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  سیمز. کریستوفر ای                                                                            
   شیکاگو                        دانشگاه                                                             

  1محمد نجار فیروزجایی: ترجمه
  

 2های زمانی و اقتصاد کالن کاربردی کریستوفر سیمز یکی از پیشروان مشهور در حوزۀ اقتصادسنجی سری
حاضر عضو  رحالبوده و د 3از افتخارات متعدد او این است که رئیس انجمن اقتصادسنجی. است

های زمانی و اقتصاد کالن تجربی   در نظریه آماری سریسهم اساسیوی . آکادمی ملی علوم است
گرفته از مسائل  که کارهای او نشأت  دقیقاً به این دلیل ند تأثیرگذاربسیارکارهای سیمز . داشته است

های انتزاعی   در محیطوی نه تنها به مطالعه سواالت تقریب آماری. اند مهم اقتصاد کالن بوده
گیری را برای طیفی از مشکالت خاص پیشِ  توان سازوکار نتیجه پرداخته، بلکه نشان داد چگونه می

 4های زمانی بودن در سری این کاربردها شامل ویژگی فصلی. کار برد روی محققان کاربردی به 
. ای اقتصادی استهای آماری دارای زیربناه بندی مدل در فرمول 6زمانی و تقریب 5تجمیع
با  8 برداری های خودرگرسیون  روشبسطهای زمانی و  در سری 7 سیمز در زمینه علیتنقشاین،  بر عالوه

 استفاده بیش از تمام عیاردار و منتقد  سیمز طرف. مجموعه مهمی از تحقیقات تجربی تکمیل شد
تحقیقات تجربی او و با توجه به . های آماری خودرگرسیون برداری بوده است اندازه از روش

های  سازی سیاست کارهای مرتبط با او، سیمز یکی از پیشتازان بازنگری در خصوص چگونگی مدل
وگو  گفت. های پولی بر کل اقتصاد است پولی و تجدید نظر در مورد مسیرهای تأثیرگذاری سیاست

                                                 
 najjar.m@gmail.com                                              .         مشاور معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 1

2. Applied Macroeconomics 
3. Econometric Society 
4. Seasonality 
5. Aggregation 
6. Approximation 
7. Causality 
8. Vector Autoregressive Methods 
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و در عرصه علم اقتصاد  انقش هایبا کریستوفر سیمز، فرصتی برای آشنایی بیشتر با تعداد زیادی از 
به بسیاری از مشکالت اقتصادی   واحد و خاصی نسبت دیدگاهمثالً سیمز معموالً . سازد  میفراهمرا 

  .تشخیص است های مختلف قابل های وی به پرسش  در پاسخصراحت که به دیدگاهیدارد، 
 

 هاروارد و برکلیهای   دانشگاهتحصیالت تکمیلیعنوان دانشجوی   با نگاهی به گذشته، به:هانسن
 موثرگیری تفکر شما در مورد اقتصاد و اقتصادسنجی  ، چه عوامل مهمی بر شکل1960در نیمه دهۀ 

  بودند؟
 را وقتی فوق لیسانس واقعیت این بود که من واحدهای درسی آمار و اقتصادسنجی :سیمز

شته ریاضی من دانشجوی مقطع کارشناسی ر. شروع کردم که دانشجوی کارشناسی هاروارد بودم
 درس اقتصادسنجی کارشناسی. بودم و در سال آخر تحصیلم، بعضی دروس اقتصادی را گذراندم

گذراندم که وی بعداً استاد راهنمای من شد و درس آمار مربوط به  1هنک هوتاکرارشد را با  
  .2ارشد را با دمپستر  کارشناسی

ؤثر و سودمند بودند، اما پیش از این مندی من به اقتصاد م اگرچه این دو کالس هر دو در عالقه
تصمیم داشتم تحصیالتم را در مقطع کارشناسی . مندم دانستم که به علم اقتصاد و آمار با هم عالقه می

های آخر تحصیل   در اوایل سالم که در این مورد با استادبه یاد دارمارشد ریاضیات ادامه دهم و 
. به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بپردازمصحبت کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم که 

جا در سال اول اقتصادسنجی   رفتم، که در آنبرکلیسال به دانشگاه  ، برای مدت یک1963در سال 
سپس به دالیل شخصی و نه . گذراندم 5فادن دن مکرا با  4و نظریۀ اقتصادی 3رگنسنجودیل را با 
 تعدادی از هاروارداگر چه در .  برگشتمهاروارد، به برکلیرضایت از فضای علمی   دلیل عدم به

های اقتصادسنجی را هم   اقتصادی را گذراندم اما مطمئن نیستم که آن زمان کالسنظزیههای  کالس
رساله من در مورد پیشرفت تکنولوژیکی . ام کار کردم  بر روی رسالههوتاکربا . گذرانده باشم

  . در قالب مدل وقفه زمانی گسسته ارائه شده بودندهای قبلی بود که در آن همه مدل 6ضمنی
های پیوسته نوشته بود،  های مصرف در زمان بندی مدل  قبالً کتابی در زمینه فرمولهوتاکر

متعاقب این . پیوسته کار کنم زمان  باهای بندی مدل  به من گفت که باید که بر روی فرمولاینبنابر

                                                 
1. Henk Houthakker 
2. Dempster 
3. Dale Jorgensen 
4. Economic Theory 
5. Dan McFadden 
6. Embodied Technological Progress 
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که، او باعث ایجاد ارتباط بین من و  تر این مهم. یات یاد بگیرم ریاض بیشترپیشنهاد مرا مجبور کرد تا
. دانست شد که آن زمان در هاروارد بود و ریاضیات مربوط به موضوع رساله مرا خوب می 1چیپمن

هایی در زمینۀ تقریب در  احتماالً همه این عوامل بر این حقیقت تأثیرگذار بود که بعدها مقاله
  .نوشتم 2وقفه های باوقفه و بدون زمان

  
 .دهد مورد توجه قرار می تحقیق اولیه شما طیفی از مشکالت مربوط به تقریب آماری را :هانسن

، تقریب پارامتر )1971سیمز ( 4زمان پیوستههای  مدل  از3ناپیوسته  زمان شامل مطالعه تقریبکاراین 
 و مشکل رایج) 1972سیمز (تر  های پویای اقتصادی متداول توزیعی و مدل وقفه های با محدود در مدل

بیشتر این تحقیقات . است) 1971سیمز ) (نامحدود(تقریب آماری در فضاهای پارامتری چندبُعدی 
انگیزه . قبل از تحقیقات آماری و سایر کارهای تحقیقاتی مربوط به این موضوع انجام شده است

  اصلی این کار تحقیقاتی چه بود؟
وقفهِ زمانی مربوط به تأثیرپذیری  سازی باوقفه و بدون ه مدلبخشی از انگیزهِ تفکر دربار :سیمز

 به سهولتکه من در مورد آنها مطالعه کردم،  5خوشه ایاگرچه در الگوهای . از هوتاکر است
گذاری در نظر گرفت، اما نیاز داشتم تا  توان تولید را به عنوان تابعی از روند گذشته سرمایه می
 این موضوع مستلزم یافتن معکوس عملگرهای. از روند گذشته تولید بیان کنممثابه تابعی  وری را به بهره
، این زمان ناپیوستههای  اگرچه در مدل. بودند 8آنها توابع با دقت باال 7بود که هسته اصلی 6خطی

 9یافته  در نهایت به توابع تعمیمپیوسته  زمانهای دسترسی است، اما در مدل آسانی قابل موضوع به
 در تحقیقاتش در زمینه مصرف هوتاکرتر از کاری بود که   این کار از لحاظ ریاضی پیچیده.رسیم می

داد این موضوع و  کار گرفته بودم که به من اجازه می ای را به من ابزارهای تکنیکی. انجام داده بود
 تقریب در نتیجه بخشی از انگیزه من برای تحقیق بر روی. مشکالت مرتبط با تقریب را شناسایی کنم

