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 مقدمه. 1

 یکدار یب ارتباط  بیا ِ در ،(1968 و 1967) 2فلپس و( 1968) 1دمنیفر مطالعات ةادام در

 و تطبیقدی  انتظدارات  اسداس  بدر  یواقعد  تدورم  و یتدورم  راتانتظدا  ا یم  یتما در تورم و

 در( 1976 ،1973 ،1972 لوکداس، ) 1970 ةدهد  لید اوا در لوکداس  مطالعدات  همچنین

 و دلندد یک ،یواقعد  تدورم  از یتدورم  انتظدارات  تمدای  بدرای   عقالیدی  انتظارات کارگیری به

 نید ا. 4مودندد ن یمعرفد  کدال   اقتصداد  در را 3یزمدان  یناسازگار مفهوم( 1977) پرسکات

 آ  کداربرد  و اقتصاد در عقالیی انتظارات یریگ شکل از دیجد یالگو کی واقع، در مفهوم،

  اسدت  یطیشدرا  یزمدان  یناسدازگار . اسدت  یاقتصداد  هدای  گذاری استیس در

 یزمدان

 ،یدروند  اید  یرونیب عامل کی لیدل به ،یاقتصاد ةگیرند تصمیم یعنی گردد؛ متفاوت گرید

 ،کندد  ینمد  عمدل  t+1 زما  در کند عمل t+1 ةدور یبرا t مانند یزمان در بوده قرار آنچه

 امدا  ،دارد نگده  درصدد  t ،10+1 زما ِ در را تورم می ا  بوده قرار t زما  در ری  برنامه لًامث

 شدده  درصد 10 از شیب تورم می ا  عمل، در ،که شود می همشاهد t+1 زما ِ ا ِیپا از بعد

 چدو   کده  اسدت  صدورت  نیبدد  یگذار سیاست در یزمان یناسازگار مفهوم کاربرد. است

 یآتد  یهدا  اسدت یس از خدود  اکندو   یهدا  میتصدم  در ییعقال انتظارات اساس برها  بنگاه

 در کده  ییهدا  استیسد  5گرا مصلحت دولت یها استیس شوند، یم ثرأمت( دولت) ری  برنامه

 باعدث  ندده، یآ اطالعدات  میترس عدم لیدل بهد شوند یم عمل شده اتخاذ که یزمان هما 

 کامدل  اطالعات صورت به را خود یآتهای  استیس اطالعات نتواند ری  برنامه که شوند می

 هدا  بنگداه  کده  شدود  مدی  باعدث  لهسد  م نید ا. دهدد  قدرار  یاقتصداد هدای   بنگاه اریاخت در
 

 

1. Friedman 

2. Phelps 

 یول ،بود شده ا یب استرات ة مقال در 1955 سال در نیهمچن و آله سیمور قیتحق در 1947 سال در مفهوم نیا. 3

 .است بوده یاقتصاد یگذار استیسة عرص در  آ یریکارگ به در سکات پر و دلندیک ینوآور

 مراجعده ( 1387) یرینصة مقال به مفهوم نیا شتریب نیتب و حیتشر برای که دارد یعیوسة دامن یزمان یناسازگار. 4

 یاقتصداد هدای   یگدذار  استیس در یزمان یناسازگار مفهوم کاربرد است دیکأت مورد مقاله نیا در آنچه اما. شود

 .است

 دولدت  یها میتصم یعنی ،ستین کسا ی گریدة دور در یو یها میتصم با دوره کی در یو یها میتصم که یدولت. 5

 .است مدت کوتاه

کده در آ  

ترجیحات یک تصمی مگیرندة اقتصادی )دولت یا بنگاه( در یک دورة زمانی با دورة  
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 انتظدارات  نید ا کده  آنجدا  از. کنندد  برآورد یتورم انتظارات صورت به را یآت های استیس

 بدروز  و زمدا   طدول  درهدا   بنگاههای  میتصم در یزمان یناسازگار به ندارد، یخاص یالگو

 .شود می منجر کال  اقتصاد در یتعادل یب

 هدا  آ  اجدرای  بده  نددی بپای عددم  و بلندمدت و مدت میا  های برنامه فقدا ِ واقع، در

 زمدانی  دورة هدر  در کده د  اقتصدادی  های بنگاه های تصمیم که شود میباعث  دولت سطتو

 ناسدازگاری  نظریدة  اصدلی  چدالش  واقدع،  در. گردد اثر بی د شود می اتخاذ آینده دورة برای

 یدک . است اقتصاد در مداخله نحوة در بلکه نیست، اقتصاد در دولت مداخلة بر سرِ زمانی

 بدا  یعندی  ،کندد  مداخلده  اقتصداد  در گرایانده  مصدلحت  اگدر  1هخیرخدوا  ری  برنامه یا دولت

 اقتصداد  در یثبات یب ، باعثبراند شیپ را اقتصاد بخواهد یمقطع و مدت کوتاه های مداخله

 اقتصداد  در یثبدات  یب عامل انهیگرا مصلحت و مدت کوتاههای  مداخله ن،یبنابرا. شد خواهد

 .است کال 

 در یتدورم  رکدود   بدروز  هید توج دررا  یزمان گارناسازة دیا (1977) پرسکاتو  دلندیک

 شداخص  که ،2یبدبخت شاخص متوسط کا،یمرا در دهه، نیا در. دکردن مطرح 1970ة ده

 1948) بلندمددت  نیانگیم از که ،بوده درصد 46/16 است، یکاریب و تورم می ا  یبیترک

 رسدکات پ و دلندد یک اعتقداد  بده . اسدت  رفتده  فراتدر  ،3اسدت درصد  22/10 که ،(2012 د

 شیافد ا  ،یزمدان  یناسدازگار ة ید نظر اسداس  بدر  ،یتدورم  رکود  بروز یاصلة شیر ،(1977)

 در کدا یمرا دولدت ة اند یگرا مصدلحت هدای   استیس اتخاذ سبب بهها  بنگاه یتورم انتظارات

 و دلندد یک ،یزمدان  یناسازگار آزمو  یبرا. است بوده ینفت متیقهای  تکانه کنترل جهت

 پسید لیف یمنحند  کید  قالدب  در را یزمدان  یناسدازگار ة دید پد وجدود  ،(1977) پرسکات

 و یکدار یب کداهش  دنبال به یمرک  بانک که است نیا بر فرض. نمودند ا یب یافته تعمیم

 اثدر  واقدع،  در. دید نما اعمدال  یافته تعمیم پسیلیف دیق اساس بر را هدف نیا و باشد تورم

 بده  و کند می تبلور یتورم ارانتظ قالب در دولت مدت کوتاه و انهیگرا مصلحتهای  استیس

 اقتصداد  در نده یبههدای   تعادل از دورشد  و باال سمت به یافته تعمیم پسیلیف ییجا جابه

 .شود می منجر کال 
 

 

1. benevolent 

2. misery Index 
3. http://www.miseryindex.us/indexbyPresident.aspx 



 1393، زمستان 4 ، شمارۀ49  رۀتحقيقات اقتصادي / دو  702

 

 بدروز  باعدث  یمدال  بخدش  در هدم  و یپدول  بخش در هم انهیگرا مصلحتهای  استیس

هدای   استیسة رصع در یزمان یناسازگار از ساده ا یب واقع، در. شود می یزمان یناسازگار

 ندر    یتمدا  ،یعملکرد پول حجم با شده یگذار هدف پول حجم ا یم معنادار  یتما یپول

هدای   اسدت یسة عرصد  در و ،شدده  محقق سود ای بهره نر  با شده یگذار هدفة بهر ای سود

 .است نشده بینی پیش ةبودج یکسر یمال

 وجدود  بدر  گواه تواند می کورمذ ا یب اساس بر که دارد وجود را یا اقتصاد از یآمار شواهد

 1384هدای   سال) توسعه چهارم ةبرنام قانو  اساس بر ،الًمث ،1باشد را یا اقتصاد در دهیپد نیا

 آنچده  یولد  است، شده نییتع درصد 20 برنامه یها سال یط ینگینقد رشد ،(1388د   1384

 تدورم  مید ا   ن،یهمچند . اسدت  درصدد  28 حددود  شدده  محقدق هدا   سدال  نیا یط عمل در

 عمدل  در آنچه یول ،شده نییتع درصد 9/9 ساالنه مذکور ةبرنام یها سال طول در شده نییتع

ة سدال  سدت یب ازاند چشم سند در. است بودهمذکور  رصدداز  شتریب شده محققها  سال نیا یط

 یولد  ،اسدت  شده بینی پیش درصد 8 یداخل ناخالص دیتول رشد توسعه چهارمة برنام و کشور

