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بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران
با استفاده از رهیافت همانباشتگی وکالمن فیلتر
محمد علی فالحی
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استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی سلیمیفر
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استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
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3

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه
فردوسی مشهد
تاریخدریافت1395/2/21تاریخپذیرش1395/9/3


چکیده
براساسمفهومناسازگاریزمانی،اگردرفاصلهزمانی و

ترجیحاتیاافا آوریتغییارنراردهو

شوکپیشبینینشدهاینیزرویندهد،بهنظرمیرسدسیاستاتخاذشدهدرزمانحالبارایآیناده،بایاد
درموعدمقررنیزازهماندرجهاعتباربرخوردارباشد؛اماگاهیبنابرمصلحتاندیشیمقاماتاجرایایایا 
مهمبهدستنمیآید.اگرای اقدامسیاستگذارانغافلگیرکنندهباشد،ای امرانوجودداردکهموقعیتی
بهترازآنچهوعدهدادهشده،حاصلشود.امااگرای سیاستپیشبینیشود،بدونتغییرنرخبیراری،تورم
باالتریپدیدمیآید.درای تحقیق،وجودمسألهناسازگاریزمانیدراقتصادایراندردودورهبلندمدتو
کوتاهمدتبااستفادهازالگوی)1999(Irelandبررسیمیشود.دررابطهبادورهبلندمدت،همانباشتگی
میانمتغیرهایفصلیبیراریوتورمبرایدورهزمانی1369:2تا1394:2و1381:1تا1394:2آزمونشده
وبرایکوتاهمدتودرتوضیحپویاییوحرکتهمزمانتاورموبیرااریباادرنظارگارفت شاوکهاای
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غیرقابلمشاهده،معادالتفضا احالتورهیافتکالم فیلترمورداساتفادهقارارمایگیارد.نتاای بدسات
آمدهنشاندهندهوجودمسألهناسازگاریزمانیدرهردودورهکوتااهمادتوبلندمادتدراقتصاادایاران
استودرنتیجه،اقتصادنهتنهابهسطحبیراریپایی ترنمیرسد،بلرهدرهمانسطحاشتغال،تورمیباالتر
راتجربهمیکند.
کلیدواژهها:ناسازگاریزمانی،تورم،بیراری،کالم فیلتر،فضااحالت.
طبقهبندی  E52،E24،E31،E61:JEL

مقدمه

یرایازمزایااینظریاهFriedmanباارایقاعادهمنادیسیاساتپااولیآناساتکاهبنگااههااا،
درمقابلسیاستهاایپاولی

کارگرانومصرفکنندگانقادرخواهندبودتاانتظاراتآتیخودرا
بانا

مرکاازیومقامااتپااولیکشااورشارلدهنااد.درسااالKydland & Prescott1977دو
1

اقتصاددانبرندهجایزهنوبلاقتصاد،مفهوم«ناسازگاریزمانی» رامطرحکاردناد.ایادهاصالیآن
استکهسیاساتگاذارانمصالحتگارا،بناابرتشاخیوخاود،درماوردسیاسات«الا »تصامیم
ند.بهزعمآنها،ای سیاستدرزمانخودبهینهوبهتاری اسات؛
گیرندوآنرابهاجرامیگذار 

می
ازطرفدیگر،تصمیمگیرانغیردولتی(مردم)مصرف،سرمایهگذاریوعرضهنیرویکارخودرا
برپایهای تصمیمدولتومقاماتپولیکشورشارلمایدهناد.بااایا وجاود،زماانیکاهماردم
تصمیمسازیکردند،ممر استسیاست«ال »دیگربهیناهنباشادوسیاساتگاذارانباهسیاسات
«ب»متوسلشوند.ای تغییرموضعآنان،انتظاراتبنگاهها،مصارفکننادگانونیارویکااررادر
اعتبارمیسازد .

رابطهباوضعیتآیندهاقتصاد ،
بی
مسألهاصلیدرناسازگاریزمانیآناستکهاگربخشغیردولتیاقتصادبداندوباورکندکه
بان

مرکزیبهسیاستیمحرمدرهدفگذاریتورموفاداراست،عملررداقتصادیجامعاهبهتار

خواهدشد.ای باورمردم،کهمقاماتپولیبرمبنایصالحدیدعملنرردهومصالحکوتاهمادت،
هاراازمنافعبلندمدتغافلنمیکند،موجبمیشودانتظاراتتاورمیفاروکشکاردهونارخ

آن
تورمنیزدرسطحمعینیازنرخبیراری،کاهشیابد .
________________________________________________________________
1- Time Inconsistency
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)1977(Kydland & Presscottبامطرحکردنحوزههایمختل سیاستگذاریعمومیباه
بررسیشرایطیپرداختندکهدرآنهاتعهداتبسیاربااهمیتهستند.یا

نموناهازآن،حاق بات

اختراعاستکهبرایمخترعانانگیزهتولیدایجادمیکند،امادرمقابل،محدودکنندهعرضاهکااال
است.درحالتمصلحتاندیشی،سیاستگذاریکهنگرانرفاهاجتمااعیاسات،یا بااروبارای
همیشهحق بتاختراعاتقدیمیراباطلمیکندودرعی حال،بهصدورحق باتجدیاداداماه
میدهد.اگرمخترعانبالقوهازای سیاستمطلعشوند،تاحدزیادیانگیزهخودرابرایتالشدر
زمینه باتاختاراعازدساتخواهنادداد.باهایا ترتیاب،جزئیااتایا سیاساتشااملمبادلاهای
استانداردمیانانگیزهاختراعومحدودیتعرضهخواهدبود(.)Barro, 1985
بهطورکلی،ناسازگاریزمانیبهعنوانتفاوتمیان«بهینهبودندرزمانگذشته»و«بهینهبودن
مگیاریوزماان
درزمانآینده»شناختهمی شودوناشایازتغییارترجیحااتفاردبای زماانتصامی 
اجرایآنتصمیماست.هنگامیکاهکاارگزاراناقتصاادیعقالیای،سیاساتبهیناهیاعاالمشاده
توسطمقاماتراباورمیکنند،دولتمرداندردورههایبعدیبرایفریبدادنآنهاانگیازهپیادا
کردهودرای جااستکهناسازگاریزماانیرخمایدهادومقامااتپاولیباااساتفادهازقادرت
صالحدیدیخودوبهمنظورافزایشسطحرفاهاجتماعیباایجادتورمیغیرمنتظاره،تاالشمای-
کنندبیراریرابهکمترازنرخطبیعیوتولیدرابهسطحیباالترازتولیداشتغالکاملبرسانند .
درای مقالهتالشمیشودبااستفادهازالگویارائهشدهتوسط)1999(Irelandکهمبتنایبار
داللتهایالگوی)1983(Barro - Gordonارائهشدهاست،وجودمساألهناساازگاریزماانیدر
اقتصادایارانماوردبررسایقارارگیارد.دراداماه ،ضام اشاارهباهادبیااتنظاری،تحاتعناوان
ناسازگاریزمانیسیاستهاونیزپرداخت بهپیشینهتحقیق،الگاویماورداساتفادهارائاهمایشاود.
بخشبعدیبهآزمونالگوبرایدودورهکوتاهمدتوبلندمدتمایپاردازدودرنهایاتبحا و
نتیجهگیریارائهمیشود.
ناسازگاری زمانی سیاستها و انتخاب سیاست بهینه

