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چكیده
در تحقيق حاضر ابتدا منحنی فيليپس کينزین جدید هایبریدی با استفاده از دادههای فصلی ،طی دوره
زمانی1157q1تا  1119q4بر اساس روش گشتاورهای تعميم یافته ()GMMبرآورد شده است ،سپس با
استفاده از معيار آکائيک یک مدل مناسب  ARIMAتصریح گردید .در پایان هم ،تورم با استفاده از هر دو
مدل ،در دو افق چهار دورهای و هشت دوره ای پيش بينی گردید و ریشه ميانگين مربع خطای دو مدل
مقایسه شد.
نتایج حاصل از تخمين منحنی فيليپس کينزین جدید هایبریدی نشان میدهد که قيمتهای گذشته تاثير
بيشتری نسبت به قيمتهای آینده بر تورم داشتهاند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که
نشان میدهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود ،تورم  41درصد افزایش مییابد ،به عبارت دیگر
سياست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد .سپس بعد از تصریح یک مدل
(4و ARMA)4و پيش بينی تورم ،نتایج نشان میدهد که در هر دو افق پيش بينی ،منحنی فيليپس کينزین
جدید ،ریشه ميانگين مربع خطای( )RMSEکمتری نسبت به مدل  ARMAداشته است و بهتر توانسته تورم
را پيش بينی کند.
واژههای كلیدی :منحنی فيليپس کينزین جدید ،پيش بينی.ARMA ،
طبقه بندی C53, E31 : JEL

 -1استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
 -2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا (نويسنده مسئول)
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مقايسه قدرت پيشبيني منحني فيليپس کينزين جديد هايبريدی و مدل  ARIMAاز تورم

 -1مقدمه
رابطه بين فعاليت واقعی اقتصادی و نرخ تورم یکی از موضوعات بحث بر انگيز در زمينه اقتصاد کالن در
حوزههای تجربی و نظری بوده است .شاید یکی از محبوب ترین مدلهایی که رابطه بين فعاليت واقعی
اقتصاد و نرخ تورم را توصيف میکند منحنی فيليپس باشد که برای نخستين بار توسط فيليپس()1971
معرفی شده است و سپس توسط سامئلسون و سولو( )1991بسط داده شد.
مطابق با منحنی فيليپس اوليه  ،نرخ تورم به صورت منفی با نرخ بيکاری مرتبط است .منحنی فيليپس
اوليه به صورت جدی در زمينههای نظری مورد انتقاد قرار گرفته است اما در پاسخ به این انتقادات شکلهای
متنوعی از منحنی فيليپس گسترش یافته است .در این زمينه گالی و گرتلر 1بر مبنای کارهای اوليه تيلور و
کالوو 1منحنی فيليپس جدید را استخراج کردهاند .این مدل تصریح شده که در سالهای اخير بيشترین
