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احالتورهیافتکالم فیلترمورداساتفادهقارارمایغیرقابلمشاهده، تاای بدساتنگیارد.معادالتفضا
مادتوبلندمادتدراقتصاادایارانآمدهنشاندهندهوجودمسألهناسازگاریزمانیدرهردودورهکوتااه

رسد،بلرهدرهمانسطحاشتغال،تورمیباالترترنمیاستودرنتیجه،اقتصادنهتنهابهسطحبیراریپایی 
 کند.راتجربهمی

 

 ،بیراری،کالم فیلتر،فضااحالت.ناسازگاریزمانی،تورم:هاواژهکلید

JEL:E61،E31،E24،E52بندی طبقه
 

 مقدمه

هااا،پااولیآناساتکاهبنگااهمنادیسیاساتباارایقاعادهFriedmanنظریاهیرایازمزایاای
هاایپاولیدرمقابلسیاستراانتظاراتآتیخودتاکنندگانقادرخواهندبودومصرفکارگران

دو1977Kydland & Prescottاتپااولیکشااورشارلدهنااد.درسااالبانا مرکاازیومقاماا

اصالیآنناد.ایادهرامطرحکارد1«ناسازگاریزمانی»اقتصاد،مفهومنوبلجایزهاقتصاددانبرنده
تصامیم«لا ا»درماوردسیاسات،دگارا،بناابرتشاخیوخاوگاذارانمصالحتاستکهسیاسات

؛ها،ای سیاستدرزمانخودبهینهوبهتاری اساتزعمآنند.بهگذارگیرندوآنرابهاجرامیمی
نیرویکارخودراگذاریوعرضهگیرانغیردولتی)مردم(مصرف،سرمایهازطرفدیگر،تصمیم

ماردمزماانیکاهوجاود،ایا دهناد.باادولتومقاماتپولیکشورشارلمایای تصمیمپایهبر

گاذارانباهسیاساتدیگربهیناهنباشادوسیاسات«ال »سیاستسازیکردند،ممر استتصمیم
درراکننادگانونیارویکاارمصارف،هان،انتظاراتبنگاهآنا.ای تغییرموضعشوندمتوسل«ب»

سازد.اعتبارمیبیاقتصاد،رابطهباوضعیتآینده
داندوباورکندکهاصلیدرناسازگاریزمانیآناستکهاگربخشغیردولتیاقتصادبمسأله

گذاریتورموفاداراست،عملررداقتصادیجامعاهبهتاربان مرکزیبهسیاستیمحرمدرهدف

مادت،ومصالحکوتاهرردهکهمقاماتپولیبرمبنایصالحدیدعملن،خواهدشد.ای باورمردم
ونارخردهروکشکاشودانتظاراتتاورمیفاموجبمیکند،هاراازمنافعبلندمدتغافلنمیآن

کاهشیابد.،سطحمعینیازنرخبیراریدرنیزتورم

________________________________________________________________ 

1- Time Inconsistency 
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Kydland & Presscott(1977بامطرحکردنحوزه)گذاریعمومیباههایمختل سیاست
هاتعهداتبسیاربااهمیتهستند.یا نموناهازآن،حاق باتبررسیشرایطیپرداختندکهدرآن

عرضاهکااالکند،امادرمقابل،محدودکنندهتولیدایجادمیزهاعاستکهبرایمخترعانانگیاختر
بااروبارایگذاریکهنگرانرفاهاجتمااعیاسات،یا اندیشی،سیاستمصلحتحالت.دراست

صدورحق باتجدیاداداماهبهدرعی حال،وکندقدیمیراباطلمیاتهمیشهحق بتاختراع

سیاستمطلعشوند،تاحدزیادیانگیزهخودرابرایتالشدراگرمخترعانبالقوهازای دهد.می
ای،جزئیااتایا سیاساتشااملمبادلاهباهایا ترتیابزمینه باتاختاراعازدساتخواهنادداد.

 (.Barro, 1985خواهدبود)انگیزهاختراعومحدودیتعرضهمیاناستاندارد

بهینهبودن»و«بهینهبودندرزمانگذشته»بهطورکلی،ناسازگاریزمانیبهعنوانتفاوتمیان
گیاریوزماانشودوناشایازتغییارترجیحااتفاردبای زماانتصامیمشناختهمی«درزمانآینده

یاعاالمشادهاجرایآنتصمیماست.هنگامیکاهکاارگزاراناقتصاادیعقالیای،سیاساتبهیناه
هاانگیازهپیادابعدیبرایفریبدادنآنهایمرداندردورهکنند،دولتتوسطمقاماتراباورمی

دهادومقامااتپاولیباااساتفادهازقادرتستکهناسازگاریزماانیرخمایاجاای دروکرده
-مایتاالش،صالحدیدیخودوبهمنظورافزایشسطحرفاهاجتماعیباایجادتورمیغیرمنتظاره

طحیباالترازتولیداشتغالکاملبرسانند.کنندبیراریرابهکمترازنرخطبیعیوتولیدرابهس
(کهمبتنایبار1999)Irelandاستفادهازالگویارائهشدهتوسطشودبادرای مقالهتالشمی

(ارائهشدهاست،وجودمساألهناساازگاریزماانیدر1983)Barro - Gordonهایالگویداللت

ضام اشاارهباهادبیااتنظاری،تحاتعناواناقتصادایارانماوردبررسایقارارگیارد.دراداماه،
شاود.تحقیق،الگاویماورداساتفادهارائاهمایهاونیزپرداخت بهپیشینهناسازگاریزمانیسیاست

پاردازدودرنهایاتبحا ومدتوبلندمدتمایبخشبعدیبهآزمونالگوبرایدودورهکوتاه
 شود.گیریارائهمینتیجه

 
 و انتخاب سیاست بهینه اهستناسازگاری زمانی سیا 

-آیندوبرایپیشوجودمیهایتورمباالبهاستکهچرادورهآناصلیدراقتصادپولیمسأله

(دربررسایپیراماون1996)Eijffinger & De Haanبایادکارد.هاچاهگیریازوقوعمجددآن
کننادتری علتذکرمینوانمهمعهایپولیرابه،مسألهناسازگاریزمانیسیاستپدیدهعلتای 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   54

دیدیاتخااذحدانندکهتصمیماتوراهرارهاایصاالنحویمیومسألهراناشیازتغییرشرایطبه
دهند.درهنگاماجرامقبولیتخودراازدستمی،شده

تاپیشازای ،مباح سیاستپولیبراساسبدهابستانمیاناهدافتاورمیوساطحبیرااری
نارخرشادبراساسایا دیادگاه،.هابودبان مرکزیناگزیرازانتخابمیانآنوشدتعری می
دهد،اماتورمراافزایشخواهددادونرخپایی رشدپول،پول،بیراریراکاهشمیباالیعرضه