مسألهاصلیدراقتصادپولیآناستکهچرادورههایتورمباالبهوجودمیآیندوبرایپیش-
گیریازوقوعمجددآنهاچاهبایادکارد)1996(Eijffinger & De Haan.دربررسایپیراماون
علتای پدیده،مسألهناسازگاریزمانیسیاستهایپولیرابهعنوانمهمتری علتذکرمیکنناد
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ومسألهراناشیازتغییرشرایطبهنحویمیدانندکهتصمیماتوراهرارهاایصاالحدیدیاتخااذ
شده،درهنگاماجرامقبولیتخودراازدستمیدهند .
تاپیشازای ،مباح سیاستپولیبراساسبدهابستانمیاناهدافتاورمیوساطحبیرااری
تعری میشدوبان

مرکزیناگزیرازانتخابمیانآنهابود.براساسایا دیادگاه،نارخرشاد

باالیعرضهپول،بیراریراکاهشمیدهد،اماتورمراافزایشخواهددادونرخپایی رشدپول،
نرخپایی تورمرابهدنبالداردودرعی حال،باافزایشبیراریهمراهاست.باایا وجاود،رفتاار
غیرعادیتورموبیراریدردهه 1970اوقوعتورمرکودیگستردهدراغلبکشورهایصنعتی ا
ای نیازراایجادکردکهاقتصاددانان،دیدگاهخودپیراموننحوهواکنشاقتصاددربرابرسیاسات-
هایپولیراتغییردهند.شایدمهمتری نظریههاییکهازبازبینیهابهدستآمدفرضیاتیبودندکاه
دراصطالح«نرخطبیعی»و«انتظاراتعقالیی»نامیدهشدند.ای دوفرضیهدرکناری

دیگاربیاان

میکنندکهنرخرشدعرضهپولبهطورمستقیم،نرختورمدراقتصادراتحتتأ یرقارارمایدهاد،
اماهیچا رنظاممندیبرنرخبیراریندارد .
اگرمقامپولینرخ طبیعیبیرااریرابسایاربااالبدانادوبناابرای تصامیمبگیاردکاهازطریاق
تحری

اقتصادبااستفادهازنرخرشدسریععرضهپول،آنراکاهشدهد،درای صاورت،نارخ

رشدسریعترعرضهپول،سببافزایشتقاضایبخشخصوصیبرایکاالهااوخادماتمایشاود
کهبهدنبالآنقیمتهاونرختورمافزایشمی یاباد.امااآیاانارختاورمبااالترساببکااهشنارخ
بیراریمیشود؟براساسنظریهنرخطبیعیلزوماًای گونهنخواهدبودوبهانتظاراتتورمیعماوم
افرادبستگیدارد.اگربنگاههاوکارگرانانتظارداشتهباشندکهبان

مرکازیتاورمبااالرادنباال

خواهدکردوای مسألهرادرتعیی دستمزددرقراردادهاایخاودلحاانکنناد،درایا صاورت،
تورمباال،بنگاههارابرایاستخدامکارگرانبیشترابیشترازآنتعدادیکهازقبالبرناماهریازی
کردهبودند ااغوانمی کند.بنابرای ،بیراریدرهماانساطحقبلایبااقیخواهادماناد.زماانیکاه
بنگاههاوکارگرانانتظارداشتهباشندبان

مرکزیتورمپایی رادردستورکارخاودقاراردهادو

بدی ترتیبقراردادهاییباسطحدستمزدپایی منعقدکنندومتعاقباًتغییریدرقیمتهااتفاقنمای-
افتد.بهای ترتیب،سیاستافزایشعرضهپولمیتواندبااتحریا

تقاضاا،اقتصاادراازوضاعیت

رکودیخارجکند .
درمقابل،نظریهانتظاراتعقالییبیانمیکندبان

مرکزینمایتوانادباهصاورتقاعادهمناد
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هرگونهشوکتورمیرامدیریتکندوای بهدلیلآگاهیافرادازاهادافوروشهاایمادیریتی
سیاستهایپولیاست.ازای رو،ای دونظریهدرکنارهمبهطاوردقیاقعملرارداقتصاادراتبیای 
میکنندکهچراسیاستپولینمیتواندبرنرخبیرااریا رگاذارباشادوبناابرای ،بانا

مرکازی

میبایستتالشهایخودرامتوجهحفظسطحپایی تورمکند( .)Taylor, 1985
نحوهعملرردبان

مرکزیدرمقابالبخاشخصوصایوبرآینادهایآنباهطاورخالصاهدر

شرل1آوردهشدهاست(.)Taylor, 1985
شکل ( :)1نحوه عملکرد بانک مرکزی در مقابل بخش خصوصی و برآیندهای آن

 منبعTaylor (1985) :

همانطورکهدرشرل1نشاندادهشدهاستونیزبراساسنظریهانتظاراتعقالیی،بنگاههااو
کارگراندرحالیواردمذاکراتقرارداددستمزدمیشوندکهمیدانندبان

مرکزیرشادبااالی

حجمپولرادردستورکارخوددارد.سیاستتورمباال،تنهابرنامهسازگارزمانیاستکاهبانا



مرکزیآنراتعقیبمیکند.بنابرای انتخابآنهامشخوخواهدباودوآنهاادرابتادایساال،
قراردادهایخودرابراساسافزایشزیاددردستمزدمنعقدمیکنند.درطولسال،بان

مرکازی،

سیاسترشدباالیپولموردانتظارآنهارااتخاذمیکند.بنابرای ،تورمافزایشمییابدوباهدلیال
افزایشتورمودستمزدها،بیراریدرهمانسطحطبیعیخودباقیمیماند.بنابرای ،بهعنواننتیجاه
ناسازگارزمانی،سیاستتورمپایی بهینهبان

مرکزی،موجبنرخبیشترتورممیشود .
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بنابرای ،مطالعهناسازگاریزمانیمهماست.ای نظریههمجهتبانظریههاایا بااتیباهدرک
انگیزههایسیاستگذارانکم

میکنادونقطاهشاروعیبارایتاالشدرجهاتتوضایحرفتاار

واقعیسیاستگذارانوبرآیندواقعیسیاستهاایآنااناساتوعاالوهبارایا ،نیاازباهطراحای
نهادهایسیاستگذاریرانشانمیدهدومیتوانددررابطهبادرکچگونگیا رگذاریسااختار
نهادیبربرآیندسیاستیمفیدباشد.درنتیجه،براساسای دوفرضایه،هایچمبادلاهایبای تاورمو
بیراریوجودنداردوانتخابسیاستیبان