توجه را به خود جلب کرده است ،منحنی فيليپس کينزینهای جدید میباشد .بر خالف نسخههای اوليه
منحنی فيليپس ،ویژگی منحنی فيليپس کينزین های جدید این است که به طور روشن از یک مدل بهينه
سازی قيمت به دست آمده است .در به دست آوردن این منحنی یک سری فروض در نظر گرفته میشود ،از
جمله این که فرض میشود بنگاهها در یک محيط رقابت انحصاری فعاليت میکنند و هم چنين منحنی
تقاضا دارای کشش ثابت میباشد.
متداول ترین فرمول بندیها مربوط به چسبندگیهای اسمی که در به دست آوردن منحنی فيليپس
کينزینهای جدید استفاده شده است ،مدل کالوو میباشد .در مدل کالوو بنگاهها از یک سری قواعد مشروط
به زمان پيروی میکنند که در آن تعدیل قيمت یک سری فرایندهای تصادفی است.
مطالعههای تجربی اغلب به این نتيجه رسيدهاند که منحنی فيليپس کينزین جدید هایبردی توسعه داده
شده به وسيله گالی و گرتلر در مقایسه با انواع مدلهای  ARIMAپيش بينی ضعيفی از تورم داشته است.
لذا در این مقاله جهت مقایسه نتایج پيش بينی دو مدل ،ابتدا  HNKPC1تخمين زده میشود و سپس نتایج
تخمين برای پيش بينی تورم در مقایسه با مدل  ARIMAاستفاده میشود و بررسی میشود که آیا قدرت
پيش بينی منحنی فيليپس کينزین جدید از تورم ضعيف تر از مدل  ARIMAاست؟
مقاله حاضر از هفت بخش تشکيل شده است ،در بخش دوم به طور مختصر  HNKPCارائه میشود .در
بخش سوم مروری بر مطالعات انجام شده در گذشته شده است ،در بخش چهارم به معرفی متغيرهای
تحقيق و برآورد  HNKPCپرداخته میشود و در بخش پنجم پس از معرفی مدل  ، ARIMAبرآورد آن
مطرح میشود .در بخش بعدی هم بحث پيش بينی و مقایسه نتایج پيش بينی از هر دو مدل مطرح خواهد
شد و در نهایت نتيجه گيری آورده شده است.
 -2منحنی فیلیپس كینزین جدید هایبرید
به منظور به دست آوردن  HNKPCگالی و گرتلر یک مدل قيمتگذاری کالوو را استفاده میکنند که
در آن کسر )  (1  از بنگاهها قيمتشان را در یک دوره داده شده تعدیل میکنند .در مقابل مدل اوليه
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کالوو( ،)1911گالی و گرتلر فرض میکنند در بين بنگاههایی که قادرند قيمتشان را در یک دوره داده شده
تغيير دهند ،تنها کسر )  (1  از بنگاه ها قيمت را به طور بهينه در یک رفتار رو به جلو به کار میبرند،
بقيه بنگاههای باقی مانده قيمت را بر اساس ميانگين قيمت دوره گذشته به کار میبرند .این فرض منجر به
شکل زیر از  HNKPCمیشود:

 t  xt   b  t 1   f Et  t 1  u

()1
 :  tنرخ تورم

 : Et  t 1تورم مورد انتظار دوره بعد
 : xtهزینه نهایی واقعی
 : u tشوک فشار هزینه
شکل خالصه شده ( )1به وسيله ترکيب پارامترهای زیر به فرم ساختاری  NKPCمرتبط شده است:
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 :Bنرخ تنزیل
از آن جا که شکل خالصه شده  HNKPCدر ( )1سازگار با برنامه قيمت گذاری کالوو( )1911است ،نتایج
تخمين و پيش بينی تنها برای شکل خالصه شده مطرح میشود.
 -3مروری بر مطالعات انجام شده
گالی و گرتلر( ،4)1999با استفاده از رویکرد  ،GMMمنحنی فيليپس هایبردی کينزینهای جدید را در
دوره  1960-1997را با داده های فصلی برای کشور آمریکا تخمين زده است که در آن مدل به طور آماری
معنادار میباشد و دیگر اینکه بنگاهها در تنظيم قيمت به مالحظات آینده نگر بيش تر از مالحظات گذشته
نگر توجه میکنند.
7
گالی ،گرتلر ،لوپز و ساليدو( )1111ب ه منظور حداقل کردن تورش بالقوه در نمونه های کوچک ،از
ابزارهای کم تری نسبت به کار قبلی استفاده کردهاند .آن ها دو موضوع مهم را در مورد منحنی فيليپس
هایبردی کينزین های جدید مطرح کردند :یکی وجود ابزارهای ضعيف و دیگری بيش از حد بودن ابزارها .لذا
روی هم رفته نتایج ارائه شده توسط این افراد نشان میدهد که تخمين زن  GMMبه تعداد ابزارها حساس
است.
9
دیپيوس( )1114با استفاده از دادههای فصلی ،طی دوره  1951-1111سه مدل ساختاری از تورم
آمریکا که بر گرفته از کارهای گالی و گرتلر و تينسلی و کوزیسکی می باشد را تخمين زده و عملکردهای
پيش بينی تورم را بر اساس این سه مدل مقایسه کرده است .نتایج نهایی نشان داده است که منحنی
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 NKPCهایبریدی بر اساس شکاف توليد به عنوان متغير توضيحی ،نسبت به منحنی NKPCهایبریدی بر
اساس هزینه نهایی و هزینه تعدیل چند جمله ای به عنوان متغير توضيحی ،بهتر تصریح شده است و بهتر از
دو مدل دیگر تورم را پيش بينی میکند.
ساز( 5)1111طی دوره  ، 1999-1115منحنی فيليپس کينزین جدید را در اقتصاد ترکيه با استفاده
محاسبه جدیدی برای هزینه نهایی تخمين میزند ،نتایج نشان میدهد که منحنی فيليپس متعارف و تعدیل
یافته با انتظارات وجود ندارد .همچنين در ترکيه شکاف محصول منحنی فيليپس تنها یک تصویر غير واقعی
از روند تورم ترکيه از  1117تا  1119فراهم میکند .در مقابل  NKPCمتعارف و هایبرید هر دو توضيح
معتبری از روند تورم در ترکيه به دست آوردهاند.
باپتيسته(1)1111با استفاده از دادههای فصلی ،طی دوره  1915-1115منحنی فيليپس کينزین جدید
را برای انگليس با استفاده پيش بينی نظرسنجی از تورم ،تخمين میزند .نتایج نشان میدهد در مقایسه با
روش های تخمين سنتی ،پيش بينی نظر سنجی تخمين منحنی فيليپس کنزین جدید و عملکرد پيش
بينی تورم را بهبود داده است و قدرت پيش بينی آن را نسبت به مدل  ARIMAافزایش داده است.
فوالدی( )1119با استفاده از دادههای ساالنه طی دوره  1111-1111به بررسی منحنی فيليپس کينزین
های جدید برای اقتصاد ایران پرداخته است .نتایج نشان از تبادل ميان تورم و بيکاری در کوتاه مدت و بلند
مدت دارد ،ولی در بلند مدت این رابطه ضعيف تر از کوتاه مدت است.
جالیی و شير افکن( )1111به بررسی تاثي ر سياست های پولی بر نرخ بيکاری از طریق منحنی فيليپس
کينزین جدید پرداخته شده است .به این منظور در این مقاله به بررسی تاثيرگذاری سياستهای پولی
انبساطی در اقتصاد ایران با توجه به منحنی فيليپس بر ميزان بيکاری طبيعی و بيکاری همراه با تورم غير
افزایشی ( )NAIRUو بررسی عوامل تاثيرگذار بر این دو متغير برای دوره زمانی  1111-1114پرداخته شده
است .بدین منظور از روشهای سریزمانی مبتنی بر تکنيک  VARو روشهای ساختاری مبتنی بر تکنيک
 OLSاستفاده شده است .نتایج حاصل از تخمين معادالت در دوره مورد بررسی وجود تبادل بين بيکاری و
تورم را در اقتصاد ایران تایيد می کند .به عبارت دیگر منحنی فيليپس با توجه به هر دو انتظارات عقالیی و
تطبيقی برای اقتصاد ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت نزولی است.
رحمانی و اميری() 1191با استفاده از تحليل مدل های قيمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و
قيمت ها به استخراج منحنی فيليپس هایبردی کنزین جدید پرداختهاند .مدلی که برای چسبندگی قيمت
ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است ،مدل قيمت گذاری کالوو می باشد .سپس این منحنی برای
اقتصاد ایران در دوره زمانی  1174-19با استفاده از روش  GMM9برآورد شده است .نتایج حاصل از این
تحقيق آن است که بنگاه ها در تنظيم قيمت خود به ترکيبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه
میکنند که سهم هر کدام از این قيمت ها تقریبا به طور مساوی تقسيم شده است.
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 -4برآورد مدل

