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  چكيده
مالي و  ،هاي پولي در سياست عقاليي را به طور وسيع  امروزه سياستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات 

در تعدادي از . دهند تا عملكرد اقتصادي كشورشان را بهبود بخشندتنظيمي مورد استفاده قرارمي
كامل در زمينه بودن و داشتن اطالعات ها، انتظارات با فرض عقاليي الگوهاي مرتبط با اين سياست

اما در واقع فعاالن اقتصادي درباره تعدادي از پارامترهاي اين . است  گذاري شده علم اقتصاد پايه
توان در طول دوره فرايند  اين پارامترهاي نامعلوم را مي. ها اطالعات كافي و كاملي ندارند مدل

  . يادگيري در چارچوب انتظارات عقاليي تخمين زد
عقاليي تحت فرايند  هاي دولت بر تورم بر مبناي انتظارات ثير سياستدر اين مطالعه، تأ

-1388(  هاي مورد استفاده در اين مطالعه از بانك مركزي ايران داده .شده است سازي  يادگيري، الگو
   .گرفته شده است هاي توسعه اقتصادي ايران  برنامه  و همچنين از) 1368

هاي موجود در كشور، بيشتر از ساختار اقتصاد كشور و سياستنتايج مطالعه نشان داد كه تورم 
همچنين بر اساس نتايج   .دارد  شود و انتظارات تورمي مردم سهم ناچيزي در آندولت ناشي مي

هاي حاصله فرايند يادگيري در ايران به سمت انتظارات عقاليي همگرا خواهد شد، لذا سياست
شود كه باشد و پيشنهاد ميافزايش اشتغال، ناكارآمد مي اتخاذي توسط دولت براي كاهش تورم و

 .هاي خود استفاده كند منتظره و ناگهاني جهت مؤثر واقع شدن برنامههاي غيردولت از سياست

 

حالت،  –، مدل فضا يلتر كالمن، انتظارات تورمي، فياست پولي، سييانتظارات عقال: يديواژگان كل
 فرآيند يادگيري

 JEL :C22 ،D83 ،E31 ،E58 ،H30 يبند طبقه

  

                                                                                                                   
  Kazem.Farahmand@yahoo.com    مشهدكارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي  آموختهدانش. ١

  Shahnoushi@um.ac.ir                                  مشهد يدانشگاه فردوس ياستاد گروه اقتصاد كشاورز. ٢



  ينوشناصر شاهدكتركاظم فرهمند گليان و .../ تأثير سياستهاي دولت بر ميزان تورم  در ايران 

 

130

   مقدمه

در . باشد ها در كنترل تورم مي دولت  به عنوان يكي از قويترين ابزار 1هاي پولي و ماليسياست
هاي مركزي در زمينه  سالهاي اخير در علوم اقتصادي، توجه بسياري به چگونگي عملكرد بانك

سياست پولي موفقيت آميز، الزم است  براي اعمال يك. ها شده استسياست پولي بر اقتصاد كشور
مقامات پولي ارزيابي صحيحي از زمان و ميزان تأثير اين سياست بر متغيرهاي اقتصادي داشته 

اكثر اقتصاددانان در حوزه اقتصاد كالن همواره به دنبال ). 138: 1387طاهري فرد و موسوي، (باشند
هاي مركزي تابع چه قوانيني  شده توسط بانك هاي پولي اتخاذسياست اند كهجواب اين سؤال بوده

هاي مركزي طبق آنها عمل كنند است؟ و يا اينكه چه قوانيني بايد تدوين و اعمال شود تا بانك
  ؟)70: 1388خليلي عراقي، شكوري و زنگنه، (

لي و ما ،هاي پولي در سياست را به طور وسيع  2عقاليي امروزه سياستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات
انتظارات فرضيه . دهند تا عملكرد اقتصادي كشورشان را بهبود بخشند مي تنظيمي مورد استفاده قرار

، 1990در سال  بار ولينا  و   ميالدي به طور وسيع مورد استفاده گرفت 1980و  1970عقاليي در دهه
اكنون به عنوان    هم در تشكيل انتظارات مورد مطالعه قرار گرفت و 3رفتار يادگيري فعاالن اقتصادي

و  )Evans & Honkapohja, 2001: 12( شود محسوب مي يك معيار الگويي در اقتصاد كالن 
  . مطالعات فراواني در اين خصوص انجام گرفته است

و اورفانيدز ) Aoki & Nikolov, 2006( ، اوكي و نيكالو  )Giannitsarou, 2003 ( گيانيتسارو
 4در مطالعاتشان به بررسي تعادل انتظارات عقاليي) Orphanides & Williams, 2004(و ويليامز 

ريزان  اشاره كردند و با  و اهميت آنها در تصميمات سياستگذاري برنامه پرداختند و به نقش
هاي  تواند سياست به اين نتيجه رسيدند كه فرايند يادگيري مي 5گرفتن فرايند يادگيري، نظر در

  . دهد اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد و جهت آنها را تغيير
را با فرض  6نقش انتظارات تورمي) Orphanides & Williams, 2005(اورفانيدز و ويليامز 

ت سياستي دارند، بررسي كردند از ساختار اقتصاد و ترجيحا 7اينكه فعاالن اقتصادي، اطالعات ناقصي
نتايج مطالعه آنها . و بر روي تكنولوژي فرايند يادگيري به منظور تشكيل انتظارات تأكيد كردند

به سمت  تواند تورم انتظاري را افزايش دهد و انتظارات تورمي نشان داد كه فرايند يادگيري مي

                                                                                                                   
1. Monetary & Fiscal Policy 

2. Rational Expectation 

3. Economic Agents 

4. Rational Expectations Equilibrium 

5. Learning  Process 

6. Inflation Expectation 

7. Imperfect Information 
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  . انتظارات عقاليي همگرا شود
با  )Bullard & Mitra, 2002(و بوالرد و ميترا ) a,b Evans & Honkapohja, 2003(اوانس و هونكاپوهجا 

هاي اقتصادي مي بايد طوري طراحي شود تا   توجه به مطالعات خود اظهار داشتند كه سياست
آنها . مدت انتظارات بخش خصوصي به انتظارات عقاليي را فراهم آورد زمينه مساعد همگرايي بلند

هايي دانستند كه بتواند همگرايي تعادل انتظارات  دسته از سياست  را، آن هاي مناسب سياست
  . عقاليي قابل يادگيري را فراهم كند

