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Abstract
This paper investigates the effectiveness of monetary policy in recession and
expansion periods of business cycles in Iran. It uses the distribution of price
changes over time using micro-data of producer and consumer price indices from
March 2004 to March 2007 and March 1990 to March 2017. Results show that
the observed distribution price changes at the producer and consumer levels
change significantly over time. Whereas price flexibility (or, similarly, price
stickiness) is closely related to the impact of monetary policy, the variable
distribution of price changes over time suggests that the effectiveness of monetary
policy should also change over time. We estimated the related parameters using
the Ss model and the observed facts from the distribution of price changes, the
price flexibility index, which shows how prices react to a monetary policy shock.
The correlation coefficient and regression analysis results showed that the price
flexibility index is counter-cyclical; this means that during periods of economic
recession, the index of price flexibility increases. Therefore, the impact of
monetary policy on real output decreases. However, during periods of economic
expansion, the impact of monetary policy increases.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

!--ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان---------

ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در دوران رﮐﻮد و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻫﻮﻣﻦ ﮐﺮﻣﯽ ﺧﺮمآﺑﺎدي

ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﮐﻠﯿﺎن

اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن ،اﯾﺮان
داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
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 .1مقدمه
تاکنون مطالعات فراوانی نشان دادهاند که اثر سیاسا پولی بر متریرهای حقیقی در بلندمدت
خن ی اسا ،اما ممکن اسا به دلیل وجود چسبندگی قیماها در کوتاهمدت ،سیاسا پولی
به طور موقا اثرات حقیقی داشته باشد و موج ثباتبخشی به اقتصاد شود د Barro,
 .)2013در ادبیات کینزی جدید ،وجود چسبندگیهای اسمی اسا که سب میشود
تکانههای سیاسا پولی بر اقتصاد اثر حقیقی داشته باشند .بنابراین ،میزان واکنش سطچ
عمومی قیماها به تکانههای پولی ،سوالی محوری در بین اقتصاددانان حوزه سیاسا پولی
و همچنین حوزه سیاساگذاری اقتصادی اسا؛ چسبندگی قیماها فرضی اساسی در
مدلهای کینزی جدید محسوب شده و برای درک واکنش متریرهای اقتصاد کتن به
تکانههای پولی از اهمیا خاصی برخوردار اسا.
درجه چسبندگی قیماها ،اطتعات مفیدی را در رابطه با واکنش تولید و تورم به
تکانههای پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاسا پولی ارائه میدهد ،چراکه کانال نرخ بهره
حقیقی به عنوان مهمترین کانال انتقال سیاسا پولی به صورت تنگاتنگی با میزان ترییر
قیماها در مواجهه با تکانههای سیاسا پولی در ارتباط اسا .به عنوان م ال ،با اتخاذ سیاسا
پولی انقباضی با فرض عدم ترییر متناس قیماها ،نرخ بهره حقیقی افزایش یافته و موج
باال رفتن هزینه سرمایه و کاهش مخارج سرمایهگذاری و در نهایا کاهش تقاضای کل و
تولید خواهد شد .در مدلهای چسبندگی قیما فرض بر این اسا که بنگاههای اقتصادی در
تعدیل قیما کاالی خود در هر دوره با محدودیاهایی مواجه هستند که باعث میشود
قیماها در واکنش به تکانههای پولی به طور آنی ترییر نکنند و در نتیجه سیاسا پولی بر
بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد .هر چه قیماها چسبندگی بیشتری داشته باشند یا به
عبارت دیگر ،قیماها برای دوره طوالنیتری به طور کامل تعدیل شوند ،اثرگذاری سیاسا
پولی بیشتر و ماندگارتر اسا و در چنین حالتی مقامات سیاساگذار پولی میتوانند در دوره
رکود برای تحریک اقتصاد و بستن شکاف تولید از سیاسا پولی انبساطی بهره گیرند.
همچنین اگر سیاساگذار هدف کاهش تورم را دنبال کند و چسبندگی قیماها باال باشد،
سیاسا کاهش تورم با کاهش شدیدتر تولید همراه خواهد بود .بنابراین ،داشتن درک درستی
از درجه چسبندگی قیما در هر اقتصاد برای تحلیل دقیق اثرات سیاساهای پولی مهم اسا.
عتوه بر آن ،میزان واکنش متریرهای حقیقی و اسمی به تکانههای سیاسا پولی در دوران
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رونق و رکود برای برقراری ثبات اقتصادی اهمیا این موضوع را دو چندان میکند .به همین
منظور ارزیابی آمارههای مربوط به رفتار قیماها و نوع مدل قیماگذاری در دورههای رونق
و رکود نیز دارای اهمیا فراوان اسا .به عنوان م ال ،اگر درجه چسبندگی قیماها در دوره
رکود باالتر از دوره رونق باشد ،آنگاه میتوان نتیجه گرفا که اثرات حقیقی اعمال سیاسا
پولی انبساطی دسیاساهای تسهیل پولی) در دوره رکود نسبا به دوره رونق قویتر اسا و
بنابراین ،ابزار سیاسا پولی میتواند به کاهش عمق رکود و بسته شدن شکاف تولید کمک
کند ،اما در شرایط رونق ،ابزار سیاسا پولی کمکی به ثبات رشد اقتصادی در جها بستن
شکاف تولید نمیکند و تنها اثرات کاهش تورم برای آن مشهود اسا.
به منظور ارزیابی دقیق اثرگذاری سیاسا پولی بر متریرهای حقیقی ،برآورد درجه
چسبندگی قیماها دیا فراوانی ترییرات قیماها) و پویاییهای آن در دوره رونق و رکود
باید متناس با نوع مدل قیماگذاری در اقتصاد باشد .چون عتوه بر تعداد دفعات ترییر
قیماها در یک دوره ،الگوی مورد استفاده بنگاهها و خردهفروشها نیز جها ترییر قیماها
بسیار حائز اهمیا اسا تا بتوان ارزیابی دقیقی از اثرات سیاسا پولی انجام داد .هر یک از
این دو اطتع که موجود نباشد ،نمیتوان درک صحیچ و دقیقی از تاثیر سیاسا پولی داشا.
هدف از انجام این پژوهش برآورد یک شاخص برای اندازهگیری درجه انعظافپذیری
قیماها و بررسی پویاییهای آن در دوران رونق و رکود اقتصادی اسا .نوآوری پژوهش
حاضر در این اسا که مدل استفاده شده به گونهای اسا که تنها معطوف به یک مدل
قیماگذاری نبوده و طیف وسیعی از مدلهای قیماگذاری را دربر میگیرد .عتوه بر آن،
در مطالعات داخلی پویاییهای درجه چسبندگی قیماها در دورههای رونق و رکود مورد
بررسی قرار نگرفته اسا.
سازماندهی مقاله در ادامه به این صورت اسا که در بخش دوم حقایق آماری مربوط به
توزیع ترییرات قیما شاخصهای تولیدکننده و مصرفکننده نشان داده میشود .در بخش
سوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه میشود .در بخش چهارم روششناسی پژوهش و
تصریچ مدل معرفی شده و نحوه برآورد پارامترهای مدل با استفاده از دادههای قیمتی مشاهده
شده شرح داده میشود .بخش پنجم به دادههای مورد استفاده میپردازد .در بخش ششم
نتایج حاصل از برآورد مدل ارائه میشود و با استفاده از تحلیل ضری همبستگی و
رگرسیون ،نحوه ترییر رفتار شاخص انعطافپذیری قیماها در دورههای رونق و رکود و در
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نهایا میزان اثرگذاری سیاسا پولی در دوران مختلف چرخههای تجاری مورد ارزیابی قرار
میگیرد و در نهایا بخش هفتم این مقاله به جمعبندی نتایج و نتیجهگیری میپردازد.

 .2حقایق آشکار شده
شکل د )1توزیع ترییرات اقتم شاخص قیما تولیدکننده و شاخص قیما کاالها و خدمات
1
مصرفی را در طول زمان نشان می دهد .در شکل د )1چندکهای مختلف ترییرات قیما
برای دو شاخص قیمتی مزبور با توجه به دورههای رونق و رکود 2که با پس زمینه تیره و
روشن مشخص شده ،نشان داده شده اسا .اولین مشاهده این اسا که توزیع ترییرات قیما
در هر دو شاخص قیما به طور معنادار در طول زمان ترییر میکنند؛ میانگین بازه دامنه بین
چارکی دصدک  75منهای صدک  )25برای شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده
حدود  2درصد اسا .همچنین ترییرات قیما شاخص قیما کاالها و خدمات مصرفی از
ترییرات قیما شاخص قیما تولیدکننده بیشتر بوده اسا .ترییرات قیما در طول زمان
مطمئنا به طور تصادفی نبوده اسا؛ یکی از عوامل مهمی که ترییرات قیماها را تحا تاثیر
قرار میدهد ،چرخههای تجاری اسا.
در ادامه برای بررسی دقیقتر رابطه بین شکل توزیع ترییرات قیما شاخصهای
تولیدکننده و مصرفکننده از آماره ضری همبستگی استفاده میشود.