در معادله ( )1جمله  Et  t 1مستقيما مشاهده نمیشود و این یک چالش اساسی در تخمين پارامترهای

 HNKPCاست .یک راه برای دور زدن این چالش که بيشتر هم معمول است ،استفاده از قانون انتظارات

تکراری 11جهت به دست آوردن یک پيش بينی از  Et  t 1است Et  t 1 .به وسيله  t 1  t 1
جایگزین میشود  t 1 ،خطای پيشبينی یک گام جلوتر   t 1است ،معادله جدید به دست میآید:
()1

 t  xt   b t 1   f  t 1  et
et  ut   f t 1

از آن جا که  Et (ut )  0است ،معادله میتواند به وسيله روش  GMMتخمين زده شود .به دليل
اینکه متغير تورم انتظاری در مدل  NKPCیک متغير درونزا میباشد که با جز خطای تخمين معادله
همبستگی دارد ،تخمين حداقل مربعات معمولی از  NKPCقابل استفاده نمیباشد .تخمينهای سازگار برای
 NKPCبه وسيله رویکرد  GMMبه دست میآید ،GMM .یک چارچوب گسترده برای تخمين محسوب
11
میشود و میتوان نشان داد بسياری از تخمين زنهای مرسوم مثل خانواده  LSاز ،WLS11 ،OLS11
GLSگرفته تا  ،NLSخانواده روشهای متغيرهای ابزاری  IV14شامل  ،...2SLS17خانواده تخمين زنهای
حداکثر نمایی( 19)MLEرا در خود جای میدهد ،لذا این روش از مطلوبيت زیادی برخوردار است.
 -4-1دادهها
جامعه آماری تحقيق شامل پایه پولی ،توليد ناخالص داخلی و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی و
شاخص دستمزد 15به قيمت ثابت 1111میباشد .یکی از متغيرهای غيرقابل مشاهده که در تخمين منحنی
فيليپس کينزین جدید به کار رفته است متغير هزینه نهایی میباشد ،به منظور محاسبه هزینه نهایی واقعی
دو تقریب می توان استفاده کرد :هزینه یک واحد نيروی کار تعدیل شده و شکاف محصول از روند بلند مدت
خود که با فيلتر  HPمحاسبه شده است .به دليل وجود محدودیت آماری 11مربوط به سهم نيروی کار در
بخش صنعت ایران از شکاف محصول به عنوان تقریب هزینه نهایی واقعی استفاده میشود .همچنين یکی
دیگر از متغيرهایی که داده های آن در اقتصاد ایران توليد نشده است ،متغير تورم انتظاری میباشد .در این
مقاله از مقادیر دوره آتی آن استفاده شده است .دادهها بصورت فصلی و برای دوره زمانی
1119q4تا1157q1در نظر گرفته شدهاند .به منظور انجام تجزیه و تحليلهای آماری و انجام روشهای
اقتصاد سنجی در این بررسی از نرم افزار  Eviews6استفاده شده است.
 -4-2بررسی مانایی متغیرها
پيش از انجام هر گونه تحليل بایستی وضعيت مانایی متغيرها آزمون شود .آزمون ریشه واحد دیکیفولر
تعميمیافته یکی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخيص مانایی یک فرایند سری زمانی
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مورد استفاده قرار میگيرد .براساس نتایج این آزمون متغيرهای تورم قيمت ،تورم دستمزد و شکاف توليد
ناخالص داخلی از روند آن در سطح مانا هستند ،به عبارتی متغيرها ) I(0هستند.
جدول  -1نتایج آزمون دیكی فولر تعمیم یافته
مقادیر بحرانی مک كینون برای سطح متغیرها
متغیر

