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РЕЗЮМЕ 

В настоящето изследване се използва квантилна регресия за статистически анализ на 

връзката на иракския инфлационен индекс с  паричното предлагане, БВП, лихвените 

проценти и обменния курс на иракския динар през периода 1975-2012.  

Софтуерният пакет SPSS беше използван за регресионния анализ. Резултатите от 

изследването показват, че има положителна връзка между инфлационния индекс и 

паричното предлагане, обменния курс и лихвените проценти. Връзката на инфлационния 

индекс с БВП е негативна. Получените резултати съответстват на макроикономическата 

теория.  

Изследването е разделено на два времеви периода, за да се проследи влиянието на 

икономическата блокада и войните върху инфлацията. Първият времеви период е периодът 

преди Третата война в Персийския залив през 1975-2002. Вторият период е периодът след 

Третата война в Персийския залив през 2003-2012. За тези два периода са направени оценки 

на параметрите на паричното предлагане, БВП, обменния курс и лихвените проценти. 

Целта на изследването е да се намали влиянието на нетипичните стойности на променливите 

върху инфлацията. Инструментите, които се използват са квантилна регресия и методът на 

най-малките квадрати. След получаване на оценките се прави сравнителен анализ на 

резултатите от двата метода в програмата MS Excel.  

Aнализът показва, че квантилната регресия се справя по-добре от метода на най-малките 

квадрати, когато трябва да се намали влиянието на нетипични стойности на променливите 

върху инфлацията. Резултатите и от двата метода потвърждават макроикономическата 

теория.
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Въведение 

 

Повишените разходи за военни цели имат и позитивни ефекти върху икономиката, като 

създават нови работни места и икономически растеж и допринасят за технологичното 

развитие и научно изследване на енергийните въпроси. Така може да се създаде ефект на 

мултипликатора, който да се разпространи в други индустрии. От друга страна, разходите за 

военни цели, оказват пряко и непряко негативно влияние върху макроикономиката в 

дългосрочен план. Най-тревожните ефекти се проявявят под формата на растяща инфлация, 

бюджетен дефицит, високи данъци и спад в потреблението и инвестиционната дейност.  

(Schnabel and Wagner, 2005). 

Настоящото изследване не оправдава историческите конфликти, а търси 

макроикономическите ефекти от финансирането на войните. Финансирането на армията е 

важно за стабилността на една страна и за възстановяването на мира в нея, но в същото 

време икономическата стабилност е основен фактор за сигурността в държавата.   

Събитията, които оказват икономическо влияние върху Ирак, са най-различни. По-важните 

от тях са нестабилните политически промени, свързани с международните и регионалните 

войни, и военният преврат; икономическата блокада; Меморандумът на разбирателството, 

подписан между Ирак и Обединените нации; паричната компенсация за войната, наложена 

на Ирак от Обединените нации; корупцията.  Тези фактори оказват значително влияние на 

иракската икономика, особено на инфлацията в страната.  

Увеличаването на паричното предлагане, за да се запълни дефицитът в държавния бюджет на 

Ирак и да се финансират военната система и инфраструктурата след войната водят до 

увеличаване на парите в брой в икономиката и намаляване на тяхната стойност.  Иракският 

динар се обезценява, тъй като монетарните власти печатат пари в големи количества на 
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ниска цена. Бизнесът губи стимул да държи капиталите си в банките. Затова търсенето на 

чужда валута, както и инвестициите в имоти и земя растат. Поради високата инфлация 

лихвените проценти не носят печалба на собствениците си. Това води до намаляване на 

количеството пари, което се съхранява от Централната банка.  

Всички тези фактори намаляват размера на местните инвестиции. Чуждите инвестиции 

липсват, заради икономическата блокада. Секторите, които не са свързани с производството  

на петрол (селскостопанство) нямат принос в БВП. В резултат Ирак преживя най-лошия вид 

инфлация - хиперинфлацията. 

Затова, когато се изучава инфлацията, е изключително важно да се разбере динамиката на 

процеса, който я е породил. Необходимо е да се открият количествени измерители на 

пораждащия процес, за да може да се прогнозира пътеката му в бъдеще. Те могат да бъдат 

инструмент,  чрез който властите могат да контролират икономическото явление, в случая - 

инфлацията.  

Настоящото изследване използва емпиричен анализ на индекса на инфлация за периода 

1975-2012 чрез сравняване на резултатите от линейна регресия по метода на най-малките 

квадрати с резултатите от квантилна регресия.  

Според икономическата теория паричното предлагане, БВП, обменните курсове и лихвените 

проценти оказват влияние на инфлацията. Когато обаче се прави статистически анализ на 

многофакторна линейна регресия, за да се оценят параметрите на инфлацията, трябва да се 

има предвид, че оценките се разминават от реалните стойности на инфлацията. Основната 

причина за разминаването са случайните смущения, които изместват инфлационните оценки. 

Тъй като методът на най-малките квадрати зависи от сумата на квадратичните грешки (sum 

of errors square) , а тя е голяма в случая на иракската инфлация, резултатите от модела имат 
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голямо отклонение от реалните стойности. Но ако методът зависеше от сумата на 

отклоненията на абсолютните стойности на грешките (sum deviations of the absolute values for 

the error), получените оценки щяха да бъдат много по-близки до реалните стойности на 

инфлацията, отколкото по метода на най-малките квадрати. 

За да се получат оценки по-близки до реалността се прилага квантилният подход. Този 

подход се основава на обръщането на  кумулативната функция на разпределение към 

стандартното нормално разпределение, за да се добавят стойности (p) към модела, получен 

от обратното бета-разпределение.   

 В този случай се използва общ модел, който стъпва на разпределението на първоначалните 

данни, обединено с разпределението на извадковите данни. Целта е да се минимизира 

ефектът на случайните стойности и да се получи по-малка квадратична грешка. Следващият 

етап е да се изведат оценки за зависимата променлива, които да са по-близки до реалните от 

получените по метода на най-малките квадрати.  

В резултат връзката между променливите, известна от макроикономическата теория се 

доказва. Паричното предлагане, обменният курс и лихвените проценти имат 

правопропорционална връзка с инфлацията. Само БВП оказва обратнопропорционален ефект 

на инфлацията. 

В изследването се прави сравнение между извадковите резултати от метода на най-малките 

квадрати и квантилната регресия. Броят на извадките е 38. При 24 от тях  квантилният 

подход дава оценки, които са по-близки до реалните. В останалите 14 обичайната линейна 

регресия дава по-добри резултати.  При случаите, когато линейната регресия дава по-добри 

резултати, отклонението от реалните данни е по-голямо от отклонението на квантилната 

регресия. Квантилната регресия дава по-малка грешка и по-малко отклонение.  
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Тези резултати се потвърждават в периодите преди и след войната. И върху двата периода 

квантилната регресия се представя по-добре от линейната. 

Проблем на изследване: волатилните фактори, които оказват негативно влияние върху Ирак 

и неговата икономика. Тези фактори водят до катастрофални икономически последствия за 

хората и правителството. Най-отличителният волатилен фактор е инфлацията.  

В научната литература най-честият подход към инфлацията е  мултифакторната линейна 

регресия по метода на най-малките квадрати. Този метод разглежда инфлацията като 

зависима променлива и се опитва да я предскаже.  

Трябва да се отчете като недостатък на този метод, че наличието на нетипични наблюдения 

изкривява оценките за инфлацията.  

Цел на изследването: да се намери подход, който да намали влиянието на нетипични 

наблюдения върху инфлацията на Ирак. За целта се използва квантилна регресия, 

резултатите от която се сравняват с метода на най-малките квадрати.  

Хипотеза на изследването: Допуска се, че четири фактора влияят на инфлацията в Ирак. 

Това са паричното предлагане, БВП, обменните курсове и лихвените проценти.  

Използва се квантилна регресия, за да се намали ефектът от смущенията в инфлацията. Той 

дава по-добри резултати от обикновената многофакторна линейна регресия, тъй като 

получените оценки са по-близки до реалните. 

Значение на изследването: Значението на изследването е принос към сферата на 

описателната статистика. Инструментът е емпиричен анализ, чрез линейна и квантилна 

регресии. Целта е да се контролират предсказаните стойности на инфлацията.  
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Рамка на изследването: Рамката на изследването е да се проследи нивото на инфлация в 

Ирак през периода 1975-2012. Периодът е разделен на две подпериода: 

- 1975-2002 преди Третата война в Персийския залив,  

- 2003-2012 след Третата война в Персийския залив. 

