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 یها یریگ می در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیرکایده تورم و بین دو پدین ارتباط بیی و تبییشناسا
تواند  ی میکاریان تورم و بی رابطه می بررس. برخوردار استیا ژهیگاه وی از جایاسی و سیاقتصاد

ن مقاله با استفاده از یدر ا . دهدیاری ی عملکرد اقتصادیدانان را در بررس گذاران و اقتصاداستیس
بها   فهرستیها نهی مانند هزی که به مباحثیکارید در مورد تورم و بی جدیها نینزیدگاه مکتب کید

 و یارکیره شامل تورم و بیدومتغستم یک سی ها توجه دارند ابتدا متی دستمزد و قیها یو چسبندگ
 و میده یل میکار را تشک یروینه نیزهآپ   و مارکیکاریره شامل تورم، بیستم سه متغی سکیسپس 

 در رهاین متغی به استخراج روابط بلندمدت بVAR و یانباشتگ  همیکردهایسپس با استفاده از رو
 در یکاری و بن تورمیستم رابطه بین دو سین ای تخم،جهیدر نت. میپرداز ی م)1386-1354 (یبازه زمان

ز به یکار ن یروینه نیآپ هز ن تورم و مارکین رابطه بیهمچن. بلندمدت به صورت مثبت درآمده است
 رابطه .باشد ی میکارین تورم و بیدکننده رابطه مثبت بییأن زده شده است که تی تخمیصورت منف

 اقدامات یک سریباشد که  ی در کشور میدده مزمن تورم رکوی از پدیمده حاک بدست آمثبت
  .طلبد ی ماستگذارانی سی را از سودهین پدی رفع ایبرامناسب 

  

 .JEL: E31 ،E24 یبند طبقه
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   مقدمه.1
 ،دیگر عبارت به. است پایین بیکاری و تورم نرخ یافته، توسعه اقتصادهای در ممه های شاخصه از

 به گذرا نگاهی با .اند کرده برطرف را آنها و شناخته خوبی به را معضل دو این یافته کشورهای توسعه

 مشکل حل  برای.شویم می اقتصاد در معضل این وجود متوجه ایران در بیکاری و تورم به مربوط آمار

 اعمال و اتخاذ را صحیحی های سیاست ستبای می اقتصاد کالن هعرص سیاستگذاران تورم، و کاریبی

 یک حل برای زیرا شود، می میسر دو آن میان ارتباط و تورم ،بیکاری دقیق شناخت با امر  این.نمایند

 را الزم تاقداما آن کردن مرتفع برای بعد همرحل در و شناخت را آن صحیح طور به باید ابتدا مشکل

   .پرداخت ایران اقتصاد در بیکاری و تورم ح بینیصح هرابط بررسی به باید ابتدا ،بنابراین .داد انجام
 به ویژهد ی جدیها نینزیه و اساس مطالعات کی پای واقعیینها نهی و هزیکارین تورم و بیرابطه ب

پس یلی فی منحنخصوص که در ییدر کارها. دهد یل مید را تشکی جدیها نینزیپس کیلی فیمنحن
 ینگر در منحن ندهی آء از مطالعات به منظور درنظرگرفتن جزید انجام شده است، تعدادی جدیها نینزیک
ک رابطه معنادار ین مطالعات یجه ایدر نت. اند  استفاده کردهGMMد از روش ی جدیها نینزیپس کیلیف
ن مطالعات یجه ایدر نت. دا نمودندیم با وقفه پ و توری واقعیینه نهای، هزی تورم، تورم انتظاریرهاین متغیب

  ). 1999 و گرتلر، یگال(دار گشت ی پدیادی مشکالت زGMMو با استفاده از روش 
 شد ییشناسا )2002( توسط استاک و همکاران GMMکرد ی که با استفاده از رویمشکالت

 کوچک ابزارها به صورت یها نهباشد و در نمو یکرد به تعداد ابزارها حساس مین روی ا اینکهعبارتند از
  . شوند ی میی شناسایفیضع

ک یله ین را مطرح کردند که در آن تورم بوسیگزیکرد جایک روی) 2007(مبس و همکاران یا
 استفاده شده یکیمبس و همکاران تکنی لذا در پژوهش ا،شود یف می توص1ح با وقفهیند خودتوضیافر

کرد یرو. می کنی مورد نظر را از قبل بررسیها ی سریگست که درجه انباشتی نیازیاست که در آن ن
ARDL که  یر را زمانین دو متغین ایدهد که رابطه بلندمدت ب یبه ما اجازه م) 2001( پسران و همکاران
ا به صورت متقابل همگرا یک و ی انباشته از درجه صفر، ی مورد بررسیها یم سریدان ینان نمیبا اطم

  . مین بزنیم تخیداریهستند به صورت پا
 یینه نهاید وجود دارد با تورم و هزی جدیها نینزیپس کیلی فینه منحنی که در زمیمطالعات تجرب

ها و امکان  شه واحد در دادهی به وجود ریمطالعات محدود. کند ی مانا رفتار میرهایبه عنوان متغ
لبه بر مشکل فوق با استفاده از به منظور غ) 2008 (ی فانل،به عنوان مثال. پردازند ی می جعلیها ونیرگرس

                                                 
1. Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 
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 لذا با توجه به ، منطقه اروپا پرداختید برای جدیها نینزیپس کیلی فیل منحنی به تحلVARروش 
 ،ن مقالهیدر ا. باشد ی مامعن یستا بیرای غی زمانیها ی سری براGMM شده استفاده از روش ذکرمطالب 
 یدیبریپس هایلی فیکار در قالب منحن یروی ننهیآپ هز  و تورم و مارکیکارین بی رابطه بیبه بررس

  .میپرداز ی م)1354-1386( یران در دوره زمانی کشور اید برای جدیها نینزیک
 مرتبط با موضوع پرداخته ی نظریان مبانیبه بدر ادامه . شده است تشکیل بخش پنج از مقاله این

 در بخش .خارج پرداخته شده استران و ی موضوع در ایات تجربین ادبییدر بخش سوم به تب .شود یم
 صحت رابطه یبرا و سپسم یده ی قرار می را مورد بررسیکارین تورم و بیب یها ییایچهارم پو
 و یکارین تورم، بیره رابطه بلندمدت بیستم سه متغیک سی در قالب یکارین تورم و بیبلندمدت ب

مت ی قآپ مارکن تورم و ی بی منفم که رابطه بلندمدتیکن یکار را استخراج م یرویمت نیآپ ق مارک
ه و ی به تجزدر نهایت،  است ویکارین تورم و بی بر صحت رابطه بلندمدت مثبت بیلی دلکار نیروی
  .میپرداز ی میاستیشنهادات سیج و ارائه پیل نتایتحل

  
  قیتحق ی نظری مبان.2

ک موضوع یدت تورم مدت و بلندم  کوتاهیها ییای اقتصاد کالن، مطالعه پویان موضوعات اصلیدر م
 ی مدلسازرابطه با در یری چشمگیها شرفتیر پی اخیها در دهه. باشد ی در اقتصاد کالن میاصل
و ) 1980(لور ی، ت)1997(شر ی فی در کارهااد ابتدیات جدین ادبیا.  تورم انجام شده استیها ییایپو