فتاار.باایا وجاود،راستدنبالداردودرعی حال،باافزایشبیراریهمراهنرخپایی تورمرابه
گستردهدراغلبکشورهایصنعتیاوقوعتورمرکودیا1970غیرعادیتورموبیراریدردهه

-واکنشاقتصاددربرابرسیاساتای نیازراایجادکردکهاقتصاددانان،دیدگاهخودپیراموننحوه

فرضیاتیبودندکاهدستآمدبههابازبینیکهازهاییهتری نظریهایپولیراتغییردهند.شایدمهم
دیگاربیااننامیدهشدند.ای دوفرضیهدرکناری «انتظاراتعقالیی»و«نرخطبیعی»دراصطالح

دهاد،طورمستقیم،نرختورمدراقتصادراتحتتأ یرقارارمایپولبهکنندکهنرخرشدعرضهمی
مندیبرنرخبیراریندارد.اماهیچا رنظام

طبیعیبیرااریرابسایاربااالبدانادوبناابرای تصامیمبگیاردکاهازطریاقاگرمقامپولینرخ
آنراکاهشدهد،درای صاورت،نارخ،پولنرخرشدسریععرضهاستفادهازتحری اقتصادبا

شاودوخادماتمایهااکاالبرایبخشخصوصیتقاضایپول،سببافزایشترعرضهرشدسریع
یاباد.امااآیاانارختاورمبااالترساببکااهشنارخرختورمافزایشمیهاوندنبالآنقیمتکهبه

گونهنخواهدبودوبهانتظاراتتورمیعماومبراساسنظریهنرخطبیعیلزوماًای شود؟بیراریمی

رادنباالهاوکارگرانانتظارداشتهباشندکهبان مرکازیتاورمبااالاگربنگاه.افرادبستگیدارد
ای مسألهرادرتعیی دستمزددرقراردادهاایخاودلحاانکنناد،درایا صاورت،وخواهدکرد

ریازیترازآنتعدادیکهازقبالبرناماهترابیشهارابرایاستخدامکارگرانبیشبنگاه،تورمباال
ااغوانمی کند.بنابرای ،بیراریدرهماانساطحقبلایبااقیخواهادماناد.زماانیکاهکردهبودند

هاوکارگرانانتظارداشتهباشندبان مرکزیتورمپایی رادردستورکارخاودقاراردهادوگاهبن

-هااتفاقنمایومتعاقباًتغییریدرقیمتترتیبقراردادهاییباسطحدستمزدپایی منعقدکنندبدی 

اازوضاعیتتواندبااتحریا تقاضاا،اقتصاادرافتد.بهای ترتیب،سیاستافزایشعرضهپولمی

رکودیخارجکند.
منادصاورتقاعادهتوانادباهکندبان مرکزینمایانتظاراتعقالییبیانمیدرمقابل،نظریه
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هاایمادیریتیدلیلآگاهیافرادازاهادافوروشای بهوکندمدیریتهرگونهشوکتورمیرا
دقیاقعملرارداقتصاادراتبیای طاور،ای دونظریهدرکنارهمبهروازای هایپولیاست.سیاست

ا رگاذارباشادوبناابرای ،بانا مرکازیتواندبرنرخبیرااریکنندکهچراسیاستپولینمیمی
(.Taylor, 1985)کندهایخودرامتوجهحفظسطحپایی تورمبایستتالشمی

رطاورخالصاهدعملرردبان مرکزیدرمقابالبخاشخصوصایوبرآینادهایآنباهنحوه

 (.Taylor, 1985آوردهشدهاست)1شرل

 
 عملکرد بانک مرکزی در مقابل بخش خصوصی و برآیندهای آن نحوه (:1)شکل 

 
  :منبعTaylor (1985) 

 

هااوبنگاهانتظاراتعقالیی،نشاندادهشدهاستونیزبراساسنظریه1طورکهدرشرلهمان
دانندبان مرکزیرشادبااالیشوندکهمیدستمزدمیکارگراندرحالیواردمذاکراتقرارداد
سیاستتورمباال،تنهابرنامهسازگارزمانیاستکاهبانا .حجمپولرادردستورکارخوددارد

هاادرابتادایساال،هامشخوخواهدباودوآنکند.بنابرای انتخابآنمرکزیآنراتعقیبمی
،کنند.درطولسال،بان مرکازیزیاددردستمزدمنعقدمیقراردادهایخودرابراساسافزایش

دلیالیابدوباهبنابرای ،تورمافزایشمی.کنداتخاذمیهاراموردانتظارآنسیاسترشدباالیپول
عنواننتیجاهماند.بنابرای ،بهبیراریدرهمانسطحطبیعیخودباقیمی،افزایشتورمودستمزدها

.شودترتورممیموجبنرخبیش،بان مرکزیسیاستتورمپایی بهینه،ناسازگارزمانی
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هاایا بااتیباهدرکنظریهجهتباهمای نظریه.ناسازگاریزمانیمهماستبنابرای ،مطالعه
شاروعیبارایتاالشدرجهاتتوضایحرفتاارکنادونقطاهگذارانکم میهایسیاستانگیزه

نیاازباهطراحایبارایا ،عاالوهاساتوهاایآناانآیندواقعیسیاستبروگذارانواقعیسیاست
بادرکچگونگیا رگذاریسااختارتوانددررابطهمیودهدگذاریرانشانمینهادهایسیاست

ایبای تاورموهایچمبادلاه،نهادیبربرآیندسیاستیمفیدباشد.درنتیجه،براساسای دوفرضایه

باهعباارتگاذارد.وانتخابسیاستیبان مرکزیتنهابرنرختاورما ارمایبیراریوجودندارد
(.Dotsey, 2008ماند)میدیگر،تحتصالحدیدوتعهد،تولیددرسطحبالقوهباقی

-اگارآن؛کنندهایتورمیرادنبالمیهادرتالشبرایکاهشبیراری،سیاستاماچرادولت

-بایبینیخواهدشدوبنابرای ،درپایی آوردنبیراریعمادتاًهاییپیشدانندچنی سیاستهامی

گیاریتاورمیدرسیاساترسدجهتنظرمیدربرخیکشورهابهچراعبارتدیگر،؟بهتأ یراست

واگاراجتماعیاستپولیوجودداردونرخمیانگی تورمباالترازآنچیزیاستکهظاهراًبهینه
،انیمواجهاستکهانتظاراتعقالیایدارناد،حاداقلدرسااحتنظاریباکارگزارداندمیولتد

طاورکاههمااندرپاساخبایادگفاتبهسیاستپولیداشتهباشاد.نسبتگیریتورمینبایدجهت
اشارهشد،درادبیاتاقتصادیمرسومفرضبرای استکهعواملاقتصاادیازتمااماطالعااتدر

دهناد.در اساسانتظاراتخودازبان مرکازیراشارلمایدسترسخوداستفادهکردهوبرای
باراسااس،توانداتفااقبیفتادهاتفاقخواهدافتاداطالعندارند؛بلرهازآنچهمیچمردمازآن،واقع