Организация на изследването: Първата глава описва академичната литература относно 

квантилния подход и инфлацията. Тя обобщава икономическите събития в Ирак които имат 

отношение към модела.  

Втората глава описва методологията използвана в изследването, както и статистическите 

уравнения на квантилната регресия. Тя предлага и подробно описание на концепциите 

„инфлация“ и „квантилна регресия“. 

Третата глава се разделя на 2 части. Първата част се занимава с анализ на резултатите от 

многофакторната линейна регресия, получени със SPSS. В нея се доказва статистически 

значимата връзка между инфлацията и паричното предлагане, БВП, лихвените проценти и 

обменния курс.  

Втората част излага оценките  на зависимата променлива по метода на най-малките квадрати 

и квантилната регресия. Резултатите от двата метода са сравнени с програмата MS Excel, за 

да се докаже, че квантилната регресия е по-подходяща за намаляване влиянието на 

нетипични стойности.  Сравнението на методите се прави за всеки период от 1975 -2012, т.е. 

за подпериода 1975-2000 (преди Третата война в Персийския залив) и 2003-2012 (след 

Третата война в Персийския залив). 
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Meтодология на изследването 
 

Изследването на статистическата връзка между темпа на инфлацията като зависима 

променлива и паричното предлагане, БВП, обменният курс и лихвените проценти се базира 

на мултифакторната линейна регресия. Паричното предлагане и БВП са измерени в 

милиарди иракски динари. Обменният курс е курсът американски долар/иракски динари. А 

лихвените проценти са определените от Централната банка.  

Анализът е направен със статистическия пакет SPSS за периода 1975-2012, разделен на 

подпериодите 1975-2002 и 2003-2012. Между БВП и темпа на инфлация съществува 

обратнопропорционална връзка. Останалите променливи влияят правопропорционално на 

темпа на инфлация. Изследването потвърждава макроикономическата теория чрез връзката 

между променливите. За да се отчете влиянието и на икономическата блокада върху темпа на 

инфлация, извадката се разделя на гореспоменатите два подпериода.  

Регресионното уравнение е както следва: 

INRi = α + βXi + ε 

Където, 

INR – Темп на инфлацията за годината “i”  

α- Константа 

β –Вектор от параметрите в модела 

X – матрица от независими променливи (обменния курс, лихвени проценти, БВП, парично 

предлагане) 

ε – Грешка 
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 В MS Excel се изчислява многофакторната линейна регресия по метода на най-малките 

квадрати. Уравнението е следното: 

iŷ = xβ  

iŷ – очаквана стойност на регресора по OLS метода. 

Xβ – умножаване на матрицата от регресанти по параметрите.   

Уравнението за квантилната регресия е: 

Ymi = Xβ + σN(pi) 

Където 

Ymi - Очакваната стойност на зависимата променлива при квантилна регресия /QR/. 

Xβ – Матрицата от обясняващите променливи, умножени по параметрите.       

σ- Стандартна грешка на параметрите  

N(pi) – Вектор от квантилни функции, които са нормално разпределени. 

N(pi) коефициентите на квантилната регресия са подредени по ранг във възходящ или 

низходящ ред, при който вероятността на грешката се измерва на база обратната функция на 

бета.  

pi = BETAINV(0.5, n+1-ri,ri) 

където: 

p: вероятността за грешка 

r: ранк на грешката в извадката 

n: размер на извадката 

Така компонентите на изследването потвърждават икономическата теория, като квантилният 

подход редуцира влиянието на случайните променливи по-добре от метода на най-малките 

квадрати.
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1- Инфлация: 

 

Дефиниция за инфлация 

Няма еднозначна дефиниция за инфлация. Някои изследвания интерпретират инфлацията 

като повишаване на общото ценово равнище. Това означава, че инфлацията е продължително 

и значително повишение на цените в икономиката (Alwezni,2003).  Инфлацията още може да 

се дефинира като систематичен спад в реалната стойност на парите (Albakri, 2002). Тези 

дефиниции показват, че инфлацията  е свързана с повишаване на количеството пари в 

обращение, което води до спад в стойността им. Спадът в стойността на парите е поради по-

високото ценово равнище и непроменените нива на доход. Така покупателната способност на 

населението намалява.  

 

Други изследвания разглеждат инфлацията от гледна точка на търсенето и предлагането, 

БВП и т.н. Затова инфлацията може да се разглежда като възприеманото увеличение на 

количеството пари. (Hashem,1974)   

Също трябва да се отбележи че повишаването на количеството пари в обращение води до 

повишаването на общото ценово равнище (Inayet,1985). 

Инфлацията може да се прояви поради свръхтърсене и недостатъчно предлагане на стоки и 

услуги за определен период от време. (Abdul Rahman,1999). Друга причина е увеличаването 

на паричното предлагане, което стимулира повишаването на цените (Osama,1997). 

Ако количеството пари в икономиката се повиши по-бързо от темпа на предлагане на стоки и 

услуги, ценовото равнище може да се повиши за малко време, но да остане високо за дълъг 

период от време (Hashish,1992). 
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Въпреки множествените дефиниции за инфлация, общото между всички е системното 

повишаване на ценовото равнище и спад в покупателната способност на населението. 

 

Видове инфлация 

Инфлацията се разделя на различни видове според определени критерии. Въпреки това е 

трудно еднозначно да се разграничат видовете инфлация. Единственият критерий, по който 

може еднозначно да се определи инфлацията е количеството пари в икономиката. При 

наличието на инфлация не могат да изпълняват функцията на разчетна единица, съхранение 

на стойност и средство за размяна (Al-Jalal, 2006). 

1- Бавнонастъпваща инфлация - увеличението в ценовото равнище е приемливо (Hathloul and 

Haddad, 2005). Това леко увеличение на цените е относително постоянно за дълъг период от 

време. Потребителите не губят доверие в националната си валута. Те продължават да 

съхраняват парите си под формата на депозити, защото знаят, че след колебанията ценовото 

равнище отново е стабилно. Поради това разходите за стоки и услуги могат лесно да се 

предвидят и потребителите не намаляват потреблението си (Al-Janabi and Arslan 2009). 

Бавнонастъпващата инфлация не е опасна за икономиката,  ако ценовото равнище не 

надвишава 5% годишно (www.Onefd.edu.dz). 

 

Основната причина за появата на този тип инфлация е естественият прираст на населението 

и нуждата от по-голямо количество стоки и услуги. Тъй като предлагането на стоки и услуги 

не се увеличава, увеличаването на количеството пари става чрез държавните разходи. Така 

на практика се емитират нови пари, без да са покрити от стоки и услуги или злато и ценни 

метали (Maraan,2006). 

2- Реална инфлация – най-важният вид инфлация, защото засяга икономическото развитие на 

страната. Наблюдава се в развити страни, които имат гъвкаво производство или в развиващи 

http://www.onefd.edu.dz/
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се страни, които са минали фазата на най-ниското си развитие. Инфлацията може да се 

опише като повишение на съвкупното търсене, което не е придружено от повишение в 

предлагането, тъй като икономиката действа на потенциала си. Това води до повишаване на 

цените в икономиката. Както Кейнс казва, конкуренцията за работна ръка е много силна и 

заплатите се повишават. Печалбата от производствените фактори (земя, капитал и суровини) 

расте. Така първоначалните разходи растат. Увеличението в предлагането не може да 

посрещне увеличението в търсенето.  Това явление се нарича реална инфлация (kanaan, 

2012). 

3- Скрита инфлация Този вид инфлация е свързан с продължителната инфлация. Резултът от 

нея е неясен поради намесата на правителствотото в икономиката. Правителството се 

намесва в движението на цените чрез регулациите и административните мерки, 

ограничаващи икономическата свобода.  

Ограниченията, поставени от държавните власти, поставят таван на инфлацията. Целта е да 

не се позволи разрастването на ценовото равнище до неконтрулируеми нива. Тези контроли 

не са опит да се ликвидира явлението инфлация, а само да се смекчат резултатите от него 

(Al-Jalal, 2006). 

Държавната ненамеса в инфлацията може да доведе до много бързо увеличаване на 

инфлационния натиск в страната (Hathloul and Haddad, 2005). Затова държавата използва 

набор от мерки, за да овладее инфлацията, да намали ценовото равнище и да го поддържа 

ниско. Част от тези мерки е въвеждането на купони за потребителските стоки. Цели се 

ограничаването на потреблението (Al-Jalal, 2006). 