تا حدی به این دلیل بود که از لحاظ تکنیکی آمادگی شناسایی این موضوعات در تقریب را داشتم 
های اقتصادسنجی رنج  های اقتصادی و نظریه که از شکاف بزرگ میان نظریه و تا حدی هم این

                                                 
1. Chipman 
2. Continuous and Discrete Time 
3. Discrete-Time Approximation 
4. Continuous-Time Models 
5. Vintage Models 
6. Linear Operator 
7. Kernel 
8. Nice Function 
9. Generalized Function 
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 دسنجیشود و نظریه اقتصا  مطرح میزمان پیوستههای  نظریه اقتصادی پویا اغلب در مدل. بردم می
  گسسته پندارد مدلی صحیح در این زمینه در اختیار دارد که در زمان گیرد که می دانی را درنظر می 

 .چیز غیر از مقادیر پارامترهای آن مجهول نیست نوشته شده و هیچ
  

رسد که این مقاالت در  نظر می  این مقاالت چگونه پذیرفته و منتشر شدند؟ چنین به:هانسن
  .آور بودند کنیکی برای خیلی از اقتصاددانان دلهرهآن زمان از نظر ت

کردم که این مقاالت چندان مورد توجه خوانندگان زیادی  ها فکر می  خب، آن وقت:سیمز
را برای ) c1971سیمز  (ناپیوسته و پیوستهمقاله تقریب . ور نبود قرار نگیرد، بنابراین برای آنها دلهره

دعی بود که توام با کم لطفی مگزارشِ داوریِ  .فرستادم 1کااکونومتریبررسی و داوری برای مجله 
تمام کارهای انجام شده در این تحقیق، قبالً انجام شده است و مقاله حرف جدیدی برای گفتن 

های باوقفه بحث کرده بود،   پیش از این در مورد تقریب منطقی توزیعرگنسندیل جوگرچه . ندارد
 این ،به هرحال. های آماری خیلی ضعیف بود رائه کرده بود برای تقریبای که از تقریب ا اما مفهوم ضمنی

بنابراین، داور حتی . چیز خاصی بدست نمی دهد زمان ناپیوسته و زمان پیوستههای   تخمینمقاله با
 با استفاده مدل زمان پیوسته و تقریب باوقفهمتوجه این موضوع نشده بود که میان تقریب یک مدل 

  . تفاوت وجود دارددۀ زمان گسسته،برآوردشاز مدل 
عدی از لحاظ فنی فراتر از آن چیز بود  بجاکه مطالعه من بر روی فضاهای نامحدود چند از آن

 2را ابتدا برای سالنامۀ آمار ریاضی) d1971(رسید، مقالۀ سیمز  که در مجالت اقتصادی به چاپ می
 کوتاهی نگذشته بود که سردبیر آن به من مدت نسبتاً. فرستادم و بعد از آن برای یک مجله اقتصادی

این .  بودسختپیدا کردن داور برای این مقاله . قدر طول کشید که این متأسفم از این«: نوشتچنین 
نظر داور نیز بدین شرح بود که من واقعاً متوجه نشدم این مقاله درباره چیست، اما » «.هم نظر داور
  ».کنم باید آن را چاپ کنیم درست بودند، در نتیجه  فکر می ظاهرا ایا را بررسی کردم،بعضی از قض

. دانان یا اقتصاددانان آن مقاله را بخوانند  زیادی از اقتصادسنجیعدهکردم که  آن زمان فکر نمی
ام را   و مقالهزمان گسستههای  هایم در مورد تخمین مدل او مقاله. یک استثناء بود 3تام سارجنتالبته 
  )e1974سیمز (توزیعی   باوقفه زمان گسستههای در مورد تخمین مدل 4آمار آمریکاانجمن  ژورنالدر 

 تامدرواقع، . را مطالعه و به گسترش و شناساندن آنها کمک کرد 5دامنه توالیهای  با استفاده از روش
                                                 
1. Econometica 
2. Annals of Mathematical Statistics 
3. Tom Sargent 
4. Journal of American Statistical Association 
5. Frequency-Domain Method 
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 اثرگذاری بود و اگرچه تأثیر وی باعث شد این تحقیق مورد توجه تعدادی از افراد قرار  خواننده
ها را سخت و پیچیده  یرد، اما حقیقت این بود که بسیاری از اقتصاددانان استفاده از این روشبگ
  .دانستند می

  
عضو جدید هیئت علمی یک .  بودهاروارداولین شغل شما استادیاری دانشگاه  :هانسن
  رسید؟ نظر می  چگونه بهندانشکده بود
یقیناً . هر دانشکده دیگری نداشت چندانی با عضو هیئت علمی بودن فرقاحتماالً  :سیمز

که  واقعاً قصد داشتم بعد از این. جا رفتم، متفاوت بود  که بعداً به آن1سوتا مینههاروارد با دانشگاه 
اما به این دلیل هاروارد را . سوتا ترک کنم دوره دکترا را تمام کردم، فوراً هاروارد را به قصد مینه

 1گریلیچز اعالم کرد که هارواردل اتمام دورۀ دکترا بودم، ترک نکردم که در طول مدتی که در حا
تواند  کردم که همکاری با آنها در مدتی کوتاه می تصور می.  را استخدام کرده استرگنسنجوو 

 . بودبا نشاط تریسوتا بروم که مکان  بعد از دو سال، تصمیم گرفتم به مینه. طور هم بود مفید باشد و همین
  . تجربه نکرده بودمهاروارد وجود داشت که تا آن زمان چنین چیزی را در وبیخجا فضای فکری  آن

  
 فریدمن، مجذوب مقالۀ شما با ازجملهدانان در دهۀ هفتاد،  دانم که اقتصادکالن می :هانسن

آیا این اولین مقاله کاربردی شما برای جلب . شدند) b1972سیمز ( »2پول، درآمد و علیت«عنوان 
  دانان نسبت به این مقاله چه بود؟ العمل اقتصادکالن بود؟ عکستوجه نظرات  قابل

اگر بگوییم این اولین مقاله من در زمینه اقتصاد کالن بود که توجه اغراق آمیز نیست  :سیمز
کنم قبل از این مقاله چاپ  دو مقاله دیگر هم بودند که فکر می. خود ساختبه زیادی را معطوف 

 3 مضاعف ارزش افزودهتورم زداییدر مورد ) 1969سیمز (اله من مق. شدند و کاربردی هم بودند
عدد نظریه . گیرد عنوان مرجع مورد استفاده قرار می اوقات توسط بعضی افراد به هنوز هم گاهی

اگرچه در چند سال آینده . گیرد چیزی است که امروزه کمتر مورد توجه افراد قرار می 4شاخص
. د، اما منابع علمی زیادی در زمینه کاربرد عملی آن وجود نداردفردی دوباره به آن فکر خواهد کر
که فکر ) 1967سیمز (ای دارم  های اقتصاد کالن هلند مقاله بینی همچنین در زمینه ارزیابی پیش

                                                 
1. Minnesota 
2. Griliches 
3. Money, Income and Causality 
4. Double Deflation of Value Added 
5. Index Number 
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شدیداً مورد توجه قرار گرفت » پول، درآمد و علیت«مقاله . گرفتنکنم چندان مورد توجه قرار  می
تعداد زیادی از . گرایی و کینزی منتشر شد  هواداران دو مکتب پولالتمجادزیرا در زمان اوج 

من استاد . گرایان متمرکز شده بودند ها و پول  میان کینزینمجدلهتحقیقات اقتصاد کالن بر روی 
ای نوشته بودم که  اقتصاد دانشگاه هاروارد بودم که هیچ ارتباطی با دانشگاه شیکاگو نداشتم و مقاله

 نتایج به سمت حمالتدر نتیجه، . ها در اشتباهند گوید و کینزین  فریدمن راست میداد نشان می
  .شروع شدتحقیق من 

او به مقاله شک . گویی هم با توبین داشتم و ارائه کردم، گفت 1یلوقتی این مقاله را در دانشگاه 
زا در   متغیری برونعنوان  که حتی اگر پول را بهدریافتاو . داشت، اما نه به اندازه سایر منتقدین