 دورا  از را ،ید ا اقتصداد  در یرید   برنامه دورا  تمام در. است کمتر دهافتا اتفاق عمل در آنچه

 تددورم ا یددم پددنجم،ة برنامدد از ییهددا سددال یحتدد و چهددارمة برنامدد یهدداتان تددا یسددازندگ

 .شود می مشاهده یمعنادار بیار شده محقق تورمِ با شده یگذار هدف

 از ،یخدارج  أمنشد  بدا ی یها تکانه و یدولت یساختارها لیدل به ،را یا اقتصاد ن،یبنابرا

ة اند یگرا مصلحتهای  میتصم به وابسته شدت به ،ینفت یدرآمدها نوسانات و میتحر جمله

 و اسدت  یمدال  و یپدول هدای   بخش در یزمان یناسازگار بروز مستعد بالقوه و است یدولت

 اقتصداد  لِید تحل جهدت باشدد در   یا تدازه  ةچیدر تواند می یزمان یناسازگار مفهوم یمعرف

 در آنکده  لید دل بده کده،   است الزماین نکته  ذکر(. یتورم رکود  طیشرا در خصوصاً) را یا
 

 

 رکدود  قالدب  در جهدا   در 1970ة هد د در آنچه با را یا اقتصاد در یزمان یناسازگار بروزهای  شهیر امروزه اگرچه. 1

هدای   زمدو  آة نحدو  و مفهدوم  نید ا یمعرف باشد، افتراق و اشتراک نقاط یدارا تواند می است شده داریپد یتورم

 یزمدان  یناسازگار مفهوم چارچوب در یتورم رکود  تیوضع از دتریجدهای  لیتحل یبرا را راه تواند می یکاربرد

هدای   شده یر لید تحل» عندوا   با گر،یدای  همقال در نگارنده. کند باز را یا تصاداق در یمال و یپول مختلف ابعاد در

ة سداالن  شیهمدا  نیوچهدارم  سدت یب در کده  ،«رفدت  بدرو  هدای   راهکدار  ةارائد  و را ید ا اقتصداد  در یتدورم  رکود 

 را آ  وکدرده   آزمو  یپولهای  استیس در را یزمان یناسازگار است، شده ارائه کشور یارز و یپولهای  استیس

 .است نموده یمعرف را یا اقتصاد در یتورم رکود  مدت یطوالنهای  دوره وجود لیدل
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 از متدأثر   ید ن یپول کال  های استیس و راهبردها ست،ین مستقل یپول مقام را یا اقتصاد

 دولدت ة بودجد  یها یگذار سیاست در عموماً که است دولت یمالهای  استیس و راهبردها

 اقتصداد  در یزمان یناسازگار آزمو ِ و لیتحل در مقاله نیا دیکتأ ن،یبنابرا. دشو  یم متبلور

 .است یمال بخش در یزمان یناسازگار از متأثر را یا

 حیتشدر  و یمعرفد  یزمان یناسازگارة دیپد اول، بخش در :است ریز شرح به مقاله نیا

 بخدش  در. شود می ذکر آ  آزمو  برای مرتبط مطالعات و تجارب دوم، بخش در. دشو  می

 یراهکارهدا  ،چهدارم  بخدش  درشدود.   مدی  آزمدو   را ید ا اقتصداد  یبدرا  دهیپد نیا ،ومس

 و یبندد  جمدع  پنجم بخش در و ا یب را یا اقتصاد در یزمان یناسازگار بروز از یریجلوگ

 .شود می ارائه هاشنهادیپ

 یزمان يناسازگارۀ دیپد شرح و یمعرف. 2

 مطدرح ( 1977) پرسدکات  و دلندد یک آنچده  اسداس  بدر  یزمدان  یناسدازگار ة دیپد نخست

 حیتشدر  نگارندده های  افتهی و مطالعات اساس بر هینظر نیا ،سپس شود. می ا یب اند نموده

 .گردد می

 یزمان يناسازگار ۀدیپد یمعرف. 1. 2

 اندد  نمدوده مطرح  پرسکات و دلندیک آنچه اساس بر یزمان سازگار یها تعادل یاضیر ا یب

 :شود یم فیتعر لیذ شرح به

اگر: فیتعر T, , ,...,     1 2  ةدور از که باشند ییها استیس از 1دنباله کی 3

و شوند یم اعمال T تا 1 Tx x ,x ,x ,..., x 1 2  ماتیتصدم  یبدرا  متناظر یها دنباله 3

 صددورت بدده 2جامعدده توافددق مددورد هدددف تددابع و باشددند ندددهینما یاقتصدداد بنگدداه

 T TS x ,x , ..., x , , , ...,   1 2 1  سدازگار  یزمدان  استْیس کی .اشدبوجود داشته  2

 در آ  همانندد  باشد، داشته وجود t مانند یاستیس که ،t یزمان ةدور هر یبرا که است

 استیس با مشابه صورت به که ،باشد sمانند یاستیس (S>T یبرا) S مانند گرید یزمان

t دینما حداکثر ودیق به توجه به را هدف تابع و شود یم اتخاذ. 
 

 

1. Sequence 

2. an agreed-upon social objective 
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 بتواندد  دید با سدازگار  اسدت یس ،اوالً که دشو  یم مشاهده فوق، یاضیر فیتعر اساس بر

 ،اکندو  . باشدد  باثبات زما  طول در دیبا آ  اتخاذ روش ،اًیثان ؛دینما حداکثر را رفاه تابع

 در کده  شود می فرض. شود می گرفته درنظر یزمانة دور دو با یداقتصا بهتر، نییتب یبرا

 رید   برنامده  ای دولت کی و خانوارها وها  بنگاه تمامة ندینما عنوا  به بنگاه کی اقتصاد نیا

 یجمعد  رفداه  تدابع  ،شدود  مدی  مشداهده  1ة رابطد  در کده  طدور  همدا  . باشد داشته وجود

. اسدت  بنگداه  یهدا  میتصدم  و دولت یها استیس شامل ریمتغ نوع دو از یتابع شده فیتعر

 .شود می داده نشا  1 ةرابط صورت هب  sبا جامعه توافق مورد هدف تابع

(1)  S x , x , , 1 2 1 2 

 دوم، و اول ةدور در اقتصادی بنگاه تصمیم هایمتغیر ترتیب به X2وX1 تابع، این در

1و2 قیدد  دو دارای مذکور هدف تابع. است دولت گذاری سیاست هایمتغیر ترتیب به 

 :است( 3 و 2 های هرابط) زیر شرح به

(2) 
 

Subject to

x X ,  1 1 1 2

 

(3)  x X x , ,  2 2 1 1 2 

 مشدتق ) جامعده  رفاه یحداکثرساز اول شرط و هدف تابع در مذکور ودیق اد قرارد با

 :شود می (بنگاههای  میتصم اساس بر رفاه تابع از

(4) 
X X XS S S S

. .
X X X X

      
    

       

2 1 2

2 2 2 2 1 2 1

0 

X  عبارت وجود XS S
.

X X X

   
 

    

1 2

2 1 2 1

 اسدت  زمانی ناسازگاری بیانگر 4 رابطة در

 بیدانگر  رابطده  این که ،شود می تبدیل 5ة رابط هب 4 رابطة عبارت این فقدا  صورت در و

 .است زمانی سازگاری وجود شرایط در بهینه تعادل

(5) 
XS S

.
X

 
 

  

2

2 2 2

0 

 هددف  تدابع  اقتصداد،  در یناسازگارة دیپد اثر ا یب یبرا ،پرسکات و دلندیک ادامه، در



 705  آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران

 

صددورت بدده را ریدد  برنامدده t ts x ,u 1یافتدده تعمددیم پسیددلیف ینحنددم دیددق بددا 

 e

t t t nx x u u    هدای   تعدادل  رابطه نیا از. کنند می حیتصر 6ة رابط اساس بر

e تدورم،  tx.دشدو   می استخراج یزمان سازگار

tx یانتظدار  تدورم،u و ،یواقعد  یکدار یبnu 

 .زاست برو  بیضر ای پارامتر .است یعیطب یکاریب

(6) 
 

 

t t

e

t t t n

Min s x ,u

Subject to x x u u   
 

 .شود می حیتشر مذکورة دیپد ادامه در

 یزمان يناسازگار ۀدیپد شرح. 2. 2

 هما  در دولتهای  استیس از متأثر اول زما  در بنگاه میتصم که است آ  انگریب 2 دیق

 نده  و نگدر  ندده یآ انتظدارات  واردکدرد   یعند ی ،لهسد  م نید ا. است( دوم) یآتة دور و دوره

 انتظدارات  یالگو حیتصر یایگو که ،اول ةدور در بنگاه یگیر تصمیم یالگو در نگر گذشته

 کید  ،پرسدکات  و دلندد یک منظدر  از ،اسدت  یاجتمداع  رفاه تابع کی چارچوب در ییعقال

هدای   میتصدم  بدر  یآت استیس 4 عبارت در اگر. شود می استخراج 4ة رابط از نهیبه تعادل

. باشدد  داشدته  ریثأت ،است نهیبه تعادل که ،4ة رابط بر تواند می ،باشد رگذاریثأت اولة دور

 .است یزمان یناسازگار دچار نهیبه تعادل نیا اما

X کدده اسددت یزمددان سددازگار نددهیبه تعددادل کیدد یزمددان




1

2

 عبددارت زیددرا ،دشددو 0

XS S
.

