرخ تورم است.
گـذارد، از   تأثیر خاصی بر نـرخ تـورم مـی   متغیر مجازي جنگ؛ آشکار است که جنگ . 20

هایی را بر تولید و عرضۀ کاالها و خدمات (به خاطر کمبـود مـواد    طرف محدودیت یک
سسـات  ؤاي و نیز تخریب، تعطیل یا تغییر کاربري م اولیه، نیروي انسانی، کاالهاي سرمایه

هـا  ر دولـت کند و از طرف دیگ ها) تحمیل میآوري محصول بنگاهتولیدي و شکل یا فن
سـازي   نیز بـراي تنظـیم امـور اقتصـادي، کـاهش میـزان خسـارت ناشـی از جنـگ، ایمـن          

بنـدي  هـایی چـون سـهمیه   اقتصادي جامعه، محافظت از مردم یا مدیریت جنگ بـه اقـدام  
ها و نیز کنتـرل تجـارت خـارجی (واردات و     تولید، عرضه و تقاضا، تعیین و کنترل قیمت

همـین دلیـل    زننـد. بـه   کاالها در سطح کشور دست می صادرات) و حتی حرکت و انتقال
هـا   یک و براي بقیـۀ سـال   59-67هاي  متغیر مجازي جنگ تعریف و مقدار آن براي سال

  صفر در نظر گرفته شد. 
  بندي کرد: گروه دسته 4توان بر اساس نظریات مختلف تورم، به  این متغیرها را می

رخ رشد بدهی دولت به بانـک مرکـزي،   الف. متغیرهاي نرخ رشد نقدینگی، جمعیت، ن
نـرخ رشـد قیمـت    برداري از واحـدهاي صـنعتی جدیـد،     نرخ رشد صدور پروانۀ بهره

نرخ رشد پایۀ پولی، نرخ رشد اسکناس و مسکوك در دست مردم، نرخ رشد سکه، 
  .شوند میبر اساس نظریه فشار تقاضا توجیه تولید، و نرخ تورم جهانی 

وري، نرخ تورم جهانی، نرخ رشد ارز  زدها، نرخ رشد بهرهمتغیرهاي نرخ رشد دستم ب.
فرآوردة نفتی، نرخ سود بانکی، نـرخ   4هاي تعدیل، نرخ رشد قیمت  غیر رسمی سال
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توان بر  رشد ارز رسمی، نسبت شکاف تولید به تولید، نرخ رشد ارز غیر رسمی را می
  نظریه فشار هزینه توجیه نمود. اساس

هاي تعدیل، نرخ رشد ارز  نرخ رشد ارز غیر رسمی سالانی، نرخ تورم جهمتغیرهاي  پ.
تـوان در قالـب نظریـۀ تـورم      مـی  را رسمی، نرخ رشد ارز غیـر رسـمی، تـورم باوقفـه    

  انتظاري توجیه کرد. 
شـوند   هـاي تـورم تعریـف مـی     ي در مدلساختار تورم یۀنظرت. متغیرهایی که بر اساس 

د خوراکی و شـاخص قیمـت مـواد    نرخ رشد تفاضل شاخص قیمت موااند از  عبارت
  مصرفی.

  مدل ارائه .6
اي بـه عنـوان مـدل     که بیان شد، در این مقاله هـیچ الگـوي از پـیش تعیـین شـده      طوري همان

هـا اسـتخراج نمـود. بـا      شود و در واقع باید آن را بـر اسـاس داده   ، در نظر گرفته نمیدرست
هاي موجود در  در ایران، تعداد مدلمتغیر مؤثر بر مطالعات تجربی تورم  21توجه به تعریف 

شود که براي برآورد آنهـا بـه زمـانی    میلیون رگرسیون) می 2مدل (بیش از  221فضاي مدل، 
بسیار طوالنی نیاز است. پس به پیروي از سالیی مـارتین، تعـداد متغیرهـا یـا فراپارامترهـا بـا       

اي بـه   ته شد. ابتدا با نمونـه در نظر گرف 8توجه به کارهاي تجربی انجام شده در کشور، برابر 
هزار (از فضاي مدل)، ضرایب و انحراف معیار متغیرها محاسبه گردیـد و احتمـال    10حجم 

