تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،49شمارۀ  ،4زمستان  / 1393ص 699-727

آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران


ایمان باستانیفر

استادیار دانشکدۀ علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان i.bastanifar@ase.ui.ac.ir

تاریخ دریافت92/12/13 :

چکيده

تاریخ پذیرش93/07/08 :

1

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته میشود که ترجیحات یک تصمیمگیرندة اقتصادی (دولت یا
بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمانی دیگر متفاوت شود .کیدلند و پرسکات ،برنددگا جدای ة
نوبل اقتصاد سال  ،2004علت این پدیده را مداخلههای مصدلحتگرایانده 2و کوتداهمددت دولدت
میدانند که از طریق اف ایش تورم انتظاری باعث رکدود تدورمی در اقتصداد مدیشدود .بندابراین،
مهمترین اقدام یک برنامهری یا دولت تغییرِ روشهدا و سداختار تصدمیمگیدری میدا نهادهدای
تصمیمساز ،در اقتصاد کال  ،برای کنترل انتظارات تورمی است .در این مقاله ،پدیدة ناسدازگاری
زمانی معرفی ،تشریح ،و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایرا آزمو میشدود .بدرای آزمدو
این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلندد و پرسدکات ( ،)1977کده مبتندی بدر منحندی
فیلیپس تعمیمیافتة بلندمدت است ،از سری زمانی سالهدای  1358تدا ( 1388انتهدای برنامدة
چهارم توسعه) ،روش حداقل مربعات معمدولی ( ،)OLSآزمدو هدای ریشدة واحدد دیکدی فدولر
تعمیمیافتده ،و روش بردارهدای خودرگرسدیونی ( )VARاسدتفاده و بدرای آزمدو نقدد لوکداس
( )1972از رگرسیو های بازگشتی و غلتا  3استفاده شده است .یافتههای مذکور داللدت بدر آ
دارد که اقتصاد ایرا  ،به دلیل سیاست های مصلحت گرایانة مالی ،دچار پدیدة ناسازگاری زمدانی
است.
طبقهبندي C22 ،E61 :JEL

واژههاي کليدي :رکود تورمی ،منحنی فیلیپس تعمیمیافته ،ناسازگاری زمانی.

 تلفن03137935216 :
1. Time inconsistency
2. Discretion
3. Recursive and rolling regression
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 .1مقدمه
1

2

در ادامة مطالعات فریدمن ( )1968و فلپس ( 1967و  ،)1968در بیا ِ ارتباط بیکداری
و تورم در تمای میا انتظدارات تدورمی و تدورم واقعدی بدر اسداس انتظدارات تطبیقدی و
همچنین مطالعدات لوکداس در اوایدل دهدة ( 1970لوکداس )1976 ،1973 ،1972 ،در
بهکارگیری انتظارات عقالیدی بدرای تمدای انتظدارات تدورمی از تدورم واقعدی ،کیدلندد و
پرسکات ( )1977مفهوم ناسازگاری زمدانی 3را در اقتصداد کدال معرفدی نمودندد .4ایدن
مفهوم ،در واقع ،یک الگوی جدید از شکلگیری انتظارات عقالیی در اقتصاد و کداربرد آ
در سیاستگذاریهدای اقتصدادی اسدت .ناسدازگاری زمدانی شدرایطی اسدت کده در آ
ترجیحات یک تصمیمگیرندة اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمدانی
دیگر متفاوت گردد؛ یعنی تصمیمگیرندة اقتصادی ،به دلیل یک عامل بیرونی یدا دروندی،
آنچه قرار بوده در زمانی مانند  tبرای دورة  t+1عمل کند در زما  t+1عمدل نمدیکندد،
مثلًا برنامهری در زما  tقرار بوده می ا تورم را در زما ِ  10 ،t+1درصدد نگده دارد ،امدا
بعد از پایا ِ زما ِ  t+1مشاهده میشود که ،در عمل ،می ا تورم بیش از  10درصد شدده
است .کاربرد مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری بددین صدورت اسدت کده چدو
بنگاه ها بر اساس انتظارات عقالیی در تصدمیمهدای اکندو خدود از سیاسدتهدای آتدی
برنامهری (دولت) متأثر میشوند ،سیاستهای دولت مصلحتگرا5د سیاستهدایی کده در
هما زمانی که اتخاذ شده عمل میشوندد به دلیل عدم ترسیم اطالعدات آیندده ،باعدث
میشوند که برنامه ری نتواند اطالعات سیاست های آتی خود را به صورت اطالعات کامدل
در اختیار بنگاههدای اقتصدادی قدرار دهدد .ایدن مسد له باعدث مدیشدود کده بنگداههدا
1. Friedman
2. Phelps

