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بررسی توان پیشبینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی
تورم در ایران
سید صفدر حسینی و منا آقابیگی
تاریخ دریافت1390/11/29 :
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تاریخ پذیرش1391/11/22 :

چکیده
تورم به عنوان يكي از بنیاديترين چالشهاي اقتصادي ،در طول حیات اقتصادي هر كشور شناخته ميشود ،به
همین دلیل پیشبیني روند تورم براي تنظیم سیاستهاي اقتصادي اهمیت بهسزايي دارد .اين نیاز موجب توجه
جدي به كاربرد مدلهاي مختلف براي پیشبیني نرخ تورم شده است؛ و بدين منظور مدلهاي پیشبیني گوناگوني
در رقابت با يكديگر توسعه يافتهاند .از اين رو اين پژوهش با هدف پیشبیني ماهیانه نرخ تورم در ايران براي سال
 0931با استفاده از دادههاي سري زماني ماهیانه شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي ايران در سالهاي  0939تا
 0933انجام شده و اطالعات مربوط به شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي نیز براي سالهاي مورد نظر از بانک
مركزي جمهوري اسالمي ايران گرفته شده است .براي اين منظور از دو الگوي میانگین متحرک همانباشته خود
توضیح ( )ARIMAو شبكه عصبي ( )ANNاستفاده شده و همچنین در اين پژوهش به مقايسه الگوهاي
اقتصادسنجي و شبكه عصبي و توان پیشبیني هر يک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطاي مطلق آنها
پرداخته شده است .نتايج پیشبیني با استفاده از اين دو الگو نشان داد ،كه اگرچه هر دو الگوي میانگین متحرک
خود توضیح و شبكهي عصبي ،با توجه به میانگین درصد خطاي مطلق پیشبیني درون نمونهاي ،به ترتیب  1/38و
 1/39درصد داراي توان پیشبیني بااليي بودهاند ،اما الگوي  ARIMAبه نسبت الگوي  ANNاز داراي توان
پیشبیني باالتري بوده است .بنابراين در اين پژوهش مقادير پیشبیني شده شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي
در ايران بر اساس الگوي سري زماني  ARIMAتعیین شده است و نتايج پیشبیني اين الگو نشان ميدهد ،با توجه
به روند رو به رشد در شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي در ايران براي سال  ،0931در پیش گرفتن سیاستهاي
كنترل حجم پول و نقدينگي از طريق اعمال سیاستهاي پولي و مالي مناسب توسط سیاستگذران ميتواند نقش
مهمي در كنترل نرخ تورم داشته باشد.
طبقهبندیE5,E4,E3,E2 :JEL

