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چکیده
تورم به عنوان یکی از پدیدههاي اقتصادي موجب پیامدهاي منفی اجتماعی و فرهنگی
متعددي همچون فقر ،توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی میشود که هرکدام به
نوبه خود هزینههاي قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل میکند .به همین دلیل ،در کلیه کشورها
ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی برنامهها و سیاستگذاريهاي اقتصادي در نظر گرفته
میشود .لذا بررسی و پیشبینی این متغیر کالن اقتصادي از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
در این راستا مدلهاي پیشبینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافتهاند ،یکی از این
روشها الگوریتمهاي تکاملی میباشد که به عنوان روشی نوین براي مدلسازي و پیشبینی
پدیدههاي مختلف ابداع گردیدهاند .در مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب و
الگوریتم فاخته و به کارگیري متغیرهاي تأثیرگذار بر تورم از جمله حجم نقدینگی ،نرخ ارز،
نرخ بهره حقیقی ،تورم انتظاري و تولیدات صنعتی طی دوره  4931-4931به مدلسازي تورم
به صورت خطی و غیرخطی پرداخته میشود .نتایج نشان میدهد که مدل غیرخطی براي
مدلسازي تورم مناسبتر است و الگوریتم کرم شبتاب نسبت به الگوریتم فاخته نتیجه
بهتري را ارائه میدهد و با توجه به دقت مدل غیرخطی مدلسازي شده توسط الگوریتم کرم
شبتاب میتوان به منظور پیشبینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.
واژههای کلیدی :مدلسازي ،نرخ تورم ،الگوریتم کرم شبتاب ،الگوریتم فاخته.
طبقه بندی .E37 ،E31 ،C54 :JEL

 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
مطالعات زیادي در زمینه تجزیه و تحلیل و پیشبینی متغیرهاي کالن اقتصادي و فعالیت-
هاي مالی ،مانند پیشبینی بازار سهام ،نرخ بهره ،نرخ ارز و  ...صورت گرفته است .به طوري
که پس از رکود اقتصادي سال  2001محققین ،دولتمردان و موسسات مالی توجه ویژهاي
را به پیشبینی فعالیتهاي اقتصادي به خصوص نرخ تورم ،مبذول داشتند (مهدییف و
انکه .)2041 ،4درك صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگذار برآن از ضروریات دستیابی به
ثبات قیمتها محسوب میگردد .تورم متغیري است که از برآیند نیروهاي موجود در
سمت عرضه و تقاضاي کل اقتصاد حاصل میشود .به طور کلی مازاد تقاضاي کل نسبت
به عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میگردد؛ که در این میان به افزایش سطح
قیمتها تنها در صورتی که مداوم و خودافزا بوده و داراي حافظه طوالنیمدت باشد تورم
اطالق میگردد .اقتصاددانان معتقدند هزینههایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند می-
تواند بسیار جديتر از هزینههاي ناشی از کندشدن رشد اقتصادي باشد (صادقی و
همکاران .)4930 ،2بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع محور اصلی این پژوهش بر
مبناي بررسی تورم به عنوان یکی از مؤلفههاي اساسی اقتصاد کالن قرار دارد که افزایش
غیرمنطقی این متغیر موجب آسیب به ثبات قدرت خرید پول ملی ،انحراف در تصمیم-
گیري مصرف و پسانداز ،افزایش نابرابري توزیع درآمد و ایجاد مشکالت مالی میگردد.
همچنین به دلیل اینکه پروژههاي سرمایهگذاري پرمخاطرهتر میشود ،میتواند بر رشد
اقتصادي اثر منفی بگذارد (هرتادو و همکاران.)2049 ،9
پیشبینی دقیق نرخ تورم یک جزء کلیدي براي تنظیم سیاستهاي پولی هر کشور است،
که در این راستا بانک مرکزي براي جلوگیري از تنظیم سیاستها و مدلهایی که ابهاماتی
را در تصمیمگیري سرمایهگذاري و پسانداز ایجاد میکند و به طور بالقوه منجر به بیثباتی
اقتصادي میشود به پیشبینی نرخ تورم میپردازد (مکنیلس و مکادم )2001 ،1که با
توجه به رفتار پیچیده و ماهیت غیرخطی بازارهاي مالی پیشبینی دقیق این متغیر امري
دشوار است .امروزه روشهاي نوینی براي مدلسازي و پیشبینی پدیدههاي مختلف ابداع
گشته است که الگوریتمهاي تکاملی در میان این روشها از جایگاه ویژهاي برخوردارند.
1

Mehdiyev & Enke
)Sadeghi et al. (2010
3
Hurtado et al.
4
Mcnelis & Mcadam
2
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در بسیاري از سیستمهاي پیچیده و خصوصاً غیرخطی که مدلسازي و به دنبال آن
پیشبینی و کنترل آنها از طریق روشهاي کالسیک و تحلیلی امري بسیار دشوار و حتی
بعضاً غیرممکن مینماید ،از این الگوریتمها که از ویژگیهایی همچون هوشمندي مبتنی
بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند ،استفاده میشود .بنابراین هدف این پژوهش جستجو
مدل و سیستمی است که بتواند تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده ایران را طی دوره
( )4931-4931با استفاده از حداقل تعداد متغیرهاي ورودي به صورت دقیق مدلسازي
کند که در این راستا نتایج مدل توسط خطاي جذر میانگین مربعات )RMSE( 4اندازه-
گیري میشود .مروري بر پیشینه تحقیق در این زمینه نشان میدهد که تکنیکها و
روشهاي مختلفی براي پیشبینی فعالیتهاي مالی و اقتصادي اجرا شدهاست .این امر به
ویژه در مورد نرخ تورم نیز صادق است .با توجه به ماهیت غیرخطی و پیچیده دادههاي
نرخ تورم ،به نظر میرسد مدلهاي غیرخطی نتایج دقیقتري را ارائه میدهند (سوماراتنا
و همکاران )2040 ،2مزیت مهم این مدلها نسبت به سایر مدلهاي ساختاري و سريهاي
زمانی عدم نیاز به اعمال فرضهاي آماري خاص در مورد رفتار متغیرها مانند فرضهاي
مربوط به تابع توزیع احتمال آنها و یا اعمال فرضهاي مربوط به نحوه ارتباط بین متغیرها
میباشد (مشیري .)4910 ،9در ادامه در بخش دوم به پیشینه تحقیق در زمینه مدلسازي
و پیشبینی تورم اشاره میشود .بخش سوم به بررسی مبانی نظري اختصاص دارد .در
بخش چهارم به مدلسازي تورم با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب و فاخته پرداخته
میشود و در نهایت در بخش پنجم نتیجهگیري و پیشنهادها ارائه خواهد شد.

