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چكیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخصهای اقتصادی است ،چرا که
تورم اثرهای متعددی بر جنبههای مختلف اقتصاد ی و اجتماعی جامعه دارد .با این رویکرد ،مطالعه حاضر به
شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروههای اصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه
پرداخته است .جهت دستیابی به این هدف ،ابتدا از میان  ۲۱گروه کاالیی اصلی تشکیلدهنده شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی( ،)CPIمهمترین گروههای کاالیی تشکیلدهنده  ،CPIبا استفاده از نمونه تحلیل
حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند .سپس اثر عوامل بر مهمترین گروههای کاالیی
تشکیلدهنده  CPIمورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد از میان
کاالهای گروههای اصلی ،گروه خوراکیها و آشامیدنیها (گروه  ،)۲گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر
سوختها (گروه  )۴و همچنین کاالهای گروه حملونقل (گروه  )۷نسبت به سایر گروهها بیشترین نقش را
در ایجاد تورم داشته و به ترتیب  ۲۱/۲۱ ،۱۱/۲۱و  ۲۱/۱۱درصد از کل تغییرات ایجادشده در  CPIرا طی
دوره مورد بررسی توضیح میدهند .همچنین نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که کاالهای گروه  ۲طی
دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأث یر تغییرهای نقدینگی ،نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی،
کاالهای گروه ۴تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کاالهای گروه  ۷بیشتر
تحت تأثیر حجم نقدینگی ،انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشتهاند.
واژههای كلیدی :گروههای اصلی ،تورم ،تحلیل حساسیت شبکه عصبی.
طبقه بندی C53; E31; E3 : JEL
 -1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ،پژوهشکده مطالعات تطبیقی و اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول).
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 -2دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران.
 -3دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -4دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران.
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 -1مقدمه
تورم ،رشد اقتصادی و بیکاری از شاخصهای مهم اقتصاد کالن هستند که همواره در کانون توجه
اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار دارند به طوری که سیاستگذاران میتوانند با تنظیم آنها ،شرایط
اقتصادی جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند .با این وجود بسیاری از اقتصاددانان
معتقدند که اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر اقتصادی است ،چرا که افزایش سطح عمومی
قیمتها و یا به عبارت دیگر تورم اثرات متعددی بر جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد .تورم
سبب میشود تا درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار ،مالکان
مستغالت و صاحبان حرفهها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض درآمد افرادی که دارای درآمدهای ثابت
هستند ،کاهش پیدا کند (مهربانی .)۲۱۳۱ ،همچنین بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم
نیز  ،تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری میکنند متضرر خواهند شد که این
امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی داشته و میل به کاالهای بادوام و سرمایهای مانند زمین و مسکن
افزایش پیدا خواهد کرد که میتواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد (پرمه و قربانی .)۲۱۳۱ ،از طرف
دیگر افزایش تورم میتواند عامالن اقتصادی را در تصمیمگیری خود دچار بالتکلیفی کند ،زیرا وجود تورم،
بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه ،با مشکل مواجه میکند؛ و در نهایت آن که تورم در
بیشتر مواقع موجب اخالل در موازنه پرداختها میشود ،زیرا از یك سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل،
میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش مییابد .نکته قابلتوجه در خصوص تورم آن
است که علی رغم وجود یك تعریف مشخص در خصوص تورم ،دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم
وجود ندارد .برخی از اقتصاددانان رشد بی رویه حجم پول ،گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کاال ،برخی فشار
هزینه و افزایش قیمت نهادههای تولیدی و در نهایت عده ای دیگر عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در
بخشهای مختلف و ضعف بخشهای کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم میدانند (سلطانی و
لشکری .)۲۱۱۱ ،بر این مبنا تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجامشده
و بسته به مبانی نظری و تئوریك موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتاً گسترده نیز
میباشد ،کارهای تجربی بسیار متنوعی انجامشده و در نهایت نیز راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل
تورم ارائه شده است.
نصر اصفهانی و یاوری ( ،)۲۱۳۱عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران را مورد بررسی قراردادند
نتایج حاصل از مطالعه های آنها نشان داد که تورم در ایران فقط پدیده پولی نمیباشد بلکه نرخ ارز و
تکانههای تورم نیز در کوتاهمدت بر نوسانات تورم تأثیر مثبت دارند .عماد زاده و همکاران ( ،)۲۱۳۴با مطالعه
بر روی عوامل پولی و غیر پول ی موثر بر تورم در ایران سهم تورم وارداتی ،تورم انتظاری ،رشد نرخ ارز و شکاف
تولید از تورم را به ترتیب  2/۱ ،۷/۱ ،۱۱/2و  ۱/2درصد برآورد کردند .مهرابی بشر آبادی و همکاران (،)۲۱۳۱
تأثیر شوكهای نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران را مورد بررسی قراردادند  .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران به شمار