نگر ساده استفاده كرد تا سرعت يادگيري  آينده 1از يك مدل نيوكنزين) Ferrero, 2008(فررو 
هاي پولي بانك  سياستتأثير تورم را بر ) Wang & Wong, 2005(وانگ و ونگ . را بررسي كند

آنها در اين مطالعه از فرايند يادگيري براي رسيدن به تعادل . مركزي مورد مطالعه قرار دادند
در ) Orphanides & Williams, 2007(اورفانيدز و ويليامز . انتظارات عقاليي استفاده كردند

د و يك مدل اقتصاد هاي سياست پولي بانك مركزي را بررسي كردن اي، عملكرد و ويژگي مطالعه
هاي پولي بانك مركزي تحت  كالن را تخمين زدند و نتايج مطالعه آنها نشان داد كه سياست

  .ها ناكارآمد خواهند شد باشد و اگر اطالعات ناقص باشد، اين سياست اطالعات كامل، بهينه مي
نش كافي از شود كه فعاالن اقتصادي داراي دا در فرضيه انتظارات عقاليي، معموالً فرض مي

كنند؛ لذا آنها دچار هيچگونه خطاي  اي استفاده مي اقتصاد بوده و از اطالعات موجود به صورت بهينه
با اين، حال اطالعات در مدل انتظارات عقاليي . شوند هاي خود نمي بينيسيستماتيك در پيش

ت عقاليي دفاع داناني كه خود از انتظارا شود زيرا در عمل اقتصاد فرضي بسيار مهم تلقي مي
كنند، اطالعي از مقادير پارامترها نداشته و ناچارند كه آنها را از طريق اقتصاد سنجي تخمين  مي

بنابراين، اطالعات ناقص فعاالن اقتصادي در مورد ساختار اقتصاد باعث شده كه آنها طبق يك . بزنند
برادران شركاء ، ابراهيم زاده (آوري اطالعات در آن زمينه اقدام نمايند فرايند يادگيري براي جمع

  ).2-3 :1387رودگر، 
در ) هاي دولت انتظارات فعاالن اقتصادي از سياست(كه انتظارات عقاليي  با توجه به اهميتي
هاي اخير، هاي سياست اقتصادكالن دارند و همچنين از آنجايي كه طي سالتعيين تغيير اثرات ابزار

گيري تورم در ايران داشته است، موجب شده كه توجه  شكلانتظارات تورمي نقش با اهميتي در 
بسياري از سياستمداران و دولتمردان را به خود جلب كند و آنها سعي داشته باشند كه به نوعي آثار 

اي انجام نشده  كنون مطالعه رسد در ايران در اين زمينه تا به نظر مي. آن را حذف و يا كمرنگ نمايند
بنابراين . موضوع پرداخته شده و كار علمي در اين راستا صورت نگرفته استو صرفاً به بحث نظري 

بدين منظور به بررسي . باشد هاي دولت بر تورم مي هدف اصلي مطالعه حاضر، بررسي تأثير سياست

                                                                                                                   
1. New Keynesian Model 
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هاي پولي و مالي  پردازيم كه آيا تورم  حاكم بر اقتصاد كشور متأثر از سياست اين موضوعات مي
آيا فرايند يادگيري مردم به  باشد و همچنين  كه ناشي از تورم انتظاري مردم ميدولت است يا اين

 سمت انتظارات عقاليي همگرا خواهد شد يا نه؟ 

هاي اقتصاد كالن در زمينه هدايت انتظارات و فرايند يادگيري به سمت سياست  مدل از آنجا كه
اي برخوردارند، لذا بيشتر مطالعات در زمينه انتظارات عقاليي بر روي  پولي، از اهميت و جايگاه ويژه

ه بنابراين در مطالعه حاضر، از يك نوع مدل هيبريدي اقتصاد كالن استفاد. ها صورت گرفته است اين مدل
  . گرديد تا فرضيه انتظارات عقاليي از طريق بررسي اين مدل، در اقتصاد كشور نشان داده شود

  

   تحقيق روش و نظري مباني

. باشد پذير مي امكان  انتظارات عقاليي به طرق مختلف هاي اقتصادي در چارچوب  تحليل سياست
نيازمند دانستن اطالعاتي است كه   استفاده از اين روش.  است گيري ياد فرايند ها،روش اين از يكي

  .شود به بيان آنها پرداخته مي
  

  1حالت -هاي فضا  مدل) الف

ها در  اين مدل. باشدهاي زماني ميهاي كاربردي و مهم در سريحالت، يكي از مدل -مدل فضا
از جمله انتظارات عقاليي، خطاهاي  2هاي غير قابل مشاهده اقتصاد سنجي براي متغير  ادبيات
و نرخ ) ها ها و روند چرخه(، اجزاء غير قابل مشاهده  ، درآمد دائمي گيري، مشاهدات گمشده اندازه

دادن سيستم ديناميك به صورت  دو مزيت عمده نشان. شوند بيكاري بدون شتاب به كار برده مي
هاي  دهند كه متغير ، اين توانايي را به محقق مي حالت - هاي فضا  اول اينكه مدل: حالت وجود دارد - فضا 
و  ديگر اينكه، هر مدلي كه به . هاي قابل مشاهده تخمين بزنند قابل مشاهده را با استفاده از متغير غير

بيني و يا هاي الگوريتمي برآورد، پيشتوان آن را با استفاده از روشحالت نوشته شود، مي - صورت فضا
 ).Hamilton, 1994: 372(باشد مي 3منها فيلتر كالهموار نمود كه مهمترين اين الگوريتم

  

  حالت -شكل كلي مدل فضا 

� �y  .باشدحالت به صورت زير مي -صورت كلي معادله فضا  Z� ��� d� � S� 	�                                                                                    )1(  

                                                                                                                   
1. State-Space Model 

2. Latent Variable 

3. Kalman Filter 
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��� T� ����� c� � R�η�                                                                                   )2(  

gيك ماتريس  �yدر معادله فوق، . گويند مي  1 ، معادله اندازه 1به معادله  � 1  ، Z�  يك ماتريس g � k ،��  يك ماتريسk � 1  ،d�   يك ماتريسg � 1   ،S�   ماتريسg � g  و 	ماتريس   � g � kيك ماتريس  ��در اين معادله، . گويند مي 2 ، معادله انتقال 2و به معادله . باشد مي  1 � و   1
يك ماتريس  �T. شود غير قابل مشاهده است كه به وسيله فرايند ماركوف مرتبه اول توليد مي

kانتقال � k    ،���� يك ماتريسk � 1  ،c�  ماتريسk � 1  ،R�  ماتريسk � k  وη�  ماتريس k � ������  :معادالت داريمهمچنين در اين . باشد مي 1 � N����� �H� �� Q���                                                                                 )3(  