سپس  .دست آمد هاي دربردارندة همان متغیر به پسین هر متغیر از مجموع احتمال پسین مدل
ونـه اول،  گیـري و بـا اضـافه کـردن ایـن نمونـه بـه نم        هـزار نمونـه   10نمونۀ دیگري به حجم 

هـاي پسـین محاسـبه شـد. بـا       هزار رگرسیون تکرار و ضـرایب و احتمـال   20محاسبات براي 
هزار رگرسیون (با همگرا شدن بـرآورد   190اي شامل  تکرار این روند و در نهایت در نمونه

 1ها)، مرحلۀ اول این پژوهش به پایان رسید. نتیجۀ محاسبات مرحلـۀ اول در جـدول   ضریب
ها و انحراف معیارهاي آنها تـا رقـم   است. معیار همگرایی، ثابت ماندن ضریبقابل مشاهده 

  باشد. سوم اعشار نسبت به نمونه قبل می
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  هزار رگرسیون190شامل  푘=8مرحله اول فرایند نمونه گیري و محاسبات با فرض  .1جدول 
  

  متغیر
هزار  10نمونه اول شامل 
  رگرسیون

هزار 190نمونه آخر شامل 
  رگرسیون

  نیپس احتمال  نیپس بیضر  نیپس احتمال  نیپس بیضر  
  1927/0  0362/0  2834/0  0736/0  سکه متیق رشد نرخ

نرخ رشـد صـدور پروانـه واحـد     
  2638/0  0532/0  3729/0  0736/0  صنعتی جدید

نرخ رشدتفاضل شاخص قیمـت  
  2917/0  1532/0  3294/0  2174/0  مواد خوراکی و  مصرفی

  5293/0  2637/0  4619/0  3846/0  نرخ رشد دستمزد
  3862/0  0736/0  3592/0  1843/0  جمعیت

  4629/0  4783/0  4285/0  2847/0  نرخ رشد ارز رسمی
  2981/0  8235/0  3193/0  7357/0  نرخ رشد ارز غیررسمی

هاي  نرخ رشد ارز غیررسمی سال
  4927/0  6175/0  4148/0  7863/0  تعدیل

  4620/0  8267/5  4472/0  8263/4  مجازي جنگ
  7206/0  5853/0  4973/0  8267/0  تورم جهانی

  7926/0  9638/0  5528/0  8634/0  نرخ رشد نقدینگی
  2391/0  1826/0  3385/0  2388/0  تورم با وقفه

  3796/0  2816/0  4964/0  1974/0  نرخ سود بانکی
  4293/0  2599/0  6193/0  3974/0  فرآورده نفتی4نرخ رشد قیمت 

  3195/0  -1293/0  3812/0  -2946/0  رشد تولید ناخالص داخلی
  2964/0  0638/0  3018/0  0826/0  نسبت شکاف تولید به تولید

  6916/0  -7283/0  7264/0  -8648/0  نرخ رشد بهره وري
  3293/0  0936/0  2945/0  1834/0  نرخ رشد نقدینگی با وقفه

نرخ رشد بدهی دولت بـه بانـک   
  3816/0  2947/0  3505/0  3927/0  مرکزي

  2794/0  3826/0  3185/0  7467/0  پولینرخ رشد پایه 
نرخ رشد اسـکناس و مسـکوك   

  2493/0  1638/0  2952/0  3854/0  در دست مردم

 منبع: محاسبات پژوهشگران
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هـا، انحـراف    هـزار رگرسـیونی آغـاز، ضـریب     10مرحلۀ دوم پژوهش نیز با یک نمونـۀ  
 160و  70، 40، 10،20هـاي   هاي پسـین محاسـبه و محاسـبات بـراي نمونـه      معیارها و احتمال

هاي پسین و انحراف معیارهاي  هزار رگرسیونی تکرار شد. در نمونۀ آخر، همگرایی ضریب
آنها مشاهده گردید. به دلیل همگرایی ضرایب، نتایج حاصل از نمونۀ آخر بـه عنـوان نتـایج    

 ) پذیرفته شد.2گیري بیزي مدل (جدول  نهایی میانگین
  

  هزار رگرسیون160شامل   푘=8گیري و محاسبات با فرض  ونهدوم فرایند نم ۀمرحل .2جدول 

  متغیر
هزار 10نمونه اول شامل 
  رگرسیون

هزار 160نمونه آخر شامل 
  رگرسیون

  احتمال پسین  ضریب پسین  احتمال پسین  ضریب پسین
  1157/0  03127/0  1573/0 0273/0  نرخ رشد قیمت سکه

