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چکيده
اين مطالعه با استفاده از نظريه بازي ها ،به بررسي رفتار تورم و بيکاري در ايران طي فصل دوم 4831
الي فصل سوم  4831مي پردازد .از يک الگو که امکان آزمون وجود ترجيحات نامتقارن براي بانک مرکزي را
فراهم مي سازد استفاده مي گردد .الگو مي تواند پيش بيني الگوهاي بارو-گوردون و کوکرمن-گرالچ را براي
رفتار تورم و بيکاري در ايران آزمون نمايد .در قسمت تجربي ،ابتدا واريانس شرطي بيکاري از طريق الگوي
واريانس ناهمساني شرطي رگرسيون خود همبسته تعميم يافته ( )GARCHبدست آمده و سپس الگوهاي
مرتبط توسط روش حداکثر درستنمايي برآورد شده است .نتايج نشان مي دهد که بانک مرکزي ايران داراي
رفتار نامتقارن نسبت به انحراف نرخ بيکاري از نرخ بيکاري هدف مي باشد .بنابراين ،مسئولين پولي اهميت
بيشتري به انحراف مثبت بيکاري از نرخ هدف بيکاري در مقايسه با انحراف منفي بيکاري از نرخ هدف مي
دهند .يافته ها نشان مي دهد که رفتار تورم در ايران توسط الگوي عمومي تئوري بازي قابل توضيح است .از
آنجا که واريانس شرطي بيکاري در توضيح رفتار تورم نقش مهمي ايفا مي کند توصيه مي شود که براي
جلوگيري از تغييرات تورم ،سياستگزاران با اتخاذ سياست هاي مناسب عوامل نوسان زا در بازار کار را بر
طرف سازند.
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طبقهبنديJEL: E31; E52; E61

-4مقدمه
يکي از اهداف کليدي سياستگزاران پولي در کشورهاي مختلف حفظ ثبات قيمت
ها مي باشد .به طوري که اين موضوع به صراحت در اساسنامه بانک هاي مرکزي نيز
آورده مي شود .در اين راستا ،تالش مسئولين پولي اين است که تورم را در سطح
مطلوب يا هدف خود قرار دهند تا از بروز هزينه هاي ناشي از افزايش تورم در جامعه
جلوگيري نمايند .عالوه بر اين ،مسئله اشتغال و بيکاري نيز از موضوعات مهم و مورد
توجه سياستگزاران اقتصادي مانند دولت ها و بانک هاي مرکزي است .بسياري از
اقتصاددانان معتقدند که حداقل در کوتاه مدت يک ارتباط معکوس ميان تورم و بيکاري
(منحني فليپس) وجود دارد .بنابراين ،مسئولين و سياستگزاران تالش مي کنند که از
اين ارتباط استفاده نموده و به اهداف خود دست يابند .بر اساس نظريات جديد تحت
شرايطي اين موضوع مي تواند منجر به مشکل ناسازگاري زماني 4گردد که توسط افرادي
مانند بارو و گوردون و کيدلند و پرسکات 8مورد توجه قرار گرفته است.
در الگوي بارو  -گوردون يک سياستگزار تالش مي کند که بيکاري را کاهش دهد،
در نتيجه به قاعده سياست پولي که به آن متعهد گرديده است عمل نمي کند و باعث
ايجاد تورم در هر دوره مي شوند .اما از طرفي بنگاه هاي خصوصي انتظارات خود را به
صورت عقاليي تشکيل مي دهند و مي دانند که سياستگزار پولي ،آن ها را فريب مي
دهد .بنابراين تورم را به درستي پيش بيني مي کنند و هرگونه تاثير سياست سياستگزار
پولي براي کاهش بيکاري را خنثي مي نمايند ،در نتيجه اشتغال در سطح خود باقي مي
ماند اما سياست پولي انبساطي باعث ايجاد تورم مي گردد .از اين مسئله به عنوان
ناسازگاري زماني سياست پولي نام برده مي شود.
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چنانکه مالحظه خواهيم نمود اقتصاددانان با استفاده از الگوي بارو و گوردون در
قالب نظريه بازي ها به مطالعه تورم و بيکاري پرداخته اند .هدف اين مقاله بررسي رفتار
تورم

بيکاري تحت فروض ترجيحات نامتقارن بانک مرکزي ايران نسبت به شکاف

بيکاري از نرخ طبيعي آن مي باشد .مطالعات انجام شده نشان مي دهد که تاکنون اين
موضوع براي کشور ايران با استفاده از رويکرد نظريه بازيها مورد بررسي قرار نگرفته
است .بنابراين هدف اين مقاله پر کردن اين خالء در ادبيات موضوع در اقتصاد ايران مي
باشد.
تقسيم بندي مقاله به اين صورت است که پس از مقدمه در قسمت دوم مرور بر
ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش ارائه مي شود .قسمت سوم به مباني نظري و ساختار
اختصاص دارد .نتايج تجربي در قسمت چهارم مطرح مي شود .نتيجه گيري در قسمت
پاياني ارائه شده است.
-0پيشينهپژوهش
بارو و گوردون )4338(4با کمک يک الگو در چارچوب تئوري بازي ها به بررسي
ارتباط ميان سياست پولي با تورم پرداخته و مسئله ناسازگاري ديناميک را نشان مي
دهد .مسئله سياستگزار پولي مشروط به انتظارات مردم يا بنگاه هاي خصوصي حل مي
شود .با حل الگو نشان داده مي شود که تعادل بدست آمده نسبت به سياست پولي اعالم
شده توسط سياستگزار ،زير بهينه است و سياستگزار تالش مي کند که با اتخاذ
سياست پولي بيکاري را کاهش دهد .اما زماني که مردم از هدف سياستگزار آگاه باشند،
بيکاري کاهش نخواهد يافت و اين امر فقط موجب افزايش تورم خواهد گرديد .علت
اين است که در اين الگو مردم انتظاراتشان را به صورت عقاليي شکل مي دهند و
سياستگزار در هر دوره مشروط به انتظارات مردم ،سياست بهينه را انتخاب مي کند.
ايرلند )4333( 8به بررسي مسئله ناسازگاري ديناميکي سياست پولي با استفاده از
يک الگوي سري زماني براي امريکا پرداخته ونشان مي دهد که ناسازگاري زماني در
1