 -2پیشینه تحقیق
پیشبینی روند تورم براي تنظیم سیاست اقتصادي از اهمیت بسزایی برخوردار است .این
نیاز موجب توجه جدي به کاربرد مدلهاي مختلف براي پیشبینی نرخ تورم شده است و
بدین منظور مدلهاي گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافتهاند که در این قسمت به
بررسی آنها پرداخته میشود.
 -1-2مطالعات داخلی

1

Root-Mean-Square Error
Somaratna et al.
3
)Moshiri (2001
2
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مشیري ( )4910در پژوهشی به پیشبینی تورم ایران با استفاده از مدلهاي ساختاري،
سري زمانی و شبکههاي عصبی پرداخت .در این پژوهش وي دو مدل تخمینی را به منظور
کاربرد شبکه عصبی در پیشبینی تورم معرفی نمود به این صورت که مدل اول تورم را
تابعی از عرضه پول ،شکاف تولید ،تورم وارداتی ،وقفههاي تورم و مدل دوم تورم را تنها
تابعی از مقادیر گذشته در نظر میگیرد .نتایج به دست آمده نشان داد که مدل شبکه
عصبی در اغلب موارد عملکرد بهتري در زمینه پیشبینی تورم در ایران نسبت به مدلهاي
ساختاري و سري زمانی دارد .نصراصفهانی و یاوري )4912( 4در مقالهاي با استفاده از
الگوي بردارهاي خود رگرسیونی به تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهاي اسمی و واقعی بر تورم
در ایران پرداختند .آنها در این پژوهش از متغیرهاي رشد نقدینگی ،رشد نرخ ارز ،نرخ
تورم و تورم انتظاري ،به عنوان متغیرهاي اسمی و متغیرهاي شکاف تولید ناخالص داخلی
حقیقی به عنوان متغیرهاي واقعی استفاده کردند .یافتههاي این پژوهش حاکی از آن است
که ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهاي واقعی نیز ارتباط
دارد .و در کوتاهمدت تکانههاي تورم ،رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده
و پایداري تورم در میانمدت بیشتر به تورم انتظاري بستگی دارد ،ولی در افق بلندمدت،
تکانههاي بخش واقعی نیز تأثیر به سزایی بر تورم دارد .عمادزاده و همکاران )4911( 2با
استفاده از سیستم معادالت همزمان ،تاثیر رشد پول ،شکاف نسبی تولید ،رشد نرخ ارز
بازار موازي ،انتظارات تورمی و تورم وارداتی را به عنوان عوامل موثر بر تورم طی دوره
( )4991-4912مورد بررسی قرار دادند .یافتههاي این تحقیق نشان داد که تورم در ایران
صرفاً یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی ،مشکالت ساختاري اقتصاد و تورم انتظاري
نیز بر شکلگیري آن تاثیر مثبت داشته به طوري که رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 31/92
درصد را در شکلگیري تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22/1
درصد) ،تورم انتظاري ( 7/9درصد) ،رشد نرخ ارز (1/2درصد) و شکاف تولید ( 3/1درصد)،
سهم تعیین کنندهاي در شکل گیري تورم داشتهاند .کمیجانی و نقدي )4911( 9به دنبال
پاسخ به این سوال که «آیا تورم صرفا پدیدهاي پولی است؟» به بررسی ارتباط متقابل بین
تولید و تورم در اقتصاد ایران ،با استفاده از الگوهاي خودرگرسیونی برداري ( )VARو

1

)Naser Esfahani & Yavari (2003
)Emadzadeh et al. (2005
3
)Komeijani & Naghdi (2009
2
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الگوهاي تصحیح خطاي برداري ( )VECپرداختند .در این مقاله نرخ تورم مربوط به سال-
هاي ( )4939-4911با استفاده از متغیرهاي حجم نقدینگی ،نرخ ارز و تولید سه بخش
خدمات ،صنعت و کشاورزي به عنوان متغیرهاي مستقل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از برآورد مدل نشان داد که رابطه بین تولید و تورم یک رابطه بلندمدت و منفی
است که در این میان بخش خدمات نسبت به سایر بخشهاي کشاورزي و صنعت رابطه
کوتاهمدتتري با تورم دارد و بخش خدمات نسبت به سایر بخشهاي تولیدي در مقابل
افزایش تورم حساستر است؛ به طوري که با افزایش تورم ،در کوتاهمدت تولید بخش
خدمات نسبت به سایر بخشهاي اقتصادي سریعتر افزایش مییابد .در نهایت نتایج حاصل
از مقاله نشان داد که تورم صرفا پدیدهاي پولی نیست و براي کنترل تورم در ایران نمیتوان
صرف ًا بر سیاست هاي پولی تکیه کرد و در بلندمدت باید بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید
را نیز مدنظر قرار داد .صادقی و همکاران ( )4930در مقالهاي به بررسی ارتباط بلندمدت
بین تورم و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر اندازه دولت در اقتصاد ایران طی دوره (-4913
 )4939پرداختند .ایشان براي تخمین مدل تحقیق از روش همانباشتگی خود توضیح-
برداري با وقفه گسترده ( )ARDLاستفاده نمودند .نتایج حاصل نشان داد که شاخص
قیمت کاالهاي وارداتی ،حجم نقدینگی ،نرخ بهره حقیقی از متغیرهاي اثرگذار بر نرخ
تورم در اقتصاد ایران میباشند و رابطه منفی و معنیداري بین تورم و اندازه دولت در
اقتصاد ایران وجود دارد .حسینی و آقابیگی )4934( 4در پژوهشی با هدف پیشبینی نرخ
تورم در ایران براي سال  4930از دو الگوي میانگین متحرك همانباشته خود
توضیح ) )ARIMAو شبکه عصبی ( ،(ANNدادههاي سريزمانی ماهیانه شاخص بهاي
کاال و خدمات مصرفی ایران طی سالهاي  4919تا  4913استفاده نمودند .در این پژوهش
به مقایسه الگوهاي اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیشبینی هر یک از این الگوها
با توجه به میانگین درصد خطاي مطلق آنها پرداخته شد .نتایج پیشبینی با استفاده از
این دو الگو نشان داد ،که اگرچه هر دو الگو داراي توان پیشبینی باالیی بودهاند ،اما الگوي
 ARIMAنسبت به الگوي  ANNاز توان پیشبینی باالتري برخودار بوده است .بنابراین
در ادامه مقادیر پیش بینی شده شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی در ایران بر اساس
الگوي سري زمانی  ARIMAتعیین شد و نتایج پیشبینی این الگو نشان داد که با توجه
به روند رو به رشد در شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی در ایران براي سال  ،4930در
)Hosseini & Aghabeygi (2012
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پیشگرفتن سیاستهاي کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاستهاي پولی
و مالی مناسب توسط سیاستگذران میتواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.
دهدشتی و همکاران )4934( 4طی مطالعهاي حجم نقدینگی و نرخ تورم در ایران را
پیشبینی نمودند .براي این منظور ،ایشان پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها،
با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور ،الگوهاي هارمونیک ARCH ،و  ARMAبه
پیشبینی متغیرهاي مذکور پرداختند .الگوي ( ARMA )2،4در پیشبینی نرخ تورم و
الگوي (4و GARCH )4در پیشبینی نقدینگی داراي خطاي کمتر و در نتیجه کارایی
بیشتر نسبت به سایر الگوهاي مورد استفاده در این مطالعه معرفی شد .در نهایت این
مطالعه به بررسی تأثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزي
پرداخت .نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین
حجم نقدینگی ،نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزي وجود دارد .ابونوري و همکاران2
( )4932رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپردههاي بانکی در سیستم بانکداري ایران را با
استفاده از مدلهاي همانباشتگی و تصحیح خطا بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشان
داد که در بلندمدت رابطه مثبت معنادار دو طرفهاي بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود
دارد ،به طوري که جهت تأثیرگذاري از تورم بر نرخ تمامی سپردهها صحت دارد و تقریبا
هرچه مدت سپردهگذاري کمتر میشود تاثیرپذیري آن از نرخ تورم افزایش مییابد و
جهت تأثیرگذاري نرخ سپردهها بر تورم در مورد سپردههاي کوتاهمدت ،بلندمدت دو ساله،
چهار ساله و پنج ساله نیز مورد تأیید است .همچنین آنها در ادامه با مطالعه موردي
شعب بانک سپه تهران نشان دادند که نرخ تورم با حجم انواع سپردهها رابطهاي معکوس
و رابطه مستقیمی با رشد درآمد ملی دارد.
 -2-2مطالعات خارجی
مالزیوفسکی )2009( 9در مقالهاي تحت عنوان «مدلسازي تورم در گرجستان» مدلی
مناسب جهت تخمین تورم در گرجستان را معرفی کرد .وي در این مدل از متغیرهاي
تولید ناخالص داخلی به عنوان درآمد حقیقی ،شاخص قیمت مصرفکننده در شاخه
موادغذایی ،قیمت نفت و نرخ ارز ،حجم پول ) m3و  )m2طی سري زمانی (-2009/2
1

