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مقدمه١
اریو باال بودن نرخ تورم و بیداریپا در یاقتصادهایفرارویچالش هایناز جمله مهم تری

انات و منابع تولشوند. از دست رفتن بخش قابل توجهحال توسعه محسوب م یدی،از ام
دور یلافراد به دلفنیو مهارت هاییفقر، کاهش کارا،ملیدکل و تولیکاهش تقاضا

اریبیامدهایاز پ، تنها برخرکایطشدن از مح یشوند. کاهش رفاه اقتصادمحسوب می
اف طبقاتیشالملل، افزاینر عرصه تجارت بدتنزل قدرت چانه زن،و ارزش پول مل ،ش

ینهبهیصدرآمد ثابت هستند و انحراف در تخصیکه داراییگروه هایدکاهش قدرت خر
یامدهاییپینبه چنیتهستند. با عنایدارتورم باال و پایآثار نرخ هاینمنابع از جمله مهم تر

اریاست که کاهش نرخ تورم ب یاقتصادیاستگذارانپردازان و سیهنظریمورد توجه جدی
قرار گرفته اند.

در خالل ایمتحده آمراالتیایهابا استفاده از دادهمیالدی)١٩٢٠(١شریفبار نیاولیبرا
وجود دارد و این دو متغیرنیبمیرمستقیرابطه غینشان داد که ١٩٢۵تا ١٩١۵یهاسال

تا ١٨١۶ی هااز دادهبا استفاده٢فیلیپسیبعداست. در گام یاریرابطه از تورم به بنیا
دستمزدهای پولنیبمیرمستقیرابطه غیمدت گرفت که در کوتاهجهیانگلستان نت١٩۵٧

اری وجود دارد.و بی
انجام 3بر طبق قانون اوکانپسیلیفمنحنلهیبه وسیتورم و رشد اقتصادنیارتباط بتبیین

طایاقتصاد آمریرا برادیو نرخ رشد تولیارینرخ بنیرابطه ب)١٩۶٢(. اوکانردیپذم
به کندمانیاست که بیرابطه تجربیکرد. قانون اوکان بررس١٩٩۴تا ١٩۶٠یهاسال

یکه به مدت واقعناخالص داخلدیروند در تولزانیدرصد رشد باالتر از م٢٫۵هر یازا
و بر اساس قانون اوکانن،ی. بنابراابدیدرصد کاهش میزانیبه میاریبابد،یسال تداوم 

)١٩۶٠(٤پسیدارد. لرابطه مثبت وجود دینرخ تورم و نرخ رشد تولنی، بمطالعه فیلیپس
دییرا مورد تأفیلیپسیهاافتهیدر انگلستان ١٩۵٧تا ١٨۶٢ی هاسالیخود برامطالعهط

دست یاریدر نرخ برییو تغنرخ دستمزد پولرییتغنیبخطریغیاقرار داد. او به رابطه
شیکارگران، با افزاهستند. با توجه به توهم پولکارگران دچار توهم پولنزی. به نظر کافتی

ق کاهش دستمزد واقعن،ی. بنابراابدینمشیدستمزدها به همان اندازه افزا،هامتیسط

1 Fischer
2 Phillips
3 Okun’s law
4 Lipsey
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اساس، نی. بر اابدیمشیو اشتغال افزادیها باال رفته و تولبنگاهیسوازکرده، استخدام دایپ
1.رابطه مثبت وجود دارددیتورم و تولنیو برابطه منفیاریتورم و بنیب

انتظارات یکه بر مبنافیلیپساز منحن)١٩۶٧(٣و فلپس)١٩۶٨(٢دمنیفرهایلیتحل
کار کمتر از تورم یروینیتورم انتظارمدت که در کوتاهدهدبنا شده است نشان مقیتطب
. ابدیانتظارات انتقال مراتییدارد و با تغمنفبیشفیلیپسمنحنن،یبنابرا.استواقع

ل میرویاما در بلندمدت انتظارات ن با انتظارات و تورم واقعردیگکار به طور کامل ش
یو عرضه کل عمودابندیمشیافزاهامتیدستمزدها به اندازه قجه،ی. در نتشودمبرابر 

و یاریتورم با بنیبیارابطهب،یترتنی. به اشودمیعمودزینفیلیپسشده و منحن
و دستمزدها هامتیقها،یکالسهیبر طبق نظر4.بلندمدت وجود نداردرددیاشتغال و تول

انعطاف ل ییاطالعات به طور کامل وجود دارد و انتظارات به صورت عقالرند،یپذکامال ش
است یعرضه کل عمودو منحن5شودانجام معیبازار سرهیتسورد،یرونی. در ارندیگم

وجود دیو تولیاریتورم با بنیبارتباطچیبوده و هیعمودزینفیلیپسمنحنجهیو در نت
ندارد.

اریتورم و بیباالینرخ هایراناقتصاد ایر،اخیدرخالل سه دهه  را تجربه کرده است. ی
اریتورم و بیداریتداوم و پا مذمن در اقتصاد ملیماریبیرا به یدهدو پدیندر کشور، ای

ینبیرابطه یتجربموضوع پژوهش حاضر به بررسیتبه اهمیتکرده است. باعنایلتبد
است. فتهیادر کشور اختصاص یاریتورم و ب

فصل تنظاین موضوع به لحاظ اتیشده است. در ادامه و در بخش دوم، ادبمیمقاله در پن
شود. ممعرفقی. در بخش سوم، روش تحقرندیگقرار ممورد بررسیو نظریتجرب

ئهو ارایریگجهیبه نتانیپابخشو در افتهیپژوهش اختصاص یهاافتهیبخش چهارم به ارائه 
.شودپرداخته مشنهادیپ

.٢٩- ٢٨)، صص ١٣٨١سلطان احمدی (١
2 Friedman
3 Phelps

۶٢١- ۶١٧صص،)١٣٨۶(برانسون٤
٢٠)، ص ١٣٧۵(یقباد٥
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ادبیات مرتبط٢
های نظریتحلیل٢.١

فیلیپسبر منحنمبتنیاریتورم و بنیمربوط به رابطه بینظریهالیعمده تحل
اتب اقتصاد خاص خود، ینظرو مبانیفکریهاساختریکدام با توجه به زهریهستند. م

با میالدی١٩٢٠در دهه شریبار، فنیاولیبرااند. کردهلیرا تحلیاریتورم و بنیرابطه ب
میمستقریرابطه غی) نشان داد که ١٩٢۵- ١٩١۵متحده (االتیایآماریهااستفاده از داده

از تورم به هیسویرابطه نینشان داد که اویوجود دارد. مطالعات یاریتورم و بنیب
در راتییتغنیبا عنوان رابطه بیا، مقاله١٩۵٨در سال فیلیپسیاست. در گام بعدیاریب

او. نوشتانگلستان١٩۵٧تا ١٨۶١سالیهااز دادههبا استفادیاریو بپولیهادستمزد
وجود دارد.ریدو متغنیانیبمیمستقریرابطه غیمدت گرفت که در کوتاهجهنتی
ینظرنهیرا در جهت ارائه زمیگام بعد١٩۶٠در سال پسیلپس،یلیفهیاز طرح نظربعد

١٩۵٧تا ١٨۶٢دوره زمانخود را در طیبرداشت. او مطالعه تجربنهیزمنیمناسب در ا
استفاده ١»در بازارهامتیرفتار ق«سنتهیمنظور از نظرنیایانگلستان انجام داد و برابرای

اضافه طیو در شراافتهیشیافزاهامتیقاضافه تقاضاطیدر شراه،ینظرنیکرد. بر اساس ا
راتیی. به عالوه، هرچه بازارها از تعادل دورتر باشند، نرخ تغابندیکاهش مهامتیقعرضه

شتریبباشد، نرخ رشد دستمزدها شتریکار بیروینیخواهد بود. هرچه اضافه تقاضا براشتریب
از یتعداداریاد بکار مسلماً افریروینیاضافه تقاضا براشیبا افزا،نیشود. همچنم

یاریبنیبرابطه منفیبیترتنیرا تصرف خواهند کرد و به ایبدون تصدمشاغل مال
و اضافه تقاضا وجود دارد.