دار ینده را مطرح کردند، پد چسبیها متی و قی اسمیها  که دستمزدیسندگانیگر نویو د) 1983(کالوو 
ها و افراد شروع شده   بنگاهیساز نهیمت به روش بهیم قی تنظیساز میله تصمیها بوس ین مدلسازیا. گشت
 یات منحنی مهم در جزئیها  تفاوتیک سری اقتصاد خرد منجر به یها هیح از پایاستفاده صر. است

پس یلی فی منحنی اقتصادسنجیها لی، تحلیکی تئوریها نهی مهم در زمیها  تشرفیرغم پیعل. پس شدیلیف
  . د نسبتاً محدود مانده استی جدیها نینزیک

پس ی فلی بر حسب منحندتوان یرد، میگ ی را در برمیپس عمودی فلی که منحنیات اصلیادب
روط به اطالعات در دسترس در  مشیبه تورم انتظار) t )tπ که در آن تورم در زمان  شودانیب یدیبریها

t) 1tπEزمان  1tπ (، تورم با وقفه)− د ی، شکاف تولی واقعیینه نهایر فشار که معموالً هزیمتغک ی و )−
مدل .  داردیگباشد، بست ی میعی طبیکاری از نرخ بیکاریا انحراف نرخ بیبالقوه  دی از تولیواقع
  :تواند نوشته شود یر می به صورت زیدیبریها

  

tε)*ut(uuδ1tπbδ1tEπfδtπ +−+−+−= )1(                                                                                        
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. ردیگ یدربرم را یتورم یها شوک و یعوامل اقتصاد یتصادف یخطاها ،)tε( خطا ء جز،آن که در
پس یلی فی از منحنی خاصیها د حالتی جدیها نینزیپس کی فلی فلپس و منحن-دمنیپس فریلی فیمنحن
ها با استفاده از انتظارات  نگر بنگاه  فلپس با انتظارات گذشته-دمنی فردر مدل. باشند ی میدیبریها
1δb  که در آندهند ی، انتظارات خود را شکل میقیتطب 0δf و =  یها نینزیدر مدل ک. باشد ی م=
0δb که یرد به طوریگ ی شکل میید انتظارات به صورت عقالیجد 1δf و = تاً مدل ی نها.باشد ی م=
 که ینگر وجود دارد به طور ندهینگر و آ  گذشتهیها کند که هر دو نوع بنگاه یان می بیدیبریها
1δδ bf   .باشد ی م+=

 انتظارات ی خود را بر مبنایها متی که قیها له نسبت بنگاهی به وسیتوان به راحت ین مدل را میا
دهد که به  ین به ما اجازه مین مدل همچنیا. داد قرار یی مورد شناسا،دهند ینده شکل میگذشته و آ
1δδ لهیپس بلندمدت را بوسیلی فی منحنیصورت تجرب fb ح باشد ی لذا اگر مدل صح،می آزمون کن+=

1δδ و fb . ا انجام شودیم ناپا توریست بر مبنایبا می ی تجربیست و کارهاای باشد آنگاه تورم ناپا+=
 با اماا ی پایا حتی( تورم یای ناپایها پس را با دادهیلی فی منحنیها  اگر مدلین به صورت تجربیبنابرا

ا با ی پایها  دادهی که براGMM مانند ییها کیبا استفاده از تکن) ر در طول زمانی متغیها نیانگیم
دار  ج تورشیق نخواهند بود و احتماالً نتایها دق نیم تخمین ثابت مناسب است مورد برازش قرار دهیانگیم

   . )2008راسل و بنرجی،  (خواهد بود
رد و با استفاده از یگ ی قرار می تورم مورد بررسیای مدرن تورم رفتار ناپایها یدر تئور

  .کنند ی را استخراج میکارین تورم و بی بی رابطه بلندمدتیانباشتگ  همیکردهایرو
د یشا.  اعتبار خود را از دست دادیپس سنتیلی فی منحن1970ل دهه یو اوا 1960در اواخر دهه 

ر ین متغیانگی تورم همراه با میایان کرد رفتار ناپاین مشکل بی اینجا برایتوان در ا ی که میلی از دالیکی
  .در طول زمان باشد

پس در دوره یلی فیان کرد که احتماالً منحنی ب1977زه نوبل خود در سال ی جایدمن در سخنرانیفر
 ی طوالنیها  دههی تورم برایها ینانیل نااطمیب مثبت به دلین شیب مثبت خواهد بود و ای شیگذار دارا

  . )2008راسل و بنرجی، (افت یادامه خواهد 
ن یب مثبت بی خواهد شد و شیپس در بلندمدت مجدداً عمودیلی فیدمن اعتقاد داشت که منحنیفر
 که با ی و اجتماعیاسیل مشکالت سیب مثبت به دلین شی و ادهد می رخ  در دوره گذاریکاریتورم و ب

 را ی زمانی اقتصادیها یف بلندمدت در تئوریتعر.  ادامه خواهد داشت، همراه استی باالترینانینااطم
  . بلندمدت خودشان برسندیها  به ارزشی واقعیرهای متغتمامرد که در آن یگ یم بر در
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 طرف عرضه اقتصاد یها استیرات سیثأتوان به ت ی را میکاریتورم و بن یارتباط بلندمدت مثبت ب
ر یثأشود که ت ی باعث میکاریش مداوم در نرخ بیافزا.  بلندمدت نسبت دادیکاری نرخ بیرو
به طور مشابه کاهش مداوم در نرخ . ابدی کاهش یکاری نرخ بی طرف عرضه اقتصاد رویها استیس
 یها  شوک،گریبه عبارت د .شود ی میکاری نرخ بیف عرضه رو طریها استی باعث بهبود سیکاریب

  . گردد ی میکارین تورم و بیمدت مثبت ب ک رابطه کوتاهیجاد یمثبت عرضه باعث ا
 و 2، آموزش مجدد1 انتقالیها نهیل هزیشود به دل ی وارد میکاریک شوک عرضه که به نرخ بی
 یرات خود را برجایثأرد که تیگ ی را مین طوالن احتماالً زما3یکیزی و فیه انسانی سرمایها یچسبندگ
گذارد به شرط  ی میعتر بر جای خود را سرآثاربه طور مشابه شوک وارد شده به تورم احتماالً  .گذارد

  .ها کامل باشد نکه اطالعات بنگاهیا
و  یکارین تورم و بی رابطه بنخست. شود یص داده میها تشخ ن دادهینجا دو رابطه بلندمدت بیدر ا
ن تورم و دستمزد ینکه بیبا توجه به ا. باشد ی مکار نیرویمت ی قآپ مارکن تورم و ی رابطه بدیگری

 باالتر منجر شود یکاری به بی رابطه مثبت وجود دارد، حال اگر دستمزد واقعیور ه متناسب با بهریواقع
 .ح دادی توضیواقع یق دستمزدهای را از طریکارین تورم و نرخ بیتوان رابطه بلندمدت مثبت ب یم