نرخ رشـد صـدور پروانـه واحـد     
  صنعتی جدید

0738/0  1916/0  0472/0  0371/0  

نرخ رشدتفاضل شـاخص قیمـت   
  مواد خوراکی ومصرفی

1027/0  1846/0  06328/0  0576/0  

  99971/0  3581/0  7254/0  2964/0  نرخ رشد دستمزد
  1917/0  0947/0  2837/0  0836/0  جمعیت

  54874/0  2183/0  4963/0  3826/0  نرخ رشد ارز رسمی
  0648/0  4184/0  2751/0  7158/0  نرخ رشد ارز غیررسمی

هاي  نرخ رشد ارز غیررسمی سال
  تعدیل

5974/0  6296/0  3856/0  99133/0  

  62113/0  8372/7  4963/0  8364/4  مجازي جنگ
  99935/0  4127/0  8164/0  7254/0  تورم جهانی

  99414/0  2853/0  8364/0  7236/0  نرخ رشد نقدینگی
  0284/0  06381/0  1839/0  1207/0  تورم با وقفه

  48381/0  1894/0  3916/0  2386/0  بانکی نرخ سود
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  متغیر
هزار 10نمونه اول شامل 
  رگرسیون

هزار 160نمونه آخر شامل 
  رگرسیون

  احتمال پسین  ضریب پسین  احتمال پسین  ضریب پسین
  81327/0  1632/0  4952/0  2956/0  فرآورده نفتی4نرخ رشد قیمت 

  2484/0  -0529/0  3863/0  -1729/0  رشد تولید ناخالص داخلی
  0427/0  0394/0  2716/0  0926/0  نسبت شکاف تولید به تولید

  94212/0  -4173/0  7259/0  -6283/0  نرخ رشد بهره وري
  1514/0  0438/0  2936/0  0826/0  رشد نقدینگی با وقفهنرخ 

نرخ رشد بدهی دولت بـه بانـک   
  مرکزي

3862/0  3194/0  1173/0  1843/0  

  0975/0  1935/0  2017/0  3964/0  نرخ رشد پایه پولی
نرخ رشد اسـکناس و مسـکوك   

  در دست مردم
0926/0  2749/0  0073/0  0312/0  

  منبع: محاسبات پژوهشگران
  

هـاي   که بیان شد احتمال پسین ورودي متغیر عبارت است از مجموع احتمال طوري همان
توان احتمال پسین ورود  شوند، یعنی می هایی که متغیر مورد نظر را شامل می پسین همۀ مدل

هاي دربردارندة متغیر مورد نظر دانست.  متغیر را معیاري از میانگین وزنی خوبی برازش مدل
هایی که داراي احتمال پسین اولیه (یا ورودي) باالیی هستند نقش بیشتري هـم  بنابراین متغیر

در خوبی برازش مدل دارند. به منظور ایجـاد امکـان مقایسـۀ نتـایج حاصـل از نمونـۀ اول بـا        
 2هاي پسـین تمـام متغیرهـا در مرحلـۀ دوم در جـدول       ها و احتمال نتایج نمونۀ آخر، ضریب

  آورده شد. 
اند. متغیرهایی کـه احتمـال پسـین     ا بر اساس احتمال پسین مرتب شدهمتغیره 3در جدول 

ورودشان با حروف درشت ظاهر شده، احتمال پسین باالتري نسبت به احتمال ورود پیشـین  
ها باعث باالتر رفـتن احتمـال پسـین ورود آنهـا نسـبت بـه احتمـال         دارند؛ یعنی مشاهدة داده

ترتیب ضـرایب پسـین و    چهارم این جدول، به هاي سوم و پیشین ورودشان شده است. ستون
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هـا را نشـان    دهنـد. سـتون آخـر نسـبتی از رگرسـیون      انحراف معیارهاي متغیرها را نشـان مـی  
 8دار است. احتمال پیشین ورود با فـرض   معنی 95/0دهد که ضریب مورد نظر در سطح  می
 =푘 اسـت   38/0تغیـر بـاالتر از   م 9باشد، در نتیجه احتمال پسـین   می =  =  38/0، مساوي