و نرخ یارینرخ بنیرابطه ببررسیبود که به جانیدر افیلیپسبا پسیکار لتفاوت
جیقرار داد. نتافوق را مورد بررسریدو متغراتییتغنیرابطه بوی،دستمزد پول

در رییو تغدر نرخ دستمزد پولراتییتغنیبرخطیرابطه غیآمده نشان داد که دستهب
بود.فیلیپسیهاافتهیامر منطبق با نیکه اداردوجود یارینرخ ب

در یاآستانهرا رد کرد. اثریاریبر نرخ ب٢یادر مورد اثر آستانهفیلیپسهیفرضپسیل
یاست که تحمل باالتر از آن حد برازندگنهیهزنیتأمیبرامقدار دستمزد بحرانقتیحق

ان از زنبا چانه،جبران مخارج باالتر از دستمزد بحرانی. کارگران براستینریپذکارگران ام

1 market behavior
2 threshold effect
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داد که منحنحیتوضپسیکنند. لممزددستشیاقدام به افزایکارگریهایهاتحادقیطر
افقفیلیپس و دیآدست مهمختلف بعیصنایدر بازارهافیلیپسیهامنحناز جم

شود، انتقال منحنیانفرادیدر بازارهایارینرخ بعیتوزرییکه موجب تغاستیسطراح
را به دنبال خواهد داشت.کل

انیو تورم دستمزدها را بیرایبنیرابطه بهیاولفیلیپسطور که اشاره شد، منحنهمان
بر حسب نرخ تغاستیحال، سنیکرد. با ا یبه جاهامتیقرییگذاران اهداف تورم را معموال

منحنبرمبتنلیشدن تحلواقدیبه جهت مفنی. بنابراکننددستمزد مشخص م
نیاولیاست. برایضرورمتیقرییآن به رابطه تغلیتبد،یاستگذاریاهداف سیبرافیلیپس

دند که کر. آنها فرض دندیامر مبادرت ورزنیبه ا١٩۶٠در سال ١بار ساموئلسون و سولو
کنند منیی) تعدیمتوسط تولنهیقاعده ثابت (هزیقیفروش خود را از طرمتیها قبنگاه

٤.شودمنییتع٣سودهیبه اضافه حاش٢کاریرویواحد ننهیبر اساس هزمتیکه در آن ق

)١(= (١ + )
قنشانکه در آن  اشتغال وزانیم،نرخ دستمزد اسمها،متیدهنده سط
تول آید.) بدست م٢) رابطه (١(هستند. از رابطه قیحقدیسط

)٢(= −
ان افزابیترتنیکار است. به ایروینیورنرخ رشد بهرهنجایکه در ا شیرابطه فوق ام

.دهدنشان میوربهرهشیرا با توجه به افزااسمیدستمزدهارتورمیغ
یاریتورم و بنیب٥جانشیندهنده را به مثابه نشانفیلیپسساموئلسون و سولو منحن

به یاریتورم و بنیبار به صورت رابطه بنیاولیرا برافیلیپسدند. آنها منحنکرمعرف
.نشان دادند)٣صورت رابطه (

1 Samuelsson and Solow
2 unit labor cost
3 profit margin

.١۴٠)، ص ١٣٧٩زاده (و کاظمنژادعباس٤
5 trade-off
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)٣(= + ١ − (١ − )
، فشار تقاضا در بازار )(شدهنیبشی)، توسط نرخ تورم پدر رابطه فوق، نرخ تورم (

١)) و عبارت یاری، معکوس نرخ ب١(کاریروین − شود.منییتع(
خود را و مالپولیهااستیستوانندگذاران ماستینشان دادند که سساموئلسون و سولو 

منحنیکنند. هر نقطه بر رومیو تورم تنظیاریمختلف بیهابیبه ترکیابیجهت دست
بر منحننیشود و انتخاب اقابل حصول تلقیگذاراستیهدف سیتواندم به نقطه واق

و تورم نییپایاریببیترکتوانندگذاران ماستیدارد. سو تورم بستگیاریبنهیبرآورد هز
تورم و نیبنیجانشر،ی. به عبارت دنندیباال را برگزیاریاما نرخ بنییتورم پاایباال و 

انیاریب است.ریپذام
ان ن،یدر بلندمدت باثبات نبوده و افزون بر ایاریتورم و بنیکه مبادله بافتندیآنها در ام

یهابانکجادیا،یمانند بازآموزییهااستیوجود دارد. سزیمبادله نانیجرنیبهبود ا
نمنحییجاهو سبب جابندیفزایکار بیرویبازار ناییبر کارتوانندمنهایاشتغال و مانند ا

.ابدیکاهش یاریاز بزانیدستمزد در هر مشیافزازانیشوند که میافوق به گونه
و دمنیبر انتظارات، توسط فرهیمدت با تککوتاهفیلیپسمفهوم منحن١٩۶٠در دهه 

تب پولدو نکته اساسقتی. در حقافتیپس، گسترش یلیف را دمنیفرمشخصات عمده م
انتظارات در منحنبیبود که از ترکیاریبعینکته اول، مفهوم نرخ طب.دادملیتش

تب پولدگاهی. از ددیآمدت به دست مکوتاهفیلیپس تورم و نیبدائمنیرابطه جانش،م
وستهیفرض که بازار کار پنیاز امدت را ناشکوتاهفیلیپسوجود ندارد. آنها منحنیاریب

تب انیوجه مشخصه مهم انیدومکنند.قلمداد مدارددر حال تعادل قرار  بود که در نیم
اثرات دمن،یفردگاهیبر نقش پول در اقتصاد وجود داشت. از دیادیزاریبسدیتأکردیرونیا

متفاوت است.حجم پول در کوتاهراتییاز تغناش که در معننیبدمدت و بلندمدت کامال
گذاشته و اثرات ریدر اقتصاد تأثواقعیرهایبر متغتواندعرضه پول مراتییمدت تغکوتاه

ادر حجم پول فقط قشیرا به وجود آورد. در مقابل، در بلندمدت، افزاقابل توجهانبساط
ذارد.دیبر تولقابل توجهریکه بتواند تأثنیداشته باشد، بدون اریاست بر تورم تأث ب

توسط هیاولفیلیپسکردن انتظارات به رابطه اضافه،فیلیپساز مراحل توسعه رابطه ی
فردمنیفر رابطه ر،یدیمستقل از و فلپس به طور همزمان ولدمنیو فلپس بود. در واق

موجود را به قیحقاهیاولفیلیپسو معتقد بودند رابطه دندیرا به چالش کشهیاولفیلیپس
آن یسازگاره،یاولفیلیپسکردن انتظارات به رابطه با اضافهنی. بنابرادهدمنحیتوضیخوب

دادند.شیافزاتیرا با واقع
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رفتار لهیرا به وسیاریبود که رابطه تورم و بنیا١٩۶٠هدف فلپس در اواخر دهه 
تورم ،قرار دادلیرا در رأس تحلنکند. فلپس انتظارات عامالانیها بو دستمزدیگذارمتیق

کرد. را بررسزیتمانیاقتصاد کالن از ایهاکرد و برداشتزیرا متمایانتظارریو غیانتظار
و معروف شد. فلپس فیلیپسافتهیمیانتظارات تعمبه منحنپسیلیفمجدد او از منحنیال

است و واقعیتورم انتظارنیکرد که اختالف بدیتأکپسیللیاز قببرخالف مطالعات قبل
که اشتغال باالتر را با یاهیاولیهادگاهیفلپس با دلی. تحلشودمربوط میاریکه به ب

متفاوت بود.دانست،قابل حصول متورمیتقاضایهااستیس
ه تورم پست،یدارد نرخ تورم نتیآنچه اهمدمنینظر فربه دنبال آن، از  شده (نرخ نیبشیبل

یوجود ندارد. و باثباتداریبستان پابدهچیهیاریتورم و بنی) است. بیتورم انتظار
در اقتصاد سازگار اصلیروهایو نوجود دارد که با انتظارات واقع»یاریبعینرخ طب«

تر از آن قرار نییپابه تورم در سطحدنیبخششدتقیاز طرتواندتنها میاری. باست
.ردیباالتر از آن قرار گضدتورم در سطحجادیاقیاز طرایگرفته 

به عنوان فیلیپسدند که منحنکراستدالل نیو فلپس در دو مقاله جداگانه چندمنیفر
آن گذاران بتوانند براستیدت که سباثبات و بلندمیاو تورم، رابطهیاریبنیمبادله بانیجر
ها در کار و هم بنگاهیرویند که هم کارگران در عرضه نکرد. آنها استدالل ستیکنند نهیتک
یاشتغال تحرو زماندهندرا مدنظر قرار مقیحقیکار دستمزدهایروینیضاتقا
از طرف کارگران درک نشود. اما در بلندمدت که شود ولجادیاناگهانشود که تورمم

(انتظارات گردندملیتعدیانتظارات با تجربه تورم جارروند،منیاز بناگهانیهاتورم
تورم کامالیهانرخ با تمام نرخنیکه اگرددخود بر مبه نرخ تعادلیاری) و بقیتطب

پانیبشیپ بلندمدت در نرخ فیلیپسکه منحندهدشان مسازگار است و نداریشده در وض
زمان حرکت طفیلیپساست. آنها معتقد بودند که منحنیبه حالت عمودیاریبعیطب

به باال و راست منتقل یدر نرخ تورم انتظارشیعلت افزابهطور مشخص ه و بکندم
زینندهیفزایاریبطیبود و در شرایاریشاهد گسترش بتوانمتورمطی. در شراشودم
را تجربه کرد.دیتورم شدتوانم

مشهور تورم هیبر اساس خطا، فرضیریادگیندیو انتظارات با فرآفیلیپسمنحنقیبا تلف
را ل گرفت که در دهه ١شتاب را به خود یگذاراستیسیهااز بحثیاریبس١٩٧٠ش

که کندمانیاست، بیاریبعیمفهوم نرخ طبفرعجهیکه نتهیفرضنیاختصاص داد. ا
در یاریبتیتثبیکه براییهاتالش.وجود نداردیاریتورم و بنیچون تبادل بلندمدت ب