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میروند .دهمرده و کسایی ( ،)۲۱۱۱ریشههای تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قراردادند نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که نرخ رشد نقدینگی ،نرخ رشد تورم وارداتی ،نرخ رشد بهرهوری نیروی کار ،نسبت نرخ
ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی ،شکاف تولید ،کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی از عوامل اصلی
موثر بر تورم در ایران به شمار میروند .آگوستین و همکاران ( ،)۱۱۱۴ارتباط بین نرخ ارز اسمی و نرخ تورم را
در  ۳۱کشور جهان مورد بررسی قراردادند نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارتباط مثبت و معنی داری
بین نرخ ارز اسمی و نرخ تورم این کشورها وجود دارد .الجبرین ( ،)۱۱۱2در مطالعه خود عوامل تعیینکننده
تورم در سه کشور عربستان ،کویت و بحرین را مورد بررسی قرارداد  .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
رشد تولیدات نفتی ،نرخ رشد قیمت نفت ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و حجم نقدینگی ،از عوامل
مهم ایجادکننده تورم در این کشورها میباشند .ایوان و همکاران ( )۱۱۱۳علل تورم در کشور اکوادور را مورد
بررسی قراردادند نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نرخ تورم در این کشور طی دوره مورد بررسی به
طور عمده تحت تأثیر قیمتهای بینالمللی ،نرخ ارز و سیاستهای پولی و مالی دولت قرار داشته است.
در مطالعات عنوانشده جدا از متغیرهای توضیحی تأثیرگذار بر تورم که بر گرفته از نظریههای مختلف
ارائهشده درباره تورم میباشند ،آن چه که در همه مطالعات مشترك به نظر میرسد نگاه و تعریف آنها از
مسئله تورم می باشد .به طوری که در همه این مطالعات شاخص قیمت کل بهای کاالها و خدمات مصرفی
( ) CPIو یا رشد آن ،به عنوان متغیری برای تورم در نظر گرفتهشده و با توجه به نظریههای مختلف تورم،
اثرات عوامل مختلفی چون نرخ ارز ،شکاف تولید ،تورم وارداتی ،تورم انتظاری و  ...بر روی آن مورد بررسی
قرار گرفته است؛ اما آن چه که در این مطالعه های کمتر به آن توجه شده است  ۲۱گروه اصلی کاالیی است
که تورم از آن تشکیل شده است ۲ .در این صورت بیان مسئله به صورت آن چه که در این مطالعات به آن
اشاره شده است صحیح نمیباشد و نمیتوان تنها از متغیر  CPIو یا رشد آن به عنوان متغیری برای تورم
استفاده نمود .چرا که منشأ تأثیرپذیری گروههای کاالیی از نظریههای مختلف تورم یکسان نبوده و برخی از
کاالها ممکن است از برخی سیاستها بیشتر متأثر و برخی دیگر از گروههای کاالیی ممکن است از آن
سیاست کمتر متأثر شوند و یا به کل از آن تأثیر نپذیرند؛ بنابراین سؤال مهمی که مطرح میشود آن است
که گروههای کاالیی و خدمات اصلی تشکیلدهنده تورم از چه سیاستهای متأثر میشوند؟ وزن و اهمیت
سیاستهای مختلف در این گروهها به چه صورت میباشد؟ بنابراین مطالعه حاضر با این رویکرد و باهدف
پاسخگویی به این سؤاالت ،به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروههای کاالیی اصلی
تشکیلدهنده تورم طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه ( )۲۱۳۴- ۲۱۳۱پرداخته است.
 -2روش پژوهش
در مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی اثرات عوامل موثر بر گروههای اصلی تشکیلدهنده تورم،
از الگوی تحلیل حساسیت با استفاده از نمونههای شبکه عصبی مصنوعی  )ANN(۱استفاده شده است .این
روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی دارای مزیتهای زیادی است که از آن جمله میتوان به مستقل
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بودن این روش از توزیع آماری دادهها اشاره نمود (کانیانی و همکاران .)۱۱۱۳ ،همچنین با استفاده از روش
شبکه عصبی مصنوعی می توان مسائل و مشکالتی را مورد بررسی قرارداد که روشهای آماری به دلیل
محدودیت نظریهشان قادر به پاسخگویی به آنها نیستند (ارمینی و همکاران .)۱۱۱۱ ،بر این اساس در ادامه
ابتدا مبانی شبکههای عصبی مصنوعی ب یان ،سپس متغیرهای الگوی تورم تبیین و در نهایت نیز نحوه
طراحی الگوی تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی با توجه به متغیرهای تحقیق مطالعه حاضر مورد
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 -3مبانی مدلهای شبكه عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی ،برای اولینبار توسط مكکوالك و پیتس ( )۲۱۴۱معرفی شدند و سپس با
ظهور الگوریتم آموزش پس انتشار خطا  ۱برای شبکههای پیشخور  ۴توسط راملهارت و همکاران ()۲۱۳2
استفاده از شبکه عصبی وارد مرحله تازهای گردید .شبکههای عصبی مصنوعی همانند شبکه عصبی طبیعی،
از اجزایی به نام سلول عصبی تشکیلشدهاند .به طوری که در این شبکهها تعدادی از سلولها وظیفه دریافت
اثر محرك خارجی ،تعدادی پردازش اطالعات و تعدادی نیز انتقال پاسخ محرك به عضو مورد نظر را بر
عهدهدارند .سلولهایی که وظیفه آنها دریافت معلومات مسأله می باشد ،سلولهای الیهی ورودی،
سلولهایی که پردازش اطالعات را بر عهدهدارند ،سلولهای الیه پنهان و سلولهایی که عالوه بر پردازش
اطالعات ،پاسخ محرك را نیز بر عهدهدارند سلولهای الیه خروجی نامیده میشوند (منهاج .)۲۱۷۱ ،تعیین
تعداد الیه های ورودی و خروجی در شبکه عصبی مصنوعی با توجه به شرایط حاکم بر مسأله ،بانك اطالعاتی
موجود و عوامل موثر تعیین میشود .همچنین الیههای پنهان نقش عمدهای در قدرت شبکه دارند ،به طوری
که اگر تعداد الیههای پنهان کم باشد شبکه عصبی نمیتواند نگاشت غیرخطی بین ورودی و خروجی را با
دقت الزم منعکس کند و اگر تعداد آنها زیاد باشد شبکه نگاشت غیرخطی پیچیدهای تولید میکند که در
مقابل دادههای جدید عملکرد مناسبی ندارد (بنیمهد و همکاران .)۲۱۳۱ ،در مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی دادهها قبل از ارائه به شبکه باید نرمال شوند؛ زیرا واردکردن دادهها به صورت خام باعث کاهش
سرعت و دقت شبکه میشود (حسینی و همکاران .)۲۱۳2 ،جهت نرمالسازی دادهها به طور معمول از رابطه
زیر استفاده میشود:

)zi  zi (min

()۲

)zi (max)  zi (min

xi 

در رابطه ( xi ،)۲مقدار نرمال شده ورودی z i ،میانگین دادهها zi (max) ،و)  zi ( m i nبه ترتیب مقادیر
مربوط به حداکثر و حداقل دادهها میباشند(راکعی و همکاران .)۲۱۳2 ،در هر شبکه عصبی مصنوعی الیه
ورودی ،الیه پنهان و الیه خروجی توسط اتصاالتی با وزنهای مختلف به هم متصل میباشند .برای تعیین
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وزن های اتصال در یك شبکه ی عصبی مصنوعی ،ابتدا اطالعات مربوط به مثالهایی که در زمینهی مسأله
مورد نظر در اختیار می باشد به کار برده میشود سپس به کمك این اطالعات و یك برنامه کامپیوتری،
وزنهای اتصال به نحوی تعیین می گردند که بتوانند رفتار مسأله را منتقل نمایند .به تعیین وزنهای اتصال،
به اصطالح آموزش شبکه  ۱گفته میشود .این مرحله شبیه به کالیبراسیون میباشد .اطالعات مورد نظر به
عنوان دادههای آموزش به شبکه معرفی می شوند و شبکه در جریان فرآیند یادگیری ،بر اساس اشتباه یا
تفاوت بین خروجی شبکه و واکنش مورد انتظار ،مقادیر وزنهای خود را اصالح میکند .پس از تکرار این کار
برای دفعه های زیاد وزنها به گونهای هنگام میشوند که با دیدن اطالعات جدید جواب مناسبی ارائه می-
دهند (لی و همکاران.)۱۱۱2 ،
۷
2
برای آموزش شبکههای عصبی میتوان از الگوریتم پس انتشار خطا ) ، (BPالگوریتم گرادیان نزولی
) ،(CGالگوریتم مومنتم  ۳و الگوریتم لِوِنبرگ ـ مارکوئت  ۱استفاده نمود .در ادامه زمانی که مقادیر معلوم در
مسأله به الیه ورودی داده می شود ،در وزن اتصال میان آن سلول و سلول الیه بعد ضرب شده و به سلول
بعدی منتقل می شود .در الیه بعدی تمام ورودیهایی که به سلول وارد میشوند باهم جمع شده و مجموع
به دست آمده از یك تابع به نام تابع فعالیت می گذرد و خروجی سلول را تشکیل میدهد .توابع فعالیت دارای
انواع مختلفی نظیر توابع باینری ،سیگموئید ،تانژانت هیپرلیك ،خطی و گوسی میباشند .مقادیری که از
سلولهای الیهی آخر به دست میآید ،جوابهای مسأله خواهند بود که با جوابهای واقعی مقایسه شده و
در صورت کم بودن خطای بین دو مقدار به عنوان جواب اصلی پذیرفته میشوند (منهاج.)۲۱۷۱ ،
جهت مقایسه دقت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی در ساختارهای مختلف طراحیشده از معیارهای
مختلفی ،نظیر میانگین مجذور خطا ( ،)MSEمیانگین مجذور خطای استاندارد نرمال شده )،(NMSE
میانگین قدر مطلق خطا ) (MAEو ضریب همبستگی ( )Rاستفاده میشود این معیارها را میتوان به صورت
روابط ( )۱تا ( )۱نشان داد:
( ∑
)
()۱
)