اند. چون احتمال یا انتظار حضور این متغیرهـا در رگرسـیون، بـا     که در جدول مشخص شده
حضور همۀ متغیرها افزایش یافته است، این متغیرها را نیرومند یا غیرشکننده و بقیـۀ متغیرهـا   

ه هسـتند.  باشـند، شـکنند   که داراي احتمال ورود پسین کمتري نسبت به احتمـال پیشـین مـی   
ها از متغیر است. پس متغیرهاي نرخ رشد دستمزد،  شکننده بودن حاکی از حمایت کم داده

هـاي تعـدیل، نـرخ رشـد      تورم جهانی، نرخ رشد نقدینگی، نـرخ رشـد ارز غیررسـمی سـال    
فرآوردة نفتی، مجازي جنگ، نرخ رشد ارز رسمی و  4وري، نرخ رشد شاخص قیمت  بهره

احتمال پسین بیشتر نسبت به احتمال پیشین (در حضور همۀ متغیرها) خاطر نرخ سود بانکی به
شـوند. اثـر بقیـۀ متغیرهـا (کـه       دار بر تـورم تلقـی مـی    متغیرهایی با تأثیر درخور توجه و معنی

قرار دارند) به دلیـل کـم بـودن احتمـال پسـین آنهـا        21تا  10برحسب احتمال پسین در رتبۀ 
معنی است، یا اثر این متغیرهـا بـر تـورم در حضـور همـۀ       ینسبت به احتمال پیشین، بر تورم ب

متغیرها قابل اغماض است. به منظور بررسـی و تأییـد همگرایـی ضـرایب پسـین متغیرهـا در       
 10مرحلۀ دوم، به همان شکل گفته شده در مورد مرحلۀ اول عمل شد، یعنی از یک نمونـۀ  

هـاي قبلـی و بـا     ي بعـدي بـه نمونـه   هـا  هزار رگرسیون از فضاي مدل آغاز و با افزودن نمونه
درنظر گرفتن احتمال پسین مرحلۀ دوم بـه عنـوان احتمـال پیشـین؛ تـا رسـیدن بـه همگرایـی         

گیري و محاسبات دنبـال شـد.    هزار رگرسیون) فرایند نمونه 120اي شامل  ضرایب (در نمونه
دار  ورم معنـی هـاي اول تـا نهـم) بـر تـ      متغیر (ردیف 9در مرحلۀ سوم همانند مرحلۀ دوم، اثر 

دار) و اثر دیگر متغیرها شکننده اسـت، یعنـی بـا قـراردادن احتمـال پسـین        غیرشکننده (معنی
متغیرها در مرحلۀ اول به عنوان احتمال پیشین متغیرها در مرحلۀ دوم، سـرعت همگرایـی بـه    

  حد قابل قبولی رسیده و انجام مجدد این فرایند ضروري نیست. 
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  هزار رگرسیون350بر اساس دو مرحله شامل  푘=8نمونه گیري و محاسبات با فرض نتایج فرایند  .3جدول 

ضریب   احتمال پسین  متغیر  
  پسین

  انحراف معیار
  پسین

نسبت رگرسیونها 
|풕풔풕풂풕|با > ퟐ  

  9816/0  1359/0  3581/0  99971/0  نرخ رشد دستمزد  1
  9528/0  1294/0  4127/0  99935/0  تورم جهانی  2
  9273/0  0625/0  2853/0  99414/0  نقدینگینرخ رشد   3

نـرخ رشــد ارز غیررســمی    4
  8261/0  0954/0  3856/0  99133/0  هاي تعدیل سال

  6961/0  0826/0  -4173/0  94212/0  نرخ رشد بهره وري  5

فـرآورده  4نرخ رشد قیمـت    6
  6036/0  0385/0  1632/0  81327/0  نفتی

  5281/0  7548/3  8372/7  62113/0  مجازي جنگ  7
  4185/0  0175/0  2183/0  54874/0  نرخ رشد ارز رسمی  8
  3824/0  0827/0  1894/0  48381/0  نرخ سود بانکی  9

  2903/0  0027/0  -0529/0  2484/0  رشد تولید ناخالص داخلی  10
  0523/0  0017/0  0947/0  1917/0  جمعیت  11