 .1روش محاسبه چندکهای مختلف ترییرات قیما به این صورت اسا که در هر ماه ترییرات قیما شاخص اقتم
تشکیلدهنده هریک از شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده محاسبه شده و به ترتی صعودی مرت میشوند،
سپس با در نظر گرفتن ضری

اهمیا هریک از اقتم تشکیلدهنده شاخص مربوطه دتولیدکننده یا مصرفکننده) -که

معادل با فراوانی نسبی اسا -چندکهای موردنظر محاسبه شده اسا .این فرآیند در ماههای بعد تا انتهای دوره مورد
بررسی تکرار شده تا سری زمانی چندکهای مورد نظر حاصل شود.
 .2بنا به تعریف هنگامی که اقتصاد از حضیض به سما اوج حرکا میکند ،اقتصاد در دوره رونق اسا و هنگامی که
از اوج به سما حضیض حرکا میکند ،اقتصاد در رکود اسا .این تعریف همانگونه که مشاهده میشود براساس
نرخ رشد م با و منفی نماگر اقتصادی اسا و حالا عادی اقتصاد درشد م با) به عنوان رونق معرفی میشود د Hall
.)et al., 2003
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شکل  .1توزیع تغییرات قیمت در طول زمان
الف .شاخص قیمت تولیدکننده
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ماخذ :یافتههای پژوهش

به منظور بررسی دقیقتر رابطه بین توزیع ترییرات قیما با چرخههای تجاری رونق و
رکود ،جدول د )1خصوصیات چرخهای قیماگذاری را با تواتر فصلی نشان میدهد .با توجه
به اینکه چون آمارهای مربوط به حسابهای ملی ایران با تواتر فصلی جمعآوری و برآورد
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میشود باید خصوصیات مربوط به خصوصیات توزیع ترییرات قیما شاخصهای
تولیدکننده و مصرفکننده از تواتر ماهانه به تواتر فصلی تبدیل شوند .1قبل از برآورد
همبستگی میان فراوانی ترییر قیما و گشتاورهای توزیع ترییرات قیما با رشد اقتصادی دبه
عنوان آمارهای جها نمایش دورههای رونق و رکود) باید آمارههای مزبور روندزدایی
شوند .برای این منظور از دو روش مختلف استفاده شده اسا .در روش اول آماره فراوانی
ترییر قیما و سه گشتاور اول توزیع ترییرات قیما با استفاده از فیلتر باکستر کینگ 2فیلتر و
روندزدایی شده اسا؛ قسما اول جدول د )1ضری همبستگی آمارههای روندزدایی شده
را با نرخ شد تولید ناخالص داخلی دبدون نفا) نشان میدهد .در روش دوم با استفاده از
فیلتر هودریک و پرسکات 3روندهای با تواتر پایین از آمارههای فراوانی ترییر قیما و
گشتاورهای توزیع ترییرات قیما حذف شده و سپس با استفاده از میانگین متحرک مرتبه
سوم دسه فصل) روندهای با تواتر باال برای این آمارهها حذف شده اسا.
از نتایج جدول د )1دو واقعیا آماری مهم برداشا میشود؛ اول آنکه فراوانی ترییر
قیماها ضدچرخهای اسا؛ یعنی در دورههای رونق فراوانی ترییر قیماها کاهش و به
عبارت دیگر ،چسبندگی قیماها بیشتر میشود .واورا 4د )2314نشان میدهد که این یافته
برای دو مرحله از قیماگذاری کاالها و خدمات؛ یعنی دادههای مربوط به شاخص قیما
تولیدکننده و شاخص قیما مصرفکننده در کشور آمریکا برقرار اسا .واقعیا آماری دوم
این اسا که پراکندگی قیماها نیز ضدچرخهای اسا.
جدول د )1پراکندگی قیماها را معیار انحراف معیار نشان میدهد؛ ضری همبستگی
منفی و معنادار انحراف معیار توزیع ترییرات قیما برای هر دو شاخص تولیدکننده و
مصرفکننده با رشد اقتصادی ،ویژگی ضدچرخهای پراکندگی قیماها را نشان میدهد.
تفسیر این واقعیا آماری آن اسا که در دورههای رونق اقتصادی پراکندگی قیماها

 .1برای تبدیل تواتر خصوصیات آماری توزیع ترییرات قیما شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده از ماهانه
به فصلی از روش میانگینگیری استفاده شده اسا.
2. Baxter Kingg Filter
3. Hodrick Prescott Filter
4. Vavra, J.
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کاهش مییابد .این واقعیا با یافتههای بلوم و همکاران 1د )2318و برگر و واورا 2د)2318
سازگاری دارد.
دو ستون آخر جدول د )1نشان میدهد که چولگی توزیع ترییرات قیما ویژگی
ضدچرخهای و کشیدگی آن خاصیا چرخهای دارد .بین دو شاخص قیمتی ،سازگاری
شاخص قیما تولیدکننده نسبا به شاخص قیما مصرفکننده برای گشتاورهای سوم و
چهارم توزیع ترییرات قیماها با چرخههای تجاری بیشتر اسا .همین رفتارهای مختلف بین
شاخصهای قیمتی اهمیا تحلیل همزمان رفتار قیماگذاری را طی مراحل تولید نشان
میدهد.
جدول  .1همبستگی چرخههای تجاری با گشتاورهای تغییرات قیمتها
فراوانی

چولگی

انحراف معیار

کشیدگی

فیلتر باکستر کینگ
شاخص قیمت مصرفکننده
شاخص قیمت تولیدکننده

**-2/26

**-2/23

*

-2/22

*

*

*

-2/24

-2/25

-2/24

*

2/26

*

2/24

فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک
شاخص قیمت مصرفکننده

**-2/20

**-2/02

*-2/26

*2/02

شاخص قیمت تولیدکننده

**-2/23

**

*

*

-2/20

-2/02

2/74

 این جدول ضریب همبستگی بین مشخصات آماری توزیع تغییرات قیمتهای اقالم تشکیل دهنده شاخص قیمتتولیدکننده و مصرفکننده را با رشد اقتصادی بدون نفت نشان میدهد .قبل از برآورد ضریب همسبتگی ،سریهای
زمانی مربوط به فراوانی تعدیل قیمت و گشتاورهای توزیع تغییرات قیمت به دو روش فیلتر باکستر و کینگ (با
پارامترهای  5و  )30و فیلتر هودریک و پرسکات (با پارامتر  )2522روندزدایی شدهاند .دادههای مورد استفاده برای
شاخص قیمت مصرفکننده از  2358:2تا  2385:4و برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2393:2تا  2385:2است.
 * و ** به ترتیب سطح معناداری را در  22و  6درصد نشان میدهند.ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول د )2ضری همبستگی فراوانی ترییرات قیماها را با گشتاورهای توزیع ترییرات
قیماها نشان میدهد .در مدلهای قیماگذاری ،فراوانی ترییر قیماها به طور معمول
ارتباط نزدیکی با انعطافپذیری دچسبندگی) قیماها دارد؛ بنابراین ،این نتایج برای بررسی
1. Bloom, N., et al.
2. Berger, D., & Vavra, J.
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رابطه بین چگونگی ترییرات قیما دتوزیع ترییرات قیما) و فراونی ترییر قیماها مهم و
کاربردی اسا .ستون دوم جدول د )2نشان میدهد که فراوانی تعدیل قیماها به طور م با
و معناداری با پراکندگی قیماها همبستگی دارد؛ این ویژگی با هر دو فیلتر مختلف
روندزدایی برای شاخصهای قیمتی تولیدکننده و مصرفکننده برقرار اسا .البته این رابطه
برای شاخص قیما مصرفکننده سازگاری بیشتری دارد ،چون ضری همبستگی برآورد
شده برای شاخص قیما مصرفکننده حدود  33درصد از ضری برآورد شده برای شاخص
قیما تولیدکننده بزرگتر اسا .ستون بعدی جدول د )2رابطه بین فراوانی تعدیل قیماها
و چولگی توزیع ترییرات قیما را نشان میدهد .همانند رابطه قبلی ،برای هریک از
شاخصهای قیمتی ،چولگی با فراوانی همبستگی م با و معنادار دارد و البته این همبستگی
برای شاخص قیما مصرفکننده نسبا به شاخص قیما تولیدکننده قویتر اسا .در
نهایا ،ستون آخر جدول د )2نشان میدهد که ارتباط ضعیفتر و معکوسی بین فراوانی و
کشیدگی وجود دارد.
جدول  .2همبستگی فراوانی تغییر قیمتها با گشتاورهای تغییرات قیمتها
انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