واژههای کلیدی :شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ايران ،الگوي سري زماني میانگین متحرک خود توضیح
انباشته ( ،)ARIMAشبكه عصبي مصنوعي ()ANN
1بهترتیب :استاد و دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد و توسعه كشاورزي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران.
Email: hosseini_safdar@yahoo.com
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مقدمه
بهطوركلي اقتصاددانان از نظر هدفهاي سیاست كالن اقتصادي ،بر مواردي همچون اشتغال
كامل ،پايداري قیمتها (كنترل تورم) ،توزيع عادالنه درآمد و رشد پیوسته اقتصادي تاكید دارند.
به دلیل اثرات مخرب تورم ،كنترل آن به عنوان يكي از هدفهاي سیاست كالن اقتصادي همیشه
مورد توجه اقتصاددانان بوده است .تورم به عنوان يكي از بنیاديترين چالشهاي اقتصادي ،در
طول حیات اقتصادي هر كشور شناخته ميشود .ادبیات اقتصادي مربوط به اين موضوع آنقدر
حجیم و گسترده است كه شايد كمتر موضوع ديگري در اقتصاد را بتوان با آن مقايسه كرد .تورم،
افزايش پیوسته در سطح عمومي قیمتها يا كاهش پيدرپي در توان خريد پول يک كشور است
و بهطور كلي از جمله پديدههاي نامطلوب در اقتصاد كشورها بهشمار ميآيد كه هزينههايي جدي
بر جامعه تحمیل مينمايد .براي تورم تعريفهاي مختلفي ارائه شده است؛ برخي آن را هرگونه
افزايش در قیمتها دآن استه و برخي ديگر افزايش بیش از درصد معین را تورم پنداشتهاند .در
اين گروه عدهاي تورم را سبقت سیر قیمتها به سیر افزايش ارزش واقعي اقتصاد ميدانند .اين
گروه بر اين باورند كه در اقتصاد روبهرشد ،افزايش قیمتها تا حد معیني اجتنابناپذير است
(تشكیني .)1831،اصطالح تورم نخستین بار در سده نوزدهم در كشورهاي اروپايي به مفهوم
انتشار بیش از حد اسكناس براي تأمین هزينههاي جنگي متداول شد .اين افزايش حجم پول
بهخودي خود ،افزايش قیمتها را در بسیاري از كشورها به دنبال داشت .در دوره ياد شده اصطالح
تورم به مفهوم افزايش بیش از حد وسايل پرداخت اعم از پول مسكوك ،اسكناس و پول اعتباري
بهكار برده ميشد .بعدها اقتصاددانان در نتیجهي بررسيهاي دقیقتر ثابت كردند كه تغییرات
قیمت تنها تابع تغییرات حجم پول درگردش نیست (زراءنژاد و حمید.)1833 ،
تورم يک پديده اقتصادي و اجتماعي است و بايد آن را در چهره جديد جهان امروز يكي از
جلوههاي پیچیده اقتصاد در اين سده دآن است .تورم به عنوان يكي از پديدهاي اقتصادي ،همواره
باعث نگراني دولتمردان و صاحبنظران اقتصادي بوده است .تورم كه خود معلول عاملهاي
مختلف است ،موجب پیامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي پرشماري همچون فقر ،توزيع
نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالي را فراهم مينمايد كه هر كدام به نوبه خود هزينههاي
قابل توجهي را بر اقتصاد تحمیل ميكند .به همین دلیل ،در همه كشورها پايداري قیمتها به
عنوان هدف اصلي برنامهاي و سیاستگذاري اقتصادي در نظر گرفته ميشود (قوام مسعودي و
همكاران.)1831،
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تعريفهاي ارائه شده براي تورم را ميتوان به سه گروه طبقهبندي كرد؛ يک گروه از تعريفها ،بر
ماهیت پولي تورم تأكید دارند .در اين چهارچوب تورم اغلب به عنوان نتیجة فزوني گرفتن عرضه
پول نسبت به نیازهاي مردم و عاملهاي اقتصادي به پول ،يا به عنوان مازاد توان خريد يا مازاد
وسايل پرداخت تعريف ميشود؛ گروه دوم از تعريفها ،تورم مبتني بر مازاد تقاضا نسبت به عرضه
است و تورم را به عنوان حاصل فزوني تقاضا نسبت به عرضه معرفي ميكند .از جملة تعريفهايي
كه در آنها تورم به عنوان ناهمخواني بین عرضه و تقاضا تلقي شده است ،ميتوان به نظريه لرنر1
اشاره نمود .در گروه سوم از تعريفهاي تورم ،تورم را مترادف با افزايش زياد و پیوسته قیمتها
دآن استهاند ،ريمون بار 2بیان ميكند كه تورم زماني وجود دارد كه سطح عمومي قیمتها رو به
افزايش پیوسته و كم و بیش پرشتاب است يا بنابر تعريف ديگر در اين چهارچوب تورم همان
افزايش پیوسته در سطح عمومي قیمتها است و يا به عبارتي باال رفتن خود افزاري قیمتها
است (اسماعیل زاده .)1831،
نكته قابل توجه در زمینه تورم آن است كه بهرغم وجود يک تعريف مشخص در زمینه تورم،
ديدگاه واحدي در خصوص علل ايجاد تورم وجود ندارد .برخي از اقتصاددانان رشد بي روية حجم
پول ،گروهي ديگر اضافه تقاضا در بازار كاال ،برخي فشار هزينه و افزايش قیمت نهادههاي تولیدي
و در نهايت عدهاي ديگر تنگناهاي موجود در بخشهاي مختلف و ضعف در بخشهاي كشاورزي
و تجارت خارجي را منشأ اصلي تورم عنوان مينمايند (قوام مسعودي .) 1831
اين پديده در سطوح باال ،عالوه بر آنكه نظام قیمتها را بهم ميريزد ،موجب كاهش پساندازها،
ازبینرفتن انگیزههاي سرمايهگذاري ،تحريک فرار سرمايه از بخشهاي دولتي به سوي فعالیتهاي
سفتهبازي و در نهايت كند شدن رشد اقتصادي خواهد شد .تورم و تغییرات زياد آن موجب
نااطمیناني و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیمگیري براي سرمايهگذاري ميشود؛ همچنین
باعث ميشود كه اطالعات موجود در قیمتهاي نسبي كاسته شده ،تخصیص منابع به نحو كارآيي
صورت نگیرد؛ توزيع مجدد درآمد و ثروت برقرار نشود و برگشت واقعي سرمايه در بازار سرمايه
كاهش يابد .در يک اقتصاد پولي ،نرخ بهره اسمي در واقع هزينه فرصت داراييهاي پولي بدون
بهره است .افزايش در نرخ تورم باعث خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش يافته و از جذابیت دارايي
پولي بدون بهره كاسته شود .در اين شرايط ،عامالن اقتصادي تالش ميكنند تراز پولي خود را
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محدودتر ساخته و دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهدارند تا زيان سرمايه كمتري متحمل شوند.
در واقع ،افراد با اين اقدام ،هزينههاي نگهداري پول را به ديگران انتقال ميدهند ،با وجود اين،
درنهايت افرادي مجبور به داشتن اين نوع داراييها در سطح كل اجتماع هستند؛ در نتیجه ،همه
اين تالشها به آساني از بین ميرود .اما نكته قابل توجه اين است كه كارگزاران اقتصادي هر
ساله منابعي را صرف اين تالشها كرده و هزاران فرد داراي مهارت و آموزش ديده را براي كمک
استخدام ميكنند؛ به طور مثال ،بانکها كاركنان بیشتري به خدمت ميگیرند و شعبههاي بیشتر
و بزرگتري را بازگشايي ميكنند .اين منابع به آساني به هدر رفته و بیهوده صرف انجام وظیفهاي
ميشود كه نميبايست مجبور به انجام آن بودند؛ چرا كه اگر تورم كمتر ميبود اين منابع ميتوآن
استند به طور مستقیم براي افزايش تولید كااليي استفاده شوند (تقينژاد .)1831،
نكته ديگر اينكه ،در شرايط تورمي به دلیل كاهش پیوسته ارزش پول افراد سعي دارند با خريد
كاالهاي مصرفي ،سرمايهاي ،همچنین ،داراييهاي ايمن از تورم ،دستكم توان خريد خود را حفظ
كنند .اين به مفهوم افزايش تعداد معاملههاي بیهوده و در نتیجه ،هدايت و تخصیص منابع كمیاب
به اين فعالیتهاي بيثمر است؛ بنابراين ،اندازه بخش مالي به منظور ارايه خدمات به عامالن
اقتصادي براي حفظ توان خريد آنها در شرايط تورمي بزرگتر ميشود .بدين ترتیب انتظار ميرود
تورم باعث سوق يافتن عامالن اقتصادي به داد و ستدهاي بیهوده شده كه اين انحرافهاي ايجاد
شده تقاضا براي خدمات بخش مالي را افزايش ميدهد .در طرف مقابل ،نهادههاي فعال در بخش
مالي براي پاسخگويي به اين افزايش در تقاضا براي محصوالت خود مجبور ميشوند نهادههاي
اقتصادي بیشتري را به خدمت درآورند كه اين به معني بزرگ شدن اندازه بخش مالي خواهد بود
(تقي نژاد .)1831،
پیشبیني متغیرهاي اقتصادي همانند نرخ تورم يكي از الزامهاي اصلي براي سیاستگذاري و
برنامهريزيهاي مناسب آينده بهشمار ميآيد .در واقع پیشبیني و تصوير رويدادهايي كه در آينده
رخ ميدهد باعث ميشود تا فرآيند تصمیمگیري به نحو مناسبتري صورت پذيرد .اهمیت اين
بحث باعث شده است كه در دهههاي اخیر روشها و الگوهايي مختلفي براي پیشبیني معرفي
شده و توسعه يابد .موفقیت الگوهاي سري زماني در پیشبیني متغیرهاي اقتصادي مانند قیمت
و نرخ تورم ،باعث شده است اين الگو ها امروزه كاربرد فراواني در پیشبیني متغیرهاي اقتصادي
داشته باشند و اغلب در فرموله كردن رفتار اين متغیرها و پیشبیني مقادير آينده آنها به كار رود
(اسماعیل زاده مقري.)1833 ،
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در تجزيه و تحلیلهاي كمي علمي ،اغلب پیشبیني به صورت استفاده از اطالعات حال و گذشته
در قالب الگوي يک معادلهاي ،الگوي چند معادلهاي ،الگوي سريهاي زماني يا ديگر الگوها و به
كار بردن الگوي مورد نظر براي دورههاي بعدي است .از اينرو ،ميتوان گفت كه پیشبیني عبارت
از برآورد احتمالي وقايع آينده بر اساس اطالعات حال و گذشته است( .پینديک و روبینفیلد،
.)1831
در الگوهاي سري زماني به جاي اينكه بر مباني نظري براي بررسي رفتار متغیرهاي اقتصادي
تاكید شود ،باور بر آن است كه ماهیت رفتاري متغیرها بايد از درون خود مشاهدهها نتیجهگیري
شود .الگوهاي سري زماني مجموعهاي از الگوها است كه شامل دو دسته كلي الگوهاي تک متغیره
و الگوهاي چند متغیره ميباشد .الگوهاي خود توضیح ( ،)ARمیانگین متحرك ( )MAو الگوي
خود توضیح جمعي میانگین متحرك ( )ARIMAاز جمله مهمترين الگوهاي تک متغیره
مي باشند .در الگوي سري زماني تک متغیره ،رفتار آينده متغیر بر مبناي رفتار گذشته آن
الگوسازي و فرض ميشود كه براي پیش بیني رفتار متغیر مورد نظر نیاز به اطالعاتي به غیر از
اطالعات موجود در خود اين سري نیست .بنابراين بر خالف الگوهاي ساختاري ،كه متغیر وابسته
( )Yبا استفاده از متغیرهاي توضیحي ( )X1,…,Xnتوضیح داده ميشود ،در اين الگوها متغیر y
با استفاده از مقادير گذشته خود و جمله اخالل توضیح داده ميشود .به عبارت ديگر اطالعات
موجود در توزيع احتمال يک سري ( )y1,…,ynمبنايي براي استنباط و پیشبیني پیشامدyn+1
است (وايت .)1111،
يكي از جديدترين روشهاي پیشبیني ،رويكرد شبكههاي عصبي مصنوعي ميباشد ،كه به موازات
مدلهاي سنتي وارد ادبیات اقتصاد كاربردي شده است .پايه كار شبكههاي مصنوعي هوش
مصنوعي است .با استفاده از هوش مصنوعي روابط بین متغیرها را هر چند كه پیچیده باشند
میتوان توسط رايانه فرا گرفت و از آن براي پیشبیني مقادير آتي استفاده نمود .مزيت مهم
مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي اين است كه نیازي به فرضهاي آماري خاص در مورد رفتار
متغیرها نیست (محمدي.)1833 ،
كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي در اقتصاد و اقتصادسنجي از اواخر دهه 31میالدي با
بررسيهاي وايت در بازارهاي مالي و پیشبیني قیمت سهام شركت  IBMآغاز شد .البته هدف
اصلي آن بهجاي پیشبیني ،آزمون فرضیه كارايي بازار بود .اما موفقیت شبكههاي عصبي در حوزه
اقتصاد مالي ،توجه متخصصان اقتصادكالن و اقتصادسنجي را جلب نمود و استفاده از شبكههاي
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عصبي در پیشبیني از دهه 11آغاز شد .بررسيهاي پرشماري در زمینه استفاده از الگوهاي سري
زماني  ARIMAو شبكههاي عصبي در پیشبیني متغیرهاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است
كه از آن جمله ميتوان به مطالعات چرچ و كورام ( ،)1111كهزادي و همكاران ( ،)1111مشیري
و همكاران ( ،)1111مشیري و كامرون ( ،)2111تكاز ( ،)2111اولسون و موسمن (، )2118
هروي و همكاران ( )2111آذربايجاني و همكاران ( ،)2113فهیميفرد و همكاران (،)2111
گیالنپور و كهزادي ( ،)1831مجاوريان و امجدي ( ،)1833كهزادي و ابوالحسني (،)1831
قاسمي و همكاران ( ،)1831مشیري ( ،)1831قديمي و مشیري ( ،)1831اصغري اسكويي
( ،)1831عباسیان و كرباسي ( ،)1832مرزبان و همكاران ( ،)1838طرازكار ( ،)1831نجفي و
همكاران ( ،)1831خاشعي و بیجاري ( ،)1831عبدالهي عزتآبادي ( ،)1831اثني عشري
( ،)1831طاهرحسیني و همكاران ( ،)1831زراءنژاد و همكاران ( ،)1833طیبي و همكاران
( ،)1833محمدي و همكاران ( ،)1833فهیميفر ( ،)1833ايماندوست و همكاران (،)1833
مهرابي و همكاران ( ،)1833آذربايجاني و همكاران ( )1833اشاره نمود.
نگاهي به تاريخ ده سال گذشته ايران در زمینه تورم نشان ميدهد كه از سال  1831تا 1831
نرخ تورم میان  11تا  11درصد در نوسان بوده است ،اما در سال  1831تزريق منابع فراوان دالري
و ريالي از سوي دولت به طرحهاي عمراني سراسر كشور و افزايش اعطاي تسهیالت بانكي ،موجب
رشد نقدينگي سرگردان در سطح جامعه و در پي آن ،رشد تورم گرديد .در اين ارتباط ميتوان
به پژوهش حسیني و محتشمي ( )1833كه به بررسي وجود رابطه پايدار میان تورم و نقدينگي
پرداختهاند اشاره نمود ،بهطوري كه در بلندمدت يک درصد افزايش در رشد نقدينگي به افزايش
 1/31درصدي تورم منجر ميشود و اين امر بیانگر اهمیت تاثیر رشد نقدينگي بر تورم ميباشد.
بنابراين با وجود عاملهايي مانند ساختار اقتصادي ناسالم ،وابسته و تک محصولي و نبود
تعادلهاي حاكم بر اقتصاد كشور همراه با سیاستهاي پولي و مالي انبساطي ،محدوديتهاي
درآمدهاي ارزي ،جنگ تحمیلي ،تحريم اقتصادي ،افزايش هزينههاي تولید و در نهايت انتظارهاي
تورمي باعث شد كه در سالهاي بعد از انقالب ،تورم تداوم يافته و در برخي از سالها بر شدت
آن نیز افزوده شود تا جايي كه به عنوان يكي از بنیاديترين چالشهاي اقتصادي كشور ،توجه
همگان را به خود معطوف سازد .افزايش پرشتاب سطح قیمتها همراه با نرخ به نسبت باالي رشد
حجم پول و نقدينگي طي چند سال گذشته ،تورم را به صورت يكي از عمدهترين چالشهاي
اقتصادي ايران تبديل نموده است .بهطوريكه بهبود شرايط ناشي از وجود تورم همواره يكي از
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هدفهاي مهم برنامههاي توسعه كشور بوده است .دستیابي به اين هدف مستلزم ايجاد سازوكاري
دقیق و هدفمند از فرايند سیاستگذاري اقتصادي است كه در شكل استاندارد خود ،پیشبیني،
هدفگذاري و تحلیل سیاستي را شامل ميگردد .دستیابي به نرخ تورم پايین و پايدار مستلزم
توانايي استفاده از ابزار مؤثر و كارا در امر سیاستگذاري اقتصادي است .از اين رو ،سیاستگذار
اقتصادي بايد درك درستي از پیامدهاي سیاستهاي اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیشبیني
دقیق تورم ،به تعديل ابزار اقتصادي خود بپردازد .پیشبیني تورم در فرآيند سیاستگذاري اقتصادي
حساسیت زيادي داشته و بر اين اساس ،باال بردن دقت پیشبینيهاي كمي و تلفیق آن با
معیارهاي قضاوتي از ضرورتهاي سیاستگذاري اقتصادي است؛ زيرا پیشبیني اين امكان را
ميدهد تا بتوان میزان انحراف عملكرد مورد انتظار متغیرهاي هدف ،از مقادير از پیش تعیین
شده آنها را اندازهگیري كرد .از اينرو ،بیشتر دولتها و بانکهاي مركزي سیاستهاي مالي و
پولي خود را نه تنها بر مبناي وضع موجود ،بلكه بر مبناي پیشبینيهاي كوتاهمدت و بلندمدت
از متغیرهاي كلیدي اقتصاد از جمله تورم ،تدوين نموده و بهاجرا ميگذارند .بديهي است كه میزان
دقت پیشبیني اين متغیرها ،صرف نظر از درستي سیاستهاي مالي و پولي و تناسب آنها با
شرايط موجود ،شرط الزم موفقیت اين سیاستها به شمار ميآيد (زراءنژاد.)1833،
با توجه به اينكه در همه بررسيهاي انجام شده مقايسهاي بین روشهاي اقتصادسنجي و شبكه
عصبي تورم انجام نشده است ،از اين رو در اين پژوهش با بهكارگیري روشهاي پیشبیني الگوهاي
سري زماني ،میانگین متحرك خود انباشته و شبكه عصبي ،به پیشبیني شاخص كاال و خدمات
مصرفي ايران براي  11ماه آتي در سال  1811با استفاده از اطالعات ماهانه شاخص كاال و خدمات
مصرفي در سالهاي  1838-31پرداخته شده است .