نرخ رشد بدهی دولت بـه    12
  1843/0  0129/0  1173/0  1843/0  بانک مرکزي

  1393/0  0062/0  0438/0  1514/0  نرخ رشد نقدینگی با وقفه  13
  0827/0  0183/0  03127/0  1157/0  نرخ رشد قیمت سکه  14
  0849/0  0721/0  1935/0  0975/0  نرخ رشد پایه پولی  15
  0693/0  1195/0  4184/0  0648/0  نرخ رشد ارز غیررسمی  16

17  
نرخ رشد تفاضـل شـاخص   
قیمــت مـــواد خـــوراکی و  

  مصرفی
0576/0  06328/0  0281/0  0719/0  

 0902/0  0284/0  0394/0  0427/0  نسبت شکاف تولید به تولید  18

نـرخ رشــد صـدور پروانــه     19
  0486/0  0184/0  0472/0  0371/0  واحد صنعتی جدید

ــکناس و    20 ــد اسـ ــرخ رشـ نـ
  0395/0  0027/0  0073/0  0312/0  مسکوك در دست مردم

  0184/0  0295/0  06381/0  0284/0  تورم با وقفه  21
  منبع: محاسبات پژوهشگران
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گیري بیزي هر چند بـراي انجـام محاسـبات، بررسـی و تحلیـل نتـایج،        در روش میانگین
باید فقط مقدار یک فراپارامتر را معین کرد (حـداقل محـدودیت)، ولـی چـون نتـایج بـر        می

کنـد کـه آیـا در     ذهن مطرح می دست آمده، این پرسش را در اساس مقدار این فراپارامتر به
کند و اگر پاسـخ مثبـت باشـد، میـزان      صورت تغییر مقدار فراپارامتر، نتایج پژوهش تغییر می

تغییر چقدر است؟ به عبارتی آیا انتخاب اندازه انتظاري مدل تأثیري بر نتایج خواهد داشت؟ 
بات گیـري و محاسـ   هاي مختلف و انجام مجدد کل فرایند نمونـه  푘بر این اساس، با انتخاب 

  مربوط، به مقایسۀ نتایج مبادرت شد. 
در بررسی اثر انتخاب اندازة انتظاري مدل بر نتایج پژوهش (حساسـیت نتـایج بـه انـدازه     

نتایج مرحلۀ  푘=10نیز در گرفته شد. با فرض  푘=12و  푘=10انتظاري یا فراپارامتر) دو حالت
هـزار   120اي شـامل   م در نمونـه هزار مشاهده و نتایج مرحلـۀ دو  200اي شامل  اول در نمونه

هـزار   240اي شـامل   نتایج مرحلۀ اول در نمونـه  푘=12مشاهده به همگرایی رسید و با فرض 
  هزار مشاهده به همگرایی رسید.  160اي شامل  مشاهده و نتایج مرحلۀ دوم در نمونه

 هـا  الزم است یادآوري شود که در ایـن سـه حالـت، فضـاي مـدل و لـذا متغیرهـا و داده       
یکسان است و تنها تفاوت آنها، اندازة انتظاري مدل است، البته کامالً مشخص است کـه بـا   

ممکـن   دنبال آن، نتیجه متفـاوت خواهـد شـد، یعنـی    ها و به تغییر اندازة انتظاري مدل، نمونه
شـکننده (یـا غیرشـکننده) باشـند، بنـابراین       푘است الف) متغیرها در هر سه مقـدار مفـروض   

است؛ ب) شکنندگی برخی از متغیرها  تأثیري بر شکنندگی متغیرها نداشته  푘 انتخاب مقدار
شکننده بوده، با افزایش اندازة انتظـاري   푘تغییر کند و متغیري که با فرض  푘با تغییر مقدار 

شکننده شود که در نتیجه بـراي آشـکار شـدن اثـر ایـن متغیـر در مـدل بـه حضـور           مدل غیر
  متغیرهاي دیگري نیاز است. 
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 푘=12و  푘،10=푘=8مقایسۀ احتماالت پسین براساس فروض .4جدول 
 57/0 47/0 38/0 احتمال پیشین متغیر 

 متغیر 
  احتمال پسین براي

8=k 

  براياحتمال پسین 
10=k 

احتمال پسین 
  براي

12=k 
 99992/0 99946/0  99971/0  نرخ رشد دستمزد 1
 99971/0 99929/0  99935/0  تورم جهانی 2
 99382/0 99627/0  99414/0  نرخ رشد نقدینگی 3