()۱

(

∑
|∑

|

()۴
)(۱

)

(

∑

)

(

∑

√

(منهاج .)۲۱۷۱ ،در نهایت نیز ،با اطمینان از قابلیت مناسب ساختار طراحیشده با استفاده از معیارهای
دقت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی ،تحلیل حساسیت ارتباط بین متغیرهای ورودی ( )sو متغیرهای
خروجی ( )pانجام میگیرد.
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 -4تبیین متغیرهای الگوی تورم
در مطالعه حاضر جهت تبیین الگوی متغیرهای موثر بر تورم از الگوی ارائهشده توسط دارات و آریز
( ،)۲۱۱۱دیم و فیزا ( )۲۱۱۱و سیرگار و راجاگورو ( )۱۱۱۱استفاده شده است .الگوی مورد نظر به گونهای
انتخاب شده است که از تمامی نظریه های اقتصادی ،در خصوص منشأ تورم ،نمایندهای وجود داشته باشد .به
این منظور جهت بررسی میزان اثرگذاری طرف عرضه اقتصاد بر سطح عمومی قیمتها متغیر شکاف تولید،
جهت بررسی انطباق نظریه فشار هزینه متغیر نرخ ارز ،جهت بررسی انطباق نظریه ها انتظارهای تورمی
شاخص قیمت بهای کاالها و خدمات مصرفی با یك وقفه و در نهایت جهت بررسی انطباق نظریه پولیون
متغیر حجم نقدینگی وارد مدل شده است .همچنین با توجه به مطالعه فرزین وش و لشکری(  )۲۱۳۱متغیر
نرخ بهره داخلی به عنوان عامل موثر بر تقاضای پول داخلی و بنابراین به عنوان عاملی که به طور غیرمستقیم
بر سطح عمومی قیمتها مؤثر است وارد مدل شده است .در ادامه با توجه به وابستگی کشورهای در حال
توسعه و از جمله ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت و همچنین کسری بودجه مداوم دولت طی
سالهای اخیر این دو متغیر نیز وارد مدل شدهاند.
در نهایت الگوی متغیرهای اثرگذار بر تورم به صورت رابطه ( )2تبیین شده است:
() 2

)

