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  هچکید
ـ رابطه بین تورم و متغیرهاي حقیقی در بررسی اثرات سیاست افتن بـه ثبـات   هاي پولی و دست ی

اقتصادي و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصـاد  
هـاي  کالن است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاري پرداختـه اسـت. منحنـی فیلیـپس کینـزي     

طـور   هاي اسمی و انتظـارات عقالیـی شـکل گرفتـه و بـه     ، براساس چسبندگی1990 ۀجدید در ده
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هـاي پـولی مـورد اسـتفاده قـرار      هاي ساختاري پویاي تورمی و در بررسی سیاستگسترده در مدل
به برآورد منحنی  گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل

فصـلی،  هـاي  شود. براي این منظـور از داده هاي جدید در ایران پرداخته میفیلیپس هایبرید کینزي
اسـتفاده شـده اسـت.     1369-93هاينرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال

متقـارن و مثبـت    ۀدهد که بین متغیرهاي مورد بررسی و نرخ تورم یـک رابطـ  نتایج تحقیق نشان می
به عبارت دیگر در سطوح تورمی باالتر شدت اثرگـذاري متغیرهـاي تـورم بـا وقفـه و       ؛وجود دارد

توان نتیجـه گرفـت عـامالن اقتصـادي در تنظـیم      یابد. بنابراین میتورم انتظاري، بر تورم افزایش می
امـا براسـاس    ،کننـد نگر توجه مـی نگر و گذشتههاي خود به ترکیبی از مقادیر آیندهقیمت وفعالیت

  نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است. 
 

  JEL: E12 ,E31, C21بندي طبقه
   .هاي جدید، رگرسیون چندكکینزي نرخ تورم، منحنی فیلیپس هایبریدکلیدواژه: 

 
   مقدمه -1

-که مقـدار بـاالي آن مـی    ،شودتورم یکی از متغیرهاي کلیدي اثرگذار بر اقتصاد محسوب می
و  هـاي اقتصـادي  اقتصـاد کشـور وارد نمایـد و هزینـه     ةناپـذیري را بـر پیکـر   تواند صدمات جبـران 

کنند تا از طریـق اعمـال   بنابراین سیاستگذاران تالش می Yاجتماعی زیادي را به جامعه تحمیل کند
هاي پولی و مالی مناسب از افزایش تورم و تبعات ناشی از آن جلوگیري نمایند. بـراي ایـن   سیاست

و در نتیجه  باشد، با شناسایی این عواملتورم می ةمنظور نخستین گام شناسایی عوامل بوجود آورند
را فـراهم   کـاهش و پایـداري آن   ۀتوان زمینـ هاي مناسب در راستاي کنترل تورم میاعمال سیاست

  نمود. 
رغـم وجـود یـک تعریـف مشـخص در      توجه در خصوص تورم آن اسـت کـه علـی   قابل  ۀنکت

 ,Soltani & lashkari)یدگاه واحدي در خصوص علل ایجاد آن وجـود نـدارد(  خصوص تورم، د

گرایان تورم از طریق بخش تقاضا و افـزایش حجـم پـول    ها و پولر طبق دیدگاه کالسیک. ب2012
پـولی اسـت. پیـروان     ةآید. براساس نظریه فریدمن، تورم همیشه و در همه جا یک پدیدبوجود می

نیز ضمن پذیرش تـورم    (Lucas & Sargent, 1981)لوکاس و سارجنتب انتظارات عقالیی، مکت
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پـولی، بـا در نظـر گـرفتن انتظـارات عقالیـی نقـش عـامالن اقتصـادي را در           ةبه عنوان یـک پدیـد  
-گیري انتظارات مورد بررسی قرار دادند. گروهی دیگر از اقتصادانان فشارهاي ناشی از هزینهشکل

اقتصاد منتقـل   ۀهاي خود را به بخش عرضگیرند و تحلیلهاي تولید را عاملی براي تورم در نظر می
هـاي موجـود در بخـش    هـا و کشـش ناپـذیري   معتقدند که با توجـه بـه چسـبندگی    هاکنند، آنمی