دهند.انجاممی«بینیپیش»اطالعاتحاضرخود

.مواجاهنیسات«اندیشایمصلحت»یا«مندیقاعده»عالوهبرای ،بان مرکزیتنهابادوگزینه
هاااقادامدراعماالسیاسات«گیاریغافل»تواندبهترمیدلیلبرخورداریازاطالعاتبیشبلره،به

هایازپیشتعیی نشادهکند.بهبیاندیگر،بان مرکزیقادراستدرهرلحظهمردمراباسیاست
اناد،قاعادتاًگیاریاطاالعنداشاتهلغافاایا جااکاهماردمازمقابال،ازآن.درنقطهکندگیرغافل
نتاواترازبان مرکزیقراردارناد.مایبینیکنندودرواقع،ی گامعقبتوانندآنراپیشنمی

باهمراتاب،مادتمنادیدرکوتااهگیرینسبتبهقاعدهنشاندادبرایبان مرکزیسیاستغافل
-اهدداشت.بههمی دلیلاستکاهبانا تریدرتحققاهداف)عمدتاًکنترلتورم(خوکمهزینه

.هاایخاوداقادامکننادگیاریدرسیاساتشوندکهبهغافلهایمرکزیدرعملبسیارترغیبمی
تاداومایا بااکنناد.بادیهیاساتمنادیارزیاابیمایترازقاعادههاراکمای سیاستزیرا،هزینه



 57  ...بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

ایرامتحمالعمادهشاودوهزیناهاندیشایمایمرکزیناخواستهگرفتاارمصالحتسیاست،بان 
(.Mardani, 2012)خواهدشد

گیاریعوامالاقتصاادیبان مرکزیبتوانددرابتداازطریقغافالبایدتوجهداشتحتیاگر
صورتمداوموهماوارهاداماهدهاد؛خودراکاهشدهد،قادرنخواهدبودای سیاسترابههزینه

بینیهادرآیندهباپیشوآنشودمیعاتعواملاقتصادیتبدیلچراکهای رفتاربهبخشیازاطال
دهندکهسیاستبانا بینیکردهورفتاریبروزمیعمالًای سیاستراپیشمرکزی،رفتاربان 

اندیشایافتدصرفاًبهدامافتادنبانا مرکازیدرمصالحتدوآنچهاتفاقمیکنا رمرکزیرابی
د.خواهدبوهجایپیرویازقاعدبه

شراف»شود،بهصورتدرحقیقت،آنچهتحتعنوانریس ازدستدادناعتبارشناختهمی
افتاد،ظااهرمیانآنچهبان مرکزیانتظاردارداتفاقبیفتدوآنچهدرعمالاتفااقمای«1انتظارات

لگیارد.بانا مرکازیباهدلیاخواهدشد.درای مرحلهاستکهیا دوروچرخاهشارلمای
شرستسیاستوعدمحصولنتیجهمطلوبوتحتفشارهایفزایندهناگزیرخواهدشددستباه

سازیوخروجازای وضعیت،اقداماتدیگریبزند.درنتیجهدورادامهپیداکردهوفرآیندعادی
شودونهایتاًاعتباربان مرکزیاستکهباتهدیدمواجهخواهادشادوایا ریساریمیدشوارتر

(.Borio, 2014بسیارجدیاست)
گیاریتاورمیتواندباهجهاتهادرجهترفتارناسازگارزمانیدولتمیبهای ترتیب،انگیزه

بینایشادهتاأ یرم باتتورمپایش،گذارانسیاستازنظرندچ،هرنسبتبهسیاستپولیمنت شود
دهادناسازگاریزمانیتوضایحمایهایامااستدالل،قابلتوجهیبرفعالیتاقتصادیتعادلیندارد

بیهاودهباراییهاادرتالشامدتباالباردنقیماتکوتاههامقهوروسوسهکهچراباای وجود،آن
(نیزدرنتیجاه1977)2Kydland & Presscottدرواقع،تورشتورمیشوند.ایجادچنی ا ریمی

باهایا ترتیاب،آیاد.وجودمیپولیبهاعدهبندیقبلینسبتبهی قیناتوانیمقامپولیدرقبالپا
تنهاا،خصوصایعامالندرحالتتعادلباوجودانتظاراتعقالییسیاستصالحدیدیمقامپولی

-مایعنوانمسألهناسازگاریزمانیکالسی سیاستپولی،شاناختهبهوشدهترمنجربهتورمبیش

 (.Drazen, 2005; 169)شود

________________________________________________________________ 

1- Expectations Gap 
2- Inflation Bias 
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 مطالعات تجربی

Ireland(1999)توانمسألهناسازگاریزمانیراعلاتدکهآیامیکنیمای پرسشرابررسی

هابرایرفتاربلندمدتدوکهدادهدهدمیآمریرادانست؟نتای نشانرفتارتورمدرایاالتمتحده
هستندوتالشبرایکاهشنرخبیرااریباااساتفادهازسیاساتپاولیمتغیربامفاهیمنظریهمنطبق

مدت،هایمربوطبهقیودکوتاهآزموناسازگارزمانی،صرفاًبهافزایشنرختورممنجرشدهاست.ن
،موفقیتکمتاریفصلتورموبیراریدرایاالتمتحدهبهجهتپویاوفصلدرتوجیهحرکتهم

است.داشته

Ruge-Murica(2003)تااای ن.کنادئاهمایاترجیحااتنامتقاارنبانا مرکاازیراارالگاوی
وجودنوعجدیادیدهندهنشاندوم،آمریراپسازجنگجهانیبرایایاالتمتحدهبرآوردالگو

(بهدلیلانتظاربخاشخصوصایاز2002)Cukiermanازتورشتورمیاستکهباتوجهبهمقاله
هاایهاایرکاوددرمقایساهباادورهسیاساتیشادیدتردردورهاعمالواکنشبان مرکزیبرای

پیوندد.ونق،بهوقوعمیر

Berleman(2004دربررسیتجربینظریه) ناسازگاریزمانیدررابطاهبااشاشکشاور،ایا
کند.ازتورممعرفیمیا باتینظریهرابهعنوانی نظریه

Akey & Nargelecekenler(2007نیازباااساتفاده)الگاویازIreland(1999باهبررسای)
ناساازگاریزماانیمسأله،اند.نتای آزموناریزمانیدرکشورترکیهپرداختهناسازگوجودمسأله

.دکنمدتتأییدمیکوتاهرفاًبرایراص

دروبیراااریجهتاایروناادتااورم(باااوجااودهاام2008)Doyle and Falkاساااسمقالااهباار
وانادبرآینادتناسازگاریزماانینمایسادهالگوی،بهجزموردکشورآمریرا،OECDکشورهای

گرفت برخیپارامترهایمشاهدهنشدهنظیرتغییرنظاامودرای بی ،درنظرتورمیراتوضیحدهد
شود.نمیپولیبرایتوضیحروندبلندمدتتورمنیزمفیدواقع