(

در رابطه ( P ،)2شامل شاخص بهای  ۲۱گروه کاالها و خدمات اصلی تشکیلدهنده نرخ تورم به قیمت
ثابت سال  Y ،۲۱۳۱شکاف تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  EX ،۲۱۳۱نرخ ارز در بازار موازی ارز
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی با یك وقفه،
(نرخ بازار غیررسمی دالر آمریکا به ریال)،
۲۱
حجم نقدینگی r ،نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری  ،کسری بودجه دولت ،و  OIمتغیر مربوط
به درآمدهای نفتی میباشد.
 .۵طراحی الگو و معرفی متغیرها
جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در مطالعه حاضر ،در مرحله اول تحلیل حساسیت بین شاخص قیمت
گروههای کاالیی اصلی تشکیلدهنده تورم و شاخص قیمت کل مصرفکننده انجام شده است .برای این
منظور ۲۱ ،گروه اصلی تشکیل دهنده شاخص قیمت کل بهای کاالها و خدمات مصرفی شامل ( )۲خوراکیها
و آشامیدنیها )۱( ،دخانیات )۱( ،پوشاك و کفش )۴( ،مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها )۱( ،اثاث،
لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ()2بهداشت و درمان )۷( ،حملونقل )۳( ،ارتباطات )۱( ،تفریح و امور
فرهنگی )۲۱( ،تحصیل )۲۲( ،رستوران و هتل و ( )۲۱کاالها و خدمات متفرقه به عنوان متغیرهای ورودی
( ) sانتخاب و شاخص بهای کل کاالها و خدمات مصرفی نیز به عنوان متغیر خروجی ( )pوارد مدل شبکه
عصبی شده است .در این مرحله اثرهای هر یك از  ۲۱گروه کاالیی بر شاخص قیمت کل مصرفکننده مورد
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بررسی قرارگرفته و در نهایت مشخص خواهد شد که کدام یك از این گروههای کاالیی بیشترین نقش را در
ایجاد تورم طی دوره مورد بررسی ( )۲۱۳۱-۲۱۳۴ایفا نمودهاند .با شناسایی مهمترین گروههای کاالیی
تأثیرگذار بر شاخص قیمت کل مصرفکننده از میان  ۲۱گروه کاالیی موجود ،در مرحله دوم علل و منشأ
رشد شاخص قیمت این گروهها ی کاالیی با استفاده از عوامل موثر بر تورم که در قسمت قبل تبیین شدند
مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور عوامل موثر بر تورم شامل ( )۲شکاف تولید ناخالص داخلی (،)Y
))۴( ،
( )۱نرخ ارز در بازار موازی ارز ( ) ۱( ،)Exشاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی با یك وقفه (
حجم نقدینگی ( ) )۱( ،نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری ( )2( ،)rکسری بودجه دولت (،)Bs
( )۷درآمدهای نفتی ( )OIبه عنوان متغیرهای ورودی ( )sو گروههای کاالیی اصلی حاصل از مرحله اول به
عنوان متغیر خروجی ( )pوارد مدل شبکه عصبی شده است.
در ادامه با توجه به مراحل انجام کار در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،متغیرهای ورودی (sها) در هر
۲۲
یك از این دو مرحله به سه زیرمجموعه مجزا تحت عنوان دادههای آموزش ( ،)S1دادههای اعتبارسنجی
( )S2و دادههای آزمون ( )S3تقسیم و بر این اساس  ۴۱درصد از دادهها به عنوان دادههای آموزش و به
ترتیب  ۱۱و  ۱۱درصد داده ها به امر اعتبارسنجی و آزمون اختصاص داده شده است .سپس با توجه به
قابلیتهای باالی شبکه پرسپترون چند الیه ،این شبکه جهت طراحی ساختارهای مختلف مورد استفاده قرار
گرفته است .جهت تعیین تعداد الیه مخفی برای هر شبکه ،بر اساس تجربیات گذشته تنها یك الیه مخفی
برای هر شبکه در نظر گرفته شده و تعداد نرونها در الیههای مخفی نیز بین  ۱تا  ۱۱نرون متغیر بوده است.
به منظور تعیین توابع فعالیت در الیه مخفی و خروجی از آن جا که تابع سیگموئید در ساختارهای مختلف
طراحی شده دارای عملکرد بهتری بوده از این تابع به عنوان تابع فعالیت در الیه مخفی و خروجی استفاده
شده است .همچنین با توجه به مزیت باالی الگوریتم آموزش مومنتم نسبت به سایر الگوریتمهای آموزش،
جهت فرار از دام مینیمم محلی  ،۲۱برای تصحیح وزنها و به دست آوردن وزنهای بهینه شبکه از الگوریتم
آموزش مومنتم و جهت آموزش و یادگیری شبکه به ترتیب از نرخها ی آموزش و یادگیری  ۱/۲و ۱/۱
استفاده شده است؛ و در نهایت جهت مقایسه دقت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی در ساختارهای مختلف
طراحی شده و همچنین اطمینان از نتایج تحلیل حساسیت بین متغیرهای ورودی ( )sو متغیرهای خروجی
( )pدر بهترین ساختار طراحیشده در هر یك از مراحل اول و دوم از معیارهای میانگین مجذور خطا،
میانگین مجذور خطای استاندارد نرمال شده ،میانگین قدر مطلق خطا ضریب همبستگی استفاده شده است.
روش جمعآوری اطالعات
اطالعات مربوط به کلیه متغیرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت ماهانه و برای دوره
زمانی() ۲۱۳۴-۲۱۳۱از منابع مختلف آماری بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران جمعآوری شده است .برای
برخی از متغیرها که مقادیر ماهانه آنها موجود نبوده است با بررسی سری متغیر و درونیابی ،نرخ رشد
ماهانه متغیر به صورت خطی و یا نمایی محاسبهشده و بر این اساس این مقادیر نیز به صورت ماهانه
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محاسبهشدهاند  .همچنین جهت محاسبه شکاف تولید و عرضه از روش فیلترینگ هودریك-پرسکات استفاده
شده است.
جهت بررسی و تحلیل حساسیت اثر گروههای کاالیی بر شاخص کل قیمت مصرفکننده با توجه به آن
چه گفته شد ،ساختارهایی متفاوت ایجاد ،که این ساختارها ،از لحاظ تعداد الیههای مخفی ،تابع فعالیت الیه
مخفی و تابع فعالیت الیه خروجی یکسان و تنها در تعداد نرونهای الیه مخفی متفاوت بودهاند .از آنجا که
تعداد نرونها در الیه مخفی بین  ۱تا  ۱۱نرون متغیر بوده است در مجموع  ۲۱شبکه طراحی و در نهایت با
توجه به معیار حداقل  MSEدادههای آموزش ،شبکه  ۲۳با  ۲۱نرون در الیه مخفی به عنوان بهترین شبکه
انتخاب شده است .جدول( )۲نتایج مربوط به مشخصات شبکهها برای هر یك از ساختارهای طراحیشده را
نشان میدهد.
جدول  -1مشخصات شبكهها برای هر یک از ساختارهای طراحیشده
تعداد نرون در الیه مخفی