باشد كه داراي ميانگين صفر و ماتريس  جزء اختالل غير همبسته سريالي مي �	كه در اين جا 
همبسته سريالي با ميانگين صفر و  هاي غير يك بردار تصادفي از اختالل �ηو . است �Hكوواريانس
  .)Harvey, 1994:100 -101 (باشد يم  �Qكوواريانس  ماتريس 

  :هاي فضاي حالت بايد دو فرض زير برقرار باشنددر مدل
. حالت الزم است مقدار اوليه براي بردار حالت در نظر گرفته شود - هاي فضابراي استفاده از مدل -1

�E'α  : باشد �pكوواريانس  - و ماتريس واريانس  �aبا ميانگين  3بردار حالت اوليه �αشود كه فرض مي( � a�                  var'α�( � p�                                                      )4          (  
  :يعني،  اندغير همبسته  �αهاي زماني و همچنين با در تمام دوره �ηو  �	هاي  جزء اختالل -2

  E'	�η�( � 0                           s, t � 1,2,0 , T )5     (                                               E'	�α�( � 0              E'η�α�( � 0              t � 1,2,0 , T   )6 (                                
توان با بسياري از آن ميحالت نوشت، با استفاده از  -هر مدلي را كه بتوان به صورت فضا

. بيني نمودهاي مهم و كاربردي، بردار پارامترهاي مدل را برآورد كرد و يا مشاهدات آينده را پيشالگوريتم
براي  4فيلتر كالمن يك فرايند بازگشتي. باشدحالت، فيلتر كالمن مي - مهمترين الگوريتم براي فضا

   .دارد tباشد كه بستگي به اطالعات موجود تا زمان مي tمحاسبه برآوردگرهاي بهينه بردار حالت در زمان 

  كالمن فيلتر) ب

و كالمن ) Kalman, 1960(كالمن .  شماري در زمينه كاربرد فيلتر كالمن ذكر شده است ادبيات بي
بيني  منظور فيلترينگ خطي و پيشاين رويكرد جديد را به ) Kalman & Bucy, 1961(و باسي 

هاي اقتصادي فيلتر كالمن شامل  كاربرد. كه در علم مهندسي كنترل، كاربرد دارد، معرفي كردند

                                                                                                                   
1. Measurement   Equation 

2. Transition  Equation 

3. Initial Space Vector 

4. Recursive Process  
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بيني نهايي  ، تخمين اجزاء فصلي، پيش ، ميانگين متحرك خودرگرسيوني مدل پارامتر متغير زماني
هاي مختلفي به  تواند در مدل مي كالمن يلتربنابراين، ف. باشد هاي ابتدايي داده شده و غيره مي داده

 . )Tanizaki, 1996: 1(هاي غير قابل مشاهده باشند  هايي كه شامل متغير كار رود؛ به خصوص در مدل
كند؛ به طوري هاي ديگر فيلتر كالمن، اين است كه پارامترها را لحظه به لحظه برآورد مياز مزيت

باشند، بردار حالت كه شامل پارامترهاي مجهول است را مي كه با مشاهداتي كه تا آن زمان موجود
 .كندبه نگام مي

  

  شكل كلي فيلتر كالمن

�y  :حالت به صورت زير در نظر گرفته شود - اگر مدل فضا � Z�α� � d� � ε�                E'ε�( � 0             var'ε�( � H�                              )7(  α� � T�α��� � c� � R�η�      E'η�( � 0   var'η�( � Q�    t � 1,0 , T             )8(  
aو  a  :باشد، آنگاه داريم t-1با توجه به اطالعات موجود تا زمان  �αبه عنوان بهترين برآوردكننده  ���|�2 2�|��� � T�a��� � c� )9                   (                                                                    

به عنوان  ���|�P2و همچنين اگر  باشد مي ���αكننده  دهنده بهترين برآورد نشان ���a، ينجااكه در     
باشد، آنگاه  t-1با توجه به اطالعات موجود تا زمان   �αماتريس كوواريانس بهترين برآوردكننده 

���|�P2  :داريم � T�P���T�5 � R�Q�R�5                                                                         )10(  T�5  وR�5 به ترتيب ترانهاده ماتريس T�  وR� و . باشند ميP���  نشان دهنده ماتريسm�m 
���P  :شود باشد و به صورت زير تعريف مي كوواريانس خطاي برآورد مي � E7'α��� 8 a���('α��� 8 a���(9:                                                        )11(  

 .گويند 1بينيرا معادالت پيش) 10(و ) 9(معادالت 

α� ،aمشاهده شود، با استفاده از آن و برآوردكننده  �t ،yهنگامي كه در لحظه  به هنگام  ���|�2
  :عبارتند از 2معادالت به هنگام. شودمي

  a�  � a 2�|��� � P2�|���Z�5 F����y� 8 Z�a 2�|��� 8 d��  )12(                                        P� � P 2�|��� 8 P2�|���Z�5 F���P2�|���   )13                                                                (  
. است tبا توجه به اطالعات موجود تا زمان  �αعبارت از بهترين برآورد كننده  �aدر رابطه باال،  P�  نيز كوواريانسa�  با توجه به اطالعات موجود تا زمانt همچنينو . باشدمي:  

                                                                                                                   
1. Prediction Equations  

2. Updating Equations 
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     F� � Z�P2�|���Z�5 � H�          )14   (                                                                         
  .)Harvey, 1994:104- 105(سازند ، فيلتر كالمن را مي)13(و ) 12(معادالت 

  

  معرفي مدل 

باشد كه هر، دو  اساس يك مدل كوچك هيبريدي اقتصاد كالن مي  چارچوب مطالعه حاضر بر
) Basdvant, 2005(اين مدل توسط بسوانت . گيرد اطالعات آينده و گذشته اقتصاد را در نظر مي

هاي كوچك اقتصاد كالن، اين است كه روابط ميان  از جمله فوايد مهم مدل. معرفي شده است
كنند، به طور ساده و  از لحاظ تئوريكي، پايداري را حفظ مي ، كه هاي اصلي مكانيزم انتقال متغير

كند تا به سهولت و روشني بر بهبود رابطه ميان  اين سادگي كمك مي.  دهند روشن توضيح مي
نهادهاي مختلف در سياست پولي و نتايج حاصل از آن در داخل و خارج از بانك مركزي تمركز 

