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چکيده
نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیشبینی دقیق آن مدنظر سیاستگذاران
و بهویژه بانک مرکزی است .مدل خود رگرسیون برداری ( )VARسابقه طوالنی بهعنوان
ابزاری جهت پیشبینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد ،اما از مشکالت این روش آن
است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده میکند؛ بعالوه در
مدلهای  VARتعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آنها ممکن است
بیمعنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع ،ایده مدلهای ترکیبی مطرح شد .یکی از انواع
مدلهای ترکیبی ،مدل  DSGE-VARاست .این مدل DSGE ،را که مدلی ساختاری است
و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با  VARکه فراهمکننده برازش بهتری از دادهها است ،ترکیب
میکند .در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدل  DSGE-VARبرای دادههای
اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیشبینیهای حاصل از این روش در مقایسه با مدلهای
رقیب ازجمله  VARنامقید و  VARمینسوتا بررسی شده است .هر سه مدل بهصورت
بازگشتی برای دوره زمانی  1:0731تا  1:1131تخمین زدهشدهاند و سپس جهت پیشبینی
تورم در افق  1تا  8فصل رو به جلو و برای نمونه  1:1731تا  1:1:31استفاده شدهاند .مقایسه
دقت پیشبینی روشهای فوق با استفاده از شاخص  ،RMSEنشاندهنده عملکرد بهتر روش
 DSGE-VARدر قیاس با مدلهای رقیب ،طی دوره زمانی مورد بررسی است.
واژههای کليدی :پیشبینی ،الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی -خودرگرسیون برداری
( ،)DSGE-VARتورم ،خود رگرسیون برداری نامقید.
طبقهبندی .F41 ،E31 ،C32 ،C53 :JEL
 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
نوسانات و تغییرات غیرمنتظره متغیرهای اقتصادی ،شرایط نامطمئنی در فضای تولید و
سرمایهگذاری ایجاد کرده و ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد؛ از اینرو
پیشبینی این متغیرها برای سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد تا از این طریق ،راهکارهای
سیاستی جهت برقراری شرایط اطمینان و ثبات در اقتصاد کشور فراهم شود .در این میان
نرخ تورم به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کالن،
از اهمیت بسزایی در میان سیاستگذاران و عموم مردم برخوردار است.
تاریخ ادبیات اقتصادی حاکی از آن است که جهت پیشبینی متغیرهای اقتصادی از دو
شیوه متمایز روشهای ساختاری و غیرساختاری بهره گرفته شده است .در روشهای
ساختاری با اتکا به تئوریهای اقتصادی به پیشبینی پرداخته میشود؛ اما این پیشبینیها
مشروط به تعدادی فرض و محدودیت بر پارامترها میباشند .اولین مدلی که در این
چارچوب برای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت ،سیستم معادالت همزمان بود که
چارچوب تئوریک آن را کالین و گلدبرگر )1155( 1ارائه کرده بودند .در اواخر دهه 1107
میالدی ،با نقد لوکاس )1101( 2بر سیستم معادالت همزمان ،پیشبینی مبتنی بر
مدل های ساختاری کینزی تضعیف شد و رو به افول نهاد .در پاسخ به انتقاد وارده بر
مدلهای ساختاری ،دو واکنش پدیدار گشت (بیات و کرمی.)1:12 ،:
در واکنش اول فیر )1111 ،1181( 1و تیلور )111:( 5سعی کردند سیستم معادالت
همزمان را به نحوی ارتقا دهند که دقت پیشبینی آن افزایش یابد ،مثالً تالش کردند
فرضیه انتظارات عقالیی 1را مدلسازی کرده و وارد سیستم معادالت همزمان نمایند .در
واکنش دوم که تغییری افراطی محسوب میشد ،توسعه مدلهای غیرساختاری هدف قرار
گرفت .اولین مدلهای غیرساختاری در دهه 1127با مقاالت اسالتسکی )1120( 0و یول8
( 1121،1121و )1120ارائه شد .آن ها در این مقاالت بیان کردند که معادالت تفاضلی
خطی ساده ،چارچوب قوی مناسبی برای مدلسازی و پیشبینی گستره وسیع از
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متغیرهای اقتصادی فراهم مینمایند؛ به این ترتیب نسل جدیدی از مدلهای سری زمانی
به نام  1ARMAبه دایره مدلهای غیرساختاری پیشبینی اضافه گردید .در ادامه ،مقاله
سیمز )1187( 2به رواج گسترده مدل خودرگرسیون برداری ( )3VARانجامید و به عنوان
جایگزین سیستم معادالت همزمان معرفی شد (بیات و کرمی.)1:12 ،
اخیراً موج جدیدی از مدلهای ساختاری به نام مدلهای  1DSGEتوسعه پیدا کردهاند.
این مدلها در واقع نسخه جدید و تکمیل یافتهای از سیستم معادالت همزمان میباشند
که معادالت آن از بهینهیابی رفتار عوامل اقتصادی حاصل میگردد (بکیروس و
پاساگنینی .)2711 ،5علیرغم موفقیتهای مدلهای  DSGEهمانطور که اسمیت و
ورترز277:( 1و )2771اشاره کردهاند ،آنها به عنوان یک ابزار جهت پیشبینی مناسب
نمیباشند .در ادبیات اقتصادسنجی تالشهای زیادی جهت معرفی مدلهای ترکیبی 0با
مدلهای  DSGEبرای حل ،تخمین و پیش بینی صورت گرفته است .سارجنت و آلتاگ8
( )1181مدل DSGEای با عبارات خطایی که فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول را دنبال
میکنند ،تحت عنوان مدل  DSGE-ARمعرفی کردند .ایرلند )2771( 1روشی را ارائه داد
که به مدل  DSGE-ARمشابه بود اما هیچ محدودیتی به خطاهای اندازهگیری شده
تحمیل نمیکرد و فرض میکرد که باقیماندهها ،فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول برداری
را دنبال میکند .یک نگرش متفاوت که  DSGE-VARنامیده میشود توسط دلنگرو و
اسکورفید )2771(17ارائه شد .در این روش ،توزیع پیشین درباره پارامترها که از مدل
 DSGEبه دست میآید در تخمین  VARاستفاده میشود .در واقع مدل  DSGEکه
اتکای بیشتری بر تئوری دارد را با مدلهای  VARکه برازش بهتری از دادهها فراهم
میکنند ،ترکیب میکند.
در ادامه نخست مروری بر پیشینه موضوع صورت میگیرد ،در بخش  :به معرفی روش
 DSGE-VARو مدل  DSGEاستفاده شده جهت تخمین مدل میپردازیم .در بخش 1
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کاربرد تجربی مدل شامل دادههای مورد استفاده ،تعیین مقدار پارامتر وزندهی و سایر
پارامترهای مدل ،بحث شناسایی در این مدل و در انتها نتایج پیشبینی حاصل از
روشهای مختلف ارائه شده است.

 -2مروری بر پيشينه موضوع
مطالعات بسیاری در زمینه استفاده از روشهای ترکیبی جهت بهرهگیری از مزایای
مدلهای مختلف ،مطرح شده است .ازجمله این روشها ،مدل  DSGE-VARمیباشد؛ با
این وجود تاکنون مطالعه ای در داخل کشور به بررسی و استفاده از این روش جهت
پیشبینی متغیرهای اقتصادی ،نپرداخته است .در این بخش ،ابتدا به مطالعات خارجی که
با محوریت موضوع مذکور صورت گرفتهاند ،اشاره خواهد شد و در ادامه تعدادی مطالعه
داخلی با موضوعات مشابه نیز مرور میشوند.
پاپ ،)2711( 1در ابتدا به توضیح ساختار نظری و نتایج تخمین مدل  DSGE-VARبرای
اقتصاد رومانی پرداخته و سپس اقدام به بررسی پیشبینیهای حاصل از این روش در
مقایسه با پیشبینیهای مدل VARنامقید و  VARبه همراه  priorمینسوتا 2نموده است.
در این مطالعه عملکرد نسبی پیشبینی که توسط شاخص  :RMSFEاندازهگیری شده
است ،نشاندهنده دقیقتر بودن پیشبینیهای حاصل از مدل  DSGE-VARدر مقایسه
با مدلهای VARجایگزین برای متغیرهای تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره بوده است.
بکیروس و پاساگنینی ،)2711( 1با استفاده از نگرش بیزین ،مدل جدید DSGE-
 5FAVARرا جهت پیشبینی معرفی میکنند؛ همچنین ارزیابی مقایسهای از میان
بسیاری از مدلهای پیشبینی ازجمله مدلهای ساده و ترکیبی  DSGEاز قبیل DSGE-