مرکزیتنهابرنرختاورما ارمایگاذارد.باهعباارت

دیگر،تحتصالحدیدوتعهد،تولیددرسطحبالقوهباقیمیماند( .)Dotsey, 2008
اماچرادولتهادرتالشبرایکاهشبیراری،سیاستهایتورمیرادنبالمیکنند؛اگارآن-
هامیدانندچنی سیاستهاییپیشبینیخواهدشدوبنابرای ،درپایی آوردنبیراریعمادتاًبای-
تأ یراست؟بهعبارتدیگر،چرادربرخیکشورهابهنظرمیرسدجهتگیاریتاورمیدرسیاسات
پولیوجودداردونرخمیانگی تورمباالترازآنچیزیاستکهظاهراًبهینهاجتماعیاستواگار
دولتمیداندباکارگزارانیمواجهاستکهانتظاراتعقالیایدارناد،حاداقلدرسااحتنظاری،
نبایدجهتگیریتورمینسبتبهسیاستپولیداشتهباشاد.درپاساخبایادگفاتهماانطاورکاه
اشارهشد،درادبیاتاقتصادیمرسومفرضبرای استکهعواملاقتصاادیازتمااماطالعااتدر
دسترسخوداستفادهکردهوبرای اساسانتظاراتخودازبان

مرکازیراشارلمایدهناد.در

واقع،مردمازآنچهاتفاقخواهدافتاداطالعندارند؛بلرهازآنچهمیتوانداتفااقبیفتاد،باراسااس
اطالعاتحاضرخود«پیشبینی»انجاممیدهند .
مرکزیتنهابادوگزینه«قاعدهمندی»یا«مصلحتاندیشای»مواجاهنیسات.

عالوهبرای ،بان

بلره،بهدلیلبرخورداریازاطالعاتبیشترمیتواندبه«غافلگیاری»دراعماالسیاساتهاااقادام
کند.بهبیاندیگر،بان

مرکزیقادراستدرهرلحظهمردمراباسیاستهایازپیشتعیی نشاده

غافلگیرکند.درنقطهمقابال،ازآنجااکاهماردمازایا غافالگیاریاطاالعنداشاتهاناد،قاعادتاً
نمیتوانندآنراپیشبینیکنندودرواقع،ی

نشاندادبرایبان

گامعقبترازبان

مرکزیقراردارناد.مایتاوان

مرکزیسیاستغافلگیرینسبتبهقاعدهمنادیدرکوتااهمادت،باهمراتاب

هزینهکمتریدرتحققاهداف(عمدتاًکنترلتورم)خواهدداشت.بههمی دلیلاستکاهبانا -
هایمرکزیدرعملبسیارترغیبمیشوندکهبهغافلگیاریدرسیاساتهاایخاوداقادامکنناد.
زیرا،هزینهای سیاستهاراکمترازقاعادهمنادیارزیاابیمایکنناد.بادیهیاساتبااتاداومایا 
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سیاست،بان

مرکزیناخواستهگرفتاارمصالحتاندیشایمایشاودوهزیناهعمادهایرامتحمال

خواهدشد( .)Mardani, 2012
بایدتوجهداشتحتیاگربان

مرکزیبتوانددرابتداازطریقغافالگیاریعوامالاقتصاادی

هزینهخودراکاهشدهد،قادرنخواهدبودای سیاسترابهصورتمداوموهماوارهاداماهدهاد؛
چراکهای رفتاربهبخشیازاطالعاتعواملاقتصادیتبدیلمیشودوآنهادرآیندهباپیشبینی
رفتاربان

مرکزی،عمالًای سیاستراپیشبینیکردهورفتاریبروزمیدهندکهسیاستبانا

مرکزیرابیا رکندوآنچهاتفاقمیافتدصرفاًبهدامافتادنبانا



مرکازیدرمصالحتاندیشای

بهجایپیرویازقاعدهخواهدبود .
درحقیقت،آنچهتحتعنوانریس

انتظارات»1میانآنچهبان

ازدستدادناعتبارشناختهمیشود،بهصورت«شراف

مرکزیانتظاردارداتفاقبیفتدوآنچهدرعمالاتفااقمایافتاد،ظااهر

خواهدشد.درای مرحلهاستکهیا

دوروچرخاهشارلمایگیارد.بانا

مرکازیباهدلیال

شرستسیاستوعدمحصولنتیجهمطلوبوتحتفشارهایفزایندهناگزیرخواهدشددستباه
اقداماتدیگریبزند.درنتیجهدورادامهپیداکردهوفرآیندعادیسازیوخروجازای وضعیت،
دشوارترمیشودونهایتاًاعتباربان

مرکزیاستکهباتهدیدمواجهخواهادشادوایا ریساری

بسیارجدیاست( .)Borio, 2014
بهای ترتیب،انگیزههادرجهترفتارناسازگارزمانیدولتمیتواندباهجهاتگیاریتاورمی
نسبتبهسیاستپولیمنت شود،هرچندازنظرسیاستگذاران،تورمپایشبینایشادهتاأ یرم بات
قابلتوجهیبرفعالیتاقتصادیتعادلیندارد،امااستداللهایناسازگاریزمانیتوضایحمایدهاد
کهچراباای وجود،آنهامقهوروسوسهکوتاهمدتباالباردنقیماتهاادرتالشایبیهاودهبارای

ایجادچنی ا ریمیشوند.درواقع،تورشتورمی)1977(Kydland & Presscott2نیزدرنتیجاه
ناتوانیمقامپولیدرقبالپایبندیقبلینسبتبهی

قاعدهپولیبهوجودمیآیاد.باهایا ترتیاب،

سیاستصالحدیدیمقامپولیدرحالتتعادلباوجودانتظاراتعقالییعامالنخصوصای،تنهاا
بهتورمبیشترمنجرشدهوبهعنوانمسألهناسازگاریزمانیکالسی

سیاستپولی،شاناختهمای-

شود(.)Drazen, 2005; 169
________________________________________________________________
1- Expectations Gap
2- Inflation Bias
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مطالعات تجربی

)1999(Irelandای پرسشرابررسیمیکندکهآیامیتوانمسألهناسازگاریزمانیراعلات
رفتارتورمدرایاالتمتحدهآمریرادانست؟نتای نشانمیدهدکهدادههابرایرفتاربلندمدتدو
متغیربامفاهیمنظریهمنطبقهستندوتالشبرایکاهشنرخبیرااریباااساتفادهازسیاساتپاولی
ناسازگارزمانی،صرفاًبهافزایشنرختورممنجرشدهاست.آزمونهایمربوطبهقیودکوتاهمدت،
درتوجیهحرکتهمجهتپویاوفصلبهفصلتورموبیراریدرایاالتمتحده،موفقیتکمتاری
داشتهاست .
)2003(Ruge-Muricaالگاویترجیحااتنامتقاارنبانا

مرکاازیراارائاهمایکناد.نتااای 

برآوردالگوبرایایاالتمتحدهآمریراپسازجنگجهانیدوم،نشاندهندهوجودنوعجدیادی
ازتورشتورمیاستکهباتوجهبهمقاله)2002(Cukiermanبهدلیلانتظاربخاشخصوصایاز
بان

مرکزیبرایاعمالواکنشسیاساتیشادیدتردردورههاایرکاوددرمقایساهباادورههاای

رونق،بهوقوعمیپیوندد .
)2004(Berlemanدربررسیتجربینظریهناسازگاریزمانیدررابطاهبااشاشکشاور،ایا 
نظریهرابهعنوانی

نظریها باتیازتورممعرفیمیکند .