تولیدي، فشار تورمی را باید در بخش واقعی اقتصاد در نظر گرفت. از طرفی در یـک اقتصـاد بـاز،    
گردد. بر این اساس تغییرات نرخ ارز از ارتباط میان اقتصاد داخل و خارج براساس نرخ ارز بیان می

 ۀپول داخلی و در پی آن افزایش قیمت کاالهاي وارداتی باعث تضعیف رابطـ  طریق کاهش ارزش
  شود. مبادله و افزایش تورم داخلی می

است که در  1هاي اقتصادي که به بررسی تورم اختصاص دارد، منحنی فیلیپسترین مدلاز مهم
گـذاري بـر   سیاسـت شود. از نتـایج مهـم   معکوس بین تورم و بیکاري پرداخته می ۀآن به تبیین رابط

گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاري به حد دلخواه خـود  اساس منحنی فیلیپس آن است که سیاست
هـا امکـان   باشند، اگر چه در این حالـت تـورم افـزایش خواهـد یافـت. بنـابراین از نظـر کینـزي        می

اقتصـاددانان  هاي پولی و مالی براي دستیابی به بیکاري مطلوب وجـود دارد. امـا   بکارگیري سیاست
هـا حمایـت کـرده و    هاي جدید از الگوي تعدیل سـریع دسـتمزدها و قیمـت   پیرو مکتب کالسیک

کند که بازار به تعادل برسـد و  ها تا جایی ادامه پیدا میمعتقدند که تعدیل سریع دستمزدها و قیمت
نظـران مکتـب   بها خنثی است. با وجود انتقاد صاحهاي پولی و تغییر پذیري قیمتبنابراین سیاست

هـاي خـردي و نیـز    هاي جدید، مبنی بر اینکه در چارچوب اقتصـاد کـالن کینـزي جنبـه    کالسیک
هـاي تـورم و نیـز    پویـایی  بـر پایـه   2هاي جدیـد، انتظارات لحاظ نشده است؛ منحنی فیلیپس کینزي

 ۀزمینـ هاي پـیش که به طور عمومی تئوريبا وجود این 3ریزي شد.پایه هاي پولیاثرگذاري سیاست
نتایج بحث برانگیزي پیرامون اعتبار تجربی آن ، پذیرفته شده است هاي جدیدمنحنی فیلیپس کینزي

بـه طـور    (GMM)در ادبیات تجربی از روش گشتاورهاي تعمـیم یافتـه    .(Boz, 2013) وجود دارد

________________________________________________________________ 

1- Phillips Curve 

2- New Keynesian  Philips Curve(NKPC) 

  رجوع شود.  Calove 1983و   Rabbert 1982؛ Taylor, 1950؛ Fisher, 1977ي بیشتر به تحقیقات براي مطالعه -3
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  .(Chorteas et al,2012)شده است  استفاده هاي جدیدگسترده براي تخمین منحنی فیلیپس کینزي
در ایـران بـا اسـتفاده از     4هاي جدیـد هدف از این تحقیق بررسی منحنی فیلیپس هایبرید کینزي

فیلیـپس   است. منحنی فیلیپس هایبرید به عنوان نـوع خاصـی از منحنـی    5روش رگرسیون کوانتایل
ـ  بـا وقفـه  تـورم  ، انتظـاري با نـرخ تـورم   تورم جاري نرخ  ۀرابط هاي جدید به بررسیکینزي  ۀو هزین

دهد که برآورد آن هاي سنتی برآورد منحنی فیلیس نشان میروش ۀمقایس. پردازدمینهایی حقیقی 
تـوان اثـرات   که در این روش میاز روش رگرسیون کوانتایل داراي دو مزیت عمده است؛ اول آن

هاي مختلف به خوبی مشـخص نمـود. بـه عنـوان مثـال ممکـن       متقارن و نامتقارن را در طی چندك
هاي ابتدایی باشد که هاي انتهایی به مراتب بیشتر از چندكثر متغیرهاي توضیحی در چندكاست ا