Surico(2008در)1مقابالمفهاومتاورشتاورمیمشاهورKydland & Presscott،تاورش
باهدلیالعاادمتقاارنترجیحااتباناا مرکازیدرقبااالکنادکااهرامعرفاایمایتاورمیمتوساط

________________________________________________________________ 

.پیونددتربهوقوعمیخطبیعیبیراریباالترباشد،ناسازگاریزمانیبیشهرچهنرا1
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دررابطاهبااکاهطاوری؛باهشاودگاذاریتعریا مایهایم بتومنفیازاهدافسیاستانحراف
تولیاددرمقایساهبااکااهشهاایدردورهتاربهواکنشسیاساتیتهااجمی،تجاریادوارنوسانات

عادمتقاارنوبناابرای میازاندرجاه،بهدستآمادهنتای براساسشود.هایرونقمنجرمیدوره
ترجیحااتسیاساتیدرابتداایکهگونه،بهگذشتهتغییرکردهاستناسازگاریزمانیدرچهاردهه

 & Doyleاخیرایا چنای نیسات.درحالیکهدردوره؛بان مرکزیبر باتتولیدمتمرکزبود

Falk(2010نشانمی)بااتیبیرااریانترجیحاتنامتقارنبان مرکازیوبایدهندکهتعاملمی 
.ستاOECDدهندهروندبلندمدتتورمدرکشورهایعاملتوضیح

Pierdzioch & Stadtmann(2011)الگویدرآزمونIreland(1999)مرکازیبانا برای
بااای بان ،هایپولیکنندکهتأییدنشدنوجودناسازگاریزمانیدرسیاستاستداللمی1اروپا

هاایکهبان مرکزیاروپای نهادفراملیتایباودهونسابتباهبانا سازگاراستای حقیقت

 شود.لمییدهندگانودولتبرآنتحممرکزیفشارکمتریازجانبرأی

Bodea & Hicks(2015رابطهمیانانتشارپولومیزاناعتبارعمومیبان مرکازیرا)ماورد

شاودعملرارددستآمده،استقاللبان مرکزیساببمایاند.براساسنتای بهدهبررسیقراردا
ای بانا تحاتتاأ یرماداخالتسیاسایوادوارانتخابااتیقارارنگیاردودرنتیجاهرشادپاولو

متغیرهایپولی،روندبا باتیراتجربهکنند.
اناد.ازجملاهایا کازشادهدستآوردنقاعدهسیاستپولیمتمرترتحقیقاتداخلیبربهبیش
 & ,Alavi(2002)،Dargahi&Atashak(2001،)Jafari Samimiتااوانبااهماایمااوارد

Tehranchian(2008،) Tashkini & Shafiee(2005،)Kalili Araghi & et, al., (2008،) 

Dargahi&Sharbatoghl(2010،)Anvari, A., & et, al,.(2011،)Khorsandi, M. & et 

al.,(2012.اشارهکرد)
اولالگاویکاهاساتپرداختاهالگووبررسیدوبرآورد(به2011) Karimpourمیاندرای 

یآمریرامعرفیوبررسایشادهمیالدیبرایایاالتمتحده2008درسالSurico(2008)توسط

رادرمقاباالسااعیداردناسااازگاریزمااانیپیشاانهادیالگااودوم،بااهعنااوانیاا الگااویاساتو

________________________________________________________________ 

1- European Central Bank (ECB) 
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تاورموتولیادهاایزماانیفصالیبارایشاملساریالگوتوضیحاترقیبآزمونکند.متغیرهای
اول،حااکیازآنالگاوی.نتای حاصلازبارآورداست1385:4ا1369:1دورهناخالوملیدر

استکهدرصاورتوجاودترجیحااتنامتقاارنبانا مرکازیدرت بیاتتولیاد،تاورشتاورمی
ایا درحاالیاسات.درصاد1374،21/2ا1369بارایدورهآیدکهمیازانآنپدیدمیمتوسطی
ونشاانکااهشیافتاهاساتدرصاد09/0باه1385ا1375کهمقدارتورشتورمیدردورهاست

تاریدوم،ناسازگاریزمانیدرتورمباالیایراننقشبیشاولنسبتبهدورهکهدردورهدهدمی
پیشنهادی،حاکیازوجاودناساازگاریزماانیالگوینی نتای مربوطبهبررسیچهمداشتهاست.

 .است1385ا1369درسیاستپولیایرانطیدوره



 تصریح الگوی اقتصادسنجی

  Barro - Gordonالگوی 

Barro - Gordon(1983) کنناادافاارادانتظاااراتخااودراازطریااقحاالمسااألهماایبیااان
باهتاابعانتظاارات،گاذاریسیاساتدهناد.بناابرای ،مساألهگذارشارلمایحداک رسازیسیاست

شود.درنهایت،هیچتفاوتمنظمیبی تورمانتظاریومحقاقشادهگزارانخصوصیمقیدمیکار
مطارحیسیاساتیعنوانقیدیبرمسألهنهبهوازتعادلیعنوانبخشاماای ویژگیبهندارد،وجود
.شودمی

عنوانشاخصایبارایوضاعیتکلایفعالیاتاقتصاادشاناختهکهبه،نرخبیراریجادرای 
.استضریبمنفیازتورمانتظاریمربوطبههماندورهعالوهبهشودبرابربانرخطبیعیمی


وهبارایا ،عاالشود.لیپس، ابتدرنظرگرفتهمییبرایسهولت،پارامترضریبشیبمنحنیف

-ایا رفتاارباه.تغییارکنادهایواقعایزمانتحتتأ یرشوکطیتواندنرخطبیعیبیراریمی

شدهاست:درنظرگرفتهصورتزیر


باشاد،درآندارایتوزیاعمساتقلیرساانباامیاانگی صافراسات.اگارکه

گذارد.بااوجاود،درهمانجهتبرنرخطبیعیبیراریهماندورها رمیصورتوقوعشوک
دهدکاهمیاانگی بلندمادت(نشانمی2)صورتپراکندهاست،امارابطهزمانبهطیکهای ا رآن
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 ابتاست.نرخبیراریطبیعی
عنوانتابعهزینهخالصاهشادهاساتکاهبه)وجامعه(برایهردورهدرگذارهدفسیاست

دوزیاردرنظاربهمقدارنرخبیراریوتورمدرآندورهبساتگیدارد.بارایساادگیتاابعدرجاه
شود:گرفتهمی


اهمیتدستیابیبهاهدافنرخبیرااریوتاورمراازمنظاربانا مرکازیbوaدرای رابطه،

-مرکزینسبتباهانحارافایا متغیرهااازمیازانهادفدهد.بهای ترتیب،هرچهبان نشانمی

هاقائلبودهوزیاناجتمااعیناشایازایا ترباشد،ضریببزرگتریبرایآنگذاریشدهحساس

کند.ترارزیابیمیانحرافرابیش
هاباایجادفاصلهبی نرخبیراریومقدارهدفکندکههزینه(بیانمی3اولدررابطه)عبارت