فیلتر باکستر کینگ
شاخص قیمت

**2/43

**2/05

*-2/25

مصرفکننده
شاخص قیمت تولیدکننده

*2/08

*2/06

*-2/02

فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک
شاخص قیمت

**2/27

*2/27

*

شاخص قیمت تولیدکننده

*2/29

*2/28

*-2/22

-2/29

مصرفکننده
 این جدول ضریب همبستگی بین فراوانی تعدیل قیمتها را با مشخصات آماری توزیع تغییرات قیمتهای اقالمتشکیلدهنده شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نشان میدهد .قبل از برآورد ضریب همسبتگی ،سریهای
زمانی مربوط به فراوانی تعدیل قیمت و گشتاورهای توزیع تغییرات قیمت به دو روش فیلتر باکستر و کینگ (با
پارامترهای  5و  )30و فیلتر هودریک و پرسکات (با پارامتر  )2522روندزدایی شدهاند .دادههای مورد استفاده برای
شاخص قیمت مصرفکننده از  2358:2تا  2385:4و برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2393:2تا  2385:2است.
 * و ** به ترتیب سطح معناداری را در  22و  6درصد نشان میدهند.ماخذ :یافتههای پژوهش
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ختصه یافتهها به این شرح اسا که شواهد محکمی وجود دارد که فراوانی ،پراکندگی
و چولگی ترییرات قیماها هر سه ضدچرخهای هستند و فراوانی با دو آماره دیگر به طور
همجها وابستگی دارند .همچنین کشیدگی توزیع ترییرات قیما با چرخههای تجاری رابطه
معکوس دارد.
در اینجا این سوال مطرح میشود که این واقعیاهای تجربی و یافتن روابط بین
خصوصیات آماری پراکندگی تریرات قیما چه اهمیتی دارد؟ در قسما بعد نشان داده
میشود که این واقعیاها در مورد خصوصیات ترییر قیماها برای ارزیابی اثرگذاری
سیاسا پولی در دورههای رونق و رکود اهمیا بسزایی داشته و همه ویژگیهای مربوط به
توزیع ترییرات قیماها در هر زمان میتواند در یک سنجه مفید از انعطافپذیری قیماها و
در نتیجه میزان اثرگذاری سیاسا پولی بر تولید ختصه شود.

 .4مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه منشا هر نوع چسبندگی اسمی در سطچ کتن ،چسبندگیها در سطچ خرد
اسا ،مطالعات بسیاری در زمینه رفتار قیماگذاری در سطچ خرد به خصوص فراوانی تعدیل
قیماها انجام شده اسا .به عنوان نمونه ،داین و همکاران 1د )2336با بررسی آمارهای تورم
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان دادند که میانگین ماندگاری ددیرش )2قیماها در این
کشورها بین چهار تا پنج فصل اسا و بنابراین ،انتظار میرود سیاسا پولی حداقل در این
دوره دارای اثرگذاری باشد؛ به طور مشابه ناکامورا و استینسون 3د )2338برای دادههای
مربوط به کشور آمریکا ،میانگین ماندگاری قیماها را در همین حدود برآورد کردهاند .البته
کاوالو 4د )2318با استفاده از دادههای قیمتی فروشگاههای آنتین خردهفروشی کشور آمریکا
نشان میدهد که قیماها نسبا به آنچه در مطالعات قبلی بیان شده چسبندگی بیشتری دارند.
در مطالعات داخلی نیز ساعدی د )1398با بهکارگیری دادههای قیمتی ماهانه فروشگاههای
زنجیرهای رفاه در بازه زمانی  1379:9تا  1396:7نشان میدهد که حداک ر ماندگاری قیماها
در ایران حدود  3ماه بوده و به طور متوسط قیماها دسا کم در  48درصد از ماههای مورد
1. Dhyne, E., et al.
2. Duration
3. Nakamura, E. & Steinsson, J.
4. Cavallo, A.
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بررسی دچار ترییر شدهاند .ماهیا دادههای استفاده شده به گونهای اسا که بخش خدمات
را شامل نشده و در نهایا  45درصد از اقتم شاخص قیما مصرفکننده را دربر میگیرد.
یکی دیگر از یافتههای مهم آن اسا که فراوانی و اندازه ترییر قیماها از متریرهای کتن
اقتصادی از جمله تولید تاثیر میپذیرد دساعدی .)1398 ،همتی و بیات د )2313نیز با استفاده
از اقتم شاخص قیما مصرفکننده ایران ،فراوانی تعدیل قیماها را در دوره زمانی 1383
تا  1393حدود  74/5درصد برآورد کردهاند که نشاندهنده سطچ باالیی از انعطافپذیری
قیماها در ایران اسا.
بیات و مدنیزاده د )1398با بهکارگیری اطتعات زیر اجزای شاخص قیما
مصرفکننده در بازه زمانی  1369:1تا  1392:12نشان دادند رفتار قیماگذاری در سطچ
خردهفروشی در نرخهای تورم پایین با نرخهای تورم باال متفاوت اسا و به همین دلیل
کارایی سیاساهای پولی و مالی در این دو رژیم تورمی نیز متفاوت خواهد بود؛ به گونهای
که با عبور تورم از مرز  22درصد ،رابطهای مستقیم میان تورم و فراوانی ترییرات قیما
مشاهده میشود؛ به طوریکه اگر تورم افزایش یابد ،دفعات ترییر قیما افزایش یافته و درجه
چسبندگی قیماها کاهش مییابد.
سوال اصلی این اسا که چه ارتباطی بین میزان تعدیل قیماها در سطچ خرد با
چسبندگی قیماها در سطچ کتن وجود دارد؟ کاپلین و اسپولر 1د )1987با ارائه یک مدل
نشان میدهند که هیچ ارتباطی بین این دو سنجه وجود ندارد .آنها با استفاده از یک نوع
مدل  Ssبرای نحوه تعدیل قیماهای خرد با در نظر گرفتن فروض خاصی مشاهده میکنند
که سطچ عمومی قیماها نسبا به تکانههای پولی به طور یک به یک واکنش نشان میدهد
که نتیجه آن بیاثر بودن سیاسا پولی بر تولید اسا.
در این مطالعه چسبندگی قیماها در سطچ خرد وجود دارد ،اما هیچگونه چسبندگی در
سطچ کتن مشاهده نمیشود .عتوه بر این ،گلوسو و لوکاس 2د )2338نشان میدهند که
واکنش سطچ عمومی قیماها به تکانههای پولی هنگامی که مدل قیماگذاری بنگاهها هزینه
منو با یک مدل کالوو در نظر گرفته میشود ،دارای بیش برآوردی اسا .به عبارت دیگر،
مدلهای  Ssبا چنین ساختاری موج میشود که فراوانی تعدیل قیماهای خرد دچار
1. Caplin, A. S. & Spulber, D. F.
2. Golosov, M. & Lucas Jr, R. E.
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بیشبرآوردی انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها شوند .به طور مشابه ،بیلز و کلینو
د )2334نشان میدهند که انعطافپذیری سری زمانی مربوط به سطچ عمومی قیماها برای
دادههای خردهفروشی آمریکا به طور معناداری از فراوانی تعدیل قیماهای خرد مشاهده
شده در دادههای خرد بیشتر اسا .آنها میانه فراوانی تعدیل قیماهای ماهانه را  3/21برآورد
کردهاند در حالی که مقدار خودهمبستگی مرتبه اول سری زمانی تورم ماهانه نشان میدهد
که انعطافپذیری قیماها حدود  3/83اسا.
فارغ از این نمونههای گویا ،سوال این اسا که آیا چهارچوب کلیتری وجود دارد که
ارتباط بین فراوانی تعدیل قیماها در سطچ خرد با درجه انعطافپذیری سطچ عمومی
قیماها را بیان کند؟ کابالرو و انگل 2د )2336استدالل میکنند که یک رابطه ثابا و
همیشگی بین این مفهوم وجود دارد .در این مطالعه نشان داده میشود که در طیف گستردهای
از مدلهای  Ssکه تقریبا همه مدلهای قیماگذاری را شامل میشود ،عتوه بر فراوانی
تعدیل قیماها در سطچ خرد ،شکل توزیع ترییرات قیما نیز بر شاخص انعطافپذیری
قیماها در سطچ کتن موثر اسا .در چهارچوب این مدل ،کابالرو و انگل د )2336با استفاده
از دادههای قیمتی نشان میدهند که انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها در مقایسه با
فراوانی تعدیل قیماهای خرد سه برابر بیشتر اسا .البته مطالعات متعددی نیز مانند کهو و
میدریگان 3د )2315و آلوارز و لیپی 4د )2314نشان میدهند که با بهکارگیری طیف
گستردهای از مدلهای ساختاری ،توزیع ترییرات قیما دارای داللاهای مهمی برای
5
شاخص انعطافپذیری قیماها اسا .به پیروی از مدل کابالرو و انگل ،پترال و همکاران
د )2319با استفاده از دادههای شاخص قیما مصرفکننده کشور انگلستان به برآورد شاخص
انعطافپذیری قیماها پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که شاخص انعطافپذیری
قیماها عتوه بر آنکه در طول زمان به طور معناداری متریر اسا با رشد اقتصادی رابطه
معکوس و با تورم دارای رابطه مستقیم اسا.
مطالعات زیادی -که در سطرهای قبلی به آن اشاره شد -درخصوص روابط بین فراوانی
و اندازه ترییر قیماها دگشتاور نخسا توزیع ترییرات قیماها) و ارتباط آن با انعطافپذیری
1. Bils, M. & Klenow, P. J.
2. Caballero, R. J., & Engel, E.
3. Kehoe, P. and Midrigan, V.
4. Alvarez, F., & Lippi, F.
5. Petrella, I., et al.
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قیماها انجام شده اسا .در این مطالعات به گشتاورهای باالتر توزیع ترییر قیماها و ارتباط
آن با انعطافپذیری قیماها کمتر توجه شده اسا.
با توجه به اهمیا موضوع اثرگذاری سیاسا پولی در اقتصاد ایران بهخصوص در
دورههای رونق و رکود اقتصادی و فقدان مطالعات کاربردی داخلی در این زمینه در این
مطالعه با استفاده از مشاهدات مربوط به توزیع ترییرات قیما در دو سطچ تولیدکننده و
مصرفکننده و همچنین مدل ساختاری  Ssدرخصوص نحوه قیماگذاری بنگاهها ،شاخص
انعطافپذیری قیماها برآورد میشود .در واقع این شاخص نشان میدهد که واکنش
قیماها به یک تکانه اسمی چگونه در طول زمان ترییر میکند و این شاخص در دورههای
رونق و رکود چگونه ترییر میکند .عتوه بر آن ،این شاخص به طور بالقوه میتواند برای
تشخیص نوع مدل قیماگذاری مفید واقع شود.