X X X

  
 

   

2

1 2 1

X  آنکه اول :است صفر ریغ تاًیماه

X

 
 
 

2

1

 در راید ز ،اسدت  صفر ریغ

 کده  ،شدود  مدی  متدأثر  هدم  خدانوار  حال میتصم از خانوار یآت میتصم شده فرض 3ة رابط

Xشد  صفر ریغ یایگو

X

 
 
 

2

1

 در ریید تغ شدده  فدرض  1ة رابطد  در چو  آنکه دوم ؛است 

Sدارد، اثر رفاه تابع برها  بنگاههای  میتصم S
,

X X

 

 2 1

 
 

 پدس، . ندهسدت  صدفر  ریغ یریمقاد

 

 

1. augmented philips curve 



 1393، زمستان 4 ، شمارۀ49  رۀتحقيقات اقتصادي / دو  706

 

X که است آ  یزمان سازگارة نیبه تعادل کی به یابی دست عامل تنها




1

2

 یعنی ،دشو 0

 کید  نشدود،  اول زمدا   در انوارخ میتصم در رییتغ باعث دوم زما  در دولت استیس اگر

 ،دولدت  یآتد هدای   استیس یعنی ،له مس نیا. شود می جادیا یزمان سازگارة نیبه استیس

 صفرنشدد   لید دل امدا . شود یتورم انتظارات خاص صورت به و انتظارات بروز باعث دینبا
X



1

2

 4ة رابطد  شدتر یب نیدی تب یبدرا . است گرا مصلحت دولت کیهای  استیس سبب به 

 .دکر استفاده 1 شکل از توا  می

 
 گرا مصلحت دولت يرفتارها سبب به یزمان يناسازگار يرگذاريثأت ۀنحو .1 شکل

 محقق :خذأم

 

 یآتد هدای   اسدت یس بنگداه  میتصدم ة مجموع در دهد، یم نشا  1 شکل که طور هما 

 بدروز  باعدث  شوند، خانوارها میتصم در رییتغ باعثا ه استیس نیا اگر. رگذارندیثأت دولت

 یعند ی) باشدد  گرا قاعده دولت که یصورت در اما. شوند می ها بنگاه میتصم در ینگیبه عدم

 ازها  بنگاه چو  ،(باشد شده نییتع قبل از اهداف اساس بر امروز یبرا دولت یگیر تصمیم

X تعبدار  ،(یدی عقال انتظارات) دارند خبر دولت یآت میتصم



1

2

 یعند ی ،دشدو  مدی  صدفر  

 تصمیم خانوار

عدم  زمانی=  ناسازگاری

 تعادل بهینه

 گرا دولت مصلحت
ثبات و  های بی سیاست

 طول زما  در رمتغیّ

های آتی  یاستس

 دولت
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 دولدت   ن،یبندابرا . دشدو  مدی  اثدر  یبد  بنگاه اول ةدور میتصم بر دوم زما  در دولت میتصم

 بدا  ،6ة رابطد  در .دشدو  منجدر  5ة رابطد  یرید گ شکل به تواند می که است یدولت گرا قاعده

 صدورت  به ری  برنامه رفاه تابع ، ری برنامه هدف تابع در مذکورة رابط دیق از تورم قرارداد 

 .دشو  می 7 ةرابط

(7)   e

t t n tMin s x u u ,u  

 2 شدکل  کده  طدور  همدا  . 1اسدت  یتورم انتظارات کاهش ری  برنامه کی هدف ن،یبنابرا

 ،2ناسدازگار هدای   تعدادل  مختلدف، هدای   حالت در ود،یق با هدف تابع یتالق از دهد، می نشا 

 صدفر  یتدورم  انتظدار  ای یتورم انتظارات فقدا  صورت در. شود می دجایا 4نهیبه و ،3سازگار

 معدادل  یتدورم  انتظدارات  وجدود  صدورت  در و شود می حاصل کال  اقتصاد در نهیبه تعادل

 انتظدار  شدتربود  یب صدورت  در و سدازگار  تعدادل  همدا   ای سازگار ةنیبه تعادل یواقع تورم

 محدور  ،2 شدکل  در. شدود  می جادیا نهیربهیغ ای ناسازگارهای  تعادل یواقع یتورم از یتورم

 یعد یطب یکدار یب مید ا   از( U) یواقع یکاریب می ا  تفاوت یافق محور و تورم (X) یعمود

 nu هدفهای  یمنحن ییجا جابه اقتصاد، در کال  ةنیبه تعادل به یابی دست یبرا. است 

. ردید گ می صورت یتورم انتظارات کاهش قیطر از کار نیا. است الزم نییپا سمت به دیق و

 باعدث  ،جامعده  در یتورم انتظارات شیاف ا سبب به ،یتورم بیار شیاف ا گونه هر ن،یبنابرا

 نده یبه تعدادل  بده  یابید  دستة فاصل و دوش می کال  سازگار و نهیبههای  تعادل از دورشد 

 یزمدان  ناسدازگار  تعدادل  کیة فاصل که شود می مشاهده ،2 شکل اساس بر. گردد می شتریب

 یسدو  از. اسدت  تدورم  بده  نسدبت  یتورم انتظارات یبیار در نهیبه تعادل و سازگار تعادل با

 بده  دو هدر  دید ق و رید   برنامه هدف  یمنحن که شود می باعث یتورم انتظارات کاهش ،گرید

 تدورم  بدا  یانتظار تورم یبرابر صورت در که است نیا مهمة نکت. ندکن حرکت نییپا سمت

 منجدر  سدازگار هدای   تعدادل  بده  له مسد  نیا ،واقع در ،که ،دشو می یعمود پسیلیف ینحنم
 

 

 یاقتصداد هدای   یگذار استیس در مصلحت یجا به قاعده روش یریکارگ به پرسکات و دلندیک یشنهادیپ راهکار. 1

 رومر، به شتریب حاتیتوض یبرا ؛شده مطرح هم «ینام خوش» و «وکالت» مانند یگرید یراهکارها ،بتهال. است

 .دییفرما مراجعه 563 د 559 :2012
2. inconsistent equilibrium 

3. consistent equilibrium 

4. optimal equilibrium 
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 بدود  خواهدد  یرعمودیغ پسیلیف یمنحن کال  اقتصاد ناسازگارهای  تعادل در ،اما. گردد می

 یتدورم  انتظدارات  کده  شدود  مدی  محقدق  یصورت در فقط نهیبه تعادل به یابی دست شرط و

 وجدود  طیشدرا  در پدس . باشدد  یعد یطب یکاریب می ا  با بربرا جامعه یکاریب می ا  و ،صفر

 فاقدد  کدال   اقتصاد است، سازگار تعادل هما  که ،تیوضع نیتر آل دهیا در ،یتورم انتظارات

 بدروز  باعث گرا مصلحت دولت ،یعبارت به. است 1نهیبه ریز تعادل یدارا و است نهیبه تعادل

 (5 ةرابطد ) سدازگار هدای   تعدادل  بده  گدرا  عدهقا دولت و( 4ة رابط) یزمان ناسازگارهای  تعادل

 برسداند،  یواقعد  تورم از کمتر یسطح به را یتورم انتظارات بتواند یدولت اگر. دشو  می منجر

 .شود می کین د د2 شکل در موجود د نهیبه تعادل به

 
: 1977 پرسکات، و دلنديک :منبع) کالن اقتصاد سازگار و نهيبههاي  تعادلة سیمقا .2شکل

 (نگارنده و 479

 

 

1. sub optimality 

 

 

 تعادل ناسازگار

 تعادل سازگار

 بهینهتعادل 
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 شده انجام مطالعات و تجارب. 3

 یتدورم  بید ار بدرآورد  اسداس  بدر  را یزمان یدة ناسازگاریپد( 2003) 2جرالش و 1کوکرمن

 یتوسدعة اقتصداد   یهمکدار  عضدو  کشدور  ودو ستیب در (1977) پرسکات و دلندیک یالگو

(OECD )بدرآورد  یزمدان  یسر و یمقطعهای  داده اساس بر 2000 تا 1971های  سال یط 

 انتظدارات  شیافد ا  باعث ندهیآ یاقتصاد طیشرا از تیقطع عدم دهد می نشا  جینتاند. نمود