 .3این مفهوم در سال  1947در تحقیق موریس آله و همچنین در سال  1955در مقالة استرات بیا شده بود ،ولی
نوآوری کیدلند و پر سکات در بهکارگیری آ در عرصة سیاستگذاری اقتصادی بوده است.
 .4ناسازگاری زمانی دامنة وسیعی دارد که برای تشریح و تبین بیشتر این مفهوم به مقالة نصیری ( )1387مراجعده
شود .اما آنچه در این مقاله مورد تأکید است کاربرد مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاستگدذاری هدای اقتصدادی
است.
 .5دولتی که تصمیمهای وی در یک دوره با تصمیمهای وی در دورة دیگر یکسا نیست ،یعنی تصمیمهای دولدت
کوتاهمدت است.
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سیاستهای آتی را به صورت انتظارات تورمی برآورد کنندد .از آنجدا کده ایدن انتظدارات
الگوی خاصی ندارد ،به ناسازگاری زمانی در تصمیم های بنگاه هدا در طدول زمدا و بدروز
بیتعادلی در اقتصاد کال منجر میشود.
در واقع ،فقدا ِ برنامههای میا مدت و بلندمدت و عددم پایبنددی بده اجدرای آ هدا
توسط دولت باعث میشود که تصمیمهای بنگاههای اقتصدادید کده در هدر دورة زمدانی
برای دورة آینده اتخاذ می شود د بیاثر گردد .در واقدع ،چدالش اصدلی نظریدة ناسدازگاری
زمانی بر سرِ مداخلة دولت در اقتصاد نیست ،بلکه در نحوة مداخله در اقتصاد است .یدک
دولت یا برنامهری خیرخدواه 1اگدر مصدلحتگرایانده در اقتصداد مداخلده کندد ،یعندی بدا
مداخلههای کوتاهمدت و مقطعی بخواهد اقتصاد را پیش براند ،باعث بیثباتی در اقتصداد
خواهد شد .بنابراین ،مداخلههای کوتاهمدت و مصلحتگرایانه عامل بیثبداتی در اقتصداد
کال است.
کیدلند و پرسکات ( )1977ایدة ناسازگار زمانی را در توجیده بدروز رکدود تدورمی در
دهة  1970مطرح کردند .در این دهه ،در امریکا ،متوسط شاخص بدبختی ،2که شداخص
ترکیبی می ا تورم و بیکاری است 16/46 ،درصد بوده ،که از میانگین بلندمددت (1948
د  ،)2012که  10/22درصد اسدت ،3فراتدر رفتده اسدت .بده اعتقداد کیدلندد و پرسدکات
( ،)1977ریشة اصلی بروز رکود تدورمی ،بدر اسداس نظریدة ناسدازگاری زمدانی ،افد ایش
انتظارات تورمی بنگاه ها به سبب اتخاذ سیاست هدای مصدلحت گرایاندة دولدت امریکدا در
جهت کنترل تکانه های قیمت نفتی بوده است .برای آزمو ناسازگاری زمدانی ،کیدلندد و
پرسکات ( ،)1977وجدود پدیددة ناسدازگاری زمدانی را در قالدب یدک منحندی فیلیدپس
تعمیم یافته بیا نمودند .فرض بر این است که بانک مرک ی به دنبال کداهش بیکداری و
تورم باشد و این هدف را بر اساس قید فیلیپس تعمیم یافته اعمدال نمایدد .در واقدع ،اثدر
سیاست های مصلحتگرایانه و کوتاهمدت دولت در قالب انتظار تورمی تبلور میکند و بده
جابهجایی فیلیپس تعمیمیافته به سمت باال و دورشد از تعادلهدای بهینده در اقتصداد
کال منجر میشود.
1. benevolent
2. misery Index
3. http://www.miseryindex.us/indexbyPresident.aspx
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سیاستهای مصلحتگرایانه هم در بخش پدولی و هدم در بخدش مدالی باعدث بدروز
ناسازگاری زمانی میشود .در واقع ،بیا ساده از ناسازگاری زمانی در عرصة سیاستهدای
پولی تمای معنادار میا حجم پول هدفگذاریشده با حجم پول عملکردی ،تمدای ندر
سود یا بهرة هدفگذاریشده با نر بهره یا سود محققشدده ،و در عرصدة سیاسدتهدای
مالی کسری بودجة پیشبینینشده است.
شواهد آماری از اقتصاد ایرا وجود دارد که بر اساس بیا مذکور میتواند گواه بدر وجدود
این پدیده در اقتصاد ایرا باشد ،1مثالً ،بر اساس قانو برنامة چهارم توسعه (سالهدای 1384
 1384د  ،)1388رشد نقدینگی طی سالهای برنامه  20درصد تعیین شده است ،ولدی آنچده
در عمل طی این سدالهدا محقدق شدده حددود  28درصدد اسدت .همچندین ،مید ا تدورم
تعیینشده در طول سالهای برنامة مذکور ساالنه  9/9درصد تعیین شده ،ولی آنچه در عمدل
طی این سالها محقق شده بیشتر از درصد مذکور بوده است .در سند چشمانداز بیسدتسدالة
کشور و برنامة چهارم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی  8درصد پیشبینی شده اسدت ،ولدی
آنچه در عمل اتفاق افتاده کمتر است .در تمام دورا برنامه رید ی در اقتصداد ایدرا  ،از دورا
سددازندگی تددا انتهددای برنامددة چهددارم و حتددی سددالهددایی از برنامددة پددنجم ،میددا تددورم
هدفگذاریشده با تورمِ محققشده اریب معناداری مشاهده میشود.
بنابراین ،اقتصاد ایرا  ،به دلیل ساختارهای دولتی و تکانههایی بدا منشدأ خدارجی ،از
جمله تحریم و نوسانات درآمدهای نفتی ،بهشدت وابسته به تصمیم های مصلحت گرایاندة
دولتی است و بالقوه مستعد بروز ناسازگاری زمانی در بخشهدای پدولی و مدالی اسدت و
معرفی مفهوم ناسازگاری زمانی میتواند دریچة تدازهای باشدد در جهدت تحلیدلِ اقتصداد
ایرا (خصوصاً در شرایط رکود تورمی) .ذکر این نکته الزم است کده ،بده دلیدل آنکده در
 .1اگرچه امروزه ریشههای بروز ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایرا با آنچه در دهدة  1970در جهدا در قالدب رکدود
تورمی پدیدار شده است میتواند دارای نقاط اشتراک و افتراق باشد ،معرفی ایدن مفهدوم و نحدوة آزمدو هدای
کاربردی میتواند راه را برای تحلیل های جدیدتر از وضعیت رکود تورمی در چارچوب مفهوم ناسازگاری زمدانی
در ابعاد مختلف پولی و مالی در اقتصاد ایرا باز کند .نگارنده در مقاله ای دیگر ،با عندوا «تحلیدل ریشده هدای
رکود تدورمی در اقتصداد ایدرا و ارائدة راهکدار هدای بدرو رفدت» ،کده در بیسدتوچهدارمین همدایش سداالنة
سیاست های پولی و ارزی کشور ارائه شده است ،ناسازگاری زمانی را در سیاستهای پولی آزمو کدرده و آ را
دلیل وجود دورههای طوالنیمدت رکود تورمی در اقتصاد ایرا معرفی نموده است.
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اقتصاد ایرا مقام پولی مستقل نیست ،راهبردها و سیاستهای کال پولی نید متدأثر از
راهبردها و سیاستهای مالی دولت است که عموماً در سیاستگذاریهای بودجدة دولدت
متبلور می شود .بنابراین ،تأکید این مقاله در تحلیل و آزمو ِ ناسازگاری زمانی در اقتصداد
ایرا متأثر از ناسازگاری زمانی در بخش مالی است.
این مقاله به شرح زیر است :در بخش اول ،پدیدة ناسازگاری زمانی معرفدی و تشدریح
میشود .در بخش دوم ،تجارب و مطالعات مرتبط برای آزمو آ ذکر میشود .در بخدش
سوم ،این پدیده بدرای اقتصداد ایدرا آزمدو مدی شدود .در بخدش چهدارم ،راهکارهدای
جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایرا بیا و در بخش پنجم جمدعبنددی و
پیشنهادها ارائه میشود.
 .2معرفی و شرح پدیدۀ ناسازگاري زمانی
نخست پدیدة ناسدازگاری زمدانی بدر اسداس آنچده کیدلندد و پرسدکات ( )1977مطدرح
نموده اند بیا می شود .سپس ،این نظریه بر اساس مطالعات و یافته های نگارندده تشدریح
میگردد.
 .1. 2معرفی پدیدۀ ناسازگاري زمانی

بیا ریاضی تعادلهای سازگار زمانی بر اساس آنچه کیدلند و پرسکات مطرح نمدودهاندد
به شرح ذیل تعریف میشود:
تعریف :اگر     1, 2 , 3 ,..., T یک دنباله 1از سیاستهایی باشند که از دورة

 1تا  Tاعمال میشوند و  x   x1, x2 , x 3 ,..., x T دنبالههای متناظر بدرای تصدمیمات
بنگدداه اقتصددادی نماینددده باشددند و تددابع هدددف مددورد توافددق جامعدده 2بدده صددورت



 S   x1, x2 , ..., x T , 1, 2 , ..., Tوجود داشته باشد .یک سیاستْ زمدانی سدازگار

است که برای هر دورة زمانی  ،tکه سیاستی مانند   tوجود داشته باشد ،همانندد آ در
زمانی دیگر مانند ( Sبرای  )S>Tسیاستی مانند  sباشد ،که به صورت مشابه با سیاست
  tاتخاذ میشود و تابع هدف را به توجه به قیود حداکثر نماید.
1. Sequence
2. an agreed-upon social objective
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بر اساس تعریف ریاضی فوق ،مشاهده میشود که اوالً ،سیاسدت سدازگار بایدد بتواندد
تابع رفاه را حداکثر نماید؛ ثانیاً ،روش اتخاذ آ باید در طول زما باثبات باشدد .اکندو ،
برای تبیین بهتر ،اقتصادی با دو دورة زمانی درنظر گرفته میشود .فرض میشود کده در
این اقتصاد یک بنگاه به عنوا نمایندة تمام بنگاهها و خانوارها و یک دولت یا برنامدهرید
وجود داشته باشد .همدا طدور کده در رابطدة  1مشداهده مدیشدود ،تدابع رفداه جمعدی
تعریفشده تابعی از دو نوع متغیر شامل سیاستهای دولت و تصدمیمهدای بنگداه اسدت.
تابع هدف مورد توافق جامعه با  sبه صورت رابطة  1نشا داده میشود.
S  x1, x 2 , 1, 2 

() 1

در این تابع X1 ،و  X2بهترتیب متغیرهای تصمیم بنگاه اقتصادی در دورة اول و دوم،
 1و  2بهترتیب متغیرهای سیاستگذاری دولت است .تابع هدف مذکور دارای دو قیدد
به شرح زیر (رابطههای  2و  )3است:
Subject to

() 2

x1  X1  1 , 2 

() 3

x2  X2  x1, 1, 2 

با قرارداد قیود مذکور در تابع هدف و شرط اول حداکثرسازی رفاه جامعده (مشدتق
از تابع رفاه بر اساس تصمیمهای بنگاه) میشود:
S X2 S X1  S
S X2 
.