 .0روششناسی پژوهش و تصریح مدل
 .1-0مدل کاپلین و اسپولر ()1297

در چهارچوب مدل کاپلین و اسپولر 𝑝𝑖𝑡 ،و ∗𝑡𝑖𝑝 به ترتی نشاندهنده لگاریتم قیما واقعی و
قیما هدف بنگاه 𝑖 در زمان 𝑡 اسا .بنگاهها به طور پیوسته در بازه ] [0,1قرار دارند𝑚𝑡 .
لگاریتم تکانه سیاسا پولی اسا و فرض میشود که مسیر حرکا پول پیوسته و صعودی
اسا .همچنین در این مدل تکانههای ویژه بنگاهها وجود ندارد .بنابراین ،قیما بهینه دهدف)
بنگاه در هر دوره از زمان برابر با تکانه سیاسا پولی خواهد بود درابطه د:))1
∗
𝑡𝑖𝑝
𝑡𝑚 =

د)1
لگاریتم تولید کل به صورت رابطه د ،)2متناس

با لگاریتم تراز حقیقی پول اسا:

د)2

𝑡𝑝 𝑦𝑡 = 𝑚𝑡 −

لگاریتم سطچ عمومی قیماها به صورت رابطه د )3تعریف میشود.
د)3

𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑝 ∫ = 𝑡𝑝
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اگر هیچگونه اصطکاکی در تعدیل قیماهای خرد وجود نداشته باشد برای هر بنگاه
𝑡𝑚 = ∗𝑡𝑖𝑝 = 𝑡𝑖𝑝 و بنابراین 𝑡𝑚 = 𝑡𝑝 شده اسا .از این رو ،پول روی تولید کل بیاثر
شده و به عبارت دیگر ،پول خن ی اسا .اکنون فرض میشود یک هزینه ثابا برای تعدیل
قیما برای هر بنگاه وجود دارد د𝑓) و در چنین شرایطی الزاما قیما بنگاه با قیما بهینه در
هر زمان برابر نخواهد بود .انحراف قیما بنگاه از قیما بهینه آن به عنوان متریر حالا به
صورت رابطه د )4تعریف میشود:
∗
𝑡𝑖𝑝 𝑥𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡 −

د)4

اگر انحراف قیما بنگاه از هزینه تعدیل قیما کمتر باشد ،بنگاه قیما خود را ترییر
نمیدهد و به محض برابر شدن انحراف قیما بنگاه با هزینه تعدیل قیما ،بنگاه بتفاصله
قیما خود را تعدیل خواهد کرد .بنابراین ،انحراف قیما بنگاه متریری اسا که بین دو
مقدار  sو  Sقرار خواهد گرفا .شکل د )2نحوه نوسان متریر حالا را به طور فرضی نشان
میدهد.
شکل  .2نوسان متغیر حالت (انحراف قیمت بنگاه از قیمت بهینه) در بازه ()s,S
2.5

S
2
1.5
1s
0.5
0
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

t
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1

ماخذ :کاپلین و اسپولر ()2897

براساس قاعده تعدیل قیما گفته شده ،اگر متریر حالا به مقدار 𝑆  𝑠 −برسد ،بنگاه
بتفاصله قیما خود را به اندازه 𝑠  𝑆 −افزایش میدهد .کاپلین و اسپولر فرض میکنند که
تابع توزیع متریر حالا بین بنگاهها در هر زمان ثابا و یکنواخا اسا .نتیجه اصلی و مهم
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𝑚∆

این مدل آن اسا که با وقوع یک تکانه انبساط پولی به اندازه 𝑚∆ ،تعداد 𝑠 𝑆−بنگاه قیما
خود را به اندازه )𝑠  (𝑆 −افزایش میدهند .ترییرات سطچ عمومی قیماها با توجه به فرض
توزیع یکنواخا متریر حالا به صورت رابطه د )5اسا.
د)5

𝑚∆ = )𝑠 (𝑆 −

𝑚∆

𝑠𝑆−

= 𝑝∆

بنابراین در این چهارچوب با اینکه چسبندگی تعدیل قیماها در سطچ خرد وجود دارد،
اما پول مطابق با رابطه د )6خن ی اسا:
د)6

∆𝑦 = ∆𝑚 − ∆𝑝 = ∆𝑚 − ∆𝑚 = 0

چهارچوب اصلی مدل معرفی شده در این بخش نخستین بار توسط کاپلین و اسپولر
د )1987مطرح شده و از آن به بعد به مدل  Ssدر ادبیات مربوطه نامگذاری شده اسا.