 شدده  مدذکور  یکشورها در یتورم بیار یمعنادار قیطر از یزمان یناسازگار بروز و یتورم

 کید  از ،یپولهای  استیس یساز شفاف جهت در یمرک  بانک ساختار بهبود ن،یبنابرا. است

 در یمهمد  عامدل  گدر، ید یسدو  از ،ها دولت یانة مالیگرا مصلحتهای  استیس کاهش و ،سو

 .است یتورم بیار و یتورم انتظارات کاهش قیطر از یزمان یناسازگار بروز عدم

 الگدوی  بدر  حداکم  زمدانی  ناسدازگاری  پدیدة مبانی اساس بر ،(2004) 4وای  و 3بوشن

 اقتصدادی  توسدعة  همکداری  عضدو  کشدور  هجدده  رسیبر با ،(1977) پرسکات و کیدلند

(OECD)، بدا  زمدانی  ناسدازگاری  پدیددة  تحلیدل  بده  ،1994 دد  1961 زمدانی  دورة طی 

 نامرتبط اًظاهر رگرسیو  روش مربعات، حداقل مانند رگرسیو  تخمین متعدد های روش

 تغیدر م عندوا   بده  تدورمی  اریدب  تحقیق، این در. پرداختند تابلویی های داده و SUR 5یا 

 عندوا   بده  یپدول هدای   اسدت یس اجدرای  بدر  تعهد به مرک ی بانک توانایی می ا  وابسته،

 6کدوکرمن  شاخص سه اساس بر مستقل یهامتغیر. است شده یبررس مستقل یهامتغیر

 دولدت  ساختار در متناوب تغییرات ،(CBI) مرک ی بانک استقالل می ا  شامل ،( 1992)

FREQ)) مالی هایسیاست و
 حد ب  ایدئولوژیک گرایش شاخص و ،سیاسی داریناپای و 7

 شدده  بدرآورد ( 1997)9یند یراب و نایسیالة مطالع اساس بر ، 8(ORIENT) دولت بر حاکم

 .است ریز شرح به مذکور یهاریمتغ یبرخ یمعنادار اساس بر جینتا. است

 

 

1. Cukierman 
2. Gerlach 
3. Boschen 
4. Weise 
5. Seemingly Unrelated Regression 

6. Cukierman 
7. The frequency of changes in government (FREQ) 
8. Ideological orientation of the ruling party in government ruling party in government 

9. Alesina and Roubini 
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1
INF = - 27/2 ( 25/4 ) D1960’s + 27/2 ( 54/0 ) D1970’s – 4/44 ( 42/3 ) CBI 

+ 05/2 ( 80/1 ) FREQ - 52/0 ( 61/1 ) ORIENT 

 راتیید تغ و یمرکد   باندک  اسدتقالل ) متغیر دو فقط شود، می مشاهده که طور هما 

 اعمدال  وهدا   دولدت  سداختار  در یراتد ییتغ لید دل به (دولت یمالهای  استیس در متناوب

 اید  یدامد  متغیدر  عندوا   بده ) 1970 و 1960هدای   دهده  در انهیگرا مصلحتهای  استیس

 نقدش  مدذکور  یکشدورها  در یزمدان  یناسدازگار  جداد یا و یتدورم  بیار بروز در( یمجاز

 1.اند داشته

هدای   سدال ) یرکدود  تورم عامل را یزمان یناسازگار وجود 3(2004) گرور مک و 2چاپل

 و دلندد یک یالگدو  اسداس  بدر  ق،ید تحق نید ا در. ندد نمود یمعرف کایمرا در( 1978 تا 1970

 بدازار ة تیکم یپولهای  استیس که کردند باتاث ،(1983) 4گورد  و برو و (1977) پرسکات

 روش بددر یمبتندد و یمددالهددای  اسددتیس بددر مقدددم کددایمرا  5(FOMC)یمرکدد  بانددک بدداز

 اسداس  بدر  ،قیتحق نیا در. است بوده دهه نیا در یرکود تورم بروز عامل و انهیگرا مصلحت

هدای   سدال  در ،(یعملکرد تورم از یانتظار تورم تفاوت) تورم بیار ،یآمار - یفیتوص لیتحل

 .است هشد یبررس یزمان یناسازگار وجود آزمو  یبرا یبیتقر عنوا  به مذکور،

 را (1977) پرسکات و دلندیک یزمان یناسازگار یالگو( 2012) همکارا  و فر باستانی

 کید  عندوا   بده  یپدول  رید   برنامه یعنی ،یتورم انتظارات جادیا منبع دو وجود طیشرا در

 پسید لیف یمنحند  چدارچوب  در ،گرید منبع عنوا  به ،یخارج أمنش با ییها تکانه و منبع

 تاانتظدار  کده  یا جامعده  درکده   شدد  داده نشا  ق،یتحق نیا در. ندداد بسط یافته تعمیم

 ،اسدت  دولدت ة انیگرا مصلحتهای  استیس و یالملل بین نوسانات منشأ دو از متأثر یتورم

 و یزمدان  یناسدازگار  بدروز  از یریوگجل سبب ،ل وماً کشور، داخل در یپول استیسة قاعد

 سبب به یتورم انتظارات شیاف ا از یناش یتورم بیار رایز ،شود ینم یتورم بیار کاهش

 

 

 1970 و 1960 ی دهده  در یدامد  یهدا  رید متغ ،D1970’s وD1960s ،(CPI) کنندده  مصدرف  مدت یق شاخص. 1

   .است یمعنادار درصد 95 سطح در ،T آماره پرانت  داخل ریمقاد. باشند یم

2. Chappell 
3. McGregor 
4. Barro and Gordon 

5. Federal Open Market Committee 
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 اسدت یسة قاعدد  اعمدال  سدبب  به یتورم انتظارات یساز حداقل مانعِ یالملل بین نوسانات

 موجدب  یرجخدا  منشأ بای یها تکانه سبب به یتورم انتظارات آثار ،واقع در. دشو می یپول

 1.دشو می یتورم انتظارات کاهش جهت یپول مقامهای  استیس راثآ یساز یخنث

 اوالً یزمان یناسازگار وجود آزمو  یبرا که دهد می نشا  مذکور مطالعات یبند جمع

هدای   اسدت یس از یناشد هدای   تکانده  اًید ثان ؛نباشد یعمود بلندمدت پسیلیف یمنحن دیبا

 .باشد معنادار پسیلیف یمنحن یتورم بیار بر دولت مدت کوتاه

 رانیا اقتصاد يبرا یزمان يناسازگار يالگو برآورد. 4

 اقتصداد  در یزمدان  یناسازگار ،(1977) پرسکات و دلندیک یالگو اساس بر بخش، نیا در

 .  شود می آزمو  را یا

 متغیددر بدده توجدده بددا ،را را یددا اقتصدداد در یافتدده تعمددیم پسیددلیف یمنحندد 8ة رابطدد

هدای   آماره همراه به برآوردها جینتا 1 درجدول. 2دهد می نشا ، (BD) لتدوهای  استیس

 انگرید ب INF متغیدر . 3اسدت  شدده  نیتددو  Eviews افد ار  نرم یخروج اساس مورد نیاز بر

تفاوت  انگریب UNE. است 4انتظار مورد تورم از را یا اقتصاد در شده مشاهده تورم تفاضل

 مدازاد  ای یکسر انگریب BD است. یکاریب یعیطب می ا در کشور با  یواقع یکاریب می ا 

 گرفتده  درنظدر  دولدت هدای   اسدت یس راثآ سنجش جهت یمتغیر عنوا  به است و بودجه

 .شده است( استفاده D) تفاضل صورت به متغیر دو نیااز . است شده

 

 

ة عرصد  در یرید گ میتصدم هدای   شرو و شود ینم اعمال یپول استیسة قاعد را یا درکه  است الزمذکر این نکته  .1

 .شود می اعمال یمصلحت صورت به( یمال و یپول از اعم) یگذار استیس

 یزمدان  یناسازگار بر داللت پسیلیف یمنحن أمبد از عرض یمعنادار ،(1977) پرسکات و دلندیک یالگو اساس بر. 2

 داشدته  وجدود  را ید ا اقتصداد  در أمبدد  از عدرض  یمعنادار یبرا یگرید لیدال است ممکن که آنجا از اما. است

 و أمبدد  از عرض ا یم بتوا  تا شد اضافه یمالة انیگرا مصلحتهای  استیس از ینماد عنوا  به BD ریّمتغ باشد،