)2007(Akey & Nargelecekenlerنیازباااساتفادهازالگاوی)1999(Irelandباهبررسای
وجودمسألهناسازگاریزمانیدرکشورترکیهپرداختهاند.نتای آزمون،مسألهناساازگاریزماانی
راصرفاًبرایکوتاهمدتتأییدمیکند .
بااراساااسمقالااه)2008(Doyle and Falkباااوجااودهاامجهتاایروناادتااورموبیراااریدر
کشورهای،OECDبهجزموردکشورآمریرا،الگویسادهناسازگاریزماانینمایتوانادبرآیناد
تورمیراتوضیحدهدودرای بی ،درنظرگرفت برخیپارامترهایمشاهدهنشدهنظیرتغییرنظاام
پولیبرایتوضیحروندبلندمدتتورمنیزمفیدواقعنمیشود .
)2008(Suricoدرمقابالمفهاومتاورشتاورمیمشاهور،Kydland & Presscott1تاورش
تاورمیمتوساطرامعرفاایمایکنادکاهباهدلیالعاادمتقاارنترجیحااتبانا

مرکازیدرقبااال

________________________________________________________________
1اهرچهنرخطبیعیبیراریباالترباشد،ناسازگاریزمانیبیشتربهوقوعمیپیوندد .
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انحرافهایم بتومنفیازاهدافسیاستگاذاریتعریا مایشاود؛باهطاوریکاهدررابطاهباا

نوساناتادوارتجاری،بهواکنشسیاساتیتهااجمیتاردردورههاایکااهشتولیاددرمقایساهباا
دورههایرونقمنجرمیشود.براساسنتای بهدستآماده،درجاهعادمتقاارنوبناابرای میازان
ناسازگاریزمانیدرچهاردههگذشتهتغییرکردهاست،بهگونهایکهدرابتداترجیحااتسیاساتی
بان

مرکزیبر باتتولیدمتمرکزبود؛درحالیکهدردورهاخیرایا چنای نیساتDoyle & .

)2010(Falkنشانمیدهندکهتعاملمیانترجیحاتنامتقارنبان

مرکازیوبای بااتیبیرااری

عاملتوضیحدهندهروندبلندمدتتورمدرکشورهایOECDاست .
)2011(Pierdzioch & Stadtmannدرآزمونالگوی)1999(Irelandبرایبانا

مرکازی

اروپا1استداللمیکنندکهتأییدنشدنوجودناسازگاریزمانیدرسیاستهایپولیای بان
ای حقیقتسازگاراستکهبان

مرکزیاروپای

،باا

نهادفراملیتایباودهونسابتباهبانا هاای

مرکزیفشارکمتریازجانبرأیدهندگانودولتبرآنتحمیلمیشود.
)2015(Bodea & Hicksرابطهمیانانتشارپولومیزاناعتبارعمومیبان
بررسیقراردادهاند.براساسنتای بهدستآمده،استقاللبان
ای بانا

مرکازیراماورد

مرکزیساببمایشاودعملرارد

تحاتتاأ یرماداخالتسیاسایوادوارانتخابااتیقارارنگیاردودرنتیجاهرشادپاولو

متغیرهایپولی،روندبا باتیراتجربهکنند .
بیشترتحقیقاتداخلیبربهدستآوردنقاعدهسیاستپولیمتمرکازشادهاناد.ازجملاهایا 
مااواردماایتااوانبااهJafari Samimi, & ،)2001(Atashak&Dargahi،)2002(Alavi

،)2008(Kalili Araghi & et, al., ،)2005( Tashkini & Shafiee،)2008(Tehranchian
Khorsandi, M. & et ،)2011(Anvari, A., & et, al,.،)2010(Sharbatoghl&Dargahi

)2012(al.,اشارهکرد .
درای میان )2011(Karimpourبهبرآوردوبررسیدوالگوپرداختاهاساتکاهالگاویاول
توسط)2008(Suricoدرسال2008میالدیبرایایاالتمتحدهیآمریرامعرفیوبررسایشاده
اساتوالگااویدوم،بااهعنااوانیا

الگااوپیشاانهادیسااعیداردناسااازگاریزمااانیرادرمقاباال

________________________________________________________________
)1- European Central Bank (ECB
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توضیحاترقیبآزمونکند.متغیرهایالگوشاملساریهاایزماانیفصالیبارایتاورموتولیاد
ناخالوملیدردوره 1369:1ا1385:4است.نتای حاصلازبارآوردالگاویاول،حااکیازآن
استکهدرصاورتوجاودترجیحااتنامتقاارنبانا

مرکازیدرت بیاتتولیاد،تاورشتاورمی

متوسطیپدیدمیآیدکهمیازانآنبارایدوره 1369ا2/21،1374درصاداسات.ایا درحاالی
استکهمقدارتورشتورمیدردوره1375ا1385باه0/09درصادکااهشیافتاهاساتونشاان
میدهدکهدردورهاولنسبتبهدورهدوم،ناسازگاریزمانیدرتورمباالیایراننقشبیشتاری
داشتهاست.همچنی نتای مربوطبهبررسیالگویپیشنهادی،حاکیازوجاودناساازگاریزماانی
درسیاستپولیایرانطیدوره1369ا1385است.

تصریح الگوی اقتصادسنجی
الگوی Barro - Gordon

 )1983(Barro - Gordonبیااانماایکنناادافاارادانتظاااراتخااودراازطریااقحاالمسااأله
حداک رسازیسیاستگذارشارلمایدهناد.بناابرای ،مساألهیسیاساتگاذار،باهتاابعانتظاارات
کارگزارانخصوصیمقیدمیشود.درنهایت،هیچتفاوتمنظمیبی تورمانتظاریومحقاقشاده
وجودندارد،اماای ویژگیبهعنوانبخشیازتعادلونهبهعنوانقیدیبرمسألهیسیاساتیمطارح
میشود .
درای جانرخبیراری ،کهبه عنوانشاخصایبارایوضاعیتکلایفعالیاتاقتصاادشاناخته
میشودبرابربانرخطبیعی


بهعالوهضریبمنفیازتورمانتظاریمربوطبههماندورهاست .


برایسهولت،پارامترضریبشیبمنحنیفیلیپس ،ابتدرنظرگرفتهمیشود.عاالوهبارایا ،
نرخطبیعیبیراریمیتواندطیزمانتحتتأ یرشوکهایواقعای تغییارکناد.ایا رفتاارباه-
صورتزیردرنظرگرفتهشدهاست :
که  دارایتوزیاعمساتقلیرساانباامیاانگی صافراسات.اگا ر



باشاد،درآن

صورتوقوعشوک ،درهمانجهتبرنرخطبیعیبیراریهماندورها رمیگذارد.بااوجاود
آنکهای ا رطیزمانبهصورتپراکندهاست،امارابطه()2نشانمیدهدکاهمیاانگی بلندمادت
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نرخبیراریطبیعی

 ابتاست .