 .2-0مدل کابالرو و انگل ()2447
در این مطالعه به منظور برآورد شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها با استفاده از
اطتعات تعدیل قیماهای خرد از مدل  Ssتوسعه داده شده توسط کابالرو و انگل د)2337
استفاده میشود .مقدمات این مدل به این شرح اسا؛ دو نوع تکانه ویژه و کتن وجود دارد
که فرض میشود تکانه رشد پول 𝑡𝑚∆ دو یا تکانه تقاضای اسمی) در طول زمان دارای
توزیع یکسان و مستقل از یکدیگر 1با میانگین 𝐴 μو واریانس  𝜎𝐴2اسا .عتوه بر آن ،بنگاهها
با تکانههای ویژه دبهرهوری یا تقاضا) مواجه هستند د 𝑡𝑖𝑣) که این تکانهها نیز دارای توزیع
یکسان در طول زمان و مستقل از یکدیگر با واریانس د  )𝜎𝐼2هستند .همچنین تکانههای ویژه
بین بنگاهها مستقل از یکدیگر بوده و با تکانههای کتن همبستگی ندارند .تکانههای ویژه و
کتن با رعایا ویژگیهای بیان شده میتوانند هر توزیعی داشته باشند .همانند مدل کاپلین
و اسپولر قیما بهینه دمطلوب) بنگاه برای بنگاه 𝑖 به صورت رابطه د )7میشود.
د)7

𝑡𝑖𝑣 ∆𝑝∗𝑖𝑡 = ∆𝑚𝑡 +

1. i.i.d
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ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻄﮑﺎك درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ،ﺑﻨﮕﺎه ݅ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﮑﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻧﻪ وﯾﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎري ﺑﻨﮕﺎه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ )(8
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
)(8

כ
௧ ǡ௧ିଵ െ  ൌݔ

ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري اﮔﺮ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺷﮑﺎف
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ )݂( ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﺴﺎن
)ሺ݂ሻܩ( و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ زدن ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ،
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ 1ﻗﯿﻤﺖ ሻݔሺܣ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه را در ﻫﺮ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ሻݔሺܣ ﺑﺮاي
ﻧﺰوﻟﯽ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﻣﻄﻠﻖ ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ.2
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺪل  Ssﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل
ሺ݂ሻܩ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﺪلﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎل ሺ݂ሻܩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪاي ،ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
)(9

݂݈݈ܽݎ݂ ǡܨ ሺ݂ሻ ൌܩ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ሺ݂ሻܩ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (10ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري
ﮐﺎﻟﻮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(10

Ͳ ݂ ൌݎ݂߱ǡ
ሺ݂ሻ ൌ ൜ܩ
ͳ െ ߱ǡ
Ͳ ب ݂ݎ݂
1. Adjustment hazard function

 .2ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺎراﻟﻮ و اﻧﮕﻞ ) (2007ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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در تابع احتمال ارائه شده در رابطه د 𝜔 ،)13درصدی از بنگاهها اسا که بدون هزینه
تعدیل قیما ،قیما خود را به سما قیما بهینه تعدیل میکنند و برای 𝜔  1 −درصد از
بنگاهها هزینه تعدیل قیما به قدری باال اسا که قیما خود را تعدیل نمیکنند .بنابراین ،در
چهارچوب این مدل عتوه بر آنکه برای تابع احتمال )𝑓(𝐺 یا )𝑥(𝐴 میتوان توزیعهای
مختلفی لحاظ کرد؛ از جمله میتوان توزیعی در نظر گرفا که با توزیع ترییر قیماهای
مشاهده شده در سطچ خرد انطباق داشته باشد.
دیگر ویژگی مطلوب این مدل آن اسا که به راحتی برای سطچ عمومی قیماها تجمیع
میشود .برای این منظور اگر )𝑥( 𝑡𝑓 را یک برش مقطعی در زمان 𝑡 از توزیع شکاف قیمتی
یک لحظه قبل از هر تعدیل قیمتی در نظر گرفته شود ،تورم کل با استفاده از رابطه د)11
محاسبه میشود.
د)11

𝑥𝑑)𝑥( 𝑡𝑓)𝑥( 𝑡𝐴𝑥 ∫ 𝜋𝑡 = −

آگاهی داشتن از شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها یک معیار جایگیزین
𝜋𝜕

مناس برای میزان اثرپذیری سیاسا پولی اسا .بنابراین ،با تعریف 𝑡𝑚∆𝜕 = 𝐼𝐹 به عنوان
𝑡
شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها ،میتوان معیاری به دسا آورد که واکنش
سطچ عمومی قیماها به یک تکانه اسمی را اندازهگیری کند .مطابق با ادبیات رایج در این
زمینه دNakamura, E., & Steinsson, ،Woodford, M., & Walsh, C. E., 2011
 J., 2010و  ،)Vavra, 2014اگر لگاریتم تقاضای اسمی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی
کند ،شاخص انعطافپذیری یک معیار ختصه شده از غیرخن ی بودن پول اسا که مقدار
زیاد این شاخص نشاندهنده انعطافپذیری بیشتر قیماها و واکنش کمتر تولید به تکانه
پولی اسا .کابالرو و انگل د )2337نشان میدهند که شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی
قیماها در چهارچوب مدل  Ssتعمیم بافته به صورت رابطه د )12اسا.
د)12

𝑡𝜋𝜕
𝑥𝑑)𝑥( 𝑡𝑓)𝑥( 𝑡= ∫ 𝐴𝑡 (𝑥) 𝑓𝑡 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥𝐴′
𝑡𝑚∆𝜕 𝑡𝑚∆

𝐹𝐼 = lim

شاخص انعطافپذیری در رابطه د )12به دو بخش قابل تفکیک اسا؛ بخش اول آن
بخشی از ترییرات تورم اسا که معموال به صورت شدید و یکباره رخ میدهد و حتی در
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غیاب تکانه پولی نیز رخ میدهد .این بخش هم در مدل  Ssو هم در مدل کالوو حضور دارد.
بخش دوم آن تنها مختص مدلهای وابسته به وضعیا اسا .این بخش از تورم به بنگاههایی
مربوط میشود که تصمیمگیری آنها درخصوص تعدیل قیما وابسته به تکانه پولی اسا.
البته بخش دوم تورم در رابطه د )12هم شامل بنگاههایی میشود که در واکنش به تکانه پولی
قیما خود را ترییر دادهاند و هم بنگاههایی که با وجود توجه به تکانه پولی به دلیل
اصطکاکهای موجود تصمیم گرفتهاند قیما خود را ترییر ندهند .بخش دوم تورم تنها در
مدل  Ssحضور دارد و در مدل کالوو این بخش صفر اسا چون )𝑥( 𝑡 𝐴′برابر با صفر اسا.
هرکدام از این دو بخش چه زمانی اهمیا بیشتری دارند؟ با توجه به خصوصیات بخش
اول ترییرات تورم در رابطه د ،)12این بخش برابر اسا با فراوانی تعدیل قیماها .هر چقدر
بنگاههای بیشتری قیماهای خود را در غیاب تکانه کتن تعدیل کنند ،واکنش سطچ عمومی
قیماها هنگام وقوع تکانه کتن از این طریق بیشتر خواهد بود .بخش دوم ترییرات تورم در
رابطه د )12زمانی افزایش میباید که تعداد بنگاههایی که نزدیک حاشیه تعدیل قیما قرار
گرفتهاند ،بیشتر باشند دبنگاههایی با )𝑥( 𝑡 𝐴′باال) .همچنین این بخش در حالتی هم که
انحراف قیما جاری بنگاهها از قیما بهینه آن زیاد باشد ،تشدید میشود .به عبارت دیگر،
اگر اختتف بین قیما جاری و قیما بهینه بنگاه زیاد باشد ،آنگاه بنگاههای آماده برای ترییر
قیما ،اثر بیشتری بر سطچ عمومی قیماها خواهند داشا.
رابطه د )12نشان میدهد اگر تابع خطر د)𝑥( 𝑡𝐴) و توزیع احتمال شکاف قیما د)𝑥( 𝑡𝑓)
معلوم باشد به راحتی شاخص انعطافپذیری در هر لحظه از زمان قابل تخمین خواهد بود.
این در حالی اسا که هر دوی این توابع غیرقابل مشاهده هستند .با این وجود ،میتوان با در
نظر گرفتن یک ساختار حداقلی و همچنین دادههای مشاهده شده از ترییرات قیماها طی
زمان این هدف را محقق کرد.
حاصلضرب )𝑥( 𝑡𝐴 در )𝑥( 𝑡𝑓 ،شکافهای قیمتی مشاهده نشده با اندازه 𝑥 را با تابع
توزیع ترییرات قیما مشاهده شده به اندازه 𝑥 را مرتبط میکند .با توجه به مشخصات قابل
انتظار برای تابع خطر که باید نسبا به قدرمطلق اندازه انحراف قیما جاری با قیما بهینه
صعودی باشد ،یک تابع درجه  2برای آن به صورت رابطه د )13در نظر گرفته میشود
د.).Berger, D., & Vavra, J., 2018
د)13

