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چکـیده
امروزه یکی از حوزههایی که نیازمند پیشبینی است ،پیشبینی تورم است .به این منطور پیشبینی تورم میتواند تا حد
زیادی به برنامهریزی و تعیین سیاستهای کلی اقتصادی در آینده کمک کند .در این پژوهش هفت متغیر اقتصادی میزان
پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میزان صادرات ،میزان واردات و میزان درآمد نفتی به عنوان پایگاه داده
پژوهش از سال  1032تا  1022از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است.میزان تورم هرسال در یکی از
دسته های سهگانه نرخ تورم کم  ،نرخ تورم متوسط و نرخ تورم باال دستهبندی شدند .میزان تورم از 2تا  13در دسته نرخ
تورم کم  ،میزان تورم  13تا  02در دسته تورم متوسط و میزان تورم باالی  02در دسته تورم باال لحاظ شدند .در این
پژوهش برای دستهبندی  ،دو دستهبند ماشین بردار پشتیبان-K ،نزدیکترین همسایه بر روی مجموعه دادههای خام
اعمال شده است .دقت دسته بندی و پیش بینی در کالسبند -Kنزدیکترین همسایه  %30و در کالسبند ماشین بردار
پشتیبان  %66بدست آمد.
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تورم در واقع کاهش قدرت خرید واحد پولی معین در طی زمان است .افزایش سطط کلطی قیمتهطا کطه عمومطاب بطه صطورت
درصدی بیان میشود ،به معنی این است با واحد پولی یکسان میتوان میزان کمتری خرید کرد .معنی رایج تورم به افزایش سطط
قیمتها اشاره میکند حالآنکه ،در اقتصاد امکان رخ دادن تورم منفی نیز وجود دارد .تورم منفی به افزایش قدرت خرید و کطاهش
سط قیمتها اشاره میکند.از دیدگاهی دیگرتورم را میتوان افزایش سط عمومی قیمتهطا کطه حطالتی مطداوم و نامتناسطد دارد
تعریف کرد..عوامل متفاوتی در افزایش و یا کاهش تورم نقش دارند .یکی از بدیهیترین علل بوجود آمدن تورم ،افزایش حجم پطول
است .البته عوامل متعددی میتوانند به افزایش میزان عرضه پول بپردازند .عرضه پول میتواند به سادگی از طریق چاپ اسطکنا
بدون پشتوانه توسط دولت افزایش یابد .از علل بوجود آورنده تورم میتوان به افطزایش مخطار عمطومی و کسطری بودجطه دولطت،
افزایش سرعت گردش پول ،رشد جمعیت ،احتکار ،کمبود حقیقی ،صادرات ،اتحادیههای کطارگری و کطاهش مالیطات،نرخ ارز،حجطم
نقدینگی ،واردات،درآمد نفتی و ....اشاره کرد.که البته ما در این مقاله از برخی از این عوامل استفاده خواهیم نمطود .در شطرایط تطورم
طبیعی ،با افزایش مستمر والبته آرام ساالنه قیمت ها مواجه هستیم .هرچند افزایش متعادل و آرام تورم میتواند باعث پویایی و نشاط
یک اقتصاد شود.تورم باال تاثیرات منفی بسیاری را در یک اقتصاد از خود برجای میگذارد و میتواند تولی  ،مصطر  ،بطازار ،سطط
رضایت عمومی و غیره را تحت شعاع خود قرار دهد .بیشتر کشورها و حتی کشورهای توسعه یافته از افزایش سططحی از تطورم در
امان نیستند .پیشبینی تورم موضوعی است که عالوه بر اهمیت ذاتی میتوانطد در تطدوین سیاسطتهطای کلطی و چشطم انطدازهای
حاکمیتی نقش بسزایی داشته باشد  .چون دولتها هرساله در حال تدوین سیاستهای اقتصادی برای آینده هستند و از طرفطی در پطی
کاهش تورم هستند ،بنابراین پیش بینی تورم ساالنه و حتی ماهیانه میتواند نقش بسزایی در بهبود تصمیمگیری ها داشته باشطد .
در نتیجه ،در دهه های اخیر ،مدلهای پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند.از این مدلها میتوان بطه
استفاده از هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در جهت پیش بینی نرخ تورم اشاره کرد .این مدلها که در حقیقت اقتبا از فرآیند
یاد گیری مغز انسان هستند ،با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ،روابط بین متغیرها را هر چند پیچیده باشند ،یاد گرفته و از آن
برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند.