روش تحقیق
مهمترين مسئلهاي كه در استفاده از الگوهاي سري زماني وجود دارد ،شناسايي الگوي مناسب از
بین طیف گسترده اين الگوها به منظور داشتن پیشبینياي با كمترين خطاست .برآورد و
پیشبیني الگو هاي سري زماني بطور كلي داراي چهار مرحله اساسي شامل شناسايي ،برآورد،
ارزيابي و پیش بیني است .اين مراحل براي الگوهاي تک متغیره و چند متغیره اندكي متفاوت
است .براي شناسايي الگوي مناسب از بین الگوي تک متغیره اين گونه عمل ميشود :نخست يک
الگوي  ARIMAجامع به صورت رابطه ( )1تشكیل ميشود (ابريشمي:)1831 ،
𝑝
𝑡𝜀) 𝑞𝐿( 𝑞𝜃 = 𝑡𝐶𝑃) 𝐿( Φp
() 1
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كه در آن  Lعملكرد وقفهاي (𝐿)Φ𝑝 ،و ) θ𝑞 (Lعبارتهاي چند جملهاي از Lبه ترتیب از
درجههاي  pو  qاست كه  pو qبه ترتیب درجههاي خود توضیحي و میانگین متحرك ميباشد.
𝑡𝜀 نیز اجزاي اخالل با ويژگيهاي نوفه سفید و 𝑡𝐶𝑃 سري زماني مورد نظر ميباشد .دوم ،با توجه
به رفتار جزء میانگین متحرك و جزء خود توضیح و با بهره گیري از توابع خود همبستگي ()ACF
و تابع خود همبستگي جزئي ( )PACFنوع الگوي نهايي تعیین ميشود.
پیش از فرآيند پیشبیني ،الزم است ادبیات چگونگي انتخاب وقفه بیشتر بررسي شود .انتخاب
وقفه از چالشزاترين مراحل پیشبیني الگوهاي سري زماني ميباشد .نگاهي به پرشمار بودن در
روشهاي ياد شده اين نكته را بیشتر آشكار خواهد كرد .بسیاري از پژوهشگران به منظور انتخاب
وقفه در پیشبیني سريهاي زماني با استفاده از الگوي اتورگرسیو ( )ARاز معیارهاي انتخاب
وقفه ثابت AIC ،و  BICاستفاده مينمايند .به باور اين پژوهشگران ،در نمونههاي كوچک ،استفاده
از دو معیار  BICو  AICمنجر به افزايش نبود قطعیت در پیشبیني ميگردد .اين بررسي استفاده
از دو معیار حداقل وقفه و حداكثر وقفه را وسیلهاي براي ارزيابي دو معیار ديگر ميداند .بهرهگیري
از تابعهاي خودهمبستگي ( )ACFو خودهمبستگي جزئي )PACF(1نمونه ،مدنظر قرار گرفت.
تعداد خیزهاي 2معنيدار آماري  ACFو  PACFدرجههاي الگو را تعیین مينمايد (شاموي و
استوفر .)2111 ،پیندك و رابینفلد استفاده از ضريبهاي هبستگي جزئي را براي انتخاب وقفه يا
مرتبه فرايند اتورگرسیو مناسب دآن استند .آنان بر اين باورند كه پس از انتخاب وقفه مناسب
قاعدتاً نبايد ضريب همبستگي جزئي میان جملههاي اخالل معنيدار باشد .به عبارت ديگر در
انتخاب وقفه براساس ديگر معیارها ،ضريبهاي همبستگي را ميتوان به عنوان راهنما مورد
استفاده قرار داد.
براي برآورد انواع الگوهاي  ARIMAاز روش حداقل مربعات معمولي و روش حداكثر راست نمايي
استفاده ميشود .پس از برآورد الگو ،براي ارزيابي الگو  ،ARIMAالگوهايي با مرتبه باالتر نیز
برآورد و با الگوي اولیه مقايسه ميشوند و الگوي درست بر اساس معیار آكاايک ( )AICو تصادفي
بودن جملههاي باقیمانده حاصل از برآورد مشخص ميشود .در نهايت ،توان پیشبیني الگو ،كه
يكي از اصليترين معیارها در تعیین الگوي بهینه است با استفاده از معیارهاي میانگین قدر مطلق
خطا ( )MAEو درصد قدرمطلق میانگین خطا ( )MAPEمورد ارزيابي قرار ميگیرد .امروزه
ديدگاه ديگري به موازات مدلهاي سري زماني ،در زمینه پیشبیني مطرح ميباشد ،برتري مهم
Partial AutoCorrelation Function
Spikes