 بدر  یدولتد هدای   اسدت یسهدای   تکانده  از یناش راثآ ،نیهمچن. شد قائل  یتما یدولتهای  استیسة ندینما ریّمتغ

 .دشو لیتحل قابل یتورم بیار

 بدر . شدود  مدی  گرفتده  درنظر 1388 تا 1385های  سال در بلندمدت یکاریب می ا  متوسط یعیطب یکاریب می ا . 3

 7/11 برآوردشدده  ندر   متوسدط  ،(هدا   داده یزمان یسر بانک ،یمرک  بانک تیسا) یمرک  بانک یآمارها اساس

 .است درصد

 .است شده گرفته درنظر درصد 5 ر،کشو 1404 افق یبرا چهارم،ة برنام یکمهای  شاخص اساس بر ،تورم نیا. 4
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(8)          D Inf / / d INF / D UNE / DBD     0 119 1 19 1 2 376 2 0 036  

 (1388 ـ 1358)برآورد اثر ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران  .1 جدول

 متغير بیضر t ۀآمار مطلق قدر
 (C) مبدأ از عرض 119/0 42/5
 (INF (-1)) وقفه کی با تورم -19/1 41/6

 (DUNE-2) وقفه دو با یکاریب می ا  راتییتغ -376/2 27/2
 (DBD) دولت استیس در راتییتغ /036 45/1

 
 شده لیتعد مدل قدرت 8/72
 f ةآمار 16/25

 واتسن -ندورب 678/1
 Eviews اف ار نرم خروجی اساس بر تحقیق نتایج: منبع

 (.1 وستیپ) است شده استفاده 2شوارت  و 1کیآکائ اریمع از نه،یبههای  وقفه نییتع یبرا

 یرو بدر  یافتده  تعمدیم  فدولر  یکد ید واحدد ة شیر آزمو  از ب،یضرا به اعتماد منظور به

 در لوکداس  انتقداد  به توجه با(. 2 وستیپ) است شده استفاده 8ة رابط و یرگرس پسماند

 برآورد از زما ، طول درها  پارامتر یثبات بی لیدل به ،یاقتصادسنج یبرآوردها کارگیری به

 (.3 وستیپ) است شده استفاده 4ا تغل و یرگرس و 3یبازگشت و یرگرس

 نید ا. دکدر  اعتمداد  8ة رابطد  به توا  می ،(ها وستیپ) شده انجامهای  آزمو  به توجه با

 یعمدود  را یا اقتصاد در یافته تعمیم پسیلیف بلندمدت یمنحن که است آ  یایگو رابطه

 بلندمددت  در بیضدرا  کده  دارد آ  بدر  داللدت  افتهی میتعم فولر دیکی آزمو  جینتا. ستین

 و 1371 تدا 1368 هدای  سال در که است آ  یایگو پارامترها ثبات آزمو . نداعتماد قابل

 

 

1. akaike in fo criterion 
2. schwarz criterion 
3. recursive stability test 

 و سیالوگوسدکوف  زمدا ،  طدول  در و یرگرس مستقل یرهایّمتغ یپارامترها نبود  ثابت در لوکاس نقد به توجه با. 4

 پارامترهدا،  ثبدات  آزمدو   یبدرا . نمودندد  فراهم را  غلتاهای  و یرگرس برآورد یمبنا یروش با( 1991) تیاسم

 قدرار  انحدراف ة دامن از خارج پارامترها که یصورت در وشود ( OlS روش اساس بر مثالً) حیتصر الگو دیبا نخست

 و یبرگشدت هدای   و یرگرسد  بدرآورد ة نحدو  بدارة در شتریب حیتوض یبرا. شود می رد پارامترها ثبات فرض رند،یبگ

 (.118-101 :1384) ینیتشک فیلأت ،ماکروفیت کمک به کاربردی اقتصادسنجی کتاب به شود مراجعه غلتا 



 713  آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران

 

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of D(INF) to One S.D. D(BD) Innovation

 و دلندد یک یالگدو  چهدارچوب  در کده  ،ستین ثابت مبدأ از رضع پارامتر 1386 تا 1378

 پسیلیف یمنحن ییجا جابه سبب به ،را یا اقتصاد ،مذکورهای  سال در ،(1977) پرسکات

 یمددالهددای  یگددذار سیاسددت أمنشدد بددا یرکددود تددورمِ یدارا بدداال، بدده رو و یافتدده تعمددیم

 یناسدازگار  دچدار  را ید ا اقتصداد  کده  گفدت  توا  می ن،یبنابرا. است بوده انهیگرا مصلحت

 اسدت یس ةتکاند  کید تحر واکدنش  تابع، 3 شکل که طور هما . است یمال بخش در یزمان

 کید  دهدد  می نشا  ،(VAR) یونیخودرگرس بردار روش اساس بر ،یتورم بیار بر دولت

 سدال  5 تا) مدت کوتاه در دولت یمالهای  یگذار سیاستهای  تکانه از یناش اریمع انحراف

 اثدر ( سدال  10) مدت ا یم در یول ،است گذارتأثیر ینوسان صورت به یتورم بیار بر( اول

 در دولدت  ةاند یگرا مصدلحت  یرفتارهدا  ن،یبندابرا . کند می لیم صفر سمت به و همگرا آ 

 کندار  در جده ینت نیا. دشو یتورم بیار رد مدت کوتاههای  تکانه باعث تواند می مدت کوتاه

 در یمدال  یزمدان  یناسدازگار ة دید پدة دکنندییأت بلندمدت پسیلیف یمنحن نبود  یعمود

 .است را یا اقتصاد
 

  
 

 

 

 

 

 

 یتورم بیار رد دولتهاي  استيس از یناش ةتکان اثر ليتحل .3 شکل
 Eviews اف ار نرم یخروج اساس بر قیتحق جینتا: منبع

 رانیا اقتصاد در یزمان يناسازگار بروز از يريجلوگ يراهکارها .5

 اقتصداد ( 1977) پرسکات و دلندیک یالگو چارچوب در که است آ  یایگو قیتحق جینتا

 نید ا بروز از یریجلوگ یبرا متعارف یراهکارها .است یزمان یناسازگارة دیپد دچار را یا

 (.563 د 559 :2012 رومر،) است نامی خوش و ،وکالت قاعده، های رهیافت پدیده
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 قاعده رهيافت. 1. 5

 مسدیر  یدک  در اطالعدات  از اسدتفاده  بده  کده  است یندم نظام سازی تصمیم فرایند هقاعد

 3پدول  ویلیدام  نظدر  بده  توجده  با(. 1999 پول،) شود  می منجر 2بینی پیش قابل و 1سازگار

 :دارد وجود قاعده نوع سه ،(4 د 3: 1999)

 برقدرار  4تعامدل  رامدو  یپ طیمحد  بدا  انسدا   نیب قواعد از دسته نیا :اول نوع ۀقاعد

 در الًمدث  ،است نهیبه ةقاعد یمعنا به نهیبه یمهندس اصول قواعد نوع نیا یبرا. کنند می

 در یمهندسد  اصدول  تید رعا گرمدا،  ةکنند کنترل ةلیوس کی عنوا  به ،ترموستات ساخت

 .است کینامیترمود ةنیبه قواعده تیرعا یمعنا به گرما کنترل ندیفرا یطراح

. کنندد  مدی  میتنظرا  گریکدی با افراد ا یم تعامل قواعد از دسته نیا :دوم نوع ۀقاعد

 داشته یادیز یرفاه نامطلوب اتتأثیر تواند می افراد ا یم قاعده کی فقدا  حالت نیا در

 .باشد دوم نوع قواعد از یبارز مصداق تواند می 5قانو  نجایا در. باشد

 نهادهدا  یهدا  یرید گ میتصدم  یریگ شکل یمبنا قواعد از دسته نیا :سوم نوع ۀقاعد

 اسدت یس کید  یاجدرا  از یناشد  یرفتارهدا  و طدرح  کی از یناش افعمن ییشناسا. هستند

 یهدا  استیس قواعد ،واقع در. دشو یم توجهها  بدا  قواعد نوع نیا در که ستا یموضوعات

 .اند نوع نیا از یمال و یپول

 بدروز ة شیر که آنجا از. شوند می فیتعر سومة دست در یمال و یپول استیس قواعد ،واقع در

 نیددا و اسددت دولددت یگددذار سیاسددت از یناشددهددای  تکاندده کشددور در یتددورم انتظددارات

ة قاعدد  ازمندد ین را ید ا اقتصداد  اسدت،  یداخل و یالملل بینة عرص دو از متأثرها  یگذار سیاست

هدای   اسدت یسة کنندد  لید تکم کده  باشد یا گونه به دیبا قاعده نیا. است یارز و یپول استیس