.

 0
X2 2 2 2  X1 X2 X1 

() 4

وجود عبارت  X1  S  S . X2 در رابطة  4بیانگر ناسازگاری زمانی اسدت
X2 X1 

2  X1

و در صورت فقدا این عبارت رابطة  4به رابطة  5تبدیل می شود ،که این رابطده بیدانگر
تعادل بهینه در شرایط وجود سازگاری زمانی است.
() 5

S X2 S
.

0
X2 2 2

در ادامه ،کیدلند و پرسکات ،برای بیا اثر پدیدة ناسازگاری در اقتصداد ،تدابع هددف
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برنامددهریدد را بدده صددورت  s  x t , u t بددا قیددد منحنددی فیلیددپس تعمددیمیافتدده

1

 x et  x t    u t  u n بر اساس رابطة  6تصریح میکنند .از این رابطه تعدادلهدای

سازگار زمانی استخراج میشدود x t .تدورم x et ،تدورم انتظداری u ،بیکداری واقعدی ،و u n

بیکاری طبیعی است .پارامتر یا ضریب برو زاست.
Min s  x t , u t 

() 6

Subject to x et  x t    u t  u n 

در ادامه پدیدة مذکور تشریح میشود.
 .2. 2شرح پدیدۀ ناسازگاري زمانی

قید  2بیانگر آ است که تصمیم بنگاه در زما اول متأثر از سیاستهای دولت در هما
دوره و دورة آتی (دوم) است .ایدن مسد له ،یعندی واردکدرد انتظدارات آینددهنگدر و نده
گذشتهنگر در الگوی تصمیمگیری بنگاه در دورة اول ،که گویای تصریح الگوی انتظدارات
عقالیی در چارچوب یک تابع رفاه اجتمداعی اسدت ،از منظدر کیدلندد و پرسدکات ،یدک
تعادل بهینه از رابطة  4استخراج میشود .اگر در عبارت  4سیاست آتی بدر تصدمیمهدای
دورة اول تأثیرگذار باشد ،میتواند بر رابطة  ،4که تعادل بهینه است ،تأثیر داشدته باشدد.
اما این تعادل بهینه دچار ناسازگاری زمانی است.
X1
زمددانی یدک تعددادل بهیندده سددازگار زمددانی اسددت کدده  0
2

شددود ،زیددرا عبددارت

 X2 
 S
S X2 

.
 ماهیتاً غیر صفر است :اول آنکه 

 X1 
 X1 X2 X1 

 غیر صفر اسدت ،زیدرا در

رابطة  3فرض شده تصمیم آتی خانوار از تصمیم حال خدانوار هدم متدأثر مدیشدود ،کده
 X 

گویای غیر صفر شد   2 است؛ دوم آنکه چو در رابطدة  1فدرض شدده تغییدر در
 X1 
S S
تصمیم های بنگاهها بر تابع رفاه اثر دارد،
,
X2 X1

مقادیری غیر صدفر هسدتند .پدس،

1. augmented philips curve
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X1
تنها عامل دستیابی به یک تعادل بهینة سازگار زمانی آ است که  0
2

شود ،یعنی

اگر سیاست دولت در زما دوم باعث تغییر در تصمیم خانوار در زمدا اول نشدود ،یدک
سیاست بهینة سازگار زمانی ایجاد میشود .این مس له ،یعنی سیاست هدای آتدی دولدت،
نباید باعث بروز انتظارات و به صورت خاص انتظارات تورمی شود .امدا دلیدل صفرنشدد
X1
2

به سبب سیاست های یک دولت مصلحت گرا است .بدرای تبیدین بیشدتر رابطدة 4

میتوا از شکل  1استفاده کرد.
تصمیم خانوار
ناسازگاری زمانی= عدم
تعادل بهینه

سیاستهای آتی
دولت

سیاستهای بیثبات و
متغیّر در طول زما

دولت مصلحتگرا

شکل  .1نحوۀ تأثيرگذاري ناسازگاري زمانی به سبب رفتارهاي دولت مصلحتگرا
مأخذ :محقق

هما طور که شکل  1نشا میدهد ،در مجموعة تصدمیم بنگداه سیاسدت هدای آتدی
دولت تأثیرگذارند .اگر این سیاست ها باعث تغییر در تصمیم خانوارها شوند ،باعدث بدروز
عدم بهینگی در تصمیم بنگاهها میشوند .اما در صورتی که دولت قاعدهگرا باشدد (یعندی
تصمیم گیری دولت برای امروز بر اساس اهداف از قبل تعیینشده باشد) ،چو بنگاه ها از
X1
تصمیم آتی دولت خبر دارند (انتظارات عقالیدی) ،عبدارت
2

صدفر مدی شدود ،یعندی
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تصمیم دولت در زما دوم بر تصمیم دورة اول بنگاه بدیاثدر مدی شدود .بندابراین ،دولدت
قاعدهگرا دولتی است که میتواند به شکلگیدری رابطدة  5منجدر شدود .در رابطدة  ،6بدا
قرارداد تورم از قید رابطة مذکور در تابع هدف برنامه ری  ،تابع رفاه برنامه ری به صدورت
رابطة  7میشود.
() 7

Min s  x et    u t  u n  , u t 

بنابراین ،هدف یک برنامه ری کاهش انتظارات تورمی اسدت .1همدا طدور کده شدکل 2
نشا میدهد ،از تالقی تابع هدف با قیود ،در حالتهدای مختلدف ،تعدادلهدای ناسدازگار،2
سازگار ،3و بهینه 4ایجاد میشود .در صورت فقدا انتظارات تورمی یا انتظدار تدورمی صدفر
تعادل بهینه در اقتصاد کال حاصل میشود و در صدورت وجدود انتظدارات تدورمی معدادل
تورم واقعی تعادل بهینة سازگار یا همدا تعدادل سدازگار و در صدورت بیشدتربود انتظدار
تورمی از تورمی واقعی تعادل های ناسازگار یا غیربهینه ایجاد میشدود .در شدکل  ،2محدور
عمودی ( )Xتورم و محور افقی تفاوت می ا بیکاری واقعی ( )Uاز مید ا بیکداری طبیعدی
  u n است .برای دستیابی به تعادل بهینة کال در اقتصاد ،جابهجایی منحنی های هدف

و قید به سمت پایین الزم است .این کار از طریق کاهش انتظارات تورمی صورت میگیدرد.
بنابراین ،هر گونه اف ایش اریب تورمی ،به سبب اف ایش انتظارات تورمی در جامعده ،باعدث
دورشد از تعادل های بهینه و سازگار کال میشود و فاصلة دستیدابی بده تعدادل بهینده
بیشتر میگردد .بر اساس شکل  ،2مشاهده میشود که فاصلة یک تعدادل ناسدازگار زمدانی
با تعادل سازگار و تعادل بهینه در اریبی انتظارات تورمی نسدبت بده تدورم اسدت .از سدوی
دیگر ،کاهش انتظارات تورمی باعث میشود که منحنی هدف برنامه رید و قیدد هدر دو بده
سمت پایین حرکت کنند .نکتة مهم این است که در صورت برابری تورم انتظاری بدا تدورم
منحنی فیلیپس عمودی میشود ،که ،در واقع ،این مسد له بده تعدادلهدای سدازگار منجدر
 .1راهکار پیشنهادی کیدلند و پرسکات بهکارگیری روش قاعده به جای مصلحت در سیاستگذاری هدای اقتصدادی
است .البته ،راهکارهای دیگری مانند «وکالت» و «خوشنامی» هم مطرح شده؛ برای توضیحات بیشتر به رومر،
 559 :2012د  563مراجعه فرمایید.
2. inconsistent equilibrium
3. consistent equilibrium
4. optimal equilibrium
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میگردد .اما ،در تعادل های ناسازگار اقتصاد کال منحنی فیلیپس غیرعمودی خواهدد بدود
و شرط دستیابی به تعادل بهینه فقط در صورتی محقدق مدیشدود کده انتظدارات تدورمی
صفر ،و می ا بیکاری جامعه برابر با می ا بیکاری طبیعدی باشدد .پدس در شدرایط وجدود
انتظارات تورمی ،در ایدهآلترین وضعیت ،که هما تعادل سازگار است ،اقتصاد کدال فاقدد
تعادل بهینه است و دارای تعادل زیر بهینه 1است .به عبارتی ،دولت مصلحت گرا باعث بدروز
تعادلهای ناسازگار زمانی (رابطة  )4و دولت قاعدهگدرا بده تعدادلهدای سدازگار (رابطدة )5
منجر میشود .اگر دولتی بتواند انتظارات تورمی را به سطحی کمتر از تورم واقعدی برسداند،
به تعادل بهینهد موجود در شکل 2د ن دیک میشود.