آماره دیكی فولر

π

-4/75

-1/77

-1/11

-1/77

h

سطح معنیداری

سطح معنیداری

1/10

1/11

-1/91

-1/79

-1/91

-1/79

-7/11

-1/74

-1/91

-1/79

-1/99

-4/11

-1/49

-1/15

سطح معنیداری 1/11
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 -4-3نتایج برآورد
نتایج تخمين مدل هایبریدی در فرم خالصه شده در جدول( )1گزارش شده است که ابزارهای به کار
رفته در تخمين ،سه وقفه شکاف توليد ،چهار وقفه تورم و سه وقفه تورم دستمزد و رشد پایه پولی می باشد.
جدول  -2نتایج برآورد حاصل از تخمین  GMMدر فرم خالصه شده
پارامترها

مقدار

آماره t

مقادیر احتمال

ʎ

41/5

1/99

1/1199

1/77

9/54

1/111

1/44

5/11

1/111

ماخذ  :یافته های تحقيق
 : 1/11آماره  Jهانسن
1/19
D-W= 1/19

به ترتيب نشاندهنده درجه آینده نگری و گذشته نگری در تنظيم قيمتها می
و
پارامترهای
باشد .با توجه به ابزارهای انتخاب شده مشخص می شود که بنگاه ها در تنظيم قيمت خود به قيمت های
گذشته بيشتر توجه می کنند .ضریب  ʎهم نشان دهنده تاثير سياست پولی بر روی تورم است که در این
جا معنادار است و با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه تورم  41درصد افزایش می یابد.
آماره گزارش شده در ردیف آخر ،آماره  Jهانسن می باشد که برای آزمون کردن تعداد محدودیت های
بيش از حد شناسایی شده می باشد .این آماره اعتبار مدل را میسنجد و دارای توزیع کای دو با درجه
آزادی برابر با تعداد گشتاورها منهای تعداد پارامترهای تخمين زده شده می باشد .همچنين فرضيه صفر به
فصلنامـه علوم اقتصادی
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صورت آزمون کردن محدودیت های بيش از حد شناسایی شده است .بر این اساس مشاهده می شود مدل به
درستی تصریح شده است.
 -0مدل های ARIMA
 -0-1فرایند ARIMA

این مدلها یکی از مشهورترین مدلهای خطی برای پيشبينی سریهای زمانی سه دهه گذشته هستند که
کاربردهای مفيدی در پيش بينی اقتصادی ،اجتماعی ،مهندسی و مسائل سهام دارند.
مدلهای  ARIMAاز مدلهای خودرگرسيون( ،)ARمدلهای ميانگين متحرک( )MAو ترکيبی از AR
و  MAنشات گرفتهاند .این مدلها وقتی سریزمانی ایستا هستند و داده مفقود شده بين سری زمانی وجود
ندارد ،میتوانند استفاده شوند .فرایند ) ARIMA(p,d,qبرای متغير  xرا می توان به صورت رابطه زیر نشان
داد:
p
q
()1
yt  f ( x)    i yt 1   j t  j  t
i 1