)- Barro & Gordon (1983
- sub-optimal
3
)- Ireland (1999
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الگوي بارو -گوردون مي تواند رفتار نرخ تورم امريکا را در کوتاه مدت توضيح دهد .در
مقابل برخي مانند تيلور 4معتقدند که رفتار تورم در امريکا قابل اسناد به مشکل
ناسازگاري زماني نيست،
کوکرمن و گيرالچ ( ) 118بيان کرده اند که الگوي بارو-گوردون و کيدلند و
پرسکات بر اساس اين پيش فرض است که سياستگذار به دنبال دسترسي به سطح
اشتغال باالتر از سطح نرمال (نرخ بيکاري طبيعي) مي باشد ،اما اين فرض اخيراً مورد
سوال قرار گرفته است .آن ها نشان مي دهند که تحت شرايطي حتي اگر سياستگزار
سطح اشتغال نرمال (در سطح نرخ بيکاري طبيعي) را انتخاب کند باز مي تواند باعث
ايجاد تورم گردد .آن ها الگويي در چارچوب نظريه بازي ها طراحي مي نمايند که در آن
ترجيحات بانک مرکزي نامتقارن است .آن ها نشان مي دهند هنگامي که سياستگزاران
نسبت به شرايط اقتصادي نامطمئن باشند و حساسيت بيش تري در مورد بيش تر شدن
نرخ بيکاري از سطح طبيعي خود داشته باشند ،سياست هاي تورمي اتخاذ مي کنند .با
استفاده از نتايج تجربي در کشورهاي  OECDنشان مي دهند که يک ارتباط مثبت
ميان تورم و واريانس شوک هاي محصول وجود دارد و اين ارتباط زماني که بانک
مرکزي حساسيت بيش تري نسبت به تورم داشته باشد ،ضعيف تر مي شود.
روگ مورسيا ) 118( 8به بررسي قدرت پيش بيني الگوي بارو-گوردون با استفاده
از داده هاي فصلي امريکا پرداخته است .او يک الگو مبتني بر تئوري بازي با ترجيحات
نامتقارن مي سازد .در اين الگو هنگامي که پارامتر ترجيحات نامتقارن به سمت صفر
رود ،الگوي بارو-گوردون و زماني که هدف بانک مرکزي نرخ طبيعي بيکاري باشد،
الگوي کوکرمن-گيرالچ بدست مي آيد .نتايج نشان مي دهد که براي توضيح رفتار نرخ
تورم در امريکا الگوي کوکرمن-گيرالچ مناسب است .همچنين نتايج برآورد الگو نشان
مي دهد که فدرال ريزرو (بانک مرکزي آمريکا) به انحراف مثبت بيکاري از نرخ طبيعي
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)-Taylor (1997
)- Cukierman & Gerlach (2003
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)- Ruge-Murcia (2003
2

ترجيحاتنامتقارنمسئولينپوليورفتارتورم-بيکاري429................................

هدف نسبت به انحراف منفي بيکاري اهميت و وزن بيشتري مي دهد .همچنين وي
نشان مي دهد که هدف بانک مرکزي در آمريکا سطح نرخ طبيعي بيکاري مي باشد.
روگ مورسيا ) 111( 4در تحقيق ديگري با استفاده از تئوري بازي نشان مي دهد
که اگر ترجيحات بانک مرکزي نامتقارن باشد به گونه اي که به انحراف مثبت بيکاري از
نرخ طبيعي نسبت به انحراف منفي ،وزن و اهميت بيشتري بدهد و اگر هدف سطح نرخ
طبيعي بيکاري باشد ،در آن صورت تورش تورمي ايجاد مي کند .وي با استفاده از داده
هاي کشورهاي  G7نشان مي دهد که در کشورهاي امريکا و فرانسه واريانس شرطي
بيکاري و نرخ تورم به صورت مثبت با يکديگر ارتباط دارند اما در کشورهاي کانادا،
ايتاليا و انگلستان اين فرضيه تاييد نگرديد.
برليمن ( ) 112با استفاده از يک الگوي با داده هاي پانل براي  6کشور توسعه
يافته نشان مي دهد که رفتار تورم در امريکا ،انگلستان و دانمارک توسط مشکل
ناسازگاري زماني توضيح داده مي شود اما در استراليا و آلمان هيچ شواهدي مبني بر
تاييد اين نظريه وجود ندارد.
ساچسيدا و همکاران ) 144( 8به بررسي الگوي بارو-گوردون براي توضيح تورم
امريکا از اوايل دهه  21پرداخته است .آنها با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تخمين
حداکثر درستنمايي نشان داده اند که ارتباط بلند مدتي ميان تورم و بيکاري وجود دارد.
همچنين الگوي آن ها مشکل ناسازگاري زماني رفتار تورم امريکا را در بلند مدت توضيح
مي دهد.
نئونکريچ و تيلمان ) 141(1با استفاده از يک الگوي کينزي جديد 2عکس العمل
بانک مرکزي به انحراف از نرخ تورم هدف را بررسي مي کند .در اين مقاله انتظارات
تورمي بنگاه ها به انحراف از نرخ هدف تورم حساس مي باشد .به طوري که اگر تورم
1

)- Ruge-Murcia (2004
)- Berlemann (2005
3
)Sachsida et al. (2011
4
- Neuenkirch and Tillmann
5
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تحقق يافته باالتر از نرخ هدف باشد ،بانک مرکزي جهت بدست آوردن دوباره اعتماد
مردم ،نرخ بهره را باالتر قرار مي دهد .همچنين بانک مرکزي بصورت غير خطي به
شکاف تورمي واکنش نشان مي دهد .به عبارت ديگر ،براي اينکه بانک مرکزي اعتبارش
را بدست آورد ،بنگاهها بايستي مطمئن شوند که بانک مرکزي به نرخ هدف تورم اعالم
شده دست مي يابد.
در ادبيات داخلي ،مطالعه اي به بررسي رفتار تورم از ديدگاه تئوري بازي ها نپرداخته
است .تعدادي از مطالعات مانند نصر اصفهاني و ياوري )483 ( 4و کازروني و اصغري
( )4834به بررسي عوامل اسمي و واقعي موثر بر تورم در ايران پرداخته اند .همچنين
تعدادي از مطالعات مانند تشکيني ،)4832( 8محمدي و طالبلو )4833( 1و ابراهيمي و
سوري )4832( 2به بررسي رابطه ي ميان نااطميناني تورم و سطح تورم پرداخته اند.
بنابراين در اين تحقيق به بررسي رفتار تورم-بيکاري با استفاده از رويکرد تئوري بازي ها
در قالب الگوي تعديل يافته بارو-گوردون و کوکرمن-گيرالچ و در ايران مي پردازيم.
-9مبانينظريوساختارالگو
نظريات مختلفي در رابطه با تورم وجود دارد که در اينجا به برخي از مهم ترين آنها
اشاره مي گردد .تورم از نظر اقتصاددانان کينزي ،بخاطر انواع فشارها در اقتصاد توليد
شده و يک پديده صرفاً پولي نمي باشد .بنابراين در اين ديدگاه تغييرات در حجم پول به
طور مستقيم بر قيمت ها تاثير ندارد .در اينجا سه نظريه در رابطه با تورم را مطرح مي
نمايند ،که به مدل مثلثي 6معروف است .در نظريه اول ،تورم ناشي از فشار تقاضا است.
که مي تواند به علت افزايش مخارج دولت ،بخش خصوصي و  ...باشد .در ديدگاه دوم،
تورم مي تواند ناشي از فشار هزينه باشد .در اين نظريه ،تورم بخاطر کاهش در عرضه
کل ايجاد مي گردد ،که اين به نوبه خود مي تواند به علت بالياي طبيعي و يا افزايش