 VARو انواع متفاوتی از مدلهای  VARمانند  1BVARو  FAVARبرای دادههای اقتصاد
آمریکا انجام میدهند .دوره زمانی مورد بررسی  111731تا  271731میباشد و پیشبینی
بروننمونهای طی دوره زمانی  111031تا  271731برای متغیرهای  0GDPواقعی 8CPI ،و
نرخ بهره اسمی کوتاهمدت انجام شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بهترین
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عملکرد پیشبینی برای متغیرهای  CPIو نرخ بهره ،اساساً توسط مدل DSGE-

FAVARایجاد شده است .بهطورکلی عالوه بر مدل  ،DSGE-FAVARمدلهای
 FAVARو مدلهای ساده  DSGEنیز ،بهترین عملکرد را داشتهاند درحالیکه مدلهای
 BVARو  DSGE-VARنتایج پیشبینی رضایتبخشی نداشتهاند.
گوپتا و استنباخ ،)271:( 1به ارائه یک مدل  DSGE-VARنئوکنزین اقتصاد باز کوچک،
برای اقتصاد آفریقای جنوبی پرداختهاند .این مدل با استفاده از تکنیک بیزین روی
دادههای فصل اول  1187تا فصل دوم سال  277:تخمین زده شده و سپس تولید ،تورم
و نرخ بهره کوتاهمدت اسمی برای دوره برون نمونهای یعنی فصل سوم سال  277:تا فصل
چهارم سال  2717پیشبینی شده است .در ادامه عملکرد پیشبینی این مدل با مدل
 DSGEو مدل  VARکالسیک و شش مدل  BVARجایگزین مقایسه میشود .نتایج
نشان میدهد که به جز مدل  BVARبر مبنای  ،2SSVSمدل  DSGE-VARدر مقام
مقایسه ،بهتر از تمام مدلهای دیگر  VARعمل کرده است.
حیدری و جوهری سلماسی ،)1:11( :به ارزیابی عملکرد مدلهای خودرگرسیون برداری
بیزی با اطالعات ( )Priorمتفاوت ،جهت پیشبینی متغیرهای کالن در اقتصاد ایران
پرداختهاند .ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس 1برای تخمین
مدل  BVARو مقایسه آن با دو مدل  BVARشبه بیزی 5است که در آنها از اطالعات
نرمال ویشارد1و مینسوتا استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که مقدار  0MSFEدر
مدل  BVARبا الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیشبینی
متغیرهای کالن اقتصادی فوق نسبت به مدلهای شبهبیزی دارد.
افشاری و بیات ،) 1:1:( 8ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی را با استفاده از
دادههای فصلی اقتصاد ایران ،طی دوره زمانی 1:05Q1تا  1:81Q1بر اساس روش
گشتاورهای تعمیم یافته ( 1)GMMبرآورد کردهاند ،سپس با استفاده از معیار آکائیک
1
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( 1)AICیک مدل مناسب  ARIMAتصریح گردیده است و درنهایت با استفاده از هر دو
مدل ،در دو افق چهار دورهای و هشت دورهای پیشبینی و ریشه میانگین مربع خطا
 RMSEدو مدل مقایسه گردید .نتایج نشان میدهد که در هر دو افق پیشبینی ،منحنی
فیلیپس کینزین جدید ،ریشه میانگین مربع خطای کمتری نسبت به مدل ARIMA
داشته است و بهتر توانسته تورم را پیشبینی کند.

 -3ادبيات موضوع
این بخش به چگونگی استفاده از مدلهای تعادل عمومی ،جهت توضیح پارامترهای مدل
 VARتمرکز دارد .جهت بنا کردن این روش که  DSGE-VARنامیده میشود ،ابتدا الزم
است به دو سؤال پاسخ داده شود (دل نگرو و اسکورفید3)277: ،
چرا نیاز است جهت پیشبینی از مدلهای تعادل عمومی استفاده شود؟
چرا نیاز است از مدلهای تعادل عمومی بهصورت  Priorبجای پیشبینی مستقیم از آنها
استفاده کرد؟
 -1 -3چرا پيشبيني با استفاده از مدلهای  DSGEصورت گيرد؟
دو دلیل مناسب جهت استفاده از مدلهای  DSGEدر پیشبینی وجود دارد3
اولین دلیل آن است که استفاده از مدلهای  DSGEمیتواند دقت پیشبینی را بهبود
دهد؛ مدلهای پارامتربندی شدۀ ضعیف از قبیل مدلهای  ،VARاغلب تخمینهای
غیردقیقی دارند؛ مگر آنکه سری زمانی طوالنی از دادهها موجود باشد ،که معموالً این
حالت در ادبیات اقتصاد کالن نادر است .تخمینهای غیردقیق منجر میشوند که بهصورت
بالقوه ،خطای پیشبینی بخصوص برای افقهای پیشبینی بلندمدت ،زیاد شود .یک راه
جهت رفع مشکل وفور پارامترهای مدل  ،VARاستفاده از روش بیزین است .تمامی
مدلهای بیزین سه جز اساسی دارند 3تابع توزیع پیشین ،2تابع راستنمایی :و تابع توزیع
پسین .1بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود میتوان به نتایج
متفاوتی دست یافت .توابع پیشین متعددی در مدلهای خودرگرسیون برداری بیزین به
کار گرفته میشود که معروفترین آنها تابع پیشین مینسوتا است؛ تعدیل این روش جهت
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کم کردن تعداد پارامترها ،1بیشتر جنبه آماری دارد تا اقتصادی (دل نگرو و اسکورفید،
 .)2771اما مدلهای  DSGEاز بهینهیابی رفتار کارگزاران اقتصادی و تئوریهای اقتصاد
کالن استفاده میکنند تا اطالعات پیشین را بهبود بخشند.
دومین دلیل جهت پیشبینی با مدلهای  ،DSGEارزیابی تأثیر تغییر در سیاستها است.
انتقاد معروف لوکاس ( )1101آن است که افراد عقالیی به دنبال حداکثرسازی رفاه خود،
رفتارشان را در مقابل سیاست اقتصادی متغیر ،تغییر خواهند داد .این تغییرات رفتاری
موجب تغییر در روابط اقتصاد کالن میگردد و سیاستها را بیتأثیر میکند .لوکاس
پیشنهاد میکند برای دستیابی به پیشبینی درست از اثراتِ سیاستگذاریهای اقتصادی،
باید پارامترهای ساختاری که بیانگر ترجیحات افراد و سطح تکنولوژی مورد استفاده
بنگاهها است و ریشه در ویژگیهای ساختاری اقتصاد مورد مطالعه دارد را وارد مدل نماییم.
در مدل  ،DSGEپارامترها با تغییر در سیاست تغییر نمیکنند یا حداقل فرض میشود
که این چنین است؛ لذا پیشبینیکنندگان میتوانند این پارامترها را با استفاده از دادههای
موجود تخمین زده و نگران تغییر آن با سیاست نیستند .اگر خصوصیات مدل  DSGEبه
خوبی تعریف شود ،تأثیر سیاست جدید حتی اگر در گذشته نیز اتفاق نیفتاده باشد،