Скритата инфлация е ефект върху реалната стойност на парите, когато стойността на парите 

се оказва по-малка/по-голяма от тази, отпечатана върху тях. Това е случаят в много 

комунистически страни. Тя се появява, когато държавната намеса в икономиката се ограничи 

(kanaan 2012). 
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4- Хиперинфлация: Това е най-вредният вид инфлация за икономиката. Ценовото равнище се 

увеличава твърде бързо за кратко време. В краткосрочен план е трудно правителството да 

ограничи разпространението ѝ и да намали ефектите от нея. Най-лошият ефект от 

хиперинфлацията е загубата на покупателна способност. Парите вече не могат да изпълнават 

функциите си. В резултат хората не държат повече домашна валута, а търсят чужда или 

влагат парите си в чужди активи. По този начин се намаляват спестяванията в икономиката 

(Al-Jalal, 2006). Причина за хиперинфлацията могат да бъдат шокове като войните (Maraan 

2006). Най-голямото влияние на хиперинфлацията е върху бедните. Бедните стават по-бедни, 

а богатите по-богати.  Това засилва неравенството между хората в страната и засилва 

напрежението между тях (kanaan,2012). 

В резултат на хиперинфлацията международната позиция на страната се влошава (Maraan, 

2006). Единственото решение на проблема е спирането на печатането на пари и 

провеждането на парична реформа, или вдигането на данъците за богатите, за да се ограничи 

потребелението (kanaan, 2012). 

2- Квантилна регресия. 

Два иконометрични метода са методът на най-малките квадрати и методът на най-малкото 

абсолютно отклонение. При метода на най-малките квадрати се сумират остатъците и се 

вдигат на квадрат. Целта е да се минимизира разстоянието между реалните и оценените 

стойности. Така се извежда условната  средна стойност на зависимата променлива. Методът 

на най-малкото абсолютно отклонение минимизира абсолютната стойност на разстоянието 

между оценената и реалната стойност на зависимата променлива. След това се оценяват 

медианите в линейна функция на ковариатите.   

Тези две техники са свързани с централната тенденция на разпределението. Квантилната 

регресия, от друга страна,  изчислява няколко регресии, които кореспондират на различно 
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ниво процентили от разпределението. Така квантилната регресия дава по-точно изследване 

на инфлацията. Статистически не е издържано да се анализира само средната стойност или 

медианата на условното разпределение. Поради това квантилната регресия е по-издържан 

метод за изследване, когато има наличие на нетипични стойности.  

Квантилната регресия първоначално е предложена от Koenker and Bassett (1978). Тя има 

свойството да оценява средни условни процентили, които предлагат по-точна оценка на 

ковариатите. Случайна величина Х може да се запише чрез функцията си на разпределение: 

F(x) = p (X ≤ x) 

Фигурата долу описва кумулативна функция на разпределение  

 

Figure - кумулативна разпределителна функция F(x).  

 

Фигурата ясно показва характеристиките на функцията. Левият край е зададен на 0, а 

десният –  на единица.  

Квантилна функция (QF) 

Ще означаваме квантилната регресия с  Q(F).  

  p=  p (X ≤ xp)    стойност на вероятността  x= xp  

Известна е стойността  (p-quantile) на кумулативната функция на вероятностно 

разпределение. Функцията xp = Q (p) показва, че p-квантилата е функция на   P и се нарича 
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квантила.  Дефиницията за квантила казва, че наблюденията в  p- та квантила са по-големи от 

p% наблюдения и по-малки от  (1-p)% наблюдения.  

 

Фигура  – Q(P)- Квантилна функция 

Ако F(x) е монотонно растяща функция , тогава Q(F) става обратна функция на  F(x). 

F(x) = Q
–1

(x) и Q(P) = F
–1

(p). 

Общото уравнение , което описва връзката между F(x) и Q(P) се дава с  

Q(P) = inf (x: F(X) ≥ P)  

 

2.1 Ленеен регресионен модел 

2.1.1 Прост линеен регресионен модел 

Простият линеен регресионен модел е регресионен модел, при който зависимата променлива 

е непрекъсната. Зависимата променлива се обяснява от една-единствена екзогенна 

променлива, коята е линейна в параметрите. Този модел изучава връзката между зависимата 

променлива y и единствената обясняваща променлива x. Обясняващата променлива може да 

бъде дискретна или непрекъсната (Kramarz and Visser, 2012), (Samprit and Ali, 2006). Самприт 
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и Али описват обясняващата променлива като 1 статусна променлива. Уравнението е 

следното 

Yi = β0 + β1X + εi 

където: 

Yi - зависимата променлива     

X - обясняващата променлива 

β0, β1: константи, които представляват параметри  

 εi : случайна грешка 

 

2.1.2 Mногофакторна линейна регресия 

Многофакторната линейна регресия (MLR) е най-често използвана техника за построяване на 

модели. Допусканията на модела са нормално разпределени остатъци, линейни коефициенти 

на независимите променливи и остатъците да имат общо разпределение. (Shaffer, 2007).  

Многофакторната регресия допуска, че зависимата променлива е непрекъсната и се обяснява 

от няколко екзогенни променливи чрез линейни параметри.     

Многофакторната регресия има следния вид: 

y = f (x1, x2, ….., xK) + ε 

= x1β1 + x2β2 + ・・ ・+xK βK + ε ……. ( a) 

Където y  е зависимата променлива ,а x1, . . . , xK са независими променливи. 



17 
 

Теорията приема следния вид на уравнението: f (x1, x2, . . . , XK). Тази функция се използва за 

удобство. 

Обикновено  y  се обяснява с x1, . . . , xK. Информацията, която моделът носи, гласи:  

y е регресант, а  xk, k=1, . . . , K, са регресори или ковариати  (Greene, 2002). 

Ако моделът съдържа множество променливи, той се нарича многофакторна регресия.  

David (2009) дава следната формула:  

iŷ = xβ  

Y = Xβ + U 

Y е зависимата променлива      

X – матрица от обясняващите променливи 

β: константи. 

U: случайна грешка. 

Метод на най-малките квадрати  

β ols = (X’X)
-1

(X’Y) 

2.2 Средна квадратична грешка: 

Средната квадратична грешка  (MSE) представлява повдигнатото на квадрат осреднено 

отклонение на оценка на параметъра.  Тя е коренуваната вариация на оценките и съдържа 

информация за изместеността и очакваната стойност на оценката.  

 David (2009) дава уравнението: 

MSE = Σe
2
/(n-p-1) 

iŷ
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Използвайки матрица, Samprit и Ali (2006) показват, че горното уравнение се свежда до  

MSE = e
T
e/(n-m-1) 

e
T
e = y

T
y - βx

T
y 

където, 

y
T
y- е вектор, с който се умножават независимате променливи.   

β-е вектор от параметрите на регресията.         .                                                                                                                                        

x
T
y- матрица от умножаването на стойностите на зависимата и независимите променливи.  

n: брой наблюдения. 

m: брой независими променливи  

2.3 Квантилен регресионен модел 

Нека yi e реалната стойност на зависимата променлива , а xi е вектор от обясняващите 

променливи.  

Buchinsky (1998) предлага следното уравнение за квантилна регресия  

Yi = xi’β + εp  for i=1,2,3...n 

β е kX1 вектор от обясняващи променливи, а xi е вектор-стълб, който е транспониран спрямо 

i
th

 ред на Xnxk матрица с обяснавящи променливи,  yi   е  i
th  

наблюдение  на зависимата 

променлива и  εp   наблюдения на грешката.  Р
th

 условен квантил на y при условие х може да 

се запише като   

Quantp(yi/xi) = xi’βp.   

Оценката може да се запише като xiβp. Тъй като p се изменя между 0 и 1, цялото условно 

разпределение на y за даден x е очертано. Тогава се приема, че условният квантил yi при 
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даден xi удовлетворява Quantp(yi/xi) = xi’βp за няколко различни стойности p. Така, в дадена 

точка Quantp(yi/xi) = 0. По този начин квантилната регресия позволява на параметъра 

хетерогенност за различните стойности на регресорите.   

Квантилните оценки на регресорите могат да бъдат обобщени в едно уравнение:  

minβϵṘ = [ Σiϵi:y>xβ p l Yi-xi’βl + Σ iϵi:y<xβ (1-p) lYi-xi’βl]    

Следователно квантилната функция е сумата на абсолютната стойност на остатъците. Когато 

сумите са симетрични (например при p=0.5) проблемът за минимизацията се свежда до 

minβϵṘ Σi:1-n l(Yi-xi’β)l. Чрез варирането на p от 0 до 1, цялото условно разпределение на y за 

даден x може да бъде възпроизведено.  За всяко p получаваме различни стойности на β за 

всеки регресор. Koenkar и Hallock (2001) са показали важното свойство на квантилните 

оценки да бъдат устойчиви в присъствието на големи различия в стойностие на зависимата 

променлива. 