  :ف کردیر تعریتوان به صورت ز ی را مکار نیرویمت ی قآپ مارک
 

t)(yw)(pmu −+−= )2                             (                                                                                      
 

ن یدر ضمن در ا. باشد ی مکار نیروینهاده  tد و یتولy دستمزد،  نرخwمت، ی سطح قp ،که در آن
 آپ مارکن رابطه مشخص است که کاهش در یاز ا.  هستندیتمیرها به صورت لگاریرابطه تمام متغ

ن تورم و ین قسمت رابطه بلندمدت بیدر ا. شود ی میور ه نسبت به بهریش در دستمزد واقعیباعث افزا
 یزیر ی را پ-شوند ی که انتظارات محقق میزمان -یدیبریپس هایلی فی منحنی که به طور ضمن رایکاریب
  :تواند نوشته شود یر مین رابطه به صورت زیا. میکن ی میبررس کند یم

  

tt10t εuααπ ++= )3                                                                                                 (                     
  

. باشد یت مینها ی بی مساو1αب یپس در بلندمدت ضریلی فیه منحنی استاندارد و اولیها در مدل
  .ود نخواهد بیز عمودیپس بلندمدت نیلی فی صفر نباشد منحنی مساو1αب یحال اگرضر

                                                 
1. Transaction Costs 
2. Retraining 
3. Rigidity of Human and Physical Capital 
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ن تورم و ی بیتواند به رابطه بلندمدت منف ی و تورم میکاریب مثبت نرخ بی شیح برایک توضی
 داشته یشتری رشد بیور ه نسبت به بهریقیاگر دستمزد حق.  نسبت داده شودکار نیروینه ی هزآپ مارک
حال اگر . شود یکارین تورم و بیتواند باعث رابطه مثبت ب ین می و اشود میه سود کم ی سپس حاش،باشد

ب مثبت قابل ی با شیکاری شود رابطه بلندمدت تورم و بیکاریش بی باالتر موجب افزایقیدستمزد حق
به این توان  ی را مکار نیروینه ی هزآپ مارکن تورم و ی بیرابطه بلندمدت منف .استخراج خواهد بود

  :ح دادی توضصورت
شود که در آن تورم باالتر  یل مربوط م تورم و بازار رقابت کامیها العمل ل اول به عکسیدل −
ن مورد تورم یدر ا. یابدش یان افزای مشتری نسبت به جستجو و تعداد جستجوهایشود بازده یباعث م

 .تر خواهد شد نیی پاکار نیروینه ی هزآپ مارکش رقابت و یباالتر موجب افزا

 یک سریها با  ن بنگاهباشد که در آ ی م1بها  فهرستیها نهیل مربوط به مباحث هزین دلیدوم −
 را یبسیار یرفاهآثار  اماها کوچک هستند  نهین هزیمت مواجهند، اگرچه ایل قی کوچک تعدیها نهیهز

 یها متیشان با قیها متیق دادن قی تطبیزه خود را برایها انگ ن حالت بنگاهیگذارند و در ا ی میبر جا
ش تورم با توجه ین است که افزایود دارد انجا وجی که در ایمشکل . از دست خواهند دادیتعادل عموم

حات دسته دوم با یشود و با توجه با توض ی میگذار متیر قواعد قییحات دسته اول باعث تغیبه توض
 . ر بماندیی بدون تغیگذار متیست قواعد قیبا میش تورم یافزا

مرکز  ت،کنند یت میمت خود را تثبی که قییها حات بر مشکالت بنگاهیدسته سوم از توض −
  .کنند ی نمیینان شناسایمت حداکثرکننده سود را با اطمیها ق ن مشکل بنگاهیبا توجه به ا. کند یم

مت ی از قیتر نیی پایها متیکنند و ق ی عمل میشتریاط بیها با احت ط بنگاهین محیدر ا
ها  ابد، بنگاهیش ی تورم افزاینانیط اگر نااطمین محی در ا،تینهادر . کنند یحداکثرکننده سود انتخاب م

ن یلذا ا .دهند یش نمی افزازیادها را  متی عمل کرده و قیشتریهنگام مواجه با تورم باالتر با دقت ب
 .گر مرتبط هستندیکدی با ی به صورت منفکار نیروینه ی هزآپ مارککند که تورم و  یان میحات بیتوض

نه ی هزآپ مارک و یکاریره شامل تورم، بیستم سه متغیک سیحات ین توضی ای بررسیحال برا
یکی . ن است که دو رابطه بلندمدت استخراج شودینجا انتظار بر ایدر ا. میزن ین می را تخمکار نیروی

ن تورم یرابطه بلندمدت ب و دیگری  بدست آورده شدیکارین تورم و بیرابطه بلندمدت در قسمت قبل ب
  :ان کردی فرمول بین اتوان به صورت یباشد که م ی مکار نیروینه ی هزآپ مارکو 
  

tεtmu1β0βtπ ++= )4                                                       (                                                          
                                                 

1. Menu Cost 
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 را کار نیروینه ی هزآپ مارکن تورم و یباشد که رابطه بلندمدت ب ی می پارامتر1β ،که در آن
  .کند ی میریگ اندازه

 در کار نیروینه ی هزآپ مارکن تورم و ی بیا چ رابطهیپس استاندارد هیلی فیدر مدل منحن
0β1. (بلندمدت وجود ندارد  ی منحنی به مقدار بلندمدتش بر روی دستمزد واقعاین دلیل کهبه ) =

  .گردد ی برمیپس عمودیلیف
  
  قیات تحقی بر ادبیمرور .3

نه اقتصاد کالن در یز در زمی از موضوعات بحث برانگیکی اقتصاد و نرخ تورم یت واقعین فعالیرابطه ب
 یت واقعین فعالی که رابطه بییها ن مدلیتر  از محبوبیکید یشا.  بوده استی و نظری تجربیها حوزه

) 1958(پس یلین بار توسط فنخستی یپس باشد که برایلیف یکند منحن یف میاقتصاد و نرخ تورم را توص
پس حدس زد که هرچه یلیف. بسط داده شد) 1960( شده است و سپس توسط سامئلسون و سولو یمعرف
 ی پرداختی دستمزدهاستیبا می دارند یشتری که سرعت عمل بییها تر باشد، بنگاه نیی پایکارینرخ ب

ن یا. اب شده است را به سمت خود جذب کنندی که حال کمکار ینیروش دهند تا بتوانند یخود را افزا
نرخ ان یپس رابطه متوسط میلی فیدر واقع، منحن. افتی کاهش خواهد یکاری باالتر بیها فشار در نرخ

 را به ی، نرخ تورمین منحنیا. دهد ی کسب و کار نشان میها  چرخهی دستمزدها را طنرخ و یکاریب
ک مدت زمان خاص به ی ی برا رایکاری از بیت دوام، سطح مشخصگذاشت که در صور یش مینما

افته را برآورد ی  توسعهی اقتصادهاغلبپس ایلی فیها ی به سرعت منحنان اقتصاددان.وردوجود خواهد آ
 ارتباط یکاری دستمزد را به ب ازی ناشها و نه تورم متی قی تورم عمومانن اقتصاددانی اکثرا. کردند
  .دادند