عالوهبرای ،اخاتالفنارختاورمیابدکهبهنرخطبیعیهماندورهبستگیدارد.افزایشمی
اناددلیالمحرمایبارایاگرچهاقتصااددانانهناوزنتوانساتهکند.ازمقدارصفرنیزهزینهایجادمی

 واردشدهاست.قیمتمستقیمتغییرهزینهالگوبربودنتورمارائهکنند،امادرای هزینه


Barro - Gordonالگوی تعدیل شده 

1 

باراینارخ2تربازگشتعمومیازطریقتعری فرآیندخودBarro - Gordonالگویتعدیل
4خطایکنتارلجزء یبودهوبرایتورمنیز3واحدگیردکهشاملی ریشهبیراریصورتمی

خطایپایاامیاانکندکاهیا رابطاهاهممیفرالگوشود.مورداول،ای امرانرابرایمعرفیمی
بی نرخبیرااریواقعایونارخطبیعایرا5انحرافموقتی،مورددوم.تورموبیراریتعری شود

هااید.آزماونیاآبهدستنمایBarro - Gordonاصلیالگویدهدکهازمختصاتتوضیحمی
گیرد.صورتمی1وفیلترکالم 6تمدت،بااستفادهازچارچوبفضااحالمربوطبهقیودکوتاه

________________________________________________________________ 

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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ازنارختاورمبراساسمنحنیفیلیپسانتظاری،درواکانشباهانحارافنارختاورمواقعای
-(نوساانمای1براساسرابطاه)حولنرخطبیعیبیرارینرخبیراریواقعی،انتظاری

باراسااسیا هایواقعایبهنوبهخود،درطیزماندرواکنشبهشوکنرخطبیعینیزکند.
فرآیندخودبازگشتنوساندارد:


دهادچگوناهتغییاراتنارخبیرااریطبیعایدردورهقبالرویضریبیاستکهنشانمای

دارایتوزیعنرمالبامیاانگی صافروگذارد.تغییراتنرخبیراریطبیعیدرای دورهتأ یرمی
وفاقدهمبستگیسریالیاست.انحرافمعیار

پاسازتواندبهی قاعدهسیاستیپایبندباشد.درمقابل،درابتادایهاردورهمقامپولینمی
اتفااقازآنکاهشاوکطبیعایوقبالراشارلدادای کهبخشخصوصیانتظاراتخود

کناد.باهایا ترتیاب،نارختاورمراانتخابمیریزیشدهتورمگذارنرخبرنامهبیفتد،سیاست
شود:ریزیشدهوخطایکنترلتعیی میواقعیبرایهردورهبهصورتمجموعنرختورمبرنامه


وفاقادهمبساتگیساریالیمالباامیاانگی صافروانحارافمعیااردارایتوزیعنرکه

خواهدبود.،است.کواریانسآنبا

کندکاهدربردارنادهراباهدفحداقلکردنتابعزیاناجتماعیانتخابمیگذارسیاست
ومقدارهدفمتغیرتورمیعنیصفراسات.بیرارییعنیمیزانانحرافازمقدارهدفمتغیر
گذاردارایای انگیزهاستکهنرخبیراریواقعیراباهکمتارازبنابرای بهطورمشخو،سیاست

گذاربهصاورتزیارخواهاد(،مسألهسیاست3(و)1نرخطبیعیکاهشدهد.بااستفادهازروابط)
بود:

 
گارانتظااراتدرآخاردورهویابهطورمعادل،بیاانگرانتظاراتدرابتدایدورهبیان

شود:مشتقگرفتهمیاست.برایاستخراجشرطمرتبهاول،ازتابعهدفنسبتبه

 

                                                                                                     
1- Kalman Filter 
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گاذاریزماانیسیاساتبخشخصوصیازسااختاراقتصاادمطلاعاساتوازمساألهناساازگار
.براساسای شرطتعادلیودرراساتایآگاهیدارد.بنابرای ،درشرایطتعادلداریم:

تواندبهصورتزیرخالصهشود:(می7است،معادله)ای واقعیتکه

 
شود،درای صورتاوگذاربتوانددرابتدایهردورهبهی قاعدهسیاستیمتعهداگرسیاست
گرتورشتاورمی(بیان5کند.بنابرای ،رابطه)ریزیشدهرامعادلصفرانتخابمینرختورمبرنامه

گذاردرپایبندیبهقاعدهاستکهارتباطمستقیمیبانارخطبیعایانتظااریناشیازناتوانیسیاست
دارد.

،نرختورمتعادلیهمراهباانارخطبیعایBarro - Gordonدرای جانیزهمانندالگویاصلی

(برای داللتدارندکه:8(و)5(،)1کند.معادالت)بیراریحرکتمی


دهدکهچگونهدرشرایطتعادل،نرخبیرااریواقعایپیراماوننارخطبیعایای رابطهنشانمی

(خواهیمداشت:4)(بارابطه9کند.ازترکیبرابطه)بیراریوخطایکنترلنرختورمنوسانمی


اشارهدارد.ضامناً،بهتغییرنرخطبیعیدرطولدورهرابطه

گرآناستکه:(بیان9(و)8(،)4معادالت)


1یرااریناپایاا(بهطورجداگانهبهای اشارهدارندکههمتورموهامنارخب11(و)10روابط)

بودهوریشهواحددارند.ای دورابطههمراهباهمبهصورتترکیبخطیپایاخواهندبود:


-بررفتاربلندمدتتورموبیراریراخالصاهمایBarro - Gordon(قید12بنابرای ،رابطه)

هایا ترتیاب،اجارایآزماونباشاند.با2انباشاتهکند.بااستنادبهالگو،ای متغیرهابایدناپایااماهام
تواندروندتورمطیچنادساالاخیارراکندآیاای الگومیانباشتگیمشخومیآماریازقیدهم

________________________________________________________________ 

1- Nonstationary 

2- Cointegrated 
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توضیحدهدیاخیر.
نشاندادهشدهاساتدر(کهبهصورت9)تفاضلمرتبهاولرابطه

شود؛درای صورتخواهیمداشت:(جایگزی می5)رابطه

 
تاوانباه(رامای13(و)12اسات.رواباط)بیانگرتغییراتنرخبیراریواقعایدرزماان

برایترکیبخطیپایایتورموبیراریونیزتغییراتپایادربیراریARMA(1و2صورتبردار)

بازنویسیکرد:


(قیاودیهساتند14)دررابطه2ایمعادلههایبی ومحدودیت1هایدرداخلمعادلهمحدودیت

گیاریاز.بابهره3کندمدتتورموبیراریتحمیلمیبررفتارکوتاهBarro - Gordonکهنظریه

توانادهامشخوخواهدشدکهتاچهاندازهای الگاومایی آزمونآماریبرایای محدودیت
 یحدهد.مدتمیانای متغیرهاراتوضیکوتاهرابطهپویا



 مدت و بلندمدتبرآورد الگوهای کوتاه

گیاردتاا(صاورتمای13انباشاتگیباراسااسرابطاه)درای بخشدرمرحلهاول،آزمونهم
تواندرفتاربلندمدتتورموبیراریدراقتصاادایارانمشخوشودآیامسألهناسازگاریزمانیمی

راتوضیحدهدیاخیر.