 2کننده واکنش اقتصاد به حجم پول مثابه مشخص رگرسیون درآمد بپذیریم و معادله رگرسیون را به
 نسبتاً کوچکی از واریانس تولید کل بخشبر این است که   تفسیر کنیم، معادله تخمینی هنوز دال

ز هم هست، این است که بنابراین آنچه درست بود و هنو. شود  پول توضیح داده میموجودیتوسط 
های اقتصادی، آن اندازه که بسیاری از  بر اهمیت سیاست پولی در ایجاد چرخه یافتن شواهدی دال

 دیدتوبین .  استسختکرد، بسیار  فریدمن نیز آن زمان چنین فکر میمطمئنا کنند و  افراد فکر می
 ئل زیاد دیگری در اقتصاد و احتماالً زند که مسا گیری، واقعاً زیرآب این دیدگاه را نمی که این نتیجه

  .توانند مهم باشند  وجود دارند که می  هاسیاست دیگرزیادی ازتعداد 
 4در این مورد صحبت کردم، او گفت که این نتیجه کامالً جعلی 3فیشر بلکباری که با  اولین

عنوان  به 6هامهای س قیمت، 5آزمون علیت گرنجرگفت که با  او می. گفت است و واقعاً درست می
که این موضوع را  درحالی .بینی هستند پیش ها غیرقابل شوند، زیرا این قیمت علت هر چیزی ظاهر می

دانستم و با وی در این زمینه هم عقیده بودم، اما در این مورد بحث کردم که پول خیلی متفاوت  می
قع، حجم پول کامالً توسط طور که فریدمن بارها و بارها برای ما توضیح داده، دروا همان. است

های هدفمند  در نتیجه باید به روند حرکت آن در واکنش به فعالیت. شود فدرال رزرو کنترل می
آن زمان، این پاسخ من به . ها نیست، فکر کنیم چیز شبیه به قیمت دارایی که هیچ گذاران و این سیاست
اما بیشتر .  شداشکال بود که متوجه این  تنها کسیفیشر بلک. ، درواقع، پاسخ خوبی نبودولیاو بود، 

                                                 
1. Yale 
2. Money Stock 
3. Fisher Black 
4. Spurious 
5. Granger Causality Test 
6. Stock Prices 
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د و  نداشتنشناسی آن اعتماد له و نه به روشهایی که نه به مقا کینزین: دو گروه بودنددر منتقدین 
 .به حساب نمی آورند را آزمون علیت آن که همگی دانان ها و اقتصادسنجی آماردان

  
 صورتبندیکه ثابت شد  درحالی. یم شما بحث کن از پاسخجنبه  دو بارهاجازه دهید در  :هانسن

رسد لفظ  نظر می توجه و ارزشمند است، به های زمانی قابل قیدهای علیت بر روی معادالت سری
گوهای پایانی در  و آیا گفت. شود گیری مجادالت بسیاری می خودش به تنهایی باعث شکل» علیت«

   سودمند بودند یا صرفاً انحرافی بودند؟بارهاین 
آزمون «هنوز هم معتقدم که لفظ . وگوها از بحث اصلی دور بودند  این گفتاکثر :سیمز

کس  که واقعاً هیچ) a1977سیمز (ای نوشتم  مقاله. هاست اصطالحی مناسب برای این آزمون» علیت
. سر در نیاوردنداند و چیزی از آن  ها به من گفتند که آن را خوانده بعضی. آن را نخواند و نفهمید

های متفاوت استفاده از  روشبارهداد و به بحث در   قرار میهدف معناشناسی علیت را لناعاین مقاله 
متغیر «دانند معنای علیت چیست و مفهوم جمله  کنند که دقیقا می بیشتر افراد فکر می. پرداخت آن می

x علت متغیر yدشوار کنم منصفانه است که بگوییم برای اکثر افراد  فکر می. فهمیده اندرا »  است
های  را در حوزه» تیعل«درواقع، ما اصطالح . است که دقیقاً توضیح دهند معنای دقیق علیت چیست

  .بریم کار می متفاوت و متنوعی به
بندی  رتبهعنوان یک  گرنجر و من از آن به.  استفاده شده استبارها» علیت«از اصطالح 

که  درواقع، قبل از این. کنند یین میدر میان چیزهایی استفاده کردیم که چیزی را تع 1بازگشتی
کار برده  گرنجر و من از این اصطالح استفاده کنیم، در رشته مهندسی، علیت به همین شیوه به

طرفه که در آنها متغیرهای سمت  علیت، همچنین برای ارجاع به روابط باوقفه توزیعی یک. شد می
کنند که اقتصادسنجی خوب  نان استدالل میدا اقتصادسنجی. کار رفته است زا هستند، به راست برون

ست که در آن متغیرهای سمت  ها نیست، بلکه به دنبال روابط رگرسیونی دنبال همبستگی فقط به
در مطالعه کاربردی، وقتی که افراد متغیرها را در سمت راست و چپ قرار . اند راست مقید شده

هنوز، . های آنها وجود داشت گیری میمدادند، همیشه مفهومی ضمنی از ترتیبات علیت در تص می
کس به شکل رسمی در این مورد بحث نکرده بود که چه ارتباطی بین یک ترتیب علی و یک  هیچ

علیت گرنجر کامالً این مفاهیم . قبول در سمت راست معادله رگرسیون وجود دارد متغیر آماری قابل
  .دهد را با هم پیوند می

                                                 
1. Recursive Ordering 
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 و نیستندتِ علیتِ فرضی لزوماً ترتیبات علیت گرنجری این موضوع درست است که ترتیبا
دیدگاه فیشر بلک در این زمینه کامالً صحیح بود، گرچه او مثالی در ذهن داشت که در  .عکس بر

اما موارد زیادی وجود دارد . گونه ترتیب علیت شهودی مطابق نبود آن ترتیب علیت گرنجر با هیچ
العات کاربردی در زمینه تخمین معادله رگرسیون است، که در که احتماالً بیشتر این موارد در مط

خیلی بهتر  .آنها مفاهیم شهودی مربوط به ترتیب علیت دقیقاً با ترتیب علیت گرنجری مطابقت دارند
زیرا اولین کاربرد این ایده در زمینه موضوعی . خواهد بود که افراد متوجه این موضوع بشوند

کنند آن چیزی که آنها در مورد ترتیبات  یادی وجود دارند که فکر میپرمجادله بوده است، افراد ز
کنم این  فکر می. ای با علیت ندارند دانند این است که این ترتیبات هیچ رابطه علیت گرنجر می

 .اشتباهی بزرگ است

  
در مقایسه این . شما برگردیم» پول، درآمد و علیت«اجازه بدهید به عنصر بنیادی مقاله : هانسن

در کارهای . وجود آمد توجه در اندیشه شما به بینیم که تحولی جالب ار با کارهای بعدی شما میک
گذاران تفکری بودید که امروزه   پول تأکید کردید و یکی از بنیانیزای تجربی بعدی بر روی درون

چگونه که  لطفاً در مورد این تحول فکری و این. شود نامیده می (FTPL)»1نظریۀ مالی سطح قیمت«
  .گذاری اقتصاد کالن به آن دست یافتید، توضیح دهید های تجربی و تغییرات در سیاست طریق یافتهاز

طور سیستماتیک حجم پول را  گذاری که به در آغاز متوجه شدم که مقام سیاست :سیمز
را  وضعیتیتواند  این حالت می. های تجاری است نوسانات چرخه کردن کند در پی متعادل کنترل می

گونه ارتباطی با رابطه علی  زا ظاهر شود، اما این معادله هیچ عنوان عاملی برون ایجاد کند که پول به
کردم که این موضوع خیلی غیرمحتمل است، تا  در ابتدا فکر می.  تجاری نداردسیکلبین پول و 

 پول ابزاری حجمکه گرایان به خوبی ما را متقاعد کرده بودند که این ایده  حدی به این دلیل که پول
رغم این حقیقت مطرح  گرایان این بحث را به پول. مرتبط با سیاست پولی است را قبول کنیم