حداقل MSE

۱

۱۱۱۱۱/۱

۱

۱۱۲۷۷/۱

۴

۱۱۲۱۷/۱

۱

۱۱۲۱۱/۱

2
۷

۱۱۱۱۱/۱
۱۱۱۱۳/۱

۳

۱۱۱۷۱/۱

۱

۱۱۱۷۱/۱

۲۱

۱۱۱2۳/۱

۲۲

۱۱۱۷۴/۱

۲۱
۲۱

۱۱۱۷۲/۱
۱۱۱2۱/۱

۲۴

۱۱۱2۱/۱

۲۱

۱۱۱2۱/۱

۲2

۱۱۱2۴/۱

۲۷

۱۱۱2۱/۱

۲۳

۱۱۱2۱/۱

1۱

۰۰۰۵۰/۰
۱۱۱2۷/۱

۱۱
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در ادامه ،برای آن که تحلیل حساسیت اثرهای شاخص قیمت کاالی گروههای مصرفی بر شاخص کل
قیمت مصرفکننده ،از قابلیت مناسبی برخوردار و بتواند خروجی شبکه و خروجی واقعی را با باالترین درجه
صحت و کمترین خطا شبیهسازی نماید الزم است نتایج معیارهای دقت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی
برای بهترین ساختار طراحیشده مورد بررسی قرار گیرد .جدول ( )۱آمارههای مربوط به معیارهای دقت
پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی را در بهترین ساختار طراحیشده نشان می دهد .بر اساس نتایج این جدول
مشخص است شبکه شماره  ۲۳بهترین شبکه برای پیشبینی دادههای آزمون میباشد به طوری که به عنوان
مثال ضریب همبستگی ( )Rدر این ساختار طراحیشده برابر با  ۱۱۴/۱بوده و سایر معیارهای دقت پیشبینی
شبکه عصبی مصنوعی نیز در حد مطلوبی قرار دارند.
جدول -2نتایج معیارهای دقت پیشبینی شبكه عصبی مصنوعی
معیار دقت

مقدار

MSE

۱۱۱/۱

NMSE

۱۲۲/۱

MAE

۱۴۲/۱

R

۱۱۴/۱
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با اطمینان از قابلیت مناسب بهترین ساختار طراحیشده ،تحلیل حساسیت ارتباط میان کاالهای
گروههای اصلی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی طی دوره()۲۱۳۴-۳۱انجام و نتایج مربوط به آن در
نمودار ( )۲نشان داده شده است .همانگونه که نتایج این نمودار نشان میدهد اگر چه ارتباط میان  ۲۱گروه
کاالیی اصلی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ارتباطی مثبت میباشد با این وجود گروههای کاالیی
فوق اثرهای یکسانی بر تورم ندارند .از میان کاالهای گروههای اصلی ،گروه خوراکیها و آشامیدنیها (گروه
 ،)۲گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها (گروه  )۴و همچنین کاالهای گروه حملونقل (گروه )۷
نسبت به سایر گروهها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب  ۲۱/۲۱ ،۱۱/۲۱و  ۲۱/۱۱درصد از
کل تغییرات ا یجادشده در تورم را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند .همچنین کاالهای گروه ارتباطات
(گروه  ) ۳و گروه تفریح و امور فرهنگی (گروه  )۱نسبت به سایر گروهها از کمترین توضیح دهندگی تورم
برخوردار می باشند .به طوری که تغییر در شاخص قیمت این دو گروه از کاالها ،به ترتیب تنها  ۲/2۱و ۱/۲۱
درصد از افزایش تورم در دوره مورد نظر را توضیح میدهند.
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نمودار -1تحلیل حساسیت نقش كاالهای گروههای اصلی در شكلگیری شاخص بهای كاالها و
خدمات مصرفی (منبع :یافتههای تحقیق)