Qy(p/x) = xβ + ηS(p) 

Тази формула се нарича формула за условна квантила. Тя показва точните стойности на  x и 

грешката S и техните параметри. 

Warren (2000) предлага метод за изчисляване на регресионните параметри в една стъпка.  

 Qy(p/x) = Xβ + σN(p) 

където, 

Qy(p/x) - квантилна функция  (y регресирано с  x) 

X – многофакторна матрица от независими променливи.  

σ – Стандартна грешка 
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N(p) – Стандартно нормално разпределение 

David (2009) дава уравнението за изчисляване на грешка:  

e= y- xβ  

e= y -
iŷ  

Warren (2000) предлага решение на уравненията, при което наблюденията се подреждат в 

низходящ ред. Вероятността на всяка грешка се базира на обратната функция бета.  

p
* 
= BETAINV(0.5, n+1-ri,ri) 

Вероятностните стойности са превърнати в стандартизирана нормално разпределена 

функция чрез уравнението:  

N(p
*
) = N(p

*
,0.1) 

Warren (2000) дава крайното решение като  

YMi  = Xβ + σN(pi) 

където, 

YMi - новата очаквана стойност на зависимата променлива  

Xβ - вектор от обясняващите променливи, умножени с параметрите им 

σ- стандартно отклонение на първоначалните данни  

N(pi) – вектор от квантилни регресионни функции, които имат стандартно нормално 

разпределение.  

Новата стойност на грешките се задава посредством: 

e* = y- yMi 
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Глава трета: Изчисления и резултати 

 3.1 Регресионен анализ със SPSS 

В апендикс А се съдържат всички данни за годишния темп на инфлация, паричното 

предлагане (в милиарди иракски динари), брутния вътрешен продукт (в милиарди иракски 

динари), обменния курс на иракски динар за американски долар и лихвения процент на 

банките за годините 1975-2012. 

Множествен линеен регресионен модел е използван за доказването на връзката между 

темпа на инфлация (Y) като зависима променлива с всяка една от независимите 

променливи: парично предлагане (X1), брутен вътрешен продукт (X2), обменен курс (X3) 

и лихвен процент (X4). 

Според икономическата теория съществува връзка между зависимата променлива – темп 

на инфлация, и обясняващите променливи (независими), т.е. парично предлагане, БВП, 

обменен курс, лихвен процент. 

Може да се научи за ефекта или връзката между обясняващите променливи и зависимата 

променлива чрез изчисляване на тази връзка и модела на връзката, както следва: 

Y = f (X1, X2, X3, X4) 

Оцененото уравнение на множествения линеен регресионен модел ще се представи така: 

INRi = α + βXi + ε , 

Където 

INR – Темп на инфлация за година “i”. 

α – Константа 
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β – Параметричен вектор за обясняващите променливи 

X – Матрица от обясняващите променливи (обменен курс, лихвен процент, парично 

предлагане, брутен вътрешен продукт) 

ε – Грешка 

За да оценим модела, използваме метода на най-малките квадрати. Така достигаме до 

гореспоменатите параметри в модела. 

Версия 20 на програмата SPSS е използвана за получаване на резултатите от 

калкулирането на множественото линейно регресионно уравнение, както следва. 

3.1.1 Регресионен анализ за годините 1975-2012. 

 

                         Таблица 3.1.1.1 Описателна статистика за години 1975-2012  

[DataSet1]  

Variables Entered/Removed
b
 

Model 
Variables Entered Variables Removed Method 

1 Money Supply. 

Gross Domestic Product. 

Exchange Rate. 

Interest Rate. 

Zero Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Inflation Rate 

 

                           Таблица 3.1.1.2 Обобщение на модела за години 1975-2012 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .530
a
 .280 .193 90.90235 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .530
a
 .280 .193 90.90235 

a. Predictors: (Constant), Money Supply, Gross Domestic Product, Exchange Rate, Interest 

Rate.  

 

 

                        Таблица 3.1.1.3 ANOVA  за години 1975-2012 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 106249.299 4 26562.325 3.215 .025
a
 

Residual 272686.813 33 8263.237   

Total 378936.112 37    

a. Predictors: (Constant), Money Supply, Gross Domestic Product, Exchange Rate, Interest Rate.  

b. Dependent Variable: Inflation Rate. 

 

                             Таблица 3.1.1.4 Коефициенти за години 1975-2012 

                          Table 4.1.1.4 Coefficients for 1975-2012 years 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 151.723 40.956  3.705 .001 

Money Supply .004 .002 .770 2.361 .024 

GDP -8.249 2.449 -1.433 -3.368 .002 

Exchange Rate .072 .039 .559 1.860 .072 

Interest Rate 4.771 6.837 .181 .698 .490 

a. Dependent Variable: Inflation Rate 
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- Първата таблица (3.1.1.1) отбелязва, че използваният метод е ENTER, където 

програмата вкарва в многофакторната линейна регресия всички независими променливи. 

Обикновено този метод премахва обясняващите променливи, които нямат ефект върху 

зависимата променлива. За настоящия модел всички променливи влияят на зависимата 

променлива. 

- Втората таблица (3.1.1.2) с обобщението на модела показва измерители на 

обяснителната сила на модела, като допълнение към стандартната грешка на оценката. 

Стойността на простия коефициент на корелация е 0.530, с което връзката между 

променливите може да се определи като средна позитивна корелация, тъй като 

стойността на простия корелационен коефициент се дефинира в интервала -1 < R < 1. 

Стойността на коефициента на детерминация е 0.28, което означава, че 28% от темпа на 

инфлация е повлиян от паричното предлагане, брутния вътрешен продукт, обменния 

курс и лихвения процент. Останалите 72% се дължат на други фактори. Тъй като в 

модела е използвана повече от една обяснителна променлива, а коефициентът на 

детерминация се увеличава при добавянето на променливи към модела, обръщаме 

вниманието си към коригирания коефициент на детерминация. 

Стойността на коригирания коефициент на детерминацция е 0.193. В случая това 

означава, че независимите променливи (парично предлагане, БВП, обменен курс, лихвен 

процент) могат да обяснят 19,3% от промените в темпа на инфлацията (Y), а останалите 

80,7% се дължат на други фактори. Тъй като коригирания R
 
квадрат не взима предвид 

степените на свобода, не е крайно благонадежден. Затова използваме по-точен тест (F 

test) чрез дисперсионен анализ (ANOVA), за да се уверим в силата на влиянието на 

независимите променливи върху зависимата променлива. Докато стойностите на 

коефициента на детерминация и на коригирания коефициент на детерминация лежат 

между нула и едно, стойността на F теста не е ограничена.  
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Стандартната грешка на оценката е 90,90253. 

Предвид резултатите, изложени в резюмето на модела, може да се заключи, че 

обяснителната сила на независимите променливи за промените в зависимата променлива 

е много малка. За фокуса на изследването е използван методът на най-малките квадрати. 

Големите разлики в стойностите на зависимата променлива са повлияли резултатите на 

анализа и независимите променливи не ги обясняват достатъчно добре в този модел. 

- Третата таблица (3.1.1.3) съдържа дисперсионен анализ (ANOVA), където стойността 

на сумата от квадратите на регресията е 106249,299 с 4 степени на свобода, което 

представлява броят на променливите; сумата на квадратите на остатъците 272686,813 с 33 

степени на свобода, представляващи броят на наблюденията, от който е изваден броят на 

променливите плюс едно; и цялостната сума на квадратите, равна на 378936,112 с 37 

степени на свобода, които отговарят на броя на всички наблюдения минус едно. 

Забележете тук, че стойността на сумата от квадратите на остатъците е по-голяма от 

сумата от квадратите на регресията, заради използвания метод на най-малките квадрати, 

вместо вземането на реалното отклонение на грешките, както при квантилния 

регресионен анализ. Високата стойност на сумата от квадратите на остатъците намалява 

обяснителната сила на модела. Следователно средните квадрати на регресията – 26562,325 

, са приблизително тройно по-големи от средната квадратична грешка – 8263,237. 

Таблицата с дисперсионния анализ (ANOVA) показва стойността на F статистиката – 

3,215 , с 0,025 ниво на значимост за теста с хипотези: 

H0: Няма разлика между средните стойности на факторите (парично предлагане, брутен 

вътрешен продукт, обменен курс, лихвен процент). 

H1: Има поне една различна сред средните стойности на факторите (парично предлагане, 

брутен вътрешен продукт, обменен курс, лихвен процент). 