میتواند بهخوبی ارزیابی شود.
 -2 -3چرا از Priorها استفاده شود؟
مزیتهای مدل  DSGEکه در بخش قبل به آنها اشاره شد ،اغلب با یک هزینه تحت
عنوان مناسب بودن مدل ،2همراه است .مقالههای زیادی که به مطالعه مناسب بودن
مدلهای  DSGEپرداختهاند (آلتاگ ،1181،لیپر و سیمز ،1111،ایرلند 1110،و
اسکورفید ،)2777:،پی بردهاند که از وضعیت کامالً بهینه دور است .تئوریهای اقتصادی،
محدودیتهایی بر فرآیند تصادفی دنبال شده توسط دادهها تحمیل میکنند .لذا ممکن
است مدلهای  DSGEبا داده ها از بسیاری ابعاد ناهماهنگ باشند ،که میتواند منجر به
خطای پیشبینی بزرگ برای برخی از متغیرهای مدنظر شود .درنتیجه اگر فردی بخواهد
تا با مدلهای تعادل عمومی پیشبینی کند ،استفاده از آنها بهصورت غیرمستقیم به
 1ایده کلی تعیین مقادیر پیشین تابع مینسوتا ،این است که وقفههای نزدیکتر دارای قدرت توضیحدهی بیشتری
میباشند ،بنابراین میانگین وقفه های اول در هر معادله برابر واحد در نظر گرفته شده و بقیه وقفهها دارای ضریب
صفر میگردند.
2
Model's Fit
3
Altug, Leeper, Sims, Ireland & Schorfheide
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عنوان  Priorاز روش جایگزین استفاده از آنها بهصورت مستقیم ،بهتر خواهد بود .لذا
یک متغیر کلیدی در این فرآیند «درجه سختی » 1است که ما آن را با  λنشان میدهیم،
دامنه آن از صفر تا بینهایت میباشد و میزان اعمال محدودیت در مدل را مشخص
میکند.
 -3 -3معرفي روش DSGE-VAR

در این بخش به طور خالصه ،روششناسی مدل  DSGE-VARشرح داده میشود (لیز،
متسون و اسمیت .)2711،2همانطور که اشاره شد ،ایده روش  DSGE-VARاستفاده از
مدل  DSGEبه منظور ساختن توزیع پیشین برای پارامترهای مدل  VARاست.
الف) تابع راستنمایي
نقطه شروع جهت تخمین ،یک  VARنامقید میباشد3
yt = Φ0 + Φ1 yt−1 + ⋯ + Φp yt−p + ut
() 1
این سیستم را به صورت خالصه میتوان به صورت زیر نوشت3
Y = XΦ + U
() 2
 Yیک ماتریس  T × nبا سطرهای  yt′از مشاهدات واقعی است که  Tاندازه نمونه و n
تعداد متغیرهاست .اگر  ،k = 1 + npدر این صورت  Xیک ماتریس  T × kاز
رگرسورهای  VARاست که شامل ثابت و وقفههای متغیرها با سطرهای = X t′
′
′
 [1 yt−1میباشد.
, … , yt−p
]
تابع راستنمایی برای این نمونه از دادهها عبارت است از3
() :

1

T

}]))p(Y|Φ, Σu ) ∝ |Σu |− 2 exp {− 2 tr[Σu−1 ((Y − XΦ)′ (Y − XΦ

ب) توزیع پيشين
فرض شود T ∗ = λTمشاهده ساختگی :برمبنای بردار پارامترهای مدل  )θ( DSGEایجاد
شدهاند و این مشاهدات با * نمایش داده شوند λ .1پارامتری است که نسبت دادههای
ساختگی را به اندازه نمونه واقعی از دادهها ،ارائه میدهد .تابع راستنمایی برای این
مشاهدات ساختگی نیز به صورت زیر است 3
1

Degree of Tightness
Lees, Matheson & Smith
3
Artificial Observations
 4در برخی مقاالت() (Del Negro & Schorfheide(2003از این مشاهدات بهعنوان مشاهدات مجازی
( )Dummy Observationsنیز یاد میشود.
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /1بهار 1:10
1

150

λT

(P(Y ∗ (θ)|Φ, Σu ) ∝ |Σu |− 2 exp {− 2 tr[Σu−1 ((Y ∗ − X ∗ Φ)′ (Y ∗ − X ∗ Φ))]} )1

در روش بیزین با مشخص کردن اطالعات پیشین و بهروزرسانی آنها با استفاده از دادهها،
توزیع پسین به دست میآید .با بکار بردن چنین تفسیری به معادله  1و با اندکی تغییرات،
میتوان عبارت )  P(Y ∗ (θ)|Φ, Σuرا به عنوان یک توزیع پیشین برای پارامترهای VAR
( Φو  )Σuتفسیر کرد .لذا توزیع پیشین مدل  ،VARمیتواند به صورت زیر محاسبه شود3
1

)∗ (θ
)∗ (θ
exp {− 2 tr[λTΣu−1 (Γyy
− Φ′ Γxy
−

λT+n+1
2

P(Φ, Σu |θ) = c −1 (θ)|Σ|−

∗ (θ)Φ
∗
Γyx
+ Φ′ Γxx
}])(θ)Φ

() 5
)∗ (θ
)∗ (θ
)∗ (θ
 λTΓxxگشتاورهای جامعه از مدل  DSGEهستند.
 λTΓyxو
،λTΓyy
که
مشروط به پارامترهای مدل ) ،(θ, λتوزیع پیشین پارامترهای  ،VARنرمال -معکوس
ویشارد ) (IW − Nمیباشند.
ج) توزیع پسين
احتمال توزیع پسین پارامترها با اطالعات داده شده عبارت است از

))P(Φ, Σ_u, θ│Y) = (P(Y│Φ, Σ_u, θ) P(Φ, Σ_u│θ) P(θ))/(P(Y

() 1
هستند ،لذا توزیع پسین پارامترهای
چون Priorمدل  DSGEو تابع راستنمایی،
 ،VARنیز فرم نرمال -معکوس ویشارد ) (IW − Nرا دارا هستند3
توأم1

() 0
() 8

)(Σu |Y, θ, λ) ∼ IW ((λ + 1)TΣ̃u (θ), (1 + λ)T − k, n
)∗ (θ
̃ (θ), Σu ⨂(λTΓxx
(Φ|Y, Σu , θ, λ) ∼ N(Φ
) + X ′ X)−1

)̃ (θ
 Φو ) Σ̃u (θبه ترتیب تخمینهای حداکثر راستنمایی از  Φو  Σuبر اساس دادههای
واقعی و ساختگی میباشند.
 -4 -3نقش پارامتر  λدر مدل DSGE-VAR

حال به بررسی دقیقتر نقش پارامتر  λدر مدل  DSGE-VARمیپردازیم .تخمینزن
استاندارد  OLSبرای  Φدر معادله  2توسط فرمول معروف زیر به دست میآید3
ΦOLS = (X ′ X)−1 X ′ Y
() 1
فرض شود  λTمشاهده برای متغیرهای مورد نظر از مدل  DSGEبه دست آید .با استفاده
از این مشاهدات ساختگی ،ماتریس∗  Xو ∗  Yساخته میشود .در نهایت تخمین مجدد OLS

Conjugate

1
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بر روی هر دو مشاهدات واقعی و ساختگی ،تخمینزن زیر را ایجاد میکند ،که این
تخمینزن در پیشبینیها استفاده خواهد شد3
−1

) ∗ ΦDSGE−VAR = (X ′ X + X ∗ ′ X ∗ ) (X ′ Y + X ∗ ′ Y

()17
توجه شود که فرمول  17بهصورت معادل زیر نیز میتواند نوشته شود3
()11
عبارات
∗ ∗′

)

′

∗X∗ Y
λT

X′ X
T
′
∗X∗ Y
λT

و

1

)+ (1 − 1+λ

X′ Y
T

1 X′ Y
T

(1+λ

−1

)

′

∗X∗ X
λT

1

)+ (1 − 1+λ

1 X′ X
T

λ
ΦDSGE−VAR
= (1+λ

گشتاورهای مرتبه دوم هستند که از دادهها محاسبه شدهاند .عبارات

گشتاورهای مرتبه دوم هستند که به مدل  DSGEداللت دارند .تخمینزن
 XλTXو
ارائه شده ،با وزندهی به گشتاورهای مرتبۀ دوم از دادهها و مدل  DSGEمحاسبه شده