)Dehdashti et al. (2012
)Abounoori et al. (2013
3
Maliszewski
2
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 )4331/4استفاده نمود .نتایج این مقاله نشان داد که تورم در بلندمدت تحت تأثیر پول،
تغییرات نرخ ارز ،درآمد حقیقی قرار دارد و متغیرهاي قیمت نفت ،رشد پول ،تغییرات
جاري نرخ ارز و شاخص قیمت مصرفکننده در شاخه موادغذایی در کوتاهمدت رابطه
معناداري با تورم دارد .الترکی و وییورینا )2040( 4به منظور ارائه راهکاري جهت مقابله
با چالش سیاست پولی تاجیکستان ،در مقالهاي به تجزیه و تحلیل پویا تورم این کشور با
استفاده از مدل تصحیح خطاي برداري 2پرداختند .در این مقاله اثر متغیرهاي کالن
اقتصادي از جمله تولید ناخالص داخلی واقعی ،نرخ ارز موثر اسمی ،پول گسترده ،قیمت-
هاي خارجی و نرخ بهره طی دوره ( )4333/4-2007/1بر تورم در کوتاهمدت و بلندمدت
بررسی شد .نتایج این آنالیز نشان داد که افزایش عرضه پول گسترده اثر قابل توجهی در
بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم دارد همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی (به خصوص در
بلندمدت) ،نرخ ارز و تورم بین المللی به ترتیب اثر زیادي بر تورم داخلی این کشور دارد.
آنها با توجه به بیتأثیري نرخ (بازپرداخت) بهره بر تورم (به دلیل جدا شدن از نرخ بازار)
به عنوان مناسبترین ابزار سیاست پولی معرفی کردند .در پایان نیز آنها با بکارگیري
مدل خود رگرسیو میانگین متحرك 9به پیشبینی تورم تا سال 2040پرداختند .اونچ و
همکاران )2049( 1در مقالهاي به پیشبینی کوتاهمدت تورم ترکیه با استفاده از تعداد
زیادي از مدلهاي اقتصادسنجی از جمله مدلهاي تکمتغیره ،روشهاي تجزیه مبتنی بر
(فراوانی و دامنه زمان) ،مدل پارامتر منحنی فیلیپس در طول زمان ،مجموعهاي از مدل-
هاي  BVAR ،VARو مدلهاي عامل پویا در دوره بحران جهانی ( )2001پرداختند.
یافتههاي این مقاله نشان داد که مدلهایی که در سنجش گام تصادفی اطالعات بیشتر
اقتصادي ترکیب کردند عملکرد نسبی بهتري در پیشبینی دارند و ترکیب پیشبینیها
منجر به کاهش در خطاي پیشبینی در مقایسه با بسیاري از مدلهاي دیگر شد .آدوسی3
( )2049در مقاله اي به بررسی این موضوع پرداخت که آیا تورم در آفریقاي جنوبی یک
پدیده پولی است یا ساختاري؟ وي در این بررسی از روشهاي تجزیه و تحلیل همجمعی،

1

Alturky & Vtyurina
Vector Error Correction Model
3
Autoregressive Moving Average Model
4
Öğünç et al.
5
Adusei
2
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حداقل مربعات معمولی کامالً اصالح شده ،4حداقل مربعات دو مرحلهاي 2و علیت گرنجر
و دادههاي سري زمانی سالهاي  4313تا  2001جنوب آفریقا استفاده نمود .یافتهها نشان
داد که در کوتاه مدت باز بودن اقتصاد آفریقا ،پول گسترده و مخارج دولت بر روي تورم
تأثیر زیادي ندارد .اما تولید ناخالص داخلی داراي تأثیر معنیداري بر روي تورم در آفریقاي
جنوبی است .در بلندمدت بدون کنترل شکست ساختاري ،باز بودن اقتصاد آفریقا ،تورم
آمریکا ،تولید ناخالص داخلی ،عرضه پول و اندازه دولت ،عوامل مهم اثرگذار بر تورم
آفریقاي جنوبی هستند .در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیري بر تورم آفریقا ندارد و زمانی
که سقوط بازار مالی آسیا و فروپاشی سیستم آپارتاید کنترل گردد ،تنها باز بودن اقتصاد
آفریقاي جنوبی و عرضه پول گسترده عوامل تأثیرگذار بر تورم آفریقاي جنوبی هستند.
نتایج حاصل از علیت گرنجر نیز نشان داد که علیت یکطرفهاي از تورم در ایاالت متحده
آمریکا و تولید ناخالص ملی بر تورم در آفریقاي جنوبی و همچنین رابطه یک طرفهاي از
تورم به عرضه پول گسترده در آفریقاي جنوبی وجود دارد .البوسویواگبنا )2041( 9در
مقالهاي جهت بررسی علل تورم در اقتصاد نیجریه به مدلسازي فرآیند تورم این کشور
مبتنی بر رویکرد متوسطگیري بیزین با استفاده از متغیرهاي کالن اقتصادي شامل تولید
ناخالص داخلی ،پول و شبه پول ( ،)M2نرخ ارز ،نرخ مؤثر واقعی ،درآمد خالص از خارج
از کشور ،خالص تفاضل بین صادرات و واردات ،پرداخت بدهی خارجی ،نرخ بهره وام،
واردات ،بیکاري ،پول محدود ،1رشد تولید ناخالص داخلی و تولید محصوالت کشاورزي
پرداخت .نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که تولید محصوالت کشاورزي ،نرخ
بهره وام ،نرخ ارز ،نقدینگی و حجم پول مهمترین متغیرهاي توضیحی هستند .همچنین
نتایج حاصل از انتخاب بهترین مدل نشاندهنده آن است که بهترین مدل که شامل این
پنج متغیر است ،احتمال پسین  21درصد دارد که به این معنی است این مدل  71درصد
نا اطمینانی دارد .مفات و دیوید )2041( 3در مقالهاي تورم نیجریه را با استفاده از سري
زمانی باکس جنکینز و دادههاي  4314تا  2049مدلسازي نمودند .نتایج تحقیق نشان
داد که مدل ) ARIMA (0,0,1با خطاي جذر میانگین مربعات  0/441به عنوان بهترین
1