1
2
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اين روشها كه به شبكههاي عصبي ) (ANNمعروف هستند ،بينیازي به اعمال فرضیههاي خاص
در مورد رفتار متغیرها ميباشد .شبكههاي عصبي مصنوعي ساختاري مانند مغز انسان دارند .مغز
به عنوان يک سیستم پردازش اطالعات از عناصر اصلي ساختاري به نام نرون تشكیل شده است.
شبكههاي عصبي مصنوعي شامل مجموعهاي از نرونهاي به هم متصل ميباشند كه به هر
مجموعه از اين نرونها يک اليه گفته ميشود .در نهايت براي ايجاد اين اليهها ،نرونها بهوسیله
تابعهاي فعالسازي (محرك) به يكديگر متصل ميگردند اما در عمل تعداد معدودي از تابعهاي
فعالسازي مورد استفاده قرار ميگیرند .در واقع شبكه با انجام محاسبات روي دادههاي عددي
قاعدههاي كلي را فرا گرفته و از اين رو به آن سامانه هوشمند اطالق ميشود .برخورداري شبكه
عصبي مصنوعي از ويژگيهايي همچون پردازش موازي ،هوشمندي و انعطافپذيري موجب كاربرد
گسترده آن در حوزههايي همچون شناخت الگو ،1خوشهبندي ،2مدلسازي ،8برآورد و شناسايي1
و پیشبیني 1شده است (اصغري اسكوئي .)1831 ،همانطور كه گفته شد ،يک شبكه عصبي از
نرون هاي مصنوعي تشكیل شده است .نرون يا گره كوچكترين واحد پردازش اطالعات است كه
اساس عملكرد شبكههاي عصبي را تشكیل ميدهد .بهطوركلي هر يک از نرونها ،وروديها را
دريافت كرده و پس از پردازش روي آنها يک سیگنال خروجي تولید ميكنند .از اين رو ،هر نرون
در شبكه به عنوان مركز پردازش و توزيع اطالعات عمل ميكند و ورودي و خروجي ويژه خود را
دارد .شكل زير نمايش ساختار يک نرون تک ورودي است كه در آن اعداد  pو  aبهترتیب ورودي
و خروجي نرون ميباشند(محمدي .)1833،
a