هاي اقتصادي اهمیـت  هاي پولی در کشورهاي داراي سیکلتواند در اتخاذ سیاستاین موضوع می
هـاي  اي داشته باشد. دوم آنکه، تخمین کوانتایل منحنی فیلیـپس قـادر اسـت در طـی چنـدك     ویژه

هاي پولی را تعیین و اطالعات بیشتري را نسبت به میانگین شـرطی  م، ساز وکار سیاستمختلف تور
این مدل رسد به نظر می در ایرانوجود نوسانات تورمی مکرر با توجه به تورم فراهم نماید. بنابراین 

بیـان   هـاي مختلـف  پاسخگویی تورم به تغییرات متغیر توضـیحی را در طـی چنـدك    قادر باشد که
   دهد.نشان به خوبی را  هاآنو سیر تغییرات نموده 

-پرداخته می ادبیات تحقیقبخش دوم به  در :صورت زیر سازماندهی شده است مطالب به ۀادام
برآورد مـدل و  ه ببخش چهارم معرفی مدل و روش تحقیق اختصاص دارد. در سوم به  بخش ،شود

و پیشـنهادات  گیـري  نتیجـه ه ترتیـب  پـنجم و ششـم نیـز بـ    پرداخته شده است. بخش  هاتحلیل یافته
  . بیان خواهد شدسیاستی 

  
   ادبیات تحقیق -2

و  نرخ تغییر دستمزددر ارتباط با  (Philips) در پی تحقیقات تجربی فیلیپس اولیه منحنی فیلیپس
، (Friedman,1968)فریـدمن  و توسـط   بوجود آمد 1957تا  1861 ةدوربیکاري در انگلستان براي 

________________________________________________________________ 

4- Hybrid New Keynesian Philips Curve (HNPKC) 

5- Quantile regression  
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همـواره یـک    اساس این منحنی،ر توسعه یافت. ب (Lucas,1973)و لوکاس  (Phelps,1968)فلپس 
نزدیکـی بـین منحنـی    . وجـود دارد  و تورم معکوس و پایدار بین بیکاري و افزایش دستمزدها رابطه

 Paul) نوهاي موجود؛ بسـیاري از اقتصـاددانان از جملـه پـل ساموئلسـ     فیلیپس برآورد شده و داده

Samuelson) سولو و رابرت (Robert Solow) هـاي  گذاريرا برآن داشت که از آن براي سیاست
  . نماینداقتصادي استفاده 

ایـن پدیـده کـه از آن بـا      یافـت، بیکاري و تورم هر دو افـزایش   70 ۀو اوایل ده 1960 ۀدر ده
ن رپـی آ و د فریدمن و فلپس بیـان گردیـد   ۀشود نخستین بار بوسیلنام برده می 6رکود تورمیعنوان 

براسـاس   ي دولـت هـا زیرا بیشتر اثربخشی سیاسـت  ؛اصول اقتصادي حاکم در آن دوران فرو پاشید
اقتصاددانان انتظارات عقالیی ادعا کردنـد کـه    در این راستا فریب مردم قرار داشت. در آنتوانایی 

 ,Fatahi) هـاي دولـت را خنثـی کننـد    توانند با استفاده از یـادگیري خطاهایشـان سیاسـت   مردم می

ـ  منحنی فیلیپس کینـزي  (Milton Friedman) نهشتاد میلتون فریدم ۀدر اواخر ده. (2012 ه هـا را ب
توانـد همـواره   مورد انتقاد قرار داد. وي بیان داشـت کـه دولـت نمـی     دلیل در نظر نگرفتن انتظارات
نگه داشتن  ایینپ ینی کرد که تالش برايبتر مبادله کند. فریدمن پیشتورم باالتر را با بیکاري پایین

گردد. از طرفی وجود تورم انتظاري در منحنـی فیلیـپس   انتظارات تورمی میبیکاري باعث افزایش 
باعث انتقال آن شده و بنابراین منحنی فیلیپس ساده تنها در کوتاه مدت موضوعیت خواهد داشـت.  