�=�Argov etal., 2007: 5.(  y�<α�y( .نمود � α>y��� � β'i� 8 π�=�B 8 rC( � ε�D 

 π� � δπ��� � '1 8 δ(π�=�B � γ�y��γ>y��� � ε�G                   )15 (                       i� � '1 8 µ('rC � πI � λ'π� 8 πI( � θy�( � µi��� � ε�L                  
  

  :اين مدل از سه بخش زير تشكيل يافته است
معادله : 3و معادله ) AS(معادله عرضه كل : 2؛ معادله )AD(معادله تقاضاي كل : 1معادله 

پيروي ) پارامتر هموار است µ(با نرخ بهره هموار  كه از قانون تايلور  باشد رفتار بانك مركزي  مي
: آيد باشد كه از رابطه مقابل به دست مي تورم ساالنه مي نرخ  π :در اين معادالت . كند مي π� � ln'P�( 8 ln 'P���(  كهP كننده، قيمت مصرف شاخص i� نرخ بهره ساالنه و y�  شكاف

�y:آيد باشد كه از رابطه مقابل به دست مي توليد ساالنه مي � ln'Y( 8 ln 'YP(  )Y  توليد
 Y 1توليد ناخالص داخلي بالقوه است كه از فيلتر هودريك پرسكات YPناخالص داخلي ساالنه، 

سري زماني به براي جداسازي جزء سيكلي در يك ) HP(فيلتر هودريك پرسكات ). شود حاصل مي
جزء (  �,YPشود كه از دو قسمت  باشد، فرض مي  �Y  رود كه در اينجا اگر سري مورد نظر كار مي

�,YR(تشكيل شده باشد ) جزء سيكل( �,YRو ) روند � YP,� =Y�  .(سازي  هودريك پرسكات از حداقل
  .آيد به دست مي �,YPرابطه زير بر حسب 

Min ∑ 'Y� 8 YP,�(>T�<� � λ∑ 7�YP,�=� 8 YP,�� 8 �YP,� 8 YP,����:>T���<�  )16              (  
  Ahumada & Garegnani, 1999:10 .( rC(باشد  مي  100هاي ساالنه  براي داده λدر اينجا، 

                                                                                                                   
1. Hodrick-Prescott Filter 
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است كه از فيلتر هودريك پرسكات نرخ بهره حقيقي بر روي نمونه مورد  1خنثيحقيقي نرخ بهره 
هاي توسعه  در  برنامه اعالم شده نرخ تورم هدف است كه از تورم هدف πI.  2آيد نظر به دست مي

باشد و با توجه به اينكه انتظارات تورمي بانك مركزي ايران مي  πB.عمراني ايران گرفته شده است
شود انتظارات در ايران  كند، بنابراين، فرض مي بانك مركزي ايران انتظارات تورمي را محاسبه نمي

�π: رخ داده است، لذابه طور كامل  � t-1π�B    
β  )β    باشند بجز  ضريب  در اين مدل همه ضرايب  مثبت مي U 0.(  

πB    :باشند در اين مطالعه، معادالت اندازه و حالت، به صورت زير مي � a�,�π��� � a>,�πI � aV,�y��� � ε�         17(                              معادله اندازه(  
كه فرض   .باشد مي  t+1براي دوره  tانتظارات تورمي شكل گرفته شده در دوره  πB  كه در آن، 

هاي توسعه  كه از برنامه(، تورم هدف  شود انتظارات تورمي در ايران تابعي، از  تورم دوره قبل مي
�,AL        . ، و شكاف توليد دوره قبل است)اقتصادي كشور گرفته شده است � aL��,� � ηL,�Xi Y Z1,2,3\ )18(                      معادله حالت                                               

باشند كه تابعي از زمان  هاي حالت، ضرايب مدل مي جا متغير الزم به ذكر است كه در اين
,ε�~N'0 شود كه  همچنين فرض مي. هستند σ>(   وηL,�~N'0, 'Q�L(>( . بعد از اينكه معادالت

به منظور بررسي همگرايي فرايند يادگيري به . حالت و اندازه با استفاده از فيلتر كالمن برآورد شد
وقتي ضرايب با استفاده از فيلتر كالمن . شود سمت انتظارات عقاليي آزمون فيلتر كالمن انجام مي

حالت  -فضا همان ضرايب مدل  يكي: برآورد شد، دو سري اطالعات و داده به دست خواهد آمد
شود تا اينكه به مقدار نهايي برسد و سري  باشد كه در طول زمان لحظه به لحظه به هنگام مي مي

حالت است كه آنها مالك ما براي  -هاي معيار حاصل از تخمين ضرايب مدل فضا ديگر، انحراف
 نيا اگر .باشند ، مي شده است يا نهآزمون اينكه آيا فرايند يادگيري به سمت انتظارات عقاليي همگرا 

به سمت  ي فعاالن اقتصاديريادگي فرايند نكهيا يعني ،ابندي كاهش زمان طول در انحرافات معيار
مفهوم فرايند يادگيري را، اين . رد خواهد شد ،صورت نيا ريغ در انتظارات عقاليي همگرا شده است،

دي داراي دانش محدودي در خصوص فرايند از آنجا كه فعاالن اقتصا: توان بيان كرد طور مي
باشند و اطالعات ناقصي در اين زمينه دارند لذا همانند يك  متغيرهاي پولي و مالي در كشور مي

هاي اتفاق افتاده در  دان و آماردان كاربردي، اقتصاد را با توجه به پيشينه سياست سنجي اقتصاد

                                                                                                                   
1. Neutral Real Interest  Rate 

) Plantier & Scrimgeour, 2002(بيشتر پيرامون نرخ بهره خنثي، به مقاله پالنتير و اسكريمگوربراي جزئيات . ٢
   .رجوع شود
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ند و از تمام اطالعات موجود به صورت بهينه كن زمينه عملكرد دولت در هر زمينه پيش بيني مي
  . كنند استفاده مي

گيري شود، از آزمون  سنجي وارد نمود و از آن نتيجهحال براي اينكه آن را در قالب مدل اقتصاد
باشند  گردد، الزم به توضيح است كه واريانس معادالت حالت تابع زمان مي فيلتر كالمن استفاده مي

هستند كه اگر واريانس معادالت حالت در طول زمان كاهش  Time -Varyingو نوعي پارامتر 
وقتي در . يابند، منعكس كننده فرايند يادگيري است و مفهوم آن نيز در اقتصاد كامالً واضح است

هر مرحله از تخمين ِضرايب معادالت حالت، واريانس خطاي برآورد ِضرايب، كاهش يابد، يعني اينكه 
شود و تخمين درستي از ضرايب در هر مرحله  معادالت كوچكتر مي) Residual(قسمت پسماند 