1 acceleration hypothesis
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در تورم شیهمشیموجب افزارد،ی) آن صورت گ(تعادلعیطبتر از سطنییپاسطح
از تورم مورد انتظار شیبتورم واقعشهیاست که همیطورمتیچرا که شتاب ق،شودم

تیتر تقوعیسر،یتصاعدیبه نحو،ها با انبساط پولاست که تالشدر حالنیاست. اما ا
از بازگشت بخشدرا استمرار مناگهانیهاتورموستهیپ،انبساط پولنیشود. چن که مان

تعادلیاریب نیمععیطبنرخیدر فیلیپس. در بلندمدت منحنشودآن مبه سط
راهیفرضایعینرخ طب«هیاست. فرضی) عمودیاریبعی(نرخ طب منحن«ای١»شتاب
،شدهرفتهیگسترده پذاقتصاددانان در سطحی، از سو»انتظاراتهیشده بر پالیتعدفیلیپس

ان یهامنحننیتفاوت بیشتریعده بنیبنیخود نگرفته است. در اه باما جنبه هم
رو تندتمنفبیشیبلندمدت دارامنحناما معتقدند ،اندرفتهیمدت و بلندمدت را پذکوتاه

مدت است.کوتاهاز منحن
پولاستیداد که سنشان٢سارجنت و واالسقاتیحاصل از تحقجینتا١٩٧۵در سال 

را در مورد ییانتظارات عقالهیو اشتغال ندارد. سارجنت و واالس نظردیبا روند تولارتباط
شده بود به کار بردند و لیو فلپس تعددمنیکه توسط فرفیلیپسمنحنیاریبعینرخ طب

یاریبرمترقبه،یو غتورم موقتولگذاردنمریبر اشتغال تأثیکه تورم انتظاردندکرثابت 
نرخ طبنییرا به پا یگذاراستی. آنها معتقد بودند که سدهدتنزل میاریبعیتر از سط

یاریبر تورم و بتواندو نمدیاثر نمایبر تورم انتظارتواندتنها مپولیستماتیس
ذارد. از اریتأثرمترقبهیغ تب معتقد به وجود منحننین اارو، طرفدارنیب فیلیپسم

یاریتورم و بنیقائل به وجود ارتباط بنیمدت و بلندمدت هستند. بنابرادر کوتاهیعمود
ر آنکه فقط به خاطر اشتباهات انتظارستندین در محصول و اشتغال از سطوح ، انحرافاتیم

٣.شودجادیاش اعیطب

تب کالس،یاریدرخصوص اشتغال و ب و یاریمعتقد بودند که موضوع بدیجدیهایم
در که آنها در مورد مزد واقعبیترتنیافراد ارتباط دارد. بدیهایریگمیاشتغال به تصم
انجام داده و بر اساس آن عرضه کار خود ییهانیبشیپندهیآن با زمان آسهیزمان حال و مقا

ن است نادرست باشد، بنابراهانیبشیکه پنیکنند. با توجه به امنییرا تع نیدر انیمم
.خواهد بودعیطبیامریاریحالت وجود نوسان در اشتغال و ب

را به ا١ بکه هدف خود را نگاهاستیگونه سجهت بود که هرنیاز اهیفرضنیاطالق شتاب ریزیاریداشتن سط
منجر شود.افتهیشتاببه تورمدیبلندمدت قرار دهد، بافیلیپسمنحنافقمحل تالق

2 Sargent and Wallace
۶۵)، ص ١٣٧٨زاده (کاظم٣
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یو نوسانات اقتصادیاریدند که بکرمقدمه شروع نیبا انزیهمانند کدیجدیهانینزیک
الت محور دند و کردیاقتصاد خرد تأکیهاانی. آنها بر بنهستنداقتصاد یمسائل و مش

بازار تیفرض شفافرا قبول داشته ولییفرض انتظارات به صورت عقالنیهمچن
کنند که حداقل استدالل مدیجدیهانینزیندارند. در مقابل، کولرا قبدیجدیهایکالس

ه ،گردندنملیبازار اشتغال، تعدتیپول و اشتغال جهت شفافیمدت دستمزدهادر کوتاه بل
نیدوره معییرا براپولیدر بازار اشتغال، دستمزدها١یقرارداد کارباتیدر مقابل ترت

در طول دوره قرارداد متوقف شده و پولیدستمزدهالیتعد،جهی. در نتدارندثابت نگه م
از قدرت تعدنیا ن است مان شود. پس تصادفیهادر برابر تنشبخش خصوصلیمم

نسبت به یشتریبا سرعت بتصادفیهادر برابر تنششیهااستیسلیاگر دولت قادر به تعد
ن است باشد؛بخش خصوص تیریمدیهااستیسیفضا براریبار دیدر آن حالت مم

٢.وجود داشته باشدتوانددر تقاضا م

تب کدگاهیاز د دیاست. البته بایرارادیغیاریاز نوع بیاریعمدتاً بدیجدیهانینزیم
یهایتر از کالسیقویاریبحیتشرنهیدر زمدیجدیهانینزیاضافه کرد که استدالل ک

فرض تعادل در بازار کار مورد نظر ،یاریبحیتشریبراریاست. به عبارت ددیجد
کنند، دور حیتشردیاز آنچه که بادیباعث شده است تا آنها را مجبور نمادیجدیهایکالس

معتقدند که نیهمچندیجدیهانینزیکنباشند.یاریبهیقادر به توججهیشده و در نت
بوده و بهتر است در واقعیایدر دنشدهمشاهدهیدیکلدهیپدییدستمزد قراردادتیتثب

در یاریتورم و بنیآنها معتقد به وجود ارتباط بنی. همچنردیساختن مدل مورد توجه قرار گ
نیااست. ولیقراردادیدستمزدهاتیاز تثبارتباط ناشنیمدت هستند که اکوتاه

نیصادق باشد. بنابرااندتوبلندمدت نمیبودن رفتار براییبا فرض عقالیکاریقراردادها
با فروض فیلیپساز منحنشتریبه مراتب بیبیبا شنزولفیلیپسمدت منحندر کوتاه

نینخواهد بود. ایعموددیجدیهایمدت بر خالف کالسدر کوتاهولبود،خواهدینزیک
تبریدر بلندمدت همچون ساول،بازار استتیاز عدم شفافامر ناش قائل یاقتصادیهام

٣.هستندفیلیپسیعمودبه منحن

استدالل کردند که در دنیای واقعدر تصحیح نظرات کینزینهای جدیدکینزین های سنت
ان تعدیل  یران ام برای دستمزد ب وجود دارد که در چنین شرایط از توهم پول درجات

1 contractual arrangement
۶۶)، ص ١٣٧٨زاده (کاظم٢
همان ٣
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ر  وجود ندارد. به عبارت دی نرخ تورم انتظاری در فرآیند کامل نسبت به انتظارات تورم
و نه کامل. علت در ادامه ذکر شده است.تعیین دستمزد لحاظ م ١شود، اما به صورت جزئ

رندیپذباالتر را نمیدستمزدهایطور خودکار تقاضاه ها ببنگاه.
یعرضه و تقاضاتیوضعو موجود در بازار کار طیکارگران اطالعات کامل نسبت به شرا

ندارند.کار یروین
کنند.نیبشیپقیرا به طور دقنرخ تورم آتتوانندکارگران نم
.اهد بودخو)۴رابطه (به صورت فیلیپسمطالب فوق منحناساسبر
)۴(= + 	,			٠ < < ١
داننددر گذشته مهامتیرا عمدتاً تابع رفتار قینرخ تورم انتظارد،یجدیهانینزیک

رونیاست. از ا=دمنیدر بلندمدت همانند مدل فرن،یبنابرا).قی(انتظارات تطب
شود.) حاصل م۵رابطه (

)۵(= ١
١ 	 ( )

پیاریبنیبر اساس معادله فوق در بلندمدت، ب شده، مبادله وجود نیبشیو تورم کامال
با منحنسهیدارد، اما در مقامنفبیبلندمدت شفیلیپسمنحنر،یدانیدارد. به ب

تر است.بیمدت پرشکوتاه
یشواهد تجرببرخ٢.٢
شده در داخلمطالعات انجام٢.٢.١

١٣٧٢تا ١٣٣٨دوره یبرارانیدر ایاریتورم و بنی) به مطالعه رابطه ب١٣٧۶(یمظفر
وهانیبرآورد ایکارگرفته شده براهبنیتخمیهاپرداخته است. روش ، 3SLS ،2SLSال

OLS وSURنرخ اختالف یذاریتر، با جاقیدقجیبه منظور حصول نتایهستند. مظفر
وها را برآورد کردریبار د،یارینرخ بیبه جادیتول دست مشابهجینتادوره بهو در هرال

تب پولهینظریمناسب برایابه دست آمده را پشتوانهیتجربجی. او نتاافتی . بر داندمم
عامل نیبوده و اکننده نرخ تورم، نرخ انبساط پولنییعامل تعنیترمهمه،ینظرنیاساس ا
دارد.یاریدر کاهش نرخ بیردامدت اثر معندر کوتاه