رغم این حقیقت   بهبه همین ترتیب و می شودتر  کردند که کنترل عرضه پول هفته به هفته سخت می
 دانشجویان من در اولینسپس یکی از . شود که عرضه پول مستقیماً توسط مقامات پولی کنترل نمی

  که علیت را از من آموخته بود، تصمیم گرفت آزمون علیت را، 2یاش مهراسوتا،  دانشگاه مینه
در این معادالت متغیر پول در سمت چپ . ])1978(مهرا [بر روی معادالت تقاضای پول انجام دهد 

فتی من بود که وی باعث شگ.  نرخ بهره و تولید در سمت راست معادله قرار گرفتند]متغیرهای[و 

                                                 
1. Fiscal Theory of the Price Level(FTPL) 
2. Yash Mehra 
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این نتیجه از لحاظ کیفی . زایی نرخ بهره و تولید در آن معادالت را مثبت یافته بود نتیجه آزمون برون
در مقالۀ بعدی، سیمز . بدان دست یافتم) b1972سیمز (ام  چیزی بود که من در مقاله مخالف آن

)a1980(را تکیکردم، نه فقط معادالت ت را بررسی  معادال سیستم. گیری کردم ، این ایده را پی 
  . نیز بررسی کردم حضور داشت، نرخ بهره در بین متغیرهاکه   راهایی بلکه سیستم
که نرخ  بینی است و این  که، با وجود نرخ بهره در سیستم، متغیر پول کامالً قابل پیشدریافتم

کدام از این  هیچ. دبینی متغیر پول است که به شدت با تولید همبستگی دار پیش بهره بخش قابل
  . آن نبودیر نرخ طبیعی انتظارات عقالییگرایی و یا متغ ها مناسب چارچوب ساده پول یافته

 که وقتی که مقامات باره در این فکر کردنها بود که من نیز شروع کردم به  خاطر این یافته به
بررسی  برای  زمان زیادی. افتد چه اتفاقی در مدل تعادلی می دهند های بهره را کاهش می پولی نرخ

های بهره را کاهش دهد، ناخودآگاه   نشد تا بفهمیم که اگر مقام پولی نرخ صرف ها بیهوده مدل
های دارایی  راستا با قیمت حجم پول شروع به حرکتی هم.  درست خواهد بودفیشر بلکعقیدۀ 

زا است، اما احتمال  درونکه، اگر بخواهیم دقیق شویم، گرچه پول از لحاظ آماری  درحالی. کند می
 درست به همان دلیل کلی که ، خیلی نزدیک به حالت علی قبل از مصداق گرنجری باشددارد که

 من این است که احتمال دارد در کشورهایی نظراکنون .  پولی هستند به نوبه خودها نیز قیمت دارایی
 لی تالش چندانی برای کنترل سفت و سختشوند و مقامات پو داشته می های بهره نسبتاً پایین نگه که نرخ
  . غیرواقعی باشدتغیرهای اقتصاد کالن یک رابطه علیکنند، علیت گرنجر از ارقام کلی پولی به م پول نمی

بهترین مثال از یک .  نیست1انتقاد لوکاسگویم که منحنی فیلیپس بهترین مثال برای   میمعموال
 ،طریق یک مدل تعادلی انتظارات عقالیی کشف کنیمتوانیم آن را از  رابطه آماری جعلی که می

 صرفااستفاده در عمل نیست، بلکه  گزاری مکانیکی قابل بستان و یک ابزار سیاست-یک بده
  .رگرسیون تولید ناخالص داخلی بر روی پول است

  
سیمز [ وجود دارد که شما FTPLمقاالت متنوعی در مورد زیربنای تئوریک  :هانسن

)a1980([ مفید آیا شما این کارها را . کردید  از آن دفاع میسایرینو  2فورد وودمایک  و 
  دانستید؟ می

زمان از زوایای فکری متفاوت درباره این موضوع مقاله  طور هم وودفورد و من تقریباً به :سیمز
  سوتا بود، که دانشجوی من در مینه 1اریک لیپر.  ادامه دادباره به نوشتن در این دفوردوو. نوشتیم

                                                 
1. Lucas Critique 
2. Mike Woodford 
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جان . ])1991(لیپر [مطالعه کرد  2 مالینظریهیک مشخص نمایی واحد  و محلیبر روی وجود 
 فکری کمک کرد که قید بودجه دولت متفاوت از قید بودجه بخش مغالطهبه توضیح این  3کوکران

مبانی این  بررسی و تشریحاین کار از نظر بررسی جزئیات و . ])2003(کوکران [خصوصی نیست 
  .ند بوده است سودمنظریه

حاضر نیز مقاالت دیگری در این زمینه وجود دارد که احتماالً در مورد همان چیزی  درحال
 نظریهپرداختند که این  این مقاالت به بحث در خصوص این پرسش می. است که در ذهن شماست

این  من فعلینظر . ها چیست تالش کردم تا درک کنم علت این مخالفت. وجه عقالنی نیست هیچ به
شان مدلی برعکسِ  شود که در ذهن ها از سوی کسانی مطرح می ترین مخالفت است که قوی

داری قید   بانک مرکزی و خزانهاین قبیل مدلهادر .  امروزیِ اقتصاد کالن دارندمعمولیهایِ  مدل
طور مستقل ورشکست  توانیم فرض کنیم که آنها هر کدام به ای دارند و ما می بودجه جداگانه

هایی با این  ام که به بحث در مورد مدل درواقع، کارهایی از آن زمان تاکنون انجام داده. شوند می
در ایاالت متحده . ])a2000(سیمز [پردازند  می] داری تفکیک میان بانک مرکزی و خزانه[تفکیک 

 اروپا با یکدیگر رسد که در اتحادیه  با هم ندارند، اما به نظر میرابطه ایآمریکا، این دو نهاد تقریباً 
ها داری شود خزانه دهد که فرض می جا وضعیت نهادی به خوبی نشان می  زیرا در آن،مرتبط باشند

نظر  چنین به که بانک مرکزی اروپا ورشکست شود و هم توانند ورشکست شوند بدون این می
ها ورشکست ریدا که خزانه  ورشکست شود، بدون اینبراحتی بتواندرسد که بانک مرکزی اروپا  می

 نظریهتوانید به این نتیجه برسید که  آیند و می  میبه میدان بازی نظریهدر چنین فضایی، مفاهیم . شوند
دل واقعاً توصیفی متوجه شدم که این نوع م. گرایان نیست  سنتی پولنظریهوجه ادامه  هیچ مالی به

  . مالی استنظریه از  دقیق و جالب
 از -)2002  (5بویترو ) 2001 (4کالم مک مثالً –ا دنبال کردند  رمسیراما منتقدینی که این 

تواند در مدلی با قیود بودجه جداگانه برای بانک  اند که تنها می مفاهیمی شهودی استفاده کرده
هایی با یک قید بودجه  شوند تا این تئوری را نقد کنند که در مدل داری تکمیل  مرکزی و خزانه

، در باشنده نظرم، نقدهایی که متمرکز بر مدلی با دو قید بودجه دولتی  و ب.کند دولتی واحد کار می
  .اند اصل گمراه شده

                                                                                                                              
1. Eric Leeper 
2. Fiscal Theory 
3. John Cochrane 
4. McCallum 
5. Buiter 
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خط فکری انتقادی دیگر، از سوی افرادی بود که معتقد بودند مفهوم تعادل رقابتی در 
قرار توانند در چارچوبی دقیق از تئوری بازی  های استاندارد، نمی ، برعکس مدلFTPLهای  مدل
داری  ای طرف از چنین ایده) 2002( 1مارکو باستورسد که مقاله  نظر می البته در ابتدا به. گیرند
نظریه  از نشات گرفته دیدگاه یک شود که براساس   متذکر میباستواما در شکل نهایی، . کند می