اگر چه نتایج حاصل از تحلیل حساسیت ارتباط میان کاالهای گروههای اصلی و شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی (نمودار  ) ۱اطالعات مفیدی را از نقش و سهم هر یك از کاالهای گروههای اصلی در نرخ
تورم ارائه مینماید با این وجود اطالعاتی را در مورد علل و منشأ تورم و این که تغییر در شاخص بهای هر
یك از کاالهای گروه های اصلی از چه عواملی ناشی شده است ارائه نمیدهد .درحالیکه شناخت سهم و
میزان اهمیت این عوامل از نقش مهمی جهت سیاستگذاری در امر کنترل نرخ تورم برخوردار میباشد؛
بنابراین به منظور شناسایی این عوامل ،با توجه به نظریههای مختلف اقتصادی و مطالعه های داخلی
بیانشده در قسمتهای قبل ،اثرهای ( )۲شکاف تولید ناخالص داخلی ( )۱( ،)GYنرخ ارز در بازار موازی ارز
) )۴( ،حجم نقدینگی ( ) )۱( ،نرخ
( ) ۱( ،)Exشاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی با یك وقفه (
بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری ( )2( ،)rکسری بودجه دولت ( )Bsو ( )۷درآمدهای نفتی ( )OIبر
شاخص قیمت گروههای  ۴ ،۲و  ۷که دارای بیشترین اثر بر روی شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی
بودهاند مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
جهت بررسی و تحلیل حساسیت این مسأله همانند قبل نیاز به طراحی شبکه با باالترین معیارهای دقت
میباشد .جهت طراحی شبکه مورد نظر همانند قبل ،در مجموع  ۲۱شبکه طراحی و در نهایت با توجه به
معیار حداقل  MSEدادههای آموزش ،شبکه  ۲۱با  ۲۴نرون در الیه مخفی به عنوان بهترین شبکه انتخاب
شده است .جدول  ۱و  ۴به ترتیب نتایج مربوط به مشخصات شبکههای مختلف طراحیشده و همچنین
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نتایج معیارهای دقت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی در بهترین ساختار طراحیشده را نشان میدهند.
همانگونه که از جدول  ۴مشاهده میشود شبکهی  ۲۱از قابلیت مناسبی برخوردار بوده و شبیهسازی بین
خروجی شبکه و خروجی واقعی در این ساختار بر اساس معیارهای ارائهشده دارای باالترین درجه صحت و
کمترین خطا میباشد.
جدول  -3مشخصات شبكهها برای هر یک از ساختارهای طراحیشده
تعداد نرون در الیه مخفی
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جدول -4نتایج معیارهای دقت پیشبینی شبكه عصبی مصنوعی
عوامل موثر شكاف تولید نرخ ارز در
بر تورم
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با توجه به مناسب بودن معیارهای دقت پیشبین در بهترین شبکه ،تحلیل حساسیت ارتباط میان ۱
گروه اصلی کاالیی  ۴ ،۲و  ۷و متغیرهای ( )۲شکاف تولید ناخالص داخلی )۱( ،نرخ ارز بازار آزاد )۱( ،شاخص
قیمت کاالها و خدمات مصرفی با یك وقفه )۴( ،حجم نقدینگی )۱( ،نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق
شهری )2( ،کسری بودجه دولت و ( )۷درآمدهای نفتی انجام و نتایج مربوط به این تحلیل حساسیت در
جدول(پنج) ارائه داده شده است .همانگونه که نتایج این جدول نشان میدهد میزان تأثیرپذیری هر  ۲از
گروههای کاالیی مورد بررسی از این عوامل هفت گانه متفاوت بوده است .همانگونه که نتایج جدول مذکور
نشان میدهد کاالهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی ،نرخ ارز بازار
آزاد ،شکاف تولید ناخالص داخلی و انتظارهای تورمی قرار داشته است به طوری که این متغیرها ،به ترتیب
سه ۱۱/۱ ،۱۲/۱ ،۱۳/و  ۴/۲۱درصد از کل تغییرات شاخص بهای کاالهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها را
طی دوره مورد بررسی توضیح میدهند .تأثیرگذاری این متغیرها بر شاخص بهای کاالهای گروه خوراکیها و
آشامیدنیها را میتوان با توجه به مسأله خشکسالی در کشور(به خصوص سال زراعی  )۳۷-۳2و نرخ باالی
رشد نقدینگی(به طور متوسط  ۱۴/۱درصد در سال) طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه مورد بررسی
قرارداد  .از یك سو بروز خشکسالی طی این دوره شکاف در عرضه و تقاضا را افزایش داد و از سوی دیگر
سیاست های انبساطی دولت سبب افزایش نقدینگی در جامعه گردید بنابراین مازاد تقاضا افزایش و با دخالت
دولت جهت کنترل قیمت خوراکیها و آشامیدنیها از طریق واردات و همچنین با توجه به ثابت نبودن نرخ
ارز شاخص بهای کاالهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها افزایش یافته است.
کاالهای گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها نیز اگر چه طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر
کسری بودجه دولت و تورم انتظاری قرار داشته اند با این وجود متغیری که این گروه کاالیی را بیش از این
دو متغیر متأثر ساخته است نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری میباشد به گونهای که تغییر در این
متغیر حدود  ۱/۴۱درصد از افزایش در شاخص بهای کاالهای گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها را
طی دوره مورد بررسی توضیح میدهد .این مسأله را میتوان در چارچوب طرح کاهش نرخ سود بانکی که با
عنوان« طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی ،متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی»
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در سال  ۲۱۳۱تصویب و به اجرا درآمد بررسی نمود .چرا که به موجب این طرح دولت و بانك مرکزی مکلف