FMOLS
)Two-stage least squares (2SLS
3
Olubsoye & Oghbonna
4
Narrow money
5
Moffat & David
2
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مدل معرفی شد .در پایان آنها پیشنهاد کردند براي جلوگیري از خسارات ناشی از تورم
از سیاستهاي مالی با هدف نظارت بر روند تورمی نیجریه استفاده شود.

 -3مبانی نظری
براساس نظریات اقتصاد کالن بین حجم پول ،تورم ،رشد اقتصادي ،نرخ بهره اسمی و نرخ
ارز در جامعه روابط مشخصی وجود دارد .بانک مرکزي به منظور کنترل سه متغیر مهم
اقتصادي یعنی نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ بهره که از رفتار پولی بانک مرکزي اثر میپذیرد،
باید قواعد پولی دقیقی تعریف کند .قابل ذکر است که قاعده پولی با توجه به سوابق رشد
اقتصادي یک جامعه ،نرخ رشد پول را براي سالهاي متمادي ثابت در نظر میگیرد .طبق
قاعده دیگر ،رشد پول باید با توجه به پیشبینی رشد اقتصادي و تغییرات تقاضاي جامعه
براي پول تعیین شود .جامعترین قاعده پولی« ،قاعده پولی تیلور» است که طبق آن رشد
پول با توجه به نرخ بهره اسمی ،انتظارات تورمی ،رشد اقتصادي و نرخ ارز انتظاري تعیین
میشود (شهیکی تاش و همکاران .)4932 ،4با توجه به نظریههاي اقتصاد کالن در
بلندمدت سطح تولید به تنهایی توسط عوامل عرضه تعیین میشود و قیمتها از طریق
سطح تقاضا نسبت به تولیدي که اقتصاد میتواند عرضه کند مشخص میشود .شکل ()4
نشان میدهد که چگونه سطح قیمتها با افزایش عرضه و تقاضاي کل در بلندمدت افزایش
مییابد.

شکل ( :)1منحنیهای عرضه و تقاضای کل (در بلند مدت)
منبع :سوماراتنا و همکاران ()2040
)Shahiki Tash et al. (2013

1
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در واقع به بیان اقتصادي ،منحنی عرضه کل در هر سطح قیمت ،میزان تولیدي که بنگاه
تمایل به عرضه آن دارد را ترسیم میکند و منحنی تقاضاي کل ،سطح تولیدي را که در
آن تعادل بازار کاال و بازار پول به طور همزمان برقرار میشود را براي هر سطح قیمت داده
شده ارائه میدهد .در نهایت عرضه و تقاضاي کل میزان تولید و قیمت را تعیین میکنند
(دورنبوش فیشر و استارتز .)2001 ،4براساس تئوري اقتصادي کینزینها (کوهلر)4332 ،2
و مدل مثلث رابرت گولدن )4311( 9این موضوع مطرح میشود که سه عامل اصلی نرخ
تورم را تحت تأثیر قرار میدهند .که با توجه به این نظریهها و دیدگاهها میتوان عوامل
مؤثر بر تورم را به سه دسته یعنی عوامل طرف تقاضا ،عوامل طرف عرضه و عوامل خارجی
تقسیم نمود (سوماراتنا و همکاران.)2040 ،1
در مطالعهاي سونسن )4337( 3و بال )4337( 1مدل گسترش یافتهاي را در یک اقتصاد
باز به صورت زیر مطرح میکنند ،مدلی ساده که در بطن آن مدلهاي پیچیده اقتصاد
کالن بانک مرکزي قرار دارد .این مدل از سه قسمت تشکیل میشود:
y = −β𝑟−1 − σ𝑒−1 + λ𝑦−1 + ε
() 4
𝜂 𝜋 = π−1 + 𝛼𝑦−1 − γ(𝑒−1 − 𝑒−2 ) +
() 2
𝜈 𝑒 = 𝜃𝑟 +
() 9
معادله اول همان منحنی ( )ISدر یک اقتصاد باز است که در این معادله  yمعرف تولید،
 rنرخ بهره حقیقی e ،نرخ ارز و ( )-4نشان دهنده هر متغیر با یک دوره وقفه میباشد .در
مدل دوم 𝜋 معرف تورم و  π−1تورم با یک دوره وقفه (تورم انتظاري) و نرخ ارز (به دلیل
تاثیري که نرخ ارز از طریق قیمت کاالهاي وارداتی بر تورم میگذارد) است .در نهایت
معادله سوم که رابطه نرخ بهره و نرخ ارز را نشان میدهد با این فرض که افزایش در نرخ
بهره موجب جذابیت بیشتر دارایی داخلی میشود که به عبارتی موجب افزایش بها آنها
میشود و  νتاثیر متغیرهایی از قبیل انتظارات و اعتماد سرمایهگذاران و نرخ بهره خارجی
را تحت عنوان یک شوك نشان میدهد .در مطالعهاي دیگر سونسن ( )4331مدلی ساده