براي تعیـین میـزان   اعتقاد داشتند که کارگران   (Edmund Phelps) فلپس ادموندمیلتون فریدمن و 
کـل   ۀکننـد و بـراین اسـاس منحنـی عرضـ     نیروي کار خود به دستمزدهاي واقعی توجه مـی  ۀعرض

آن  ۀو در ادامـ هاي کینزي جدید مدل 1990 ۀدر واکنش به این قضیه در دهاقتصاد عمودي است. 
ی هـاي اسـمی و انتظـارات عقالیـ    براسـاس چسـبندگی  جدید  هايمنحنی فیلیپس هایبریدي کینزي

هـاي  هاي ساختاري پویایی تورم و در بررسـی سیاسـت  بندي شده و به طور گسترده در مدلفرمول
هاي جدید معتقد بودنـد؛ همـواره یـک تنـاظر     بنابراین کینزین پولی مورد استفاده قرار گرفته است.

نـی  انتظـار داشـتند کـه منح    هاآنیک به یک بین انتظارات و نرخ تورم در بلند مدت وجود ندارد. 
فریدمن به صـورت کامـل انجـام     ۀفیلیپس کوتاه مدت به باال منتقل شود اما این روند برخالف گفت

________________________________________________________________ 

6- Stagflation  
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هـاي  هـا سیاسـت  نشده و منحنی فیلیپس بلند مدت داراي شیب منفی خواهد بود. بنابراین از نظر آن
  هاي پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.طرف تقاضا بویژه سیاست

هاي جدیـد  ثر متغیرهاي اسمی بر روي متغیرهاي حقیقی منحنی فیلیس کینزيبه منظور بررسی ا
ــو   ــات تیلـ ــاس تحقیقـ ــرگ(Taylor,1980)ر براسـ ــالوو و  (Rotemberg, 1982) ، روتنبـ کـ

(Calvo,1983)  پیشنهاد شد. بر طبق منحنی)NKPC(  تورم جاري، به عنوان تابعی از تورم انتظاري
مـورد   NKPCدر ادامه برخی تحقیقات پیرامـون منحنـی    شود.نهایی حقیقی بیان می ۀآینده و هزین

  گیرد: بررسی قرار می
در ایـاالت متحـده    NKPCبـه بررسـی منحنـی     (Gali & Gertler ,1991,2001)رلگالی و گرت

 یـورو  ۀو منطقـ  مریکـا آتـورم جـاري در    بـر ها نشان دادند که تورم انتظـاري همـواره   پرداختند آن
توجـه بـه جلـونگر بـودن     با (Amato & Gerlach, 2001)اتو و گـرالچ آمـ مچنـین  ه. اثرگذار است

با این وجـود مطالعـاتی وجـود    اثبات رساندند. مریکا و اروپا را به در آپویایی تورم  NKPCمنحنی 
و جرالـد  یات جلونگر بودن براي پایداري تـورم کـافی نیسـت(فردر    صدهد خصودارد که نشان می

(Fuhrer & Gerald, 1995)، ــر  Rudd and)، رود و والن(Roberts, 1998, 2001)ستراب

Whelan ,2005,2007)،   اسـتاك و واتسـون(Stock and Watson, 2007) .  منکیـو(Mankiw, 

سیاست پولی یـک اثـر تـدریجی بـر      ناشی از هايکند که چرا شوكبر این نکته تاکید می (2001
وي بیـان   مشـابهی برخاسـته شـود.    تورم دارند. بر طبق دیدگاه وي این مشکل ممکن است از منشاء

کند. به  ها چسبنده است اما نرخ تورم به سرعت تغییر میاگرچه در این مدل سطح قیمت کند کهمی
ها به معناي چسـبندگی تـورم نیسـت. از ایـن رو     چسبندگی قیمت NKPCعبارت دیگر در منحنی 