شودتاتواناییالگودر(آزمونمی15ینشاندادهشدهدررابطه)هادرمرحلهدوم،محدودیت
هایآزمونشاملنرخبیراریونرختاورمفصالیمدتبررسیشود.دادههایکوتاهتوجیهپویایی

هایتورمازسایتاست.داده1394:2ا1369:2کننده(برایدوره)تغییراتشاخوقیمتیمصرف
 اند.هایبیراریازسایتمرکزآمارایراناستخراجشدهایرانودادهبان مرکزیجمهوریاسالمی

________________________________________________________________ 

1- Within-equation 
2- Cross-equation 

شود.(توضیحدادهمی19هادرذیلرابطه).ای محدودیت3
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  آزمون محدودیت بلندمدت

ازمرتبهیا 1هایالگو،نرختورمونرخبیراریجمعی(وداللت12(و)11براساسروابط)

ولرتعمایمافاهستند.بنابرای ،ابتداوجودریشهواحددرای دومتغیرباااساتفادهازآزماوندیرای
کناد.هاارابررسایمایانباشتگیمیاانآنگیردوسپسآزمونیوهانس وجودهمیافتهصورتمی

تأییدوجودرابطهخطیپایامیاننرخبیراریونرختورمدردورهموردبررسی،تأییدکننادهرابطاه
(خواهدبود.13)

-دردورهموردمطالعهنشانمیروندسریزمانینرختورمونرخبیراریرا2و1نمودارهای

 دهد.

 

نرخ تورم فصلی و میانگین متحرک متمرکز سه ساله (:1)نمودار 
2

 

 
های بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانمنبع: سایت 


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

 
مرکزی و مرکز آمار ایران های بانکمنبع: سایت 

________________________________________________________________ 

1- Integrated 
2- Tree-Year Centered Moving Average 
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1394:2ا1381:1رسدرونادحرکاتدومتغیاردردوره،بهنظرمی2و1مودارهاینبراساس
تریدارد.بههمی دلیل،درکناربررسیکلبازهموردنظار،ایا باازهنیازباهطاورهماهنگیبیش

 گیرد.جداگانهموردبررسیقرارمی


 واحد الف ـ آزمون ریشه

 دهد:(رانشانمی1981)1نتای حاصلازآزموندیریافولرتعمیمیافته1لجدو


 نتایج پایایی بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته (:1)جدول 

 
INF DINF UN DUN 

 1394:2ـ  1369:2
3047/3- 

(4586/3-) 

4918/5- 
(8932/2-) 

8584/2- 
(4586/3-) 

8195/4- 
(8943/2-) 

 1394:2ـ  1381:1
1155/3- 

(5112/3-) 
9959/7- 

(9287/2-) 
3782/2- 

(5112/3-) 
4511/3- 

(9287/2-) 

 های تحقیقمأخذ: یافته 

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

بادأدرصدودرحالتوجودعارضازم95داریبراساسنتای بهدستآمده،درسطحمعنی

-وروند،فرضصفرمبنیبروجودریشهواحددرسطحهردومتغیرودرهردوبازهزمانیرانمی

گیرینیزوجودریشهواحددرحالتبدونروندموردبررسیقارارتوانردکرد.درمرحلهتفاضل
 گرفتهونتای نشاندهندهپایاییهردومتغیراست.


 انباشتگیب ـ آزمون هم

گیرد.نتای بهدستآماده(صورتمی1988انباشتگیبااستفادهازروشیوهانس )مآزمونه
 آمدهاست:2درجدول



________________________________________________________________ 

1- Augmented Dickey-Fuller 
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 نتایج آزمون یوهانسن (:2)جدول 

 LR انباشتگیبردار هم   

 3768/0-1445/0 0060/0 2049/0 1394:2ـ  1369:2
7019/22 

 (69/15) 

 4808/0-1708/0 0041/0 1832/0 1394:2ـ  1381:1
5208/10 

 (52/9) 

 افزار متلبهای تحقیق و استفاده از نرممأخذ: یافته 

  مقادیر به دست آمده با اطالعات جدولHamilton (1994), Table B.11, Case 1, p.768. شود. سطح بحرانی هر کدام مقایسه می
انباشتگی درصد، فرض صفر آزمون هم 90درصد و  99داری اخل پرانتز و در ذیل نتایج برآورد شده آمده است که به ترتیب، در سطح معنیاز نتایج در د

 کنند.را رد می
 

باابراساساطالعاتجادولوباامقایساهآماارهنسابتراساتنمایی
انباشاتگیمیاانتاورموبیرااریدرساطحممقداربحرانیجدول،فرضصفرمبنیبرنبودرابطهها

درانباشاتگیهامنباودباردار1394:2ا1381:1شود.امابرایزیردورهدرصدردمی99داریمعنی

درصدقابلرداست.90داریسطحمعنی
خصاو رفتااربلندمادترادرBarro - Gordonالگویقویاًمفاهیم2بنابرای ،نتای جدول

کند.بهای ترتیب،ناتوانیمقامپولیاقتصادایران،درپایبندیباهدرایرانتأییدمیتورموبیراری
هایمنحنیانباشتهبودهوبهای ترتیب،ویژگیشودبیراریوتورمهمی سیاستپولیسببمی

 ابستانمیانای دومتغیرمحققنشود.فیلیپسوبده


 مدتهای کوتاهآزمون محدودیت

شاودکاهباااساتفادهازمادتتاورموبیرااریتأکیادمای بخشبرمفهومرابطاهکوتااهدرای
هایفضااحالاتوفیلتاربازگشتیکالم فیلترارائهشدهاست.الگوالگوهایفضااحالتوروش

هاایهایدارایمتغیرغیرقابالمشااهدهکاربردهاایوسایعیدارناد.نظریاهکالم ،دربرآوردالگو
تاوانیبیشترشاملمتغیرهایغیرقابلمشاهدهنظیردرآمددائمیوانتظاراتهستندکاهمایاقتصاد
هااشااملدومجموعاهمعاادالتهایفضااحالتمدنظرقرارداد.ایا الگاوهارادرقالبالگوآن

هایمشاهدهشده،متغیرهاایحالاتویا جازءگیریکهارتباطمیاندادهاست؛معادالتاندازه
شاوندسازدومجموعهدومازمعادالتکهبهعنوانمعادالتحالتشناختهمیهمرامشخومیمب

(.Rezaee Moghaddam, 2016ساازد)متغیرهامشاخومایوقانونحرکترابرایای دستهاز
شود.فعلیبهحالتقبلیمرتبطمیدرای نوعمعادالت،حالت
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 یراست:فرمسادهمعادلهفضااحالتبهصورتز