-2پیشینه پژوهش
آدولوفو رودریگز و همکاران ( )9292با استفاده از الگوریتم های یطادگیری ماشطین همچطون  KNNو  LSTMبطا مطالعطه
موردی کشور کاستاریکا به پیش بینی سط تورم در آن کشور اقدام نمودند .آنها از متغییرهایی همچون نرخ تغییرات شاخص قیمت
مصر کننده  ،نرخ تغییرات شاخص ارز  ،نرخ تغییرات قیمت نفت ،نرخ تغییرات قیمت غالت و غیره جهت پیش بینطی بهطره بطرد.
الزم به ذکر است این پژوهش برای پیش بینی نرخ تورم ماهیانه انجام شد.
دهدشتی و همکاران( )1021در پژوهشی به منظور پیش بینی نطرخ تطورم و نقطدینگی و اثطرات آنهطا بطر ارزش افطزوده بخطش
کشاورزی ،روند تغییرات تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران را بررسی کردنطد .آنهطا از آزمطون ناپارامتریطک والطیس -مطور ،الگوهطای
هارمونیک ARMA ،و  ARCHبرای پیش بینی استفاده کردند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند .نتایج
این تحقیق نشان می دهد که الگوی(1و ،ARMA)9در پیش بینی نرخ تورم و الگطوی(1وGARCH )1در پطیش بینطی نقطدینگی
دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده بوده است .نتایج بدست آمطده از مطالعطه حاضطر
نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی ،نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد .علت اثطرات
ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
صمدی و همکاران( )1029در پژوهشی به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران پرداختند .هد مقالطه حاضطر،
بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکو بر اسطا اطالعطات ماهیانطه شطاخص قیمطت
مصر کننده در ایران ،طی دوره 1062:12تا  1021:6بود .برای رسیدن به این هد نااطمینانی تورمی بر اسا الگطوی واریطانس
ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است .نتایج حاصل از تخمین ضراید الگطوی خطود بازگشطت کننطده
چرخشی مارکو نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به ططوری
که در رژیم اول با میانگین باال و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان باال روبرو بوده اسطت .هطم چنطین بررسطی
رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده ،افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینطانی تطورمی
منجر شده است.
جعفری صمیمی و بالونژاد ( )1029در پژوهشی به بررسی کاربرد روشهای نیمه پارامتریطک و موجطک هطا در بررسطی وجطود
پایداری نرخ تورم ایران پرداختند .برای این منظور ،درجه انباشتگی کسری ،با استفاده از روش های  ،GPHتعدیل رابینسون ،ریزن،
وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصر کننده سال هطای  ،1022-1031تخمطین
زده شد .نتایج حاصل از تحقیق ،بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است .وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد ،بیطانگر
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این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم ،اثر آن تا مدتی طوالنی باقی می ماند .این نتیجه می تواند در اتخطاذ سیاسطت
های مرتبط ،مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
نجارزاده و همکاران( )1029به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم درکوتاه مدت و بلندمدت پرداختند .در ایطن مقالطه بطا
استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف در قالد یک مدل فضا -حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در
اقتصاد ایران در دوره  1022-1063پرداخته شد .این مدل تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم می کند و این کار تحلیل ارتباط
بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سطازد .نتطایج ایطن مطالعطه نشطان مطی دهطد کطه افطزایش در
نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجطر بطه کطاهش نطرخ
تور م کوتاه مدت می شود .همچنین تاثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابطل تطوجهی در
روند تورم اقتصاد ایران می شود.
شاهمرادی و صارم( ) 1029به بررسی سیاست پولی بهینه و هد گذاری تورم در ایران پرداختند .در ایطن مقالطه بطا اسطتفاده از
روش تعادل عمومی پویای تصادفی ،قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخرا شده است .در این مقاله مکانیزم انتقال
پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل ،عرضه ی کل ،قیمت نفت و رابطه ی تیلور میباشد .در این مقاله ثابت می شود کطه
فرم پویای رابطه ی تقاضای کل ،با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران ،تابعی از نرخ رشد حجم پول است .با این فطر کطه
هد بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هد و شکا تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی ،قاعطده ی بهینطه ی
سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخرا می شود که تابعی از شکا تورم ،شکا تولید و نرخ رشد درآمطدهای نفتطی مطی باشطد.
نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکا تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکا مطییابطد.
هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبد افزایش چهار درصدی تورم میشود.
طهرانچیان و همکاران( )1029به آزمون پایداری تورم در ایران با استفاده از الگوهای  ARFIMAپرداختند .برای این منظور،
با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران ( ،)1031-1022از الگوی خطود رگرسطیونی میطانگین متحطر انباشطته کسطری،
استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که براسا روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی
تعدیل شده ،درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتید  =1d2/029و =9d2/020هستند .بنابراین براسا یافته های این تحقیطق،
فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود .توجه به تسویه تدریجی تاثیر تکانه های تورمی ،امکطان سطاختاری شطدن تطورم و نیطز
رعایت انضباط پولی ،از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
موسوی و مستعانی( )1021به بررسی هد گذاری تورم در ایران پرداختند .هد این مقاله استخرا روند حرکتطی تطورم ططی
دوره زمانی برنامه پنجم توسعه( )1023-1023توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است .برای این منظور با استفاده از
داده های سری زمانی طی دوره ( )1033-1026از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجطه بطه رفتطار تولیطد ،تطورم و
تغییرات نرخ ارز ،اقدام به استخرا تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هد گذاری تطورم شطده اسطت.
یافته های مقاله نشان می دهد که مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره ای نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد تطا از
این طریق از یک طر نقدینگی های سرگردان در بازار و در دستر مردم را جمع آوری کند و از طر دیگر با تزریطق نقطدینگی
جمع آوری شده به بخش تولید ،هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری بخش تولید راکاهش دهد .این سیاست باعطث خواهطد شطد
تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت مقدار هد گذاری شده حرکت کند.
تشکینی و افضلی( )1022به سنجش تورم پایه در اقتصاد ایران پرداختند .مطالعه حاضر به اندازه گیطری تطورم پایطه در اقتصطاد
ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی پرداخته است .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان
می دهند که روش ، SVARدر شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران می باشد .از سوی دیگر ،گروه
مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد .همچنین تکانه های تورم پایه ،قیمت واردات و تورم
غیرپایه به ترتید  02 ، 30و  6درصد از واریانس در تورم را تشری می کنند .براسا نتایج به دست آمده پیشنهاد شطده اسطت تطا
چارچوب سیاستی هد گذاری تورم در قالد یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا ،نسبت به برقراری و تحقطق
الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی و عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیالت گام برداشته شود .اجرای این سیاسطت متضطمن
کنترل حدود  32درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

 -3تهیه دادهها
داده ها شامل هفت متغیر اقتصادی میزان پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میزان صادرات ،میطزان واردات و
مبلغ صادرات نفت که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است جمع آوری شده اند .این داده ها مربطوط بطه
سالهای  1032تا  1022می باشند.این داده ها به صورت خام بوده و هیچ گونه پیش پردازشی روی آنها انجام نشده است.در حقیقت
هد اصلی در این پژوهش تعیین میزان تاثیر متغیرهای هفتگانه ذکر شده بر افزایش یا کاهش تورم میباشد .به عبارت دیگر پیش
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بینی نرخ تورم با استفاده از متغییرهای میزان پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میطزان صطادرات ،میطزان واردات و
مبلغ صادرات نفت.