گيرد كه بيانگر اين است كه فرآيند يادگيري اتفاق افتاده و به سمت انتظارات عقاليي  صورت مي
  .پيش خواهد رفت

يكي اينكه شكل انحرافات معيار بردارهاي : توان اين موضوع را بررسي كرد حال از دو جنبه مي
مين زده شده در طول زمان رسم شود كه اگر روند شكل آنها در طول زمان كاهش يابد، حالت تخ

روش ديگر استفاده از آزمون فيلتر . يادگيري فعاالن اقتصادي تابع انتظارات عقاليي خواهد بود
  .باشد كالمن مي

ه شد ارائ) St. Aubyn, 1996(و اوبين ) Hall etal., 1993(اين آزمون توسط هال و همكاران 
  :كه اساس آن به شكل زير است

 QL,� � λ>QL,���                         i=1, 2, 3                                                     )19(  
هاي زماني بردارهاي حالت حاصل از تخمين به  همان انحرافات معيار سري   �,QL كه در اينجا،  

هاي  مشخص است، انحرافات معيار سري 19همانطور كه از معادله . باشد  فيلتر كالمن مي  وسيله
خودشان   زند را طبق يك فرايند اتورگرسيو مرتبه اول روي وقفهزماني كه فيلتر كالمن تخمين مي

  . شودپس از ضريب به دست آمده براي محاسبه مقدار آماره استفاده ميكنيم، س رگرس مي
�Weber, 2007: 18:(  H(باشد  فرضيات و آماره آزمون فيلتر كالمن به صورت زير مي: λ � 1 . ستين ييعقال همگرا  يريادگي به سمت انتظارات  نديفرا 

H�: λ U 1 ييعقال همگرا  است.    يريادگي به سمت انتظارات  نديفرا       
  :باشد اين آزمون داراي آماره به شكل زير مي

  :آماره آزمون

HSA � ab��SE'ab(  )20(                                                                                                

براي استفاده از آزمون كالمن فيلتر، مي بايد آماره آزمون را با مقادير بحراني گزارش شده در 
  .مقايسه كرد 1جدول شماره 
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 efgمقادير بحراني آماره  .1دول ج

  مقادير بحراني  )درصد(سطح 

1  479/3-  

5  479/2-  
10  970/1-  

  St. Aubyn, 1996 : مأخذ

  
هاي توسعه  و برنامه) 1368-1388(هاي مورد استفاده در اين مطالعه از بانك مركزي ايران  داده

 الزم به ذكر مي باشد كه كليه محاسبات مربوط به اين مطالعه با نرم افزاراقتصادي ايران گرفته شده و 
Eviews7 انجام شده است.   

  

  نتايج و بحث

باشد  هاي دولت بر تورم مي همانطور كه پيشتر گفته شد، هدف كلي مطالعه، بررسي تأثير سياست
و در ادامه، به بررسي گيرد  ي مدل مورد سنجش قرار مي كه بدين منظور، ابتدا پايايي متغيرها

كه اين اهداف، بررسي ارتباط انتظارات عقاليي فعاالن   شود اهداف جزئي مطالعه پرداخته مي
اقتصادي با تورم موجود در كشور و همچنين همگرا بودن فرايند يادگيري به سمت انتظارات 

 . باشد عقاليي مي

  

  آزمون ريشه واحد ) الف

ها  شود، همه متغير همانطور كه مشاهده مي.  ها بررسي شده است ، پايايي متغير2در جدول شماره 
اند و  گيري پايا شده كه آنها  با يكبار تفاضل πو  rC ، iهاي   باشند بجز متغير پايا مي ،در سطح

استفاده  KPSSها از آزمون  الزم به ذكر است كه براي بررسي پايايي متغير. باشند پايا مي – تفاضل
 .شده است
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  KPSSنتايج حاصل از آزمون  .2 دولج

 πI ns161/0  **157/0  dπI **5/0  *5/0  y ns136/0  ***136/0  dy ***4338/0  *332/0  π  عرض از مبدأ و ترند  عرض از مبدأ متغير
ns224/0  ns108/0  dπ ns224/0  **153/0  i ns134/0  ns093/0  di ns226/0  **159/0  πB ns149/0  **147/0  dπB **5/0  *5/0  rC ns182/0  ns101/0  drC ns177/0  **166/0  

  معني بي ns، %10داري در سطح  معني  ***،%5داري در سطح  معني **، %1داري در سطح  معني *.  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

  پياده سازي) ب

شود كه آيا تورم موجود در كشور از انتظارات تورمي مردم ناشي  ابتدا به اين موضوع پرداخته مي
. باشد هاي دولت و بانك مركزي مي يا اينكه متأثر از ساختار اقتصادي كشور و سياستگذاري شود مي

براي بررسي اين موضوع معرفي كرد، كه آن تخمين   يك روش ساده) Roberts, 1997(روبرت 
از لحاظ آماري متفاوت از صفر نباشد، آنگاه  δ، 15اگر در برآورد مدل. باشد انتظارات در مدل مي

و   (Basdvant, 2005: 1076)شود  مي ان پي برد كه تورم تنها از انتظارات تورمي مردم ناشيتو مي
�H  :بنابراين: δ � 0 . يم شود يناش  يتورم مردم  يداريپا تورم از انتظارات 

H�: δ h 0         . يم شود يناش  يداريپا تورم از ساختار اقتصاد    
  .گزارش شده است 3نتايج تخمين مدل در جدول شماره 

معنادار شده است و از لحاظ آماري  δشود، ضريب  مشاهده مي 3همانطور كه از نتايج جدول 
توان نتيجه گرفت كه تورم  موجود در كشور از ساختار  باشد و بنابراين، مي متفاوت از صفر مي
 .شود هاي پولي و مالي بانك مركزي ناشي مي اقتصاد و از سياست
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 OLS به روشنتايج حاصل از تخمين مدل . 3جدول

p-value T عنوان متغيرها ضرايب مربوطه انحراف معيار  آماري 
00/0 97/6 094/0 65/0 α� 

00/0 807/5 084/0 49/0 α> 

709/0 374/0- 00014/0 0000555/0- β 

00/0 997/3 192/0 77/0 δ 

5473/0 6065/0- 8837/82 2693/50- γ� 

234/0 206/1 253/73 3619/88 γ> 

00/0 110/91 0109/0 999/0 µ 

983/0 0208/0 37/675 056/14 λ 
98/0 0217/0 1256514 86/27384 θ 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ 

  