1
1
 1 − 1+λهستند.
 1+λو
است که وزنها به ترتیب
اگر  λ = 0باشد ،مشاهدات ساختگی از فرمول حذف میشوند و ما تنها از گشتاورهای
مرتبۀ دوم حاصل از دادهها استفاده میکنیم ،لذا تخمینزن در این حالت با تخمینزن
 OLSمطابقت دارد (مدل VARنامقید).
اگر ∞ =  λباشد ،وزن مشاهدات ساختگی یک میشود؛ لذا برای ∞ =  λمحدودیتهای
حاصل از مدل  DSGEبهصورت سختگیرانهای تحمیل میشود (مدل  DSGEمستقل).
لذا پارامتر  λجریان پیوستهای از مدلها را ایجاد میکند که ) DSGE-VAR(λنامیده
میشود ،به گونهای که  VARنامقید در یک سمت آن ( λنزدیک صفر باشد) و تقریب
 VARاز مدل  DSGEدر سمت دیگر این حد قرار دارد (∞ =  .)λدر واقع این مدل ،یک
توزیع احتمال مشترک بین دادهها (تجربه) و پارامترها (تئوری) میباشد (دلنگرو،
اسکورفید ،اسمیت ،وترز.)2770 ،1

 -5-3مدل DSGE

حال پس از تعریف مختصری از روش  ،DSGE-VARبه منظور ایجاد توزیع پیشین جهت
ضرایب مدل  ، VARاز یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع کینزی جدید
استفاده میکنیم؛ در این الگو ،کارگزاران اقتصادی شامل خانوار ،بنگاههای تولیدکننده
کاالی نهایی و کاالهای واسطهای ،دولت و بانک مرکزی میباشند .دو نوع بنگاه در نظر
گرفته میشود؛ بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی و بنگاه تولیدکننده کاالهای واسطه .یک
بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی که کاالی خود را با استفاده از زنجیرهای از کاالهای واسطه
Del Negro, Schorfheide, Smets & Wouters

1
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تولید میکند .بنگاههای تولیدکننده کاالی واسطه نیز ،کاالهای خود را با استفاده از نیروی
کار خانوار و سرمایه ،تولید میکنند .خانوارها ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری را با توجه
به قید بودجه خود و بنگاهها سود خود را نسبت به تابع تولید خود حداکثر میکنند .مقام
پولی در این مطالعه با توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران ازجمله وجود سلطه مالی و اثرات
آن در ترازنامه بانک مرکزی طراحی شده است .در ادامه بهطور تفصیلی به بررسی رفتار
کارگزاران اقتصادی پرداخته میشود.
 -1-5-3خانوار
اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که تا بینهایت زندگی میکنند و مصرف
کل  ،Ctسرمایهگذاری  ،Itعرضه کار  ،Ltنگهداری مانده حقیقی پول  Mtو نگهداری اوراق
مشارکت  Btرا به نحوی انتخاب میکنند که تابع مطلوبیت زیر را به حداکثر برسانند
(پاپ 2711 ،و دلنگرو و اسکورفید ،2771 ،آدولفسون و دیگران3)2770 ،1
()12

κ
} (Mt )1−σm
1−σm

+

∅1 1+
L
1+∅ t

−

1
(Ct )1−σc
1−σc

t
∞∑ Ut = Et
{ t=0 β

 Etداللت بر انتظارات در زمان  ،tپارامتر βعامل تنزیل σc ،معکوس کشش جانشینی بین
دورهای مصرف ∅ ،معکوس کشش عرضه کار σm ،معکوس کشش تراز نقدی و  κضریب
ترجیح مانده پولی میباشد.
قید بودجه اسمی خانوار بهصورت زیر تصریح میشود3
n
n
Pt Ct + Pt It + Btn + Mtn + Ttn ≤ Wt Lt + RKt K nt−1 + R t−1 Bt−1
+ Mt−1
+ Dt
()1:
 Wtنرخ دستمزد اسمی RKt ،نرخ حقیقی اجاره سرمایه R t−1 ،بازده حقیقی خالص اوراق
مشارکت یک دورهای Tt ،مالیات پرداختی به دولت از طرف خانوار و  Dtسود توزیع شده
بنگاههای تولیدکننده کاالی واسطه میباشد .با تقسیم دو طرف معادله بر  Ptبه معادله
قید بودجه بهصورت حقیقی میرسیم3
()11

+ Dt

Mt−1
πt

+

Bt−1
πt

+ RKt K t−1 + R t−1

Wt
L
Pt t

≤ Ct + It + Bt + Mt + Tt

خانوار ترجیحات خود را در برابر قید بودجه و قاعده حرکت سرمایه زیر حداکثر میکند3
K t = (1 − δ)K t−1 + It
()15

Adolfson, Lassen, Linde & Villani
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 -2-5-3بنگاه توليدکننده کاالی نهایي
فرض میشود که یک بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی در اقتصاد وجود دارد که  ytواحد از
تولید بنگاههای تولیدکننده کاالی واسطهای را در قیمت اسمی  ptخریداری میکند تا Yt
واحد کاالی نهایی را با استفاده از تکنولوژی با بازده ثابت نسبت به مقیاس زیر تولید کند3
()11

≥ Yt

]jϵ[0,1

εP
εP −1

]dj

)(εP −1
εP

1

)[∫0 yt (j

که )∞  εP ∈ (1,کشش جانشینی است .هدف تولیدکننده کاالی نهایی ،حداکثرسازی
سود با توجه به قید تابع تولید فوق میباشد3
1

Pt Yt − ∫0 pt (j)yt (j) dj

()10

≥ Yt

()18

εP
εP −1

]dj

)(εP −1
εP

1

)[∫0 yt (j

max
s. t.

حل این مسئله ،تقاضا برای کاالی واسطه jام را به صورت زیر ارائه میکند3

pt (j) −εP
Yt
]
Pt

()11

[ = )yt (j

همچنین شرط سود صفر تولیدکننده کاالی نهایی ،منجر خواهد شد به3
1

1
1−ε
[∫0 pt (j)1−εP dj] P

()27

= Pt

 -3-5-3بنگاه توليدکننده کاالی واسطه
بنگاههای تولیدکننده کاالی واسطهای ،نیروی کار را از خانوار میگیرند و دستمزد  Wtرا
به آنها پرداخت میکنند .همچنین سرمایه را اجاره و عایدی  RKtرا پرداخت میکنند.
بنگاه jام Yt (j) ،را بر اساس تابع کاب داگالس با بازده ثابت نسبت به مقیاس (همگن از
درجه یک نسبت به نیروی کار و سرمایه) تولید میکند3
1−η
η
)Yt (j) = At Lt (j) K t−1 (j
()21
که در آن  Atتکنولوژی تولید است که از فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول ) AR(1تبعیت
میکند.
بنگاههای واسطهای هزینه خود را با توجه به سطح مشخصی از تولید ،حداقل میکنند .به
عبارت دیگر3
()22

j

] min Wt Lt (j) + RKt K t−1 (j) + ζt [Yt (j) − At Lt (j)1−η K t−1 (j)η
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چون همه بنگاهها با تکنولوژی مشابه و قیمت نهادهای مشابه مواجه هستند ،حداقلسازی
هزینه ،نیازمند نسبت مشابه سرمایه و نیروی کار برای تمام بنگاهها است3
1−η
η

()2:

=

W t Lt
RK
t Kt−1

ضریب الگرانژ میتواند به عنوان هزینه نهایی اسمی تفسیر شود .لذا هزینه نهایی حقیقی
برای تمام بنگاهها توسط رابطه زیر به دست میآید3
1−η
η
1
1 1−η 1 η Wt
) (
) ( ) (
) (RKt
At 1−η
η
Pt

()21

=

j

ζt
Pt

= MCt

تولیدکنندگان کاالهای واسطهای با مسئله دیگری نیز مواجه هستند .فرض شده است که
بنگاهها ،با محدودیت کالو )118:( 1و شاخصبندی جزئی بر روی تناوب تعدیل قیمت
خود مواجه هستند .مطابق با این محدودیت ،در هر دوره تنها به نسبت  1 − θpاز بنگاهها
میتوانند قیمتهایشان را به صورت بهینه تنظیم مجدد کنند و نسبت  θpاز بنگاهها
بهصورت جزئی قیمتهایشان را مطابق با تورم دوره قبل ،تعدیل میکنند3
Pt+1 = (πt )τπ Pt
()25
 τπپارامتری است که درجه شاخصبندی قیمت را مشخص میکند .مسئله حداکثرسازی
سود انتظاری بنگاهی که میتواند راجع به قیمت خود بهینهیابی انجام دهد عبارت است
از3
()21