ها که پل ساموئلسون و   از اقتصادیاری موجود بسیها  برآورد شده و دادهی منحنانی میکینزد
ک یپس به عنوان یلی فیب کرد که با منحنین سو ترغیس آنها قرار داشتند را به اأرابرت سولو در ر

درصد  6 یکاری نرخ بیشد که وقت ینطور در نظر گرفته می ا،لامثبه عنوان .  رفتار کنندیاستی سنهیگز
ن کار بر حسب ینه انجام ایهز . درصد برسد5ن نرخ به یک کند تا ایتواند اقتصاد را تحر یت دولت ماس
 که دولت در بدو امر با ی اما در صورت، واحد درصد خواهد بود5/0شتر از ی بیش تورم اندکیافزا
 یطوربه هند بود، شتر خوای بیا مالحظه زان قابلیها به م نهین هزی مواجه باشد، ای کمتریکاری بیها نرخ

 25/1حدود ( برابر مقدار فوق 2ش از یدرصد، نرخ تورم را ب 4درصد به  5 از یکاریکه کاهش نرخ ب
  .ش خواهد دادیافزا )واحد درصد
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پس یلی فیمنحن.  مرتبط استیکاری با نرخ بیه نرخ تورم به صورت منفیپس اولیلی فیمطابق با منحن
ن انتقادات ی در پاسخ به ااما مورد انتقاد قرار گرفته است ی نظریها نهی در زمیه به صورت جدیاول

ک دوره کوتاه ی پس از مجددپس یلی فیمنحن. افته استیپس گسترش یلی فی از منحنی متنوعیها شکل
 ،شنهاد کردندی را پیکارین تورم و بی بیرخطیک رابطه غی یکی تئوریمورد توجه قرار گرفت و کارها

بر ) 1998( و گرتلر ی گال، مثاله عنوانب(ده شد ی نام1دیپس جدیلی فیحن من،ین منحنی که ایبه طور
 و ی دستمزد اسمیو با استفاده از قراردادها) 1983(و کالوو ) 1980(لور یه تی اولی کارهایمبنا

امیری،  (پس را استخراج کردندیلی فینگر منحن ندهی آیها و خانوارها له بنگاهیمت بوسی قیها یچسبندگ
پس یلی فی منحنی برای نظری که به عنوان پشتوانه و مبانی اقتصاد خردیها یتئوراز ن یمچنه). )1389

 ی اسمیها یبها و چسبندگ  فهرستیها نهیت، هزیود ظرفیل قی از قبیتوان به موارد یوجود دارند م
پس یلی فی را وارد منحنی اقتصاد خردینه انجام شده است و مبانین زمی که در اییکارها. اشاره کرد

  .شوند ید شناخته می جدیها نینزیپس کیلی فیاند تحت عنوان منحن کرده
ها   از بنگاهی از تورم را گسترش دادند که در آن بخشیک مدل ساختاری) 1999( و گرتلر یگال

ن آنها یهمچن. کنند ی خود در دوره گذشته استفاده میها متیم قی تنظی برایک قاعده سرانگشتیاز 
 یدیبریپس هایلی فیک حالت خاص از منحنید را به عنوان ی جدیها نینزی کپسیلی فیمدل منحن

 ی واقعیینه نهایار هزید از معیر شکاف تولی متغیآنها به جا.  قرار دادندید مورد بررسی جدیها نینزیک
جه گرفتند یآنها نت.  تورم است، استفاده کردندیها ییایح دادن پوی توضیکننده برا نییار تعیک معیکه 
 با ی کم از لحاظاما معنادار است، ید گرچه از لحاظ آماری جدیها نینزیپس کیلی فیه مدل منحنک

 یب خوبید تقری جدیها نینزی کیدیبریپس هایلی فیافتند که منحنی لذا آنها در،باشد ی سازگار نمیتئور
  .آورد یهم ما تورم فریها ییای پویبرا

  د را در دوره ی جدیها نینزی کیدیبریس هاپیلی فی منحنGMMکرد یبا استفاده از روآنها 
 Newey-West یا وقفه 12 نیتخم کی آنها ،تینها در .اند زده نیتخم کایآمر کشور یبرا )1960-1997(

ج ینتا.  مدل استفاده کردندی استاندارد پارامترهای بدست آوردن خطاهایانس را برایس کواریاز ماتر
  :ر استیکا به صورت زیر آمر کشوی براین کار تجربی حاصل از ایینها

شتر از ینگر ب ندهیمت به مالحظات آیم قیها در تنظ باشد و بنگاه ی معنادار میمدل به طور آمار −
  .کنند ینگر توجه م مالحظات گذشته

                                                 
1. New Phillips Curves 



89  ...های جدید در ایران تخمین منحنی فیلیپس کینزین

 ید برای جدیها نینزیپس کیلی فی منحنبر را ی شواهد2001دو در سال ی، گرتلر و لوپز سالیگال
 تورم در منطقه یها ییایسه پوی مقایک ابزار برای و سپس از آن به عنوان هم آوردندامنطقه اروپا فر
 یها  رفتار چرخه یکننده تورم را با بررس نیی تعین فاکتورهایآنها همچن. کا استفاده کردندیاروپا و آمر

  : شود ی صورت خالصه م اینن مطالعه بهیج این نتایتر  از مهمیبرخ.  کردندی بررسیینه نهای هزیتجار
بهتر به ویژه کند  ی منطقه اروپا را برازش میها  دادهید به خوبی جدیها نینزیپس کیلی فیمنحن −
 . دهد ین کار را انجام میکا ای آمریها از داده

 یها  نسبت به دادهیتر ینگر قو ندهی تورم در منطقه اروپا جزء آیها ییایرسد که پو یبه نظر م −
 . کا داشته باشدیآمر

 دستمزد نقش آپ مارککننده رفتار  نییک تعی به عنوان کار نیروی بازار رسد که یبه نظر م −
  .کند ی مایفا و متعاقباً رفتار تورم در منطقه اروپا یینه نهای رفتار هزیده  در شکلیدیکل

 ی برایمت اسمی قی ساده چسبندگیساز نهی از مدل بهییها ینیب شی پ2001اسبوردن در سال 
 ییها بی را به عنوان تقرکار نیروی یور ه و بهرکار نیروی جبران یو. کرد ی تورم را بررسیها ییایپو

 یگذار متیله مسئله قیمت را بوسی قینیب شیر پی مسیو.  به حساب آوردیی نهایها نهی هزیابیجهت ارز
ت یحما  کرد ویریگ جهی مدل نتیمت را برای قی از چسبندگی درجه معناداریو. کند ینه بنگاه حل میبه
  .هم آوردامت فریم قینگر تنظ ندهی مدل آی برایا هیپا

د مورد ی و تولید واقعین تولیشده و شکاف ب تین تورم تثبی رابطه ب2006 در سال یبالنچارد و گال
 یا هین مدل پایآنها همچن.  کردندید بررسی جدیها نینزیپس کیلی فیانتظار را در قالب منحن