 یراهکارهدا  مناسبْ یارز و یپولة قاعد فقدا . دباش یزمان یناسازگار بروز عدم در دولت یمال

 باندک  از ضاستقرا قیطر از بودجه یکسر شیاف ا مانند یمال بخش در یزمان یناسازگار بروز

 .دیمان  می فراهم را یتورم بیار شیاف ا و مدت کوتاههای  مصلحت اساس بر یمرک 

 

 

1. consistent 

2. predictable 

3. William Pool 

4. interaction 

5. law 
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 از یمرکد   باندک  ینظدارت  و یاستیسهای  بسته قالب در کار نیااجرای  یبرا هرچند

 و یمبدان  منظدر  از هدم هدا   بسدته  نید ا ،گرفدت  صدورت هایی  تالش 1391 تا 1387 سال

 ،گرید یسو از 1.ندبود ضعف دچار محتوااز نظر  هم و یپول استیسة قاعد کی یارهایمع

 نوسانات و 2ها میتحر مانند ،یخارج أمنش بای یها تکانه از متأثر را یا اقتصاد آنکه لیدل به

 منعطدف  یخدارج های  تکانه اساس بر بتواند دیبا یپول استیس ةقاعد است، ،ینفت درآمد

 ارز ندر  . اسدت  ارز ندر   یگدذار  قاعده فاقد همچنا  یمرک  بانک خصوص، نیا در. باشد

 شناور، ارز نظام در. باشد ریپذ انعطاف یارزة قاعد از یمصداق تواند می شده تیریمد شناور

 ریید تغ بروز به کهرا  ییرفتارها مدت ا یم ای بلندمدت هدف کی یراستا در یمرک  بانک

 81ة مداد  ج بندد  در. کندد  مدی  تیریمدد  شدود  می منجر کشور در ارز یتقاضا و عرضه در

 نظدام  نید ا کنو  تا یول ،است شده یمعرف شناور تیریمد کشور یارز نظام پنجمة برنام

 .است نشده اجرا کشور در یارز

 ینام خوش راهکار. 2. 5

 امکدا   و ندارد وجود یپول استیسة قاعد که یطیشرا در دادند نشا ( 1983) ورد گ و برو

 باشدد  داشدته  وجود زما  طول درها  یگذار سیاست قیطر از دولت و مردم ا یم یباز تکرار

 باعدث  تواندد  مدی  دولدت  کید  یندام  خدوش  ،(شوند انتخاب یا دوره صورت بهها  دولت مثالً)

 ندامی  خدوش  یبرقدرار  ضدرورت . شود یزمان یناسازگار وزبر مانع و یتورم انتظارات کاهش

 مشدارکت  و شدتر یب حضدور  قید طر از تواندد  می که است یاجتماع ةیسرما و اعتماد شیاف ا

 

 

 باندک  ینظارتهای  بسته یطراح»مقالة  به ینظارت یاستیسهای  بسته ییناکارا خصوص در شتریب حاتیتوض یبرا .1

 و یمبدان  لید تحل یبدرا  و ،(1389) فدر  باسدتانی  و یبرزاند  واعد   فیلأت ،«یپول یهژمون فهومم اساس بر یمرک 

 .شود مراجعه (1391) فر باستانی یرسالة دکتر به یپول استیقاعدة س یارهایمع

: دارد وجدود ( target country) هددف  کشدور  اقتصاد به رساند آسیب برای رهیافت دو تحریم اقتصاد ادبیات در. 2

 انتظدارات  نظریدة  قالدب  در انتظداری  تدورم  افد ایش . انتظداری  تدورم  اف ایش دیگری و واقعی تورم  ایشاف یکی

 را اقتصدادی  آینددة  هددف،  کشدورِ  در موجدود  های بنگاه که شود می باعث( conflict expectations) تعارضی

 آورندد،  روی بازانهسفته و مدتکوتاه های فعالیت سمت به و پرهی  اقتصاد در مولد های فعالیت از و بدانند ناامن

 پدیددة  بدروز  باعث روند این استمرار. شود می تولید بخش در رکود و محصول و کاال بازار در تورم بروز باعث که

conflict trap همکدارا   و کدولیر  مطالعدات  بده  تعارضی انتظارات خصوص در بیشتر توضیحات برای. شود می 

 .شود مراجعه( 2009) همکارا  و ورویمپ و( 2003)
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هدای   اسدت یس ،خصدوص  نید ا در. ردید گ صورت اقتصاد و یگیر تصمیم یندهایفرا در مردم

 ،گدر ید یسدو  از. اسدت  یخصوص بخش حضور یبرا یمناسب فرصت یاساس قانو  44 اصل

 تواندد  مدی  ،یشهر واحد تیریمد مانند ،یخصوصهای  بخش به یدولتهای  تیریمد ضیتفو

 ،اسداس  نید ا بدر . دشدو  دولدت بده   بسیار زیداد آندا    اعتمادو  بیشترِ مردم مشارکت موجب

 منظدور  بده  مردم با مناسب تعامالت شیاف ا جهت در دولت یبرا راه ةنقش داشتن ضرورت 

 .ابدی  می تیموضوع یزمان یناسازگار و یمتور انتظارات مستمر کاهش

 وکالت افتيره. 3 .5

 1ندور   داگالس .است یمهموضوع بسیار م اقتصاد در نهادها و یاقتصاد رشد ا یم وندیپ

. اسدت  پرداخته آ  لیتحل به یمطالعاتدر  ،(1993) اقتصاد نوبلة برند ،(1994 و 1990)

 اسداس  بدر . اسدت  یزمان یناسازگارة ل مس حل یبرا انهینهادگرا یافتیره وکالت افتیره

 یپدول  اید  یمال استیس ةاجراکنند واحد از یجدا مستقل بخش ای نهاد کی افت،یره نیا

 توسدط  یپدول  ای یمال استیس یاجرا برای ی یر برنامه و یساز میتصم تا شود یم لیتشک

 و یمرک  بانک استقالل یپولهای  استیس در وکالت افتیره مصداق. شود انجام نهاد آ 

 یراهبدرد  نظدارت  معاوندت  جملده  از یمدال  و یا برنامده  ینهادها یمال استیسة عرص در

 یریدد  برنامددههددای  معاونددت و یریدد  برنامدده و تیریمددد سددازما  ایدد یجمهددور اسددتیر

 .است کشورهای  شهر کال 

 تیریمدد  سازما  حذف رقابت، یشورا ها، ارانهی یهدفمند مانند ییها سازما  یریگ شکل

 یهددف  ازمندد ین رهید غ و اعتبدار  و پدول  یشدورا  آ ، مجددد  یاید اح درخواست ،یی ر برنامه و

 بده منظدور   یمناسدب  یمحدور  هددف  تواند می یتورم انتظارات کاهش به توجه. است یمحور

 .باشد کشور اقتصاد در گیر تصمیم و ساز تصمیمهای  نهاد یساختارها اصالح و یده ساما 

4لودما و( 1997) 3رولیت و 2و یآق
 یطراحد  نقدش  به یمطالعاتدر ( 2006) 5ولفگردا و 

 یزمددان یناسددازگار کدداهش جهددت یینهادهددا نیچندد تیدداهم و سدداز تصددمیم ینهادهددا
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4. Ludema 

5. Olofsgård 
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فقددا    ای وجود ،یمرک  بانک استقالل عدم ای استقاللة دغدغ اساس، نیا بر .اند پرداخته

 در کشدور  اقتصداد  در کده  سدت ا یموضدوعات  جملده  از مسدتقل   یر برنامه نهاد ای سازما 

 .ابندی می تیموضوع وکالت افتیره اساس بر یزمان یناسازگارة دیپد چارچوب

 هاشنهاديپ و يبند جمع .6

 :شود می ارائه ریز شرح به هاشنهادیپ و یبند جمع بخش نیا در

 يبند جمع. 1. 6

 یطراحد  یا گونده  بده  دید با یاقتصداد هدای   استیس ،یزمان یناسازگارة ینظر چارچوب در

 یآتد هدای   اسدت یساز  ندا  یاطمعددم   سبب به ،یتورم انتظارات بروز حداقل به که شوند

 انتظدارات  چدارچوب  در اقتصداد  در دولدت  مددت  کوتاههای  مداخله. گردند منجر ،اقتصاد

 اقتصداد هدای   یتعادل یب بروز و یاقتصادة ندیآ طیشرا از ینانینااطم شیاف ا باعث ییعقال

 یدرآمددها  بده  یوابسدتگ  سدبب  بده  ،را ید ا اقتصاد. شود می، یتورم رکود  جمله از ،کال 

 یاجدرا ) یدولتد  هدای  یگدر  یتصدد  کداهش  بده  لید تما و ،یالمللد  بدین های  میتحر ،ینفت