هدفسیاستگذار(وجامعه)برایهردورهدر بهعنوانتابعهزینهخالصاهشادهاساتکاه
بهمقدارنرخبیراریوتورمدرآندورهبساتگیدارد.بارایساادگیتاابعدرجاهدوزیاردرنظار
گرفتهمیشود :


درای رابطهa،وbاهمیتدستیابیبهاهدافنرخبیرااریوتاورمراازمنظاربانا
نشانمیدهد.بهای ترتیب،هرچهبان

مرکازی

مرکزینسبتباهانحارافایا متغیرهااازمیازانهادف-

گذاریشدهحساسترباشد،ضریببزرگتریبرایآنهاقائلبودهوزیاناجتمااعیناشایازایا 
انحرافرابیشترارزیابیمیکند .
عبارتاولدررابطه()3بیانمیکندکههزینههاباایجادفاصلهبی نرخبیراریومقدارهدف
افزایشمییابدکهبهنرخطبیعیهماندورهبستگیدارد.عالوهبرای ،اخاتالفنارختاورم
ازمقدارصفرنیزهزینهایجادمیکند.اگرچهاقتصااددانانهناوزنتوانساتهاناددلیالمحرمایبارای
هزینهبربودنتورمارائهکنند،امادرای الگوهزینهمستقیمتغییرقیمتواردشدهاست.

الگوی تعدیل شده Barro - Gordon

1

2

تعدیلالگویBarro - Gordonازطریقتعری فرآیندخودبازگشتعمومیتر باراینارخ
بیراریصورتمیگیردکهشاملی

ریشهواحد3بودهوبرایتورمنیزی

معرفیمیشود.مورداول،ای امرانرابرایالگوفراهممیکندکاهیا

جزءخطایکنتارل4
رابطاهخطایپایاامیاان

تورموبیراریتعری شود.مورددوم،انحرافموقتی5بی نرخبیرااریواقعایونارخطبیعایرا
توضیحمیدهدکهازمختصاتالگویاصلیBarro - Gordonبهدستنمایآیاد.آزماونهاای
مربوطبهقیودکوتاهمدت،بااستفادهازچارچوبفضااحالت6وفیلترکالم 1صورتمیگیرد .
________________________________________________________________
1- The Modified Barro - Gordon Model
2- A More General Autoregressive Process
3- Unit Root
4- Control Error
5- Transitory Deviation
6- State-Space Form
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براساسمنحنیفیلیپسانتظاری،درواکانشباهانحارافنارختاورمواقعای ازنارختاورم
انتظاری ،نرخبیراریواقعی حولنرخطبیعیبیراری

براساسرابطاه()1نوساانمای-

کند.نرخطبیعینیزبهنوبهخود،درطیزماندرواکنشبهشوکهایواقعای باراسااسیا



فرآیندخودبازگشتنوساندارد :


ضریبیاستکهنشانمای دهادچگوناهتغییاراتنارخبیرااریطبیعایدردورهقبالروی
تغییراتنرخبیراریطبیعیدرای دورهتأ یرمیگذارد .دارایتوزیعنرمالبامیاانگی صافرو
انحرافمعیار وفاقدهمبستگیسریالیاست .
مقامپولینمیتواندبهی

قاعدهسیاستیپایبندباشد.درمقابل،درابتادایهاردوره پاساز

ای کهبخشخصوصیانتظاراتخود راشارلدادوقبالازآنکاهشاوکطبیعای اتفااق
بیفتد،سیاستگذارنرخبرنامهریزیشدهتورم راانتخابمیکناد.باهایا ترتیاب،نارختاورم
واقعیبرایهردورهبهصورتمجموعنرختورمبرنامهریزیشدهوخطایکنترلتعیی میشود :
که



دارایتوزیعنرمالباامیاانگی صافروانحارافمعیاار

است.کواریانسآنبا ،

وفاقادهمبساتگیساریالی

خواهدبود .

سیاستگذار راباهدفحداقلکردنتابعزیاناجتماعیانتخابمیکندکاهدربردارناده
میزانانحرافازمقدارهدفمتغیربیرارییعنی

ومقدارهدفمتغیرتورمیعنیصفراسات.

بنابرای بهطورمشخو،سیاستگذاردارایای انگیزهاستکهنرخبیراریواقعیراباهکمتاراز
نرخطبیعیکاهشدهد.بااستفادهازروابط()1و(،)3مسألهسیاستگذاربهصاورتزیارخواهاد
بود :


بیانگرانتظاراتدرابتدایدوره ویابهطورمعادل،بیاانگارانتظااراتدرآخاردوره
است.برایاستخراجشرطمرتبهاول،ازتابعهدفنسبتبه مشتقگرفتهمیشود :

1- Kalman Filter
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بخشخصوصیازسااختاراقتصاادمطلاعاساتوازمساألهناساازگاریزماانیسیاساتگاذار
آگاهیدارد.بنابرای ،درشرایطتعادلداریم:
ای واقعیتکه

.براساسای شرطتعادلیودرراساتای

است،معادله()7میتواندبهصورتزیرخالصهشود :

اگرسیاستگذاربتوانددرابتدایهردورهبهی

قاعدهسیاستیمتعهدشود،درای صورتاو

نرختورمبرنامهریزیشدهرامعادلصفرانتخابمیکند.بنابرای ،رابطه()5بیانگرتورشتاورمی
ناشیازناتوانیسیاستگذاردرپایبندیبهقاعدهاستکهارتباطمستقیمیبانارخطبیعایانتظااری
دارد .
درای جانیزهمانندالگویاصلی،Barro - Gordonنرختورمتعادلیهمراهباانارخطبیعای
بیراریحرکتمیکند.معادالت()5(،)1و()8برای داللتدارندکه :


ای رابطهنشانمیدهدکهچگونهدرشرایطتعادل،نرخبیرااریواقعایپیراماوننارخطبیعای
بیراریوخطایکنترلنرختورمنوسانمیکند.ازترکیبرابطه()9بارابطه()4خواهیمداشت :


رابطه

بهتغییرنرخطبیعیدرطولدوره

اشارهدارد.ضامناً،

معادالت()8(،)4و()9بیانگرآناستکه :
روابط()10و()11بهطورجداگانهبهای اشارهدارندکههمتورموهامنارخبیرااریناپایاا1



بودهوریشهواحددارند.ای دورابطههمراهباهمبهصورتترکیبخطیپایاخواهندبود :
بنابرای ،رابطه()12قیدBarro - Gordonبررفتاربلندمدتتورموبیراریراخالصاهمای-
کند.بااستنادبهالگو،ای متغیرهابایدناپایااماهامانباشاته2باشاند.باهایا ترتیاب،اجارایآزماون
آماریازقیدهمانباشتگیمشخومیکندآیاای الگومیتواندروندتورمطیچنادساالاخیاررا
________________________________________________________________
1- Nonstationary
2- Cointegrated
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توضیحدهدیاخیر .
تفاضلمرتبهاولرابطه()9کهبهصورت

نشاندادهشدهاساتدر

رابطه()5جایگزی میشود؛درای صورتخواهیمداشت :
بیانگرتغییراتنرخبیراریواقعایدرزماان اسات.رواباط()12و()13رامایتاوانباه
صورتبردار(2وARMA)1برایترکیبخطیپایایتورموبیراریونیزتغییراتپایادربیراری
بازنویسیکرد :



محدودیتهایدرداخلمعادله1ومحدودیتهایبی معادلهای2دررابطه()14قیاودیهساتند
کهنظریهBarro - Gordonبررفتارکوتاهمدتتورموبیراریتحمیلمیکند.3بابهرهگیاریاز
ی

آزمونآماریبرایای محدودیتهامشخوخواهدشدکهتاچهاندازهای الگاومایتواناد

رابطهپویایکوتاهمدتمیانای متغیرهاراتوضیحدهد.