)𝐴𝑡 (𝑥) = min(𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 𝑥 2 , 1
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در نظر گرفتن چنین شکلی برای تابع خطر عتوه بر آنکه مدلهای قیماگذاری وابسته
به وضعیا را بیان میکند ،مدل کالوو را نیز شامل میشود.
برگر و وارا د )2318برای )𝑥( 𝑡𝑓 توزیع پیرسون 1نوع هفتم را انتخاب میکنند ،چون
خصوصیات این توزیع به گونهای اسا که  4پارامتر آن؛ یعنی میانگین ،واریانس ،چولگی و
کشیدگی کامت غیرمقید بوده و بدون وابستگی این پارامترها به یکدیگر قابل برآورد هستند.
البته برگر و واورا د )2318در ادامه مطالعه خود نشان میدهند که با استفاده از ترکی دو تابع
نرمال به جای توزیع پیرسون ،نتایج به دسا آمده ترییر چندانی نمیکند .همچنین گوونن و
همکاران 2د )2314با استفاده از ترکیبی از توزیعهای نرمال برای )𝑥( 𝑡𝑓 به نتایج مشابهی با
برگر و واورا دسا مییابند .در این مطالعه برای )𝑥( 𝑡𝑓 ترکیبی از دو توزیع نرمال در نظر
گرفته میشود .بنابراین ،با آگاهی داشتن از  5پارامتر برای تایع )𝑥( 𝑡𝑓 دشامل دو میانگین و
دو واریانس برای هریک از توریعهای نرمال و یک وزن برای ترکی وزنی دو توزیع نرمال)
و دو پارامتر برای تابع خطر تعدیل قیما با استفاده از رابطه د )12میتوان واکنش ترییرات
تورم را به تکانههای پولی در هر لحظه از زمان را محاسبه کرد.
به منظور برآورد پارامترهای تابع )𝑥( 𝑡𝑓 و )𝑥( 𝑡𝐴 از خصوصیات آماری دادههای
مشاهده شده از جمله فراوانی ترییرات قیما و ویژگیهای توزیع مشاهده شده ترییرات قیما
از جمله میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی استفاده میشود به گونهای که فراوانی
و سایر ویژگیهای آماری شبیهسازی شده از توابع مزبور دارای بهترین برازش با ویژگیهای
آماری مشاهده شده داشته باشد .همانگونه که پیشتر توضیچ داده شده بخش اول رابطه د)12
د 𝑥𝑑)𝑥( 𝑡𝑓 )𝑥( 𝑡𝐴 ∫) نشاندهنده فراوانی ترییرات قیما و سایر گشتاورها از تابع )𝑥( 𝑡𝑓
قابل شبیهسازی اسا .بنابراین ،مساله بهینهسازی به صورت رابطه د )14قابل بیان اسا.
5

2

𝑚𝑖𝑠
𝑎𝑡𝑎𝑑
𝑡𝑖𝑚(∑ min
𝑡𝑖𝑚 −
) , 𝑓𝑜𝑟 𝑡 = 1: 𝑇 𝑚1

د)14

= 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝑚2 = 𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝑚3
= 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑚4 = 𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠, 𝑚5
𝑠𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑢𝑘 =

𝑖=1

1. Pearson Distribution
2. Guvenen, F., et al.
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در مساله بهینهسازی رابطه د 𝑚 𝑠𝑖𝑚 ،)14گشتاورهای شبیهسازی شده از با استفاده از توابع
)𝑥( 𝑡𝑓 و 𝑡𝐴 شامل فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی و 𝑎𝑡𝑎𝑑𝑚
گشتاورهای مزبور اسا که از دادههای مربوط به اقتم تشکیلدهنده شاخص قیما
تولیدکننده و مصرفکننده برآورد میشود .مساله بهینهسازی باید در هر دوره حل شود؛
بنابراین ،تعداد 𝑡 ×  5پارامتر برآورد میشود .1پس از برآوردهای پارامترهای بیان شده و با
استفاده از رابطه د )12شاخص انعطافپذیری قیماها و یا به عبارت دیگر ،شاخصی جها
برآورد میزان واکنش ترییرات تورم به تکانههای پولی در هر لحظه از زمان برآورد میشود.
ترییر پارامترهای )𝑥( 𝑡𝐴 و )𝑥( 𝑡𝑓 چگونه توزیع ترییر قیماها و انعطافپذیری سطچ
عمومی قیماها را تحا تاثیر قرار میدهد؟ با در نظر گرفتن رابطه د )12و استفاده از یک
مجموعه پارامتر برای توابع فوق میتوان با ترییر دادن پارامتر انحراف معیار میزان ترییرات
فراوانی و شاخص انعطافپذیری قیماها را مشاهده کرد.
شکل د ) 3چگونگی ترییر فراوانی و شاخص انعطافپذیری قیماها را با افزایش
انحراف معیار تابع )𝑥( 𝑡𝑓 نشان می دهد .همانطور که در این شکل به وضوح دیده میشود،
فراوانی و شاخص انعطافپذیری قیما ها با افزایش انحراف معیار ترییرات قیما افزایش
می یابد .قسما مهم آن ،این اسا که این اثرپذیری به صورت غیرخطی اسا و عتوه بر
آن ،اثر انحراف معیار ترییرات قیماها بر شاخص انعطاف پذیری سطچ عمومی قیماها
در مقایسه با فراوانی ترییرات قیما بسیار محدب تر اسا .منطق پشا این یافته آن اسا
که افزایش انحراف معیار توزیع شکاف قیمتی به این معنا اسا که چگالی مربوط به
شکاف های قیمتی باال بیشتر بوده و بنابراین احتمال باالتری برای تعدیل قیما وجود دارد.
به طور مشابه می توان نشان داد که رابطه معکوسی بین کشیدگی و فراوانی و شاخص
انعطافپذیری قیماها وجود دارد؛ کشیدگی باال به این معنا اسا که توزیع شکاف قیمتی
نسبا به توزیع نرمال دارای دمهای پهنتری اسا .به عبارت دیگر ،اک ر شکافهای قیمتی
حول میانگین تمرکز دارد و بنابراین ،انتظار میرود غال شکاف های مزبور از حد آستانه
تعدیل قیما کمتر باشند.
 .1مساله بهینهسازی مورد اشاره با استفاده از نرمافزار متل

د )MATLABدر طول دوره مربوط به دادههای شاخص

قیما تولیدکننده و مصرفکننده حل شده اسا .در صورت نیاز با مکاتبه با نویسندگان این مقاله ،کدهای مربوطه قابل
ارائه اسا.
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شکل  .4تاثیر پارامتر انحراف معیار تابع )𝑥( 𝑡𝑓 بر فراوانی و شاخص انعطافپذیری قیمتها
0.9

فراوانی تغییرات قیمت

شاخص انعطافپذیری قیمتها

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.5

0.45
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0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1
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انحراف معیار
 این شکل نحوه تغییرات فراوانی تغییرات قیمت و شاخص انعطافپذیری قیمتها را برحسب تغییرات انحرافمعیار توزیع تغییرات قیمت نشان میدهد .برای این منظور 4 ،پارامتر مورد نظر در رابطه ( )20ثابت در نظر گرفته
شده و با تغییر پارامتر انحراف معیار از  2/26تا  2/6دو شاخص مزبور شبیهسازی شده است.
ماخذ :یافتههای پژوهش