١٢)، ص ١٣٧۶(یمظفر١
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ل هندسفیلیپساعتبار منحن)١٣٧٧(متق آن را آزمون کرد. به منظور و صحت ش
تورم و نیرا در مدل لوکاس که تبادل بیاریتورم و بنیمحقق رابطه بنیتر، اقیدقبررس

یوق،یتحقریقرار داد. در قسمت دمورد بررسرانیاقتصاد ایبرادهد،محیرا توضدیتول
وهامعرفپس از  OECDیاز کشورها از جمله مدل کشورهابه کار رفته در برخیال

نیحاصل از اجیبرآمده است. بر اساس نتارانی، در اقتصاد ا1نایروویارینرخ بنییدرصدد تع
تبادل نیقرار گرفت. اما در بلندمدت ادییمورد تأرانیدر اخطفیلیپسمنحنق،یتحق

، منحننایروو یاریبعیدر نقطه نرخ طبفیلیپسمدت کوتاهوجود ندارد و منحن
مفیلیپسبلندمدت  .کندرا قط

ل صح)١٣٧٨(زادهکاظم رانیایو تورم را برایاریبنیو رابطه بفیلیپسمنحنحیش
نیتخمیپرداخت. محقق برایاریبعیبه برآورد نرخ طبنیقرار داده و همچنمورد بررس

ل منحن نیرا برآورد کرد. در اینرخ تورم انتظار،قیبر اساس انتظارات تطبفیلیپسش
وهاپژوهش،  جیاند. بر اساس نتابرآورد شدهیاریتورم و بنیرابطه بخطریو غخطیال

باالتررخطیغنسبت به منحنفیلیپسب منحنیحاصل از برآوردها، ضرا یدر سط
زد و نیرا تخمفیلیپسمنحنبا استفاده از روش حداقل مربعات معمولیدار شد. ومعن

نیدار است. محقق در اندرصد مع٩۵در سطیاز لحاظ آماریآوردب برینشان داد که ضرا
. در افتیدست یارینرخ دستمزدها و نرخ بنیخود به ارتباط معکوس بقسمت از بررس

کرده و وزناسیق،قیانتظارات تطبرندهیدربرگفیلیپسادامه، محقق اقدام به برازش مدل 
عنوان مدل سازگار، ا به ر٠٫۵لیبا عامل تعد،اسیقها، انتظارات تورممدلنیانیو از ب
را ینرخ تورم انتظاروهانسن،یانگل گرنجر و 2جمعبا استفاده از روش همویکرد. معرف

و نرخ تورم در بلندمدت، یارینرخ بریدو متغنیآمده، بدسته بجیبرآورد کرد. بر اساس نتا
است.رانیدر ایاریبعینرخ طبهیفرضرشیاز پذمطلب حاکنیوجود ندارد و اارتباط
در اقتصاد یاریتورم و بنیارتباط بنییو تبیی) به شناسا١٣٧٩(زادهنژاد و کاظمعباس

ریروابط دو متغییجهت شناساقیتحقنیپرداختند. ا١٣٧۵تا ١٣٢٨یهاسالطرانیا
س . بر اساانجام گرفتیاریبعینرخ طبنییتعنیمدت و بلندمدت و همچنفوق، در کوتاه

وجود دارد.یاریتورم و بنیمدت رابطه معکوس بپژوهش، در کوتاهنیایهاافتهی
زیبرآورد کرد. او نرانیایبرا١٣٧۵تا ١٣۴۵یهاسالرا طفیلیپسمنحن)١٣٧٩(رازدان 

نیرا مورد استفاده قرار داد. در اقیت تطباانتظارنامحققریپژوهش همانند دنیدر ا

1 NAIRU
2 cointegration
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١٣۵۵تا ١٣۴۵عنیشده است. در دوره اول میبه سه دوره تقس١٣٧۵تا ١٣۴۵پژوهش دوره 
یاریها وجود دارد. اما همواره تورم در نرخ بسالمشاهده شد که رابطه معکوس در برخ

منطبق باً یتقرپولاستیسجی. نتاکم استریاینرخ ببیو شدارد یمشخص، روند صعود
یروند صعودیدارایاریب١٣۶۵تا ١٣۵۵، یعندر دوره دوماست.فیلیپسبا رابطه منحن

دوره، نیدر انیروند ندارد. همچننیبا اهماهنگهگونچیاست که تورم هدر حالنیبود ا
نرخ ١٣٧۵تا ١٣۶۵، یعنها مشاهده شد. در دوره سومسالدر برخفیلیپسرابطه مبادله 

بوده و نرخ به صورت خط افقباًیتقریاریو نرخ بکندمتیتبعتورم از روند نامشخص
را یاریکاهش بتیقابلرانیدر امسه دوره نشان داد که ابزار تورنیاجیکاهنده دارد. نتا

و برآورد کرد. در OLSگذشته به روش یخود را با توجه به شواهد تجربیندارد. رازدان ال
وجود رابطه مثبت انگریدست آمد که بهب١٫٣٢برابر یارینرخ بریمتغبیپژوهش، ضرنیا
در تورمرکوددهیدهنده وجود پدمورد نشاننیار،یاست. به عبارت دیاریتورم و بنیب

است.رانیاقتصاد ا
یپرداخت. او برارانیمورد ایبراو تورمیاریروند و رابطه ببه بررس)١٣٨٢(حسنحاج

١٣۴۵یهااز آمار موجود در سالرانیدر بازار کار افیلیپسمربوط به منحنیهابرآورد مدل
نیبیدارعنمدت رابطه مدست آمده نشان داد که در کوتاههبجیاستفاده کرد. نتا١٣٨٠تا 

.ستیدار نرابطه معننیدر بلندمدت اوجود دارد ولیارینرخ رشد تورم و نرخ ب
و١٣٨۶(یفوالد در دوره یراناقتصاد ایرا برایدجدیهازیینکیلیپسفمنحنی) ال

یبرایافتهیمگرنجر تعم–از آزمون انگل یریمورد آزمون قرار داد. او با بهره گ١٣٨٠تا ١٣٣٨
ارینرخ بینبه رابطه معکوس بهمجمع نرخ تورم یب. محقق ضریافتتورم دست نرخو ی

مطابقت یوشده توسط منکیهاراینظرکه با مبان،بدست آوردیبرابر یباًرا تقریانتظار
با منحنیسهدر مقاید،جدیهاینزیکیلیپسفدهد که منحنحاصل نشان میجدارد. نتا

تبادل یعنبرخوردار است. یشتریبیاز سازگاریراناقتصاد ایطمتعارف، با شرایلیپسف
اریتورم و بیانم رابطه ینبلند مدت ادر ول،مدت وجود داردمدت و بلنددر کوتاهی

مدت بلندطرف تقاضا را در کوتاه مدت و یهایاستسیاثرگذاریجه،نتینتر است. ایفضع
کند. مییدتا

ردبا رویراندر ایلیپسفبه برآورد منحن)١٣٨۶(و اقبالگرج و یقانتظارات تطبی
مورد استفاده مربوط به یآماریداده هادوره زمانپژوهشینپرداختند. در اییعقال
و١٣٨١تا ١٣٣٨ی هاسال یعتوزیبا وقفه هامورد استفاده به روش خودبازگشتیبود. ال

اریتورم و بینبینرابطه جانشیپژوهش نشان داد که ین. ادبرآورد ش وجود یراندر ای
دارد.
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خارجشده در مطالعات انجام٢.٢.٢
١٩۵۵یهامتحده را در سالاالتیایبرایاریتورم و بنیبرابطه) ١٩٨۵(١یو زوبندرل

و یارینرخ بیرهایپژوهش نشان دادند متغنیقرار دادند. آنها در ابرررسمورد١٩٨٢تا 
هستند.ورمنرخ تحیثر در توضؤنرخ رشد پول عوامل م

و)١٩٨۶(٢گراب OECDکشور ١٩برای١٩٨٣تا ١٩۵٢را در دوره عیطبیارینرخ بیال
است که نرخ تورم نه تنها نیدست آمد، اه پژوهش بنیکه از ایاجهینتنیتربرآورد کرد. عمده

ه از نرخ طب،قرار داردیجاریارینرخ بریتحت تأث . ردیپذمریتأثزینیاریبعیبل
را معادالتستمیس،یاریرابطه تورم و بضمن بررسیا) در مقاله١٩٩٧(٣نسونو جاپل
رویناایرشتابانیهمراه با تورم غیاریمتناسب با نرخ بیاریبالقوه و نرخ بدیبرآورد تولیبرا

دند.کرمعرف
به١٩٩٧تا ١٩۵٩یهادر طول سالفصلیها) با استفاده از داده١٩٩٧(٤یریو وبلید

وهانیپرداختند. در اایدر کشور استرالفیلیپسمنحنبررس فیلیپسمنحنیمقاله ال
ل خطکوتاه پژوهش نیدست آمده از اه . تابع بدیبرآورد گردرخطیو غمدت به دو ش

فوق است.یرهایمتغنی(معکوس) بمیرمستقیرابطه غانگریب
یرا برافیلیپسمنحنOLSکالمن و لتریبا استفاده از دو روش ف)٢٠٠٠(٥ویگومز و خول
موضوع بود که نیاانگریبنادست آمده توسط محققه بجیدند. نتاکربرآورد ایکشور کلمب