برآورد الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت

درای بخشدرمرحلهاول،آزمونهمانباشاتگیباراسااسرابطاه()13صاورتمایگیاردتاا
مشخوشودآیامسألهناسازگاریزمانیمیتواندرفتاربلندمدتتورموبیراریدراقتصاادایاران
راتوضیحدهدیاخیر .
درمرحلهدوم،محدودیتهاینشاندادهشدهدررابطه()15آزمونمیشودتاتواناییالگودر
توجیهپویاییهایکوتاهمدتبررسیشود.دادههایآزمونشاملنرخبیراریونرختاورمفصالی
(تغییراتشاخوقیمتیمصرفکننده)برایدوره 1369:2ا1394:2است.دادههایتورمازسایت
هایبیراریازسایتمرکزآمارایراناستخراجشدهاند.

بان مرکزیجمهوریاسالمیایرانوداده
________________________________________________________________
1- Within-equation
2- Cross-equation

.3ای محدودیتهادرذیلرابطه()19توضیحدادهمیشود .
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آزمون محدودیت بلندمدت
1

براساسروابط()11و()12وداللتهایالگو،نرختورمونرخبیراریجمعی ازمرتبهیا



هستند.بنابرای ،ابتداوجودریشهواحددرای دومتغیرباااساتفادهازآزماوندیرایافاولرتعمایم
یافتهصورتمیگیردوسپسآزمونیوهانس وجودهمانباشتگیمیاانآنهاارابررسایمایکناد.
تأییدوجودرابطهخطیپایامیاننرخبیراریونرختورمدردورهموردبررسی،تأییدکننادهرابطاه
()13خواهدبود .
نمودارهای1و2روندسریزمانینرختورمونرخبیراریرادردورهموردمطالعهنشانمی-
دهد.
نمودار ( :)1نرخ تورم فصلی و میانگین متحرک متمرکز سه ساله

2

منبع :سایتهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران


نمودار ( :)2نرخ بیکاری فصلی و میانگین متحرک متمرکز سه ساله

منبع :سایتهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

________________________________________________________________
1- Integrated
2- Tree-Year Centered Moving Average
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براساسنمودارهای1و،2بهنظرمیرسدرونادحرکاتدومتغیاردردوره 1381:1ا1394:2
هماهنگیبیشتریدارد.بههمی دلیل،درکناربررسیکلبازهموردنظار،ایا باازهنیازباهطاور
جداگانهموردبررسیقرارمیگیرد.

الف ـ آزمون ریشه واحد
1

جدول1نتای حاصلازآزموندیریافولرتعمیمیافته ()1981رانشانمیدهد:

جدول ( :)1نتایج پایایی بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته
 1369:2ـ 1394:2
 1381:1ـ 1394:2

INF
-3/3047
()-3/4586
-3/1155
()-3/5112

DINF
-5/4918
()-2/8932
-7/9959
()-2/9287

UN

DUN

-2/8584
()-3/4586
-2/3782
()-3/5112

-4/8195
()-2/8943
-3/4511
()-2/9287

 مأخذ :یافتههای تحقیق
 توضیحات :مقادیر داخل پرانتز مقادیر بحرانی بر اساس آماره شوارتز ـ بیزین هستند.

براساسنتای بهدستآمده،درسطحمعنیداری95درصدودرحالتوجودعارضازمبادأ
وروند،فرضصفرمبنیبروجودریشهواحددرسطحهردومتغیرودرهردوبازهزمانیرانمی-
توانردکرد.درمرحلهتفاضلگیرینیزوجودریشهواحددرحالتبدونروندموردبررسیقارار
گرفتهونتای نشاندهندهپایاییهردومتغیراست.

ب ـ آزمون همانباشتگی

آزمونهمانباشتگیبااستفادهازروشیوهانس ()1988صورتمیگیرد.نتای بهدستآماده
درجدول2آمدهاست:


________________________________________________________________
1- Augmented Dickey-Fuller
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جدول ( :)2نتایج آزمون یوهانسن
بردار همانباشتگی
 1369:2ـ 1394:2

0/2049

0/0060

-0/1445

0/3768

 1381:1ـ 1394:2

0/1832

0/0041

-0/1708

0/4808



LR
22/7019
()15/69
10/5208
()9/52

 مأخذ :یافتههای تحقیق و استفاده از نرمافزار متلب
 مقادیر به دست آمده با اطالعات جدول  Hamilton (1994), Table B.11, Case 1, p.768.مقایسه میشود .سطح بحرانی هر کدام
از نتایج در داخل پرانتز و در ذیل نتایج برآورد شده آمده است که به ترتیب ،در سطح معنیداری  99درصد و  90درصد ،فرض صفر آزمون همانباشتگی
را رد میکنند.

براساساطالعاتجادولوباامقایساهآماارهنسابتراساتنمایی

باا

مقداربحرانیجدول،فرضصفرمبنیبرنبودرابطههامانباشاتگیمیاانتاورموبیرااریدرساطح
معنیداری99درصدردمیشود.امابرایزیردوره 1381:1ا1394:2نباودباردارهامانباشاتگیدر
سطحمعنیداری90درصدقابلرداست .
بنابرای ،نتای جدول2قویاًمفاهیمالگویBarro - Gordonرادرخصاو رفتااربلندمادت
تورموبیراریدرایرانتأییدمیکند.بهای ترتیب،ناتوانیمقامپولیاقتصادایران،درپایبندیباه
ی

سیاستپولیسببمیشودبیراریوتورمهمانباشتهبودهوبهای ترتیب،ویژگیهایمنحنی

فیلیپسوبدهابستانمیانای دومتغیرمحققنشود.