تعادل ناسازگار

تعادل سازگار

تعادل بهینه

شکل .2مقایسة تعادلهاي بهينه و سازگار اقتصاد کالن (منبع :کيدلند و پرسکات:1977 ،
 479و نگارنده)

1. sub optimality
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 .3تجارب و مطالعات انجامشده
کوکرمن 1و جرالش )2003( 2پدیدة ناسازگاری زمانی را بدر اسداس بدرآورد اریدب تدورمی
الگوی کیدلند و پرسکات ( )1977در بیستودو کشدور عضدو همکداری توسدعة اقتصدادی
( )OECDطی سال های  1971تا  2000بر اساس دادههای مقطعی و سری زمدانی بدرآورد
نمودند .نتایج نشا میدهد عدم قطعیت از شرایط اقتصادی آینده باعث افد ایش انتظدارات
تورمی و بروز ناسازگاری زمانی از طریق معناداری اریب تورمی در کشورهای مدذکور شدده
است .بنابراین ،بهبود ساختار بانک مرک ی در جهت شفافسازی سیاستهای پولی ،از یدک
سو ،و کاهش سیاستهای مصلحتگرایانة مالی دولتها ،از سدوی دیگدر ،عامدل مهمدی در
عدم بروز ناسازگاری زمانی از طریق کاهش انتظارات تورمی و اریب تورمی است.
بوشن 3و وای  ،)2004( 4بر اساس مبانی پدیدة ناسدازگاری زمدانی حداکم بدر الگدوی
کیدلند و پرسکات ( ،)1977با بررسی هجدده کشدور عضدو همکداری توسدعة اقتصدادی
( ،)OECDطی دورة زمدانی  1961دد  ،1994بده تحلیدل پدیددة ناسدازگاری زمدانی بدا
روشهای متعدد تخمین رگرسیو مانند حداقل مربعات ،روش رگرسیو ظاهراً نامرتبط
یا  5 SURو دادههای تابلویی پرداختند .در این تحقیق ،اریدب تدورمی بده عندوا متغیدر
وابسته ،می ا توانایی بانک مرک ی به تعهد بدر اجدرای سیاسدتهدای پدولی بده عندوا
6
متغیرهای مستقل بررسی شده است .متغیرهای مستقل بر اساس سه شاخص کدوکرمن
( ،) 1992شامل می ا استقالل بانک مرک ی ( ،)CBIتغییرات متناوب در ساختار دولدت
و سیاستهای مالی ( 7(FREQو ناپایداری سیاسی ،و شاخص گرایش ایدئولوژیک حد ب
حاکم بر دولت ( ، 8)ORIENTبر اساس مطالعة الیسینا و رابیندی )1997(9بدرآورد شدده
است .نتایج بر اساس معناداری برخی متغیرهای مذکور به شرح زیر 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 = -2/27(4/25) D1960’s +2/27(0/54) D1970’s – 44/4(3/42) CBI

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

هما طور که مشاهده میشود ،فقط دو متغیر (اسدتقالل باندک مرکد ی و تغییدرات
متناوب در سیاستهای مالی دولت) به دلیدل تغییراتدی در سداختار دولدتهدا و اعمدال
سیاستهای مصلحتگرایانه در دهده هدای  1960و ( 1970بده عندوا متغیدر دامدی یدا
مجازی) در بروز اریب تدورمی و ایجداد ناسدازگاری زمدانی در کشدورهای مدذکور نقدش
1
داشتهاند.
3
2
چاپل و مک گرور ( )2004وجود ناسازگاری زمانی را عامل تورم رکدودی (سدال هدای
 1970تا  )1978در امریکا معرفی نمودندد .در ایدن تحقیدق ،بدر اسداس الگدوی کیدلندد و
پرسکات ( )1977و برو و گورد  ،)1983( 4اثبات کردند که سیاستهای پولی کمیتة بدازار
بدداز بانددک مرکد ی( 5)FOMCامریکددا مقدددم بددر سیاسددتهددای مددالی و مبتندی بددر روش
مصلحتگرایانه و عامل بروز تورم رکودی در این دهه بوده است .در این تحقیق ،بدر اسداس
تحلیل توصیفی -آماری ،اریب تورم (تفاوت تورم انتظاری از تورم عملکردی) ،در سدالهدای
مذکور ،به عنوا تقریبی برای آزمو وجود ناسازگاری زمانی بررسی شده است.
باستانیفر و همکارا ( )2012الگوی ناسازگاری زمانی کیدلند و پرسکات ( )1977را
در شرایط وجود دو منبع ایجاد انتظارات تورمی ،یعنی برنامهرید پدولی بده عندوا یدک
منبع و تکانههایی با منشأ خارجی ،به عنوا منبع دیگر ،در چدارچوب منحندی فیلیدپس
تعمیم یافته بسط دادند .در این تحقیق ،نشا داده شدد کده در جامعدهای کده انتظدارات
تورمی متأثر از دو منشأ نوسانات بین المللی و سیاست های مصلحت گرایانة دولدت اسدت،
قاعدة سیاست پولی در داخل کشور ،ل وماً ،سبب جلوگیری از بدروز ناسدازگاری زمدانی و
کاهش اریب تورمی نمیشود ،زیرا اریب تورمی ناشی از اف ایش انتظارات تورمی به سبب