1

- Nasr Esfahani and Yavari (2003).
-Kazeroni, and Asghari, (2002).
3
-Tashkini (2007).
4
- Mohammadi and Taleblou,(2010).
5
- Ebrahimi and Souri (2007).
6
-Triangle model
2
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قيمت مواد اوليه باشد .در ديدگاه سوم ،تورم ناشي از انتظارات است .4اين تورم مي تواند
بخاطر زمينه قبلي مانند ماندگاري فشار تقاضا يا فشار شديد هزينه در گذشته شکل
گرفته و از طريق چرخه مزد-قيمت و يا ايجاد انتظارات تورمي تشديد گردد .به طور
نمونه در مدل معروف به مارپيچ دستمزد-قيمت ،انتظارات کارگران نقش مهمي ايفا مي
کند( .گوردون  )4333 ،در اقتصاد کالن جديد ،مدل مثلثي توسط کينزيهاي جديد
براي استخراج الگوي تورم از منحني فليپس استفاده گرديده است.
در مکتب پوليون ،تورم يک پديده پولي محسوب مي گردد .شکاف ميان عرضه و
تقاضاي پول يا افزايش نامتناسب رشد حجم پول باعث تورم مي گردد .فريدمن
( 8)4368بيان مي کند که تورم يک پديده پولي است .بر اساس نظريه مقداري ،با فرض
ثابت بودن سرعت گردش پول و محصول ،هر گونه افزايش حجم پول تنها موجب
افزايش سطح عمومي قيمت ها مي گردد.
اين در حالي است که اقتصاددانان پيرو مکتب ساختارگرايان عقيده دارند که منشأ تورم
در ساختارهاي اقتصادي است .به بيان ديگر در اين ديدگاه علت تورم ،عدم توازن در
ساختارهاي اقتصادي ،کمبود زيربناها و زيرساخت هاي اقتصادي ،گسترده بودن بخش
دولتي و تضع يف بخش خصوصي ،کسري بودجه مداوم و در حال گسترش دولت و
کشش ناپذيري عرضه در بخش هاي اساسي اقتصاد مي باشد( .کاناوس)433 ،1
گروهي ديگر از اقتصادان ها ،با استفاده از نظريه انتظارات عقاليي نشان مي دهند که
سياست هاي بانک مرکزي و مسئولين پولي مي تواند موجب تورم گردد .در اين ديدگاه،
گرايش تورمي 2مي تواند نتيجه ناسازگاري ديناميکي باشد که در قسمت بعد با جزييات
جزييات بيش تر توضيح داده خواهد شد .به طور کلي در اين ديدگاه تورم ناشي از
عکس العمل هاي مسئولين و مردم به رفتار يکديگر است که با حل يک بازي سطح آن
تعيين مي گردد .البته همان طور که رومر (  ) 14بحث مي نمايد ،آزمون نظرياتي که
1

Built in inflation
-Gordon
3
-Friedman
4
- Canavese
5
- Inflationary bias
2
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تورم را به ناسازگاري ديناميکي مرتبط مي کند مشکل است .مطالعه حاضر تالش مي
کند که در چارچوب نظريه بازي ها به آزمون رابطه تورم و بيکاري در ايران با استفاده
رويکرد ناسازگاري پويا بپردازد.
-4-9الگو
در اين قسمت با پيروي از روگ مورسيا ( 118و  ) 111چارچوب الگوي مورد استفاده
ارائه مي گردد .در اين الگو دو بازيگر شامل سياستگزار پولي و مردم وجود دارد.
استراتژي يا راهبرد سياستگزار پولي انتخاب نرخ بيکاري و نرخ تورم و استراتژي مردم
پيش بيني تورم است ،که بر اساس آن سطح دستمزد ها انتخاب مي گردد .تابع هدف
سياستگزار پولي يک تابع ضرر مي باشد که توسط رابطه ( )2و تابع هدف مردم توسط
رابطه ( )4مشخص گرديده اند .فرض مي شود که بازيگرها مدل عرضه اقتصاد را که
توسط رابطه ( )4بيان شده است مي دانند.
ut  utn   ( t   te )  t

() 4

که در آن نرخ تورم  ،  t و نرخ تورم مورد انتظار مردم (  ،)  teنرخ بيکاري تحقق يافته

 ut و نرخ بيکاري طبيعي  utn در ارتباط با يکديگر قرار گرفته اند  .يک ضريب
مثبت است و   tنشان دهنده ي جزء اختالل طرف عرضه است .در واقع رابطه (،)4
يک منحني فيليپس انتظاري تعيم يافته 4است .در اين الگو انتظارات به صورت عقاليي
شکل مي گيرد .به عبارت ديگر   teتورم انتظاري مردم در زمان  tرا مي توان به صورت
زير نشان داد:
( )

]  te  Et 1 t  E[ t I t 1

که در آن  ، Et 1اميد شرطي تورم در زمان  tمشروط به استفاده از تمام اطالعات موجود
تا پايان دوره  t-1مي باشد .مجموعه اطالعات مردم در زمان  t-1را با  I t 1نشان داده
شده است .اين مجموعه اطالعات شامل تمام پارامترهاي الگو و مشاهدات متغيرها تا
- expectations-augmented Phillips curve

1
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انتهاي زمان  t-1مي باشد .تغييرات نرخ طبيعي بيکاري به وسيله الگوي زير مدلسازي
مي شود:
utn    (1   )utn1  utn1   t

() 8

که درآن   tنشان دهنده جزء اختالل است .اين الگو نشان مي دهد که تغييرات برون
زا مانند تغيير در تکنولوژي و تغييرات جمعيتي نيروي کار مي تواند بازار کار را متاثر
ساخته و در نتيجه باعث تغيير در نرخ طبيعي بيکاري گردد .روگ مورسيا ( ) 118اين
فرض را با توجه به تحقيقات برخي مانند وينر 4و استيجر و همکاران به الگو اضافه مي
نمايند .در واقع هدف اين است که يک سري زماني براي نرخ طبيعي بيکاري ساخته