f

w

n
+
b
1

p
شکل ( )1مدل نرون تك ورودي
1

Pattern Recognition
Clustering
3
Modeling
4
Estimation and Identification
5
Forecasting
2
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میزان تاثیر  pروي  aبا مقدار عددي  wتعیین ميشود .ورودي ديگر مقدار ثابت يک است كه در
جمله اريب  bضرب شده و سپس با  wpجمع ميشود .اين حاصل جمع ورودي خالص n 1براي
تبديل يا فعالسازي( 2محرك)  fاست .به اين ترتیب خروجي نرون به صورت معادله ( )2تعريف
ميشود (محمدي :)1833،
() 2
)a  f (wp  b
پارامترهاي  wو  bقابل تنظیم هستند و تابع محرك  fنیز توسط محقق انتخاب ميشود .با انتخاب
 fو نوع الگوريتم يادگیري پارامترهاي  wو  bتنظیم ميشوند .الگوريتمهاي يادگیري شبكه عصبي
بسیار مانند روشهاي حداقلسازي رايج مانند حداقل مربعات غیر خطي است .الگوريتمهاي
يادگیري پارامترهاي شبكه را آنچنان برآورد ميكنند كه معیار خطاي پیشبیني آن بهطور
پیوسته ،كاهش يابد (حنفيزاده و همكاران .)1831 ،يادگیري به اين معني است كه  wو  bطوري
تغییر كنند كه رابطه ورودي و خروجي نرون با هدف خاصي همخواني داشته باشد .در بیشتر
موارد يک نرون داراي بیش از يک ورودي بوده و به طور معمول يک نرون حتي با تعداد
وروديهاي زياد نیز به تنهايي براي حل مسائل كفايت نكرده و اجتماعي از چند نرون به عنوان
يک اليه بهكار گرفته ميشود.

نتایج و بحث
به منظور پیشبیني شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ( )CPIايران با بهرهگیري از رهیافت
تک متغیره ،نخست ارزيابي اين سري زماني مدنظر قرار گرفت .سري زماني مورد بررسي در بازه
زماني مهر ماه  1838تا دي ماه  1831ميباشد .از اين رو ،تعداد مشاهدهها برابر با  31و هدف
پیشبیني  11مشاهده آتي تا پايان سال  1811است .سپس به منظور ارزيابي روند موجود در
دادهها ،چهار فرم تابعي شامل خطي ،منحني رشد ،درجه دوم و منحني  Sبراي روند مدنظر قرار
گرفت .مقايسه مقادير شاخص درصد میانگین مطلق خطا ( )MAPEبراي برازش چهار فرم تابعي
نشان داد كه تفاوت ناچیزي بین توان پیشبیني فرمهاي ياد شده وجود داشته است اما مقدار
شاخص  MAPEبراي فرم تابعي روند منحني  Sكمترين مقدار بوده و از اين رو ،بیشترين مقدار
توان پیشبیني را نشان ميدهد.

Net Input
Transfer or Activation Function

1
2
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جدول( )1نتایج درصد خطاي چهار فرم تابع خطی ،رشد،درجه دوم

وs

فرم تابع

MAPE

MAD

MSD

خطي
رشد
درجه دوم

1/21
8/81
8/21

1/32
1/13
1/11

13/21
81/81
81/18

درجه سومs

8/11

1/11

83/3

منبع :يافتههاي تحقیق

نتايج پیشبیني شاخص كاالي مصرفي و خدماتي  CPIبر اساس الگوي روند منحني  sكه داراي
كمترين درصد میانگین مطلق خطا بوده است ،براي بهمن  1831تا اسفند  ،1811نشان داد كه
در دوره مورد بررسي روند روبهرشدي از اين شاخص را خواهیم داشت و از آنجايي كه  CPIبه
عنوان شاخصي از نرخ تورم در نظر گرفته ميشود ،روند روبهرشد  CPIنشان از رشد نرخ تورم در
ماههاي سال آينده خواهد بود.
جدول ( )2نتایج پیشبینی الگوي روند منحنی  Sبراي  1329:11تا 1396:12
دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