4 
ــمی    ــد ارز غیررسـ ــرخ رشـ نـ

 99728/0 99296/0  99133/0  هاي تعدیل سال

 98374/0 96382/0  94212/0  نرخ رشد بهره وري 5

6 
ــت   ــد قیم ــرخ رش ــرآورده 4ن ف

 89342/0 86483/0  81327/0  نفتی

 69273/0 73942/0  62113/0  مجازي جنگ 7
 74653/0 68245/0  54874/0  نرخ رشد ارز رسمی 8
 69385/0 52913/0  48381/0  نرخ سود بانکی 9

 61936/0 49183/0  2484/0  داخلی رشد تولید ناخالص 10
 48264/0 45285/0  1917/0  جمعیت 11

12 
نرخ رشد بدهی دولت به بانک 

 59273/0 42836/0  1843/0  مرکزي

 57913/0 31935/0  1514/0  نرخ رشد نقدینگی با وقفه 13
 38296/0 28174/0  1157/0  نرخ رشد قیمت سکه 14
 19017/0 19735/0  0975/0  نرخ رشد پایه پولی 15

 25194/0 26193/0  0648/0  نرخ رشد ارز غیررسمی 16

17 
ــاخص    ــل ش ــد تفاض ــرخ رش ن
 17495/0 17384/0  0576/0  قیمت مواد خوراکی و مصرفی

 10374/0 12924/0  0427/0  نسبت شکاف تولید به تولید 18

19 
نرخ رشد صدور پروانـه واحـد   

 08356/0 05925/0  0371/0  صنعتی جدید

20 
اسکناس و مسکوك نرخ رشد 

 03297/0 07192/0  0312/0  در دست مردم

 02193/0 03826/0  0284/0  تورم با وقفه 21
 منبع: محاسبات پژوهشگران
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بر اساس نتایج حاصل از سه فرض مختلف دربارة اندازة انتظاري مـدل و در مجمـوع بـا    
پـژوهش را چنـین   هـاي ایـن    تـوان یافتـه   انجام یک میلیون و صد و نود هزار رگرسیون، مـی 

 푘 ،10=푘=8) تمام متغیرها (اعم از شکننده یا غیرشکننده) در هـر سـه حالـت    1بازگو کرد: 
متغیر نـرخ   9) 2اند.  داراي عالمت یکسان هستند و ضرایب تغییر بسیار اندکی داشته 푘=12و

هـاي تعـدیل،    رشد دستمزد، تورم جهانی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد ارز غیررسمی سال
فرآوردة نفتی، مجـازي جنـگ، نـرخ رشـد      4وري، نرخ رشد شاخص قیمت  رخ رشد بهرهن

شـکننده هسـتند کـه     ارز رسـمی و نـرخ سـود بـانکی در هـر سـه حالـت بررسـی شـده، غیـر          
) با مشاهدة این که احتمال 3بر غیرشکنندگی این متغیرهاست.  푘تأثیري تغییر  دهندة بی نشان

خالص داخلی و نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزي و پسین متغیرهاي نرخ رشد تولید نا
تـوان   نرخ رشد نقدینگی باوقفه با افزایش اندازة انتظاري مدل بـه شـدت افـزایش یافتـه، مـی     

نتیجه گرفت که تشدید اثر و اهمیت این سه متغیر، مستلزم حضور متغیرهاي دیگري اسـت،  
وجـود در صـورتی احسـاس    هـاي م  در واقع ضـرورت تعریـف ایـن متغیرهـا بـر اسـاس داده      

) متغیرهـاي نـرخ   4شود که متغیرهاي معین دیگري نیز در رگرسیون تعریف شده باشـند.   می
رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزي و نـرخ رشـد نقـدینگی    

) معنـی دار و  푘باوقفه متغیرهایی هستند که تنها در یک یا دو حالت (در یـک یـا دو مقـدار    
باشند. پس اندازه انتظاري مدل (و یا بود و نبود دیگر متغیرها در مدل) نقـش   شکننده می رغی

) متغیرهـاي جمعیـت، نـرخ رشـد     5دهـد.   و اهمیت این متغیرها را در توضیح تورم تغییر مـی 
قیمت سکه، نسبت شکاف تولید به تولید، نرخ رشد پایـۀ پـولی، نـرخ رشـد ارز غیررسـمی،      
نرخ رشدتفاضل شاخص قیمت مواد خوراکی از مصرفی، نرخ رشـد اسـکناس و مسـکوك    
در دست مردم، نرخ رشد صدور پروانه واحدهاي صنعتی جدید و نرخ تورم با وقفه درهیچ 

