
 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش
شود. بنا بر می عنوان هدف اصلی سیاستگذار پولی در نظر گرفته ها بهامروزه در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی، ثبات سطح قیمت

اشتغال، کنترل  های مرکزی در دهه گذشته به جای تمرکز بر رشد اقتصادی و ایجاد(، بانک5002المللی پول )گزارش صندوق بین

های آتی را با دقت اند. برای نیل به این هدف، سیاستگذاران پولی باید بتوانند تورم دورهنرخ تورم را با ابزار سیاست پولی دنبال کرده

 ها را کنترل نمایند.بینی کنند تا با اتخاذ سیاست مناسب پولی نوسانات سطح قیمتباال پیش

های مرکزی دنیا به های اخیر بانکهای پولی مناسب، در سالدقیق تورم برای تدوین سیاست بینیبه دلیل اهمیت کانونی پیش

و  9111های اند. به عنوان نمونه بانک مرکزی انگلستان در سالبینی تورم حرکت کردهابزارهایی برای پیش سوی ساخت جعبه

های ساختاری را به کار گرفت. بانک مرکزی آماری تا مدل های صرفاًبینی تورم، اعم از مدلهای پیشای از مدلمجموعه 5000

های سری زمانی ها، شامل مدلی وسیعی از مدلبینی تورم پرداخت و گسترهترکیه نیز با رویکردی مشابه به تهیه جعبه ابزار پیش

بینی تورم، پژوهشکده پولی و بانکی را وارد جعبه ابزار نمود. نظر به اهمیت فراوان تهیه جعبه ابزار پیش DSGEهای ساده تا مدل

ابزار را به انجام برساند. گام اول در انجام این پروژه  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت تا فاز اول ساخت جعبه

تفاده قرار مورد اس بینی تورمابزارهای پیش جعبههای متعددی برای پیش بینی نرخ تورم در روشبینی است. های پیشانتخاب مدل

 بینی تورم ایران در نظر گرفته شده است که به قرار زیر هستند:روش برای پیش 93در این پروژه  .گیردمی
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گاام باه    4تاا   9 اینموناه بارون  هاای بینیهای فوق پیشاز مدل کننده با هریکهای فصلی شاخص قیمت مصرفبا استفاده از داده

یاک  هاا باا   بینی همه مادل پیشنگر گذشتهعملکرد تولید شده و  تحت عنوان دوره ارزیابی مشخصدر یک دوره زمانی  جلوی تورم

در  ARDLدهاد، مادل   نتاای  نشاان مای    شاود. بینی بهترین مدل معرفی مای یکدیگر مقایسه شده و در هر افق پیشتابع زیان با 

نظر باه  باشند. ها دارای بهترین عملکرد میگام به جلو در میان سایر مدل 9در افق  ARMAXگام به جلو و مدل  4تا  5های افق

نی، همواره این ریسک را دارد که در دوره )های( آینده در اثر شکست ساختاری و یاا عوامال   بییک مدل مشخص برای پیشکه این

هاای  بینای از روش هاای پایش  به منظور استفاده از اطالعات همه مدل بینی شود، در این پروژهمرتکب خطای پیشغیرقابل کنترل 

هاا روش  فصل روش میاناه و در ساایر افاق    9بینی در افق های ترکیب پیشدر میان روش استفاده شده است. نیز بینیترکیب پیش

بینی بینی در هر افق پیشهای ترکیب پیشبهترین عملکرد را دارند. اگرچه بهترین مدل 0.6شده با نرخ تنزیل مجذور خطای تنزیل

 شوند.بینی انتخاب نمیکنند اما به عنوان بهترین مدل پیشها بهتر عمل میدرصد مدل 60حداقل از 

 