تورم شده است.نیبشیپریمقادشیموجب افزایارینرخ بیدرصدیکاهش 
کشور هند پرداخت. محقق با استفاده از روش یبرافیلیپسمنحنبه بررس)٢٠٠٩(٦پل

OLSاف تولبا درنظرگرفتن بخش صنعت، به تبادل کوتاه هند دست یبرادیمدت تورم و ش
.افتی

قیروش تحق٣
. انددست آمدهبهیابه روش کتابخانهیآماریهادادهزیاطالعات و نهیپژوهش کلنیدر ا
در یو با توجه به حداکثر اطالعات آمار١٣٨٨تا ١٣۵٢یهامربوط به سالیآماریهاداده

1 Benderly and Zwick
2 Grubb
3 Apel and Jansson
4 Debell and Vickery
5 Gomez and Julio
6 Paul
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از روش ،یاریرابطه تورم و ببه منظور بررسقیتحقنیاند. در اشدهیآوردسترس جم
.شودکالمن استفاده ملتریف

ورکالمن به نوعلتریف،اقتصادسنجاتیدر ادب طور مداوم ه که بشوداطالق متمیال
×(بیبردار ضرا. اگر کندنگام مهبهستمیسیاطالعات مربوط به معادالت را در  ١ (

مشاهده برداررقابلیغیرهایمتغحسبرا بریایپویهامدلتوانباشد، مدر زمان 
×با ابعاد ( .است نشان داد١) که همان بردار حالت١

)۶(١ = + ١
)٧(= ′ + ′ +

×(یهاسیماتربیبه ترت′و ′، جانیدر ا ), ( بردار . هستند) ×) و (×
)× و ٢معادله حالت)۶(شده است. به معادله نییزا و از قبل تعبرونیرهای) مرکب از متغ١

×با ابعاد (که بردار شودشود. فرض ممعادله مشاهدات اطالق م)٧(هبه معادل ١ (
.هستند٣الیسرهمبستگاقدفیبردارها

)٨(( ) = ,									 =
	سایر									,٠

)٩(( ) = ,								 =
سایر								,٠

) ١٠رابطه (و یو براهستند) ×) و (×(یهاسیماتربیبه ترتونجایدر ا
برقرار است.

)١٠(= ٠
در نوع اطالعاتچیهنیبنابرا،استشده نییزا و از قبل تعبرونیرهایبردار متغچون 
=ریمقادیبراایمورد ١, ٢, شامل تواندممثال یرا دربر ندارد. برا…

1 State Vector
2 Observation Equation
3 serial correlation
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رباشد. دریمقادهیکلیبراو وابسته به یرهایمتغایو ریدار از متغوقفهریمقاد
.نیستندهمبسته و و ١که شودفرض منجایا

)١)١١ = ٠				; = ١, ٢, … ,
)١)١٢ = ٠			; = ١, ٢, … ,

,١ریموارد مقادشتریدر ب ٢, ..., , ١, قابل یر اقتصادلیتحلیبرا,... ,٢
ریمقادنییتعاقتصادسنجیتکنیهاهدفنیتراز مهمینیمشاهده است. بنابرا

اساس، نیبر اساس مشاهدات در دسترس است. بر استمیمشاهده در سرقابلیغیرهایمتغ
قابل برآورد است.و ، ′، ′، یعددریمقاد

به را در اقتصاد و خصوصاً مباحث اقتصادسنجیادیزاریبسیکالمن موارد کاربردلتریف
ریمتغنیبشیروش، استفاده از آن جهت پنیکاربرد انیترمهمدیو شانیهمراه دارد. اول

حالت بر اساس مشاهدات است.
)١)١٣ ≡ ١
)١۴(≡ ( , ١, … , ١, , ١, … , ١)′

کالمن لتریو جزء ثابت است. فبر ١خطریدهنده تصونشان١به طوری که 
مجذور نیانگیحداقل مریطور مداوم محاسبه و مقاده را بهانیبشیپنیاریمقادتواندم

به دست آورد.زیخطا را ن
چیبر اساس ه١نیبشیاست که با پلمن به صورت بازگشتاکلتریروش محاسبه ف

از مشاهدات منی. اشودآغاز ماطالعات است.١رشرطیغو واریانس نیانگیدر واق

)١۵(١ ٠ = ١
)١۶(١ ٠ = ١ − ( ١) [ ١ − ( ١)]′

یاقرار گرفته باشند، پروسهواحدرهیدر داخل دامقادیر ویژه ماتریسهیاگر کلبه طور کل
را به رشرطیغنیانگیمتوانمبیترتنیست. بدماناشودملیبر اساس آن تشکه 
.دست آورده ب)۶(رابطهنیاز طرفاضیردیاملهیوس
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)١)١٧ = ( )
:داشتمیخواهنیست، بنابراماناچون 

)١٨(− = ٠
)معادله جواب واحدنیخواهد بود و ارمنفردیغ−ماتریس ) = خواهد داشت. ٠

به دست آورد.)۶(معادله از توانمنیز را شرطریغانسیوار
)١)١٩ ١ + + ١ + ′ ١= + ( ١ ١)

ساده )٢٠رابطه (صورتبه)١٩(معادلهشود،دادهنشانباانسیکووارسیاگر ماتر
.خواهد شد

)٢٠(= ′ +
.شودحل م)٢١رابطه (معادله به صورت نیا

)٢١(= − ⨂ ١ ( )
لتریواحد قرار داشته باشند، روش تکرار فرهیدر داخل داهاشهیبا فرض آنکه ربه طور کل

ξ١هیاولریبا مقادتواندکالمن م ٠ = ١و٠ ٠ = است )٢٢(که عبارت از رابطه ٠
شروع شود.

)١)٢٢ ٠ = − ⨂ ١ ( )
اگر ایواحد قرار داشته باشد و رهیدایروایو رهیخارج از دامقادیر ویژهازیحال اگر تعداد

باشد، امدهیبر اساس روابط قبل به دست ن)، به طور تصادف١حالت (ریمتغهیاولریمقاد
١هیاولریمقادتوانم به دست آورد. ١هیحدس بر اساس مقدار اولنیرا با بهتر٠

١سیماتر اعتماد مربوط به حدس در مورد مقدار زانیاست که منیمثبت معسیماتر٠
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١سیتر در ماتربزرگریمقادبیترتنیدارد. بدرا دربر ١هیاول دهنده عدم ، نشان٠
است.١در مورد مقدار واقعادینسبتاً زنانیاطم

ومعرف٣.١ ال
دند. آنها منحنکربرآورد ایکشور کلمبیرا برافیلیپسمنحن) ٢٠٠٠(ویگومز و خول

به دست جینتاOLSکالمن و لتریدو روش فنظر گرفتند. با استفاده از را درخطریغفیلیپس
) است.٢۵) تا (٢٣روابط (محققان نیادهداده شده است. مدل مورد استفاحیآمده توض

)٢٣(= + ∗ +
)٢۴(= − + ١ + ٢ + . + ١. ١ + ٢. ٢ + .
)٢۵(١

∗ = ∗ +
اری ∗نرخ تورم مورد انتظار، ، CPIنرخ تورم برحسب که در روابط فوق،  نرخ بی

نایرو که با معادله ( اری، ) نشان داده شده است، ٢۵طبیع شاخص تکانه نرخ بی
تورم شود) و گیری م) اندازه١٩٩۴(١عرضه (که با روش پیشنهادی کینگ واتسون

.نوشت)٢۶رابطه (به صورت توانرا م)٢٣(معادله است. واردات
)٢۶(− = ∗ +

.دیآدست مه ب)٢٧رابطه (داخل پرانتز، عبارت یسازبا ساده
)٢٧(− = − + +

=که در روابط فوق  =و /١ ) مدل ٢٧) و (٢۵)، (٢۴با استفاده از معادالت (∗
شود.ارائه م)٢٩) و (٢٨روابط (به صورت 

1 King and Watson
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)١)٢٨ = +
)٢٩(= + ١				 ٢				 ٠				 ١				 	٢			 			 −

١
٢

١
٢

١

+
فرایند ناماناستمعادله است.=که در آن ضریب مشاهدات. در معادله حالت ی

شود. در ثابت م∗کند. چنانچه واریانس این ضریب صفر شود، مقدار با زمان تغییر م
تخمین زد.OLSتوان مدل را با استفاده از روش حالت ماین 

)٣٠(= − + + ١ ١ + ٢+ + ١ + ٢ ٢ + +
نقش تکانه های عرضه و با استفاده از روش پیشنهادی کینگ و واتسون محققان با معرف

کردند.) معرف٣١رابطه (شاخص تکانه عرضه را به صورت 
)٣١(= ١٠٠(log − log ١) − ١٠٠(log − log ١)

نرخ تورم که در آن ) نوشت، ٣٢توان به صورت رابطه () را م٣١رابطه (تر به طور ساده
استکننده و شاخص قیمت مصرف .نرخ تورم مواد خوراک

)٣٢(= ١٠٠ log( ١

١
)