های استاندارد اقتصاد   تفاوتی با نقص مدلFTPL سیاستی در مدل ویژگی هایبودن  بازی، ناقص
 دقیقاً FTPLای که در نتیجه آن تعادل  گونه ، رفع این نقص آسان است بهاز آن گذشته. الن نداردک

 .شود  میبیانشود که در اصل تحت مفاهیم رقابتی تعادل  در شکلی ظاهر می

  
که چندسالی استادیار  بعد از این. اجازه دهید کمی موضوع بحث را عوض کنیم :هانسن

 نیز آن 2تام سارجنت و نیل واالس. سوتا آمدید  به دانشگاه مینه1970ر سال دانشگاه هاروارد بودید، د
دهندۀ حضور گروهی تأثیرگذار از اقتصاددانان  زمان نشان این اتفاقاتِ هم. سوتا بودند زمان در مینه

  سوتا چگونه بود؟ آن روزها وضعیت دانشگاه مینه. جوان در حوزه اقتصاد کالن بود
 سارجنت و واالس نقش مهمی در استخدام 3جک کارکن.  بود خوبیسوتا جای مینه :سیمز

 کوشش فرایند مالحظه.  کمک کردمن استخدامبه  نیز از طریق مکالمه تلفنی سارجنت. داشت
های جدیدی   بود و ایدهجالبسارجنت برای گسترش شیوۀ تدریسش در زمینه اقتصاد کالن بسیار 

 همگی در 4مونچ و کارکن، واالس، سارجنت. ی بودندگیر  در حال شکلسوتا مینهنیز در سراسر 
نها هایی مشترک در خصوص سیاست پولی داشتند، که تا حدی، محرک آ های مختلف پروژه زمان

در .  تحقیقاتی داشتندگردهماییجا   بود که این افراد در آنمینیاپولیسکار، دولت فدرال  برای این
کردم، اما اقتصاد کالن به  قتصاد کالن را تدریس میزمان اقتصادسنجی و ا نتیجه، اگرچه من هم

روش . شد  ارائه میفصل اما یک سال در میان هر  اوقات یا گاهی یک فصل از یک سالشکل
 تأکید داشت، صریحهای تصادفی  کار تجربی همراه با مدلارزش  بر بطور جدیتدریس سارجنت 

، واضح بود هر کسی که بخواهد برای ینبنابرا. شدمی که باعث تقاضا برای تدریس اقتصادسنجی 
با وجد بنابراین، . بود کند ملزم به یادگیری اقتصادسنجی سری زمانی کارای با سارجنت  نوشتن رساله

شناسی بین ما وجود داشت، اما فضای  گذاری و روش های زیادی در زمینه سیاست  قطعاً تفاوتاینکه

                                                 
1. Marco Bassetto 
2. Neil Wallace 
3. Jack Karken 
4. Meunch 
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هایی که قبالً در آنها بودم، شی به اندازه فضای مکان فضای گروه آموز.وجود آمد خوبی برای کار به
 . بودجانبهمثبت و همراه با یک رابطه فکری دو 

  
 تأثیر شگرفی بر (VAR)تحقیق شما بر روی الگوهای خودرگرسیون برداری  :هانسن

احتماالً این موضوع به علت اثرگذاری و . ه استتحقیقات کاربردی در علم اقتصاد کالن داشت
ای بر پایه شک و بدبینی   تا اندازهVARهای  اگرچه جذابیت مدل. توأم این روش استجذابیت 
ها باید از طریق   اما شوک قرار داشته است، شدت پارامتری های تجربی به  صحت مدلنسبت به

 شما در مورد مسأله تشخیص در طول زمان تغییر کرده است؟ تا ایدهآیا . تئوری مشخص شده باشند
 ])b1980(سیمز [» 1اقتصاد کالن و واقعیت«آورم، در مقاله شما با عنوان  یاد می  بهجا که من آن

   استفاده شده است؟2شناسایی بازگشتی مدلاصوالً از یک 
ظاهراً، .  را در آن مقاله مورد بررسی قرار دادممشخصواقعیت این است که دو مدل  :سیمز

می اغلب . اند ین مقاله را با جزئیات مطالعه نکردهاند، هرگز ا بعضی از افرادی که به آن ارجاع داده
شناسایی های  توان از مدل  که این مقاله را به عنوان مرجعی برای این دیدگاه که نتایج را میدیدم
گرچه این حقیقت که . کنند که امر تشخیص غیرممکن است، معرفی می دست آورد یا این  بهنشده

 درست ولیشود؛  مقاله وجود دارد معموالً نادیده گرفته می در این شناسایی شدهدرواقع، دو مدل 
  .ها بازگشتی بودند است، این مدل

فکر . است شک دارمشان اعمال شده  هایی که قیود زیادی بر پارامترهای هنوز هم به مدل
 فروض برخاسته از روش برای تحقیق تجربی در اقتصاد کالن، استفاده از مطمئن ترینکنم که  می

هایی که تاحد ممکن   فرضیه-رسند نظر می  که واقعا در بسیاری موارد بدیهی به-است» تئوری«
بندی  حاضر یک رتبه البته، درحال. روشن باشند و به توسعه نتایج حاصل از مدل کمک کنند

، بنابراین. که این قیود به چه میزان روشن هستند، وجود ندارد  اینبرای ی نظربُعدی از قیدهای  یک
شکل  بهمایش مدل بپردازد و ها و قیود متفاوت به آز این روش مایل است تا با انواع مختلف مدل

کردم که این   نگارش این مقاله فکر میبه هنگام. رسمی یا غیررسمی به میانگینی از بین نتایج برسد
  .براین باورمبهترین راه برای انجام تحقیق است و اکنون نیز 

اکنون بیشتر اهمیت این مطلب را درک من ،اوال. ی تغییر کرده است از جهاتن تفکرمنحوه
. بپردازند شان های به استفاده از مدلی کنیم که از طریق آن قادر به داستانترغیبکنم که افراد را  می

                                                 
1. Macroeconomics and Reality 
2. Recursive Identification 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 20

https://ejip.ir/article-1-191-fa.html


177  سیمز. کریستوفر ای           گفتگو با                                                                                                              

به ازاء توانید به آن   رفتاری است که میتفسیرندارید که شامل  ی اگر شما مدل کامالً مشخصحتی 
افراد احساس . اد کنید، ارزش آن را دارد که  با این قبیل طرح ها آزمایش کنیدهر شوک اعتم

راحتی بیشتری دارند اگر بتوانید حداقل یک داستان در مورد اتفاقات درون مدل ارائه دهید، 
 لیپرای، این موضوع، من و  ای که مدل برای آنها مانند یک جعبه سیاه به نظر نرسد و تا اندازه گونه به

تفاده برای تجزیه و اس سوی یک مدل مدرن اقتصاد کالن قابل به«ای با عنوان  به سمت ارائه مقالهرا 
  . هدایت کرد])1994(لیپر و سیمز [» 1 تحلیل سیاست

بینی  دنبال انجام پیش  من زمانی شروع شد که برای مدتی با جدیت بهطرز فکر در  دیگرتغییر
متوجه شدم که برای . کردم ای تهیه می بینی تازه بار پیش ها بود که من هر سه ماه یک سال. بودم

یافته دقیق را در اختیار داشته باشم که  داشتن مدلی که واقعاً مناسب باشد، باید فرم یک مدل تقلیل
 زمان، جمالت اختالل غیرمعمولی و پارامترهای متغیر  طولهای متغیر در بتوان در آن از واریانس

عد بردار جملۀ اختالل در مدل ب مان همۀ این موارد لحاظ شده بود،آن ز. دزمان استفاده کرطول در
دل بیش از احساس کردم که م. نهایت باال بود؛ هر ضریب به یک جمله اختالل مستقل نیاز داشت بی

، لیپرانگیزه دیگری برای کار با . تر از حد مورد نیاز بود  مدل بزرگاندازه بزرگ شده است و بعد
، عنوان پایه کوچکی از پارامترها به همراه با تعداد تقریباً نظریود که با استفاده از یک مدل این ایده ب

نحوی که   داشته باشد بهنامانایی زمانی و تغییراتسازی   باید نقطه شروعی برای مدلمحققیک 
های   تفکر من در مورد مدلتحولها مسیرهایی برای  این. شکل ذاتی دارای ابعاد زیادی نباشد به

VARهستند .  
  