ن یا. ز در مدل وارد نمودندی را نی دستمزد واقعیها ید را گسترش داده و چسبندگی جدیها نینزیک
د متناسب با رفاه یت شده و شکاف تولین تورم تثبی با مبادله بی مرکزیها شود تا بانک یعمل باعث م

 ی براییرهایحات و تفسیشود تا توض ی به مدل باعث می ورود چسبندگبه ویژهجامعه مواجه شوند 
  .مییدا نمایها پ  در دادهیکاری -ن تورمی رابطه بیها ییایپو

 یک مدل چسبندگی مونت کارلو در قالب یساز هی با استفاده از روش شب2005نده در سال یال
دار  ج تورشینتا) GMMبه عنوان مثال  (یا کند که روش تک معادله ید بحث می جدیها نینزیمت کیق

له روش نسبت یزدن مدل بوسن یکند که تخم ی میریگ جهی نتیو. دهد ی بدست میتر نییو با دقت پا
در  .باشد یق میدق و دیمف یها نی بدست آوردن تخمی برایدی با اطالعات کامل روش مفییدرست نما

جه ینت .برد یکار مکا بی آمریها ن دادهیتخم یکارلو را برا  مونتیساز هی به روش شبیمدل ی و،تینها
  .کند ید نمییتأ را خالص نگر ندهیآ پسیلیف یه منحنی فرضFIMLروش  لهین مدل بوسیبا تخم مطالعه یینها
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 و ی گالیکا را که برگرفته از کارهای از تورم آمری سه مدل ساختار2004وس در سال یپید دیوید
 تورم را بر اساس ینیب شی پین زده است و عملکردهایباشد را تخم ی م1یسکی و کوزینسلیو ت گرتلر

 بر اساس یدیبریها NKPC 2 یشان داده است که منحن نییج نهاینتا .سه کرده استی مدل مقاسهن یا
ن کار یهدف از ا .ح شده استیگر تصری دیها  بهتر از نسخهیحیر توضید به عنوان متغیمدل شکاف تول

 . کندییگر شناسایحات دیان تصریکا را در می تورم آمری براینیب شین پین بوده است که بهتری ایتجرب
  :ر استیکا انجام داده است به صورت زی تورم آمری برای که ویحیسه تصر

  )mcHPC (یینه نهای بر اساس هزیدیبریپس هایلی فیمنحن) الف
 )gapHPC(د ی بر اساس شکاف تولیدیبریپس هایلی فیمنحن) ب

  )PAC 3 (یا ل چندجملهینه تعدیپس بر اساس هزیلی فیمنحن) ج
 و گرتلر و مدل سوم بر اساس کار انجام شده توسط ی گالی از کارها"ب" و "الف" یها مدل

   در دوره ی فصلیها  دادهیر را برای معادالت زیو.  گرفته شده استیسکی و کوزینسلیت
)Q22003-Q11972( ن زده استیکا تخمی کشور آمریبرا:  

  
r
tγmc1tπtEfλ1tπbλtπ:mcHPC +++−= )5      (                                                                                              

tγgap1tπtEfλ1tπbλtπ:mcHPC +++−= )6     (                                                                                 
  

کوا - بالنچاردیونی پرسکات که با بردار خود رگرس-کیلتر هدریز توسط فید نیشکاف تول
)SVAR (بر اساس روش ین ویروش تخم . بدست آمده است،ب شده استیترک GMM در  .باشد یم

 PACکرد ی رویو. آورد یز به حساب مینده را نیمت آیل قیرات در تعدیخأ بنگاه جنبه تPACکرد یرو
  :کند یر فرموله میرا در مورد تورم به صورت ز

  

∑ −
= ∑∞= +−−+−+−−−−= 1m
1j }0i 1itπif{1tEjtπja)*

1tP1t(P0atπ )7            (                                            
  

مت ین سطح قیتفاوت ب که عبارتند از  داردیر مهم بستگی به سه متغt تورم در زمان ،ن رویاز ا
) fi(ا ه ن معادله وزنیدر ا .ی از تورم انتظارینیب شی، تورم گذشته و پt-1 و مطلوب در زمان یواقع
  :ن زده استی تورم تخمیر برای به صورت زییای معادله پویو .باشد یم) β(ل ی از نرخ تنزیتوابع

  

                                                 
1. Kozicki, Tinsley, (2002 a,b) 
2. The New Keynesian Phillips Curve 
3. Polynomial Adjustment Cost  
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∑∞= ∑ = +−++−−+−∑ −
=+−−−−= 0i 1,4j tLPM2λjtgap1λ}1itπif{1tEjtπ

1m
1j ja)*

1tP1t(P0atπ )8(                 
  

در  .ن زده استی تخمGMM را با استفاده از PAC، مدل یبه منظور فائق آمدن بر مشکل همزمان
  .مدل پرداخته شده استسه ن ی ایا نمونه  برونیها ینیب شیسه پی به مقاین کار تجربیبخش آخر ا

 از مدل gapHPCن یهمچن.  عمل کرده استmcHPCبهتر از  gapHPCدهد که  یج نشان مینتا
PACمشخص شده است که مدل ،تی نهادر. ا نشان داده است ری بهتریها ینیب شیمدت پ  در کوتاه 

gapHPCکند ی مینیب شیگر تورم را پی بهتر از دو مدل د.  
 یها  در مدل رای وابسته با وقفه نقش مهمیرهای نشان دادند که متغ2005وهلن و راد در سال 

د ی جدیها نینزیپس کیلی فی منحنیگذار متیمدل قآنها نشان دادند که . ندکن ی مایفا تورم یتجرب
ن آنها نشان دادند یهمچن. ح دهدی استاندارد تورم توضیها ونیت تورم با وقفه را در رگرسیتواند اهم ینم

  . کند ی می تورم بازیها ییایح دادن پوی را در توضیزینگر نقش ناچ ندهیکه جزء آ
 استفاده یدیبریپس هایلی فی منحنین پارامترهای تخمی برایستمی سیها  از روش1دیفرانک شورس

ح یک مدل کامل از کل اقتصاد تصریکرد ین روی در ایو. )2003گای، لوگر و پلگرین،  (کرده است
 معادله را با استفاده از ی ساختاری پارامترهای و،در مرحله بعد. ندیگو ی مDSGEکرد که به آن مدل 

 یی شناسا،کند ی قابل مشاهده وضع میرهای متغیگشتاورها یند تعادل بر رویا که فرییها تیمحدود
 اما ، سازگار نخواهند بودیا  تک معادلهیها نی کرده است که احتماالً تخمین بررسی همچنی و.کند یم

  .  د بدست خواهد دادی جدیها نینزی کیدیبریپس هایلی فی از منحنی سازگاریها نی تخمDSGEروش 
 انجام شده است که یها نینزیپس کیلی فیر چند کار در مورد منحنی اخیها ز در سالیران نیدر ا

  :شود ی به چند مورد آن اشاره مادامهدر 
ن کار یدر ا. ران پرداخته استید در ای جدیها نینزیپس کیلی فی منحنی به بررس)1386( یفوالد