 ,.Phaneuf et al)همکـاران  و ف. فانویابـد تواند در تضاد با الگوهاي تجربـی تغییـر   سطح تورم می

 ثرا رم،تو اريپاید دجوو همیتا سیربر به ،جدید يکینز فیلیپس منحنی یک حیاطر با (2011
  .اندداختهپر پیشرفته دقتصاا یک در رمتو بر ،تولید یندآفر و قیمت چسبندگی

ه را توسـع (Calvo)کـالوو   ۀ، نظریـ (Gali & Gertle)رلـ کلـی گـالی و گرت   ۀبه عنوان یک نتیجـ 
هـا اجـازه   هاي جدید نامیدند. براین اساس به برخـی از بنگـاه  دادند؛ و آنرا منحنی هایبریدي کینزي

ها را با توجه بـه دیـدگاه گذشـته نگـر و قاعـده سرانگشـتی تعیـین        قیمت ۀشود که مجموعداده می
یبریـد  مـدل ها . (Rahmani , 2013) یـابی بدسـت آورنـد   ها را براساس بهینـه . و مابقی قیمتنمایند

هر چند که ایـن مـدل نیـز     ،پایداري تورم را توضیح دهد قادر است، NKPCبیشتر از مدل معمول 
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در ادامه بـه معرفـی برخـی تحقیقـات در پیرامـون منحنـی        .نمایدنتایج وتفاسیر متناقضی را ارائه می
HNKPC شود:پرداخته می  

راي کشورهاي عمده اروپا و منحنی هایبریدي را ب(Jondeau & Bihan, 2005) جوندیو و بیهن
هـا نشـان   آمریکا با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته و حداکثر راستنمایی تخمین زدنـد آن 

  تورم بسیار با اهمیت است.  8نگر بودنو آینده 7هادادند که ساختار وقفه
 بـراي کشـورهاي منتخـب    HNKPCتأیید مدل مبنی بر شواهدي  (Henzel et al.,2006)هنزل

که در مقایسه با رویکرد انتظارات و بیان کردند  به اثبات رساندند را اروپا، آمریکا و انگستان ۀمنطق
  کند. می ییدتأگر شواهد بیشتري را براي اغلب کشورهاي مورد بررسی نعقالیی رفتار عقب

تنها  را بدون داشتن تخمینی از پارامترهاي ساختاري وفیلیپس منحنی (Carriero, 2008) کریوو
که ترکیبی از چسـبندگی   دادنشان نمود، نتایج وي مریکا بررسی براي آ والد ةبراساس آزمون ساد

 ۀجلو نگر بودن مجموع ةعقیدبه عبارت دیگر وجود ندارد.  اي آمریکادستمزد و عقب نگر بودن بر
 ها نباید به طور کامل نادیده گرفته شود. قیمت

انتظـارات و اینرسـی   "اي تحـت عنـوان  در مقالـه  (Wimanda et al., 2010)ویماندا و همکاران
نگـر و  به بررسی نقش انتظـارات گذشـته   GMMبا استفاده از روش  "تورم: مطالعه موردي اندونزي

دهد که تورم در انـدونزي بـه طـور معنـاداري بـه      ها نشان مینگر در تورم پرداختند. نتایج آنآینده
نگـر، شـکاف تولیـد، کـاهش نـرخ ارز و رشـد پـول وابسـته         نگر، انتظارات آینـده انتظارات گذشته

نگر در توضیح تورم نگر وزن بزرگتري نسبت به انتظارات آیندهاست.در این مقاله انتظارات گذشته
  دارد. 