1

Dornbusch Fischer & Startz
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3
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به منظور کنترل تورم و پیشبینی آن معرفی کرد .این مدل که توسط برخی از بانکهاي
مرکزي کشورها استفاده میشود به صورت زیراست:
𝑦t+1 = β1 𝑦t − β2 (it − πt ) + β3 xt + 𝜂t+1
() 1
πt+1 = πt + α1 𝑦t + 𝛼2 𝑥t + 𝜀t+1
() 3
𝑥t+1 = 𝛾𝑥t + 𝜃t+1
() 1
که در آن  πtمعرف تورم در سال  𝑦t ،tمتغیر درونزا تولید (لگاریتم تولید نسبت به تولید
بالقوه) it ،نرخ رپو 4به عنوان ابزار سیاستی پولی 𝑥t ،متغیر خارجی) 𝜀t ، 𝜂t ، 𝜃t( ،
شوكهاي مستقل تصادفی توزیع شده موجود در معادله میباشد .ضرایب  α1و  β2مثبت
در نظر گرفته میشود و دیگر ضرایب غیرمنفی هستند و  β1 < 1و  .γ < 1در ادامه وي
بیان میکند به دلیل اینکه نرخ رپو با دو دوره وقفه عمل میکند بنابراین  πt+2به صورت
زیر بازنویسی میشود:
πt+2 = πt+1 + α1 𝑦t+1 + 𝛼2 𝑥t+1 + 𝜀t+2
() 7
() 1
() 3

πt+2 = [πt + α1 𝑦t + 𝛼2 𝑥t + 𝜀t+1 ] + α1 [β1 𝑦t − β2 (it − πt ) + β3 xt +
𝜂t+1 ] + α2 [𝛾𝑥t + 𝜃t+1 ] + 𝜀t+2
) πt+2 = m1 πt + m2 𝑦t + m3 𝑥t + m4 it (𝜀t+1 + 𝜀t+2 + α1 𝜂t+1 + α2 𝜃t+1

m1 = (1 + α1 β2 ), m2 = α1 (1 + β1 ), m3 = α1 β3 + α2 (1 + γ), m4 = α1 β2

با توجه به معادله ( )3تورم تابعی از تولید و تورم انتظاري و متغیر خارجی و نرخ بهره رپو
بیان میشود.

-4مدلسازی تورم ایران
تورم از معضالت اصلی اقتصاد ایران در طی چند دهه گذشته بوده است .به طوري که بنا
به گزارش بانک مرکزي متوسط میزان تورم در دهه  4930برابر  49درصد ،در دهه ،4910
 47درصد ،در دهه  21 ،4970درصد ،در دهه  43 ،4910درصد و در نیمه اول دهه
 29 ،4930درصد اعالم شده که حـاکی از وجود تورم باال در حیات اقتصادي ایران است.
اقتصاددانان مطالعات زیادي پیرامون علل و راههاي مقابله با تورم در اقتصاد ایران انجام
دادهاند .پژوهشها و الگوهاي ارائه شده نسبت ًا متنوع است .شاید یکی از مهمترین دالیل

 4توافقی بین دو طرف است ،به نحوي که یک طرف اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص ،به طرف دیگر میفروشد
(پول قرض میکند) و به طور همزمان تعهد میکند ،که همان اوراق بهادار را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص،
در آینده بازخرید کند .نرخ بهرهاي که در قرارداد ذکر میشود ،نرخ بهره رپو نامیده میشود)REPO( .
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آن نیز تنوع و گوناگونی مکاتب اقتصادي باشد (کمیجانی و نقدي .)4911 ،دستیابی به
تکنیکی قدرتمند با تواناییهاي باال و خطاي کم در شبیهسازي و مدلسازي تابع تورم
اهمیت به سزایی دارد .ضمن اینکه با توجه به رفتار پیچیده و ماهیت غیرخطی بازارهاي
مالی که بدان اشاره شد ،این تکنیک بایستی قادر باشد که فرمهاي تبعی غیرخطی را نیز
مورد بررسی قرار دهد .امروزه روشهاي نوینی براي مدلسازي و پیشبینی پدیدههاي
مختلف ابداع گشته است که الگوریتمهاي تکاملی 4در میان این روشها از جایگاه ویژهاي
برخوردارند .در بسیاري از سیستمهاي پیچیده و خصوصا غیرخطی که مدلسازي و به
دنبال آن پیشبینی و کنترل آنها از طریق روشهاي کالسیک و تحلیلی امري بسیار
دشوار و حتی بعضا غیرممکن مینماید ،از این الگوریتمها استفاده میشود .الگوریتمهاي
تکاملی با الهام از طبیعت یک ساختار جمعیتی ایجاد کرده و براساس قوانینی آنها را نمو
میدهند .در این روش ،به هر فرد در جمعیت براساس تابع شایستگی و براساس موقعیت
آن در محیط یک مقدار شایستگی نسبت داده میشود و سپس براساس قوانین معین،
عملگرهاي مختلف بر روي هر فرد براي ارتقا و بهبود نتیجه اعمال میگردد .اگرچه این
روش از دیدگاه زیستی بسیار سادهانگارانه به نظر میرسد ،اما یک ساز و کار جستجوي
انطباقی بسیار قدرتمند و کارا ایجاد میکند که قادر به یافتن پاسخ بهینه در بسیاري از
مسائل پیچیده میباشد (یانگ .2)2001 ،دراین مطالعه از بین الگوریتمهاي تکاملی
الگوریتم کرم شبتاب و الگوریتم فاخته براي مدلسازي مورد استفاده قرار میگیرند که
در اینجا به مبانی نظري آنها اشاره میگردد.
 -1-4الگوریتم کرم شبتاب
الگوریتم کرم شبتاب 9براي نخستین بار توسط یانگ در سال  2001ارائه شد .الگوریتم
کرم شبتاب یک الگوریتم فرا ابتکاري میباشد که با الهام از رفتار ساطع کردن نور کرم-
هاي شبتاب به دست آمده است .هدف اولیه کرم شبتاب از ساطع کردن نور به مانند
یک سیستم عالمتدهی براي جذب کرمهاي شبتاب دیگر است .در سال  2003مقایسه
این الگوریتم با الگوریتم پرندگان 1و الگوریتم ژنتیک مشخص کرد که این الگوریتم براي