شود و سپس بررسي گردد که تا چه حد نتايج الگو هاي مختلف براي پيش بيني u 
n
t

قوي مي باشد .روگ مورسيا ( 118و  ) 111ساختار رابطه ( )8را به گونه اي طراحي
مي نمايد که بتواند در بر گيرنده الگوهاي نرخ طبيعي بيکاري ايستا 8و غير ايستا گردد.
به عبارت ديگر هنگامي که ( )   1است الگوي ريشه واحد و زماني که( ) 0    1
الگوي ايستا بدست مي آيد.
بانک مرکزي از طريق ابزار سياستي مانند حجم پول يا نرخ بهره بر نرخ تورم تاثير مي
گذارد .البته فرض اين است که اين ابزار قادر به پيش بيني کامل تورم نمي باشد .اين
مسئله از طريق رابطه زير نشان داده شده است:
() 1

 t  it   t

در اين رابطه  itابزار سياستي است و   tجزء خطاي تصادفي است .از آنجا که  itدر
زمان  t-1انتخاب مي شود ،بنابراين  it  I t 1مي باشد و مجموعه اطالعات بانک مرکزي
و عموم مردم با يکديگر مشترک است و هيچکدام از بازيگرهاي مزيت اطالعاتي ندارند.
يک بردار از شوک هاي ساختاري ( )  tبه صورت )  t  (t t  t ) I t 1 ~ N (0, tرا
در نظر مي گيريم .فرض مي گردد که

  tغير خودهمبسته با ميانگين صفر و
1

)- Weiner (1993
)- Staiger et al. (1997
3
- stationary
2
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ناهمساني واريانس است و   tماتريس واريانس-کواريانس معين مثبت مي باشد.
ترجيحات بانک مرکزي در رابطه با تورم و بيکاري توسط تابع ضرر زير نشان داده مي
شود:
() 2

)L( t , ut )  0.5( t   t* ) 2  ( /  2 )(exp( (ut  ut* ))   (ut  ut* )  1

که    0و    0پارامترهاي ترجيحات هستند و * u t* ،  tنرخ هاي هدف تورم و
بيکاري هستند .فرض مي شود   t*  0باشد .هدف بانک مرکزي حداقل سازي اين
تابع مي باشد .روگ مورسيا ( ) 118براي توضيح بيکاري در رابطه ( )2از تابع linex
که به صورت  g ( x)  (exp(x)  x  1)  2تعريف مي شود استفاده مي نمايد .اين
تابع قابليت اين را دارد که وزن هاي مختلفي براي انحراف مثبت و منفي بيکاري از
هدف را در نظر بگيرد .اگر    0باشد و نرخ بيکاري زير سطح هدفش قرار داشته
باشد ،هنگامي که بيکاري کاهش مي يابد جزء خطي اين تابع بتدريج از اهميت بيش
ت ري برخوردار شده و در نتيجه ضرر به صورت خطي افزايش مي يابد .براي نرخ بيکاري
که باالي سطح هدف است ،جزء نمايي اين تابع غلبه خواهد کردو ضرر ناشي از انحراف
مثبت از سطح هدف به صورت نمايي افزايش مي يابد .بنابراين انحراف مثبت بيکاري از
هدف نسبت به انحراف منفي داراي وزن و اهميت بيشتري در تابع ضرر بانک مرکزي
خواهد بود .بنابراين اين تابع داراي اين ويژگي است که بتواند رفتار متفاوت بانک
مرکزي را در حالت رکود و رونق تبيين نمايد .عالوه براين ،تابع به گونه اي تعريف شده
که بتواند تاثير اندازه و عالمت انحراف بيکاري بر ضرر بانک مرکزي را نشان دهد.
همچنين اين تابع مي تواند نشان دهنده اثر نوسانات (واريانس ها) بر سياست هاي پولي
باشند .البته هنگامي که    0اين تابع به صورت تابع درجه دوم معمولي که در ادبيات
موضوع غالبا استفاده مي شود تبديل مي گردد .بنابراين اين فرضيه که آيا ترجيحات
بانک مرکزي نسبت به بيکاري درجه دو است ،مي تواند با اين آزمون که آيا  به طور
معناداري مخالف صفر است مورد ارزيابي قرار گيرد( .روگ مورسيا 118،4صص-4833
)4833

)- Ruge-Murcia (2003
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رابطه زير نشان مي دهد که نرخ بيکاري که توسط بانک مرکزي هدف گذاري مي شود،
نسبتي از نرخ طبيعي بيکاري مورد انتظار است.
() 6

ut  kEt 1utn

نرخ هدف بيکاري مي تواند کمتر از نرخ طبيعي بيکاري مورد انتظار باشد) )0<k<1و يا
اينکه نرخ هدف بيکاري مي تواند برابر نرخ طبيعي بيکاري مورد انتظار باشد ) (k=1و يا
اينکه بيشتر از نرخ طبيعي بيکاري مورد انتظار باشد(.)k>1
براي حل اين بازي به صورت زير عمل مي شود .در زمان  t-1بانک مرکزي ابزار  itرا به
گونه اي انتخاب مي کند ،که تابع ضرر انتظاري مشروط به منحني فيليپس انتظاري
تعميم يافته و پيش بيني تورم توسط عموم مردم حداقل گردد .شرط مرتبه اول اين
مسئله به صورت زير است:
() 3

Et 1 t     (  ) Et 1 (exp( (ut  kEt 1utn ))  1)  0

از آنجا که تابع هدف به طور کامل محدب است ،بنابراين مساله حداقل سازي تابع زيان
يک حل منحصر به فرد دارد .اين فرض که شوک هاي ساختاري توزيع نرمال دارند،
بيان مي کند که توزيع بيکاري )مشروط به  ) I t 1نيز نرمال مي باشد .بنابراين
))  exp( (ut  kEt 1utnبه صورت لگاريتمي نرمال توزيع شده است .اگر از دو طرف
رابطه ( )4اميد شرطي گرفته شود خواهيم داشت:
() 3