 .5پایههای آماری
دادههای مورد استفاده در این مقاله اقتم تشکیلدهنده شاخصهای قیما تولیدکننده و
مصرفکننده با تواتر ماهانه و همچنین تولید ناخالص داخلی دبدون نفا) با تواتر فصلی
اسا .منبع جمعآوری همه دادههای مورد اشاره بانک مرکزی اسا .با توجه به
محدودیاهای موجود درخصوص دسترسی به دادههای اقتم تشکیلدهنده شاخصهای
قیمتی دوره مورد بررسی در این مطالعه برای اقتم شاخص قیما مصرفکننده از 1369:1
تا  1396:4برای اقتم شاخص قیما تولیدکننده از  1383:1تا  1396:1و برای تولید ناخالص
داخلی از  1369:1تا  1396:1اسا 1.با توجه به ترییر سال پایه درخصوص شاخصهای قیمتی
و ترییر سبد تشکیلدهنده آنها ،الزم اسا به منظور داشتن سری زمانی از هریک از اقتم
 .1در خصوص دادههای مورد استفاده ،اقتم تشکیلدهنده شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده برای بانک
مرکزی محرمانه بوده و این آمار هیچگاه به صورت عمومی منتشر نشده اسا .در این مطالعه دادههای مزبور تنها با
اهداف پژوهشی دریافا شده و پس از ممنوعیا بانک مرکزی درخصوص اعتم ارقام مربوط به تورمهای شاخص
قیما تولیدکننده و مصرفکننده از آبان  1397متاسفانه امکان به روزرسانی دادههای مزبور وجود ندارد .هرچند طول
دوره مورد بررسی جها دستیابی به نتایج مورد هدف در این مطالعه کافی اسا.
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تشکیلدهنده شاخصهای قیمتی ،الزم اسا کاالها و خدماتی که در طول این سالها
مشترک بودهاند ،شناسایی شوند .با انجام این کار تعداد اقتم مشترک در شاخصهای قیما
تولیدکننده و مصرفکننده به ترتی به  569و  217قلم کاال و خدما تقلیل پیدا میکند که
این اقتم در حدود  83درصد از شاخصهای قیمتی را در سال پایه  1393پوشش میدهند.
قبل از تخمین پارامترهای مدل ،دادههای مورد استفاده در دو مرحله آمادهسازی میشوند.
از آنجا که سریهای زمانی مربوط به متریرهای اقتصادی از اجزای روند ،چرخه دسیکل) و
اثرات فصلی تشکیل شدهاند باید برای تشخیص صحیچ رابطه بین متریرها ،جزء فصلی آنها
حذف شود؛ به همین منظور در مرحله اول با استفاده از فیلتر  X12-ARIMAکه توسط
اداره آمار آمریکا معرفی شده اسا ،اثرات فصلی اقتم شاخص قیماها و تولید ناخالص
داخلی را حذف میکنیم؛ این فیلتر با تخمین یک مدل  ARIMAو شناسایی اثرات فصلی
مشاهده شده در سری زمانی و انجام آزمون آماری د )F-testمبنی بر وجود اثرات فصلی،
جزء فصلی مربوط به سری زمانی را حذف میکند .در مرحله دوم از دادههای زیر اجزای
شاخص قیما کاالها و خدمات مصرفی و شاخص قیما تولیدکننده در مرحله قبل لگاریتم
طبیعی و سپس تفاضل گرفته تا تورم ماهانه زیر اجزای قیماهای تولیدکننده و مصرفکننده
محاسبه شود .در مورد دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز بعد از لگاریتمگیری
طبیعی تفاضل گرفته میشود تا رشد فصلی تولید ناخالص داخلی به دسا آید.

 .6برآورد مدل و تحلیل نتایج
در مطالعه حاضر به منظور برآورد پارامترهای مربوط به مدل  Ssو در نهایا تخمین شاخص
انعطافپذیری قیماها از گشتاورهای باالتر توزیع ترییرات قیما دچولگی و کشیدگی)
استفاده شده اسا .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که توزیع ترییرات قیماها برای
هر دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرفکننده در طول زمان به طور معناداری ترییر میکند؛
بنابراین ،انتظار میرود شاخص انعطافپذیری قیماها نیز در طول زمان دارای نوسان باشد.
شکل د )4نتایج برآورد رابطه د )12را برای شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده
در طول زمان نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود فراوانی ترییر قیماها در طول زمان
برای دو شاخص قیمتی دارای نوسانات زیادی اسا .همچنین بخش اول رابطه د )12که همان
فراوانی تعدیل قیماها اسا به طور معناداری از بخش دوم آن برای هر دو شاخص قیمتی
بزرگتر اسا .عتوه بر آن ،فراوانی تعدیل قیما برای شاخص قیما مصرفکننده اندکی
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از فراوانی تعدیل قیما برای شاخص قیما تولیدکننده بزرگتر اسا؛ میانگین فراوانی تعدیل
قیما برای شاخص قیما تولیدکننده و مصرفکننده به ترتی  3/73و  3/69اسا.
همانگونه که در بخش دوم مقاله اشاره شد ،حاصلجمع بخش اول و دوم رابطه د)12
نشاندهنده شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها اسا؛ میانگین این شاخص برای
شاخص قیما تولیدکننده و مصرفکننده به ترتی معادل با  3/79و  3/82برآورد شده اسا.
شکل  .0شاخص انعطافپذیری قیمتها در طول زمان
الف .شاخص قیمت تولیدکننده
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ماخذ :یافتههای پژوهش
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هدف اصلی از برآورد شاخص انعطافپذیری سطچ عمومی قیماها ،اندازهگیری میزان
اثرگذاری سیاسا پولی بر تولید اقتصاد اسا .ارقام باالی برآورد شده برای این شاخص -
برای دو شاخص قیمتی -گویای این واقعیا اسا که سیاسا پولی در اقتصاد ایران دارای
اثرات محدودی بر تولید کل اسا و سهم عمدهای از ترییرات پول دپایه پولی یا نقدینگی)
به ترییرات قیما یا تورم منجر میشود .با این وجود ،آگاهی داشتن از میزان اثرگذاری
سیاسا پولی در دورههای رونق و رکود اقتصادی جها ثبات بخشی از اقتصاد دارای اهمیا
بیشتری اسا.
جدول د )3مشخصات آماری توزیع شاخص انعطافپذیری قیماها را در طول زمان
نشان میدهد .نتایج این جدول نشان میدهد که شاخص انعطافپذیری قیماها برای هر دو
شاخص قیمتی بعد از فیلتر نیز در طول زمان دارای ترییرات اسا؛ شاخص انعطافپذیری
قیماها در طول زمان حدود  15درصد حول میانگین خود نوسان داشته اسا .همچنین این
شاخص در سطچ قیماهای مصرفکننده در مقایسه با قیماهای تولیدکننده دارای نوسان
بیشتری در طول زمان اسا.
جدول  .4مشخصات آماری شاخص انعطافپذیری قیمتها
میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

فیلتر باکستر کینگ
شاخص قیمت مصرفکننده

2/92

2/23

-2/92

2/98

شاخص قیمت تولیدکننده

2/78

2/22

-2/27

2/26

فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک
شاخص قیمت مصرفکننده

2/92

2/29

-2/47

4/44

شاخص قیمت تولیدکننده

2/92

2/24

-2/24

0/26

 این جدول ضریب مشخصات آماری شاخص انعطافپذیری قیمتها را در دو سطح تولیدکننده و مصرفکنندهکه با استفاده از رابطه ( )20برآورد شدهاند نشان میدهد .قبل از محاسبه مشخصات آماری ،سری زمانی مربوط به
شاخص انعطافپذیری قیمتها به دو روش فیلتر باکستر و کینگ (با پارامترهای  5و  )30و فیلتر هودریک و
پرسکات (با پارامتر  )2522فیلتر شدهاند .دادههای مورد استفاده برای شاخص قیمت مصرفکننده از  2358:2تا
 2385:4و برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2393:2تا  2385:2است.
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول د )4نتیجه مهمتری درخصوص ترییرات شاخص انعطافپذیری قیماها در طول
زمان نشان میدهد .ردیف اول جدول د )4ضری همبستگی شاخص انعطافپذیری قیماها
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را بعد از فیلترهای روندزدایی با رشد اقتصادی بدون نفا نشان میدهد .همانگونه که
مشخص اسا ،شاخص انعطافپذیری قیماها به طور معنادار ،ویژگی ضدچرخهای دارد.
به عبارت دیگر ،شاخص انعطافپذیری برآورد شده در این مطالعه باالتر اسا وقتی که رشد
اقتصادی در سطوح پایینتری قرار دارد .این بدان مفهوم اسا که در دورهای که رشد
اقتصادی پایین اسا -یا اقتصاد در رکود به سر میبرد -اعمال سیاسا پولی انبساطی تولید
اسمی را در مقایسه با تولید حقیقی بیشتر افزایش میدهد و برعکس در دوره رونق اقتصادی،
اجرای سیاسا پولی تولید حقیقی را به مرات بیشتر از دورههای رکود اقتصادی متاثر
میکند .نتیجه کلی این اسا که سیاسا پولی در دورههای رکود اقتصادی به منظور
برونرفا از وضعیا رکود دارای کارایی و اثرگذاری کمتری در مقایسه با دورههای رونق
اقتصادی اسا.
جعفری صمیمی و همکاران د )1396با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای
با تعریف دو رژیم رونق و رکود نشان میدهند که اثرات سیاسا پولی و اعتباردهی در این
دو رژیم دارای اثرات نامتقارن اسا .بیات و جبلعاملی د )1398نیز با تحلیل رگرسیون به
نتایج مشابهی دسا یافتهاند که رفتار قیماگذاری در ایران تابع شرایط اقتصادی از جمله
رشد اقتصادی اسا.
ستونهای سوم و چهارم جدول د )4تحلیل رگرسیون ترییرات شاخص انعطافپذیری
قیماها را در دورههای رکود و رونق اقتصادی نشان میدهد که نتایج آن با نتایج به دسا
آمده با تحلیل ضری همبستگی کامت مشابه و همراستا اسا.
به منظور بررسی بیشتر پویاییهای شاخص انعطافپذیری قیماها و توضیچ رفتار این
شاخص در برابر دورههای رونق و رکود ،لختی داینرسی یا سکون) شاخص انعطافپذیری
قیماها نیز دارای اهمیا اسا .لختی ،تطبیق آهسته یک متریر اقتصادی نسبا به ترییرات
وضعیا اقتصاد اسا که میتواند به علا چسبندگی اطتعات رخ دهد .یکی از روشهای
رایج برای برآورد لختی یک متریر اقتصادی استفاده از مدل خودرگرسیون اسا د Moreira
 .)et al., 2018نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون نشان میدهد که شاخص
انعطافپذیری قیماها برای دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرفکننده به ترتی برابر با
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 3/88و  3/83اسا .1باال بودن لختی شاخص انعطافپذیری قیماها به این مفهوم اسا که
در دورههای رکود اقتصادی که درجه چسبندگی قیماها افزایش یافته اسا .در دورههای
بعدی نیز این شاخص کماکان باال بوده اسا و بنابراین ،وقفه اثرگذاری سیاسا پولی را بر
تولید کاهش میدهد.
جدول  .0چرخههای تجاری و شاخص انعطافپذیری قیمتها
تحلیل رگرسیون
عرض از مبدا