رفته از مقاله که برگ ( رادی جدیها نینزیپس، مدل کیلی فی منحنیخیر تحول تاری سی ضمن بررسیو
ان یج نشان از تبادل مینتا.  استدادهران مورد آزمون قرار ی اقتصاد ایبرا) باشد ی م2000و در سال یمنک

مدت  تر از کوتاه فین رابطه ضعیمدت ا  در بلنداما ،مدت دارد مدت و بلند  در کوتاهیکاریتورم و ب
ن یا (کند ید مییأمدت و بلندمدت ت  طرف تقاضا را در کوتاهیها استی سین مطلب اثرگذاریا. است

 مدل را با استفاده از آمارهای ساالنه برای اقتصاد یو ).مدت است شتر از بلندیمدت ب  در کوتاهیاثرگذار
یرهای غیرقابل مشاهده های مربوط به متغ داده.  استبرازش کرده) 1338 -1380(ایران در طی دوره 

                                                 
1. Frank Shortheide  
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طرفه  ز روش فیلتر هادریک پرسکات که یک فیلتر خطی دوا) نرخ تورم انتظاری و نرخ بیکاری طبیعی(
در ( متغیرهای مدل نامانا هستند تمامدهد که  یج نشان می نتا.در طول زمان است، برآورد شده است

های نامانا بکار ر را برای متغی OLS با استفاده از مفهوم همجمعی روشی لذا و،) درصد5دار اسطح معن
  .برده است

نرخ   بریپول یها استیر سیثأ تی به بررس)1388(رافکن ی و شییسط جال تویگریدر کار د
مقاله به  نیدر ا ن منظوریبد .د پرداخته شده استیجد یها نینزیپس کیلی فیق منحنی از طریکاریب

ها  کیوکالسین(پس یلی فیمنحن ران با توجه بهیاقتصاد ا  دری انبساطیپول یها استی سیرگذاریثأت یبررس
 عوامل یو بررس) NAIRU (یشیرفزای تورم غ همراه بایکاری و بیعی طبیکاریزان بیبر م) ها نینزیوکیو ن
  . پرداخته شده است)1338-1384( ی دوره زمانیر براین دو متغیرگذار بر ایثأت

های ساختاری مبتنی بر  و روش  VARهای سری زمانی مبتنی بر تکنیک ین منظور از روشه اب
مشاهده نرخ تورم  در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیرقابل. ستاستفاده شده ا OLS تکنیک

ج ی نتا. پرسکات استفاده شده است-انتظاری، میزان طبیعی بیکاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک
 و تورم را در اقتصاد یکارین بی صحت تبادل بین معادالت در دوره مورد بررسی از تخمبه دست آمده

ها  نینزیوکیها و ن کیط نئوکالسیپس با توجه به فروض و شرایلی فینکه منحنی ایعنیکند  ید مییأران تیا
پس با توجه به هر دو یلی فی منحن،گریبه عبارت د. باشد یها م نینزیوکیه نیران منطبق بر نظری اقتصاد ایبرا

مدت    هم در کوتاهران هم در بلندمدت وی اقتصاد ای برایقی و انتظارات تطبییفرض انتظارات عقال
 را ی واقعیرهایمدت و هم در بلندمدت متغ  هم در کوتاهی انبساطیاست پولی لذا اعمال س، استینزول

 در نظر یکاری دولت به منظور کاهش بی که از سویاستین صورت هر سیدهد، به ا یر قرار میثأتحت ت
شتر از یمدت ب  در بلندین منحنیب ای شنکهیاما با توجه به ا. ش تورم منجر خواهد شدیگرفته شود به افزا

 اقتصاد تا ی واقعیرهای در بلندمدت بر متغیاست انبساط پولیمدت است اثر س ب آن در کوتاهیش
 ، به دنبال خواهد داشتیشتر اثر تورمیاست در بلندمدت بین سی که ایشود، به طور ی می خنثیحدود

تواند هم در بلندمدت و هم  ی میاستگذار اقتصادیتوان گفت که س یج بدست آمده میلذا با مالحظه نتا
له توجه داشته أن مسیست به ایبا می را مورد توجه قرار دهد، اما یکارین تورم و بیمدت تبادل ب در کوتاه

 را یکاریش بی از افزای ناشیامدهاید پیتر با نییباشد که در صورت مورد هدف قرار دادن تورم پا
زان یش می از افزاید به آثار ناشیتر با نیی پایکاریزان بیدف قرار دادن ما در صورت هی کند و ینیب شیپ

ا یش در عامل تورم یافزا نهیتوان با هز ین تبادل را میدر هر صورت ا .ل آن توجه کندیتورم و تعد
  . وجود دارداماز است، ین تبادل هر چند کم و ناچیدر بلندمدت امکان ااما  به دست آورد، یکاریب
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  رد مدلبرآو. 4
 را با استفاده از آمارهای ساالنه برای اقتصاد ایران طی یکارین تورم و بیروابط بلندمدت ب بخشن یدر ا

های نرخ تورم و  داده. کنیم   برازش میEviewsافزاری   با استفاده از سیستم نرم)1354 -1386(دوره 
 و مرکز آمار ایران،  ایراناز اطالعات آماری موجود در بانک مرکزی جمهوری اسالمینرخ بیکاری 
 توجه شود که دین بایهمچن .گیرد برداری قرار می  مورد بهرهای اسالمیرهای مجلس شو مرکز پژوهش

د ی مربوط به تولیآمارها.  بخش صنعت بدست آورده شده استیبرا کار نیروینه ی هزآپ مارکر یمتغ
 یها  به کارکنان کارگاهیرداخت پیای، شاخص کل مزد و حقوق و مزای بزرگ صنعتیها کل کارگاه
 ی بانک مرکزی از آمارهای بزرگ صنعتیها  و شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاهیبزرگ صنعت
  .ده استیاستخراج گرد

ن یی تعیبرا .میده ینجام ما مورد بحث در مقاله یرهای متغخصوص را در ییدر ابتدا آزمون مانا
 یبا مرتبه انباشتگ(ا واگرا یو )  صفریبا مرتبه انباشتگ(ستا ی ایندیا نرخ تورم فری زمانیا سرینکه که آیا
  :شود یر استفاده میافته طبق معادله زی میفولر تعم  -یکیدارد از آزمون د) رصفریغ

  

tδθTn
1i it∆INFiβ1tINF0β0αt∆INF ++∑ = −+−+= )9                                                (                          

  

ن یج حاصل از اینتا. کند یهم ما فری زمانیک سری ییستاین ایی تعیبرا یمعادله فوق آزمون
  .گزارش شده است) 1(آزمون در جدول 

  
  )1354-1386( یها  سالی نرخ تورم طی زمانی سری فولر برایکی آزمون د.1جدول 

  

  -41/3   نرخ تورمیها شه واحد در مورد دادهی مربوط به آزمون رtآماره 
  -25/4   درصد1در سطح 
  -54/3   درصد5در سطح 
  -20/3   درصد10در سطح 