1831:11
1831:12
1811:1
1811:2
1811:8

211/11
213/33
211/33
211/11
213/13

1811:1
1811:1
1811:1
1811:3
1811:3

211/13
211/2
213/81
231/11
238/33

1811:1
1811:11
1811:11
1811:12

233/18
231/82
238/11
233/11

منبع :يافتههاي پژوهش

HWM1

پیشبیني 11
با فرض وجود روند و تأثیر فصلي در سري زماني با بهرهگیري از رهیافت
دوره آتي مدنظر قرار گرفت .اين الگوريتم با استفاده از سه ضريب تعديل( 2مقادير ضرايب تعديل
بین صفر و يک بوده) سطح داده ،روند و اثر فصلي و لحاظ نمودن چرخه فصلي كاملترين رهیافت
در بین الگوهاي تعديل نمائي بهشمار ميآيد (مانیاتیس .)2111 ،نتايج الگوي HWMنشان داد
كه مقدار سه ضريب تعديل سطح داده ،روند و تأثیر فصلي به ترتیب برابر با  1/11 ،1/11و 1
ميباشد .مقدار سه شاخص  MSE ،MADو  MAPEبراي پیشبیني درون نمونهاي به ترتیب
برابر با  11/12 ،2/31و  1/18درصد بوده كه بیانگر توان پیشبیني باالي الگوي  HWMاست.
مقدار شاخص فصلي براي  12ماه فروردين تا اسفند به ترتیب برابر با ،1/12 ،1/18 ،1/18 ،1/11
Holt-Winter Multiplicative
Smoothing constraint

1
2
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 1/11 ،1/13 ،1/1،11/11 ،1/11 ،1/12 ،1/12و  1ميباشد .پیشبیني بروننمونهاي الگو براي
بهمن  1831تا اسفند  1811نتايج زير را نشان داد.
جدول ( )3نتایج پیشبینی الگوي  HWMبراي  1329:11تا 1396:12
دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

1831:11
1831:12
1811:1
1811:2
1811:8

211/11
212/81
212/33
211/13
213/18

1811:1
1811:1
1811:1
1811:3
1811:3

213/31
231/11
231/11
211/31
211/11

1811:1
1811:11
1811:11
1811:12

211/13
231/12
233/23
231/18

منبع:يافتههاي تحقیق

با توجه به مشهود نبودن تأثیر فصلي ،الگوي غیرپارامتريک  DEST1مورد استفاده قرار گرفت
(مانیاتیس .)2111 ،نتايج برازش الگو  DESTنشان داد كه مقدار ضريب تعديل مورد استفاده
برابر با  1/31ميباشد .مقدار سه شاخص  MSE ،MADو  MAPEبراي پیشبیني درون نمونهاي
به ترتیب برابر با  1/11 ،2/11 ،1/1درصد بوده كه توان پیشبیني باالتر الگوي  DESTدر قیاس
با رهیافت  HWMرا نشان ميدهد .پیشبیني برون نمونهاي الگوي  DESTبراي بهمن  1831تا
اسفند  1811نتايج زير را نشان داد.
جدول( )7نتایج پیشبینی الگوي  DESTبراي  1329:11تا 1396:12
دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

1831:11
1831:12
1811:1
1811:2
1811:8

211/81
211/21
211/11
211/11
211/11

1811:1
1811:1
1811:1
1811:3
1811:3

213/11
238/31
233/33
238/31
233/18

1811:1
1811:11
1811:11
1811:12

218/11
213/13
818/11
813/88

منبع :يافتههاي تحقیق

رهیافت ناپارامتريک ديگر مورد استفاده در اين پژوهش ،الگوي میانگین متحرك با روند)MAT( 2
ميباشد (مانیاتیس .)2111 ،مقدار  MSE ،MADو  MAPEبراي پیشبیني درون نمونهاي با
استفاده از الگوي میانگین متحرك با روند به ترتیب برابر با  1/18 ،2/11و  1/2درصد است .از

Double Exponential Smoothing with Trend
Moving Average with Trend

1
2
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اين رو ،ميتوان نتیجه گرفت توان پیشبیني الگوي باال برتر از الگوي  HWMبوده اما ضعیفتر
از  DESTميباشد .پیشبیني بروننمونهاي الگوي میانگین متحرك با روند براي بهمن  1831تا
اسفند  1811نتايج زير را نشان داد.
جدول ( )5نتایج پیشبینی الگوي  MATبراي  1329:11تا 1396:12
دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

دوره

مقدار پیشبیني

1831:11
1831:12
1811:1
1811:2
1811:8

283/21
211/31
218/83
211/11
213/12

1811:1
1811:1
1811:1
1811:3
1811:3

211/13
218/11
211/22
213/31
211/81

1811:1
1811:11
1811:11
1811:12

218/12
211/11
211/11
231/12

منبع :يافتههاي تحقیق

به منظور بهره گیري از الگوهاي پارامتريک به منظور بررسي الگوي رفتاري و پیشبیني مقادير
آتي سري زماني  CPIارزيابي ويژگي آماري اين سري زماني و بررسي وجود ريشه واحد در آن
مد نظر قرار گرفت.
جدول( )2نتایج آزمون ایستایی سري زمانی CPI

نوع آزمون

سطح آزمون
(عرض از مبداء و روند)

مقدار آماره محاسباتي

مقدار آماره بحراني
(پنج درصد)

ADF

در سطح داده
تفاضل مرتبه اول

-1/13
-1/83

-8/13
-8/13

KPSS

در سطح داده
تفاضل مرتبه اول

1/111
1/112

1/111
1/111

منبع :يافتههاي تحقیق

در سطح داده پذيرش فرض صفر در آزمون  ADFو رد فرض صفر در آزمون  KPSSبیانگر ايستا
نبودن متغیر  CPIمي باشد .از سوي ديگر ،براي تفاضل مرتبه اول داده ،رد فرض صفر در آزمون
 ADFو پذيرش فرض صفر در آزمون  KPSSنشان داد كه متغیر مورد بررسي ايستا از درجه يک
مي باشد .با توجه به ويژگي آماري متغیر مورد بررسي ،الگوي پارامتريک تک متغیره مورد استفاده،
الگوي خودتوضیحي همجمع میانگینمتحرك )ARIMA( 1ميباشد .در گام نخست برازش الگوي

Autoregressive Integrated Moving Average

1
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يادشده براساس رهیافت پیشنهادي  Box-Jenkinsرسم منحنيهاي  ACFو  PACFمتغیر CPI

مدنظر قرار گرفت.
نمودار PACF

نمودار ACF

شکل ( )2رسم  ACFو  PACFبراي تفاضل مرتبه اول CPI

براساس منحنيهاي باال ،درجه پیشنهادي براي خودتوضیحي و میانگین متحرك برابر با دو است.
بر مبناي پیشنهاد اولیه و تغییر فرضي درجهها نتايج زير به دست آمد.
جدول ( )2ویژگی الگوهاي  ARIMAبا درجات مختلف
شرح
)Q(b
)Q(b+1
)Q(b+2
AIC
SC