ضریب نرخ رشد

ضریب همبستگی
**-2/23

*-2/220

**-2/20

**

*

**

-2/27

**-2/24

*-2/223

**

-2/29

**

*

**

-2/03

فیلتر باکستر کینگ
شاخص قیمت مصرفکننده
شاخص قیمت تولیدکننده

-2/26

-2/224

فیلتر هودریک و پرسکات و میانگین متحرک
شاخص قیمت مصرفکننده
شاخص قیمت تولیدکننده

-2/28

-2/222

 این جدول ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون شاخص انعطافپذیری قیمتها را در دو سطح تولیدکننده ومصرفکننده که با استفاده از رابطه ( )20برآورد شدهاند با رشد اقتصادی بدون نفت نشان میدهد .قبل از محاسبه
مشخصات آماری ،سری زمانی مربوط به شاخص انعطافپذیری قیمتها به دو روش فیلتر باکستر و کینگ (با
پارامترهای  5و  )30و فیلتر هودریک و پرسکات (با پارامتر  )2522روندزدایی شدهاند .دادههای مورد استفاده برای
شاخص قیمت مصرفکننده از  2358:2تا  ،2385:4برای شاخص قیمت تولیدکننده از  2393:2تا  2385:2و برای
تولید ناخالص داخلی بدون نفت از  2385:2تا  2385:2است.
 * و ** به ترتیب سطح معناداری را در  22و  6درصد نشان میدهند.ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در بخش مدل توضیچ داده شد ،شاخص انعطافپذیری قیماها از دو بخش
تشکیل شده اسا؛ بخش اول آن که همان فراوانی ترییرات قیما اسا ،پاسخ بنگاههایی را
به تکانههای پولی نشان میدهد که میتوانند قیماهای خود را مستقل از اندازه تکانه پولی
تعدیل کنند .بخش دوم آن نیز نشاندهنده اثرات اضافه تورم اسا که از ترییر در ترکی
بنگاههای تعدیلکننده قیما ناشی میشود .در مدل کالوو  𝐴′برابر با صفر اسا؛ بنابراین،
تنها بخش اول شاخص انعطافپذیری قیماها که همان فراوانی ترییرات قیما اسا ،وجود
 .1به منظور برآورد لختی شاخص انعطافپذیری قیماها از حاصل جمع ضرای
استفاده شده که وقفه بهینه براساس معیار آکائیک انتخاب شده اسا.

برآورد شده مدل خودرگرسیون
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دارد .برآوردهای این مطالعه نشان میدهد که بخش دوم تشکیلدهنده شاخص
انعطافپذیری قیماها نیز وجود دارد و مخالف صفر اسا .بنابراین ،مدل کالوو چندان با
یافتههای نتایچ این مطالعه سازگاری ندارد .کرمی خرمآبادی و همکاران د )1399و کرمی و
همتی د )1394نشان میدهند که ناهمگنی نحوه واکنش قیماها به تکانههای ویژه و کتن با
مدل کالوو سازگار نیسا.
جدول د )5ضری همبستگی بین بخش اول و دوم شاخص انعطافپذیری قیماها و
تجزیه واریانس این شاخص را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ضری همبستگی
بین بخش اول و دوم منفی اسا .عتوه بر آن ،در مدل کالوو سهم توضیچدهندگی فراوانی
ترییرات قیما از نوسانات شاخص انعطافپذیری قیماها برابر  1دصددرصد) اسا .این در
حالی اسا که نتایج جدول د )5نشان میدهد که فراوانی ترییرات قیما برای شاخصهای
قیما مصرفکننده و تولیدکننده به ترتی حدود  55و  37درصد از نوسانات شاخص
انعطافپذیری قیماها را توضیچ میدهد.
جدول  .5ضریب همبستگی و سهم توضیح دهندگی بخشهای اول دوم شاخص انعطافپذیری
قیمتها

)𝐌𝐄 𝐜𝐨𝐫𝐫(𝐈𝐌,
شاخص قیمت مصرفکننده

-2/67

)𝐌𝐈(𝐫𝐚𝐕
)𝐅(𝐫𝐚𝐕
2/49

)𝐌𝐄 𝐕𝐚𝐫(𝐈𝐌) + 𝟐𝐂𝐨𝐯(𝐈𝐌,
)𝐅(𝐫𝐚𝐕
2/66

شاخص قیمت تولیدکننده

-2/56

2/73

2/37

 این جدول ضریب همبستگی بین دو بخش برآورد شده از رابطه ( )20را نشان میدهد .همچنین این جدول سهمتوضیحدهندگی فراوانی تعدیل قیمتها را از نوسانات شاخص انعطافپذیری قیمتها نشان میدهد.
ماخذ :یافتههای پژوهش

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه در ابتدا نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از ترییرات قیما در
سطچ تولیدکننده و مصرفکننده در طول زمان به طور معناداری ترییر میکند .از آنجا که
انعطافپذیری قیماها دیا به طور مشابه میزان چسبندگی قیماها) با اثرگذاری سیاسا پولی
ارتباط تنگاتنگی دارد ،متریر بودن توزیع ترییرات قیما در طول زمان گویای این واقعیا
اسا که اثرگذاری سیاسا پولی نیز در طول زمان باید متریر باشد .به همین منظور با استفاده
از مدل ساختاری  Ssو تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیاهای مشاهده
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شده از توزیع ترییرات اقتم تشکیلدهنده شاخصهای قیما تولیدکننده و مصرفکننده،
شاخص انعطافپذیری قیماها که نحوه واکنش قیماها به تکانه سیاسا پولی را نشان
میدهد ،استخراج شد.
نتایج مربوط به تحلیل ضری همبستگی و رگرسیون نشان داد که ارتباط معناداری بین
شاخص انعطافپذیری قیماها و چرخههای تجاری وجود دارد؛ به گونهای که شاخص
انعطافپذیری قیماها به صورت ضدچرخهای عمل میکند؛ به این معنا که در دورههای
رکود اقتصادی شاخص انعطافپذیری قیماها افزایش یافته و بنابراین ،اثرگذاری سیاسا
پولی بر تولید حقیقی کاهش میباید و برعکس در دورههای رونق اقتصادی اثرگذاری
سیاسا پولی جها رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش مییابد.
به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفا که در دورههای رکود اقتصادی با توجه به
افزایش تعدیل قیماها اثرگذاری سیاسا پولی جها خروج اقتصاد از رکود حادث شده،
کاهش مییابد ،اما در دورههای رونق اقتصادی سیاسا پولی میتواند در جها افزایش بیشتر
رشد اقتصادی موثرتر واقع شود.
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