هـاي جدیـد از اقتصـاد    کینـزین  SVARیـک مـدل    "اي تحت عنواندر مقاله (Leo, 2011)لئو
داري بـراي تـورم انتظـاري وجـود     ضرایب معنـی  1984 -2009 ةنشان داد که در طی دور "استرالیا

 ,Jean-Baptiste)ژان باپتیسـت  در مقابـل  نگر است.پویایی تورم در استرالیا گذشته بنابراین ،ندارد

بینـی  مطالعـه براسـاس پـیش    در کـه  خود براي انگلستان به این نتیجه دست یافت ۀدر مطالع (2012

________________________________________________________________ 

7- Lag  

8- lead   
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  نگر است. ي نسبت به جز گذشتهبیشتراهمیت  دارايجزء جلونگر ، تورم
هاي مختلـف  عدم تقارن در پاسخ به نرخ تورم در چندك (Chorteas et al., 2011)چورتیاس

دهد که پاسخ بـه تـورم در   نشان می هاآننتایج  .دنکنبا استفاده از رگرسیون کوانتایل آزمون می را
گر معنادار و نباال است جزء آیندههنگامی که تورم و نامتقارن است  ،ها مختلف توزیعتمام چندك

  نگر غالب است. بر جزء گذشته
به بررسی ارتباط بین شکاف تولیـد و تـورم بـا اسـتفاده از      (Ux et al., 2015)اکس و همکارن

ها نشان دادند که شکل منحنی فیلیپس در امریکـا غیـر خطـی و    یک روش غیرخطی پرداختند. آن
هاي اقتصادي و نااطیمنـانی تـورم وابسـته    ی در آمریکا به چرخههاي پولنامتقارن است و نیز سیاست

 است. 
هاي جدید در آمریکا با به بررسی منحنی هایبریدي کینزین (Lee et al., 2016)لی و همکاران

هاي با ساختار میانگین ها به دو ویژگی مهم که در مدلاستفاده از رگرسیون کوانتایل پرداختند. آن
هاي باالتر حساسیت بیشتري نسبت شود دست یافتند. اول اینکه در کوانتایلمی شرطی نادیده گرفته

هـاي پـولی در ثبـات اقتصـادي     به انتظارات وجود دارد. یک کاربرد مهم آن، این است که سیاست
هاست. بـه  نگر به شدت وابسته به سطوح مختلف چندكکارآمدتر هستند. دوم، نقش جزء گذشته

در ایـران نیـز   وقفه در سمت راست توزیع کوچک بوده و معنادار نیسـت.   طوریکه ضرایب تورم با
منحنی فیلیپس و تورم انجام گرفته است که در زیر به برخی از این  ۀتحقیقات قابل توجهی در زمین

  تحقیقات اشاره شده است: 
س برآور منحنی فیلیـپ  "اي تحت عنواندر مقاله(Gorji and  Eghbali, 2008) اقبالیگرجی و 

بین بیکـاري   ۀبه بررسی و تبین رابط "در ایران( با رویکردي به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقالیی
اسـت کـه    مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بـر ایـن  و تورم پرداختند. نتایج 

، امـا در  مشـاهده نمـود  اي معکـوس میـان تـورم و بیکـاري     تـوان رابطـه  مـدت مـی  رچه در کوتاهگا
  . وجود ندارداي بلندمدت چنین رابطه

هـاي  در پژوهش خود به بررسی اثر سیاست (Jalaee & Shirafkan, 2010)شیرافکن جالیی و 
 VARها با استفاده از مدل هاي جدید و نئوکالسیکانبساطی پولی با توجه به منحنی فیلیپس کینزي

تقابل بین تورم و بیکاري در ایـران برقـرار اسـت و    دهد یک ارتباط مها نشان میپرداختند نتایج آن
ها برقـرار اسـت. بـه عبـارت     ها و کینزيلذا منحنی فیلیپس با توجه به فروض و شرایط نئوکالسیک
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دیگر منحنی فیلیپس با هر دو فرض انتظارات عقالیی و انتظارت تطبیقی هم در بلند مدت و هم در 
هاي پولی هم در کوتاه مدت و هـم در بلنـد مـدت بـر     کوتاه مدت نزولی است. لذا اعمال سیاست

  باشد.متغیرهاي واقعی اقتصاد اثرگذار می
گذاري کالوو و روش با استفاده از مدل قیمت (Rahmani & Amiri, 2013) و امیري رحمانی