 .1شاخص قیمدت مصدرف کنندده (D1960s ،)CPIو ، D1970’sمتغیدر هدای دامدی در دهده ی  1960و 1970
میباشند .مقادیر داخل پرانت آماره  ،Tدر سطح  95درصد معناداری است.
2. Chappell
3. McGregor
4. Barro and Gordon
5. Federal Open Market Committee
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نوسانات بین المللی مانعِ حداقلسازی انتظارات تورمی به سدبب اعمدال قاعددة سیاسدت
پولی می شود .در واقع ،آثار انتظارات تورمی به سبب تکانه هایی با منشأ خدارجی موجدب
1
خنثیسازی آثار سیاستهای مقام پولی جهت کاهش انتظارات تورمی میشود.
جمعبندی مطالعات مذکور نشا میدهد که برای آزمو وجود ناسازگاری زمانی اوالً
باید منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی نباشد؛ ثانیداً تکاندههدای ناشدی از سیاسدتهدای
کوتاهمدت دولت بر اریب تورمی منحنی فیلیپس معنادار باشد.
 .4برآورد الگوي ناسازگاري زمانی براي اقتصاد ایران
در این بخش ،بر اساس الگوی کیدلند و پرسکات ( ،)1977ناسازگاری زمدانی در اقتصداد
ایرا آزمو میشود.
رابطدة  8منحن دی فیلی دپس تعمددیمیافتدده در اقتصدداد ای درا را ،بددا توجدده بدده متغیددر
سیاستهای دولت ( ،)BDنشا میدهد .2درجدول  1نتایج برآوردها به همراه آمارههدای
مورد نیاز بر اساس خروجی نرمافد ار  Eviewsتددوین شدده اسدت .3متغیدر  INFبیدانگر
تفاضل تورم مشاهدهشده در اقتصاد ایرا از تورم مورد انتظار 4است UNE .بیانگر تفاوت
می ا بیکاری واقعی در کشور با می ا طبیعی بیکاری است BD .بیانگر کسری یا مدازاد
بودجه است و به عنوا متغیری جهت سنجش آثار سیاسدتهدای دولدت درنظدر گرفتده
شده است .از این دو متغیر به صورت تفاضل ( )Dاستفاده شده است.
 .1ذکر این نکته الزم است که در ایرا قاعدة سیاست پولی اعمال نمیشود و روش هدای تصدمیمگیدری در عرصدة
سیاستگذاری (اعم از پولی و مالی) به صورت مصلحتی اعمال میشود.
 .2بر اساس الگوی کیدلند و پرسکات ( ،)1977معناداری عرض از مبدأ منحنی فیلیپس داللت بر ناسازگاری زمدانی
است .اما از آنجا که ممکن است دالیل دیگری برای معناداری عدرض از مبددأ در اقتصداد ایدرا وجدود داشدته
باشد ،متغیّر  BDبه عنوا نمادی از سیاستهای مصلحتگرایانة مالی اضافه شد تا بتوا میا عرض از مبددأ و
متغیّر نمایندة سیاستهای دولتی تمای قائل شد .همچنین ،آثار ناشی از تکاندههدای سیاسدتهدای دولتدی بدر
اریب تورمی قابل تحلیل شود.
 .3می ا بیکاری طبیعی متوسط می ا بیکاری بلندمدت در سالهای  1385تا  1388درنظر گرفتده مدیشدود .بدر
اساس آمارهای بانک مرک ی (سایت بانک مرک ی ،بانک سری زمانی دادههدا) ،متوسدط ندر برآوردشدده 11/7
درصد است.
 .4این تورم ،بر اساس شاخصهای کمی برنامة چهارم ،برای افق  1404کشور 5 ،درصد درنظر گرفته شده است.
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D  Inf   0 / 119  1 / 19d  INF  1   2 / 376D  UNE  2   0 / 036  DBD 
جدول  .1برآورد اثر ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران ( 1358ـ )1388
متغير
عرض از مبدأ ()C
تورم با یک وقفه ())INF (-1
تغییرات می ا بیکاری با دو وقفه ()DUNE-2
تغییرات در سیاست دولت ()DBD
قدرت مدل تعدیلشده
آمارة f
دوربن -واتسن

ضریب
0/119
-1/19
-2/376
/036
72/8
25/16
1/678

قدر مطلق آمارۀ t

5/42
6/41
2/27
1/45

منبع :نتایج تحقیق بر اساس خروجی نرماف ار Eviews

برای تعیین وقفههای بهینه ،از معیار آکائیک 1و شوارت  2استفاده شده است (پیوست .)1
به منظور اعتماد به ضرایب ،از آزمو ریشة واحدد دیکدیفدولر تعمدیم یافتده بدر روی
پسماند رگرسیو رابطة  8استفاده شده است (پیوست  .)2با توجه به انتقداد لوکداس در
به کارگیری برآوردهای اقتصادسنجی ،به دلیل بیثباتی پارامتر ها در طول زما  ،از برآورد
رگرسیو بازگشتی 3و رگرسیو غلتا  4استفاده شده است (پیوست .)3
با توجه به آزمو های انجامشده (پیوستها) ،میتوا به رابطدة  8اعتمداد کدرد .ایدن
رابطه گویای آ است که منحنی بلندمدت فیلیپس تعمیم یافته در اقتصاد ایرا عمدودی
نیست .نتایج آزمو دیکیفولر تعمیمیافته داللدت بدر آ دارد کده ضدرایب در بلندمددت
قابل اعتمادند .آزمو ثبات پارامترها گویای آ است که در سال هدای 1368تدا  1371و

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

 .4با توجه به نقد لوکاس در ثابتنبود پارامترهای متغیّرهای مستقل رگرسیو در طدول زمدا  ،الوگوسدکوفیس و
اسمیت ( )1991با روشی مبنای برآورد رگرسیو های غلتا را فراهم نمودندد .بدرای آزمدو ثبدات پارامترهدا،
نخست باید الگو تصریح (مثالً بر اساس روش  )OlSشود و در صورتی که پارامترها خارج از دامنة انحدراف قدرار
بگیرند ،فرض ثبات پارامترها رد میشود .برای توضیح بیشتر دربدارة نحدوة بدرآورد رگرسدیو هدای برگشدتی و
غلتا مراجعه شود به کتاب اقتصادسنجی کاربردی به کمک ماکروفیت ،تألیف تشکینی (.)118-101 :1384
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 1378تا  1386پارامتر عرض از مبدأ ثابت نیست ،کده در چهدارچوب الگدوی کیدلندد و
پرسکات ( ،)1977در سال های مذکور ،اقتصاد ایرا  ،به سبب جابهجایی منحنی فیلیپس
تعمددیمیافتدده و رو بدده بدداال ،دارای تددورمِ رکددودی بددا منش دأ سیاسددتگددذاریهددای مددالی
مصلحت گرایانه بوده است .بنابراین ،میتوا گفدت کده اقتصداد ایدرا دچدار ناسدازگاری
زمانی در بخش مالی است .هما طور که شکل  ،3تابع واکدنش تحریدک تکاندة سیاسدت
دولت بر اریب تورمی ،بر اساس روش بردار خودرگرسیونی ( ،)VARنشا میدهدد یدک
انحراف معیار ناشی از تکانه های سیاستگذاریهای مالی دولت در کوتاهمدت (تا  5سدال
اول) بر اریب تورمی به صورت نوسانی تأثیرگذار است ،ولی در میا مدت ( 10سدال) اثدر
آ همگرا و به سمت صفر میل میکند .بندابراین ،رفتارهدای مصدلحتگرایاندة دولدت در
کوتاه مدت میتواند باعث تکانه های کوتاه مدت در اریب تورمی شود .این نتیجده در کندار
عمودینبود منحنی فیلیپس بلندمدت تأییدکنندة پدیددة ناسدازگاری زمدانی مدالی در
اقتصاد ایرا است.
Response of D(INF) to One S.D. D(BD) Innovat ion
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شکل  .3تحليل اثر تکانة ناشی از سياستهاي دولت در اریب تورمی
منبع :نتایج تحقیق بر اساس خروجی نرماف ار

Eviews

 .5راهکارهاي جلوگيري از بروز ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران
نتایج تحقیق گویای آ است که در چارچوب الگوی کیدلند و پرسکات ( )1977اقتصداد
ایرا دچار پدیدة ناسازگاری زمانی است .راهکارهای متعارف برای جلوگیری از بروز ایدن
پدیده رهیافتهای قاعده ،وکالت ،و خوشنامی است (رومر 559 :2012 ،د .)563
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 .1. 5رهيافت قاعده

قاعده فرایند تصمیمسازی نظاممندی است کده بده اسدتفاده از اطالعدات در یدک مسدیر
سازگار 1و قابل پیشبینی 2منجر میشود (پول .)1999 ،با توجده بده نظدر ویلیدام پدول
( 3 :1999د  ،)4سه نوع قاعده وجود دارد:

3

قاعدۀ نوع اول :این دسته از قواعد بین انسدا بدا محدیط پیرامدو تعامدل 4برقدرار
میکنند .برای این نوع قواعد اصول مهندسی بهینه به معنای قاعدة بهینه است ،مدثالً در
ساخت ترموستات ،به عنوا یک وسیلة کنترلکنندة گرمدا ،رعایدت اصدول مهندسدی در
طراحی فرایند کنترل گرما به معنای رعایت قواعده بهینة ترمودینامیک است.
قاعدۀ نوع دوم :این دسته از قواعد تعامل میا افراد با یکدیگر را تنظیم مدیکنندد.
در این حالت فقدا یک قاعده میا افراد میتواند تأثیرات نامطلوب رفاهی زیادی داشته
باشد .در اینجا قانو  5میتواند مصداق بارزی از قواعد نوع دوم باشد.
قاعدۀ نوع سوم :این دسته از قواعد مبنای شکلگیری تصدمیمگیدریهدای نهادهدا
هستند .شناسایی منافع ناشی از یک طدرح و رفتارهدای ناشدی از اجدرای یدک سیاسدت
موضوعاتی است که در این نوع قواعد بدا ها توجه می شود .در واقع ،قواعد سیاستهدای
پولی و مالی از این نوعاند.
در واقع ،قواعد سیاست پولی و مالی در دستة سوم تعریف میشوند .از آنجا که ریشة بدروز
انتظددارات تددورمی در کشددور تکانددههددای ناشددی از سیاسددتگددذاری دولددت اسددت و ایددن
سیاستگذاری ها متأثر از دو عرصة بین المللی و داخلی اسدت ،اقتصداد ایدرا نیازمندد قاعددة
سیاست پولی و ارزی است .این قاعده باید به گونهای باشد کده تکمیدلکننددة سیاسدتهدای
مالی دولت در عدم بروز ناسازگاری زمانی باشد .فقدا قاعدة پولی و ارزی مناسبْ راهکارهدای
بروز ناسازگاری زمانی در بخش مالی مانند اف ایش کسری بودجه از طریق استقراض از باندک
مرک ی بر اساس مصلحتهای کوتاهمدت و اف ایش اریب تورمی را فراهم مینماید.