j 1

yt   xt  (1  i) xt
d

و ) f(tروند زمانی را (در صورت وجود) در

yt

d

برآورد میکند .در بيشتر متغيرهای اقتصادی ،معموال

بوده ،در نتيجه 𝜇=) f(tو یا  d=0می باشد:
()4

d=1

f (t )     t

در فرآیند)  ،P,d,q ، ARIMA(p,d,qبه ترتيب بيانگر تعداد جمالت خود رگرسيو ،مرتبه تفاضل گيری و
تعداد جمالت ميانگين متحرک می باشد .در صورتی که  dبرابر با صفر گردد ،فرایند  ARIMAتبدیل به
فرآیند  ARMAمی شود .معموال برای تخمين الگوی  ARIMAو  ARMAاز روش باکس -جنکينز استفاده
می شود .که دارای سه مرحله شناسایی ،تخمين و تشخيص دقت پردازش می باشد.
تعداد جمالت خود رگرسيو و تعداد جمالت ميانگين متحرک معموال با استفاده از توابع خود همبستگی
)(ACو خود همبستگی جزیی( )PACبر اساس مراحل باکس -جنکينز محاسبه می شود ،اما از آنجایی که
ممکن است مدلهای بهينه دیگری وجود داشته باشند که بر الگوی مذکور ترجيح داده شوند ،این مدلها
توسط ضابطههای آکائيک و یا شوارتز -بيزین بازبينی می شوند .به گونهای که مدلی مناسب محسوب می
شود که کم ترین مقدار آماره آکائيک و یا شوارتز -بيزین را داشته باشد.

فصلنامـه علوم اقتصادی
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مقايسه قدرت پيشبيني منحني فيليپس کينزين جديد هايبريدی و مدل  ARIMAاز تورم

 -0-2طراحی و تخمین مدل ARMA

برای پيش بينی داده های سری زمانی به وسيله  ARIMAابتدا مانایی سری زمانی تورم بر اساس آزمون
دیکی -فولر تعميم یافته بررسی شد و مشاهده شد که سری زمانی در سطح مانا است .سپس مرتبه ( )p,qبا
استفاده از توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزیی بر اساس مراحل باکس -جنکينز محاسبه شده است
که کمترین مقدار آکائيک مربوط به فرآیند تعداد جمالت خودرگرسيون و ميانگين متحرک میباشد که
نتایج تفصيلی حاصل از برآورد آن در جدول ( )1آورده شده است که مشاهده میشود همه متغيرها از نظر
آماری معنیدار هستند ،بنابراین مرتبه(4و ARMA )4میباشد.
جدول -3نتایج برآورد مدل ARMA

متغیر

ضرایب

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

11/9

99/5

1/111

)AR(1

1/14

11

1/111

)AR(4

-1/11

-4/99

1/111

)MA(4

-1/19

-11/5

1/111

منبع  :یافته های تحقيق

 -6پیش بینی
به منظور مقایسه قدرت پيش بينی دو مدل  ARIMAو  ،HNKPCآماره ریشه ميانگين مربع
خطا( 19)RMSEهر دو مدل در دو افق پيش بينی جداگانه با یکدیگر مقایسه می شود .آماره  RMSEدو مدل
بر حسب درصد در جدول ( )4گزارش شده است.
جدول -4مقایسه قدرت پیش بینی دو مدل
مدل

 RMSEبا  4افق پیشبینی

 RMSEبا  8افق پیشبینی

HNKPC

1/11

1/17

ARIMA

4/4

1/7

ماخذ  :یافته های تحقيق

بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که در هر دو افق پيش بينی ،مدل فيليپس کينزین جدید
 RMSEکمتری نسبت به مدل  ARIMAداشته است ،بنابراین میتوان گفت که مدل  HNKPCقدرت
پيشبينی باالتری از تورم نسبت به مدل  ARIMAداشته است(.نمودارهای پيش بينی در انتهای مقاله
آورده شده است)
فصلنامـه علوم اقتصادی
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 -7نتیجه گیری
نتایج حاصل از تخمين  HNKPCنشان میدهد که قيمتهای گذشته تاثير بيشتری نسبت به قيمتهای
آینده بر تورم داشته اند و همچنين ضریب شکاف محصول بر تورم معنی دار و مثبت بوده که نشان میدهد با
افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود ،تورم  41درصد افزایش مییابد ،به عبارت دیگر سياستهای
انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد.
سپس بعد از تصریح یک مدل (4و ARMA)4و پيش بينی تورم ،نتایج نشان میدهد که در هر دو افق
پيش بينی ،منحنی فيليپس کينزین جدید ،ریشه ميانگين مربع خطای( )RMSEکمتری نسبت به مدل
 ARMAداشته است و بهتر توانسته تورم را پيش بينی کند.
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