باشند، بنابراين  مثبت    βبا توجه به اينكه طبق فرض اوليه، مي بايد تمام ضرايب بجز ضريب 
�γ  :شود در نظر گرفته مي 21محدوديتي به صورت رابطه  �  0                                                                                                        )21(  

  :تبديل خواهد شد 22به صورت معادالت  15با اعمال محدوديت باال، معادله 

iy�<α�y�=� � α>y��� � β'i� 8 π�=�B 8 rC( � ε�D              π� � δπ��� � '1 8 δ(π�=�B �γ>y��� � ε�G                    i� � '1 8 µ('rC � πI � λ'π� 8 πI( � θy�( � µi��� � ε�L  
2                                  )22(  

در . گزارش شده است 4نتايج تخمين در جدول شماره . شود دوباره تخمين زده مي 22مدل 
كه بيانگر شيب منحني تقاضاي كل   βباشد، ضريب  معادله اول كه مربوط به معادله تقاضاي كل مي

كه به ترتيب، مربوط به شكاف  <αو   �αباشد، طبق معمول منفي به دست آمده است و ضرايب  مي
باشند، تأثير مثبت و معناداري بر شكاف توليد دوره جاري دارند كه آن  توليد دوره بعد و ماقبل مي

معنادار  δدر اين معادله، ضريب . باشد ل ميمعادله دوم، معادله عرضه ك. رسد هم منطقي به نظر مي
شود، با رد فرضيه صفر، ضريب تورم انتظاري  همانطور كه در اين معادله مشاهده مي .شده است

شود و تأثير كمتري بر تورم خواهد داشت و بنابراين، تأثير متغيرها، از جمله  كوچكتر از يك مي
كه اين نتيجه مشابه . ر، بيشتر از آن خواهد بودشكاف توليد، تورم سال قبل،  و ساير عوامل ديگ

  . حاصل شده است) 50 :1384(باشد كه از مطالعه عمادزاده، صمدي و حافظي  اي مي نتيجه
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مؤثر بر تورم در ايران پرداختند كه از ) پولي و غير پولي(اي به بررسي عوامل  آنها در مطالعه
در تورم موجود در كشور دارد و تورم موجود در ديدگاه مطالعه آنها، تورم انتظاري سهم ناچيزي 

هاي اساسي در نظام اقتصادي و اجزاي  كشور را يك پديده بنياني دانستند كه ريشه در عدم تعادل
هاي مرسوم كه عمدتاً به سمت تنظيم تقاضاي كل گرايش دارند، از كارآيي الزم  آن دارد و سياست
  .  برخوردار نيستند

كه به بررسي تورم در ايران به روش ) 1370(از طباطبايي   ي ديگر ا همين طور در مطالعه
معادالت همزمان با تأكيد بر انتظارات تورمي پرداخت، نقش انتظارات تورمي را در ميزان تورم در 

هاي مالي و مخارج دولت از طريق  كشور كمرنگ دانست و نتايج مطالعه وي داد كه تأثير سياست
كه در مطالعه حاضر نيز، .  رين نقش را در ميزان افزايش تورم در كشور داردافزايش عرضه پول، باالت

ي جامعه و  دارد كه تورم موجود در كشور، بيشتر از ساختار اقتصاد طبق فرضيه مخالف، بيان مي
متغير ديگر در اين معادله، متغير . گيرد همچنين  ساير عوامل ديگر تأثيرگذار بر آن نشأت مي

شكاف توليد كه فاصله بين توليد ناخالص داخلي و توليد بالقوه است، در . باشد شكاف توليد مي
مدت از جمله ابزارهاي مفيد براي ارزيابي ميزان فشارهاي تورمي در بازار كاال و خدمات  كوتاه
باشد كه اگر سطح توليد ناخالص داخلي از سطح توليد بالقوه فراتر رود، نشانگر فشارهاي تورمي  مي
هاي انقباضي استفاده كرد و بالعكس، در صورتي كه سطح توليد  و مي بايد از سياست باشد مي

هاي  ناخالص داخلي از سطح توليد بالقوه كمتر شود، به منزله شرايط ركودي است و بايد سياست
انبساطي اعمال گردد كه اين بيانگر تأثير درست محاسبه شكاف توليد در سياستگذاري اقتصادي 

  ). 45: 1384اصفهاني، اكبري و بيدرام، رنص(باشد  مي
باشد كه مثبت شده و داراي  ضريب مربوط به شكاف توليد دوره ماقبل مي <γحال در اينجا 

تأثير مستقيمي بر تورم است و اگر سطح توليد ناخالص داخلي از سطح توليد بالقوه بيشتر باشد، در 
شود و اگر عكس آن اتفاق  هاي انقباضي استفاده  هاي اقتصادي مي بايد از سياست سياستگذاري

  .هاي انبساطي استفاده خواهد شد بيفتد، از سياست
باشد و از قانون  معادله ديگر در اينجا معادله سوم است كه مربوط به رفتار بانك مركزي مي

بر اين بيني نرخ بهره در بانك جهاني بسيار مشهور است  اين قانون در پيش. كند تايلور تبعيت مي
اساس در اين قانون، نرخ بهره تابعي از ميزان تورم هدفگذاري شده و شكاف توليد در نظر گرفته 

اين قانون، استفاده از ابزارهاي بازارپولي يعني تغيير نرخ بهره را به عنوان مكانيسمي براي . شود مي
) هدفگذاري شده(نظر كند كه طبق اين قاعده، اگر تورم از مقدار مورد كاهش نرخ تورم توصيه مي

گذاري شده بود، نرخ بهره كاهش  تر از حد هدف بيشتر بود، بايد نرخ بهره افزايش يابد و اگر پايين
  . يابد تا تورم را افزايش دهد و يك رابطه  مخالف بين نرخ بهره و تورم وجود خواهد داشت مي
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بت شده و از آنجا كه مث λدهد، ضريب  همانطور كه نتايج مطالعه در اين معادله نشان مي
هاي توسعه  هيچگاه در طي سالهاي مورد مطالعه، تورم كشور به تورم هدفگذاري شده در برنامه

�π'عمراني كشور نرسيده و همواره بزرگتر از آن بوده است، لذا عبارت داخل پرانتز  8 πI(  مثبت
و  µدو ضريب ديگر . ،  نشانگر اين است كه رفتار بانك مركزي طبق قانون تايلور پيش رفته استλ شدن ضريب برآورد شده تشده و بنابراين، مي بايد طبق قانون تايلور، نرخ بهره افزايش يابد كه مثب