 2کمیته کولز سازی مستثنی ساختاری شبیه سبک قیدهای VARاغلب شناسایی الگوی  :هانسن
العمل بلندمدت در  های عکس العمل آنی و هم در ماتریس های عکس است، اما هم در ماتریس

 سازی آیا این یک مشخصه. رود کار می های اقتصادی به های زمانی چندگانه در واکنش به شوک سری
  ؟مناسب استنسبتاً 

  متفاوت مورد استفاده قراربه تناوب وجود دارد که VARهای  دو روش برای شناسایی مدل :سیمز
 های العمل نظر بگیرید و فقط عکس غیرمقید درهای وقفه را روش این است که ضریبیک . گیرند می
. بک کمیته کولز هماهنگ هستندخود کامالً با س این قیدها خودبه. زمان به شوک را مقید کنید هم

، این است که جمالت VARتفاوت مهم با قیدهایی از نوع کمیته کولز، در یک مدل مشخص شدۀ 

                                                 
1. Towards a Modern Macro Model Usable for Policy Analysis 
2. Cowles Commission 
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این تعامد در چارچوب کمیته . اختالل ساختاری نوعاً مستقل از یکدیگر یا حداقل متعامد هستند
  .کولز وجود ندارد

افرادی که از مدل . به حساب می آیدمیته کولز  مدل ک مقایسه بانظر من این قید پیشرفتی در به
کنند هر   تعامد در جمالت اختالل ساختاری میفروضکنند اقدام به ساخت  کمیته کولز استفاده می

اگر جمالت اختاللی داشته . کنند  استفاده میها تأثیرات دخالتپیش بینی که از این مدل برای گاه
کنید و پارامترهای یک معادله ساختاری در یک  لت میباشید که همبسته باشند، هر زمان که دخا

دهید باید از خودتان این سؤال را بپرسید که منشأ این همبستگی چیست و چگونه از  مدل را تغییر می
ها  یک امکان این است که همبستگی. همیشه دو انتخاب نهایی دارید. شود طریق دخالت رفع می

تغییر . باشندجمالت اختالل معادله با دیگر جمالت اختالل های انفعالی  العمل کننده عکس منعکس
توانید دیدگاه  یا می. شود معادله به تنهایی باعث تغییر همبستگی ساختاری باقی جمالت اختالل نمی

 که با شوک باشدهایی  مانده معادله تقاضای پول دارای باقیهر اندازه که .  داشته باشیدمتضادی
دهندۀ تأثیر علّی تصمیمات عرضه پول بر روی تقاضای  این موضوع نشانعرضه پول همبسته هستند، 

طریق دیگر جمالت اختالل ها را از توانید همه کوواریانس اساس این تفسیر، میبر. خواهد بودپول 
ای  هیچ نظریه.  برسید1 بدون تغییر نسبت به سیاستجمالت اختاللکه به  استخراج کنید قبل از این

باید در مورد این مسائل .یابی به این استخراج وجود ندارد ولز برای نحوۀ دستدر روش کمیته ک
 علت ساختار اضافه شده در  دلیلاین .  اگر واقعاً قصد استفاده از این مدل را داریدتوقف کنید

  . استکار، این مسیر روش درستی برای انجام هابه نظرم در بیشتر کاربرد.  استVARادبیات 
العمل بلندمدت است، اما باز هم باید  های عکس مال قیدهایی بر روی ماتریس دوم، اعرویکرد

العمل بلندمدت به آن اندازه  های عکس قیدها بر روی ماتریس. ها متعامد هستند فرض شود که شوک
شوند، ممکن است به مشکالت  نمایی  مشخصزیاده آنها منجر به گسترده نیستند زیرا وقتی که 

های   در قیدهای روی ماتریسزیاده مشخص نماییتوانید  در مقابل می. ندمحاسباتی منتهی شو
  .زمان همراه با کمترین مشکل محاسباتی استفاده کنید کوواریانس هم

محققان تعدادی قیدهای .  غیررسمی دیگری هم در مورد مسأله تشخیص وجود داردجنبه
 تصریحاتی که در آنها برای مثال، . کنند سازند و سپس معقول بودن نتایج را بررسی می صریح می

شکل واضح  های سیاستی پولی باشند به آید که این شوک نظر می ها به  شوکنسبت بهها  العمل عکس
این دیدگاه غیررسمی باعث نگرانی بعضی افراد . و مضحکی تمایلی برای گزارش آنها وجود ندارد

                                                 
1. Policy-Invariant 
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ها این موضوع را بررسی کردند که آن.  شددیگرانو ) 1998 (2فاست، )2001 (1اوهلیگاز جمله 
های  با استفاده از روش. خواهد داد، چه اتفاقی رخ لحاظ کنیم را  امکان پذیریاگر این قیدهای اولیه

 بسیار تجربیهای  ها این است که یافته نتایج این فعالیت. پذیر است محاسباتی جدید، این روش امکان
، اما مطالعه من بر روی مقاله او تشریح نکردن طریق اگرچه فاست نتایجش را از ای.  هستندمستحکم
  . است3 استحکام درونیحاکی ازدر اصل 

ما . شوید که مربوط به متون اقتصادسنجی نیست رو می ای روبه ، شما با پدیدهVARدر ادبیات 
اطمینان کمتری نسبت به وضعیتی داریم که نیاز به تعیین یک  تقریباً همیشه قیدهای مشخصه قابل

 شکل هایما همیشه در حال آزمایش و تجربه انواع مختلفی از . استروه کامل از پارامترها گ
ما بخشی از این تشخیص را بر اساس . مشخص شده هستیم که رد کردن آنها کار دشواری است

ها مطابقت دارد و بخشی را بر اساس  دست آمده با داده که به چه میزان مدل اقتصادسنجی به این
 .کنیم ، ارزیابی میدارای معناسته مقدار این مسأله تشخیص که چ این

  
  دانید؟ می باشد از لحاظ تجربی مهم VAR ناشی از ادبیاتکه را  یک از بینش هایتانشما کدام  :هانسن
زایی سیاست  بندی درون که در مورد طبقهبینشی است ترین آنها  کنم، مهم من فکر می :سیمز

ای  معتقدم که این ادبیات تأثیر واقعاً گسترده. ورد آن صحبت کردم که من تقریباً در ماستپولی 
های  های مدل های اساسی تخمین پویایی. های پولی دارد روی نحوۀ تفکر افراد در مورد سیاستبر

VARها تقریباً آرام   های سیاست پولی بر روی تولید و قیمت  از شوکناشی اثردهد که   نشان می
این الگو . ای پذیرفته شده است گذاران نیز به شکل گسترده  بین سیاستاست که امروزه حتی در

  .شود  ارائه میVAR یک مدل تصریح از ی متفاوتگونه هایتحت 
  

طور که  همان. مند بودید  عالقه4شما برای مدتی طوالنی به آمار و اقتصادسنجی بیزین: هانسن
در زمینه اقتصادسنجی بیزین بررسی گفتید، هدف تحقیق شما ) 1991(در مقاله سیمز و اوهلیگ 

. شوند های مهمی می شرایطی است که در آنها افکار بیزین و کالسیک در عمل منجر به تفاوت
و آیا منصفانه ای است آیا این ارزیابی . های واحد است  در این زمینه تحقیق روی ریشهروشنمثالی 
  های مهم دیگری نیز وجود دارند؟ مثال

                                                 
1. Uhlig  
2. Faust 
3. Robustness 
4. Bayesian statistics 
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 تفاوت بین تفکر بیزین و کالسیک من ندیدم کهای زندگیم،  ران حرفه در اوایل دو:سیمز
شدم، به این های بیزین و یا بحث در مورد آنها ن در نتیجه درگیر دفاع از دیدگاه. چندان مهم باشد
 در اما بعدا متوجه شدم که این دو شیوه تفکر حقیقتاً. ای است بیهوده کار کردم دلیل که فکر می
نمایی برای یک مدل خودرگرسیون برداری  ساختار تابع راست. حد تفاوت دارندادبیات ریشه وا