1. consistent
2. predictable
3. William Pool
4. interaction
5. law
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هرچند برای اجرای این کار در قالب بسته های سیاستی و نظدارتی باندک مرکد ی از
سال  1387تا  1391تالش هایی صدورت گرفدت ،ایدن بسدتههدا هدم از منظدر مبدانی و
معیارهای یک قاعدة سیاست پولی و هم از نظر محتوا دچار ضعف بودند 1.از سوی دیگر،
به دلیل آنکه اقتصاد ایرا متأثر از تکانههایی با منشأ خارجی ،مانند تحریمها 2و نوسانات
درآمد نفتی ،است ،قاعدة سیاست پولی باید بتواند بر اساس تکانههای خدارجی منعطدف
باشد .در این خصوص ،بانک مرک ی همچنا فاقد قاعدهگدذاری ندر ارز اسدت .ندر ارز
شناور مدیریتشده میتواند مصداقی از قاعدة ارزی انعطافپذیر باشد .در نظام ارز شناور،
بانک مرک ی در راستای یک هدف بلندمدت یا میا مدت رفتارهایی را که به بروز تغییدر
در عرضه و تقاضای ارز در کشور منجر میشدود مددیریت مدیکندد .در بندد ج مدادة 81
برنامة پنجم نظام ارزی کشور مدیریت شناور معرفی شده است ،ولی تا کنو ایدن نظدام
ارزی در کشور اجرا نشده است.
 .2. 5راهکار خوشنامی

برو و گورد ( )1983نشا دادند در شرایطی که قاعدة سیاست پولی وجود ندارد و امکدا
تکرار بازی میا مردم و دولت از طریق سیاستگذاریها در طول زما وجود داشدته باشدد
(مثالً دولتها به صورت دورهای انتخاب شوند) ،خدوشندامی یدک دولدت مدیتواندد باعدث
کاهش انتظارات تورمی و مانع بروز ناسازگاری زمانی شود .ضدرورت برقدراری خدوش ندامی
اف ایش اعتماد و سرمایة اجتماعی است که میتواندد از طریدق حضدور بیشدتر و مشدارکت
 .1برای توضیحات بیشتر در خصوص ناکارایی بسته های سیاستی نظارتی به مقالة «طراحی بسته های نظارتی باندک
مرک ی بر اساس مفهوم هژمونی پولی» ،تألیف واعد برزاندی و باسدتانیفدر ( ،)1389و بدرای تحلیدل مبدانی و
معیارهای قاعدة سیاست پولی به رسالة دکتری باستانیفر ( )1391مراجعه شود.
 .2در ادبیات اقتصاد تحریم دو رهیافت برای آسیبرساند به اقتصاد کشدور هددف ( )target countryوجدود دارد:
یکی اف ایش تورم واقعی و دیگری اف ایش تدورم انتظداری .افد ایش تدورم انتظداری در قالدب نظریدة انتظدارات
تعارضی ( )conflict expectationsباعث میشود که بنگاههای موجدود در کشدورِ هددف ،آینددة اقتصدادی را
ناامن بدانند و از فعالیت های مولد در اقتصاد پرهی و به سمت فعالیت های کوتاهمدت و سفتهبازانه روی آورندد،
که باعث بروز تورم در بازار کاال و محصول و رکود در بخش تولید می شود .استمرار این روند باعث بدروز پدیددة
 conflict trapمیشود .برای توضیحات بیشتر در خصوص انتظارات تعارضی بده مطالعدات کدولیر و همکدارا
( )2003و ورویمپ و همکارا ( )2009مراجعه شود.
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مردم در فرایندهای تصمیمگیری و اقتصاد صورت گیدرد .در ایدن خصدوص ،سیاسدتهدای
اصل  44قانو اساسی فرصت مناسبی برای حضور بخش خصوصی اسدت .از سدوی دیگدر،
تفویض مدیریتهای دولتی به بخشهای خصوصی ،مانند مدیریت واحد شهری ،مدیتواندد
موجب مشارکت بیشترِ مردم و اعتماد بسیار زیداد آندا بده دولدت شدود .بدر ایدن اسداس،
ضرورت داشتن نقشة راه برای دولت در جهت اف ایش تعامالت مناسب با مردم بده منظدور
کاهش مستمر انتظارات تورمی و ناسازگاری زمانی موضوعیت مییابد.
 .3 .5رهيافت وکالت
1

پیوند میا رشد اقتصادی و نهادها در اقتصاد موضوع بسیار مهمی است .داگالس ندور
( 1990و  ،)1994برندة نوبل اقتصاد ( ،)1993در مطالعاتی به تحلیل آ پرداخته اسدت.
رهیافت وکالت رهیافتی نهادگرایانه برای حل مس لة ناسازگاری زمانی اسدت .بدر اسداس
این رهیافت ،یک نهاد یا بخش مستقل جدای از واحد اجراکنندة سیاست مالی یدا پدولی
تشکیل میشود تا تصمیم سازی و برنامهری ی برای اجرای سیاست مالی یا پدولی توسدط
آ نهاد انجام شود .مصداق رهیافت وکالت در سیاست های پولی استقالل بانک مرک ی و
در عرصة سیاست مالی نهادهای برنامدهای و مدالی از جملده معاوندت نظدارت راهبدردی
ریاسددت جمهددوری ی دا سددازما مدددیریت و برنامددهری د ی و معاونددتهددای برنامددهری د ی
کال شهرهای کشور است.
شکلگیری سازما هایی مانند هدفمندی یارانهها ،شورای رقابت ،حذف سازما مددیریت
و برنامهری ی ،درخواست احیدای مجددد آ  ،شدورای پدول و اعتبدار و غیدره نیازمندد هددفی
محوری است .توجه به کاهش انتظارات تورمی میتواند هددف محدوری مناسدبی بده منظدور
ساما دهی و اصالح ساختارهای نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در اقتصاد کشور باشد.
آقیو  2و تیرول )1997( 3و لودما 4و اولفگرد )2006( 5در مطالعاتی به نقدش طراحدی
نهادهددای تصددمیمسدداز و اهمی دت چن دین نهادهددایی جهددت کدداهش ناسددازگاری زمددانی

1. North
2. Aghion
3. Tirole
4. Ludema
5. Olofsgård
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پرداختهاند .بر این اساس ،دغدغة استقالل یا عدم استقالل بانک مرک ی ،وجود یا فقددا
سازما یا نهاد برنامه ری مسدتقل از جملده موضدوعاتی اسدت کده در اقتصداد کشدور در
چارچوب پدیدة ناسازگاری زمانی بر اساس رهیافت وکالت موضوعیت مییابند.
 .6جمعبندي و پيشنهادها
در این بخش جمعبندی و پیشنهادها به شرح زیر ارائه میشود:
 .1. 6جمعبندي