،θ باشند كه هر دو، تأثير مثبتي بر نرخ  به ترتيب، ضرايب نرخ بهره دوره قبل و شكاف توليد مي
واقعيت است كه ميزان نرخ بهره بهره دارند كه مثبت شدن ضريب نرخ بهره دوره قبل، گوياي اين 

  .دوره ماقبل در تعيين نرخ بهره در دوره جاري توسط بانك مركزي تأثيرگذار است 
  

  حاصل از اعمال محدوديت OLS به روش نتايج تخمين مدل .4جدول

p-value T عنوان متغيرها ضرايب مربوطه انحراف معيار  آماري 
00/0 97/6 094/0 65/0 α� 

00/0 807/5 084/0 49/0 α> 

7095/0 3749/0- 000148/0 0000555/0- β 

00/0 4109/4 1818/0 8019/0 δ 

2901/0 070/1 4115/58 5321/62 γ> 

00/0 1104/91 0109/0 999/0 µ 

9835/0 02081/0 3727/675 0567/14 λ 
9827/0  021794/0  1256514  86/27384  θ 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
. هاي حالت توسط فيلتر كالمن ارائه شده است نتايج حاصل از تخمين بردار، 5در جدول شماره 

پس از چندين مرحله برآورد  A3و  A1،  A2گردد، مقدار متغيرهاي حالت  همانطور كه مشاهده مي
 A3براي  196/105و  A2براي  A1 ،024/2براي  -0514/0و به هنگام سازي، به مقدار نهايي 

  .رسيده است
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 هاي حالت نتايج تخمين متغير .5جدول 

p-value Final state هاي حالت متغير 

00/0 05141/0 - A1 

00/0 0240/2 A2 

00/0 196/105 A3 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
با توجه به آنكه مقدار  .گزارش شده است 6نتايج حاصل از آزمون فيلتر كالمن در جدول شماره 

به دست آمده است و همچنين با توجه به مقادير بحراني گزارش شده در  -6آماره آزمون برابر 
شود كه فرضيه صفر كه بيانگر همگرا نبودن فرايند يادگيري به سمت  ، نتيجه گرفته مي1جدول 

آن، كه بيانگر همگرا  شود و فرض مخالف درصد رد مي 99انتظارات عقاليي است، در سطح اطمينان 
وقتي فرايند يادگيري . شود بودن فرايند يادگيري به سمت انتظارات عقاليي است، پذيرفته مي

فعاالن اقتصادي به سمت انتظارات عقاليي همگرا باشد، بدين مفهوم است كه آنان تمامي اطالعات 
كنند و در اين  بيني ميهاي اقتصادي را  به طور كامل پيش  موجود در مورد رفتار آينده متغير

پذير خواهند بود و يك تعادل پايدار را در تمامي بازارها ايجاد  ها و دستمزدها انعطاف شرايط، قيمت
هاي  بيني مدت هم، انتظارات با واقعيت منطبق خواهند شد و پيش خواهد كرد كه حتي در كوتاه

توانند  يقت، افراد عقاليي ميدر حق. بدون تورش بر مبناي اطالعات مناسب به وجود خواهد آمد
مشاهدات گذشته خود در خصوص رفتار مسئوالن را مورد استفاده قرار دهند تا  قاعده سياستگذاري را 

  . هاي سياستگذاران آينده مورد استفاده قرار دهند كشف كنند و آن را براي پيش بيني حركت
هاي دولت را با انجام دادن تعديالت  ست سياتوانند تأثير  ها مي بيني آنگاه بر اساس اين پيش

هاي اقتصادي  هاي اسمي اصالح كنند و در نتيجه، سياست مناسب در مورد دستمزدها و قيمت
اي  بايد به شيوه در اين صورت، سياستگذاران يا مي. دولت در كنترل تورم بي تأثير خواهند شد

  .قاعده سياستگذاري را تغيير دهندتصادفي و غير قابل پيش بيني عمل كنند و يا مخفيانه 
  

 نتايج حاصل از آزمون فيلتر كالمن .6 جدول

  ضريب انحراف معيار  tآماره 

84/12 05/0 7/0 

 HSAآماره     -6

  يافته هاي تحقيق: منبع
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هاي زماني ايجاد شده توسط فيلتر كالمن  توان از طريق مشاهده نمودار سري اين نتيجه را مي
هاي زماني ايجاد شده بردارهاي حالت از تخمين فيلتر كالمن  روند سري 1شكل . آوردنيز به دست 

تواند راهنماي خوبي براي پي  روند اين نمودارها مي.  دهد هاي آن را نشان مي انحراف معيار 2و شكل 
، شود بردن به فرايند يادگيري و رسيدن به تعادل انتظارات عقاليي باشد و همانطور كه مشاهده مي

باشد كه در  به دليل اينكه انحراف معيارهاي هر سه بردار حالت روند نزولي داشته، بدان معني مي
توان  طول زمان مقدار واريانس خطاي برآورد بردارهاي حالت در حال كاهش است و بنابراين، مي

   .خواهد بودنتيجه گرفت كه فرايند يادگيري، اتفاق افتاده و به سمت تعادل انتظارات عقاليي همگرا 
  

 سري زماني بردارهاي حالت حاصل از برآورد توسط فيلتر كالمن .1شكل

   
  

  سري زماني انحرافات معيار بردارهاي حالت حاصل از برآورد توسط فيلتر كالمن .2شكل 

   
بنابراين با توجه به دو بخش اصلي اين مقاله كه  بررسي گرديد، انتظارات تورمي مردم سهم 
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دهي تورم در كشور  دارد و همچنين فرايند يادگيري فعاالن اقتصادي به سمت  شكلناچيزي در 

مدل كلي كه مورد بحث قرار داده شد، از سه بخش كلي . انتظارات عقاليي  همگرا خواهد بود

در بخش عرضه كل، . و رفتار بانك مركزي تشكيل شده است) AS(، عرضه كل)AD(تقاضاي كل 

قبل و  همچنين  شكاف توليد دوره حال و گذشته در نظر   اري، تورم دورهتورم تابعي از تورم انتظ

كه طبق آزمون فرضيه قسمت اول مطالعه، سهم شكاف توليد و مشكالت . گرفته شده است

دهي انتظارات است و به عبارت ديگر، عوامل  ساختاري، بيشتر از انتظارات تورمي مردم در شكل

گيرد، سبب بروز فشارهاي تورمي بر اقتصاد  ي بخشي نشأت ميها ساختاري كه خود از عدم تعادل

  . كشور شده است

دانان و  الزم به ذكر است كه در تبيين علل تورم در ايران، طيفي از داليل، توسط اقتصاد