نظری و تکانه)٣٠رود که در رابطه (انتظار مبر اساس مبان های طرف ضریب تورم واردات
)، مثبت باشند. همچنین با توجه به  و آشامیدن ، مواد خوراک ، نقدینگ عرضه (تکانه نفت

اری است، معالمت ضریب  یا صعودی که معکوس بی فیلیپسمنحنبودنتوان نزول
کرد.در ایران را  بررس
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، واسطه ای و سرمایه ای از محل واردات  از کاالهای مصرف از آن جا که بخش قابل توجه
تاثیر معنادار بر نرخ تورم در  رود که تورم کاالهای واردات شوند، بنابراین انتظار م تامین م

ذارند. با مراجعه به پیشینه ی پژوهش در خصوص تعیین کننده های تورم در  ایران کشور ب
از جمله مهم ترین عوامل موثر بر نرخ تورم در ایران بوده  شود که تورم واردات مشاهده م

) ین نژاد و تش ) نشان داد که شاخص بهای ١٣٨٣است. مطالعات انجام شده توسط عباس
در کنار حجم پول و نرخ ارز تعیین کننده ی نرخ تورم در ایران است. قوام  کالالهای واردات

ینمسعو ) با تحلیل تجربی تورم در ایران دریافتند که تولید، قیمت ١٣٨۴(دی و تش
و نرخ ارز به طور معنادار نرخ تورم در ایران را تحت تاثیر قرار  ، حجم نقدینگ کاالهای واردات

دهد. ) نشان داد که سهم ١٣٨۴(پژوهش انجام شده توسط عمادزاده، صمدی و حافظم
درصد است.٢٢٫۶بر در نرخ تورم کشور براتورم کاالهای واردات

رانیآزمون انتظارات در ا٣.٢
هیاولجینتاتواندهمچون تورم محساسیرهایانتظارات نسبت به متغرییاست که تغهیبد

اند انتظارات را در کردهاساس، اقتصاددانان سعنیگرداند. بر ااساسراتییرا دستخوش تغ
آنها باشند.نیبشیقادر به پکنند که با ابزار علمفیمشخص تعریهامدلها و قالب فرم

رانیدر اقیبه اکثر مطالعات انجام گرفته در رابطه با نوع انتظارات، انتظارات تطبتوجهبا 
ل مشهور و ،همانند اکثر مطالعات قبلزینقیتحقنیدر ا١سازگار شناخته شده است. دو ش

.ردیگمورد آزمون قرار مییو عقالقیانتظارات تطبعنیانتظارات یسازمعمول در مدل
قیانتظارات تطب٣.٢.١

نوع از انتظارات نیبه مسئله انتظارات است. اردینوع رونیتراز جمله مهمقیتطبانتظارات
از اساس، افراد با استفادهنی. بر اشودمفیزمان تعرخطا در طحیدر قالب مباحث تصح

میشده تصمفیمدل تعریآن در ندهیآتینسبت به وضعریمتغیاطالعات گذشته 
.تخواهند گرف

نیارائه ادیمرتبه اول است. شاتفاضلخطیهابرگرفته از مدلقیتطبانتظاراتمدل
نیبود. بر اساس امرسوم اقتصادسنجیهاتوسط روشهیآزمون و حل ساده قضیروش برا

لاز تجربه گذشتهیاقتصادیروش، واحدها انتظارات درس و تجربه گرفته یریگشان در ش
به صورت توانرا مقی. مدل انتظارات تطبشوندتر مینزدتیو با گذشت زمان به واقع

.نشان داد)٣٣رابطه (

) اشاره کرد.١٣٨٢(حسن) و حاج١٣٧٧()، متق١٣٨۶(و اقبالتوان به گرجمثال میبرا١
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)١)٣٣ = ١ + − 	,			٠ < < ١

+دوره یکه انتظارات از تورم برادهدرابطه فوق نشان م ل مدر دوره 1 . در ردیگش
در تورم تجربه شده از انتظارات تورمدهنده نسبتاست که نشانحیتصحبیضرنجایا

دوره گذشته است که به مدل در هر دوره اضافه خواهد شد.
ییانتظارات عقال٣.٢.٢

با استفاده از تمام اطالعات در میالدی١٩۶٠در دهه وتیمیسوابتدا از ییعقالانتظارات
و چارچوب اقتصاد خرد مطرح شد. سپس هیبر پانه،یروش بهیاز یریگدسترس و بهره

اقتصاد کالن به کار گرفته شد. تورم یهابعد از ده سال، توسط لوکاس و سارجنت در مدل
.دادنشان )٣۴(به صورت رابطهتوانمت عقالیی راابرگرفته از انتظار

)٣۴(=
ر Eو اطالعات در دسترس در زمان، +نرخ تورم در زمان در اینجا  عمل

انتظارات است. ) را نتیجه گرفت. ٣۵توان رابطه () م٣۴از رابطه (ریاض
)٣۵(∑ = ٠

داشت:میکه در آن خواه
)٣۶(∑ = −

باشد، از یدارتابع معنیاز نظر آمار∑نشان دهد که ونیرگرسلیکه تحلصورتدر 
یانهیبهیتواندنمنیبشیپر،یرد شود. به عبارت دتواندمییانتظارات عقالهیفرض

اتتمام اطالعات در دسترس قابل استفاده باشد. به دست آوردن تمام اطالعیبسازد که برا
دیروست که بر اطالعات در دسترس تأکنیباشد و از اعملریو غنهیپرهزاریبستواندم
.شودم

اطالعات موجود و فیتعرد،یافزاموضوع مدگیچیکه آنچه بر پرسدبه نظر مان،یمنیدر ا
ترشدن موضوع به روشنیاست. براییانتظارات عقالانتظارات بر اساس مبانریطرح متغای

منظور، با استفاده از نی. بدمیکنمیااشارهییانتظارات عقالهیبحث روش آزمون فرض
.شودبه دو روش آزمون مییانتظارات عقالهیفرض)١٩٩١(١، دمری و داکلدیتفمطالعه ا

1 Attfield, Demery and Duck
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روش اول
نوع از انتظارات نیایسازبه مدل،ینظریهاکه با استفاده از برداشتشودمجا سعنیدر ا

.پرداخته شود
)٣٧(= ١ +

شاخص قیمت در دوره جاری، در رابطه فوق انتظارات مربوط به ١مقدار واقع
−که در زمان  ل گرفته و ١ است که با اطالعات موجود در دورهخطای پیشش بین − ندارد. هرگاه ١ توان مقابل مشاهده باشد، آنگاه١یا پیش از آن همبستگ

را تخمین زد.)٣٨رابطه (معادله 
)٣٨(= ٠ + ١ +

است. بر این اساس، اگر فرضیه صفر  با میانگین صفر و واریانس ی خطای تصادف
١ = ٠و ١ = عدم رد انتظارات عقالیی است. 	٠ باشد و نتوان آن را رد کرد، این به معن
روش دوم

برآورد شود، خواهیم داشت:و مقادیر گذشتهاگر  مدل رگرسیون اش در قالب ی
)٣٩(= ١ ١ + ٢ ٢ + ⋯ + + ١

در مورد  دارد، آنگاه مانند باال وجود ١هرگاه فرض شود که مشاهدات مستقیم
تعریف کرد.)۴٠رابطه (به صورت گذشته از را بر اساس مقادیراین مقدارتوانم
)۴١)٠ = ١ ١ + ٢ ٢ + ⋯ + + ٢

آید.دست مه) ب۴١رابطه () ٣٩) از (۴٠کردن رابطه (با کم
)۴١(− ١ = ١ − ١ ١ + ٢ − ٢ ٢+ ⋯ + − + ( ١ − ٢ )

را تعریف کرد.)۴٢رابطه (توان فرضیه حال م
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)۴٢(: = 		, = ١, ٢, … ,
عدم پذیرش انتظارات عقالیی خواهد بود اما در هر دو حالت، ،ردشدن فرضیه صفر به معن

نتیجه برای ی است که در مورد گیری منیاز اصل ن و قابل اعتماد، مشاهدات مستقیم م
انتظارات عقالیی وجود دارد.١متغیر انتظاری البته بر اساس مبان

فوق کردند. منظور از یانتظارریمتغنیزیو جافیدر تعرسعنااز محققبرخرونیاز ا
است که بر اساس آن بتوان با استقاده از اطالعات جامعه به مدلردیرو،یانتظارریمتغ

نیبشیمورد نظر را پریمتغنده،یآیهابرنامهرامونیگذشته، اطالعات موجود و شناخت پ
از کارشناسان را بر اساس نظرسنجنیبشیو پبررسنیاز آنها امثال، برخورکرد. به ط

راتیینرخ بهره و تغنیزیجاریاز متغزینریدخبره و اقتصاددانان و تجار انجام دادند و برخ
استفاده کردند.متیشاخص قیانتظارریمتغحیتشریآن برا

لیوجود ندارد و به دلرانیدر اقتصاد ا)۴١(رابطه نیتخمیبرایانتظارریاز آنجا که متغ
و اغلب شودنمنییبازار آزاد تعینرخ بهره در ه،ینقش بارز دولت در بازار پول و سرما