 -1-3نقدینگی
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نقدینگی یا به عبارت صحی تر ،حجم پول ،مجموع پول و شبهپول است .نقدینگی به معنای مجموع اسکنا ها و مسکوکات و
سپردههای دیداری در یک کشور است .تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور ،در سپردههای غیر دیداری افراد نزد بانکهاست.
رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقطدینگی
شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب میشود .اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است کطه در برنامطه هطای تعطدیل
ساختار  ،هم هد و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهدا دیگر قلمداد میشود.
روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولتهای مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینهها و درآمدها ،بطه ططرز سطریعی در
حال افزایش بوده است .در سالهای اخیر به دلیل کسری بودجه مضاعف در دولتهای دهم و یطازدهم ،خلطق پطول توسطط بانطک
مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولتها انتخاب کردهاند و نتیجه آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بطوده اسطت.
هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضرید فزاینده ،پنج تا شش برابر میشود و حجم نقطدینگی موجطود
در اقتصاد را به سرعت باال میبرد .تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است .نظریه مقداری پول ،همبستگی بلندمطدت
قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیشبینی میکند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجد ایجاد تورم باال
میشود .بر این اسا نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای پولی بانک مرکزی به منظور مهار تطورم
شناخته میشود .در اقتصاد ایران ،نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بطاال و تطا
حدی نیز در تورم نهفته انعکا می دهد .رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولطد شطده
است .نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای  1029-1023در پایین ترین حطد
خود بیش از 90درصدبوده است .طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1029تقریبا 92درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسطیر
کاهشی در تیر 1029شروع به افزایش کرد .این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر 1020با کنترل آن توسط دولت
رو به کاهش گذاشت .با این حال در ابتدای سال  1020نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسطیر صطعودی در
شهریور ماه به  0033درصد رسید؛ اما در مهر ماه به  9032درصد کاهش یافت .بحث رابطه پول و قیمت معمایی اسطت کطه بایطد در
تحلیلها مورد توجه قرار گیرد .در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود
دارد ،یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود ،بقیه به رشد قیمتها میانجامد ،ولی در ایطران ایطن وضطعیت بطه
گونهای است که گاهی اوقات به این روال پیش میرود و بعضی اوقات قیمتها بیش از این تناسد رشد دارند و گاهی هم خصوصا
از سال  32-32به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم ،یعنی اگر بخواهیم تناسد رشد نقدینگی با قیمتها حفظ شود ،بایطد تطورم
بیشتری میداشتیم.
نظریه مقداری پول
سرعت گردش پول
M×V=P×Q

در رابطه باال:
« =»Mمیزان «عرضه پول» ()Money Supply
«« =»Vسرعت» ( )Velocityپول در گردش
« =»Pسط کلی «قیمت» ()Price
«« =»Qمقدار» ()Quantity
نظریهی مقداری پول ( )QTMبیان می دارد که یک رابطهی مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سط قیمت کاال و خدمات
فروخته شده وجود دارد .براسا نظریهی مقداری پول ( )QTMاگر مقدار پول در اقتصطاد دو برابطر شطود ،سطط قیمطت هطا نیطز
همچنین دو برابر و باعث تورم (درصد افزایش سط قیمت ها در یک اقتصاد) می شود .بنابراین مصر کنندگان برای همان مقدار
کاال و خدمات دو برابر می پردازند .راه دیگر برای فهمیدن این نظریه اینست که پول را نیز همانند یک کاالی دیگر درنظر بگیریم
که افزایش عرضهی آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می دهد .بنابر این یک افطزایش در عرضطهی پطول
باعث می شود قیمتها در عو کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.
همانطور که نظریهی مقداری پول ( )QTMمی گوید که مقدار پول ،ارزش پول را تعیین می کند ،همین بنیطان پولگرایطان را
تشکیل می دهد .پولگرایان می گویند که افزایش سرعت عرضهی پول منجر به افزایش سرعت در تورم می شود .رشد پول جلوتر
از رشد تولید اقتصاد ،تورم را نتیجه می دهد .به طوری که پول بیش ازحد در پشت تولید بسیار کم وجود دارد .به منظور مهار تورم،
رشد پول باید پایین تر از رشد تولید در اقتصاد باشد.
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 -2-3مالیات
در ادامه به بررسی و تحلیل انواع تورم پرداخته و اینکه تورم چند سال اخیر ایران از نوع تورم تازنده (شدید) می باشد .و سطپس
نظریه های مختلف ایجاد تورم مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نظریه های پولی و نظریه های مبتنطی بطر فشطار هزینطه هطا و
نظریه کینزی و  ...به برازش یک الگوی مناسد جهت بررسی تاثیر انواع مالیات بر تورم کشور پرداخته ایم بدین ترتید تاثیر انطواع
مالیات  ،نرخ رشد.
مفهوم مالیات :مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهطت اداره امطور
کشور ،تأمین کاالها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد.
مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :الف  :مالیات های مستقیم و ب  :مالیات های غیرمستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نطوع
مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیطات هطای
غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کاالها وضع می شود .این نوع مالیات بر همه مصر کننطدگان کطاال یطا اسطتفاده کننطدگان
خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است .عموماب ،مالیاتها با گذر زمان افزایش پیدا میکنند .در زمانهایی،
دولتها به دالیل سیاسی مالیاتها را کاهش میدهند تا محبوبیت خود را در میان شطهروندان افطزایش دهنطد .ایطن عمطل موجطد
افزایش مطلوبیت شهروندان میشود و آنها پول بیشتری خر خواهند کرد .در نتیجه ،تورم بوجود خواهد آمد.