Et 1ut  Et 1utn

با استفاده از رابطه ( )3و فرض انتظارات عقاليي ،مي توان ميانگين اين توزيع لگاريتمي
نرمال را به صورت )) exp( (1  k ) Et 1utn   2 u2,t 2نوشت که در آن   u2,tواريانس
شرطي بيکاري مي باشد .در واقع معادله ( )3بهترين عکس العمل بانک مرکزي به پيش
بيني تورم توسط مردم است .تابع عکس العمل بانک مرکزي نسبت به تورم انتظاري به
طور يکنواخت فزاينده است و با توجه به مقادير مختلف براي پارامتر ترجيحات مي تواند
محدب ،خطي يا مقعر باشد .تابع عکس العمل مردم در واقع رابطه انتظارات عقاليي
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(رابطه( )) مي باشد .فرض مي کنيم که نرخ بهينه تورم   *  0است .تعادل ناش
جايي است که منحني هاي ( )3و ( ) يکديگر را قطع مي نمايند .اگر ترجيحات بانک
مرکزي درجه دوم متقارن باشد ،تعادل ناش در    0است ،بنابراين اريب تورم صفر
است .از طرفي اگر    0باشد ،اريب تورم افزايش مي يابد ،حتي اگر نرخ هدف بيکاري
در سطح نرخ طبيعي بيکاري باشد ( .روگ مورسيا) 111،4
در نهايت با استفاده از معادله ( )1مي توان نشان داد که:
( )3

 t     (  )(exp( (1  k ) Et 1 utn   2 u2,t 2)  1)  A t

()41

ut  Et 1utn  B t

که ) A  (0,0,1و )  B  (1,1,است.
در نهايت با استفاده از معادله ( )1همان طور که مالحظه مي گردد ،الگو به گونه اي
طراحي گرديده است که زماني که    0ميل مي کند و  0<k<1است ،الگوي
معروف بارو-گوردون بدست مي آيد:
()44

 t      (1  k ) Et 1utn  A t

در الگوي بارو-گوردون اگر هدف نرخ طبيعي بيکاري باشد ،اريب تورم صفر خواهد
گرديد .اما در اين الگو فرض بر اين است که هدف نرخ بيکاري زير سطح نرخ طبيعي
بيکاري است و ترجيحات متقارن است ،در اين صورت اريب تورم وجود خواهد داشت .از
رابطه ( )44مي توان نتيجه گرفت که الگوي بارو-گوردون تورم را به صورت مثبت پيش
بيني مي کند و تورم به صورت خطي به نرخ مورد انتظار بيکاري وابسته است .اما زماني
که  k=1باشد ،الگويي شبيه به الگوي کوکرمن-گيرالچ بدست مي آيد .به عبارت ديگر
در اين حالت خواهيم داشت:
( )4

 t     (  )(exp( 2 u2,t 2)  1)  A t

)- Ruge-Murcia (2004
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در اين صورت حتي زماني که بانک مرکزي هدفش نرخ طبيعي بيکاري است ،اريب تورم
وجود دارد .اين نتيجه از اين فرض بدست مي آيد که ) (exp( 2 u2,t 2)  1

هميشه مثبت است و    0مي باشد .در واقع اريب تورم برابر ميزان تفاوت ميان تورم
تعادلي و تورم بهينه است .زماني که بانک مرکزي ترجيحات نامتقارن دارد و هدفش نرخ
طبيعي بيکاري است ،اريب برابر ) (  ) (exp( 2 u2,t 2)  1است .عالمت اريب
بستگي به عالمت  دارد ،به گونه اي که اگر    0باشد ،اريب ضد تورم 4وجود دارد
و اگر    0باشد اريب تورم وجود دارد .اين اريب متناسب با واريانس شرطي بيکاري
است.
در واقع زماني که تابع ضرر درجه دوم متقارن است ،حل الگو با وجود عدم اطمينان و
بدون وجود عدم اطمينان يکسان خواهد بود و فقط گشتاور(شرطي) مرتبه اول بيکاري،
نرخ تورم را توضيح مي دهد .اما زماني که ترجيحات نامتقارن بانک مرکزي وجود دارد،
منفعت نهايي تورم نسبت به بيکاري خطي نيست ،به گونه اي که اگر    0باشد ،اين
تابع محدب است .بنابراين افزايش در عدم اطمينان ،منفعت نهايي مورد انتظار تورم را
افزايش مي دهد ،به بياني ديگر در اين حالت اريب تورم افزايش مي يابد.
در الگوي بارو-گوردون و حالت خاص الگوي کوکرمن-گيرالچ به دليل ناسازگاري
سياست پولي ،اريب تورم مي تواند وجود داشته باشد ،اگر چه که در اين دو الگو
مکانيزمي که از آن طريق اريب تورم افزايش مي يابد متفاوت است .در الگوي بارو-
گوردون اريب تورم به هدف بانک مرکزي در مورد نرخ بيکاري که بايستي زير سطح نرخ
بيکاري طبيعي باشد بستگي دارد ،اما در الگوي خاص کوکرمن-گيرالچ اريب تورم با
افزايش درجه نااطميناني افزايش مي يابد و به ترجيحات نامتقارن بانک مرکزي در مورد
انحراف نرخ بيکاري بستگي دارد .اکنون با استفاده از الگوي پيشنهادي روگ مورسيا به
ارزيابي الگوهاي بارو-گوردون و کوکرمن-گيرالچ براي توضيح رفتار ديناميکي نرخ تورم
در ايران مي پردازيم.
9-9ساختارالگو
اگر   0

-Deflation bias
بدين معني است که بانک مرکزي به انحراف مثبت بيکاري از نرخ طبيعي وزن بيشتري مي دهد.

1
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در اين قسمت به پيروي از مقاالت روگ مورسيا ( 118و ) 111ساختار الگوي مورد
استفاده ارائه مي گردد .تحليل تجربي تئوري بازي که در قسمت قبل بيان گرديد ،به
سه دليل پيچيده است .اول اينکه ،نرخ طبيعي بيکاري به طور مستقيم قابل مشاهده
نيس ت ،بنابراين بايستي براي تخمين الگو با استفاده از داده هاي تورم و بيکاري يک
الگوي حل شده بسازيم .دوم اينکه ،واريانس شرطي بيکاري به طور مستقيم قابل
مشاهده نيست ،پس نياز به تخميني از   u2,tداريم ،که براي اين امر از الگوي واريانس
ناهمساني شرطي رگرسيون خود بازگشتي تعميم يافته( )GARCHاستفاده مي
نماييم .سوم اينکه ،تمام پارامترهاي ساختاري الگو را نمي توان از تخمين فرم حل شده
بدست آورد .اگر چه که عالمت ضريب   u2,tدر فرم حل شده 4اطالعاتي درباره ي
عالمت  در اختيار ما قرار مي دهد.
با تبديل معادله ( )3از طريق خطي سازي رابطه نمايي موجود در آن بوسيله بسط مرتبه
اول تيلور و استفاده از رابطه ( ،)3مي توان فرم حل شده ي زير را بدست آورد:
()48

 t  a  bEt 1ut  c u2,t  et

که در آن  aعرض از مبدا ثابت و )  b   (1  kو  c   / 2و  etجمله خطاي
فرم حل شده است .تخمين  cو  bمقادير   , , را مشخص نمي کند ،اما عالمت اين
ضرايب اطالعاتي درباره ي ترجيحات نامتقارن بانک مرکزي بيان مي دارد .از آنجا که
  ,   0هستند ،بنابراين تخمين مثبت  cبدين معني است که    0است و در
نتيجه بانک مرکزي به انحراف مثبت بيکاري از هدفش نسبت به انحراف منفي وزن
بيشتري مي دهد .بر اين اساس دو حالت خاص قابل بررسي است .زماني که    0و
در نتيجه  c  است ،الگوي بارو-گوردون حاصل مي گردد و در حالتي که  k=1و در
نتيجه  b  است ،الگوي کوکرمن-گيرالچ بدست مي آيد.
الزم است که فرم حل شده فرايند بيکاري را بدست آوريم .با استفاده از رابطه
 Et 1utn    (1   )utn1  utn1و جانشيني آن در عبارت( )41رابطه زير بدست
مي آيد:
ut    (1   )utn1  utn1   t   t   t
reduced-form