متغنیبنابرا،سبب عدم تعادل در بازار شده استمقامات دولتیآن از سوتیتثب ریعمال
انتظارات ردیآزمون رویبه ناچار براق،یتحقنیوجود ندارد. در ابه مفهوم واقعیانتظار

ریمنظور، از دو متغنیاستفاده شود. بدنیزیجاریمتغیشده است از عقالیی سع
ن و سوخت استفاده ممتیحمل و نقل و شاخص قمتیشاخص ق شود. به نظر مس

فوق حساس بوده و آن را به یهانسبت به شاخصردماز میاکه بخش قابل مالحظهرسدم
در زیاز بازار حمل و نقل و سوخت نکه قسمتیی. از آنجاکنندمتلقندهیمنزله تورم سال آ

نهیبزرگ کشور که هزیکنندگان در شهرهافرض کرد که مصرفانتودولت است، ماریاخت
دولت یهامورد نظر را نماد برنامهخصآنها قابل توجه است، شاحمل و نقل در سبد مصرف

در نظر گرفته شده و ١فیتعریبرابیها به ترتشاخصنیمنظور، انیکنند. بدتلق
حمل و نقل متیشاخص قریمتغ١. در جدول شودآزمون م)۴١(رابطه فرضیهبیترتنیبد

ن و سوخت به عنوان متغمتیشاخص ق٢و در جدول  اند.شدهوارد یانتظارریمس



٣٩

٣٩

اریتورم و بینآزمون رابطه جانش کالمنیلتراز روش فی: کاربردیراندر ای
Error! Reference source not found.

و با توجه به١جدول شاخص قیمت حمل و نقلنتایج برآورد ال
tضریب انحراف معیارضریبهای مستقلمتغیر

B1-Y1٠٫٨۴ -٠٫٢٢٣٫٨-
B2-Y2٠٫١٨٠٫١١٫٨
B3-Y3٠٫٠٧٠٫۶٠٫١١
B4-Y4١٫٠۶٠٫۵٢٫١٢

محاسبات نویسندهمنبع:

و با توجه به٢جدول ن و سوختنتایج برآورد ال شاخص قیمت مس
tضریب انحراف معیارضریبهای مستقلمتغیر

B1-Y1١٫۵٠٫٣١۴٫٨
B2-Y2٠٫٧٣٫١-٢٫٢-
B3-Y3١٫۶٠٫٧٢٫٢
B4-Y4٠٫-١٫٩۴٢۴٫۵-

سندهیمحاسبات نومنبع:

ن و CPIهای مربوط به شاخص قیمت با استفاده از داده ، شاخص حمل و نقل و شاخص مس
زین متغیر انتظاری وقفه ، به دست آمده CPIی مختلف شاخص هاسوخت، به عنوان جای

است. در چهارهای انتخاب خوبی برازشبا توجه به معیارCPIترین وقفه است. مناسب
برابر صفر، مورد CPIهای )، فرضیه برابری ضرایب وقفه۴١مرحله بعد، با توجه به معادله (

تر از مقادیر احتمال و کای دو بزرگFهای گیرد. در آزمون والد چنانچه آمارهآزمون قرار م
و کای دو Fهایتوان پذیرفت. نتایج آزمون والد و مقادیر آمارهآنها باشند، فرضیه صفر را نم

آورده شده است.٣در جدول 
آزمون والدنتایج ٣جدول

نشاخص حمل و نقل شاخص سوخت و مس
احتمال سطآمارهمقدارسط

آمارهمقداراحتمال
Fآماره F٠٫٠٠١۶٢٫٧١آماره ٠٫٠٠۵۴٫٠١
کای دو٠٫٠٠۶۴۶٫۴کای دو٠٫٠٠٢١٨٫۴

محاسبات نویسندهمنبع:
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و کای دو و مقادیر احتمال متناظر Fشود، با توجه به مقادیر آماره طور که مالحظه مهمان
)، پذیرفته  با آن، فرضیه صفر (انتظارات عقالیی) رد شده و فرضیه مقابل (انتظارات تطبیق

شود.م
و با استفاده از روش ف٣.٣ کالمنلتریبرآورد ال

وو،یگومز و خولشده توسط با توجه به پژوهش انجام این در شود.برآورد م)٣٠رابطه (یال
ویچهار سناربیدرخصوص برآورد ضرنجایاست. در اریدر طول زمان متغبیضرمدل

شود.مفیتعر
جمله اخالل یثابت در طول زمان، به همراه نیانگیبه صورت مبیضراول:یویسنار
شود.میسازمدل
.شودمیسازمدلخود رگرسیون مرتبه اول ندیفرآیبه صورت بیضرم:دویویسنار
شده است.یسازمدلبه صورت گام تصادفبیضرسوم:یویسنار
یسازبا جمله رانش مدلگام تصادفندیفرآیبه صورت بیضرچهارم:یویسنار

شود.م

پژوهشیهاافتهی۴
تابع انتقال د،یآدست مه ب٣.٣زیربخش یویکه توسط چهار سناراز معادالتیبه هر

معادله فضا یبرامتفاوتیهاحالتتوانعرضه، میها. حال با توجه به تکانهشودگفته م
. ابتدا شوندو واتسون محاسبه منگیبا توجه به شاخص کزیعرضه نیهاحالت نوشت. تکانه

که در قسمت ویچهار سنارینفت (تکانه عرضه) برامتیاز قمعادله فضا حاالت با استفاده
آورده شده است.٧تا ۴حاصل در جداول جیشود. نتاداده شد، برآورد محیقبل توض

. به ستندینینظرها مطابق با مبانعالمتب،یضراهیبا وجود معنادارشدن کل۴در جدول 
تورم نیاند. همچنبر تورم گذاشتهاول و دوم آن اثر منفیهاو وقفهطور مثال، تکانه نفت
شود، تورم شتریهرچه تورم سال گذشته بریبر تورم دارد. به عبارت دسال گذشته اثر منف

همانند تورم با وقفه اول زینبرآورد، تورم وارداتنیکمتر خواهد شد. در ایجارسال 
که مطابق گذاردتورم با وقفه دو اثر مثبت بر تورم متنهارهایمتغنی. از بدینمامیاثرگذار
نیان،ی. بنابرانیستهمان معادله انتقال است که معنادار نجایاست. در اینظربا مبان

نوع برآورد باشد.نیبهترتواندحالت نم
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بر اساس سناریوی اولضرایب مدلبرآورد ۴جدول
zآماره ضرایبنام متغیر

٠٫٨١۶٩۴ -٫١
٢٠-١٣٫٢۵٩٣٫١
٢٣٫٨۶٢٣٠٫۵

١-٢٫٧۵۶۶۶۶٫۵
١٢٫١-۴٠٢٢۵ -
٧٨-٢٢٫٢ -

١٠- ٢٫٠١۴٩۶۴ -
١٠٫١٠٫١
٢٠٫٩٣

محاسبات نویسندهمنبع:

به بیاز ضرایچیکه هشوددوم مشاهده میویبه دست آمده در سناریجبا توجه به نتا
اظهارنظر کرد.ویسنارنیدر رابطه با اتواننمنی. بنابرانیستمعنادار یلحاظ آمار

معنادار هستند. تورم یبه لحاظ آماربیضراهیکلشود،مشاهده م۶طور که در جدول همان
توانمنی. بنابراگذاردمیبر تورم سال جاریمثبت و معنادارریدر وقفه اول و دوم تأث

ل میهاگرفت که مردم بر اساس تورم سالجهینت دهندگذشته انتظارات خود را ش
نسبت به دو ،یتورم سال گذشته بر تورم سال جارریتأثزانیمنی). همچنقی(انتظارات تطب

است.شتریسال قبل ب
بر اساس سناریوی دومضرایب مدلبرآورد ۵جدول

zآماره ضرایبنام متغیر
٠٫٠٠٠- ٠٫٠٣٢ -

١٠٫۵٠٫- ٩۴
٢٠٫٣٠٫٣-

١٫٢- ٠٫١٩-
٠٫٣- ١٠٫٠٨۴ -
٢٠٫٠۵ -٠٫۴-

٠٫٧- ٠٫٠٣
١٨۴٫٢١٫٣ (١)٠٫٠١٠٫٠١
محاسبات نویسندهمنبع:
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اثر تکانه نفتدهدبه دست آمده که نشان م١٫٠۴برابرتکانه نفتبیبرآورد، ضرنیدر ا
بر یشتریبریتأثفوق، تکانه نفتیرهایمتغهیکلنی. از بگذاردبر تورم ممیمعنادار و مستق

اریمعکوس و بسیاثرتورم وارداتنیو همچنتورم داشته است. وقفه اول و دوم تکانه نفت
در نی. همچننیستندینظرمطابق با مبان،یکه با وجود معنادارگذاردبر تورم مزیاچن
جهینتتوانمد،یمعنادار شده است. با توجه به عالمت آن که مثبت گرد١و،یسنارنیا

نوع نیبهترتواندحالت منیانیاست. بنابرامیمستقریغیاریتورم و بنیگرفت که رابطه ب
باشد.رآوردب

یریگجهینتتوانمنی. بنابرانیستندمعنادار یبه لحاظ آماررهایاز متغیچیه٧در جدول 
یبه صورت ریمتغبیدوم و چهارم که ضریویدر سناریاریتورم و بیهاکرد که داده

انطباق ندارند. تنها دیگردیسازبا جمله رانش مدلگام تصادفندآیفریو (١)ندیفرآ
گام ندیثابت در طول زمان و فرآنیانگیبه صورت مبیاول و سوم که ضریویدر سنار

که تنها در شودمشاهده مویدو سنارنیا. با برسدیمعنادار گردبیاست، ضرتصادف
هستند، معادله انتقال معنادار شده ینظرمعنادار و مطابق با مبانبیسوم که ضرایویسنار

است.