1

Evolutionary Algorithms
Yung
3
)Firefly Algorithm (FA
4
)Particle Swarm Optimization (Pso
2
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پیدا کردن نقطه بهینه عمومی 4در برخی کاربردهاي مورد آزمون قرار گرفته ،از کارایی
بهتري برخوردار است .پدیدآورنده الگوریتم کرم شبتاب در سال  2040نتایج آزمونهاي
انجام پذیرفته دیگري بر روي این الگوریتم را منتشر و عالوه بر اعتبار بخشیدن به این
الگوریتم سرعت رسیدن به جواب آن را نیز مورد بررسی قرار داد که در آزمونهاي انجام
شده سرعت الگوریتم باالتر از سایر الگوریتمها ارزیابی شد .در این الگوریتم تابع هدف به
سادگی میتواند با مقدار روشنایی کرمهاي شبتاب متناسب شود .از طرف دیگر روشنایی
کرمهاي شبتاب میتواند توسط یک راه حل ساده با قابلیت کارایی در الگوریتمهاي
ژنتیک یا الگوریتم نگهداري باکتري ) 2(BFAتعریف شود .فرایند بهینهسازي این الگوریتم
از تغییرات شدت نور و جذابیت استفاده مینماید .جذابیت یک کرم شبتاب براساس
درخشندگی یا شدت نور تعیین میشود که از تابع هدف بهدست آمده است .درسادهترین
حالت براي مسائل بهینهسازي که در آن مقدار بیشینه تابع هدف بهدست میآید ،بیشینه
روشنایی  Iیک کرم شبتاب در مکان منحصر به فرد  Xمیتواند مقدار روشنایی با تابع
هدف متناسب شود )).)I(x) ∝ f(x
با این حال جذابیت β ،کامالً نسبی است و باید در چشمان ناظر دیده شود و یا توسط
کرمهاي شبتاب دیگر قضاوت شود .بنابراین ،جذابیت با مسافت  rijبین کرم شبتاب i
و کرم شبتاب  jتغییر میکند .شدت نور با افزایش فاصله از منبعاش کاهش مییابد و
نور در محیط نیز جذب میشود ،بنابراین باید اجازه داده شود جذابیت با درجه جذب
تغییر کند .در سادهترین حالت شدت نور ) I(rبا مسافت  rبه طور پیوسته و نمایی تغییر
میکند .بیان ریاضی تغییرات شدت در رابطه ( )40آمده است
I = I0 e−γr
()40
 I0شدت نور اولیه و  γضریب جذب نور میباشد.
میزان جذب کرم شبتاب با شدت نوري که از کرمهاي شبتاب اطراف ساطع میشود،
متناسب است .اکنون میتوان مقدار جذابیت یک کرم شبتاب  βرا طبق رابطه ()44
تعریف کرد.
2
β = β0 e−γr
()44
 β0مقدار جذابیت در مسافت صفر است.
Global Optimum
Bacterial Foraging Algorithm

1
2
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فاصله بین هر دو کرم شبتاب  j ,iدر  X iو  X jرا میتوان از مختصات کارتزین طبق رابطه
( )42بهدست آورد.
()42

rij = ‖Xi − X j ‖ = √∑𝑛𝑘=1(X i,k − X j,k )2

 Xi,kجز  kاز کرم شبتاب  iاست.
در این الگوریتم کرمهاي شبتاب به سمت کرمهاي با جذابیت بیشتر حرکت میکنند.
در هر مرحله میزان جابجایی کرم جذب شده  iبه سوي کرم شبتاب جذابتر (روشنتر)
 ،jتوسط رابطه ( )49تعیین میشود.
2

xi = xi + β0 e−γrij (xi − xj ) + αεi

()49
قسمت دوم رابطه با جذب در ارتباط است ،در حالی که قسمت سوم تصادفی است که با
بردار تصادفی تغییر میکند که از توزیع نرمال تبعیت میکند .در بیشتر کاربردها میتوان
مقادیر  β0 = 1 ، γ = 1و ]  α ∈ [0 ,1را در نظر گرفت .عالوه بر این ،اگر تفاوت در مقادیر
اندازه ها در ابعاد مختلف وجود داشته باشد ،به عنوان مثال اگر تغییرات در یک بعد از
 10−5تا  105و در دیگر ابعاد از  10−3تا  103باشد یک ایده مناسب جایگزینی  αبا
 αSkاست که  Skبردار مقیاسدهی براي اجزاي پارامترهاي ورودي به الگوریتم است .در
مقاله حاضر نرمالکردن کلیه پارامترهاي ورودي در بازه ] [−1 ,1باعث شده تا عالوه بر
افزایش سرعت آموزش و کاهش خطا در شبکه عصبی ،همسانسازي داده به وجود آمده
در اثر نرمالسازي ،باعث شد ه تغییرات در ابعاد مختلف ،همسان شود .پارامتر  γتغییر
جذابیت را مشخص میکند و مقدار آن مشخص کننده تعیین سرعت همگرایی و چگونگی
رفتار الگوریتم کرم شبتاب است .در تئوري )∞  γ ∈ [0 ,اما در عمل  γ = 0یا γ = 1
توسط سیستمی که باید بهینه شود ،تعیین میشود .در نهایت زمانی که  ،γ = 0جذابیت
ثابت است  β = β0در واقع مانند این است گفته شود که شدت نور در یک فضاي ایدهآل
کاهش نمییابد .بنابراین یک کرم شبتاب روشن میتواند در هر جایی از ناحیه دامنه
دیده شود .بنابراین یک نقطه بهینه (معمو ًال بهینه عمومی) میتواند به راحتی قابل
دستر س شود که مطابق با یک حالت خاص الگوریتم پرواز پرندگان است .همچنین این
امکان وجود دارد که با تنظیم  γبه توان چندین نقطه بهینه مختلف را (در صورت وجود
چندین نقطه بهینه) در طی تکرارهاي مشابه پیدا کرد .در حقیقت با افزایش پارامتر γ
جذابیت کمرنگتر شده ،لذا کرمها به سمت بهینههاي محلی جذب نمیشود .در صورت
چندین نقطه بهینه در فضایی که کرمها رها میشوند در صورتی که تعداد کرمها به شکل
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قابل توجهی از نقاط بهینه بیشتر باشد هیچ نقطه بهینهاي از چشم کرمها دور نخواهد
ماند.

شکل ( :)2روندنما الگوریتم بهینهسازی کرم شبتاب
منبع :یانگ ()2001
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 -2-4الگوریتم فاخته
الگوریتم فاخته یکی از جدیدترین و قويترین روش هاي بهینهسازي تکاملی میباشد که
تاکنون معرفی شده است .این الگوریتم که با الهام از روش زندگی پرندهاي به نام فاخته
طراحی شده است در سال  2003توسط یانگ و دب4مطرح و توسط رجبیون 2در سال
 2044توسعه یافته است این الگوریتم توسط پرواز لوي 9بهجاي پیادهروي ایزوتروپیک
تصادفی ساده توسعه یافته است از بین  3000پرنده موجود در دنیا برخی از آنها خود را
از دردسر هر گونه النهسازي و وظایف والدین رهانیده و پرورش جوجههاي خود را به
دیگران واگذار میکنند .این پرندگان در اصطالح پارازیت اوالدي نامیده میشوند .فاخته
مشهورترین پارازیت اوالدي میباشد .استراتژي این پرنده شامل خفیهکاري ،شگفتزده
کردن و سرعت عمل است .فاخته مادر یکی از تخمهاي پرنده مادر میزبان را از بین میبرد
و تخمگذاري خود را البهالي تخمهاي موجود در النه میزبان قرار میدهد .با این عمل،
نگهداري از تخم را بر عهده پرنده ماده میزبان میگذارد .در این بین پرندگانی هستند که
تخمهاي فاخته را در النههاي خود تشخیص میدهند و حتی بعضیها تخمهاي فاخته را
از النه بیرون میاندازند برخی هم النه لو رفته را تركکرده و النه جدید بر پا میکنند.
براي حل مسئله بهینهسازي الزم است تا مقادیر متغیرهاي مسئله به فرم یک آرایه شکل
گیرند ،در این الگوریتم این ارائه محل سکونت یا آشیانه 1نام دارد .در یک مسئله بهینه-
سازي NVar ،بعدي ،یک آشیانه؛ یک آرایه  NVar ∗4خواهد بود که موقعیت فعلی زندگی
فاخته را نشان میدهد .این آرایه به صورت رابطه ( )41تعریف میشود.
] habitat = [x1 , x2 , … … . xN Var
()41
که در آن  x1متغیر اول مسئله xN Var ،متغیر Nام مسئله میباشد .مقدار سود در آشیانه
فعلی برابر با ارزیابی تابع سود ( )ƒpدر آشیانه میباشد .
) profit = ƒp (x1 , x2 , … … . xN Var
()43
براي شروع یک ماتریس آشیانه به سایز  NVar ∗Npopتولید میشود که  Npopتعداد
فاختهها  NVarتعداد متغیرهاست .سپس براي هر کدام از این آشیانهها تعدادي تصادفی
تخم تخصیص داده میشود .بهطور طبیعی هر فاخته بین  3تا  20تخم میگذارد .هر
1