در یک اقتصاد باید کل تولیدات توانایی تامین نیازهای داخلی و خارجی را داشته باشد .اگر این اتفاق نیفتد ،تورم بوجود خواهطد
آمد.
تورم وارداتی :یکی از عوامل به وجود آورندۀ تورم داخلی ،تورم وارداتی است .تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تطورم
جهانی به اقتصاد هر کشور می باشد .این نوع تورم زمانی رخ می دهد که قیمت برخی کاالها ،که کاالهای اساسی و تعیین کننطده
در تولید یا مصر مردم در سط جهانی است ،به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی -اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینۀ تولید (در صورتی که مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت کاالهای مصرفی منجر می شود
به عنوان مثال ،در دهۀ  32و  22میالدی افزایش قیمت نفت که به نام شو اول و دوم معرو است ،باعث شد که قیمت فراورده
های نفتی ،مواد اولیه ،مواد غذایی و در نتیجه ،قیمت کاالهای نهایی مثل پتروشیمی ،رنگ ،فوالد ،خودرو و طیف وسیعی از کاالهطا
افزایش یابد .
راه های انتقال تورم وارداتی :به طور کلی ،تورم وارداتی از دو طریق ممکن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی :تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده است .واردات با توجطه بطه
نوع کاال بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد .زمانی که قیمت محصوالت نهطایی وارداتی(کاالهطای سطاخته
شدۀ وارداتی) افزایش یابد ،این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سط عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصر کننده) ظاهر مطی
شود .غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصوالت نیم ساخته (کاالهای واسطه ای) وارداتی
به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصر کنندگان منتقل می شود .حالت سوم از طریق صادرات
صورت می گیرد .موقعی که تقاضا برای کاالهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خار از کشور افزایش مطی یابطد .ایطن جریطان
سبد کاهش احتمالی عرضۀ کاالهای مذکور در داخل کشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم ،یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای ،موجد افزایش هزینه
های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت ،بر جامعه تحمیل می شود .استمرار ططوالنی سیاسطت هطای جطایگزین واردات در تطاریخ
اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر ترکید واردات در طی زمان داشته است که نتیجۀ آن ،وابستگی شدید به واردات مواد اولیه ،واسطه و
کاالهای سرمایه ای بوده است.
ب) تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداخت ها :فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممکن است زمینطه هطای
تورم را فراهم سازد .اگر تراز پرداخت های خارجی با کسری روبرو شود ،ارزش پول ملی کطاهش و بطه دنبطال آن قیمطت کاالهطای
وارداتی افزایش می یابد .این امر از سویی زمینۀ بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر ،با کاهش ارزش پطول ملطی ،کاالهطای
تولید شده در داخل کشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتید ،صادرات کشور افزایش خواهد یافطت .در نتیجطه،
امکان کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی خواهد بود .حال اگر تراز پرداخت های خطارجی بطا مطازاد رو بطرو شطود
درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود که به دلیل باال بودن میل نهایی به مصر و پایین بودن میل نهطایی بطه پطس انطداز،
دریافت های افراد به شکل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.
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 -3-3صادرات و واردات
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عوامل مؤثر در شاخص قیمت کاالهای وارداتی :همان گونه که گفته شد ،شاخص قیمت کاالهطای وارداتطی ممکطن
است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد .اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز ،تطورم کشطورهای ططر معاملطه و
تعرفه های گمرگی قرار دارد.که در اینجا ما به بررسی نرخ ارز می پردازیم.