آزمون محدودیتهای کوتاهمدت

درای بخشبرمفهومرابطاهکوتااهمادتتاورموبیرااریتأکیادمایشاودکاهباااساتفادهاز
الگوهایفضااحالتوروشبازگشتیکالم فیلترارائهشدهاست.الگوهایفضااحالاتوفیلتار
کالم ،دربرآوردالگوهایدارایمتغیرغیرقابالمشااهدهکاربردهاایوسایعیدارناد.نظریاههاای
اقتصاد یبیشترشاملمتغیرهایغیرقابلمشاهدهنظیردرآمددائمیوانتظاراتهستندکاهمایتاوان
آنهارادرقالبالگوهایفضااحالتمدنظرقرارداد.ایا الگاوهااشااملدومجموعاهمعاادالت
است؛معادالتاندازهگیریکهارتباطمیاندادههایمشاهدهشده،متغیرهاایحالاتویا

جازء

مبهمرامشخومیسازدومجموعهدومازمعادالتکهبهعنوانمعادالتحالتشناختهمیشاوند
وقانونحرکترابرایای دستهازمتغیرهامشاخومایساازد(.)Rezaee Moghaddam, 2016
درای نوعمعادالت،حالتفعلیبهحالتقبلیمرتبطمیشود .
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فرمسادهمعادلهفضااحالتبهصورتزیراست :
)(15



دررابطه()15بهعنوانمعادلهحالتیامعادلهانتقال ،1بردار(
مشاهدهاستو

درمعادلهاندازهگیری(2رابطه)16بردار(

زمان تعری میشود ، .و ماتریسهاییازپارامترهاباابعاد(

)ازمتغیرهاایغیرقابال
)ازمتغیرهایقابلمشاهدهدر
)(،

)و(

)

هستند 3.
فیلترکالم ی

الگوریتمبازگشتیمبتنیبرامیدشرطیاست.ازویژگیهایامیدشارطیایا 

استکهبهتری پیشبینیراباحداقلمیانگی مربعاتخطا4فراهممیکند.لذادرالگوهاایفضاا ا
حالت،پیشبینیهابرایزمان مشروطبهاستفادهازتماامیاطالعااتموجاوددرزماان(

)

استوبااستفادهازتابعحداک رراستنمایی،ضرایبوپارامترهاایالگاودرطاولزمااناساتخراج
میشوند( .)Hamilton,1994
شبینایومرحلاه
بهعبارتساده تر،درفیلترکاالم دومرحلاهتعریا شادهاسات:مرحلاهپای 
بازیابیوتصحیح.درمرحلهپیشبینی ،دررابطه(،)15بامفروضدانسات 

بارآوردمای-

شودوبرآوردیازکواریانسخطایآنصورتمیگیرد.باادراختیاارداشات 
مقدار

مایتاوان

راپیشبینیکردوچوندرپایاندورهtمقدارمتغیر مشخومیشود،لذاخطای

پیشبینیآنقابلمحاسبهاست.درای جا،محاسباتمرحلهپیشبینیکاملمیشود .
درمرحلهاصالح،بااستفادهازاطالعاتبهدستآمدهدرمرحلاهقبال،مقادارضاریبکاالم 
قابلمحاسبهاست.بااستفادهازای ضریبمیتوانباردیگرمتغیرهایغیرقابلمشااهدهراانادازه-
گیریکرد.البتهای بار،ازتماماطالعاتدردسترساستفادهمیشود.درحقیقت،ضریبکاالم ،
ضریبتصحیحخطایپیش بینیاست.باراسااسمراانیزمطراحایشادهدرایا فیلتار،درمرحلاه
________________________________________________________________
1- Transition Equation
2- Measurement Equation

3ادرای مقاله،معادلهMEبدونجزءاخاللتعری میشود .
4- MSE
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اصالح،نااطمینانیدرموردپیشبینیهاکاهشمییابد .
درای مقاله،معادلهکلینرخبیراریواقعیبهعنوانمعادلهمقیدتعری میشودکاهدراداماه
تحتعنوانمعادله()17نشاندادهشدهوازتفاضلمرتبهاولرابطه()9بهدساتآمادهاسات.در
رابطهبامعادلهمقیدنیزقیدتعری شده،وجودریشهواحدبرایمتغیارنارخطبیعایبیرااریاسات
(معادله)4کهاگربامعادلهمقیدترکیبشود،درنهایتمعادلهمقیادباهدساتمایآیادکاهتحات
عنااوانمعادلااه()18نشاااندادهشاادهاساات.بااهمنظااورباارآوردمتغیرهااایغیرقاباالمشاااهده،نظیاار
کوواریانساجزاءاخالل،ضریبتعدیلنرخبیراریطبیعیونیزمتغیروزنهدفگاذاریتاورمو
بیراریدرتابعهدفاجتماعیسیاستگذارازالگویفضااحالتوفیلترکالم استفادهمیشود.
دررابطهبامعادلهمقیدازرابطه()9تفاضلمرتبهاولگرفتهمیشود :
رابطه()17بههمراهرابطه()12میتوانددرقالبالگویفضااحالتبازنویسیشود :



ماتریسکواریانسبهصورتزیرخواهدبود :

بهای ترتیب،مادلبااانتخاابمقاادیربارای ، ، ،

 ،و

باهطاوریکاهتاابع

راستنماییحداک رشود،برآوردمیشود .
وامابرایرابطاهنامقیاد،رابطاه()13باههماراهرابطاه()12درقالابفضاا احالاتبازنویسای
میشود :
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ماتریسکواریانسبهصورتزیرخواهدبود :

ای رابطههمانرابطه()14استکهبهصاورتنامقیادآوردهشادهاسات.درابتاداالزماسات
محدودیتهایداخلمعادلهایوبی معادلهایتوضیحدادهشوند.باراسااسرابطاه(،)19ضارایبی
کهصرفاًبهمعادالت یا مربوطمیشوندانظیار

و

و

یاا

اوبنااباهمادل

اصاالیکااهدررابطااه()14آوردهشاادهاساات،اعاادادخاصاایبااهآنهااانساابتدادهماایشااود
محدودیتهایداخلمعادلهایهستند.بهعنوانم المیتوانباهایا دوقیاداشاارهکاردکاهبایاد

،و 

قرارگیرد .

دررابطهبامحدودیتهایبی معادلهاینیازضارایبینظیار

،

و...باهرابطاهبای دو

متغیراشارهدارندکهبراساسمدلاصلیبایداعدادخاصیرابهخوداختصا

دهند .

جدول4برآوردهایحاداک رراساتنماییازپارامترهاایالگاورانشاانمایدهاد.فارضصافر
آزمون،مبتنیبربرقراربودنقیوداست.بنابرای اگرفرضصفرردنشود،درآنصورتمایتاوان
نتیجهگرفتکهقیودمدلتعدیلشدهBarro - Gordonموردتأییادباودهووجاودناساازگاری
زمانیدرکوتاهمدتتأییدمیشود.
براساسرابطه( ،)1شیبمنحنیفیلیپسرانشانمیدهد.درکلدوره،بهازاییا

درصاد

افزایشدرتورمپیشبینینشده،بهاندازه0/05درصدکاهشدرنرخبیراریبهوجودمیآیدکاه
نشاندهندهشیببسیارکمای منحنیاست.شیبای منحنیبرایدوره 1381:1ا1394:2بازهام
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کمترومعادل0/015بدستآمدهاست.اگرچهپارامترهای و بهطورجداگاناهمعرفاینشاده-
اند،امابادرنظرگرفت ای که

(رابطه )8و عددیبای  صافرویا

(رابطه،)3اگربرآورد بزرگترازی
از بودهو کوچ

ترازی

باشد،میتواننتیجهگرفتکهمقدار

اسات
بزرگتار

است.بنابرای ،مقامپاولیوزنکمتاریرابارایاهادافتاورمی

خود،نسبتبهاهدافمرتبطبانرخبیرااریقائالاساتوایا توجاهبیشاترباهاهادافمارتبطباا
بیراریدردوره 1381:1ا1394:2بیشازسهبرابرکلدورهاسات.منفایشادنبارآوردماورد
انتظارنیست.تخمی م بتکوواریانس

بیانگرانطباقشوکهایواردبرنرخطبیعایبیرااری

باشوکهایواردبرتورماست .