Yang & Deb
Rajabioun
3
Levy
4
habitat
2
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فاخته در یک دامنه مشخص تخمگذاري مینماید که به آن حداکثر دامنه تخمگذاري
( )ELRگفته میشود .میتوان  ELRبه صورت رابطه ( )41تعریف کرد:
()41

مجموع تخمگذاري هر فاخته
تعداد تخمگذاري فاخته در هر مرحله

× ) ELR = β × (Varhi − Varlo

 Varhiحد باالي متغیر Varlo ،حد پایین متغیر و  βمتغیري است که توسط آن حداکثر
 ELRتنظیم میشود .هر فاخته به صورت تصادفی تخمگذاري را در النهگذاري پرنده
میزبان که در  ELRخود قرار دارد ،میگذارد .بنابراین تخمهایی که شباهت بیشتري به
تخم پرنده میزبان دارد شانس بیشتري براي بقا دارند این جوجهها در النهها میزبان تغذیه
شده و رشد می کنند در ضمن ،فقط یک تخم در هر النه امکان رشد دارد .وقتی جوجه
فاختهها رشد کردند و بالغ شدند مدتی در گروه خود زندگی میکنند ولی هنگامی که
وقت تخمگذاري فرارسد باید به آشیانههاي بهتر که در آنجا شانس بقا بیشتر است مهاجرت
کنند .از بین گروههایی که که فاختهها تشکیل دادهاند گروهی که داراي بهترین موقعیت
است به عنوان نقطه هدف براي سایر فاختهها جهت مهاجرت انتخاب میشود .تشخیص
این که هر فاخته به کدام گروه تعلق دارد کار چندان سادهاي نیست لذا براي حل این
مشکل ،گروهبندي این فاختهها توسط روش کالسبندي  Kmeansانجام میشود.
حال که گروههاي فاخته تشکیل شدند سود میانگین گروه را محاسبه کرده تا بهینه نسبی
محل زیست آن گروه به دست آید سپس گروهی که داراي بیشترین مقدار متوسط سود
میباشد ،به عنوان گروه هدف انتخاب شده و گروههاي دیگر به سمت آن مهاجرت می-
کنند .در نهایت با توجه به تعادلی که بین جمعیت پرندگان در طبیعت وجود دارد عددي
مثل  Nmaxحداکثر تعداد فاختههایی را که میتوانند در یک محیط زندگی کنند کنترل
و محدود میکند.
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شکل( :)3روندنما الگوریتم بهینهسازی فاخته
منبع :رجبیون ()2044

414

فصلنامه نظریههاي کاربردي اقتصاد /سال چهارم /شماره  /9پاییز 4931

-3-4طراحی مدل و نتایج تجربی
با توجه به مبانی نظري و مطالعات تجربی صورت گرفته در مطالعه حاضر تابع تورم بر
اساس عوامل طرف تقاضا و عرضهکل و عوامل خارجی به صورت زیر تصریح میشود:
) CPI = F(M, R, E, Y, EINFdt
()47
در این معادله  Mمعرف حجم نقدینگی R ،نرخ بهره حقیقی (تفاضل تورم و نرخ بهره
اسمی) E ،نرخ ارز Y ،شاخص تولید صنعتی و  EINFdtتورم انتظاري با دو دوره وقفه است
که به منظور مدلسازي تورم یا شاخص قیمت مصرف کننده ) (CPIمورد استفاده قرار
گرفته است .براي محاسبه نرخ تورم انتظاري کاالها و خدمات از فرایند خود توضیح مرتبه
دوم منطبق برانتظارات تطبیقی استفاده شده است؛ به عبارتی مردم طبق نظریهانتظارات
تطبیقی ،از اطالعات گذشته براي تعیین تورم انتظاري استفاده میکنند که برآورد آن به
صورت رابطه زیر است:
EINFd𝑡 = 0/142INFd𝑡−1 + 0/411INFd𝑡−2

)(41
تمامی متغیرهاي مورد بررسی با استفاده از دادههاي سري زمانی بانک مرکزي ایران طی
دوره ( )4931-4931استخراج شده است.
به منظور دستیابی به دقیقترین شبیهسازي ممکن و همچنین جلوگیري از عدم تحمیل
فرم تبعی خاص به مدل ،دو فرم تبعی مختلف به کار گرفته شده است که عبارتند از فرم
خطی و فرم غیر خطی .این دو فرم به صورت صریح به شکل زیر هستند:
CPI = α0 + α1 M + α2 R + α3 E + α4 Y + α5 EINFdt
()43
CPI = A0 (M)a1 (R)a2 (E)a3 (Y)a4 (EINFdt )a5
()20
در این پژوهش به کمک الگوریتم کرم شبتاب و الگوریتم فاخته و با استفاده از نرمافزار
 MATLABاقدام به بهینهسازي ارزش پارامترهاي مدل گردیده است.
با شبیهسازي شاخص  CPIتوسط الگوریتم کرم شبتاب معادالت زیر براي فرمخطی و
غیر خطی به ترتیب به صورت زیر برآورد گردید:
CPI = 0/7319 + 0/1411M − 0/010R + 0/4037E − 0/4344Y + 0/04321EINFdt

()24
(R)-0/4233 (E)0/4311 (Y)-0/241 (EINFdt )0/0337

0/9397

)CPI = 0/4423(M

()22
همچنین نتایج مدلسازي با استفاده از الگوریتم فاخته به صورت زیر است:
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CPI = 0/4411 + 0/3143M − 0/4013R + 0/4433E − 0/9441Y + 0/0342EINFdt