در چارچوب نظریة ناسازگاری زمانی ،سیاستهدای اقتصدادی بایدد بده گوندهای طراحدی
شوند که به حداقل بروز انتظارات تورمی ،به سبب عددم اطمیندا از سیاسدتهدای آتدی
اقتصاد ،منجر گردند .مداخلههای کوتاهمددت دولدت در اقتصداد در چدارچوب انتظدارات
عقالیی باعث اف ایش نااطمینانی از شرایط آیندة اقتصادی و بروز بیتعادلیهدای اقتصداد
کال  ،از جمله رکود تورمی ،میشود .اقتصاد ایدرا  ،بده سدبب وابسدتگی بده درآمددهای
نفتی ،تحریمهای بدینالمللدی ،و تمایدل بده کداهش تصددیگدریهدای دولتدی (اجدرای
سیاستهای کلی اصل  44قانو اساسی) ،تمایل به تحقق اهداف کمّیِ برنامههای توسعة
پنجساله (مانند نر های هدفگذاریشدة تورم ،بیکاری ،رشدد و غیدره) ،دسدت یدابی بده
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،و تسریع در اجرای سیاسدتهدای اقتصداد مقداومتی ،در
معرض اتخاذ راهکارها و سیاست گذاری های کوتاه مدت و مصلحت گرایانه است ،که امکا
تشدید این پدیده را در اقتصاد کشور اف ایش میدهد.
در این مقاله تشخیص ناسازگاری زمانی از طریدق عمدودینبدود منحندی فیلیدپس
بلندمدت و تکانههای ناشی از سیاستهای مالی کوتاه مددت دولدت بدر اریدب تدورمی در
اقتصاد ایرا آزمو شد .دستاورد های کاربردی مقاله بر اساس نظریة ناسدازگاری زمدانی
چنین خواهد بود .1 :هنگامی وابستگی به نفدت مشدکلسداز خواهدد بدود کده نوسدانات
درآمدهای نفتی دولدت را بده اتخداذ سیاسدت هدای مصدلحت گرایانده مجبدور نمایدد؛ .2
تحریم های اقتصادی هنگامی مس لهساز میشود کده دولدت را بده اتخداذ سیاسدت هدایی
مصلحتگرایانه د نه راهبردی د مجبور نماید تا از طریق انتظارات تعارضدی اقتصداد دچدار
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دام تعارضی و تشدید تعادلهای ناسازگار شود؛  .3ساختار دولتی 1هنگامی بدرای اقتصداد
مشکلآفرین می شود که حجم باالیی از تصمیم گیری در مورد ارزش اف ودة مورد نظر در
اقتصاد متأثر از رفتارهای مصلحت گرایانة مدیرا دولتی شود .بنابراین ،درآمدهای نفتدی،
تحریم ها ،خصوصیسازی ،و هرگونه تعدیل اقتصادی هنگامی مانعِ دست یابی بده اهدداف
اقتصاد کال در جمهوری اسالمی ایرا میشود کده مبتندی بدر اسدتمرار سیاسدت هدای
مصلحت گرایانة دولت باشد .بنابراین ،اقتصاد ایرا نیارمند بازنگری اساسی در شدناخت و
استفاده از روشهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کدال بده ویدژه در سدمت تقاضدای
اقتصاد است.
 .2. 6پيشنهادها

تجارب جهانی در خصوص جلوگیری از ناسازگاری زمدانی کداربرد سده رهیافدت قاعدده،
وکالت ،و خوشنامی است .بر این اساس ،پیشدنهاد مدیشدود سده راهکدار مدذکور بدرای
اقتصاد ایدرا بدومیسدازی شدود .ضدمناً ،در خصدوص شدکلگیدری انتظدارات تدورمی و
ریشههای آ در اقتصاد ایرا خصوصاً با توجه به نقش تحریمهای بدینالمللدی در ایجداد
انتظارات تورمی و سلسلهمراتب نهاد های تصمیمسداز در عرصدة پدولی و مدالی مطالعدات
جامعی صورت پذیرد تا بتوا با الگوهای غنیتر ،جامعتر ،و با اتخاذ راهکارهدای علمدی و
سازگار با اقتصاد ایرا مانعِ بروز ناسازگاری زمانی شد و بده تبدع آ از تدورمِ رکدودی در
اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
از سوی دیگر ،از آنجا که سیاستهای سمت عرضة اقتصاد سیاسدت هدای ضددتورم و
رکودی اند ،پیشنهاد میشود دولت به صورت جدّی در این زمینده وارد شدود .اولویدت در
روش های اجرای اقتصاد دانشبنیا با تأکید بر شناخت موانع عدم تبدیل علم به ثروت و
روشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیا پیشنهاد میشود.
 .1کشورهایی مانند سوئد ،فرانسه ،و دانمارک از جمله کشورهای عضو همکاری اقتصادی ( )OECDهستند که نسدبت
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی آ ها همواره باال بوده است؛ به گونهای که بدین سدال هدای  2004تدا 2010
متوسط  50درصد بوده است .اما همواره بر اساس شاخص های توسعهیافتگی در بیسدت کشدور برتدر توسدعهیافتده
قرار داشتهاند (دوا و اتلینگر2009 ،؛ فوکس2011 ،؛ و گ ارش توسعة انسانی  2011سازما ملل).
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وستها

پي
 .1آزمون تعيين وقفههاي بهينة متغيرها
نخست ،تخمینهای دیکیفولر تعمیم یافته بر روی متغیرهای مدل انجام گرفدت و وقفدهای
که کمترین معیار آکائیک و شوارت را داشته برای برآورد اثر ناسدازگاری زمدانی در اقتصداد
ایرا استفاده شده است .سپس ،از مقایسة معیار آکائیک و شدوارت برآوردهدای موجدود در
جداول  2و جدول  ،3برآوردهایی که کمترین مقدار آکائیک و شدوارت را داشدته اندد ،بدرای
تصریح الگو انتخاب شده است .بر این اساس ،متغیر  UNEبا دو وقفه و  BDبددو وقفده و
 INFبا یک وقفه برای تصریح مدل برآورد شده است.
جدول  .2ریشة واحد دیکیفولر با یک وقفه

با عرض از مبدأ دو بار تفاضل

-5/86

-3/69

-2/97

-2/62

-5/19

-5/05

Une

ADF

با عرض از مبدأ یک بار تفاضل

-3/42

-3/68

-2/97

-2/62

-5/51

-5/37

IF

محاسبهشده

ADFدر سطح
بحرانی %1

 ADFدر سطح
بحرانی %5

ADFدر سطح
بحرانی %10

معيار آکائيک

معيار شوارتز

با عرض از مبدأ

-1/96

-3/67

-2/96

-2/62

-5/69

-5/55

 ADF ADFدر سطح ADFدر سطح ADFدر سطح معیار معیار
بحرانی  %5بحرانی  %10آکائیک شوارت
محاسبهشده بحرانی %1

با عرض از مبدأ

-3/05

-3/68

-2/97

-2/62

-2/31

-2/17

با عرض از مبدأ یک بار تفاضل

-5/02

-3/69

-2/97

-2/62

-1/96

-1/82

با عرض از مبدأ دو بار تفاضل

-6/33

-3/7

-2/97

-2/62

-2/31

-2/16

BD

ADFدر سطح ADFدر سطح ADFدر سطح معیار معیار
ADF
شده
محاسبه
بحرانی  %5بحرانی  %10آکائیک شوارت
بحرانی %1

با عرض ازمبدأ

-3/8

-3/67

-2/96

-2/62

10/43 10/29

با عرض از مبدأ یک بار تفاضل

-6/12

-3/68

-2/97

-2/62

10/81 10/65

با عرض از مبدأ دو بار تفاضل

-7/84

-3/69

-2/97

-2/62

11/46 11/31
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جدول  .3ریشة واحد دیکیفولر با دو وقفه
ADF