 -4-3نرخ ارز
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نرخ ارز حلقۀ قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقهای که کم و کیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیطین
قیمت های داخلی کاالهای تجارتی ،و عرضه و تقاضای اکثر کاالها و خدمات تأثیرگذار و بر عملکرد اقتصاد ملی مؤثر است .ارزش
پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینۀ تمام نمایی از اقتصطاد هطر کشطور در مقابطل سطایر کشطورها ،در محطیط اقتصطاد
بینالملل است .نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی ،یکی از معضالت اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه
می کند.
سلد اعتماد مردم از پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنههای بینالمللی نیز از اثرات همطین قضطیه اسطت .در
کشورهایی نظیر ایران ،که قسمت عمدۀ درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین میشود ،وقتی درآمد حاصل از صادرات نفطت یطا
نرخ برابری ارز به مراتد بیشتر میشود ،به طور مستقیم بر وضع مالی دولت ،درآمدها و هزینههای آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری
ارز از محل فروش این فراوردهها نیز تغییر می کند و بر کسری یا مازاد بودجه تأثیر میگذارد .برخی از صاحد نظران معتقدنطد کطه
افزایش نرخ ارز سبد افزایش قیمت کاالهای وارداتی می شود و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند ،اثر نطامطلوب
میگذارد و رشد تورم را تسریع میکند .تصور همگانی به این نحو شکل گرفته است که اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود،
کاالهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه ،سط عمومی قیمت ها نیز دست کم افزایش نخواهد یافت
در چنین وضعیتی ،یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر نرخ تسعیر دالر به ریال پایین باشد طبعاب ،کاالهای وارداتی بر
حسد ریال برای مصر کنندۀ داخلی ارزان تر خواهد بود .به دفعات این استدالل مطرح شده است که اگر نطرخ تسطعیر دالر را در
سط پایین تعیین کنیم ،نه تنها کاالهای وارداتی ،بلکه کاالهای تولید شدۀ داخلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحطت تطأثیر
واردات قرار دارند نیز کم هزینه تر و در نتیجه ،ارزان تر تمام می شود .این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت ،به این استنتا می
رسد که برای کنترل سط قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دالر به ریال پایین نگهداشته شود .بطور مثال زمانی که نطرخ هطر
دالر از  2222ریال به  6222ریال کاهش یابد برای کاالیی که قیمت آن در بازار بین المللی  9دالر باشد برای ورود ایطن کطاال بطه
کشور در حالت اول باید  16222ریال و پس از کاهش نرخ دالر  19222ریال باید هزینه نمود .بنابراین در حالتی که نطرخ برابطری
دالر به ریال کاهش یابد هزینه تمام شده کاالهای وارداتی کاهش و به تبع مصر کنندگان با قیمت پایین تطری در بطازار مواجطه
خواهند شد باید گفت که پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های
پولی ،قدرت رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی کشور کاهش می دهد.
جالد است بدانیم ،برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تطاثیر دارد ،در سطال 33کطه نطرخ ارز  022تومطان بطود ،رشطد
نقدینگی 06درصد بود و با تورم 90درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد ،اما از سال  32-32رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن
منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی  90تا 90درصد ارزهای رسمی به فروش نمیرفطت و مانطده
ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتبا افزایش مییافت ،لذا از سال  32تا  23رشد نقدینگی داشتیم ،اما تورم در این دوران کاهش یافت و
رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان میدهد ،لذا در گزارشهای رسمی مالحظه میشود ،سطرعت گطردش پطول در سطال 22
تقریبا 12درصد رشد منفی داشته است به عقیده بسیاری صاحبنظران ،تکمحصولی بودن و وابستگی به نفت را میتوان ریشه اصلی
بسیاری از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد .شاهد این مدعا نیز تاثیرپذیری باالی بسیاری متغیرهطای کطالن اقتصطادی
همچون تورم ،درآمدهای دولت و واردات از نوسان قیمت جهانی نفت و به تبع آن ،درآمدهای نفتی کشور است .در این میان یکی از
مهمترین موضوعات اقتصادی کشور ارتباط نزدیک درآمدهای نفتی و تورم در اقتصاد ایران است.
میدر خصوص افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی می توان اشاره کرد که در سال  1031و بروز تکانطه نفتطی (افطزایش
قیمت نفت و درآمدهای نفتی) است که به تبع آن ،کمبود ارز به عنوان یکی از تنگناهطای اساسطی کشطور بطا رشطد  903درصطدی
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از میان برداشته شد
بر این اسا طی دوره  1039-1036سیاستهای انبساطی اتخاذ شد به گونهای که نقدینگی بطور متوسط ساالنه  0233درصطد
رشد کرد ،یعنی حدود  13درصد بیشتر از متوسط دهه قبل آن .رشد نقدینگی از محل افزایش خالص دارایطی هطای خطارجی بانطک
مرکزی رخ داد (خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال  1030حدود سه برابر سال  1039و  3برابر سال  1031شطد) .ططی
دوره  1039-1036کسری بودجه بطور متوسط 1230درصد کل هزینههای دولت را شامل میشد .مجموعه عوامل مذکور منجر شد
تا اقتصاد ایران وارد دوران گذر از نرخهای تورم تک رقمی به دورقمی شود ،بگونه ای که طی دوره  1039-36بطهترتیطد نرخهطای
تورم 1633 ،232 ،1336 ،1130و  9032درصدی تجربه شد نمونه دوم مقطع سال  1063است که کاهش شدید قیمت نفت ،درآمدهای
ارزی دولت را بشدت کاهش داد؛ کل درآمدهای ارزی سال  1063حدود  6میلیارد دالر بود .این کاهش شدید در درآمطدهای ارزی
ابتدا از واردات کاست ،سپس در کاهش شدید تولید متجلی شد و در ادامه برای تامین کسری بودجه که در این سال  06درصد کل

بودجه است ،به رشد نقدینگی منجر شد .مجموعه این عوامل نرخ تورم را از حدود  3درصد در سال  1060تا  90/3درصد در سطال
 1063افزایش داد .کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به کاهش واردات و تولید ادامه داد و نسبت کسری بودجه از کل بودجطه
عمومی در سال  1063به رقم  32درصد رسید .طی دوره  1066-63نرخ رشد نقدینگی به ترتید  1336و  9032درصد و نطرخ تطورم
 9333و  9232درصد تجربه شد.
همچنین به عنوان نمونه دیگر در این خصوص در سالهای  1036و  1033کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجطر
شد تا کاهش شدید در درآمدهای نفتی کشور در سال  1033بوجود آید (این سال در دوره پس از انقالب یک سال استثنائی از حیث
درآمدهای نفتی بود بطوریکه قیمت نفت خام  03درصد پایینتر از متوسط قیمت این کاال در  92سال گذشته بوده است .این وضطع
نه تنها بصورت مستقیم از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملی بلکه از طریق غیرمستقیم هم در کاهش رشد تولید ملی اثر
گذاشت به گونهای که رشد تولید ناخالص داخلی از  030درصد در سال  1036به  136درصد در سال  1032کاهش یافت.
در خصوص نحوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر تورم میتوان بیان داشت که افزایش یا کاهش درآمدهای نفتطی هطر یطک از
کانالهای مختلفی بر تورم داخلی تاثیر مستقیم میگذارند .به بیان ساده افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دالرهای نفتطی بطه
ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور ،در کنار عدم تحر پذیری طر عرضه اقتصاد ،به افزایش تورم منجر شده است .از سطوی
دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریق کاهش واردات و تاثیر مستقیم بر طر عرضه و همچنین بروز کسری بودجه (و در برخی
موارد رشد نقدینگی) به افزایش تورم داخلی دامن زده است .براین اسا به نظر میرسد افزایش و کاهشهطای شطدید درآمطدهای
نفتی هر یک تاثیر فزاینده ای از کانالهای مختلف بر تورم داخلی اقتصاد ایران برجای گذاردهاند.