()29
(R)-0/030 (E)0/4912 (Y)-0/4349 (EINFdt )0/0301

0/2341

)CPI = 4/0321(M

()21
براي ارزیابی عملکرد توابع شبیهسازي شده در پیشبینی شاخص  CPIاز سه معیار جذر
میانگین انحراف معیار ( ،4)RMSEمیانگین درصد خطاي مطلق ( 2)MAPEو میانگین
خطاي مطلق ( 9)MAEاستفاده شده است .این معیارها به صورت زیر محاسبه میشوند.
2

observed
∑n
−Esimulated
)
i=1(Ei
i

()23

√ = RMSE

n
observed
∑n
−Esimulated
|
i=1|Ei
i

()21

n

Eobserved
−Esimulated
i
i
∑n
|
|i=1
Esimulated
i

= MAE

= MAPE

()27
در روابط فوق  nنشانگر تعداد مشاهدات است .با مقایسه برآوردهاي حاصل از شبیهسازي
توابع فوق توسط الگوریتم کرم شبتاب و الگوریتم فاخته نتایج زیر به دست آمد.
n

جدول ( :)1مقایسه عملکرد مدلهای مختلف
مدل
الگوریتم کرم شبتاب

الگوریتم فاخته

معیار دقت برازش
RMSE
MAE
MAPE
RMSE
MAE
MAPE

فرم تبعی تابع
مدل خطی
43/9731
3/1111
0/1712
13/4111
24/7123
0/1193

مدل غیر خطی
40/7431
1/1030
0/4134
94/3021
20/7909
0/1303

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس جدول ( )4میتوان گفت که الگوریتم کرم شبتاب در شبیهسازي شاخص CPI

در هر دو فرم تبعی دقیقتر از الگوریتم فاخته عمل کرده است .نکته جالب در این پژوهش
این است در میان فرمهاي تبعی مختلف ،فرم غیرخطی با دقت بسیار باالتري شبیهسازي
را انجام داده است .نمودار ( )4نشاندهنده دقت مدل غیرخطی شبیهسازي شده توسط
الگوریتم کرم شبتاب در مقابل الگوریتم فاخته است.
1

Root of Mean Squar Error
Mean Absolute Precent Error
3
Mean Absolute Error
2
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نمودار ( :)1مدل غیرخطی شبیهسازی شده توسط الگوریتم کرم شبتاب و
الگوریتم فاخته
منبع محاسبات تحقیق

نتایج نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است .در چنین شرایطی انتخاب اهداف
و ابزارهاي پولی در اجراي سیاست پولی بسیار مشکل میشود زیرا سیاستهاي انبساطی
اگر چه در کوتاهمدت ممکن است به رشد اقتصادي منجر شود ولی با ظهور تدریجی آثار
تورمی ،روند تولید بلندمدت اقتصاد را با کاهش مواجه میسازد .از سوي دیگر سیاستهاي
انقباضی اگر چه ممکن است موجب کاهش رشد کوتاهمدت شود ولی با کاهش تدریجی
روند تورم زمینه افزایش رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم میسازد .بنابراین طراحی یک
قاعده بهینه سیاستگذاري پولی با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات تولید با توجه به ماهیت
تورم در اقتصاد ایران بسیار داراي اهمیت است.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجا که در دیدگاه سري زمانی وظیفه پیشبینی متغیرهاي اقتصادي به عهده خود
سري زمانی گذاشته میشود ،به محقق اجازه تعیین سهم سایر عوامل مؤثر در تغییرات
متغیر مورد نظر داده نمیشود و مدل طراحی شده براساس این دیدگاه تنها به فراگیري
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و مطالعه دادههاي گذشته متغیر خواهد پرداخت .لذا اگر خطایی در دادههاي گذشته باشد
یا رخ دهد ،مدل براساس ورودي خود ،مقادیر آتی را پیشبینی خواهد کرد و خطاهاي
مقادیر گذشته را به مقادیر آینده منتقل میکند .بنابراین اگر متغیرهاي تأثیر گذار بر
متغیري که خواستار پیشبینی رفتار آن هستیم ،براساس یک تئوري اقتصادي انتخاب
شوند نتایج بهتر و مطمئنتري را ایجاد خواهد نمود .لذا پیشنهاد میشود براي پیشبینی
نرخ تورم به جز وقفههاي شاخص قیمتها (یا نرخ تورم) از دیگر متغیرهاي تأثیر گذار بر
تورم از جمله حجم ن قدینگی ،تولید ،نرخ ارز و  ...بهره گرفته شود .بنابراین در مطالعه
حاضر با استفاده از الگوریتمهاي منتخب فرا ابتکاري و متغیرهاي مذکور طی دوره زمانی
 4931-4931به شبیهسازي تورم پرداخته شد .نتایج بهدست آمده با محاسبه شاخصهاي
صحت پیشبینی مدل RMSE ،و  MAEبا یکدیگر مقایسه گردید .مقایسه نتایج مدل-
سازي توسط هر دو مدل نشان داد که الگوریتم کرم شبتاب داراي عملکرد بهتري نسبت
به الگوریتم فاخته میباشد و با توجه به دقت مدل غیرخطی شبیهسازي شده توسط
الگوریتم کرم شبتاب میتوان به منظور پیشبینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.
همچنین یافتههاي تحقیق نشان میدهد که تورم تنها پدیده پولی نیست بلکه تحت تأثیر
متغیرهاي کالن اقتصادي قرار دارد به طوري که نتایج تخمین ،مهمترین عامل تعیین
کننده تورم در کشور ،را رشد باالي حجم نقدینگی معرفی میکند .به این صورت که400
درصد افزایش حجم نقدینگی ،باعث رشد قیمتها به میزان  93درصد خواهد شد .مهم-
ترین متغیر بعد از رشد نقدینگی در تبیین فرایند تورم در ایران شاخص تولید صنعتی،
نرخ بهره حقیقی ،نرخ ارز و در آخر تورم انتظاري قرار دارد.
بنابراین با توجه به آنچه مطرح شد ،به مقامهاي پولی و دولت پیشنهاد میشود که در
تدوین برنامههاي توسعه اقتصادي و تنظیم الیحههاي بودجه ساالنه به این متغیرهاي
اقتصادي و کنترل حجم آن توجه ویژه نمایند .و با نظر به اینکه حجم پول و نرخ رشد
نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر تورم در ایران است ،بنابراین دولت
بایستی سیاستهاي مالی انقباضی اتخاذ کند و به بانک مرکزي به عنوان متولی سیاست-
هاي پولی کشور استقالل بیشتري در جهت طراحی و اجراي سیاستهاي پولی مناسب
با هدف مهار تورم و ایجاد تحرك در رشد اقتصاد ایران را اعطا کند.
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