1
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عبارت    ut 1  ut 1را اضافه و کم کرده و توجه شود که
 utn  ut   t tاست ،سپس  ut 1را از دو طرف عبارت کم مي نمائيم .در نهايت
عبارت زير بدست مي آيد:
) ut    (1   )ut 1  ut 1   t   t  t   ( t 1  t 1 )   ( t i  t i

()41
در اين عبارت بيکاري به عنوان تابعي از وقايع گذشته و ترکيب خطي شوک هاي
ساختاري حال و آينده مي باشد و نرخ طبيعي بيکاري که غير قابل مشاهده است در
اين عبارت وجود ندارد .همچنين فرض مي کنيم که   t ,  t ,tدو به دو غير همبسته
ا ند و با توجه به فروضي که درباره شوک هاي ساختاري وجود دارد ،جمالت خطاي فرم
تقليل يافته توزيع نرمال با ميانگين صفر دارند و غير همبسته اند و احتماالً واريانس
ناهمساني شرطي دارند .اين رابطه در واقع به گونه اي الگوي ميانگين متحرک خود
همبسته )ARMA( 4را براي نرخ بيکاري نشان مي دهد و در حالتي که فرض شود نرخ
طبيعي بيکاري ) I(1است(    1است) ،نرخ بيکاري واقعي از فرايند
) ARIMA(1,1,2تبعيت مي کند و اگر فرض گردد که نرخ طبيعي بيکاري )I(0
است( 0    1است) ،در آن صورت نرخ بيکاري واقعي از فرايند )ARIMA(2,0,2
تبعيت مي کند .با توجه به اينکه در اين مطالعه نرخ طبيعي بيکاري ) I(1است ،بنابراين
به منظور بررسي رفتار نرخ تورم و بيکاري در ايران از متغيرهاي تورم و نرخ بيکاري از
فصل دوم سال  4831الي فصل سوم سال  4833استفاده مي گردد .ابتدا يک الگوي
ميانگين متحرک خود همبسته ( )ARMAبراي نرخ بيکاري را برازش مي کنيم و اثر
واريانس ناهمساني شرطي براي بيکاري را بررسي مي نماييم .سپس در صورت وجود اثر
ناهمساني واريانس ،با استفاده از الگوي  GARCHواريانس شرطي بيکاري را بدست
8
مي آوريم.

1

- Autoregressive Moving Average Model.
 شروع دوره را به دليل دوره رياست جمهوري جديد و تغيير سياست هاي دولت و بانک مرکزي از فصل دوم 4831انتخاب گرديده است ،همچنين پايان دوره با توجه به اطالعات موجود انتخاب گرديده است.
- 8الگوي  GARCHتوسط بولرسلف ( )Bollerslev,4336به عنوان تعميمي از الگو هاي  ARCHمطرح شد..
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در نهايت رابطه ( )48را با استفاده از روش حداکثر درستنمايي 4برآورد مي کنيم .در
پايان با استفاده از آزمون نسبت حداکثر درستنمايي بررسي مي کنيم که محدوديت
کدام الگو پذيرفته مي شود و کدام الگو در توضيح رفتار نرخ تورم در ايران کاربرد دارد.
 -1نتايجتجربي
پيش از برآورد الگوها ،متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق با استفاده از آزمون ديکي فولر
تعميم يافته و آزمون فيليپس -پرون از نظر ايستايي بررسي گرديده اند که نتايج آن در
جدول (  )4ارائه شده است.
جدول ( -)4نتايج آزمون ريشه واحد در سطح
مقادير اصلي آماره مقادير اصلي آماره ديکي
فولر تعميم يافته ()ADF
فيليپس-پرون()PP
- /31

- /3

-8/41

1/423

نام متغير
نرخ تورم
نرخ بيکاري

 مقدار بحراني آزمون ديکي فولر تعميم يافته در سطح  -8/61 ،%2ميباشد.
 مقدار بحراني آزمون فيليپس-پرون در سطح  -8/61 ،%2مي باشد.همان طور که جدول ( )4نشان مي دهد  ،نتايج آزمون ريشه واحد براي نرخ بيکاري و
نرخ تورم در سطح نشان از وجود ريشه واحد دارد .بنابراين ،آزمون هاي ريشه واحد
براي تفاضل مرتبه اول اين متغيرها نيز انجام شده است .نتايج اين آزمون ها در جدول
( ) گزارش گرديده است .هم ان طور که مشاهده مي گردد هر دو متغير نرخ بيکاري و
نرخ تورم داراي مرتبه جمعي يک يا ) I(1مي باشند.

Maximum likelihood.

1

Likelihood ratio test LR).

2
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جدول ( ) نتايج آزمون ريشه واحد با يکبار تفاضل گيري
مقادير اصلي آماره مقادير اصلي آماره ديکي نام متغير
تعميم يافته ()ADF
فيليپس-پرون()PP
نرخ بيکاري
فولر-3
/33
-41/4
-3/1

نرخ تورم

-3/64

 مقدار بحراني آزمون ديکي فولر تعميم يافته در سطح  -8/62 ،%2ميباشد.
 مقدار بحراني آزمون فيليپس-پرون در سطح  -8/62 ،%2مي باشد.با توجه به رابطه ( )41و در نظر گرفته اين که نرخ طبيعي بيکاري ) I(1مي باشد،
الگوي ) ARIMA(1,1,2را براي نرخ بيکاري برآورد مي کنيم .حال براي اينکه
مطمئن گرديم برازش مناسبي از الگوي  ARIMAانجام داده ايم ،آزمون لجانگ-باکس
( )Qرا انجام مي دهيم تا عدم وجود خودهمبستگي پي در پي در باقيمانده ها را بررسي
کنيم .اگر آماره ي  Qمحاسبه شده از مقدار کاي  -دو )  ( در سطح احتمال معين
کوچکتر باشد ،فرضيه صفر مبني بر عدم خود همبستگي در باقيمانده ها رد نمي شود.
نتايج تخمين الگوي  ARIMAو آزمون لجانگ-باکس در جدول ( )8ارائه شده است.
با توجه به نتايج جدول( ،)8مقادير آماره ( Q)3( ،Q)6( ،Q)8و (  Q)4براي الگو از
)  2 (9) ،  2 (6) ،  2 (3و )  2 (12در سطح معناداري  1/12کوچکتر است ،بنابراين
فرضيه صفر مبتني بر عدم خود همبستگي در باقيمانده ها رد نمي شود.
2