جدول  .4برآوردهای تابع حداکثر راستنمایی
 1369:2ـ 1394:2

 1381:1ـ 1394:2

متغیر

انحراف معیار

برآورد

انحراف معیار

برآورد

0/0026

0/0158

0/0169

0/0534

3/3378

23/0942

2/2364

6/9569

A

0/6591i

-1/8477

0/0930

-0/2826



0/2923i

1/2704

0/0709

1/0223

0/2127

2/2884

0/2169

3/0755

0/1217

0/0908

0/3517

0/0028

 1369:2ـ 1394:2
-399/4250
-384/7463
14/6787
 1381:1ـ 1394:2
-207/4182
-190/3070
17/1112

 منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
 مقادیر به دست آمده  LRبا اطالعات جدول  Hamilton (1994), Table B.2, p.754مقایسه میشود.

محدودیتهایدرداخلمعادلهوبی معادلهایازمقایسه(ARMA)1،2مقیادبااشارلمشاابه
نامقیدآنآزمونشدهاند.الگومقیددارای6پارامتروالگونامقید(ARMA)1،2براییا رابطاه
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خطیتورموبیراریبهصورت

شاامل16پاارامتر

وتغییارپایاادرنارخبیرااری

است.1بنابرای ،نظریه10محدودیترابرایالگوسریزمانیدومتغیرهوضعکردهاست:اگار 
بیانگرحداک رمقدارتابعلگاریتمراستنماییبرایالگاومقیادو بیاانگارحاداک رمقادارتاابع
لگااااریتمراساااتنماییبااارایالگاااونامقیااادباشاااد،درآنصاااورتنسااابتآمااااریراساااتنمایی
دارایتوزیعخیدوبا10درجهآزادیاستکهتحتفرضصافربرقاراری
محدودیتهاقراردارد.مقادیربحرانیازکتابHamiltonاستخراجشدهاند .
جدول4مقدارنسبتآماریراستنماییبهدستآمدهرابرایهردودوره 1369:2ا1394:2و
 1381:1ا1394:2نشانمیدهد.فرضصفردرای آزمون،برقرارباودنمحادودیتهاایتعریا 
شدهاست.براساسجدولکتاب،Hamiltonمقداربحرانیدرسطحاطمینان99درصدبرایایا 
توزیعبا10درجهآزادیمعادل23/2است،بنابرای فرضصفرمبنیبربرقارارباودنمحادودیت-
هایتعری شدهبراساسمدل،درسطحاطمیناان99درصادقابالردنیسات.درنتیجاهمایتاوان
گفتعالوهبردورهبلندمدت،محدودیتهایتعری شدهدرای مدلوجودناساازگاریزماانی
درکوتاهمدترانیزتأییدمیکند .

بحث و نتیجهگیری

برطبقالگوناسازگاریزمانیسیاستهایپاولی،)1983(Barro - Gordonدرشارایطیکاه
مقامپولینتواندبهی

قاعدهسیاستیمتعهدباشد،روندبلندمدتدرنرخطبیعیبیراری،بهایجاد

روندیمشابهدرنرختورممنجرمیشود.درحقیقت،دولاتهااسیاساتهاایانبسااطیراانتخااب
میکنندتافعالیتاقتصادیراافزایشوبیراریراکاهشدهند.امابهمحضآنکاهایا سیاسات
ازسویکارگزارانتشخیودادهشود،تاورمتاأ یریبارفعالیاتاقتصاادیدربلندمادتنخواهاد
داشت.حالای پرسشمطرحمیشودکهآیاناسازگاریزماانیمایتوانادرفتاارتاورمدراقتصااد
________________________________________________________________
.1ای 16پارامتردرالگونامقیددررابطه()19قابلمشاهدهاند.ای متغیرهاشامل (پارامترموجاوددررابطاههامانباشاتگی)4،
پارامترمعادلهخودبازگشت(

،

،

،

،

)8،پاارامترمیاانگی متحارک(

)وسهپارامترمتمایزدرماتریسکوواریانس(

، ،

،

)بهمنظورنوآوریاست.

،


،

،

،

،
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ایرانراتوضیحدهد؟ 
نتای بهدستآمدهازآزمونهایفوقنشانمیدهدکهتاورموبیرااریبارایدوره 1369:2ا
1394:2همانباشتهبودهوبرایدوره 1381:1ا1394:2درسطحاطمینان90درصدمیتوانوجاود
رابطههمانباشتگیوحرکتهمزمانتورموبیراریبهصورتفصلی،معاادالتمربوطاهدرقالاب
فضااحالتبازنویسیوازفیلترکالم استفادهشد.معادلهمقید،حالتتعمیمیافتهالگوی Barro -

Gordonاستکهنوساناتنرخبیراریرادارایریشاهواحادوتحاتتاأ یرشاوکهاایتاورمی
تعری میکند.نتای مربوطبهدورهکوتاهمدتنیازداللاتهاایالگاوراتأییادمایکناد.باهایا 
ترتیب،بهدلیلپیشبینیکارگزاراناقتصادیازرفتارناساازگارزماانیدولاتکاهدرقیماتهااو
قراردادهایدستمزدمنعرسمیشود،اقتصادنهتنهااباهساطحبیرااریپاایی تارنمایرساد،بلراه
بیراریوتورمیباالترراتجربهمی کند.بناابرای ،پایبنادباودندولاتباهآنچاهوعادهداده،بهیناه
اقتصادیاستومصلحتاندیشیدولت،زیاناجتماعیرابهدنبالدارد .
ای نتیجهبهطوربالقوهمیتواندمسألهتورممزم دراقتصاادایارانراتوضایحدهاد.باهعباارت
دیگر،دررابطهبااقتصادایرانواهمیتیکهکنترلتورموبیراریدرسالهایاخیریافتاهانادونیاز
درشرایطیکهتصمیماتسیاستگزارانپولیاقتصادیمتغیر،بی باتوناظربهکوتاهمدتاست،
بهنظرمیرسداهمیتمسألهشرلگیریانتظاراتواحدهایاقتصادیدرایجاد باتاقتصاادی،بار
ضرورتتوجهبیشازپیشبهمسألهناسازگاریزمانیوپیامادهایآندرزمااناجارایسیاسات-
هایصالحدیدیداللتدارد .
البتهای نرتهمهمقابلذکراستکهباوجودویژگیهایمنحصربهفرداقتصادایارانباهویاژه
اترایدولتبهدرآمدهایارزیبهعنوانی

عاملبرونزاووقوعشوکهایمتعددوپیشبینای

نشدهدراقتصاد،لحانکردنحدبهینهایازرفتارصالحدیدیمیتواندمطلاوبباشادوشناساایی
ای حدبهینهمیتواندموضوعتحقیقاتآتیقرارگیرد.
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