] − MCt+K

)P (j

Yt+K (j) [(πt+K−1 )τπ Pt

t+K

K ξt+K

∞∑ Et
)K=0(θp β

ξt

MAX

 βK ξt+Kعامل تنزیل تصادفی و  ξمطلوبیت نهایی مصرف است.
ξ
t

با توجه به محدودیت کالو ،در هر دوره زمانی بخشی از بنگاهها میتوانند قیمتهای خود
را به صورت بهینه تنظیم کنند (  )P̂tو بقیه قیمتهای خود را با استفاده از نرخ تورم
گذشته شاخصبندی میکنند ،شاخص قیمت کل مطابق با متوسط وزنی زیر است3
1

̂t )1−εp }1−εp
+ (1 − θp )(P

)τπ ]1−εp

Pt = {θp [Pt−1 (πt−1

()20
ترکیب معادالت  21و  20منجر به معادلهای برای تورم میشود که به منحنی فیلیپس
تلفیقی 2کنزین های جدید مشهور است .صورت لگاریتم خطی شده این منحنی عبارت
است از3
()28

̂t
MC

) (1−θp β)(1−θp
θp

1

β

τ

π
π
̂t = 1+βτ Et π
̂t+1 + 1+βτ
π
̂t−1 + 1+βτ

π

π

π

Calvo
Hybrid Phillips curve

1
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-4-5-3دولت و بانک مرکزی
به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی در ایران ،نمیتوان دولت و بانک مرکزی را به صورت
دو بخش مجزا مدل سازی کرد ،بلکه باید هر دو بخش را در یک چارچوب درنظر گرفت.
دولت سعی میکند تا هزینه های خود را از طریق درآمدهای حاصل از دریافت مالیات از
خانوارها  ،فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از فروش نفت متوازن سازد .چنانچه با
وجود این سه منبع درآمدی ،کسری اتفاق افتد ،دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی
که به معنای خلق پول است ،اقدام به تأمین مالی کسری بودجه خود خواهد کرد .قید
بودجه اسمی دولت به صورت زیر در نظر گرفته میشود (خیابانی و امیری3)1:1: ،1
n
n
n
∆DG,n
()21
t + ∆Bt = Gt + rt−1 Bt−1 − Tt
n
 ∆DG,nتغییرات
که در آن  ∆Btتغییرات اوراق مشارکت اسمی نگهداری شده توسط مردمt ،
خالص بدهی اسمی دولت به بانک مرکزی Tt ،مالیات است و با توجه به اینکه با افزایش
درآمد ملی ،پایههای مالیاتی و به تبع آن مالیات افزایش پیدا میکند؛ لذا مالیات را به
صورت تابعی از درآمد ملی در نظر میگیریم طوری که از یک قاعده به صورت زیر پیروی
میکند3
log Tt = ρT log Yt + uTt
) uTt ~i. i. d. N(0, σ2T
():7
بعالوه فرض می کنیم مخارج دولت تابعی کاب داگالس از درآمدهای نفتی ،مالیاتها و
شوک مخارج دولت میباشد3
Gt = ortν . Tt1−ν . uGt
) uGt ~i. i. d. N(0, σ2G
():1
از سوی دیگر ترازپرداختهای بانک مرکزی به صورت زیر میباشد3
C
∆Mt + ∆RBt = ∆FR t + ∆DGt
():2
که در آن  ∆MtCتغییرات پول ∆RBt ،تغییرات منابع بانکها ∆FR t ،تغییرات داراییهای
خارجی بانک مرکزی به صورت اسمی هستند .در معادله فوق ∆MtC + ∆RBt ،همان
تغییرات پایه پولی یا پول پرقدرت است که با نماد  ∆Mtنشان داده میشود .از این رو3
∆Mt = ∆MtC + ∆RBt
()::
ترکیب معادالت مربوط به قید بودجه دولت و بانک مرکزی ،حساب تلفیقی دولت و بانک
مرکزی را به دست میدهد ،که بهصورت حقیقی زیر میباشد3
():1

− Tt

Bt−1
πt

− FR t−1 + Gt + R t−1

Mt−1
πt

= Mt − FR t + Bt

)Khiabani & Amiri (2014
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11:

از آنجایی که جریان تولید نفت عمدت ًا به ذخایر نفتی یک کشور وابسته بوده و چندان با
افزایش سرمایه و کار نمیتوان آن را تغییر داد ،در این مطالعه تولید نفت از طریق
بنگاههای تولیدی ،مدلسازی نشده و به صورت برونزا تعیین میشود .چون قیمت نفت
در بازارهای جهانی تعیین میشود و سهمیه صادراتی ایران نیز از طریق اوپک مشخص
میگردد ،درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به صورت برونزا بوده و فرض میشود
که از یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول به شکل زیر تبعیت میکند3
2
ort = ρor ort−1 + (1 − ρor )or
̅ + uor
uor
():5
t
) t ~i. i. d. N(0, σor
اکنون جهت کامل شدن مدل فرض میشود که ابزار سیاستگذاری پولی در اختیار بانک
مرکزی ،نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) است .آنچه مسلم است سیاستگذاران پولی
همیشه در پس ذهن خود ،هدفی برای تورم در نظر دارند که به آن حساس بودهاند و با
مشاهده انحراف تور ِم اتفاق افتاده از این هدف ضمنی ،به شکل کاهش یا افزایش نرخ رشد
حجم پول ،عکسالعمل نشان میدهند؛ همچنین سیاستگذاران پولی به دنبال تثبیت
اقتصاد هستند و نسبت به رکود و رونق حساس میباشند؛ لذا فرض میشود تابع
عکسالعملِ سیاستگذار پولی به نحوی است که بر اساس آن سیاستگذار ،نرخ رشد
حجم پول را به گونهای تعیین میکند تا به اهداف خود که حفظ ثبات تورم و کاهش
نوسان تولید از تولید بالقوه (شکاف تولید) است ،برسد .بر این اساس تابع عکسالعمل
سیاستگذار پولی بهصورت زیر نمایش داده میشود (کمیجانی و توکلیان3)1:111،
ṁt = ρmb ṁt−1 + λπ πt + λy yt + υm
():1
t
m
که در آن  υtشوک پولی است که فرض میشود از یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول
تبعیت میکند ،بعالوه رابطه  :0تعریف رشد پایه پولی است که بهصورت خطی لگاریتمی
ارائه شده است3
ṁt = m
̂t − m
̂ t−1 + π
̂t
():0

 -4کاربرد تجربي
در این مطالعه ،از  11مشاهده بهصورت فصلی طی دوره  1:0731تا  1:1:31استفاده شده
است .دادههای سری زمانی مورد نیاز از بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی اخذ

)Komijani & Tavakolian (2012
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شده و شامل مخارج مصرفی دولت ،تولید ناخالص داخلی ،شاخص قیمت مصرفکننده،
حجم پول و درآمد نفت میباشد1.
 -1-4تعيين مقدار بهينه  λو تخمين مدل
جهت تعیین مقدار مطلوب پارامتر  λو وقفه بهینه ،یک دامنه از مقادیر  λو مرتبه وقفه 1
تا  1در نظر گرفته و تابع لگاریتم راستنمایی نهایی برآورد میشود .دامنه  λانتخاب شده
جهت تخمین عبارت است از3

  0 / 5,0 / 75,1, 2, 5,10, 

():8

وزن بهینه با ماکزیمم کردن تابع لگاریتم راستنمایی نهایی به دست میآید؛ باید توجه
شود وزن بهینه باید بزرگتر یا مساوی شرط زیر باشد3
 k = 1 + npو

():1

k+n
T

≥ λmin

متغیرهای برون زا =  ، nوقفه = p

در جدول  1مقدار لگاریتم تابع راستنمایی نهایی به ازای وقفهها و λهای مختلف به دست
آمده است .مشاهده میشود بیشترین مقدار تابع ،در وقفه  :و با λای معادل  7/05به
دست میآید؛ بدین معنی است که نمونه استفاده شده ،جهت تخمین مدل  VARشامل
 11مشاهده واقعی و  02مشاهده ساختگی میباشد (نسبت  Priorمدل  DSGEبه دادههای
λ
 1+λمیباشد؛ بدین معنی است که مدل  1:درصد و دادهها  50درصد در
واقعی =7/1:
تشکیل مدل  DSGE-VARنقش دارند).