  .تحقیقج ینتا: خذأم
  

 درصد 5 درصد و 1شه واحد در سطح یشود فرض صفر آزمون ر یمالحظه م) 1( جدول یبا بررس
 .ر در طول زمان باشدیانس متغین و واریانگیتواند م ی میین نامانایل ای از دالیکی .شود یرفته میپذ

افته استفاده شده ی می فولر تعم-یکی از آزمون دییستایاز نظر ا یکارینرخ ب ی سرنیی تعین برایهمچن
  .است
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tεθTit∆Un
1i iβ1tU0β0αt∆U ++−∑ =+−+= )10                                                           (                     

 

 ید براینما یش مبراز) ADF( را بر اساس آزمون یکاری نرخ بی زمانی سرییستایمعادله فوق که ا
  .شود یه صفر رد نمی فرض )ADF(ده است که بر اساس آزمون ی برازش گردیکاری متعدد بیها وقفه

کند  یل نمین میک حد معی به یکاری از آن است که متوسط نرخ بی حاکیکاریستا نبودن نرخ بیا
 ی اقتصادیها نهیظ هزن روند به لحای دارد که ادامه ایکاری بر نرخ بی اثر دائمی اقتصادیها و شوک

 عنوان) 2(  فولر در جدول-یکیج آزمون فوق دینتا. کننده است  نگرانی و اجتماعیاسیس آثار و یکاریب

  .باشد یم  از درجه واحدیکاریب نرخ ی زمانیسر د آن است کهیؤج حاصله میده است که نتایگرد
  

  )1354-1386( یاه  سالی طیکاری نرخ بی زمانی سریفولر برا -یکی آزمون د.2جدول 
  

  -15/2  یکاری نرخ بیها شه واحد در مورد دادهی مربوط به آزمون رtآماره 
  -27/4   درصد1در سطح 
  -55/3   درصد5در سطح 
  -21/3   درصد10در سطح 

 .تحقیقج ینتا: خذأم

  
ن زده و در قسمت بعد ی را تخمیکاریر شامل تورم و بیستم دو متغیک سیدر ادامه بحث ابتدا 

د از یباابتدا  .میزن ین می را تخمکار نیرویمت ی قآپ مارک، تورم و یکاریره شامل بیستم سه متغیک سی
ن ی بیانباشتگ توان درجه هم ین منظور می ایبرا. میان حاصل کننیرها اطمین متغیوجود رابطه بلندمدت ب

 و آزمون حداکثر Traceλ آماره اثر یها وهانسون و از آزمونی الگو را با استفاده از روش یرهایمتغ
  .ن کردیی تعMaxλ ییدرست نما

  

∑ += −−= n
1ri )iλ̂ln(1T(r)Traceλ )11                                                                           (                   

)1rλ̂Tln(11)r(r,Maxλ +−−=+ )12              (                                                                                 
  

س ی مشخصه حاصل از برآورد ماتریها شهی رهر برآورد شدی مقادت است از عبارiλ̂که  یطور هب
ز تعداد مشاهدات قابل استفاده در ین Tز نام دارد و یژه نیر وی که اصطالحاً مقادیی همگرایبردارها
  .باشد ین میتخم
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. باشد ی مr یا مساوی کمتر و یی همگراین است که تعداد بردارهای اH0ه ی فرضTraceλدر آزمون 
 مورد یمع بردار هم جrش از یه وجود بی در مقابل فرضیجمع بردار هم r فرض حداکثر تعداد ،در واقع

 H0 ه ینان خاص باشد، فرضی در سطح اطمیش از مقدار بحرانیچنانچه آماره ب. ردیگ یآزمون قرار م
ن است که تعداد یاH0 ه ی فرضMaxλدر آزمون . گردد ی رد می بردار هم جمعr بر وجود حداکثر یمبن

  استیی بردار همگراr+1نجا وجود تعداد یب در ایباشد و فرض رق ی مr ی مساویی همگرایبردارها
  .)386اندرس، (

 اثبات یکاریب ن نرخ تورم ویک رابطه بلندمدت بی، وجود Maxλ و آماره Traceλبا توجه به آماره 
  .ان شده استی ب)3(رها در جدول ین متغی بییمون همگراج حاصل از آزینتا .شود یم

  
  یکاری تورم و بیرهاین متغیانباشته ب  همی بردارهایی آزمون همگرا.3جدول 

 

  ) درصد5در سطح (احتمال  ) درصد5در سطح  (یر بحرانیمقاد  Traceλر آمارهیمقاد  ژهیر ویمقاد  ها هیفرض
None  345/0  19/13  32/12  035/0   

At most 1  001/0  033/0  12/4  881/0   
  ) درصد5در سطح (احتمال  ) درصد5در سطح (مقادیر بحرانی   Maxλمقادیر آماره  مقادیر ویژه  ها فرضیه

None  345/0  15/13  11/22  0/022   
At most 1  001/0  033/0  12/4  881/0   

 . تحقیقنتایج: مأخذ

 
  .است شده زده نی تخمVARکرد یرو از با استفاده یکاریب و ن تورمیبلندمدت ب رابطه) 4(در جدول 

  
  یکاری رابطه بلندمدت تورم و ب.4جدول 

 

  یکاری ب–مدل نرخ تورم 
  یکارینرخ ب  نرخ تورم

  رابطه بلندمدت نرمال شده
1  

015/0-  
}71/8-{  

 .نتایج تحقیق: مأخذ

 
باشد که رابطه بلندمدت  ی و معنادار می منف1αب یشود که ضر یمالحظه م) 4(ل با توجه به جدو

ان شده در جدول باال به صورت یالزم به ذکر است معادله ب (دهد ی را نشان میکارین تورم و بیمثبت ب
ا صفر قرار داده و سپس معادله  بی را مساویکاری معادله تورم و بیعنی شده گزارش شده است نرمال
  .)ن خورده استیتخم
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با توجه به آزمون لجانگ باکس .  برازش مدل گزارش شده استی خوبیها آزمون) 5(در جدول 
ک هانسن یآزمون دورن. شود یها رد م ماندهین باقی بیانس ناهمسانی و واریهمبستگ  وجود خودLMو 

  .دباشن یها نرمال م ماندهیدهد که باق ینشان م
  

  یکاریستم تورم و بی سیصی تشخیها  آزمون.5جدول 
  

Q(2) 
54/2  

)86/0(  
Q(4) 

62/9  
)78/0(  

Q(30)  42/53  
)000/1(  

LM(1)  105/2  
)71/0(  

LM(4) 
91/6  

)14/0(  
  011/7  ک هانسنیآماره دورن

)13/0(  
 .نتایج تحقیق: مأخذ  

  

ک ین قسمت ی در ایکاریبن تورم و ینان از صحت رابطه بلندمدت بدست آمده بی اطمیبرا
م و سپس با استفاده یده یل می راتشککار نیروینه ی هزآپ مارک و یکاریره شامل تورم، بیستم سه متغیس

 یکارین تورم و بی رابطه بیا نادرستی در مورد صحت کار نیروینه یآپ هز ن تورم و مارکیاز رابطه ب
) 7( در جدول کار نیرویمت ی قآپ مارک و  نرخ تورمنین رابطه بیج تخمینتا .میکن ی میریگ جهینت