ة توسعهای  برنامه یِکمّ اهداف تحقق به لیتما ،(یاساس قانو  44 اصل یکلهای  استیس

 بده  یدابی  دسدت  ،(رهید غ و رشدد  ،یکاریب تورم، ةشد یگذار هدفهای  نر  مانند) ساله پنج

 در ،یمقداومت  اقتصداد هدای   اسدت یس یاجرا در عیتسر و ،شرفتیپ یرانیا - یاسالم یالگو

 امکا  که ،است هانیگرا مصلحت و مدت کوتاههای  یگذار سیاست و راهکارها اتخاذ  معرض

 .دهد می شیاف ا کشور اقتصاد در را دهیپد نیا دیتشد

 پسید لیف یمنحند  نبدود   یعمدود  قید طر از یزمان یناسازگار صیتشخ مقاله نیا در

 در یتدورم  بید ار بدر  دولدت  مددت  کوتاه یمالهای  استیس از یناشهای  تکانه و بلندمدت

 یزمدان  یناسدازگار ة ینظر اساس بر مقاله یکاربردهای  دستاورد. شد آزمو  را یا اقتصاد

 نوسدانات  کده  بدود  خواهدد  سداز  مشدکل  نفدت  به یوابستگ یهنگام .1 :بود خواهد نیچن

 .2؛ دید نما مجبدور  انده یگرا مصدلحت هدای   اسدت یس اتخداذ  بده  را دولدت  ینفت یدرآمدها

هدایی   اسدت یس اتخداذ  بده  را دولدت  کده  شود می ساز له مس یهنگام یاقتصادهای  میتحر

 دچدار  اقتصداد  یتعارضد  انتظارات قیطر از تا دینما مجبورد  یراهبرد نه  د انهیگرا مصلحت
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 اقتصداد  یبدرا  یهنگام 1یدولت ساختار .3؛ شود ناسازگارهای  تعادل دیتشد و یتعارض دام

 در نظر موردة اف ود ارزش مورد در یگیر تصمیم از ییباال حجم که دشو می نیآفر مشکل

 ،ینفتد  یدرآمدها ن،یبنابرا. شود یدولت را یمدة انیگرا مصلحت یرفتارها از متأثر اقتصاد

 اهدداف  بده  یابی تدس مانعِ یهنگام یاقتصاد لیتعد هرگونه و ،یساز یخصوص ،ها میتحر

هدای   اسدت یس اسدتمرار  بدر  یمبتند  کده  شود می را یا یاسالم یجمهور در کال  اقتصاد

 و شدناخت  در یاساس یبازنگر ارمندین را یا اقتصاد ،نیبنابرا. باشد دولتة انیگرا مصلحت

 یتقاضدا  سدمت  در ویدژه  بده  کدال   اقتصاد در دولت یگذار سیاستهای  روش از استفاده

 .است اقتصاد

 هاشنهاديپ. 2. 6

 قاعدده،  افدت یره سده  کداربرد   یزمدان  یناسازگار از یریجلوگ خصوص در یجهان تجارب

 یبدرا  مدذکور  راهکدار  سده  شدود  مدی  شدنهاد یپ اساس، نیا بر. است نامی خوش و ،وکالت

 و یتدورم  انتظدارات  یرید گ شدکل  خصدوص  در ،ضدمناً . شدود  یسداز  یبدوم  را ید ا اقتصاد

 جداد یا در یالمللد  بدین های  میتحر نقش به توجه با وصاًخص را یا اقتصاد در آ های  شهیر

 مطالعدات  یمدال  و یپدول ة عرصد  در سداز  تصمیمهای  نهاد مراتب سلسله و یتورم انتظارات

 و یعلمد  یراهکارهدا  اتخاذ با و ،تر جامع تر، یغن یالگوها با بتوا  تا ردیپذ صورت یجامع

 در یرکدود  تدورمِ از  آ  تبدع  بده  وشد  یزمان یناسازگار بروز مانعِ را یا اقتصاد با سازگار

 .دکر یریجلوگ کشور اقتصاد

 و ضددتورم هدای   اسدت یس اقتصادة عرض سمتهای  استیس که آنجا از ،گرید یسو از

 در تید اولو. شدود  وارد نده یزم نیا در یجدّ صورت به دولت شود می شنهادیپ ،اند یرکود

 و ثروت به علم لیتبد عدم موانع شناخت بر دیکأت با ا یبن دانش اقتصاد اجرایهای  روش

 .شود می شنهادیپ ا یبن دانشهای  شرکت یمال نیمأتهای  روش
 

 

 نسدبت  که هستند( OECD) یاقتصاد یهمکار عضو یکشورها جمله از دانمارکو  فرانسه، سوئد، مانند ییکشورها .1

 2010 تدا  2004هدای   سدال  نیبد  که یا گونه به ؛است بوده باال همواره ها آ  یداخل ناخالص دیتول به دولت مخارج

 افتده ی توسدعه  برتدر  کشدور  سدت یب در یافتگی توسعههای  شاخص اساس بر همواره اما. است بوده درصد 50 متوسط

 (.ملل سازما  2011 یتوسعة انسان گ ارشو  ؛2011 فوکس،؛ 2009 نگر،یاتل و دوا اند ) داشته قرار
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 هاوستپي

 هامتغيرة نيبههاي  وقفه نييتعآزمون  .1

 یا وقفده  وگرفدت   انجام مدل یهامتغیر یرو بر یافته تعمیم فولر یکیدهای  نیتخم ،نخست

 اقتصداد  در یزمدان  یناسدازگار  اثر برآورد یبرا داشته را شوارت  و کیآکائ اریمع نیکمتر که

 در موجدود  یبرآوردهدا  شدوارت   و کیآکائ اریمع ةسیامق از ،سپس. است هشد استفاده را یا

 یبدرا  اندد،  داشدته  را شدوارت   و کیئآکا مقدار نیکمتر که ییبرآوردها ،3 جدول و 2 جداول

 و وقفده  بددو   BD و وقفه دو با UNE متغیر اساس، نیا بر. است شده انتخاب الگو حیتصر

INF است شده برآورد مدل حیتصر یبرا وقفه کی با. 

 وقفه کی با فولر یکید واحدة شیر .2 جدول

U
n

e
 A

D
F

به 
س

حا
م

 
ده

ش
 

A
D

F
 در

ح
سط

 
ران

ح
ب

 %1 ی

A
D

F
 

 در
ح

سط
 

ران
ح

ب
 %5 ی

A
D

F
 در

ح
سط

 
ران

ح
ب

 ی
10% 

يمع
 ار

کائ
آ

ي
 ک

يمع
 ار

تز
وار

ش
 

 -55/5 -69/5 -62/2 -96/2 -67/3 -96/1 مبدأ از عرض با

 -37/5 -51/5 -62/2 -97/2 -68/3 -42/3 اضلفت بار کی مبدأ از عرض با

 -05/5 -19/5 -62/2 -97/2 -69/3 -86/5 اضلفت بار دو مبدأ از عرض با

IF 
ADF 
 شده محاسبه

ADF سطح در 

 %1 یبحران

ADFسطح در 

 %5 یبحران

ADFسطح در 

 %10 یبحران

 اریمع

 کیآکائ

 اریمع

 شوارت 

 -17/2 -31/2 -62/2 -97/2 -68/3 -05/3 مبدأ از عرض با

 -82/1 -96/1 -62/2 -97/2 -69/3 -02/5 اضلفت بار کی مبدأ از عرض با

 -16/2 -31/2 -62/2 -97/2 -7/3 -33/6 اضلفت بار دو مبدأ از عرض با

BD 
ADF 
 شده محاسبه

ADFسطح در 

 %1 یبحران

ADFسطح در 

 %5 یبحران

ADFسطح در 

 %10 یبحران

 اریمع

 کیآکائ

 اریمع

 شوارت 

 43/10 29/10 -62/2 -96/2 -67/3 -8/3 مبدأاز عرض با

 81/10 65/10 -62/2 -97/2 -68/3 -12/6 اضلفت بار کی مبدأ از عرض اب

 46/11 31/11 -62/2 -97/2 -69/3 -84/7 اضلفت بار دو مبدأ از عرض با

 Eviews اف ار نرم خروجی اساس بر تحقیق نتایج: منبع

 



 723  آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران

 
 وقفه دو با فولر یکید واحدة شیر .3 جدول

U
N

e
 

A
D

F
به 

س
حا

م
 

ده
ش

 