. رود  در یک مسیر پیش مینامانایی باشند یا خیرهای زمانی   مقادیر اولیه سری اینکهمشروط بر
مانا و  باید برای هر دو حالت داللت می شودنمایی  که توسط اصل راستشکل استنتاجی نتیجه در

 وقتی یک مدل داللت دارد بر این کهآید که نظریه توزیع کالسیک  نظر می به. اشد یکسان بنامانا
  .های متفاوتی استفاده کنیم ، باید از روشباشدیک ریشه واحد  مشتمل بر خودرگرسیون برداری

دهنده این مفهوم است که هر گونه ویژگی خاصی از استنتاج در شرایط  دیدگاه بیزین نشان
مشروط به شرایط ) مانایی وناماناییهای  در حالت(های متفاوت  اید از برداشت احتمالی بنامانایی

توانند داللت بر  های اولیه یکنواخت می اولیه و نیز از این واقعیت نشأت گرفته باشد که بینش
  .  درباره رفتار مشاهدات داشته باشندیهای عجیب برداشت

های پویا و با یک ریشه واحد  از مدلهایی در روشی که شما  در نتیجه وقتی چنین تفاوت
 برای استفاده از منطقی  اولیهها ناشی از تحمیل اصل افتد؛ این تفاوت کنید، اتفاق می استفاده می

از تئوری توزیع کالسیک  وهم شهودی شکلی همبه لحاظ  علمی است؛ و این یک مشکل  گزارش
  .بسیار متفاوت است ریشه واحد

های زیادی ایجاد  ه در کاربرد دیدگاه کالسیک یا بیزین تفاوتمثال دیگری برای شرایطی ک
هنگامی که در حال آزمون یکی از نقاط شکست هستید، .  است1های شکست شود، آزمون نقطه می

عنوان تابع نقطۀ شکست مطرح  نمایی را به های غیربیزینی، راست های بیزین و تعدادی از روش شیوه
های  نمایی حداکثر شده و روش ینی بیشتر تمایل به تابع راستهای غیربیز  روشهرچند(کنند  می

  ).نمایی انباشته دارند بیزینی تمایل به تابع راست
 - تغییر که در شرایط مشکل نقطۀ استگر این نکته  نمایی بیان روش بیزین و یا اصل راست

ای که در نمونه با  نمایی  تابع راستشکل، توسط معین با نمونه -تغییردقت دانش شما در مورد نقطۀ 
های کالسیک مسیر نقطه شکست را به دلیل تفکر در مورد  شیوه. شود شوید، تعیین می رو می آن روبه

 مقابلنمایی که در های ممکن به جای تمرکز بر روی تابع راست نمایی بر روی همۀ نمونه توزیع تابع راست
  .دهند آنها است، از دست می

                                                 
1. Break Points 
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بیزین بر روی متغیرهای ابزاری انجام شده است ولی من فکر  اندک تحقیقات نسبتاً هرچند
اگرچه اساس . سهم متمایزی را در این زمینه داشته باشند بیشتر باشند و یک می توانستندکنم که  می

ها ممکن هایی که در آن نمایی نیست؛ اما برای مدل تخمین با استفاده از متغیر ابزاری، اصل راست
 این سؤال را پرسید می توانچنین  هم. رود کار می ی وجود داشته باشد، بهنمای است یک تابع راست

ها  جای شرطی بر روی کل داده که استنتاج شرطی خوب در شرایطی که از تخمین متغیر ابزاری به
تواند به همان نتایجی برسد که بنیادی  کنم که یک فرد می کنیم، چیست؟ من فکر می استفاده می

 .دهد، که این یک موضوع مهم کاربردی است  در مورد ابزارهای ضعیف ارائه میتر برای بحث  محکم

  
العاده از کسانی هستید که  های برجسته و فوق عنوان یک محقق، شما یکی از نمونه  به:هانسن

با پیشرفت علم اقتصاد و اقتصادسنجی، . شناختی آنها با هم درآمیخته است عالیق تجربی و روش
های اقتصاد  در خیلی از دانشکده. شدن آنها نیز وجود دارد ناب برای تخصصیاجت فشاری غیرقابل

آیا این موضوع دلیل خوبی است . شود علم اقتصادسنجی یک حوزۀ علمی جداگانه محسوب می
  که با سرعت بیشتری تخصصی شود؟ برای تمرکز بر روی اقتصادسنجی و این

و  رت کاربردی تر و انتزاعیپردازان فی بین تئوریهای علم اقتصاد، شکا  در تمامی انواع حوزه:سیمز
 نظریهدر اقتصادسنجی، یک جدایی بین .  و تحقیق ِتجربی وجود داردنظریهکلی بین طور چنین به هم

 این موضوع مهم است که افراد بر روی. اقتصادسنجی و تحقیقات کاربردی اقتصادسنجی وجود دارد
ه دلیل وجود نوعی پویایی اجتماعی درونی، افراد به تحقیقاتی که ب. ها کار کنند ارتباط بین این حوزه

توانند افرادی را که واقعاً  دهند؛ و می العمل نشان می شود، بیشتر عکس به تخصص آنها مربوط می
 .دهند کنار بگذارند های مؤسس قوی در آن حوزه به یکدیگر ربط می ها را بدون توجه به هیأت تخصص

گذاری ارزشمند است، زیرا باعث  تصاددانان درگیر و متخصص در مسائل سیاستعالوه، داشتن اق به
 همچنین موجب کمک به تحقیقات شود و  و عمل مینظریهارتباط بین اعمال فشار برای ایجاد 

  .اند شود که مستقیماً به مشکالت دنیای واقعی مربوط اقتصادی می
 بقیه علم اقتصاد ایده خوبی نیست، و  جداسازی افراطی اقتصادسنجی ازموافقم کهدر نتیجه 

البته در این میان یک . زده در حال انجام است حداقل در بعضی جاها، این حرکت به صورت شتاب
های اقتصاد با اصرار بر این موضوع که فقط  به نظر من بعضی دپارتمان: مشکل متضاد نیز وجود دارد

هایی را  دانان واقعی یا مفید هستند، محیط قتصادسنجی در زمینه اقتصادسنجی، ا زیادافراد دارای اعتبار
شناسی تجربی  اند و به همین دلیل نیز تفکری شدید علیه روش علیه اقتصادسنجی نظری ایجاد کرده

اگرچه ارتباط بین اقتصاددانان مسلط به اقتصادسنجی و اقتصاددانان ناآشنا با . وجود آمده است به
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دانانی  دهد که اقتصادسنجی تفاق زمانی به بهترین شکل رخ میاقتصادسنجی مهم است، اما این ا
 اقتصاددانان توجهشان را به موضوعاتی اختصاص دهند که مورد  خوبی وقت  وجود داشته باشند که به

  .در استنا اما  اتفاق بسیار در یکبنیادیانتزاعی و یک محقق  قویا شدن خصوصیات جمع. نظری است
  

های فدرال رزرو   که شما ارتباطی مستمر با تحقیقات انجام شده در بانکمی دانم :هانسن
 و نحوۀ اجرای صورتبندیبه نظر شما نقش اقتصادسنجی سری زمانی در تحقیقاتی که . دارید

  دهند، چیست؟ های پولی را ارائه می سیاست
من . پردازد ای به این موضوع می ه تا اندازهام ک  نوشته])2002(سیمز [ای   من اخیراً مقاله:سیمز

سازی   مدلمحور مشکالت استنتاج که مواجهه بادانان در  در آن مقاله بیان کردم که اقتصادسنجی
های مهم اولیه که بعدها نیز مورد استفاده  اگرچه مدل. اند  بودهناموفقسیاست اقتصاد کالن است، 