 وجود روابط یی همگرایها  با استفاده از آزمونVARستم ین سی از تخمپیشاما  .آورده شده است
آورده ) 6( در جدول یی همگرایها ج حاصل از آزمونینتا. میکن یرها را مشخص مین متغیبلندمدت ب
    .شده است

  

  کار نیروینه ی هزآپ مارکن نرخ تورم و یانباشته ب  همی بردارهایی آزمون همگرا.6جدول 
  

  ) درصد5در سطح (احتمال  ) درصد5در سطح (مقادیر بحرانی   Traceλمقادیر آماره  مقادیر ویژه  ها فرضیه
None 526/0  12/25  49/15  003/0    

At most 1 037/0  20/1  84/3  271/0  
   

  ) درصد5در سطح (احتمال  ) درصد5در سطح (مقادیر بحرانی   Maxλمقادیر آماره  یژهمقادیر و  ها فرضیه

None 526/0  91/23  26/14  001/0   
At most 1 037/0  20/1  84/3  271/0    

 .نتایج تحقیق: مأخذ
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 تورم و یرهاین متغیک رابطه بلند مدت بی، وجود Maxλ و آماره Traceλ یها با توجه به آماره
رها را استخراج ین متغیدر مرحله بعد روابط بلندمدت ب . شودی اثبات مکار نیروینه ی هزآپ مارک

 آپ کمارر یزه کرده و متغیر تورم را نرمالیم که متغیگذار ین مین مرحله فرض را بر ایدر ا. میکن یم
) 7(رها در جدول ین متغیج حاصل از روابط  بلندمدت بینتا .میسینو ی را بر حسب آن مکار نیروینه یهز

  .آمده است
  

  کار نیروینه ی هزآپ مارک و یکاری تورم، بیرهاین متغی روابط بلندمدت ب.7 جدول
  

  کار نیروینه ی هزآپ مارک –مدل نرخ تورم 
  کار نیروینه ی هزآپ مارک  نرخ تورم

  رابطه بلندمدت نرمال شده
1  

019/0  
}14/2{  

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  
 کار نیروینه ی هزآپ مارکن تورم و یشود که معادله بلندمدت ب یمالحظه م) 7(با توجه به جدول 

گونه که در نمودار باال  همان. باشد یز مطابق انتظار می معنادار بوده و عالمت آن نی آماراز لحاظ
ن ی بر رابطه مثبت بیلیتواند دل ی مکار نیروینه ی هزآپ مارکن تورم و ی بیرابطه منفشود  یمالحظه م
  . باشدیکاریتورم و ب

ن است که حداقل در هفت سال ی از ایر حاکیک دهه اخی و تورم کشور در یکارینرخ ب یبررس
نرخ تورم کاهش  هر بار یعنیقرار بوده است  بریکارین نرخ تورم و نرخ بیوس بن دهه رابطه معکیاز ا
ها  متیش سطوح قیتوان گفت افزا ی میا به عبارتیعکس رم و بیا  بودهیکاری شاهد رشد نرخ بیافته

  .ه استشد یکاریباعث کاهش نرخ ب
 ی که دو رقم شده استی هلندیماری از بی ناشیران دچار رکود تورمی اری اخیها اما در سال
 تورم و رکود در یماریوجود همزمان دو ب .ن ادعایبر ا است یا ز صحهی و تورم نیکاریبودن نرخ رشد ب

د ی پدیا دهیچیط دشوار و پی دارد شرای و کساد بودن بازار را در پیکاریبودن نرخ ب ران که باالیاقتصاد ا
  باشدر کندیی ممکن است در سرعت تغیکاریروند تورم و ب .شود یده می نامیآورد که رکود تورم یم

ن ی ب گذشتهیها در دوره .کند ید مییأن ادعا را تی ایز به نوعیر نی دهه اخیآمارها. اما همراه هم هستند
 .ن آنها وجود نداردی بین تعادلین چنی اما اکنون مشخص شده که ا،شتوجود داتعادل  یکاریتورم و ب

ی در اقتصاد ایران حداقل در این چند دهه گذشته همواره با داشتن نرخ بیکاری باالتر از نرخ بیکار
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طبیعی در آمال   دستیابی به یک نرخ بیکاریطبیعی، نرخ تورم باالیی را نیز مشاهده کرده است و عمالً
  .سیاستگذاران بوده است

  
 شنهاداتیو ارائه پ یریگ جهی نت، خالصه.5

ک موضوع یمدت و بلندمدت تورم   کوتاهیها ییایکالن، مطالعه پو  اقتصادیان موضوعات اصلیدر م
 ی مدلسازخصوص در یری چشمگیها شرفتیر پی اخیها در دهه. باشد یکالن م  د در اقتصایاصل
ه و اساس مطالعات ی پای واقعیینها نهی و هزیکارین تورم و بیرابطه ب . تورم انجام شده استیها ییایپو
 .دهد یل مید را تشکی جدیها نینزیپس کیلی فی منحنبه ویژهًد ی جدیها نینزیک

 قرار ی را مورد بررسکار نیروینه ی هزآپ مارک و یکارین تورم و بی بیها ییایپون مقاله یدر ا
 و تورم را مورد یکارین بیره رابطه بلندمدت بیستم دو متغیک سیقالب   ابتدا در،ن منظوریه اب.  میداد

ستم سه یک سی، در قالب یکارین تورم و بی صحت رابطه بلندمدت بی سپس برام ویبرازش قرار داد
 که رابطه میکرد را استخراج کار نیرویمت ی قآپ مارک و یکارین تورم، بیه بلندمدت بره رابطیمتغ

ن تورم ی بر صحت رابطه بلندمدت مثبت بیلی دلکار نیرویمت ی  قآپ مارکن تورم و ی بیبلندمدت منف
  .بدست آمد یکاریو ب

 یام رکود تورم به نیا دهی شد که کشور با پدشخص که در باال بدست آمد میجیبا توجه به نتا
 یبه طور کل. دهد ی متضاد در اقتصاد است که همزمان رخ م دهی پد دوانگری بیتورم  رکود.مواجه است

  .شود یشتر منجر مید بی تولی برایا زهیطور معمول به انگ مت در اقتصاد بهیش قیافزا
وجب شود م یده میمت که تورم نامیش قیفرض در اقتصاد، افزا شین پیبرخالف احال اگر 

رو   روبهی جدیها دیکنندگان را با ترد دینده تولینان به آیاطم  و عدمودش  دی تولیها مت نهادهیش قیافزا
ط اقتصاد هم دچار تورم شده و هم کاهش ین شرایدر ا .شود خواهد د ی کاهش تولن عمل باعثی اکند
 ی اقدامات اساسیک سرین منظور یکه بد شود ی گفته مین روند در اقتصاد رکود تورمیبه ا. دیتول
  .طلبد ینه مین زمی را در ایاستگذاران اقتصادیاز است که توجه سین مشکل مورد نی رفع ایبرا
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