الگوریتم های مختلفی در زمینه پیش بینی و دسته بندی وقایع وجود دارند که از آنها میتوان به الگوریتم ماشین بردار
پشتیبان(  ) svmو الگوریتم kنزدیکترین همسایه(  ) knnاشاره کرد.

 -1-4الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
الگوریتم  SVMکه در سال  1223توسط کورتز وپنیک معرفی شد .برای خال دیگر شبکههای عصبی مانند پرسپترون چند
الیه بهجای اینکه خطای مدلسازی را کمینه کند ،در واقع ریسک عملیاتی را به عنوان تابع هد میشناسد و مقدار بهینه آن را
محاسبه میکند .در فضای دوبعدی رابطه خط به شکل زیر است:
𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑏 = 0
رابطه )(1
و در فضای سه بعدی رابطه صفحه به شکل زیر است:
)𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑤3 𝑥3 + 𝑏) = 0
و در حالت کلی رابطهی یک فوق صفحه به شکل زیر است:
∑𝑖 𝑊(𝑥) + 𝑏 = 0
رابطه )(2

رابطه )(3
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 -4مبانی نظری تحقیق

𝑤1
𝑥1
𝑤2
𝑥2
]⋮[=𝑥 ] ⋮ [=𝑤
𝑛𝑤
𝑛𝑥
∑𝑖 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏 = 0 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 = 0

که رابطه ی کلی یک تفکیک کنندهی خطی میباشند.
در واقع الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به دنبال جدا کنندهای میگردد که ریسک عملیاتی کمتری نسبت به سایر خطوط
داشته باشد .این الگوریتم بهجای استفاده از خط تفکیک کنندهی  wtx+b=0به عنوان جداکنندهی دادهها از دو خط wtx+b=1
برای دادههای باالی محور  swtx+b=0و  wt+b=-1برای دادههای پائین محور  wtx+b=0استفاده میکند .این مسئله در
واقع شکل سختگیرانهتری را برای جدا کردن دادهها اعمال میکند .نکته حائز اهمیت این است که بین دو خط  wtx+b=1و
 wtx+b=-1هیچ دادهای نباید حضورداشته باشد.
اگر فر شود که دادهها بهصورت زیر باشند.
𝑛 , 𝑖 = 1,2,3. , . ,
}, 𝑦𝑖 ∈ {±1

آنگاه میتوان گفت اگر  yi=+1آنگاه

}𝑖𝑦 {𝑥 𝑖,
𝑑𝑅𝐼 ∈ 𝑖𝑥
𝑖

≥ 𝑏 𝑤 𝑥𝑖 +

و اگر  yi=1آنگاه
11

𝑤 𝑡 x + 𝑏 ≤ −1

رابطه )(4

انتخاب دو خط به عنوان تفکیک کننده به این دلیل است که جا برای ریسک کردن وجود داشته باشد و فضای بین دو خط
فضایی برای ریسک به وجود میآورد .هرچه فاصله بین این خطوط بیشتر باشد ،تفکیک کنندهی بهتری است .فاصلهی هر یک از
این خطوط از خط مرکزی را با  d1و  d2نشان میدهد که کامالب باهم برابر میباشند .برای به دست آوردن  d1و  d2ابتدا فاصلهی
خط تفکیک کنندهی اصلی از مبدأ مختصات محاسبه میشود.
𝑤𝑡 = 𝑥
𝑡{ 0
→ 𝑡𝑤 𝑡 𝑤 + 𝑏 = 0 → 𝑤. 𝑤 𝑡 = ‖𝑤‖2
𝑤 𝑥+𝑏 =0
𝑏
=𝑡→
=
‖𝑤‖2
𝑏
𝑏−
= ‖𝑤‖
2
‖𝑤‖
‖𝑤‖

رابطه ()3

‖𝑥0 ‖ = 𝑡‖𝑤‖ = −

که  x0فاصله خط از مبدأ میباشد .حال فاصلهی دو خط دیگر از مبدأ محاسبه میشود و به این طریق  d1و  d2نیز محاسبه
میشود .که در نهایت به فرمول زیر میرسد:
1

‖𝑤‖ = 𝑑1 = 𝑑2

تابع هد به این صورت است که باید فاصلهی دو خط از هم ماکزیمم شود:
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} 𝑚𝑎𝑥{𝑑1 + 𝑑2

2

1

1

‖𝑤‖ = ‖𝑤‖ 2 𝑑1 + 𝑑2 = ‖𝑤‖ +
که مفهوم را جمله ی باال به این صورت است ‖ ‖wباید مینیمم شود.
یا بهصورت دقیقتر:

‖min‖w

1

1

2

2

𝑡 𝑤𝑤 = ‖𝑤‖ 𝑛𝑖𝑚

که منجر به تفکیک کنندهای میشود که بیشترین حاشیه را داشته باشد البته با اعمال شروطی که بیان شد:

1
𝑡 𝑤𝑤 𝑛𝑖𝑚
2
𝑖𝑓 𝑦𝑖 = 1 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 ≥ 1
{ 𝑡 𝑠.
𝑖𝑓 𝑦𝑖 = −1 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 ≤ −1

که با ضرید طرفین شرط باال درهم داریم:
رابطه ()6

𝑡

𝑦𝑖(𝑤 𝑥 + 𝑏) ≥ 1
→ 𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏) − 1 ≥ 0
𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏) ≤ 1

با استفاده از

شکل  1نشاندهندهی تفکیک دو کال
الگوریتم  SVMمیباشد:
همانطور که مشاهده میشود دو شرط باال به یک شرط
تبدیل شد .مسئله باال یک مسئله ابتدایی میباشد که به راحتی
قابل حل نمیباشد .برای حل مسئله برای هرکدام از شرطها
یک ضرید ∝≤ 2تعریف میشود .و تابع هد بهصورت زیر
تعریف میشود:
رابطه(:)3
1

]𝐿𝑃 = 𝑤 𝑡 𝑤 − ∑𝑖 ∝ 𝑖[𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏) − 1
2

جداسازی دادههای دو کالس با استفاده از ماشین بردار
پشتیبان

1

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine#/media/File:SVM_margin.png

11

که  LPباید مقداری مینیمم داشته باشد .اما برای یافتن  ∝Iباید مقداری ماکزیمم داشته باشد:
ماکزیمم 𝐼∝ →  ← LPمینیمم
بنابراین  LPیک نقطهی زینی است.
حال باید  w, bاز رابطه حذ شوند .برای این کار مشتق جزئی  LPنسبت به  b, wگرفته میشود.
𝑃𝐿𝜕
𝑖𝑥𝑖𝑦𝑖 ∝ ∑ = 𝑤 → = 0 → 𝑤 − ∑ ∝ 𝑖𝑦𝑖 𝑥𝑖 = 0
𝑊𝜕

رابطه )(8

𝑖

𝑃𝐿𝜕

𝑖

قید بایا → = 0 → ∑𝑖 ∝ 𝑖𝑦𝑖 = 0
که در حقیقت حالت دوگان  LPبهصورت زیر است.
𝑊𝜕

1

𝑖 ∝ 𝑖∑ → 𝐿𝐷 = − 2 ∑𝑖 ∑𝑗 ∝ 𝑖 ×∝ 𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗 +
عبارت باال باید ماکزیمم شود که شروط زیر را دارد:
𝑖∀ ∝ 𝑖 ≥ 0

,

∑ 𝑎𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝑖

اگر تابع باال قرینه شود آنگاه باید مینیمم آن به دست آید:
حال اگر

𝑦𝑖 𝑦𝑡𝑥𝑖 𝑥 𝑡 𝑗 = ℎ

∝ 𝐻 𝑡∝ = 𝑗 ∝ 𝑖 ∝ 𝑡𝑖∑𝑖 ∑𝑗 ℎ

1
2

ℎ11
⋮ [=𝐻
𝑛𝑛1

∝1
∝
] ∝= [ ⋮2
𝑛∝

∝ 𝑡 𝑓 =∝ ]∑ ∝ 𝑖𝑛[−1, −1 … − 1

𝐻 = 𝐼𝑅𝑛×𝑛 ,

𝑛ℎ1
] ⋮
𝑛𝑛ℎ

ℎ12
⋯

𝑖

−1
−1
𝑚𝑒𝑙𝑏𝑜𝑟𝑝 𝑙𝑎𝑢𝐷
𝑓 = −1
⋮
][−1
1
∝ 𝑡 𝑓min ∝𝑡 𝐻 ∝ +
2
𝑠. 𝑡 ∑ ∝ 𝑖 𝑦𝑖 = 0,
∝𝑖=0
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داریم:

مسئله ی باال یک مسئله ی برنامهریزی درجهی دوم میباشد .تابع هد باید در شرایطی صدق کند که به آنها شرایط kkt

میگویند:
𝑡

∝ 𝑖[𝑦𝑖(𝑤 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1] = 0
پس یا  ∝ 𝑖 = 0یا کل رابطهی )𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1باید مثبت باشد و برعکس اگر  ∝ 𝑖 > 0باشد آنگاه:
(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1) = 0 → 𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏) = 1

با ضرب طرفین در  yiداریم:

𝑖𝑦 = )𝑏 𝑦𝑖 2 (𝑥 𝑡 𝑥𝑖 +

چون  yi=±1در نتیجه  y_i^2=+1در نتیجه ∝ ∝iباشد آنگاه:

𝑡

𝑖𝑦 = 𝑏 𝑤 𝑥𝑖 +
}𝑠 = {𝑖|∝ 𝑖 > 0

-

 Sمجموعهی بردارهای پشتیبان که:
𝑡

𝑖𝑦 = 𝑏 ∀𝑖 ∈ 𝑠 → 𝑤 𝑥𝑖 +

13

یعنی یا روی خط باالیی یا روی خط پائینی قرار دارند .درواقع این نقاط مرزداران هر گروه از دادهها هستند که اجازه ورود
خطوط را به حریم خود نمیدهند.
𝑡
𝑖𝑥 𝑤 ∀𝑖 ∈ 𝑠 → 𝑏𝑖 = 𝑦𝑖 −
= 𝑖𝑏 ∑
𝑠∈𝑖