26 
 

Когато значимостта < 0,05 (както горе), отхвърляме H0 и приемаме H1, т.е. някои от 

обяснителните променливи влияят върху зависимата променлива. 

Това означава, че независимите променливи парично предлагане, брутен вътрешен 

продукт, обменен курс и лихвен процент имат значим ефект върху зависимата 

променлива (темпа на инфлация) и затова приемаме регресионното уравнение. 

INRi = β0 + β1 (парично предлагане) + β2 (брутен вътрешен продукт) + β3 (обменен курс) 

+ β4 (лихвен процент) +ε 

Забележете тук, че стойността на F статистиката е 3,215 , и тя се увеличава с 

подобряването на модела и намалява с влошаването на модела. Това означава, че, ако 

добавим друга променлива със статистически значима връзка с изследваната променлива, 

F статистиката ще нарасне, което е сходно с вече споменатия коригиран R
 
квадрат. Но F 

статистиката не се ограничава в интервала от нула до едно, а може да заема всяка 

стойност, както беше отбелязано по-рано. 

- Четвъртата таблица (3.1.1.4) с коефициентите съдържа: 

- Константата и параметрите на независимите променливи, които влизат в регресионното 

уравнение, в колона B и стандартните грешки за всяка променлива, в колона std.error. 

Първата оценка β0 = 151,723 означава, че стойността на зависимата променлива Y е 

151,723 , когато всички обяснителни променливи са нули. 

Стойността на β1 = 0,004 показва, че всяко повишение в паричното предлагане с един 

милиард динара ще доведе до увеличение в темпа на инфлацията с почти 0,004 единици. 

Стойността на β2 = -8,249 означава, че всяко покачване в брутния вътрешен продукт с 

един милиард динара ще доведе до намаление на темпа на инфлация с почти -8,249 

единици. 
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Стойността на β3 =  0,072 означава, че всяко увеличение в обменния курс с един динар ще 

доведе до повишение в темпа на инфлация с почти 0,072 единици. 

Стойността на β4 = 4,771 означава, че всяко повишение в лихвения процент с една 

единица ще доведе до покачване в темпа на инфлация с 4,771 единици. 

Според логиката на икономическата теория темпът на инфлация е в права връзка с 

паричното предлагане, обменния курс и лихвения процент и в обратна връзка с брутния 

вътрешен продукт. От получените резултати виждаме, че всички знаци са в съответствие с 

икономическата теория.  

Колона Beta от таблицата съдържа и параметрите на независимите променливи, 

използвани в модела, след стандартизирането им. Те отговарят на коефициента на всяка 

променлива. Последните две колони от таблицата съдържат стойността на t статистиката 

и нивото на значимост, индикиращо значимостта на стойностите на Beta. При резултати 

по-малки от 0,05 въпросните променливи, отговарящи на коефициентите, са от 

статистическа значимост. 

От последната колона  на таблицата може да се заключи, че паричното предлагане е 

статистически значимо според t теста (с ниво на значимост P≤ 0,05) и БВП е 

статистически значимо според t теста (с ниво на значимост P≤ 0,05). Докато обменния 

курс почти се доближава до това ниво, все пак е статистически незначим (с ниво на 

значимост P > 0,05) и лихвеният процент е също статистически незначим в множествения 

регресионен модел според t теста (с ниво на значимост P > 0,05). 

Наблюдава се и ефект от голямо случайно число в резултата от модела, що се отнася до 

константата, стандартната ѝ грешка, както и стандартните грешки на независимите 

променливи, като допълнение към информацията от t статистиката.  
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Чрез данните от таблицата може да се запише прогнозираното регресионно уравнение по 

следния начин: 

= β0 + β1 X1 + β2X2  + β3X3 + β4X4 +ε 

INRi = 151.723 + 0.004 (парично предлагане) – 8.249 (брутен вътрешен продукт) + 0.072 

(обменен курс) + 4.771 (лихвен процент). 

Въпреки първоначалната несъвместимост на целта на изледването с употребата на метода 

на най-малките квадрати, ниските стойности на коригирания R квадрат и F статистиката, 

използваме анализа на времевите редове чрез статистическата програма SPSS, за да 

докажем стационарността на модела 

3.1.2 Регресионен анализ за годините 1975-2002 

                       Таблица 3.1.2.1 Описателна статистика за годините 1975-2002  

[DataSet1]  
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 MoneySupply1 

GrossDomesticProduct1, 

ExchangeRate1 

InterestRate1, , 

Zero Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: InflationRate1 

 

                          

                  Таблица 3.1.2.2 Обобщение на модела за години 1975-2002 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .585
a
 .342 .228 102.20854 

iŷ
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .585
a
 .342 .228 102.20854 

a. Predictors: (Constant), Money Supply1, Gross Domestic Product1, Exchange Rate1, 

Interest Rate1.  

                                 Таблица 3.1.2.3 ANOVA  за години 1975-2002 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 124890.591 4 31222.648 2.989 .040
a
 

Residual 240271.486 23 10446.586   

Total 365162.077 27    

a. Predictors: (Constant), Money Supply1, Gross Domestic Product1, Exchange Rate1, Interest Rate1.  

b. Dependent Variable: Inflation Rate1. 

 

 

                         Таблица 3.1.2.4 Коефициенти за години 1975-2002 

 

3.1.3 Регресионен анализ за години 2003-2012. 

                        Таблица 3.1.3.1 Описателна статистика за години 2003-2012 

 

         [DataSet1]  
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 170.466 60.321  2.826 .010 

Money Supply1 -.035 .076 -.243 -.466 .646 

GDP1 -9.533 3.557 -.901 -2.680 .013 

Exchange Rate1 .134 .068 .914 1.957 .063 

Interest Rate1 3.666 8.774 .125 .418 .680 

a. Dependent Variable: InflationRate1 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Money Supply2, 

Gross Domestic Product2 

Exchange Rate2 

Interest Rate2 

Zero Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: InflationRate2 

 

 

                         Таблица 3.1.3.2 Обобщение на модела за години 2003-2012 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .860
a
 .740 .532 12.97326 

a. Predictors: (Constant), MoneySupply2, GrossDomesticProduct2, ExchangeRate2, 

InterestRate2. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -37.482 89.669  -.418 .693 

Money Supply2 -.001 .001 -1.717 -2.247 .075 

GDP2 1.713 1.190 1.233 1.439 .210 

Exchange Rate2 .036 .035 .449 1.013 .358 

Interest Rate2 -3.555 2.838 -.363 -1.253 .266 

a. Dependent Variable: Inflation Rate2 
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                               Таблица 3.1.3.3 ANOVA за години 2003-2012 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2395.657 4 598.914 3.558 .098
a
 

Residual 841.527 5 168.305   

Total 3237.184 9    

a. Predictors: (Constant), Money Supply2, Gross Domestic Product2, Exchange Rate2, Interest 

Rate2. 

b. Dependent Variable: Inflation Rate2 

 

 

                                Таблица 3.1.3.4 Коефициенти за години 2003-2012 

 

3.2 Квантилен регресионен анализ с MS Excel 2007 

Уравнението Ŷmt = xß +N(P0.5) е използвано за извършване на изчисления в MS Excel. 

Дадените данни за темп на инфлацията, паричното предлагане, брутния вътрешен 

продукт, обменния курс и лихвния процент са използвани за анализа.  