ها به منظور تالش برای لحاظ  که مدل چنان بودند، اما همشناسی کولز  بخش روش قرار گرفتند الهام
های غیربیزین  رسند که روش ای می یابند، به نقطه کردن همۀ منابع مهم اطالعاتی در اقتصاد توسعه می

شده  تعیین ها دارای معادالت زیاد، متغیرهای ازپیش مدل.مانند  عاجز می برای استنتاج از ارائه پاسخ
ای با استفاده از همه ابزارهای  روش حداقل مربعات دو مرحله. سبتاً کمی بودندزیاد و مشاهدات ن

رسد محاسبه  نظر می به. کند موجود، روش حداقل مربعات معمولی را بازتولید یا تقریباً بازتولید می
  شوند اغلب محاسبه میکه باشد و وقتی هم مشکل نمایی  های تابع حداکثر راست برآوردکننده

های کوچک  استفاده از توزیع.  منحنی هستند مجزایحداکثرمتناظر با نقاط  هستند زیرا قبولقابل غیر
هایی با این  ها، در مدل ها به منظور تشکیل فواصل اطمینان و انجام آزمون ای برآوردکننده نمونه

  .وداطمینان نب  قابل،اندک به وضوح به دلیل درجات آزادی 1یمقیاس غیرممکن بود و تئوری مجانب
 متمرکز بودند، که منجر به هم جمعیهای واحد و  های زمانی بر ریشه سازی علمی سری مدل

. ه است قبل از تخمین شدهم جمعیمنظور تعیین ساختار  های آماری به  از آزمونهایی الیهارائه 
  .ستطور کلی غیرعملی ا ها به هایی از این آزمون های بسیار بزرگ، اجرای چنین رده اگرچه در مدل

خود مشکلی  خودی  علمی اقتصاد کالن متمرکز بر انتظارات عقالیی بود که بهنظریه پردازی
های برجسته و پیشرو در این حوزه مانند سارجنت و لوکاس، انتظارات عقالیی را  اما شخصیت. نبود

یر در آمیز ترکیب کردند که براساس آن تمایزی بنیادی بین تجزیه و تحلیل تغی با دیدگاهی مغالطه
درواقع، تغییر در . گزاری وجود دارد گزاری و تجزیه و تحلیل تغییر در متغیر سیاست قاعده سیاست
 غیرخطی و ویژه از شکلعنوان یک  تواند فقط به شکل سازگار و ثابتی به گزاری می قاعده سیاست

                                                 
1. Asymptotic Theory 
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ن آمیز مخالف به یک نسل از دانشجویا این دیدگاه مغالطه. سازی شود شوک تصادفی مدل
 انجام –ها  التحصیل منجر شد که اعتقاد داشتند در بخش اصلی تجزیه و تحلیل کمّی سیاست فارغ
عمیقاً –شوند  هایی مشروط بر مقادیر متغیرهای تصادفی که صریحاً در یک مدل ظاهر می بینی پیش

دی کم یا من نتیجه این امر، یک دوره طوالنی از عالقه. اشتباه یا دارای تناقضات درونی بوده است
  .رفتند کار می  پولی به هایی بود که عمال در اجرای سیاست کارگیری و نقد مدل ناچیز در به

ای هستیم که  ها اکنون در وضعیت نامطلوبی هستند اما ما احتماالً در نقطه اگرچه این مدل
 اقتصاد کم شکاف میان توانند این مشکالت را شناسایی کنند و کم ها و شیوه تفکر بیزین می روش

بعضی . گذاری کمّی را پرکنند سازی سیاست کالن و اقتصادسنجی دانشگاهی و اجرای واقعی مدل
شکل  اند به نوشته شده) 2003 و 2002به عنوان مثال  (2 و ووترز1از مقاالت اخیر که توسط اسمتز

  .طرز فکر هستند این خاصی دال بر
  

 منتشر کردید که ])a2003(سیمز [» 3 عقالیییبی دقت«ای در رابطه با   شما اخیراً مقاله:هانسن
چه . گیری استفاده کردید منظور ایجاد مدلی برای کندی در تصمیم  اطالعات بهنظریهدر آن از نتایج 

  دانید؟  سبک استفاده کنید و نتیجۀ این تحقیق را منتهی به کجا میاینشد که ازموجب چیزی 
نوشتم که قصد داشتم ) b1998سیمز (» 4دگیچسبن«ای با عنوان   چند سال پیش مقاله:سیمز

 اینرسی و فهرست بها های  نشان بدهم که تغییرات در فروض تئوریک استاندارد در خصوص هزینه
 چهارچوب های نظری که متذکر شدمحال  بااین.  باشدمنطبقهای کالن  تواند با رفتار کیفی داده می

هستند یا متغیرهای واقعی » جهنده« متغیرهای واقعی یا و  ها چسبنده  این هستند که قیمتدال بررایج 
دارا دهند که هر دو گروه از متغیرها به یک اندازه  ها نشان می داده. ها جهنده هستندچسبنده و قیمت

ی منوط  این که نه تنها متغیرها صورتبندی هزینه های تعدیل دال برعالوه، هر نوع به.  هستنداینرسی
د به بقیه متغیرها به آرامی و کندی واکنش نشان دهند بلکه باید روند زمانی  بایی تعدیلها هزینهبه 

 5 متغیرها متقاطعالعمل عکسکند بودن و آرام بودن دهنده  ها نشان اگرچه داده. مالیمی نیز داشته باشند
ونه مقالۀ چسبندگی نشان داد که چگ.  روندهای زمانی مالیم و یکسانی ندارند بطور متناظرهستند اما

                                                 
1. Smets 
2. Wouters 
3. Rational Inattention 
4. Stickiness 
5. Cross-variables 
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 که هزین تعدیل سلسه مراتبیتوانید به این هر دو دست پیدا کنید اما از طریق یک نوع مدل  شما می
  .های اقتصادی در ارتباط باشد ها یا یافته رسد به سختی با داده نظر می به

ای وجود دارد که به این نکته اشاره دارد که احتماالً دلیلی وجود  در انتهای آن مقاله ضمیمه
 شود با استفاده از سازی می  پردازش اطالعات، که مدل  ناشی از محدودیتاینرسیکه فکر کنیم که دارد 

ها در یک روند مستقیم پژوهشی رفتار  تواند مسیری را که در آن داده خط فکری شبکه شانون، می
کالت مقاله اخیر که شما به آن اشاره کردید در مورد کاربرد روشی برای مش. کنند توجیه کند می

 دهنده دهد که درواقع، این روش توضیح  درجه دو است و نشان می–سازی پویای خطی  عمومی بهینه
  .باشد طبیعت کیفی ایستایی مشاهده شده می

 اطالعات آگاهی دارند، اما خیلی از آنها به من گفتند که نظریه کمی از اقتصاددانان در مورد عده
 این نظرها به آرامی در حال گسترش تا کنون. پیدا کردند فرمالیسم این پژوهش  پسی را دردیدگاه
شخصاً در این زمینه در حال .  این مرز را دارندپشبرد زیرا افراد کمی وجود دارند که واقعاً توانایی بودند

افزاری کاربردی آسانی طراحی کنم که توانایی استفاده از این  کنم که نرم پژوهش هستم و تالش می
ای رفتار  گونه دهد که افراد به ی نشان میئ عقالبی دقتیساختار .  کاربردی شوندستردهها به شکل گ روش
 برای بیرونیگونه هزینه  اند حتی وقتی که هیچ  مواجه شدهاستخراج عالمت با مشکالت انگارکنند که  می

 اقتصادی عمالًیی ها مدلامر باید باعث توجه بیشتر به این .  اطالعات دقیق و جامع وجود ندارددستیابی به
به عنوان مثال [اند  اکنون تحقیقاتی نیز در این حوزه انجام شده شود و درواقع، هم  ناقص میبا اطالعات
 اطالعات مشکل استخراج عالمت را در نظریه  شکلهایی که  مدل، حتی قبل از ])2001(وودفورد 

  .هستند دردسترس ،ریزی کنند پایه
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