جدول(- )8نتايج آزمون لجانگ-باکس
آماره اصلي لجانگ-باکس
( Q)4

(Q ) 3

41/26

41/26

(Q ) 6
41/

(Q) 8

(Q) 4

8/13

1/18

قبل از برآورد الگو واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيو تعميم يافته بايد اطمينان
حاصل کرد که آيا اثر  ARCHدر الگوي  ARIMAانتخابي وجود دارد.
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جدول (- )1نتايج آزمون اثر ARCH
آزمون F
سطح
اعتماد
1/16

آزمون LM
F

2

سطح
اعتماد
1/16

نام متغير

نرخ
3/13
8/13
بيکاريمي باشد ،بنابراين
نتايج جدول ( )1حاکي از وجود اثر  ARCHبراي متغير بيکاري
فرضيه مبني بر عدم وجود اثر  ARCHرد مي شود و ويژگي واريانس ناهمساني براي
نرخ بيکاري در سطح  6درصد رد نمي شود .با توجه به اينکه بولرسلف ( )4336و
آکگيري( 4)4333به صورت تجربي به اين نتيجه دست يافته اند که الگوي
) GARCH(1,1اغلب اوقات بهترين برازش براي داده ها است .بنابراين الگوي
) GARCH(1,1را براي نرخ بيکاري برآورد کرده و سپس واريانس شرطي نرخ بيکاري
را بدست آورده.حالبراي اينکه مطمئن شويم تصريح مناسبي از الگو هاي GARCH
انتخابي انجام داده ايم ،آماره لجانگ-باکس را براي جمالت باقيمانده معادالت
 GARCHبدست مي آوريم که حاکي از عدم خود همبستگي در باقيمانده ها است.
همچنين آزمون اثر  ARCHبراي جمالت باقيمانده الگوي  GARCHحاکي از عدم
وجود اثر ناهمساني واريانس است .در واقع اگر الگوي  GARCHبه درستي تصريح
شده باشد ،جمالت باقيمانده داراي ناهمساني واريانس و خود همبستگي نيستند.
بنابراين الگو مناسبي برازش گرديده است .اين نتايج در جدول( )2نشان داده شده است.
جدول( )2نتايج تخمين الگوي GARCH
لجانگ -آزمون F

آماره
باکس Q)8( Qسطح
( )4
اعتماد
1/28 4/33 3/23

آزمون LM
F
سطح
اعتماد
1/24 1/83

2

الگوي انتخابي

متغير

 GARCH)4،4( 1/18نرخ
بيکارياين
اکنون با استفاده از روش حداکثر درستنمايي الگوي مورد نظر برآورد مي گردد.
سيستم شامل معادله تورم ( )48و الگوي ) ARIMA(1,1,2براي نرخ بيکاري مي
باشد .در جدول( )6نتايج تخمين حداکثر درستنمايي براي الگوي ( )48نشان داده شده
Akgiray.

1
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است .نتايج تخمين الگوي بارو-گوردون در ستون اول جدول ( )6نشان داده شده است.
اين الگو از اعمال محدوديت    0در الگوي نامتقارن معمولي بدست آمده است .در
اين الگوترجيحات بانک مرکزي درجه دوم است و واريانس شرطي بيکاري هيچ قدرت
توضيح دهندگي براي تورم ندارد و  c=0است .از طرفي در اين الگو نيز ضريب  bبه
لحاظ آماري معنادار نيست.
در ستون دوم اين جدول نتايج تخمين الگوي عمومي با ترجيحات نامتقارن بانک
مرکزي و هدف نرخ بيکاري که متناسب با نرخ طبيعي بيکاري ميباشد ،گزارش شده
است .اين الگو هيچ محدوديتي بر ترجيحات و هدف نرخ بيکاري بانک مرکزي که
متناسب با نرخ طبيعي بيکاري است اعمال نکرده است .در اين الگو ضريب نرخ
بيکاري( )bبه لحاظ آماري بي معني است .به عبارت ديگر فرضيه صفر بودن اين ضريب
از نظر آماري رد نشده است .با توجه به مبحث قسمت نظري اين بدان معناست که بانک
مرکزي نرخ بيکاري هدف را دقيقاً برابر با سطح نرخ طبيعي بيکاري قرار داده است
( .)k=1همچنين در اين الگو ضريب واريانس شرطي بيکاري مثبت و معنادار است،
بنابراين واريانس شرطي بيکاري به طور معناداري مهم تر از سطح بيکاري در توضيح
تورم مي باشد.
از آنجا که الگوي بارو-گوردون و الگوي عمومي نامتقارن ساختاري شبيه به هم دارند،
مي توان با استفاده از آزمون  LRفرضيه صفر  c  0را آزمون کنيم .تحت فرضيه صفر،
آماره  LRتوزيع   2با يک درجه آزادي دارد ،از آنجا که مقدار اين آماره بيشتر از
سطح بحراني  2%است ،بنابراين محدوديتي که توسط الگوي بارو-گوردون اعمال شده
است ،رد مي شود .اين بدان معني است که بانک مرکزي ترجيحات متقارن ندارد.
حالت ديگر الگوي ترجيحات نامتقارن اين است که بانک مرکزي هدف نرخ بيکاري را
برابر نرخ بيکاري طبيعي قرار داده است ( .)k = 1در اين الگو  b  0است ،بدين معني
که سطح نرخ بيکاري در پيش بيني تورم مفيد نمي باشد .اين الگو در ستون سوم
جدول ( )6نشان داده شده است .در اين الگو ضريب واريانس شرطي نرخ بيکاري مثبت
مي باشد ،بدين معني است که    0است و بانک مرکزي به انحراف مثبت بيکاري از
نرخ طبيعي نسبت به انحراف منفي اهميت بيشتري مي دهد .در واقع زماني که
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ترجيحات متقارن نيست ،رفتار محتاطانه بيشتر افزايش مي يابد بنابراين واريانس
شرطي بيکاري در توضيح نرخ تورم نفش دارد .آزمون  LRبراي محدوديت  b  0آماره
 /2را مي دهد که زير سطح مقدار بحراني   2با يک درجه آزادي در سطح معناداري
 2%مي باشد ،بنابراين اين محدوديت رد نمي گردد .بنابراين بانک مرکزي داراي
ترجيحات نامتقارن مي باشد.
جدول( )6تخمين حداکثر درستنمايي
الگو
عدم تقارن
with k = 1