 

3.2.1 Квантилен регресионен анализ за години 1975-2012 

       Таблица 3.2.1.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години 

(1975-2012) 

N Y Ŷ,ols e,ols R,e p(o.5) N(p,o.5) Ŷmt e,qr R,e 

1 10 100.8137 -90.8137 36 0.069749 -1.47766 -33.5151 43.51515 4 

2 12.6 86.29899 -73.699 34 0.12184 -1.16584 -19.6834 32.28339 5 

3 8.77 83.57779 -74.8078 35 0.095783 -1.30596 -35.1422 43.91219 3 

4 4.52 62.79461 -58.2746 32 0.173979 -0.93856 -22.5265 27.04645 9 

5 10.8 33.1062 -22.3062 22 0.434791 -0.16419 18.18024 -7.38024 19 

6 16.6 47.87359 -31.2736 27 0.304375 -0.51186 1.342446 15.25755 13 

7 19.7 84.51032 -64.8103 33 0.147906 -1.04546 -10.5283 30.22835 7 

8 13.4 48.70968 -35.3097 28 0.278294 -0.58792 -4.73587 18.13587 12 

9 12.2 47.72384 -35.5238 29 0.252213 -0.66754 -12.9601 25.16012 10 

10 7.9 29.41376 -21.5138 21 0.460874 -0.09823 20.4839 -12.5839 22 
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11 4.2 26.90678 -22.7068 23 0.408707 -0.23087 5.91901 -1.71901 17 

12 1.3 28.23059 -26.9306 25 0.356541 -0.36772 -5.19765 6.497649 15 

13 13.9 2.17475 11.72525 13 0.669542 0.43865 42.05083 -28.1508 29 

14 12.36 -14.0895 26.44952 9 0.773867 0.751643 54.23969 -41.8797 35 

15 6.3 -24.4007 30.70067 7 0.826021 0.938559 60.92039 -54.6204 37 

16 51.6 20.60923 30.99077 6 0.852094 1.045456 115.6479 -64.0479 38 

17 186.5 97.29807 89.20193 4 0.904217 1.305958 216.0181 -29.5181 30 

18 83.8 83.0884 0.711601 15 0.617376 0.298597 110.2328 -26.4328 28 

19 207.6 78.61753 128.9825 2 0.956225 1.708465 233.928 -26.328 27 

20 492.1 111.9753 380.1247 1 0.981925 2.095228 302.4451 189.6549 1 

21 351.4 224.3336 127.0664 3 0.930251 1.47766 358.6625 -7.26245 18 

22 -15.4 146.7313 -162.131 38 0.018075 -2.09523 -43.7385 28.33846 8 

23 23 79.53968 -56.5397 31 0.200055 -0.84143 3.048607 19.95139 11 

24 14.8 15.93709 -1.13709 17 0.565209 0.16419 30.86305 -16.0631 24 

25 12.6 12.99716 -0.39716 16 0.591293 0.230872 33.98493 -21.3849 25 

26 4.9 6.226276 -1.32628 18 0.539126 0.098231 15.15613 -10.2561 21 

27 16.4 0.036792 16.36321 11 0.721706 0.587918 53.48234 -37.0823 34 

28 19.3 30.55246 -11.2525 20 0.486958 -0.0327 27.58009 -8.28009 20 

29 Y 137.277 -104.677 37 0.043775 -1.70846 -18.0334 50.63341 2 

30 10 63.83294 -36.9329 30 0.226133 -0.75164 -4.49627 31.39627 6 

31 12.6 60.07496 -23.175 24 0.382624 -0.2986 32.93054 3.969456 16 

32 8.77 -30.6418 83.84181 5 0.87816 1.16584 75.34057 -22.1406 26 

33 4.52 2.843632 27.95637 8 0.799945 0.841426 79.3347 -48.5347 36 

34 10.8 -20.9719 23.67188 10 0.747787 0.667543 39.71208 -37.0121 33 

35 16.6 -4.33851 1.53851 14 0.643459 0.367721 29.08973 -31.8897 31 

36 19.7 12.65211 -10.2521 19 0.513042 0.032697 15.62448 -13.2245 23 

37 13.4 33.19848 -27.5985 26 0.330458 -0.43865 -6.6776 12.2776 14 

38 12.2 -7.96424 14.06424 12 0.695625 0.511858 38.5669 -32.4669 32 

 

             Таблица 3.2.1.2 Сравнение на MSE и  за години (1975-2012) 

OLS  QR  

MSE 8263.981 MSE 2106.7211 

 90.90644  45.899032 
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Фигура 3.2.1.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години (1975-2012) 

 

Таблица 3.2.1.3 Сравнение на стойностите на грешките за години (1975-2012) 
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Сравнение на стойностите на Y за 1975-2012 

Y

ŶOLS

Ŷmt

N years e,ols ,ols e,qr ,qr 

1 1975 -90.8137 8247.12 43.51515 1893.568 

2 1976 -73.699 5431.541 32.28339 1042.217 

3 1977 -74.8078 5596.206 43.91219 1928.281 

4 1978 -58.2746 3395.93 27.04645 731.5105 

5 1979 -22.3062 497.5667 -7.38024 54.46795 

6 1980 -31.2736 978.0376 15.25755 232.793 

7 1981 -64.8103 4200.377 30.22835 913.7531 

8 1982 -35.3097 1246.773 18.13587 328.9098 

9 1983 -35.5238 1261.943 25.16012 633.0318 

10 1984 -21.5138 462.8417 -12.5839 158.3546 

11 1985 -22.7068 515.5977 -1.71901 2.954997 

12 1986 -26.9306 725.2565 6.497649 42.21944 

13 1987 11.72525 137.4815 -28.1508 792.469 

14 1988 26.44952 699.5768 -41.8797 1753.909 

15 1989 30.70067 942.5311 -54.6204 2983.387 

16 1990 30.99077 960.4276 -64.0479 4102.134 
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Фигура 3.2.1.2 Сравнение на грешките между ols и 
ie qr 

 

ie
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Сравнение на грешките 1975-2012 

e,ols

e,mt

17 1991 89.20193 7956.985 -29.5181 871.3157 

18 1992 0.711601 0.506376 -26.4328 698.6938 

19 1993 128.9825 16636.48 -26.328 693.1616 

20 1994 380.1247 144494.8 189.6549 35968.99 

21 1995 127.0664 16145.86 -7.26245 52.74321 

22 1996 -162.131 26286.55 28.33846 803.0686 

23 1997 -56.5397 3196.735 19.95139 398.0581 

24 1998 -1.13709 1.292976 -16.0631 258.0217 

25 1999 -0.39716 0.157739 -21.3849 457.3152 

26 2000 -1.32628 1.759007 -10.2561 105.1882 

27 2001 16.36321 267.7546 -37.0823 1375.1 

28 2002 -11.2525 126.6178 -8.28009 68.55985 

29 2003 -104.677 10957.28 50.63341 2563.742 

30 2004 -36.9329 1364.042 31.39627 985.7256 

31 2005 -23.175 537.0788 3.969456 15.75658 

32 2006 83.84181 7029.449 -22.1406 490.2047 

33 2007 27.95637 781.5585 -48.5347 2355.617 

34 2008 23.67188 560.358 -37.0121 1369.894 

35 2009 1.53851 2.367012 -31.8897 1016.955 

36 2010 -10.2521 105.1058 -13.2245 174.8869 

37 2011 -27.5985 761.6759 12.2776 150.7395 

38 2012 14.06424 197.8029 -32.4669 1054.1 
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Фигура 3.2.1.3 Сравнение на грешките  между ( 2ie )ols и ( )qr. 

 

В периода (1975-2012): 

1- Стойността на средната квадратична грешка чрез използване на метода на НМК (Ŷols) е 

равна на 8263,981 , докато средната квадратична грешка при използване на квантилна 

регресия (Ŷmt) се намаля до 2106,7211 , както може да се види на таблица 3.2.1.2 . 

2- Волатилността на случайните променливи, които повлияват на темпа на инфлация при 

наблюдения 19, 20, 21 в положителна посока и в отрицателна при наблюдение 22, има 

ясно въздействие върху случайните грешки eols, както се доказва чрез ранговете на eols – 

3, 1, 2  и 38. Същевременно няма толкова съществено влияние при eqr, когато 27, 1, 18 се 

движат нагоре, а 8 – надолу, по ранг на eqr. Погледнете таблица 3.2.1.1 , която 

потвърждава силния директен ефект на случайните променливи върху метода на най-

малките квадрати. 
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3- На фигура 3.2.1.1 е показано как стойностите на Ŷmt са по-близки до Y от тези на Ŷols, 

изобразено чрез представителни криви. 

4- Забелязва се, че от 38 наблюдения 24 (равняващи се на 63,15% от целия набор от данни) 

доказват, че оценените стойности чрез метода на квантилна регресия са по-близки до 

реалните стойности на зависимата променлива. Останалите 14 наблюдения (равняващи се 

на 36,85% от целия набор от данни), противоположно на теорията, показват, че оценените 

стойности чрез метода на НМК са по-близки до реалните стойности. В общия случай, 

когато резултатите Ŷols са по-близки до истинските стойности на търсената променлива, 

оценките от квантилната регресия не са много по-далечни от реалните стойности. Тъй 

като на места оценките Ŷols са много различни от реалните стойности на зависимата 

променлива, дисперсията на резултатите е прекалено висока, както може да се види в 

таблица 3.2.1.2 . 

5- Най-високият темп на инфлация е бил през 1994 – наблюдение номер 20, а най-ниският 

– 1996, отговаряща на наблюдение 22. Самата 1996г. е известна сред иракчанските 

граждани като „година на спад“, заради отбелязания голям спад в цените на пазара. 

Причината за промяната в темпа на инфлация е Меморандумът за разбирателство между 

Ирак и ООН през 1995 година, познавано още като  "Петрол срещу храни".  