بر اساس سناریوی سومضرایب مدلبرآورد ۶جدول
نام 

zآماره ضرایبمتغیر
۶۵٫١۶٨٧٨

١٠٫٢٨۵٠٨ -
٢٠٫٠۵٨٠٢٩

١٫١٨٩۴۴
٨-١٠٫١۶٨٢ -
٨٧١٩- ٢٠٫٠٩ -

٩١٧- ٠٫٠٨۶ -
١۶١۵٫٩٢۵٢ -
٢٠٫٣۶
محاسبات نویسندهمنبع:
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بر اساس سناریوی چهارمضرایب مدلبرآورد ٧جدول
zآماره ضرایبنام متغیر

٠٫۶٠٫٠٢
١٠٫٠٢٠٫٠٣
٠٫٧-٢٠٫٢-

١٫- ٠٫١٩۵١ -
٠٫٨١-١٠٫٢ -
٠٫-٢٠٫١۶-

٠٫٢١٠٫٧
١٢۵٣٫٠١- ٠٫١ -

محاسبات نویسندهمنبع:

شنهادیو پیریگجهینت۵
اری را تجربه کرده است. در خالل نیم قرن اخیر، اقتصاد ایران نرخ های باالی تورم و بی

اری از جمله مهم است که کاهش و کنترل همزمان تورم و بی ترین اهداف بنابراین بدیه
بین تورم و ریزان اقتصادی محسوب مسیاستگذاران و برنامه رابطه جانشین شود. وجود ی

اری، به مع بیبی انات و منابع اثرشدن سیاستن از ام های کالن و نیز بخش قابل توجه
برای کاهش همزمان در میزان متغیرهای فوق است. 

اری در ایران با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، م توان بیان کرد که رابطه بین تورم و بی
اری، مشود. همچنین با توجه به رابطه معکوس به دست آمده بیتأیید م توان ن تورم و بی

اری وجود دارد. با مقایسه نتایج به دست  بین تورم و بی بیان کرد که در ایران رابطه جانشین
ر م که تکانه طرف عرضه قیمت نفت است با دو حالت دی توان نتیجه گرفت آمده در حالت

وجه ویژه به آن کرد.که در ایران نقش قیمت نفت بسیار حائز اهمیت بوده و بنابراین باید ت
است نشان داد که هیچ  که تکانه طرف عرضه نقدینگ نتایج حاصل از برآورد مدل هنگام

از ضرایب در چهار سناریوی اشاره شده معنادار نیستند. بنابراین با قاطعیت نم توان در ی
که تکانه طرف عرضه، شاخمورد پارامترهای آن اظهار نظر کرد. همین ص قیمت طور هنگام

اریمواد غذایی در نظر گرفته شد، تنها در سناریوی دوم که  به صورت ضریب معکوس نرخ بی
فرآیند  معنادار ١سازی شد ضرایب معنادار گردیدند. اما در این سناریو،مدل(١)ی

نشد.
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م از تکانه ای کههای مورد آزمون تنها در رابطهتوان نتیجه گرفت از بین تکانهبه طور کل
استفاده گردید آن هم در سناریوی سوم، معادله انتقال معنادار شد.  رابطه یتجربییدتانفت

اریتورم و بینجانش یهایاستخور سبه اثرات پسیدر پژوهش حاضر لزوم توجه جدی
اریمقابله با تورم و ب مبتنیهایاسترسد که سبه نظر مینهزمینشود. در امیادآوررا ی

برخوردارند.یادیزیتاز اهمخصوص کاهش انتظارات تورمعرضه و بهیبر تحر

فهرست منابع
چاپ دهم، تهران ،یعباس شاکرترجمه .اقتصاد کالنیهااستیو سیتئور.)١٣٨۶(.اچ.برانسون، و
.نشر ن

،)١٣٧٧- ١٣۵٠(رانی) مورد اپسیلیفهیو تورم (نظریاریروند ببررس.)١٣٨٢(.ف،حسنحاج
ده مدنامه کارشناسانیپا اه آزاد تهران واحد علوم تحقو اقتصادتیریارشد، دانش .قاتیدانش
ارشد نامه کارشناسانیپا،رانیدر ایتورم بر رشد اقتصادرخطیاثرات غ.)١٣٨١(.ف،یاحمدسلطان

ده علوم اقتصاد اه عالمه طباطبایدانش .ییدانش
تحقیقات ). آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟، 1383عباسی نژاد، ح.، و تشکینی، ا. (

.212-181، 67، اقتصادي
ران،یدر ایارینرخ بنییفلپس و تعمنحنلیتحلبررس.)١٣٧٩(.غ،زادهو کاظم.،نژاد، حعباس

.١۴٣- ١٣٩، ۵٧،یاقتصادقاتیمجله تحق
)موثر بر تورم در پولیرو غعوامل(پولبررس).١٣٨۴(، ب. و حافظس.،، یصمدم.،عمادزاده،

.۵٢- ٣٣، )۵(،و اجتماعپژوهشنامه علوم انسان)،١٣٨٢- ١٣٣٨(یرانا
منحنی فیلیپس کینزي هاي جدید و مقایسه آن با انواع منحنی هاي ). 1386فوالدي، م.، (

ارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه ، پایان نامه کفیلیپس متعارف براي اقتصاد ایران
تهران.

ارشد نامه کارشناسانیپا،رانیو تورم در اقتصاد ایاریرابطه بنیتخم.)١٣٧۵(.ف،ارفعیقباد
ده علوم انسان اه تربدانش .مدرستیدانش

پژوهشنامه )، 1381- 1338). تحلیل تجربی تورم در ایران (1384مسعودي، ز.، و تشکینی، ا. (قوام
.105-75)، 36(9، بازرگانی

نامه انیپا،رانیدر ایاریبعینرخ طبنییفلپس و تعمنحنقیتطبسهیمقا.)١٣٧٨(.رزاده،کاظم
ده اقتصادارشد،کارشناس اه تهراندانش .دانش

و قیبه انتظارات تطبیردی(با رورانیفلپس در ابرآورد منحن.)١٣٨۶(.ع،و اقبالا.،،گرج
.١٣٧- ١٢۶، ٨٠،یاقتصادفاتیمجله تحق)، عقالئ
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ده اقتصاد، مدارشد،کارشناس اه شو علوم اجتماعتیریدانش .رازیدانش

Apel, M., & Jansson. F. (1997). System Estimation of Potential Output and the
NAIRU, Economic Department, Risbank, s-10337.

Attfield, C., Demery, D. & Duck, N. (1991). Rational Expectations in
Macroeconomics: An Introduction to Theory and Practice, 2nd ed., Basil
Blackwell, Oxford.

Benderly, J., & Zwick, B. (1985), Money, Unemployment and Inflation, the
Review of Economic and Statistics, 67, 139-143.

Debell, G., & Vickery, J. (1997). Is The Phillips Curve a Curve? Some Evidence and
Implication for Australia, Reserve Bank of Australia, Research discussion
Paper, No. 9706.

Fisher, I. (1926). A Tatistical Relation Between Unempolyment and Price
Changes, International Labor Review, 13, 785-792.

Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy, Amerivan Economic Rreview,
58(1), 1-17.

Gomez, J., & Julio, J. M. (2000), An Estimation of Nonlinear Phillips Curve in
Colombia, Archives de Macroeconomic Department National, 102, 1-14.

Grubb, D., (1986). Topics in the OECD Phillips Curve, The Economic Journal,
96, 55-79.

King, R. G., & Watson, M. W. (1994), The Post-War U.S. Phillips Curve: a
Revisionist Econometric History, Carnegie-Rochester Conference Series on Public
Policy, 41(1), 157-219.

Lipsey, R. G. (1960). The Trade–off Interpertation of Pillips Dyanmic
Stabilization Exercise, Economica, 64(253), 71-155.

Okun, A. M. (1962). Potential GNP, Its Measurment and Significance. Cowles
Fundation.Yale University.

Paul, B. P. (2009). In Search of The Phillips Curve for India, Journal of Asian
Economics, 20,  479-484.

Phelps, E. (1967). Phillips Curve, Expectations of Inflation and Optimal
Employment over Time, Economica, 34(3), 245-281.



۴۶

۴۶

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

Phelps, E. (1967). Phillips Curve,Expectations of Inflation and Optimal
Employment over Time, Economica, 34(3), 245-281.

Phillips, A. W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of
Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957,
Economica, 25, 283-299.

Scheibe, J., & Vines D. (2005), A Phillips Curve for China, Research School of
Pacific and Asian Studies, Australian National University Working Paper, 2,
24-35.