  باشند. شکننده نمی با معنی و غیر kم از حالت هاي مختلف کدا

   جهینت .7
عاملی که در مطالعات تجربی بر نرخ تورم در ایران مؤثر  21با انجام محاسبات و بررسی اثر 

هـا همـواره و در    معنـی بـوده و ایـن متغیـر     متغیر بـا  9شناخته شده بودند، مشخص شد که اثر 
باشـند. ایـن    شـکننده مـی   انـد و بـه عبـارتی غیـر     را حفظ کرده ها، اثر خود حضور سایر متغیر
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متغیرها براساس احتمال پسین، تعیین و مرتب شده (یعنی داراي بیشترین اهمیـت در توضـیح   
) هسـتند و  درسـت نرخ تورم و به عبارت دیگر داراي بیشترین احتمال براي حضور در مـدل  

رشد نقدینگی، نرخ رشد ارز غیررسـمی   اند از: نرخ رشد دستمزد، تورم جهانی، نرخ عبارت
فـرآوردة نفتـی، مجـازي     4وري، نرخ رشد شـاخص قیمـت    هاي تعدیل، نرخ رشد بهره سال

هـاي پسـین متغیرهـا نشـان      جنگ ، نرخ رشد ارز رسمی و نرخ سود بانکی. مقایسـۀ احتمـال  
، تـورم  متغیـر نـرخ رشـد دسـتمزد     푘 ،9دهد که در هر سه اندازة انتظاري مدل یـا مقـدار    می

وري،  هاي تعدیل، نرخ رشـد بهـره   جهانی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد ارز غیررسمی سال
فرآوردة نفتی، مجازي جنگ ، نرخ رشد ارز رسمی و نرخ سود  4نرخ رشد شاخص قیمت 

یعنی اندازة انتظـاري مـدل بـر     푘تأثیري تغییر  دهندة بی باشند که نشان شکننده می بانکی، غیر
شکننده و  ین متغیرهاست. حضور متغیر نرخ رشد نقدینگی بین متغیرهاي غیرغیرشکنندگی ا

معنـی و قابـل تفسـیر نیـز      شکننده بـودن متغیـر، بـا    عالمت مثبت ضریب آن که به واسطۀ غیر
هست، مبین آن است که براي مهار تورم در ایران باید به نقدینگی توجه شود. حضور متغیر 

توان تـورم ایـران را    کند که نمی شکننده روشن می هاي غیروري در بین متغیر نرخ رشد بهره
پولی نیز در تعیین نرخ تورم در ایران مهـم هسـتند،    اي پولی دانست و عوامل غیر صرفاً پدیده

ها و ابعاد دیگر تورم نیز توجـه کـرد. از    یعنی در سیاستگذاري براي کنترل تورم باید به جنبه
، متغیر نرخ رشد تولیـد ناخـالص داخلـی غیـر     10مدل به  طرف دیگر با تغییر اندازة انتظاري

براي آشکار شدن اثر این متغیر در مدل به حضـور بقیـۀ   شود که  شکننده شده و مشخص می
  متغیرها نیاز است. 

شایان ذکر است که در این روش ضریب متغیرها در هر مدل (حتی در مـدل نهـایی) بـه    
باشـد،   تأثیرگذاري آن متغیر بر متغیر وابسـته هـم نمـی   تنهایی مالك نیست و نمایانگر میزان 

هــا بــه روش بیــزي (و بــا وزن  بلکـه میــانگین وزنــی ضــریب هــر متغیــر معـین در همــۀ مــدل  
دهد کـه بـراي رسـیدن بـه مـدل       مخصوص) باید مد نظر قرار گیرد. این روش به ما نشان می

ید بیشتر توجه نماییم. نکتۀ مناسب براي توضیح یک متغیر خاص (وابسته) به کدام متغیرها با
زمینـۀ ذهنـی    گونه پیش دیگر اینکه در این روش و با توجه به فرض عدم اطمینان مدل، هیچ

هـا مـورد    شود تا تمام متغیرها و در حقیقت تمام مـدل  براي مدل اقتصادي در نظر گرفته نمی
  بررسی قرار گیرند.  
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