                                                               (15) 


(ازمتغیرهاایغیرقابالبردار)،1(بهعنوانمعادلهحالتیامعادلهانتقال15دررابطه)

(ازمتغیرهایقابلمشاهدهدر(بردار)16)رابطه2ریگیدرمعادلهاندازه مشاهدهاستو
((و)(،)هاییازپارامترهاباابعاد)ماتریسو،شود.تعری میزمان

3هستند.
هایامیدشارطیایا یتمبازگشتیمبتنیبرامیدشرطیاست.ازویژگیفیلترکالم ی الگور

اکند.لذادرالگوفراهممی4بینیراباحداقلمیانگی مربعاتخطااستکهبهتری پیش هاایفضاا

()مشروطبهاستفادهازتماامیاطالعااتموجاوددرزماانهابرایزمانبینیحالت،پیش
استوبااستفادهازتابعحداک رراستنمایی،ضرایبوپارامترهاایالگاودرطاولزمااناساتخراج

(.Hamilton,1994شوند)می
بینایومرحلاهتر،درفیلترکاالم دومرحلاهتعریا شادهاسات:مرحلاهپایشعبارتسادهبه

-بارآوردمای(،بامفروضدانسات 15دررابطه)بینی،بازیابیوتصحیح.درمرحلهپیش

تاوانمای گیرد.باادراختیاارداشات شودوبرآوردیازکواریانسخطایآنصورتمی
شود،لذاخطایمشخومیمقدارمتغیرtبینیکردوچوندرپایاندورهراپیشمقدار

شود.بینیکاملمیبلمحاسبهاست.درای جا،محاسباتمرحلهپیشبینیآنقاپیش
درمرحلهاصالح،بااستفادهازاطالعاتبهدستآمدهدرمرحلاهقبال،مقادارضاریبکاالم 

-توانباردیگرمتغیرهایغیرقابلمشااهدهراانادازهقابلمحاسبهاست.بااستفادهازای ضریبمی

شود.درحقیقت،ضریبکاالم ،ر،ازتماماطالعاتدردسترساستفادهمیگیریکرد.البتهای با
بینیاست.باراسااسمراانیزمطراحایشادهدرایا فیلتار،درمرحلاهضریبتصحیحخطایپیش

________________________________________________________________ 

1- Transition Equation 
2- Measurement Equation 

شود.بدونجزءاخاللتعری میMEادرای مقاله،معادله3
4- MSE 
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یابد.هاکاهشمیبینیاصالح،نااطمینانیدرموردپیش
شودکاهدراداماهقیدتعری میدرای مقاله،معادلهکلینرخبیراریواقعیبهعنوانمعادلهم

(بهدساتآمادهاسات.در9(نشاندادهشدهوازتفاضلمرتبهاولرابطه)17تحتعنوانمعادله)
رابطهبامعادلهمقیدنیزقیدتعری شده،وجودریشهواحدبرایمتغیارنارخطبیعایبیرااریاسات

آیادکاهتحاتدساتمایمعادلهمقیادباه(کهاگربامعادلهمقیدترکیبشود،درنهایت4)معادله

(نشاااندادهشاادهاساات.بااهمنظااورباارآوردمتغیرهااایغیرقاباالمشاااهده،نظیاار18عنااوانمعادلااه)
گاذاریتاورموکوواریانساجزاءاخالل،ضریبتعدیلنرخبیراریطبیعیونیزمتغیروزنهدف

 شود.توفیلترکالم استفادهمیگذارازالگویفضااحالبیراریدرتابعهدفاجتماعیسیاست

شود:(تفاضلمرتبهاولگرفتهمی9دررابطهبامعادلهمقیدازرابطه)


توانددرقالبالگویفضااحالتبازنویسیشود:(می12(بههمراهرابطه)17رابطه)

  

 
ماتریسکواریانسبهصورتزیرخواهدبود:

 
باهطاوریکاهتاابعو،،،،بااانتخاابمقاادیربارایبهای ترتیب،مادل

شود.راستنماییحداک رشود،برآوردمی
احالاتبازنویسای12(باههماراهرابطاه)13وامابرایرابطاهنامقیاد،رابطاه) (درقالابفضاا

شود:می
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ماتریسکواریانسبهصورتزیرخواهدبود:

 
(استکهبهصاورتنامقیادآوردهشادهاسات.درابتاداالزماسات14ای رابطههمانرابطه)

(،ضارایبی19ایتوضیحدادهشوند.باراسااسرابطاه)معادلهایوبی هایداخلمعادلهمحدودیت
اوبنااباهمادلویااوشوندانظیارمربوطمییاکهصرفاًبهمعادالت

شااودهااانساابتدادهماای(آوردهشاادهاساات،اعاادادخاصاایبااهآن14اصاالیکااهدررابطااه)
ارهکاردکاهبایادتوانباهایا دوقیاداشاایهستند.بهعنوانم المیهایداخلمعادلهمحدودیت

قرارگیرد.،و

و...باهرابطاهبای دو،اینیازضارایبینظیارمعادلههایبی دررابطهبامحدودیت
متغیراشارهدارندکهبراساسمدلاصلیبایداعدادخاصیرابهخوداختصا دهند.

دهاد.فارضصافربرآوردهایحاداک رراساتنماییازپارامترهاایالگاورانشاانمای4جدول
تاوانآزمون،مبتنیبربرقراربودنقیوداست.بنابرای اگرفرضصفرردنشود،درآنصورتمای

موردتأییادباودهووجاودناساازگاریBarro - Gordonنتیجهگرفتکهقیودمدلتعدیلشده

 شود.مدتتأییدمیوتاهزمانیدرک

دهد.درکلدوره،بهازاییا درصادشیبمنحنیفیلیپسرانشانمی(،1براساسرابطه)

آیدکاهدرصدکاهشدرنرخبیراریبهوجودمی05/0بینینشده،بهاندازهافزایشدرتورمپیش
بازهام1394:2ا1381:1برایدورهدهندهشیببسیارکمای منحنیاست.شیبای منحنینشان
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-بهطورجداگاناهمعرفاینشادهوهایبدستآمدهاست.اگرچهپارامتر015/0کمترومعادل

صافرویا اسات عددیبای   و (8)رابطه اند،امابادرنظرگرفت ای که

تاربزرگ  تواننتیجهگرفتکهمقدارترازی باشد،میبزرگرد(،اگربرآو3)رابطه
ترازی است.بنابرای ،مقامپاولیوزنکمتاریرابارایاهادافتاورمیکوچ بودهواز

ترباهاهادافمارتبطبااخود،نسبتبهاهدافمرتبطبانرخبیرااریقائالاساتوایا توجاهبیشا

ماورداسات.منفایشادنبارآوردازسهبرابرکلدورهبیش1394:2ا1381:1دردورهبیراری
هایواردبرنرخطبیعایبیرااریگرانطباقشوکبیانانتظارنیست.تخمی م بتکوواریانس