𝛌
0/5
0/55
1
2
5
10
𝐟𝐧𝐢

جدول( :)1مقدار لگاریتم تابع راستنمایي نهایي
)𝟏(𝐠𝐚𝐥
-117/81
-22:/11
-217/15
-220/88
-21:/51
-281/11
-:1:/21

)𝟐(𝐠𝐚𝐥
-271/11
-217/55
-225/11
-212/:0
-252/11
-212/11
-:21/51
منبع 3محاسبات تحقیق

)𝟑(𝐠𝐚𝐥
-110/10
-153/52
-22:/11
-2:5/01
-257/01
-28:/71
-:17/22

)𝟒(𝐠𝐚𝐥
-251/:1
-25:/:1
-212/50
-252/11
-21:/71:
-20:/:2
-:70/58

 1نرمافزارهای مورد استفاده Dynare ،و  YADAدر محیط  MATLABجهت تخمین و پیشبینی مدل
 ،DSGE-VARنرمافزار  EVIEWSجهت پیشبینی مدل  VARو نرمافزار  RATSجهت پیشبینی مدل
 BVARمیباشند.
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در نمودار  1لگاریتم تابع راستنمایی نهایی به ازای وقفه  :و λهای مختلف رسم شده
است .مشاهده میشود تابع با افزایش مقدار  ،λافزایش مییابد به حداکثر مقدار خود در
 λمعادل  7/05میرسد و پس از آن دوباره روند کاهشی پیدا میکند.

نمودار ( :)1تابع لگاریتم راستنمایي نهایي ()𝐏 = 3
منبع 3یافتههای تحقیق

حال پس از تعیین وقفه و وزن بهینه ،اقدام به تخمین مدل  DSGE-VARمیکنیم .در
جدول  2تعدادی از مقادیر پیشین پارامترهای مدل  DSGEو مقادیر پسین حاصل از مدل
 DSGE-VARبا وقفه  :و با λای معادل  7/05ارائه شده است.
جدول( :)2توزیع پيشين و پسين پارامترهای مدل
پارامتر

توضیحات

توزیع

تابع مطلوبیت مصرفکننده
نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده
β
عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف
σc
عکس کشش عرضه کار
ϕ
عکس کشش تراز نقدی
σm
کششها
بتا
کشش ستانده نسبت به سرمایه
η
بتا
کشش مخارج دولت نسبت به درآمد نفت
ν
بتا
درصد بنگاههای که به تعدیل قیمت خود نمیپردازند
θp
تابع عکسالعمل سیاستگذار پولی
نرمال
ضریب اهمیت تورم در تابع عکسالعمل سیاست پولی
λπ
نرمال
ضریب اهمیت تولید در تابع عکسالعمل سیاست پولی
λy
منبع 3مطالعات تجربی پیشین 1و محاسبات تحقیق
بتا
گاما
گاما
گاما

میانگین
پیشین

میانگین
پسین

7/11
1/501
2/10
2/:1

7/818
1/101
2/10:
2/170

7/12
7/01
7/5

7/111
7/078
7/011

-2/:
-1/5

-2/:
-1/11

 1جهت مقادیر پیشین از مطالعات توکلیان ( )1:11و خیابانی ،امیری ( )1:1:استفاده شده است.
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در خصوص انتخاب ضریب اهمیت تورم و تولید در تابع عکسالعمل سیاستگذار پولی،
الزم به توضیح میباشد زمانی که تورم افزایش مییابد ،بانک مرکزی رشد پایه پولی را
کاهش میدهد و اگر اقتصاد در رکود باشد ،بانک مرکزی رشد پایه پولی را افزایش میدهد؛
لذا مطابق با مبانی نظری ،ضریب آنها منفی در نظر گرفته شده است.
 -2-4شناسایي

1

الزم است تا مدلهای  DSGE-VARبه سؤاالت سیاستگذاران نیز پاسخ دهند؛ سؤاالتی
از قبیل اینکه «شوکهای سیاست پولی یا سیاست مالی چه اثری بر تورم خواهند داشت؟».
در ادبیات اقتصادی مدلهایی که میتوانند به این سؤاالت پاسخ دهند با عنوان «شناسایی
شده »2شناخته میشوند .علت این نامگذاری آن است که آنها میتوانند تأثیر (ضربه-
واکنش) شوکها را از سایر اختالالت در اقتصاد تمیز دهند و درنتیجه اثرات شوک وارده
را ارزیابی کنند.
به منظور دانستن اینکه چطور مسئله شناسایی در فرآیند  DSGE-VARعمل میکند،
مفید است تا به بررسی این موضوع در مدلهای استاندارد  VARبپردازیم3
میتوان به راحتی ماتریس واریانس -کواریانس تغییرات  )U( VARدر معادله  2را که ما
 Σuنامیدیم ،تخمین زد .مسئله این است که این تغییرات ،تفسیر اقتصادی ندارد؛ زیرا
آن ها شوک سیاست پولی ،تکنولوژی یا مخارج دولت و  ...نیستند .محقق تمایل دارد تا
تصویری داشته باشد (که ما آن را  Ωمینامیم) بین شوکهای قابل تفسیر اقتصادی (که
ما آن را  Eمینامیم) و شوکهایی که نمیتوانیم تفسیر کنیم (.)U
U = ΩΕ
() 17
ش شوک سیاست پولی که یکی از عناصر
با در دست داشتن  ،Ωمحاسبه توابع ضربه -واکن ِ
 Eاست ،آسان میباشد .با استفاده از معادله  ،17میتوان شوک سیاست پولی را به سمت
 Uبرد و سپس با استفاده از معادله  ،2شوک  Uرا به سمت متغیر مورد نظر ( )Yبرد.
مسئله شناسایی این است که  Ωبهطورکلی نمیتواند از دادهها به دست آید (دلنگرو و
اسکورفید.)277: ،
جهت توضیح بیشتر مسئله ،در نظر بگیرید معادله  1بهصورت فرم خالصه شده از VAR
ساختاری نوشته شود3

Identification
Identified

1
2
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()11
()12
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B0 yt = Bc + B1 yt−1 + ⋯ + BP yt−P + εt
⇒ yt = Φ0 + Φ1 yt−1 + ⋯ + ΦP yt−P + ut
که  Φi = B0−1 Biبرای  i = c, 1, … , Pو ut = B0−1 εt

اگر  B0را بشناسیم (و معکوس آن منفرد نباشد) ،میتوان تأثیر شوکهای ساختاری را
بررسی کرد .به هر حال  B0یا  B0−1نمیتواند به راحتی از فرم رگرسیون خالصه شده به
دست آیند .محدودیتهای اضافی جهت شناسایی  B0نیاز است تا تحمیل شود .تجزیه
 1QRمیتواند جهت شناسایی  B0−1نامشخص بکار گرفته شود .بدین معنی که یک تابع
متعامد بهنجار 2Ωو یک ماتریس پائین مثلثی  Σtrوجود دارد بهگونهای که Σtr Ω = B0−1
باشد .لذا تأثیر شوک ساختاری  εtبر روی متغیرهای درونزای  ytدر مدل  VARبهصورت
زیر میباشد3
()1:

= Σtr Ω = B0−1

∂y

)(∂ε′t

VAR

t

 Σtrمیتواند از ماتریس واریانس -کواریانس خطاهای فرم خالصه شده با استفاده از تجزیه
′
 Σtr Σtrکه  Σuماتریس واریانس -کواریانس ut
چولسکی :شناسایی شود؛ زیرا = Σu
میباشد ،اما به منظور شناسایی تأثیر شوکهای ساختاری ،نیاز است تا  Ωرا نیز بشناسیم.
متأسفانه ،تابع راستنمایی (یا ماتریس واریانس -کواریانس باقیماندههای فرم خالصه شده)
نمیتواند سبب شناسایی  Ωشود ،لذا مقادیر پیشین یا اطالعات اضافی باید توسط مدل،
جهت شناسایی  Ωبکار گرفته شود .مدلهای  VARشناسایی شده ،این مسئله را با تحمیل
قیودی (از قبیل محدودیت صفر ،محدودیتهای عالمتی و  )...بر ماتریس  Ωبرطرف
میکند .حال در مدل  ،DSGE-VARما فرم مثلثبندی شده ماتریس واریانس -کواریانس
 Σuرا حفظ میکنیم و  Ωرا با ) ∗ Ω(θحاصل از مدل  DSGEجایگزین میکنیم (لیز،
متسون و اسمیت.)2711،1
درخصوص نقش  λدر فرآیند شناسایی همانگونه که بیان شد؛ هنگامیکه  λافزایش
مییابد DSGE-VAR ،تمایل خواهد داشت تا با تقریب  VARاز مدل  DSGEمنطبق
شود .لذا توابع ضربه -واکنش مدل  DSGE-VARبه توابع ضربه -واکنش مدل DSGE
نزدیک و نزدیکتر خواهند شد .نمودار  2این نکته را بهصورت تصویری نشان میدهد.
1

QR Decomposition or QR Factorization
′
𝛴tr ΩΩ′ Σtr
2متعامد بهنجار بودن  Ωداللت دارد بر = Σu
3
Choleski Decomposition
4
Lees, Matheson & Smith

118

پیشبینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل...

𝟓𝟕 𝛌 = 𝟎.
𝟓=𝛌
خط مشکی ضخیم یکنواخت نشاندهنده تابع ضربه -واکنش مدل  DSGEو خط نقطهچین در وسط ،تابع ضربه-
واکنش مدل  DSGE-VARاست ،که به همراه اولین و نهمین دهک پسین از توابع ضربه -واکنش مدل DSGE-
 VARارائه شده است.

نمودار ( :)2توابع ضربه -واکنش تورم به سياست پولي و مالي
منبع 3یافتههای تحقیق

در نمودار  ،2توابع ضربه -واکنش تورم نسبت به شوک سیاست پولی و شوک سیاست
مالی (مخارج دولت) به ازای  λمعادل  7/05و  5نشان داده شده است .خط مشکی ضخیم
یکنواخت ،تابع ضربه -واکنش مدل  DSGEو خط نقطهچین در وسط ،تابع ضربه -واکنش
مدل  DSGE-VARرا نشان میدهد .مشاهده میشود هنگامیکه  λاز  7/05تا  5افزایش
مییابد ،توابع ضربه -واکنش مدل  DSGE-VARو مدل  DSGEبه یکدیگر نزدیکتر
میشوند ،بعالوه فواصل اطمینان نیز باریکتر میشوند.
-3-4انجام پيشبيني و ارزیابي عملکرد آن
به منظور ساختن پیشبینی با استفاده از روش  ،DSGE-VARابتدا ماتریسی از
پارامترهای  )Φ( VARو ماتریس واریانس -کواریانس  Σuاز توزیع پسینشان میسازیم .با
داشتن  ،Σuمیتوانیم بردار اختالالت  ut+1را بسازیم و سپس با استفاده از  VARبه همراه
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پارامترهای  ،Φمیتوانیم  yt+1را محاسبه کنیم .داشتن اختالالت بیشتر ما را قادر میسازد
تا توالی از پیشبینیها  yt+h , … , yt+3 , yt+2را با استفاده از پیشبینیهای گذشته
محاسبه کنیم (بدین معنی که پیشبینیها پویا هستند) .با تکرار این فرآیند ،ما توزیعی
از پیشبینیها را میسازیم که با محاسبه میانگین پیشبینیها در هر افق زمانی ،آنها را
خالصه میکنیم .با انجام این کار ،پیشبینیهای متوالی برای هر افق زمانی به دست
میآوریم (هوج ،رابینسون و استارت.)2778 ،1
به منظور بررسی مزیت استفاده از Priorهای مدل  DSGEدر پیشبینی ،به تعدادی مدل
رقیب نیازمندیم .در این مطالعه به بررسی پیشبینی حاصل از روش  DSGE-VARدر
مقایسه با پیشبینیهای حاصل از روش  VARنامقید و  VARبا  Priorمینسوتا
میپردازیم .توزیع پیشین مینسوتا اغلب فرض میکند که سطح هر سری اقتصادی به
شدت ماندگار است؛ بدین معنی که آنها دارای ریشه واحد هستند .لذا میانگین Prior
برای ضریب وقفه مرتبه اول یک است و میانگین  Priorها برای ضرایب سایر وقفهها ،صفر
است و این  Priorها برای وقفههای بیشتر ،سختگیرانهتر در نظر گرفته میشود.2
هر سه مدل بهصورت بازگشتی :برای دوره زمانی 1:07Q1تا 1:11Q1تخمین زده
شدهاند ،سپس پیشبینی برون نمونهای مدلها برای افق زمانی  1تا  8فصل رو به جلو و
برای زیرنمونه  1:17Q1تا 1:1:Q1انجام میگیرد.1

1

Hodge, Robinson & Stuart
1−I(j,k) −π3
 π1−1 π2است؛
p
 2انحراف معیار  Priorبر روی ضریب  p( Φpjkنشاندهنده طول وقفه است) معادل
) I(j, kشاخصی است که اگر  j = kباشد برابر با یک است و در غیر این صورت صفر است π1 .محدودیت کلی
 Priorاست و به تبعیت از اندرو هوج و دیگران ( ،)2778آن را  7.2در نظر گرفتهایم π2 ،توزیع پیشین را قادر

میسازد تا بر روی وقفه سایر ضرایب سختگیرانهتر عمل کند و ما  π1 = π2در نظر گرفتهایم و  π3توزیع پیشین
سختگیرانهتر روی وقفههای طوالنیتر تحمیل میکند و ما آن را معادل با  7.5تنظیم کردهایم .
3
Recursive
 1باید در نظر داشت که نتایج ارائه شده در این بخش ،مختص مدل  DSGEشرح داده شده در بخش قبل میباشد؛
مدلهای پیچیدهتر میتواند نتایج متفاوت و حتی بهتری را ایجاد کنند.
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نمودار ( :)3پيشبيني بروننمونهای نرخ تورم توسط مدل DSGE-VAR
منبع 3یافتههای تحقیق

همانطور که در نمودار  :مشاهده میشود ،اولین تخمین برای زیرنمونهای از 1:07Q1تا
 1:81Q1صورت میگیرد و پیشبینی برای  8فصل رو به جلو از 1:17Q1تا 1:11Q1
انجام میشود ،در ادامه نمونه به میزان یک مشاهده افزایش مییابد و برای دوره
1:07Q1تا  1:17Q1تخمین زده میشود و سپس پیشبینی برای  8فصل رو به جلو
یعنی از  1:17Q2تا 1:12Q1ساخته میشود و به همین ترتیب؛ توجه شود که خط آبی
پیشبینی  8مرحله جلوتر و خط مشکی ارزش دادههای واقعی را نشان میدهد.
دقت پیشبینی اساساً نشاندهنده معیاری جهت ارزیابی اعتبار مدلها و راهنماییکننده
سیاستگذاران جهت انتخاب مدل مناسب میباشد .پیشبینی اقتصاد کالن با دقت بیشتر،
یک امر بسیار مهم در سیاستگذاری میباشد؛ زیرا به توضیح و تعدیل عملکرد
سیاستهای موجود کمک میکند .روشهای مختلفی جهت اندازهگیری دقت پیشبینی
وجود دارد ،رایجترین آنها میانگین مجذور خطا پیشبینی 1است .هر مدلی که کمترین
مقدار از میانگین مجذور خطا را داشته باشد ،به عنوان بهترین مدل پیشبینی انتخاب
می شود .در این بررسی نیز از معیار مزبور استفاده شده است ،این معیار بهصورت زیر
میباشد3
()11