شدند تا سود مورد انتظار تسهیالت بانکی در عقود با بازدهی ثابت را طی برنامه چهارم توسعه طوری کاهش
دهند که قبل از پایان برنامه ،نرخ سود اینگونه تسهیالت در تمامی بخشهای اقتصادی یك رقمی شود؛
بنابراین با اجرایی شدن این طرح از سال  ،۲۱۳۱پساندازها از سیستم بانکی خارج و به سمت بازار داراییها
به خصوص مسکن منتقلشده و سبب افزایش شاخص قیمت کاالهای مربوط به این بخش شده است.
همچنین همانگونه که نتایج نشان میدهند کاالهای گروه حملونقل نیز طی دوره مورد بررسی بیشتر
تحت تأثیر حجم نقدینگی ،انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشتهاست به طوری که تغییر در این
متغیرها ،به ترتیب  ۱۱/2 ،۱2/۴و ۲۱/۱درصد از تغییرهای شاخص بهای کاالهای گروه حملونقل را طی
دوره مورد بررسی توضیح می دهد .افزایش نقدینگی از طریق سیاستهای انبساطی دولت طی دوره مورد
بررسی و همچنین وابستگی شدید کرایه حملونقل درونشهری و برونشهری به قیمت سوخت و همچنین
افزایش هزینه تولید ناشی از شکلگیری انتظارهای تورمی تأثیر باالی دو متغیر نقدینگی و انتظارهای تورمی
را بر شاخص کاالهای گروه حملونقل منطقی به نظر میرساند .از طرف دیگر تأثیرگذاری نرخ ارز را نیز ،با
توجه به آن که بسیاری از وسایل و قطعه های تعمیراتی مربوط به وسایل نقلیه داخلی از خارج از کشور وارد
میشود میتوان توجیه نمود.
جدول  -۵تحلیل حساسیت نقش عوامل موثر بر تورم در ایران و شاخص بهای كاالهای گروههای اصلی
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 -۶جمعبندی و پیشنهادها
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر اقتصادی است ،چرا که
تورم اثرهای متعددی بر جنبههای مختلف اقتصاد ی و اجتماعی جامعه دارد .با این رویکرد ،در مطالعه حاضر
عوامل موثر بر گروههای اصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت دستیابی به این هدف ،ابتدا از میان  ۲۱گروه کاالیی اصلی تشکیلدهنده شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی ( ،)CPIمهمترین گروههای کاالیی تشکیلدهنده  ،CPIبا استفاده از مدل تحلیل حساسیت
فصلنامـه علوم اقتصادی
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شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند .سپس با تبیین علل و منشأ تورم در ایران به کمك نظریههای
مختلف اقتصادی و مطالعه های داخلی ،اثرهای این عوامل بر مهمترین گروههای کاالیی تشکیلدهنده CPI
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد از میان کاالهای گروههای اصلی،
گروه خوراکیها و آشامیدنیها (گروه  ،)۲گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها (گروه  )۴و همچنین
کاالهای گروه حملونقل (گروه  )۷نسبت به سایر گروهها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و کاالهای
گروه ارتباطات (گروه  )۳و گروه تفریح و امور فرهنگی (گروه  )۱نسبت به سایر گروهها از کمترین توضیح
دهندگی تورم برخوردار بودهاند .همچنین نتایج نشان میدهند کاالهای گروههای خوراکیها و آشامیدنیها
طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأث یر تغییرهای نقدینگی ،نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص
داخلی ،کاالهای گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق
شهری و در نهایت کاالهای گروه حملونقل نیز بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی ،انتظارهای تورمی و نرخ
ارز بازار آزاد قرار داشته اند .با توجه به نتایج به دست آمده مشخص است که منشأ تأثیرپذیری گروههای
کاالیی از نظریه های مختلف تورم یکسان نبوده و برخی از کاالها ممکن است از برخی سیاستها بیشتر متأثر
و برخی دیگر از گروههای کاالیی ممکن است از آن سیاست کمتر متأثر شوند و یا اصالً از آن تأثیر نپذیرند؛
بنابراین این فرضیه که تأثیر سیاستهای مختلف بر گروههای مختلف کاالیی تشکیلدهنده شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی یکسان میباشد و مبنای بسیاری از مطالعه های انجامگرفته در زمینه ریشه و علل
تورم در کشور میباشد در این مطالعه رد و مورد تأیید قرار نمیگیرد .بر این اساس پیشنهاد میشود جهت
ارائه راه حل منطقی و حل مسأله تورم به ریشههای تورم در هر یك از گروههای کاالیی و عوامل موثر بر
آنها توجه و با معیار قرار دادن این عوامل راهحلهای سیاستی مناسب اتخاذ گردد.
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یادداشتها
 برق و گاز و سایر سوخت، آب،) مسكن۴( ،) پوشاك و كفش۳( ، ) دخانيات۱( ، ) خوراكيها و آشاميدنيها۱(  گروه کاالیی شامل۱۱  این.۱
،) تفریح و امور فرهنگي۹( ،) ارتباطات۸( ،) حمل و نقل۷( ، )بهداشت و درمان۶( ، لوازم وخدمات مورد استفاده درخانه،) اثاث۵( ،ها
.) كاالها و خدمات متفرقه میباشد۱۱( ) رستوران و هتل و۱۱( ، ) تحصيل۱۱(
2
. Artificial Neural Network
3
. Back Propagation Algorithm
4
. Feed Forward
5
. Training
6
. Back Propagation Algorithm
7
. Conjugate Gradient
8
. Momentum
9
. Levenberg-Marquardt
 از آن جا که نرخ سود بانكي در ایران توسط مقام های پولی به صورت دستوری و بدون ارتباط با عرضه و تقاضاي پول تعيين میشود در.۹
.این مطالعه از نرخ بازدهي اجاره مسكن در مناطق شهری به عنوان جایگزینی برای نرخ بهره داخلی استفاده شده است
11
. Cross Validation
12
. local minima
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