R2
R2

)ARIMA(2,2

)ARIMA(2,5

)ARIMA(3,2

)ARIMA(3,3

)ARIMA(4,6

)1/11( 8/31
)1/122( 3/13
)1/118( 3/13
1/33
1/18
1/21
1/11

)1/133( 8/12
)1/211( 8/18
)1/812( 8/23
1/38
1/13
1/81
1/23

)1/211( 1/21
)1/112( 8/11
)/21( 8/31
1/31
1/12
1/8
1/21

)1/111( 8/11
)1/111( 8/11
)1/8( 8/11
1/13
1/31
1/81
1/21

)1/138( 8/21
)1/111( 8/32
)1/181( 1/11
1/13
1/12
1/11
1/81

منبع :يافتههاي تحقیق
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براساس نتايج بهدست آمده از آمارههاي اطالعات  AICو  SCو توجه به ضريبهاي تعیین دو
الگوي ) ARIMA (3,3و ) ARIMA (4,6برتر از ديگر الگوها بوده و مقدار آماره  LBP1نیز گوياي
نبود خودهمبستگي در سطح پنج درصد براي اين دو الگو ميباشد .نتايج بهدست آمده از برازش
دو الگوي ياد شده در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول( )2نتایج بهدست آمده از برازش الگوي ) ARIMA (3,3و )ARIMA (4,6

الگو

)ARIMA (4,6

)ARIMA (3,3

شرح

ضريب رگرسیون

آماره

)AR(1

-1/818
-1/181
1/322
-1/181
-1/113
1/838
1/813

-2/811
-1/211
1/113
-1/311
-1/121
2/233
1/118

)AR(2
)AR(3
)AR(4
)MA(1
)MA(2
)MA(3
)MA(4
)MA(5
)MA(6

عرض از مبداء

t

ضريب رگرسیون

آماره

1/118
-1/113
1/321
-1/311
1/111
1/813
1/131
-1/122
1/111
-1/111
1/811

21/11
-1/18
1/31
-383/1
1/131
2/113
1/138
-3/32
1/111
-1/228
8/113

t

منبع :يافتههاي تحقیق

دو الگوي ياد شده براي پیشبیني درون نمونهاي و برون نمونهاي مدنظر قرار گرفت .براي
پیشبیني درون نمونهاي بازه  1831:1تا  1831:11و براي پیشبیني بروننمونهاي بازه 1831:11
تا  1811:12لحاظ شد.

Ljung-Box-Pierce

1
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جدول ( )9نتایج بهدست آمده از پیشبینی درون و برون نمونهاي
دوره زماني

مقدار واقعي

1831:1
1831:2
1831:8
1831:1
1831:1
1831:1
1831:3
1831:3
1831:1
1831:11
1831:11
1831:12
1811:1
1811:2
1811:8
1811:1
1811:1
1811:1
1811:3
1811:3
1811:1
1811:11
1811:11
1811:12

211
211/1
211/1
213/3
221/1
228/2
223/2
221/3
288/8
281/1
211/1
211/1
211/1

مقدار پیشبیني شده

شاخص ( MAPEدرصد)

)ARIMA (3,3

)ARIMA (4,6

)ARIMA (3,3

)ARIMA (4,6

211/811
211/313
213/111
221/111
228/213
221/813
223/121
221/121
281/181
288/131
281/12
283/111
281/111
211/881
218/811
211/211
213/21
211/112
211/113
218/131
211/111
211/111
213/121
211/112

218/11
211/112
213/13
221/111
221/113
223/118
281/811
281/111
283/111
212/111
211/111
211/111
218/111
211/311
213/311
211/331
212/111
211/111
211/111
211/31
211/111
211/138
213/221
213/331

1/13
1/31
1/11
1/13
1/31
1/11
1/1
1/11
1/3
2/11

1/11
1/11
1/11
1/21
1/11
2/11
1/31
2/18
2/18
1/21

منبع :يافتههاي تحقیق

میانگین  MAPEبراي پیشبیني دورن نمونهاي در دو الگوي ) ARIMA (3,3و )ARIMA (4,6

به ترتیب برابر با  1/31و 1/11درصد ميباشد .از اين رو ،الگوي ) ARIMA (3,3توان پیشبیني
درون نمونهاي باالتري در قیاس با ) ARIMA (4,6دارد .همچنین نتايج پیشبیني برون نمونهاي
را در جدول ( )11ميتوان مشاهده نمود.
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جدول( )16نتایج پیشبینی درون نمونهاي الگوي شبکه عصبی مصنوعی (سال )1329
شاخص CPI

ماه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي

مقادير واقعي

مقاديرپیشبیني شده

211
211/1
211/1
213/3
221/1
228/2
223/2
221/3
288/8
281/1

218/1
211/2
211/1
213/1
221/1
228/1
221/2
221/1
282/3
281/1

منبع :يافتههاي تحقیق

پس از پیشبیني برون نمونهاي با استفاده از نرم افزار  MATLABشاخص  CPIبراي  11ماه
آتي ،به عبارتي از بهمن ماه سال  1831تا اسفند  1811برآورد شد .نتايج نشان ميدهد ،برابر
پیشبینيهاي صورت گرفته در  11ماه آتي با يک روند رو به رشدي از شاخص  CPIروبهرو
خواهیم بود.
جدول ( )11نتایج پیشبینی برون نمونهاي الگوي شبکه عصبی مصنوعی
ماه