6- Отбелязваме от таблица 3.2.1.1, че с увеличението в случайната компонента се 

повишава несъответствието между оценените стойности по метода на най-малките 

квадрати с тези по метода на квантилната регресия, както при наблюдения 20 и 21, където 

оценките на квантилната регресия са много по-близки до реалните стойности от тези на 

най-малките квадрати:  

Sample (20) Y=492.1:   Ŷols=111.9753     Ŷqr=302.4451 

Sample (21) Y=351.4:   Ŷols=224.3336     Ŷqr=358.6625 

Както и в случая, когато случайните величини намаляват:  
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Sample (22) Y=-51.4:   Ŷols=146.7313     Ŷqr=-43.7358 

7- В таблица 3.2.1.1 за периода 1975-2012 е отбелязано, че случаите, когато резултатите на 

метода на НМК Ŷols са по-близо до истинските стойности на зависимата променлива, са 

подредени в последователност, както при наблюдения 13, 14, 15 и16; 24, 25, 26 и 27; и 33, 

34, 35 и 36. 

8- Различията между стойностите на eols и eqr са ясно изобразени на фигура 3.2.1.2, но 

разликите стават абнормални, когато стойностите се повдигнат на квадрат, както е 

показано на фигура 3.2.1.3, особено за годините 1994, 1995 и 1996, когато темпът на 

инфлация бележи спад от най-високото до най-ниското ниво на инфлация. Това 

потвърждава, че основната причина за голямото отклонение на резултатите от метода на 

НМК от реалните данни (eols) е зависимостта на модела от квадратите на грешките, а не 

от абсолютната им стойност, както е случаят при квантилната регресия (eqr). Стойността 

на eols е 380,1247 за 1994 и достига 144494,8 при повдигане на квадрат, докато стойността 

на eqr е 189,6549 за 1994 и повдигната на квадрат става 35968,99 (погледнете таблица 

3.2.1.3). 

 

3.2.2   Квантилен регресионен анализ за години 1975-2002 

Таблица 3.2.2.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години (1975-

2002) 

N Y Ŷ ,ols e,ols rank p(o.5) N(P,0.5) Ŷmt e,qr 

1 10 100.9966 -90.9966 27 0.059221 -1.56135 -58.5969 68.59688 

2 12.6 84.21767 -71.6177 24 0.164834 -0.97478 -15.4196 28.01962 

3 8.77 81.06838 -72.2984 25 0.129583 -1.12836 -34.2674 43.03743 

4 4.52 57.03301 -52.513 22 0.235373 -0.72127 -16.6911 21.21109 

5 10.8 22.6936 -11.8936 13 0.552929 0.133066 36.29491 -25.4949 
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                   Таблица 3.2.2.2 Сравнение между MSE и  за години (1975-2002) 

OLS  QR  

MSE 10447.9 MSE 2579.831 

 102.215  50.79204 

6 16.6 39.733 -23.133 18 0.3765 -0.31469 7.567251 9.032749 

7 19.7 82.04235 -62.3424 23 0.2001 -0.84126 -3.9475 23.6475 

8 13.4 49.85251 -36.4525 20 0.305932 -0.50741 -2.01279 15.41279 

9 12.2 48.69282 -36.4928 21 0.270651 -0.61084 -13.7447 25.94466 

10 7.9 27.5322 -19.6322 16 0.447071 -0.13307 13.93089 -6.03089 

11 4.2 24.65775 -20.4578 17 0.411785 -0.22296 1.868299 2.331701 

12 1.3 26.1488 -24.8488 19 0.341215 -0.40915 -15.6723 16.97234 

13 13.9 -4.02785 17.92785 10 0.658785 0.409149 37.79329 -23.8933 

14 12.36 -22.8445 35.20449 6 0.7999 0.841264 63.14536 -50.7854 

15 6.3 -34.7921 41.09208 5 0.835166 0.974781 64.84521 -58.5452 

16 51.6 17.13571 34.46429 7 0.764627 0.721265 90.85982 -39.2598 

17 186.5 105.7053 80.79468 3 0.905639 1.314367 240.0533 -53.5533 

18 83.8 89.0625 -5.2625 12 0.588215 0.222956 111.852 -28.052 

19 207.6 74.24733 133.3527 2 0.940779 1.56135 233.8408 -26.2408 

20 492.1 126.0667 366.0333 1 0.975549 1.969439 327.3729 164.7271 

21 351.4 297.2888 54.11118 4 0.870417 1.128365 412.6246 -61.2246 

22 -15.4 171.7581 -187.158 28 0.024451 -1.96944 -29.5481 14.14806 

23 23 106.2148 -83.2148 26 0.094361 -1.31437 -28.1333 51.13327 

24 14.8 27.57947 -12.7795 14 0.517643 0.044239 32.10138 -17.3014 

25 12.6 27.90206 -15.3021 15 0.482357 -0.04424 23.38015 -10.7802 

26 4.9 8.085817 -3.18582 11 0.6235 0.314687 40.25157 -35.3516 

27 16.4 -16.5328 32.93283 9 0.694068 0.507414 35.33247 -18.9325 

28 19.3 -14.368 33.66805 8 0.729349 0.610845 48.06943 -28.7694 
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   Фигура 3.2.2.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години (1975-

2002) 

- В периода 1975-2002: 

1- Забелязва се, че от 28 наблюдения 19 (равняващи се на 67,85%  от целия набор от данни) 

доказват, че оценените стойности чрез метода на квантилна регресия са по-близки до 

реалните стойности на зависимата променлива. Останалите 9 наблюдения (равняващи се 

на 32,15% от целия набор от данни), противоположно на теорията, показват, че оценените 

стойности чрез метода на НМК са по-близки до реалните стойности (таблица 3.2.2.1). 

2- Стойността на MSE при Ŷols се равнява на 10447,9 , докато MSE при Ŷmt е снижена до 

2579,831 (таблица 3.2.2.2). 

3- Очакваните резултати за периода 1975-2002 са сходни до известна степен с очакваните 

резултати за 1975-2012, визирайки по-голямата близост на Ŷmt с Y от тази на Ŷols (фигура 

3.2.2.1). 
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3.2.3  Квантилен регресионен анализ за години 2003-2012 

     Таблица 3.2.3.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години 

(2003-2012). 

N Y Ŷ,ols e,ols rank p(0.5) N(P,0.5) Ŷ,qr e,qr 

1 32.6 37.77757 -5.17757 8 0.258575 -0.64775 29.37285 3.227148 

2 26.9 28.60585 -1.70585 6 0.451694 -0.12138 27.03087 -0.13087 

3 36.9 31.96866 4.931345 4 0.6449 0.371588 36.79013 0.109869 

4 53.2 47.16976 6.03024 3 0.741425 0.647746 55.57448 -2.37448 

5 30.8 14.38951 16.41049 1 0.933033 1.498767 33.83652 -3.03652 

6 2.7 15.58105 -12.8811 9 0.162263 -0.9852 2.79774 -0.09774 

7 -2.8 11.84743 -14.6474 10 0.066967 -1.49877 -7.59959 4.799589 

8 2.4 3.48443 -1.08443 5 0.548306 0.121382 5.059405 -2.65941 

9 5.6 -4.26933 9.869331 2 0.837737 0.985201 8.513984 -2.91398 

10 6.1 7.845078 -1.74508 7 0.3551 -0.37159 3.023602 3.076398 
 

 

                 Таблица 3.2.3.2 Сравнение между MSE и  за години (2003-2012) 

OLS  QR  

MSE 168.3594 MSE 14.67518 

 12.97534  3.830819 
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Фигура 3.2.3.1 Сравнение на оценките за зависимата променлива за години (2003-

2012). 

 

- За 

периода 2003-2012: 

1- Забелязва се, че от 10 наблюдения 8 (равняващи се на 80%  от целия набор от данни) 

доказват, че оценените стойности чрез метода на квантилна регресия са по-близки до 

реалните стойности на зависимата променлива. Останалите 2 наблюдения (равняващи се 

на 20% от целия набор от данни), противоположно на теорията, показват, че оценените 

стойности чрез метода на НМК са по-близки до реалните стойности (таблица 3.2.3.1). 

2- Ефектът на случайните величини оказва сравнително по-малко влияние за периода 2003-

2012, показано на фигура 3.2.3.1. Това е резултат от ниските темпове на инфлация, 

последвали вдигането на икономическата блокада на Ирак през периода. 