عمومي

ضرايب

بارو-گوردون

4/33

*3/ 4

**3/66

A

()4/62
4/83
-83/63
()1/33
-

-1/18
()8/88
**4/13
()1/ 3
-86/18
()1/64
-

-1/28
()2/21
()1/2
-12/6
43/81

B

/2

-

-

C
مقدار لگاريتم درستنمايي
آماره ( H : c  0) LR
آماره LR

)( H : b  0

 عددهاي داخل پرانتز ،انحراف معيار ضرايب را نشان مي دهند و عالمت* به معنيمعناداري ضريب در سطح عدم اطمينان  2%و ** به معني معناداري ضريب در سطح
عدم اطمينان  3%مي باشد.
براساس اين نتايج ،نرخ تورم ايران توسط الگوي با وجود عدم تقارن که در آن بانک
مرکزي اهميت بيشتري به انحراف مثبت بيکاري نسبت به انحراف منفي بيکاري از نرخ
طبيعي بيکاري مي دهد بهتر توضيح داده مي شود .بنابراين الگوي بارو -گوردون با
وجود ترجيحات متقارن درجه دوم بانک مرکزي که در آن نرخ بيکاري هدف کم تر از
نرخ طبيعي بيکاري است الگوي مناسبي براي بررسي رفتار تورم و بيکاري در ايران نمي
باشد .اما الگوي کوکرمن-گيرالچ که در آن بانک مرکزي داراي ترجيحات نامتقارن مي
باشد و هدف نرخ بيکاري را برابر نرخ بيکاري طبيعي قرار داده است ،رفتار تورم و
بيکاري را بهتر از الگوي بارو-گوردون توضيح ميدهد.
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عالوه بر اين نتايج نشان مي دهد که سياستگزاران مي توانند با اتخاذ سياست هايي که
موجب کاهش نوسانات در بازار کار و نرخ بيکاري مي گردد از ايجاد تغييرات در نرخ
تورم جلوگيري نمايند .در واقع نوسان در نرخ بيکاري سبب مي گردد که مقامات پولي
از سياست هاي پولي صالحديدي استفاده نمايند .سياستگزار با اتخاذ سياست پولي در
صدد کاهش بيکاري خواهد بود اما زماني که مردم از هدف سياستگزار آگاه باشند،
بيکاري کاهش نخواهد يافت ،و اين امر فقط موجب افزايش تورم خواهد گرديد .علت آن
است که در اين الگو مردم انتظاراتشان را به صورت عقاليي شکل مي دهند و سياستگزار
در هر دوره مشروط به انتظارات مردم ،سياست بهينه را انتخاب مي کند .بنابراين اگر
سياستگزاران به قاعده سياست پولي که بدان متعهد گرديده اند عمل نمايند ،مي توانند
4
از ايجاد تغييرات در تورم در هر دوره جلوگيري کنند.
-2نتيجهگيري
اين تحقيق به بررسي ناسازگاري زماني سياست پولي با استفاده از نظريه بازي ها
پرداخته و قدرت پيش بيني الگوي بارو-گوردون ،الگوي عمومي و حالت خاصي از الگوي
کوکرمن-گيرالچ را براي ايران مورد مطالعه قرار مي دهد .در الگوي عمومي ترجيحات
بانک مرکزي نامتقارن است ،به گونه اي که بانک مرکزي مي تواند اهميت بيشتر و يا
کمتري به انحراف مثبت و منفي بيکاري از نرخ هدف بيکاري بدهد و همچنين نرخ
هدف بيکاري متناسب با نرخ طبيعي بيکاري مي باشد .الگو با استفاده از داده هاي
فصلي تورم و بيکاري و توسط روش حداکثر درستنمايي براي ايران تخمين زده شده
است .نتايج حاکي از آن است که واريانس شرطي بيکاري در توضيح تورم نسبت به
سطح بيکاري نقش مهمتري ايفا مي کند .بنابريان نوسانات بيکاري مي تواند سبب تغيير
در نرخ تورم گردد .ضريب واريانس شرطي بيکاري مثبت است .بر اساس نتايج ،بانک
مرکزي به انحراف مثبت بيکاري از نرخ هدف نسبت به انحراف منفي بيکاري وزن و
اهميت بيشتري مي دهد .به بياني ديگر ترجيحات بانک مرکزي در ايران نامتقارن مي
باشد .تخمين ضرايب فرم حل شده نشان مي دهد که نرخ بيکاري هدف بانک مرکزي
البته اينکه سياست پيروي از قاعده در مقابل سياست صالحديدي مسئولين پولي چه مزايا و معايبي براي جامعه دارد و چه
رويکردي مناسب تر است خود مبحث جداگانه اي است که احتياج به پژوهش مستقل دارد.
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همان نرخ طبيعي بيکاري مي باشد .همچنين آزمون  LRنشان مي دهد که الگوي بارو-
گوردون براي توضيح رفتار بانک مرکزي در ايران مناسب نمي باشد .الگو با وجود رفتار
نامتقارن بهتر مي تواند رفتار مسئولين پولي را در طي دروه مورد مطالعه توضيح دهد.
در واقع با افزايش بيکاري سياستگزار تالش مي کند که بيکاري را کاهش دهد ،در
نتيجه به قاعده سياست پولي که به آن متعهد گرديده است عمل نمي کند و باعث
ايجاد تورم در هر دوره مي شوند .اما از طرفي بنگاه هاي خصوصي انتظارات خود را به
صورت عقاليي تشکيل مي دهند و مي دانند که سياستگزار پولي ،آن ها را فريب مي
دهد .بنابراين تورم را پيش بيني مي کنند و هرگونه تاثير سياست سياستگزار پولي براي
کاهش بيکاري را خنثي مي نمايند ،در نتيجه اشتغال در سطح خود باقي مانده يا تغيير
آنچناني نمي نمايد اما سياست پولي انبساطي باعث ايجاد تورم مي گردد .اين همان
بحثي است که در ادبيات اقتصاد کالن و پولي به عنوان گرايش تورمي 4شناخته مي
شود.
با توجه نتايج بدست آمده و اينکه نوسانات بيکاري مي تواند سبب تغيير در نرخ تورم
گردد و انحراف مثبت بيکاري از نرخ هدف نسبت به انحراف منفي بيکاري از نرخ هدف
سبب تغيير بيشتري در نرخ تورم مي گردد ،پيشنهاد مي گردد که سياستگزاران به
منظور جلوگيري از تغيير در نرخ تورم ،از اتخاذ سياست هايي که منجر به ايجاد نوسان
در بازار کار به خصوص اگر اين نوسانات موجب انحراف مثبت نرخ بيکاري از سطح هدف
خود گردد ،خودداري نمايند.
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