2

) − ŷτ+h|τ

1
max
∑Tτ=T
(yτ+h
min
max −Tmin

RMSE(h) = √T

)Root-Mean-Squared Forecast Errors (RMSEs

1
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 yτ+hمقدار مشاهده شده از متغیر و  ŷτ+h|τپیشبینی متغیر برمبنای اطالعات موجود
در زمان  τاست (کانسولو ،فاورو و پاساگنینی 2771 ،1و پاساگنینی. )2711 ،
۲.۵۰
۲.۰۰
۱.۵۰
۱.۰۰
۰.۵۰
۰.۰۰
8

0

1

5

1

DSGEVAR

BVAR

:

1

2

UVAR

نمودار ( :)4مقایسه ميانگين مجذور خطای پيشبينيها
منبع 3یافتههای تحقیق

در نمودار  1میانگین مجذور خطای روش  DSGE-VARدر مقایسه با نتایج حاصل از
روش  VARنامقید و روش  BVARاز یک تا هشت فصل جلوتر ارائه شده است .مشاهده
میشود در تمام دورههای پیشبینی مدل  DSGE-VARنسبت به دو روش دیگر ،دارای
میانگین مجذور خطای کمتری است به عبارتدیگر دقت پیشبینی باالتری داشته است.
در جدول  :نیز درصد منفعت در میانگین مجذور خطا روش  DSGE-VARدر مقابل
سایر روشهای پیش بینی برای متغیر تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ،از
یک تا هشت فصل جلوتر ،محاسبه شده است.
جدول ( :)3درصد منفعت در ميانگين مجذور خطا :روش 𝐑𝐀𝐕  𝐃𝐒𝐆𝐄 −در مقابل
سایر روشها
افق زمانی
UVAR
BVAR

1
5/11
1/12

2
2/:1
7/11

5
1
:
1/11
1/85
2/08
:/21
2/20
1/71
منبع 3محاسبات تحقیق

1
0/1:
:/85

0
8/:1
:/1:

8
8/12
:/82

Consolo, Favero & Paccagnini

1
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با توجه به جدول  :میتوان به دو سؤال پاسخ داد ،اول اینکه آیا لحاظ Priorهای مدل
 DSGEدقت پیشبینی را نسبت به مدل  VARنامقید بهبود میدهد؟ به عبارت دیگر به
هنگام پیشبینی محدودیتهای که مدل  DSGEبر مدل  VARتحمیل میکند ،بهصورت
مفید یا مضر عمل میکند؟ سطر اول جدول  :به این سؤال پاسخ میدهد؛ اعداد مثبت
بیانگر آن است که استفاده از Priorهای مدل  DSGEدر مدل  ،VARدقت پیشبینی را
نسبت به مدل  VARنامقید بهبود داده است؛ تمام اعداد مثبت و اغلب آنها بزرگ هستند
که نشاندهنده بهبود اساسی در دقت پیشبینی است .چون مدل  VARنامقید دچار
مشکل وفور پارامتر میباشد ،به ندرت جهت پیشبینی استفاده میشوند .با این حال با
وجود این نتایج ،هنوز مشخص نیست که  DSGE-VARمیتواند به عنوان یک ابزار جهت
پیشبینی استفاده شود یا نه .لذا دومین سؤال این است که دقت پیشبینیهای روش
 DSGE-VARنسبت به مدلهایی که اساس ًا جهت پیشبینی استفاده میشوند ،چگونه
است؟ مدل معیاری 1که در این مطالعه استفاده شده است ،روش  VARبا  Priorمینسوتا
میباشد .سطر دو جدول  :به این سؤال پاسخ میدهد؛ همانند سطر یک اعداد مثبت ولی
کوچکتر هستند و بیانگر این نکته است که مدل  DSGE-VARنسبت به مدل BVAR
نیز طی دوره مورد بررسی ،عملکرد بهتری داشته است.

 -5نتيجهگيری
امروزه در ادبیات اقتصادی ،ثبات سطح قیمتها به عنوان یکی از اهداف اصلی
سیاستگذاران در نظر گرفته میشود .برای نیل به این هدف ،سیاستگذاران پولی باید
بتوانند تورم دورههای آتی را با دقت باال پیشبینی کنند تا با اتخاذ سیاست مناسب پولی،
نوسانات سطح قیمتها را کنترل نمایند .بدین منظور مدلهای پیشبینی گوناگونی در
رقابت با یکدیگر توسعه یافتهاند .مدل خودرگرسیون برداری سابقه طوالنی به عنوان ابزاری
جهت پیشبینی و تجزیه و تحلیلهای سیاستی دارد .از مزایای این مدل آن است که
نیازی به تعیین متغیرهای درونزا و برونزا در مدل نیست؛ اما مشکل ،آن است که از
اطالعات تئوریکی اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده میکند و از سوی دیگر
در مدل  VARتعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آنها ممکن
است بی معنی نیز باشند ،به خصوص در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیست
پیشبینیهای مدل را دچار انحراف میکنند؛ یک راه جهت رفع مشکل وفور پارامترهای
Benchmark model

1
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مدل  ،VARاستفاده از روش بیزین است .بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در روش
بیزین استفاده شود می توان به نتایج متفاوتی دست یافت .توابع پیشین متعددی در
مدلهای خودرگرسیون برداری بیزین بکار گرفته میشود؛ تفاوت این مطالعه با مطالعات
قبلی ،تحمیل کردن اطالعات پیشین ،از مدلهای تعادل عمومی بر مدل  VARمیباشد
که تحت عنوان مدل  DSGE-VARشناخته میشود.
در این مطالعه عملکرد پیشبینی مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از اطالعات پیشین
مینسوتا و اطالعات حاصل از مدل تعادل عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت .هر سه مدل
 VARنامقید BVAR ،مینسوتا و  DSGE-VARبر روی دادههای ایران و طی دوره زمانی
 1:07تا  1:11تخمین زده شدهاند .اولین تخمین برای زیرنمونهای از 1:07تا  1:80و
آخرین مورد با استفاده از زیرنمونه  1:07تا  1:11انجام شده و سپس جهت پیشبینی
تورم برای  1تا  8فصل رو به جلو و برای افق زمانی  1:17تا  1:1:مورد استفاده قرار
گرفتند .مقایسه دقت پیشبینی روشهای فوق با استفاده از شاخص  RMSEنشاندهنده
عملکرد بهتر روش  DSGE-VARدر قیاس با دو مدل رقیب ،طی دوره زمانی مورد بررسی
میباشد .نتیجه اصلی این مطالعه آن است که روش  DSGE-VARراهی مفید جهت
متعادل کردن ارتباط میان تئوریهای اقتصادی و دادههای دنیای واقعی است ،بهویژه
زمانی که هدف ،ساختن مدلی جهت پیشبینی میباشد.
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فهرست منابع
.1
.2
.:
.1

.5
.1

.0

.8

افشاری ،زهرا ،و بیات ،مرضیه ( .)1:1:مقایسه قدرت پیشبینی منحنی فیلیپس کنزین
جدید هایبریدی و مدل  ARIMAاز تورم .فصلنامه علوم اقتصادی.12-1،)21( 8 ،
بیات ،سعید ،و کرمی ،هومن ( .)1:12تاریخچه پیشبینی متغیرهای اقتصادی .پژوهشکده
پولی و بانکی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
توکلیان ،حسین ( .)1:11بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل
عمومی پویای تصادفی برای ایران .مجله تحقیقات اقتصادی.22-1 ،):( 10 ،
حیدری ،حسن ،و جوهری سلماسی ،پریسا ( .)1:11عملکرد مدلهای مختلف خودرگرسیون
برداری بیزی جهت پیشبینی متغیرهای کالن اقتصادی ایران 3کاربرد روش نمونهگیری
گیبس .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال بیستم (.01-50 ،)12
خیابانی ،ناصر ،و امیری ،حسین ( .)1:1:جایگاه سیاست پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش
نفت با استفاده از مدلهای  .DSGEفصلنامه پژوهشهای اقتصادی.10:-1:: ،)51(11 ،
کمیجانی ،اکبر ،و توکلیان ،حسین ( .)1:11سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم
هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران .فصلنامه
تحقیقات الگوسازی اقتصادی.110-80 ،)8( 2 ،
گلستانی ،شهرام؛ گرگینی ،مصطفی ،و حاج عباسی ،فاطمه ( .)1:11مقایسه توانایی
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