3- Стойността на MSE при Ŷols се равнява на 168,3594 , докато MSE при Ŷmt е снижена до 

14,67518 (таблица 3.2.3.2). 
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4- Въпреки липсата на случайни величини, влияещи на зависимата променлива за периода, 

на таблица 3.2.3.1 се забелязва как Ŷols се отдалечава от истинските стойности, когато 

настъпи значителна промяна в Y, както в годините 2007-2008 (от 30,8 до 2,7). Стойността 

на Ŷols от 14,38951 става 15,58105 , докато стойността на Ŷmt от 33,83652 пада до 2,79774 

, видно на фигура 3.2.3.1. Това потвърждава факта, че всяка промяна в зависимата 

величина засяга повече стойностите на Ŷmt, отколкото резултата за Ŷols. 

5- В периода се отличава близостта на Ŷmt до истинските стойности Y, повече от 

предишните два случая. В третото и шестото наблюдение те се припокриват, както се 

вижда на фигура 3.2.3.1, която проследява близкото движение на линиите, 

репрезентиращи реалните стойности Y и оценените Ŷmt. 

Важно е да се отбележи, че и при трите периода колкото по-екстремни са стойностите на 

зависимата променлива, толкова по-голямо е разминаването между Ŷmt и Ŷols. От гледна 

точка на подход квантилната регресия е много по-близка до оригиналните стойности, 

отколкото методът на най-малките квадрати. 

 

Заключение 

Войните винаги имат силен ефект върху икономиката. Повишените военни разходи и 

потоците, насочени към развитието на технологичните индустрии, не са успели да 

предотвратят появяването на най-лошия вид инфлация – хиперинфлацията. Основните 

причини за високата инфлация в Ирак се  свеждат до следните важни фактори:  

- Икономическата блокада и военните компенсации, наложени на Ирак през 1991г., като 

допълнение към възстановяването на инфраструктурата, разрушена по време на войната, 

са най-съществените  причини за високите темпове на инфлация до подписването на 

Меморандума за разбиране между Ирак и Обединените Нации през 1995г., следващ 
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програмата  "Петрол срещу храни", която допринася за продължаването на високата 

инфлация в Ирак. 

- Засиленото емитиране на местна валута, насочено към запълване на дефицита в 

държавния бюджет, причинено от военни и политически разходи. 

- Пълната зависимост от петролния сектор в БВП и игнорирането на земеделските и 

индустриалните сектори с голям потенциал за печалба като туризма. 

- Неуспехът на държавните и частните банки да привлекат ликвидност, тъй като 

инфлацията е надвишила лихвения процент. 

- Липсата на държавен контрол над ограничението към частните банки да търгуват главно 

с местна валута и да намалят употребата на чуждестранна валута. 

- Експлоатацията на идеите на политическия ислям в повечето от партиите с цел приемане 

на закони в интерес на управляващите, довело до висока корупция сред лидерите и 

държавните служители. 

- Използване на бюджета повече в потребителските области, отколкото в  

инвестиционните. 

- Увеличение на заплатите на служителите на нерегулярна база. 

- Пренебрегване на медиите и образователните институции при насочването на хората 

към политика на спестяване и ограничено потребление, за да се намалят разточителството 

и луксът. 

- Намаляване на националния износ, което кара някои търговци и компании да внасят 

стоки с малко полза, за да се облагодетелстват от липсата на реален контрол над 

качеството. 
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- Нестабилна ситуация, сектантски войни и вътрешна миграция, водещи до западане на 

икономиката и следователно до високи темпове на инфлация. 

За да анализира тези явления и да изучи възможностите за контрол над променливите, 

влияещи на високите темпове на инфлация, авторът е използвал многофакторна линейна 

регресия за изследване на ефекта на паричното предлагане, БВП, обменния курс и 

лихвения процент върху темпа на инфлация в Ирак за периода 1975-2012. Периодът е 

разделен на две части – 1972-2002, преди войната, и 2003-2013 – след войната, с цел да 

бъде измерено икономическото въздействие на войната върху инфлацията. 

Статистическите резултати от тестовете показват, че данните са значими и в съответствие  

с макроикономическата литература, както следва: 

Темп на инфлация (Ŷ) = 151,723 + 0,004 (парично предлагане) – 8,249 (БВП)  + 0,072 

(обменен курс) + 4,771 (лихвен процент) 

Тъй като основната цел на изследването с регресионния анализ е да се предскажат 

оценените стойности на зависимата променлива, изследователят доказва, че при 

използване на квантилна регресия се получават оценки за зависимата променлива по-

близки до реалните ѝ стойности, отколкото при използването на метода на най-малките 

квадрати. Това е така, защото грешките на НМК зависят от сумата на квадратните грешки 

и, докато самите грешки са големи, сумата на техните квадрати дава големи отклонения 

от модела. Ако разчитаме на пълните отклонения от абсолютните стойности на грешките, 

ще получим истинските стойности на девиацията, които са по-близки до оригиналните 

стойности. Причината за използване на НМК е по-лесното смятане на регресионните 

параметри, както и самото извеждане. 
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Когато използваме квантилна регресия с добавяне на (p) стойности към модела, който 

калкулира обърнатото разпределение на бета, преминаваме към модел, използвайки 

разпределението на оригиналните данни като допълнение към данните от извадката. 

 От друга страна Gruber (2010) представя специални условия за използването на ридж 

регресия, с която може да се достигне MSE по-малка от тази при НМК. 

Квантилната регресия е била предложена първо от Koenker и Bassett (1978). Има 

неповторимото свойство да оценява условни квантили, което предлага по-задълбочен и 

прецизен анализ на ковариационните връзки. Квантилната регресия е уникална в 

сравнение с тези две техники, тъй като не се обвързва с централната тенденция на 

разпределението. Включва изчисляването на няколко различни регресионни криви, които 

отговарят на различни процентни точки на разпределението, даващи по-подробна и 

завършена картина на проблема. Статистически не е задоволително да се анализират 

единствено средната или медианата на условното разпределение. Следователно 

квантилната регресия е по-устойчива в присъствието на  нетипични наблюдения. 

- Случайното пресмятане на темпа на инфлация на икономиката не се дължи на малкия 

или никакъв ефект от обяснителните променливи върху зависимата променлива, както се 

твърди в предишни изследвания, а в метода, използван за предвиждане на оценките за 

темпа на инфлация. Методът на най-малките квадрати, използван в предишни 

проучвания, зависи от връзката между зависимата променлива и условните средни 

стойности на независимите променливи, при които се минимизира , а методът на 

квантилната регресия минимизира , т.е. зависи от връзката между независимата 

променлива и условния квантил на зависимата променлива, вместо с условната средна 

стойност. 
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- Заключаваме от това изследване, че при използване на истинското отклонение на 

грешките при квантилната регресия обяснителната сила, индикирана от коригирания R
 

квадрат и интерпретацията на ефектите от паричното предлагане, БВП, обменния курс и 

лихвения процент върху темпа на инфлация, не отговаря на реалната такава, когато в 

данните присъстват нетипични наблюдения. 

- Авторът препоръчва използването на предимството на обърнатото разпределение на бета 

за P 0,1; P 0,25; P 0,75; P 0,9 за по-нататъшен икономически анализ. 

- Какво би станало, ако се премахнат годините 1994, 1995 и 1996 и какви биха били 

резултатите, ако периодите се отчитаха за три години, вместо една. Какъв би бил ефектът 

на тези случайни величини върху оценените резултати в двата случая при използваните 

методи. 

- Необходимо е да се намерят по-точни методи за намаляне на грешката за по-

нататъшните изследвания, тъй като понякога методът на квантилната регресия не достига 

до най-добрите решения. 

- За да се получат по-точни резултати за ефекта върху темпа на инфлация, данните за 

години 1994-1996 трябва да се премахнат. Така ще се изчистят нетипичните стойности, 

повлияли на анализа. 

- Изследването успя да посочи полезността и устойчивостта на квантилната регресия в 

иконометрията. Въпреки това остават няколко въпроса, чиито отговор тепърва трябва да 

се намери. Има ли алтернативен метод за сравнение на резултатите от квантилната 

регресия? Как могат да се получат нови параметри за независимите променливи в метода 

на квантилна регресия? Бъдещите изследвания трябва да се фокусират върху тези 

въпроси. Настоящето изследване предлага да се сравнят квантилната регресия и ридж 
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регресия, както и да се направи подобен анализ на резултатите и по-специално на 

средната квадратична грешка. В изследването се наблюдава и фактът, че при използване 

на  паралелен лихвен процент вместо официалния лихвен процент в периодите преди 

войната се достига до по-добър анализ на ефектите върху темпа на инфлация – 

положителни и отрицателни. 
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