شود؛ از مشكالت مربوط به مباني اقتصاد خرد، تنگناهاي ساختاري  هاي اقتصادي مطرح مي دستگاه

اي،  هاي پولي، مالي، ارزي، هزينه اقتصادي گرفته تا نحوه اجراي سياستهاي  و ضعف بنيان

شود كه همه اين عوامل به واقع در اقتصاد  با دقت نظر، مالحظه مي. هاي خارجي و انتظارات تكانه

هاي  توان بين شدت اثر گذاري اين عوامل در تبيين تكانه ايران موجود و اثر گذارند؛ اگر چه مي

، واملدر كنار همه اين عميز قائل شد يا به برخي اهميت بيشتري داد، اما در واقع مختلف قيمتي ت

مهمترين  ،در كشورهاي كم توسعه يافته به طور كلي. داردبيشتري  تورم با ساختار كشور ارتباط

به طوري كه بازدهي  ؛مشكل، تورم ساختاري است كه ناشي از كم توسعه يافتگي ساختار توليد است

  . پاسخگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست ،ليدپايين تو

هاي ارزي  هاي مداوم و شوك هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه با توجه به ويژگي

عوامل بروز اين اهم انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از  حاصل از درآمد نفت و بي

انضباط مالي دولت از  ، شاملدر ايرانآن هاي مقابله با  حل مهمترين راهو  پديده در كشور هستند

هاي  طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه

تبع ه اي كه موجب افزايش پايه پولي و ب ها، نحوه استفاده از دالرهاي نفتي به گونه جاري دستگاه

پرهيز از (ح بازارهاي مالي و پولي اصالح ساختار مالياتي، اصال. افزايش نقدينگي نشود ،آن

گذاري به نحوي كه به افزايش توليد منجر شده،  و افزايش سرمايه) هاي انبساطي پولي سياست

و  مانند بازار مسكن(جويانه و داللي دارد  هاي رانت هايي كه عواقبي چون فعاليت پرهيز از سياست

  .باشد مي وري كل عوامل توليد هو افزايش توليد و بهر) همچنين اخيراً نيز بازار ارز

شود كه فرايند يادگيري فعاالن  در ادامه، طبق آزمون فرضيه قسمت دوم مطالعه مشخص مي
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بدين شكل كه فعاالن اقتصادي از تمام . اقتصادي به سمت انتظارات عقاليي همگرا خواهد شد

أثير آن بر روي توسط بانك مركزي و ت پولي حجم در دسترس، از جمله افزايش رشداطالعات 

 - هاي پولي و مالي از طرف دولت  اعمال سياست تقاضاي كل اقتصاد آگاهي كامل دارند و بنابراين،

دولت چه  از اينكهعاالن اقتصادي از جمله نيروي كار، ف و  ثير است،أت نيز بي -مدت  حتي در كوتاه

بيني   اثر آن را روي تورم، به نحو صحيح پيش دارند واطالع  كند    به چه نحوي اجرا مي و سياستي را

 و تنها شوند،    دولت مي   ها، سبب خنثي شدن سياست  كرده و با تغيير دستمزدها متناسب با قيمت

پولي كه از نظر پيروان انتظارات عقاليي قادر به تغيير    بويژه سياست(هاي پولي و مالي  اگر سياست

توانند روي توليد    بيني نشده و غافلگيرانه اجرا شوند، مي  ره، پيش، به طور غيرمنتظ)تقاضاي كل است

 . و اشتغال و بيكاري اثر گذار باشند، حتي اگر انتظارات به شكل عقاليي شكل بگيرند

از  اًدر واقع اگر دولت مكرراي كه در اينجا مي بايد بدان توجه كرد، اين است كه  نكته

نشده، جهت اثر گذاشتن بر توليد، اشتغال و بيكاري استفاده  ي بين    هاي غيرمنتظره و پيش سياست

ن اقتصادي شده و با تغييرات شديد و پرنوسان در تورم فعاالاعتمادي در ميان     كند، سبب ايجاد بي

اقتصاد بر جاي خواهد بر آثار مخربي را  ،هاي بعدي مواجه خواهد شد و اين خود  انتظاري در دوره

در شرايط كنوني كه دولت با فعاالن اقتصادي مواجه است كه انتظارات خود را به بنابراين  . گذاشت

در زمينه سياستگذاري، موضوع مهمي خواهد بود كه   دهند، اعتبار دولت صورت عقاليي شكل مي

اگر مقامات دولتي در يك دوره زماني با تخطي از سياست  .مي بايد حساب شده با آن برخورد كرد

مين كنند، آنگاه اعتبار خود را نزد أتري را ت فق شوند تا سطح بيكاري و تورم پاييناعالمي خود، مو

هاي اعالمي مقامات برايشان معتبر نخواهد بود،  فعاالن اقتصادي از دست داده و ديگر سياست

هاي آتي زيادتري را كه  مدت ناشي از فريب فعاالن اقتصادي، هزينه بنابراين دستيابي به منافع كوتاه

الزم است كه در چنين محيط  ،باشد، تحميل خواهد كرد اشي از كاهش اعتبار سياستگذاران مين

ذاري گسياست و. گرفته شوندهاي سياستگذاري اقتصادي مد نظر قرار  ، افق پيچيدگياقتصادي

مد نظر قرار نيز تري  بايد يك افق زماني بلندمدت نباشد ومنوط به يك دوره زماني  اقتصادي صرفاً

   .ته شودگرف
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  گيري نتيجه

عقاليي تحت فرايند يادگيري،  هاي دولت بر تورم بر مبناي انتظارات در اين مطالعه، تأثير سياست

هاي  نتايج مطالعه نشان داد تورم موجود در كشور از ساختار اقتصاد كشور و سياست. سازي شد الگو

. اندكي در ايجاد تورم در كشور داردشود و انتظارات تورمي مردم سهم  پولي و مالي دولت حاصل مي

همچنين نتايج مطالعه نشان داد كه فرايند يادگيري فعاالن اقتصادي به سمت انتظارات عقاليي 

توسط فعاالن   هاي دولت در زمينه كنترل تورم رود و اين گوياي آن است كه سياست پيش مي

ها ناكارآمد بوده و  اين سياست اقتصادي، پيش بيني شده و اثر آنها را خنثي خواهند كرد، لذا

شود كه دولت براي رسيدن به اهداف خود، با در نظر گرفتن يك افق زماني بلندمدت  پيشنهاد مي

 .بيني نشده اتخاذ نمايد هاي غير منتظره و پيش سياست
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