هایواردبرتورماست.باشوک


 داکثر راستنماییهای تابع ح. برآورد4جدول 

 1394:2ـ  1369:2 1394:2ـ  1381:1
 متغیر

 برآورد انحراف معیار برآورد انحراف معیار

0026/0 0158/0 0169/0 0534/0 
 

3378/3 0942/23 2364/2 9569/6 A 
i6591/0 8477/1- 0930/0 2826/0-  
i2923/0 2704/1 0709/0 0223/1  

2127/0 2884/2 2169/0 0755/3 
 

1217/0 0908/0 3517/0 0028/0 
 

 1394:2ـ  1369:2

 4250/399-  

 7463/384-  

 6787/14  

 1394:2ـ  1381:1

 4182/207-  

 3070/190-  

1112/17  

 افزار متلبهای تحقیق با استفاده از نرممنبع: یافته 

  مقادیر به دست آمدهLR  با اطالعات جدولHamilton (1994), Table B.2, p.754 شود. مقایسه می 
 

مقیادبااشارلمشاابهARMA(1،2ایازمقایسه)هایدرداخلمعادلهوبی معادلهمحدودیت
رابطاهبراییا ARMA(1،2پارامتروالگونامقید)6اند.الگومقیدداراینامقیدآنآزمونشده
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پاارامتر16شااملوتغییارپایاادرنارخبیرااریخطیتورموبیراریبهصورت
محدودیترابرایالگوسریزمانیدومتغیرهوضعکردهاست:اگار10.بنابرای ،نظریه1است

گارحاداک رمقادارتاابعبیاانمقیادوگرحداک رمقدارتابعلگاریتمراستنماییبرایالگاوبیان
لگااااریتمراساااتنماییبااارایالگاااونامقیااادباشاااد،درآنصاااورتنسااابتآمااااریراساااتنمایی

درجهآزادیاستکهتحتفرضصافربرقاراری10دوبادارایتوزیعخی

.اندشدهاستخراجHamiltonازکتابمقادیربحرانیهاقراردارد.محدودیت
و1394:2ا1369:2مقدارنسبتآماریراستنماییبهدستآمدهرابرایهردودوره4جدول

هاایتعریا دهد.فرضصفردرای آزمون،برقرارباودنمحادودیتنشانمی1394:2ا1381:1
درصدبرایایا 99،مقداربحرانیدرسطحاطمینانHamiltonکتابشدهاست.براساسجدول

-است،بنابرای فرضصفرمبنیبربرقارارباودنمحادودیت2/23درجهآزادیمعادل10توزیعبا

تاواندرصادقابالردنیسات.درنتیجاهمای99هایتعری شدهبراساسمدل،درسطحاطمیناان
هایتعری شدهدرای مدلوجودناساازگاریزماانیگفتعالوهبردورهبلندمدت،محدودیت

کند.دترانیزتأییدمیمدرکوتاه


 گیریبحث و نتیجه

کاه(،درشارایطی1983)Barro - Gordonهایپاولیسیاستبرطبقالگوناسازگاریزمانی
مقامپولینتواندبهی قاعدهسیاستیمتعهدباشد،روندبلندمدتدرنرخطبیعیبیراری،بهایجاد

هاایانبسااطیراانتخاابهااسیاساتت،دولاتشود.درحقیقروندیمشابهدرنرختورممنجرمی
کنندتافعالیتاقتصادیراافزایشوبیراریراکاهشدهند.امابهمحضآنکاهایا سیاساتمی

ازسویکارگزارانتشخیودادهشود،تاورمتاأ یریبارفعالیاتاقتصاادیدربلندمادتنخواهاد
توانادرفتاارتاورمدراقتصاادانیمایشودکهآیاناسازگاریزماداشت.حالای پرسشمطرحمی

________________________________________________________________ 

4انباشاتگی(،)پارامترموجاوددررابطاههاماند.ای متغیرهاشامل(قابلمشاهده19پارامتردرالگونامقیددررابطه)16.ای 1

،،،،،،پاارامترمیاانگی متحارک)8(،،،،پارامترمعادلهخودبازگشت)

بهمنظورنوآوریاست.(،،وسهپارامترمتمایزدرماتریسکوواریانس)(،
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ایرانراتوضیحدهد؟
ا1369:2دهدکهتاورموبیرااریبارایدورههایفوقنشانمینتای بهدستآمدهازآزمون

توانوجاوددرصدمی90درسطحاطمینان1394:2ا1381:1بودهوبرایدورهانباشتههم1394:2
تورموبیراریبهصورتفصلی،معاادالتمربوطاهدرقالابانباشتگیوحرکتهمزمانهمرابطه

 - Barroفضااحالتبازنویسیوازفیلترکالم استفادهشد.معادلهمقید،حالتتعمیمیافتهالگوی

Gordonهاایتاورمیرادارایریشاهواحادوتحاتتاأ یرشاوکاستکهنوساناتنرخبیراری
کناد.باهایا هاایالگاوراتأییادمایمدتنیازداللاتکوتاهکند.نتای مربوطبهدورهتعری می

هااوکارگزاراناقتصادیازرفتارناساازگارزماانیدولاتکاهدرقیماتبینیترتیب،بهدلیلپیش
رساد،بلراهتارنمایشود،اقتصادنهتنهااباهساطحبیرااریپاایی قراردادهایدستمزدمنعرسمی
کند.بناابرای ،پایبنادباودندولاتباهآنچاهوعادهداده،بهیناهمیبیراریوتورمیباالترراتجربه

اندیشیدولت،زیاناجتماعیرابهدنبالدارد.اقتصادیاستومصلحت
عباارتتواندمسألهتورممزم دراقتصاادایارانراتوضایحدهاد.باهطوربالقوهمیای نتیجهبه

انادونیازهایاخیریافتاهنترلتورموبیراریدرسالدیگر،دررابطهبااقتصادایرانواهمیتیکهک
مدتاست، باتوناظربهکوتاهگزارانپولیاقتصادیمتغیر،بیدرشرایطیکهتصمیماتسیاست

بارگیریانتظاراتواحدهایاقتصادیدرایجاد باتاقتصاادی،رسداهمیتمسألهشرلبهنظرمی
-اسازگاریزمانیوپیامادهایآندرزمااناجارایسیاساتضرورتتوجهبیشازپیشبهمسألهن

.داللتداردهایصالحدیدی

هایمنحصربهفرداقتصادایارانباهویاژهالبتهای نرتهمهمقابلذکراستکهباوجودویژگی
بینایهایمتعددوپیشزاووقوعشوکاترایدولتبهدرآمدهایارزیبهعنوانی عاملبرون

تواندمطلاوبباشادوشناسااییایازرفتارصالحدیدیمیتصاد،لحانکردنحدبهینهنشدهدراق
 تواندموضوعتحقیقاتآتیقرارگیرد.ای حدبهینهمی
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