A
D

F
 

 در
ح

سط
 

ران
ح

ب
 %1 ی

A
D

F
 در

ح
سط

 
ران

ح
ب

 %5 ی

A
D

F
 

 در
ح

سط
 

ران
ح

ب
 ی

10% 

يمع
 ار

کائ
آ

ي
 ک

يمع
 ار

تز
وار

ش
 

 -42/5 -61/5 -62/2 -97/2 -69/3 -10/2 مبدأ از عرض با

 -20/5 -39/5 -62/2 -97/2 -69/3 -68/2 اضلفت بار کیبا  مبدأ از عرض با

 -94/4 -13/5 -62/2 -97/2 -69/3 -6/4 اضلفت بار دوبا  مبدأ از عرض با

INF 
ADF 
 شده محاسبه

ADF سطح در 
 %1 یبحران

ADF سطح در 
 %5 یبحران

ADF سطح در 
 %10 یبحران

 اریمع
 کیآکائ

 اریمع
 شوارت 

 -06/2 -25/2 -62/2 -97/2 -69/3 -16/3 مبدأ از عرض با

 -81/1 01/2 -62/2 -97/2 -69/3 -07/5 اضلفت بار کیبا  مبدأ از عرض با

 -25/2 -45/2 -62/2 -97/2 -69/3 -12/6 اضلفت بار دوبا  مبدأ از عرض با

BD 
ADF 
 شده محاسبه

ADF سطح در 
 %1 یبحران

ADF سطح در 
 %5 یبحران

ADF سطح در 
 %10 یبحران

 اریمع
 کیآکائ

 اریمع
 شوارت 

 52/10 42/10 -62/2 -97/2 -69/3 -047/3 مبدأ از عرض با

 91/10 72/10 -62/2 -97/2 -69/3 -67/4 اضلفت بار کیبا  مبدأ از عرض با

 49/11 3/11 -62/2 -97/2 -69/3 -8/5 اضلفت بار دوبا  مبدأ از عرض با

 Eviews اف ار نرم یخروج اساس بر قیتحق جینتا: منبع

 (یافته تعميم فولر یکی)د بیضرا به اعتمادآزمون . 2

 قددار م از شتریب فولر یکید ةآمار مقدار مطلق قدر آنکه سبب به ،4 جدول جینتا اساس بر

 یپسدماندها  ییماندا  عددم  بدر  یمبتند  H0 فدرض  است، درصد 10 تا 1 سطح در یبحران

 .شود می رد 1 جدول و یرگرس

 1 جدول ونيرگرس پسماند يرو بر یافته تعميم فولر یکید واحدة شیر آزمون .4 جدول

Tic 03/5 یافته تعمیم ولرف  یکیدة آمار- 
 7/3- در 1 سطح در یبحران مقدار

  

  
 -9/2 درصد 5 سطح در یبحران رمقدا

  

 -6/2 درصد 10 سطح در یبحران مقدار  

 Eviews اف ار نرم یخروج اساس بر قیتحق جینتا: منبع
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 لوکاس نقدآزمون  .3

 یبازگشتآزمون  .1.3

 نشدا   یبازگشدت  و یرگرس آزمو  اساس بر را مدل یپارامترها ای بیضرا برآورد 4 شکل

 بیضدرا  ارید مع انحراف ةدامن انگریب( نیچ نقطه) رممتدیغ خطوط شکل، نیا در. دهد می

 از عدرض  بید ترت به C4 تا C1. یبازگشت و یرگرس انگریب ممتد خطوط واست  و یرگرس

 گرفتده  صدورت  بدرآورد  اساس بر. هستند BD و، INF5(-1)، DUNE11(-2) بیضر ،مبدأ

 یعنی ،بوده داقلح C4 تا C1 مدل یپارامترها انحراف ،1374 تا 1358 یها سال یط در

 یولد  ،بوده متغیر پارامترها بِیضرا بعد، به 1374 سال از اما. است نداشته نوسا  بیضرا

 آنکده  لیدل به ن،یبنابرا. است داشته قرار بلندمدت اریمع انحرافة محدود در نوسانات نیا

 ثبدات  به توا  یم دارد، قرار( SE اریمع انحراف از) یبحران ریمقاد نیب یبازگشت و یرگرس

 .دکر اعتماد زما  طول در یونیرگرس مدل یپارامترها
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Re c u rs i v e  C(1 ) Es ti m a te s ±  2  S.E.
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Re c u rs i v e  C(3 ) Es ti m a te s ±  2  S.E.
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Re c u rs i v e  C(4 ) Es ti m a te s ±  2  S.E. 
  بیضرا يداریپا آزمون جهت یبازگشت ونيرگرس برآورد .4 شکل
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 غلتان ونيرگرسآزمون . 2.3

 و یکاریب می ا  راتییتغ متغیر دو یبرا غلتا  و یرگرس یپارامترها برآورد 8 تا 5 شکل

 1368هدای   سال یط در ،5 شکل العاتاط اساس بر. دهد می نشا را  دولتهای  استیس

-DUNE) یعند ی ،وقفده  دو با یکاریب می ا  راتییتغ پارامتر 1388 تا 1373 و 1371 تا

 .است نبوده ثابت ،(2

 Coefficient of DUNE(-2) and its two*S.E. bands based on rolling OLS

 Window size 5
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 افزار نرم توسط غلتان ونيرگرس روش اساس بر  DUNE(-2)متغير يپارامترها برآورد .5 شکل

 تيماکروف

 عندوا   به) یتورم بیار راتییتغ به یکاریب راتییتغ مذکورهای  سال یط در ،واقع در

 در آنکده  ضمن. است داده نشا  گریدهای  سال هب نسبت متفاوت یواکنش( وابسته متغیر

ة مبادلد  یعند ی ،اسدت  بوده یمنف یمنحن بیش 1386 تا1380 و1371 تا1369های  سال

 .است بوده معنادارها  سال آ  در فقط را یا اقتصاد در تورم و یکاریب ا یم

 1386دد   1378و 1371د   1368های  سال یط دهد، می نشا  5 شکل که طور ما ه

 راتیید تغ مدذکور هدای   سال یط در ،واقع در .است نبوده ثابت دولتهای  استیس پارامتر

 متفداوت  یواکنشد ( وابسدته  متغیر عنوا  به) یتورم بیار راتییتغ به دولتهای  استیس

 .است داده نشا  گریدهای  سال نسبت به
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 Coefficient of BD and its two*S.E.
bands based on rolling OLS

 Window size 5
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 افزار نرم توسط غلتان رگرسيون روش اساس بر BDمتغير پارامترهاي برآورد. 6 کلش

 ماکروفيت

 تدا  1378 و 1371 تدا  1368هدای   سدال  یطد  دهدد،  می نشا  7 شکل که طور هما 

 مذکورهای  سال یط در ،واقع در .است نبوده ثابت وقفه کی با تورم می ا  پارامتر 1386

( وابسدته  متغیدر  عندوا   بده ) یتدورم  بید ار راتیید تغ به وقفه کی با تورم می ا  راتییتغ

 .است داده نشا  گریدهای  سالنسبت به  متفاوت یواکنش
 Coefficient of INF(-1) and its two*S.E. bands based on rolling OLS

 Window size 5
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 افزار نرم توسط غلتان رگرسيون روش اساس بر Inf(-1) متغير پارامترهاي برآورد. 7 شکل

 ماکروفيت
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 تدا  1378 و 1371 تدا  1368هدای   سدال  یطد  دهدد،  می نشا  8 شکل که طور هما 

 از عدرض  مذکورهای  سال یط در ،واقع در. است نبوده ثابت مبدأ از عرض پارامتر 1386

نسدبت بده    متفداوت  یواکنشد ( وابسدته  متغیدر  عندوا   بده ) یتورم بیار راتییتغ با مبدأ

 ،(1977) پرسدکات  و دلندد یک یالگدو  چهدارچوب  در. اسدت  داده نشدا   گدر یدهای  سال

 باال به رو و یافته تعمیم پسیلیف یمنحن ییاج جابه سبب به را یا اقتصاد مذکورهای  سال

 .است بوده یتورم رکود  یدارا

 Coefficient of C and its two*S.E. bands based on rolling OLS

 Window size 5
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 افزار نرم توسط غلتان رگرسيون روش اساس بر( C) مبدأ از عرض پارامتر برآورد. 8 شکل

 ماکروفيت

 یبرخد  در پارامترهدا  ثبدات  عدم به لوکاس نقد ةدکنندییأت 8و  7 ،6 ،5 ،4های  شکل

 کده  آنجدا  از اما ،است غلتا  و یبازگشت و یرگرس روش اساس بر را یا اقتصاد درها  سال

 و بداال ) یحدد  خدط  دو نیبد  مدا ( وسط خطوط) برآوردشده و یرگرس یپارامترها ریمقاد

 و ثبات ،اند گرفته قرار د اند زما  طول در پارامترها اریمع انحراف ریمقاد انگریب که د (نییپا

 .شود می دییأت بلندمدت در بیضرا یداریپا
 