UNe

محاسبهشده

 ADFدر سطح
بحرانی %1

ADFدر سطح
بحرانی %5

 ADFدر سطح
بحرانی %10

معيار آکائيک

با عرض از مبدأ با یک بار تفاضل

-2/68

-3/69

-2/97

-2/62

-5/20 -5/39

معيار شوارتز

با عرض از مبدأ

-2/10

-3/69

-2/97

-2/62

-5/42 -5/61

-4/94 -5/13
-2/62
-2/97
-3/69
-4/6
با عرض از مبدأ با دو بار تفاضل
 ADF ADFدر سطح  ADFدر سطح  ADFدر سطح معیار معیار
INF
بحرانی  %5بحرانی  %10آکائیک شوارت
محاسبهشده بحرانی %1
با عرض از مبدأ

-3/16

-3/69

-2/97

-2/62

-2/06 -2/25

با عرض از مبدأ با یک بار تفاضل

-5/07

-3/69

-2/97

-2/62

2/01

-1/81

با عرض از مبدأ با دو بار تفاضل

-6/12

-3/69

-2/97

-2/62

-2/25 -2/45

 ADF ADFدر سطح  ADFدر سطح  ADFدر سطح معیار معیار
بحرانی  %5بحرانی  %10آکائیک شوارت
محاسبهشده بحرانی %1

BD

با عرض از مبدأ

-3/047

-3/69

-2/97

-2/62

10/52 10/42

با عرض از مبدأ با یک بار تفاضل

-4/67

-3/69

-2/97

-2/62

10/91 10/72

با عرض از مبدأ با دو بار تفاضل

-5/8

-3/69

-2/97

-2/62

11/49

11/3
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 .2آزمون اعتماد به ضرایب (دیکیفولر تعميمیافته)
بر اساس نتایج جدول  ،4به سبب آنکه قدر مطلق مقدار آمارة دیکیفولر بیشتر از مقددار
بحرانی در سطح  1تا  10درصد است ،فدرض  H0مبتندی بدر عددم ماندایی پسدماندهای
رگرسیو جدول  1رد میشود.
جدول  .4آزمون ریشة واحد دیکیفولر تعميمیافته بر روي پسماند رگرسيون جدول 1
3/7-

مقدار بحرانی در سطح  1در

-2/9

مقدار بحرانی در سطح  5درصد

-2/6

مقدار بحرانی در سطح  10درصد
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 .3آزمون نقد لوکاس
 .1.3آزمون بازگشتی

شکل  4برآورد ضرایب یا پارامترهای مدل را بر اساس آزمو رگرسیو بازگشدتی نشدا
میدهد .در این شکل ،خطوط غیرممتد (نقطهچین) بیانگر دامنة انحراف معیدار ضدرایب
رگرسیو است و خطوط ممتد بیانگر رگرسیو بازگشتی C1 .تا  C4بهترتیدب عدرض از
مبدأ ،ضریب ) ،DUNE11(-2) ،INF5(-1و  BDهستند .بر اساس بدرآورد صدورتگرفتده
در طی سالهای  1358تا  ،1374انحراف پارامترهای مدل  C1تا  C4حداقل بوده ،یعنی
ضرایب نوسا نداشته است .اما از سال  1374به بعد ،ضرایبِ پارامترها متغیر بوده ،ولدی
این نوسانات در محدودة انحراف معیار بلندمدت قرار داشته است .بنابراین ،به دلیل آنکده
رگرسیو بازگشتی بین مقادیر بحرانی (از انحراف معیار  )SEقرار دارد ،میتوا به ثبدات
پارامترهای مدل رگرسیونی در طول زما اعتماد کرد.
0 .2 5

0 .0

0 .2 0

-0 . 5

0 .1 5
-1 . 0
0 .1 0
-1 . 5

0 .0 5

-2 . 0
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-2

-0 . 0 2

-4

-0 . 0 4

-6

-0 . 0 6
88

86

84
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78

76

Re c u rs i v e C(4 ) Es ti m a t e s ± 2 S. E.

74

-8
88

86

84
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76

Re c u rs i v e C(3 ) Es ti m a t e s ± 2 S. E.

شکل  .4برآورد رگرسيون بازگشتی جهت آزمون پایداري ضرایب

74
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 .2.3آزمون رگرسيون غلتان

شکل  5تا  8برآورد پارامترهای رگرسیو غلتا برای دو متغیر تغییرات می ا بیکاری و
سیاستهای دولت را نشا میدهد .بر اساس اطالعات شکل  ،5در طی سالهدای 1368
تا  1371و  1373تا  1388پارامتر تغییرات می ا بیکاری با دو وقفده ،یعندی (DUNE-
 ،)2ثابت نبوده است.
Coefficient of DUNE(-2) and its two*S.E. bands based on rolling OLS
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Window size 5

شکل  .5برآورد پارامترهاي متغير ) DUNE(-2بر اساس روش رگرسيون غلتان توسط نرمافزار
ماکروفيت

در واقع ،در طی سال های مذکور تغییرات بیکاری به تغییرات اریب تورمی (به عندوا
متغیر وابسته) واکنشی متفاوت نسبت به سال های دیگر نشا داده است .ضمن آنکده در
سالهای 1369تا 1371و 1380تا  1386شیب منحنی منفی بوده اسدت ،یعندی مبادلدة
میا بیکاری و تورم در اقتصاد ایرا فقط در آ سالها معنادار بوده است.
هما طور که شکل  5نشا میدهد ،طی سالهای  1368د 1371و  1378دد 1386
پارامتر سیاست های دولت ثابت نبوده است .در واقع ،در طی سال هدای مدذکور تغییدرات
سیاست های دولت به تغییرات اریب تورمی (به عنوا متغیر وابسدته) واکنشدی متفداوت
نسبت به سالهای دیگر نشا داده است.
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Coefficient of BD and its two*S.E.
bands based on rolling OLS
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1364
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Window size 5
شکل  .6برآورد پارامترهاي متغير BDبر اساس روش رگرسيون غلتان توسط نرمافزار
ماکروفيت

هما طور که شکل  7نشا میدهدد ،طدی سدال هدای  1368تدا  1371و  1378تدا
 1386پارامتر می ا تورم با یک وقفه ثابت نبوده است .در واقع ،در طی سال های مذکور
تغییرات می ا تورم با یک وقفه به تغییدرات اریدب تدورمی (بده عندوا متغیدر وابسدته)
واکنشی متفاوت نسبت به سالهای دیگر نشا داده است.
Coefficient of INF(-1) and its two*S.E. bands based on rolling OLS
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شکل  .7برآورد پارامترهاي متغير ) Inf(-1بر اساس روش رگرسيون غلتان توسط نرمافزار
ماکروفيت

727

آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران

هما طور که شکل  8نشا میدهدد ،طدی سدال هدای  1368تدا  1371و  1378تدا
 1386پارامتر عرض از مبدأ ثابت نبوده است .در واقع ،در طی سال های مذکور عدرض از
مبدأ با تغییرات اریب تورمی (بده عندوا متغیدر وابسدته) واکنشدی متفداوت نسدبت بده
سالهای دیگدر نشدا داده اسدت .در چهدارچوب الگدوی کیدلندد و پرسدکات (،)1977
سال های مذکور اقتصاد ایرا به سبب جابهجایی منحنی فیلیپس تعمیم یافته و رو به باال
دارای رکود تورمی بوده است.
Coefficient of C and its two*S.E. bands based on rolling OLS
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شکل  .8برآورد پارامتر عرض از مبدأ ( )Cبر اساس روش رگرسيون غلتان توسط نرمافزار
ماکروفيت

شکل های  7 ،6 ،5 ،4و  8تأییدکنندة نقد لوکاس به عدم ثبدات پارامترهدا در برخدی
سال ها در اقتصاد ایرا بر اساس روش رگرسیو بازگشتی و غلتا است ،اما از آنجدا کده
مقادیر پارامترهای رگرسیو برآوردشده (خطوط وسط) مدا بدین دو خدط حددی (بداال و
پایین) د که بیانگر مقادیر انحراف معیار پارامترها در طول زما اند د قرار گرفته اند ،ثبات و
پایداری ضرایب در بلندمدت تأیید میشود.