CPI

ماه

CPI

بهمن 31
اسفند 31
فروردين 11
ارديبهشت 11
خرداد 11
تیر11
مرداد 11

211/3
213/2
211
211/8
218/1
211/3
213/1

شهريور11
مهر 11
آبان11
آذر 11
دي11
بهمن 11
اسفند 11

211/1
211/1
218/1
211/2
211/1
213/8
231/3

منبع :يافتههاي تحقیق

نتیجهگیري و پیشنهادها
به طوركلي اقتصاددانان از نظر هدفهاي سیاست كالن اقتصادي ،بر مواردي همچون اشتغال
كامل ،پايداري قیمتها (كنترل تورم) ،توزيع عادالنه درآمد و رشد پیوسته اقتصادي تاكید دارند.
به دلیل اثرات مخرب تورم ،كنترل آن به عنوان يكي از هدفهاي سیاست كالن اقتصادي همیشه
مورد توجه اقتصاددانان بوده است .تورم به عنوان يكي از بنیاديترين چالشهاي اقتصادي ،در
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طول حیات اقتصادي هر كشور شناخته ميشود .از اينرو اين پژوهش با هدف پیشبیني ماهیانه
نرخ تورم در ايران براي سال  1811با استفاده از دادههاي سري زماني ماهیانه شاخص بهاي كاال
و خدمات مصرفي ايران در سالهاي  1838تا  1831كه توسط بانک مركزي جمهوري اسالمي
ايران منتشر ميشود ،انجام شده است .براي اين منظور از دو الگوي میانگین متحرك هم انباشته
خود توضیح ( )ARIMAو شبكه عصبي ( )ANNاستفاده گرديده است .همچنین در اين پژوهش
به مقايسه الگوهاي اقتصادسنجي و شبكه عصبي و توان پیش بیني هر يک از الگوها با در نظر
گرفتن میانگین درصد خطاي مطلق آنها پرداخته شده است .نتايج پیشبیني با استفاده از اين
دو الگو نشان داد ،كه اگرچه هر دو الگوي میانگین متحرك خود توضیح و شبكه عصبي با توجه
به میانگین درصد خطاي مطلق پیشبیني درون نمونهاي ،به ترتیب  1/31و  1/11درصد داراي
توان پیشبیني بااليي بودهاند ،اما الگوي  ARIMAبه نسبت الگوي  ANNتوان پیشبیني باالتري
دارد .بنابراين در اين پژوهش مقادير پیش بیني شده شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي الگوي
 ،ARIMAجهت برنامهريزي و سیاستگذاري در سال  1811مورد بررسي و تجزيه و تحلیل
قرارخواهد گرفت .البته همانطور كه نتايج پژوهش زراءنژاد و همكاران ( ،)1833در زمینه
پیشبیني نرخ ارز با استفاده از شبكههاي عصبي و مدل  ARIMAنشان داده است ،لزوما در
بررسي تمامي متغیرهاي اقتصادي مدلهاي اقتصادسنجي بر مدل شبكه عصبي برتري ندارد،
چنانچه نتايج پژوهش زراءنژاد و همكاران گوياي برتري برآوردها در روش شبكه عصبي نسبت به
مدل  ARIMAبوده است.
نتايج پیشبیني الگوي  ARIMAگوياي يک روند روبهرشدي از شاخص بهاي كاال و خدمات
مصرفي ايران براي ماههاي سال  1811بوده است .پیشبیني ميشود كه بیشترين میزان شاخص
بهاي كاال و خدمات مصرفي ايران در سال  1811در اسفند ماه با میزان 211/112درصد باشد
كه نسبت به سال قبل در اين ماه با میزان  283/111درصد و با رشدي معادل ده درصد همراه
خواهد بود (بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران .)1811 ،با توجه به شرايط ركود -تورمي اقتصاد
ايران و از آنجايي كه بودجه كل كشور در سال  1811يک بودجهي انبساطي است و با رشدي
معادل  83درصد نسبت به سال  1831معادل  1138/1تريلیون ريال برآورد شده است.
بهطوريكه مصارف هزينهاي دولت در مقايسه با سال گذشته  11/3درصد معادل  11111میلیارد
ريال افزايش يافته است (خبرگزاري فارس .)1811 ،اين افزايش هزينههاي دولت و به دنبال آن
افزايش كسري بودجه در سال آتي ،افزايش تقاضاي پول و در نتیجه افزايش نقدينگي در كشور را
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به دنبال خواهد داشت .سیاستگذاران اقتصادي همواره بايد نگران رشد زياد و فزاينده نقدينگي
باشند و بر اين اساس با توجه به اينكه افزايش پايه پولي از راه وامدهي بانک مركزي به دولت
براي رفع كسري هاي آن ،نخستین تاثیر خود را در افزايش حجم پول و در نتیجه افزايش تورم
ميگذارد پیشنهاد ميشود كه دولت به جاي تامین كسريهاي خود از راه استقراض از بانک
مركزي درصدد تعديل كسري بودجه خود از راه تعديل بسیاري از سیاستهاي سمت عرضه
(سیاستهاي پولي انبساطي و انقباضي) و نیز كارا كردن نظام مالیاتي در يارانههاي پرداختي
باشد.
تأثیر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم نیز متأثر از سیاستهاي اقتصادي كالن كشور
است .اگر افزايش نرخ ارز همراه با اجراي سیاستهاي انبساطي مالي و پولي باشد ،موجب تشديد
و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سیاستهاي انقباضي مالي و پولي
همراه باشد ،آثار قابل مالحظهاي بر تورم و نیز بر سطح عمومي قیمتها نخواهد داشت .اما اعمال
سیاست يكسانسازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قیمتها تأثیرگذار است.
در مورد نرخ بهره نیز ،در ايران نرخ بهره به صورت تعادلي تعیین نميگردد .بلكه به صورت
دستوري از سوي شوراي پول و اعتبار به بانکها ابالغ ميگردد .بنابراين ،با توجه به اين كه در
ايران در بیشتر زمانها نرخ بهره اسمي در يک سال كمتر از نرخ تورم در آن سال بوده است ،نرخ
بهره حقیقي در بیشتر زمانها منفي بوده است .معناي منفي بودن نرخ بهره حقیقي آن است كه
ارزش حقیقي داراييهاي سپردهگذار در بانک ها ،با توجه به بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره
اسمي ،پیوسته كاهش مييابد .نتیجه منفي بودن نرخ بهره حقیقي آن است كه عرضه سرمايه
مالي از سوي سپردهگذاران كاهش مييابد و از سوي ديگر تقاضاي تسهیالت از سوي وامگیرندگان
افزايش مي يابد و به اين ترتیب مازاد تقاضا براي تسهیالت به وجود ميآيد .اين مازاد تقاضا به
معناي فشار بر نظام بانكي براي تأمین منابع براي اعطاي تسهیالت و از سوي ديگر تأمین نشدن
منابع كافي از سوي سپرده گذاران است كه نتیجه آن موجود نبودن تسهیالت كافي براي همه
متقاضیان است .دخالت دولت براي تأمین منابع بانک ها با الزام بانک مركزي به تزريق پول به
بانک ها ،خود موجب افزايش حجم پول و تورم بیشتر خواهد شد و اگر چه در كوتاه مدت ممكن
است به رفع مشكل بانکها ك مک كند ،اما در نهايت با افزايش تورم ،باعث كاهش بیشتر نرخ
بهره حقیقي و وخیمتر شدن وضع نظام بانكي خواهد شد .از پیامدهاي ديگر نرخ بهره حقیقي
منفي همچنین ميتوان كاهش انگیزه بانکها براي ارايه خدمات بهتر ،ايجاد فساد در نظام بانكي
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به صورت رانت و رشوه براي دريافت تسهیالت و بازتوزيع ثروت از سپردهگذار به نفع دريافتكننده
تسهیالت را نام برد.
بنابراين با توجه به آنچه پیشتر مطرح شد ،به مقامهاي پولي و دولت پیشنهاد ميشود كه در
تدوين برنامههاي پنج سالة توسعة اقتصادي و تنظیم اليحههاي بودجة ساالنه به اين متغیر
اقتصادي و كنترل حجم آن توجه ويژه نمايند تا بدين ترتیب هدفهاي برنامة بیست سالة
چشمانداز جمهوري اسالمي با شتاب مناسبي به واقعیت برسد.
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