)𝑖𝑥 𝑡 𝑤 ∑𝑖∈𝑠(𝑦𝑖 −

رابطه )(9

که  bضرید بایا

1

|𝕊|

=𝑏→
1
|𝑆|

میباشد.
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الگوریتم –Kنزدیکترین همسایه:
الگوریتم  KNNیک الگوریتم یادگیری بانظارت است .در این الگوریتم فاصله نمونه ورودی( داده تست ) با نمونههای آموزشی
محاسبه شده و نمونههای آموزشی براسا فاصلهی بدست آمده و انتخاب  Kهمسایه نزدیک مرتد میشوند .کالسی که دادههای
آموزشی آن اکثریت را در دادههای نزدیک به داده را دارد به عنوان تخمینی برای کال نمونه ورودی مطرح میشود.این الگوریتم
دادهها را به دو دستهی آموزش و تست تقسیم مینماید و دادههای تست یک به یک بررسی میکند .سپس فاصلهی هرنمونه تست
باهمهی دادههای آموزش یافته میشوند .سپس  Kتا نزدیکترین نمونه آموزش به نمونه تست انتخاب شده و رایگیری آغاز
میشود .داده تست به کالسی تعلق دارد که بیشترین نمونه را دارد .معیار فاصله بر حسد دادهها تعیین میشود .در شکل  9نمونهای
از انتساب یک دادهی تست ناشناخته به یکی از دو دسته مربع قرمز یا مربع آبی میباشد .همانطور که از شکل پیداست الگوریتم
 KNNبهازای دو مقدار  K=3و  K=6اجرا شده است .در حالت  K=3الگوریتم طبق سیاست فاصله مخصوص به خود فاصله
دادهی تست (ستاره سبز رنگ) را با سایر دادههای آموزش محاسبه کرده و  0دادهای که بیشتر از بقیه به آن داده تست نزدیکتر
هستند به عنوان همسایگان داده تست در نظر گرفته می شوند.حال کالسی که بیشترین داده را بین این همسایگان دارد به عنوان
کال داده تازه وارد (داده تست) انتخاب میشود  .طبق شکل زیر کال داده تست بهازای  K=3کال قرمز میباشد و بهازای
 K=6کال داده تست مورد نظر آبی میباشد که نشان از حساسیت انتخاب مقدار  Kدارد .انتخاب مقدار زیاد برای  Kمنجر به
کاهش تاثیر نویز بر روی دستهبندی میشود اما تفکیکپذیری بین کال های مختلف پایین میآید..
به منظور دستهبندی با روش  KNNهمانگونه ه
گفته شد نیاز به محاسبه فاصله داده تست با دادههای
آموزش است.معیارهای مختلفی برای محاسبه این
فاصله مطرح شدهاند که هرکدام بر روی نوع دادههای
خاص نتیجه بهتری را برمیگرداند .برای مثال اگر
دادهها بهصورت منحنی باشند و شکل منحنیها مد
نظر باشد از معیار کرولیشن استفاده میشود.در زیر چند
نمونه از روابط معیارها تحت عنوان فاصلهی اقلیدسی،
شکل  -2نمونهای از دستهبندی دادهها با استفاده از
فاصلهی منهتن و فاصلهی میکوفسکی نمایش داده
الگوریتمKNN
شده است93 ]:و[96
= 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑖𝑙𝑐𝑢𝐸
√∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

رابطه )(10

| 𝑖𝑦 𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 = ∑𝑘𝑖=1|𝑥𝑖 −

رابطه )(11
رابطه )(12

1⁄
𝑞

))| 𝑗𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖 = (∑𝑘𝑖=1(|𝑥𝑖 −

انتخاب تعداد نزدیکترین نمونه آموزشی( ،)Kبسیار در نتیجه کال بندی تاثیر دارد.
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 -5نتایج
با آموزش کالسبند  svmبا داده های حاصل از
متغییرهای هفتگانه ذکر شده دقت نهایی در دسته
بندی و پیش بینی  66درصد و برای کالسبند knn
دقت نهایی  30درصد بدست آمد که با توجه به
تاثییرات عوامل غیر پارامتریک و احساسی بر اقتصاد
ایران این نتایج مناسد هستند.نتایج بدست آمده برای
کالسبند  knnدر نمودار کانفیوژ به صورت زیر
هستند:
شکل  0درستی و یا عدم درستی انتساب نمونه
به کال هد را نشان میدهد.
های هر کال
نتایج بدست آمده برای کالسبند  knnدر نمودار
اسکاتر به صورت زیر هستند:

شکل - 3نمودار کانفیوژن مربوط به کالسبندی دادهها رد کالسبند
knn
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شکل  -4نمودار اسکاتر مربوط به متغییر ها در کالسبند knn

نمودارهای موجود در شکل  0تفکیک پذیری هر یک از متغییرهای هفتگانه رانشان میدهد .در حقیقت هرچقدر تفیک پذیری
این متغییرها در کالسها بیشتر باشد کالسبندی و پیش بینی با دقت باالتری انجام خواهد شد.
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نتایج بدست آمده برای کالسبند  svmدر نمودار
کانفیوژن به صورت زیر هستند:
شکل 3درستی و یا عدم درستی انتساب نمونه های
به کال هد را نشان میدهد .نتایج
هر کال
بدست آمده برای کالسبند  svmدر نمودار اسکاتر به
صورت زیر هستند:

شکل -5نمودار کانفیوژن مربوط به کالسبندی دادهها رد کالسبند
svm
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شکل  -6نمودار اسکاتر مربوط به متغییر ها در کالسبند knn

 -6نتیجهگیری
یکی از مهمترین اهدا هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است .در مطالعۀ حاضر،
نخست ،عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شده .سپس ،با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در قالد سناریوهای مختلف ،به
بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شده است .نتایج تحلیل حساسیت نرخ تورم را با متغیرهای
حجم نقدینگی ،نرخ ارز ،مالیات ،پس انداز ،صادرات ،واردات و با درآمد نفتی نشان می دهد.صر نظر از آثار و پیامدهای تورم ،یکی
از مهمترین مباحث ،بحث عوامل ایجاد کننده آن است .تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام
شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد
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نقدینگی و افزایش نرخ ارز است که در این پژوهش با استفاده از یادگیری ماشین توانستیم با دقت مطلوبی اقدام به پیش بینی نوع
تورم نماییم.

-7کارهای آینده
با توجه به تع دد متغییرهای موثر در افزایش و کاهش تورم با اضافه کردن این متغییر ها از از لحاظ تعداد میتوان به سط
باالتری از صحت دسته بندی و پیش بینی رسید .عالوه بر آن میتوان با وارد کردن علم یادگیری عمیق در اقتصاد و پیش بینی
توسط این الگوریتم ها به صورت دقیقتر و کاربردی تر به این هد مهم دست پیداکرد.
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