هـاي جدیـد پرداختنـد. نتیجـه     گشتاورهاي تعمیم یافته به بررسی منحنی فیلیپس هایبریدي کینـزي 
-هاي آیندهها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روشدهد که بنگاهاین تحقیق نشان میحاصل از 

هـا تقریبـاً بـه صـورت مسـاوي      کنند که سهم هـر کـدام از ایـن قسـمت    نگر توجه مینگر و گذشته
  باشد.  می

بررسی منحنی فیلیپس کینـزي جدیـد    "اي تحت عنواندر مقاله )Tavakolian(2013 ,توکلیان
کینزینهـاي   فیلیپس به بررسی منحنـی  "یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی براي ایران در قالب

ــران پرداخــت. ــد در ای ــب اههمر فیلیپس منحنی عنو 3 مطالعه ینا در جدی ــفتر دو اـ ــمرب راـ ــب طوـ  هـ
ت اــ قعیوا هـب کـیدنز لمد یک بنتخاا آن از فهد که ستا هشد یابیارز يمرکز بانک تـسیاس

نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزي جدیدي که در آن تورم . باشدیم انرـیا دصاـقتا در
  اقتصاد ایران را توضیح دهد.  تواندیمشود بهتر ي قبل وارد میچنین تورم دورهانتظاري و هم

الگویی مناسب جهت پیش بینـی تـورم    ارائه خود به ۀدر مقال )et al,.2014) Taiebniaنیا طیب
بتـدا بـا اسـتفاده از تحلیـل     یـن راسـتا ا  . در اانـد ر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدیـد پرداختـه  مبتنی ب

ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده الگوهاي قیمت گذاري و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت
هاي فصـلی  -. به این صورت که با توجه به دادهاندگر خالص و پیوندي کینزگرایان جدید پرداخته

نگر خـالص و پیونـدي کینزگرایـان    الگوهاي اقتصادسنجی فیلیپس آینده 1370-1383ره زمانی دو
یافتــه و فیلیـپس پیونـدي کینزگرایــان جدیـد بـا رویکــرد      جدیـد بـا رویکــرد گشـتاورهاي تعمـیم    

گسترده تخمین زده شد، سپس به بـرآورد الگـوي تـورم بـه روش      يهاوقفهخودتوضیح برداري با 
 ،ARMA(3,3)دست آمـده الگـوي  -طبق نتایج بهه است، ن متحرك اقدام شدخودرگرسیو میانگی

براي پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوي فیلیپس پیوندي کینزگرایان جدیـد در میـان مـدت و    
با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدیـد در بلندمـدت بـراي پـیش بینـی      ، ARDL(1,0(الگوي

  ه است. تورم پیشنهاد شد
به بررسی پایـداراي تـورم در ایـران بـا      .(Samadi & Owjimehr, 2015)جی مهر و او صمدي
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استفاده از الگوي چسبندگی قیمت هایبریـدي و چسـبندگی اطالعـات بـا اسـتفاده از روش تعـادل       
دهـد کـه سـکون تـورم در     عمومی پویاي تصادفی پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می

یدي بیشتر از الگوي چسبندگی اطالعـات اسـت و تحلیـل پایـداري     الگوي چسبندگی قیمت هایبر
دهد که الگـوي چسـبندگی قیمـت هایبریـد بهتـر از الگـوي چسـبندگی اطالعـات،         تورم نشان می

ها بیان داشتند که الگوي چسبندگی قیمت هایبرید نسبت دهد. بنابراین آنپایداري تورم را نشان می
گذاران با اطمینان بیشـتري از  با اقتصاد ایران داشته و سیاست به چسبندگی اطالعات، تطابق بیشتري

 مند شوند. توانند بهرهنتایج این الگو می
هاي برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین "اي با عنواندر مقاله (Erfani et al., 2016)عرفانی 

جدید در اقتصـاد   يهاکینزین رسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکببه بر "جدید براي اقتصاد ایران
. متغیرهاي اثرگذار بر تورم جاري در ایـن نـوع منحنـی،    ندپرداخت 1338-1389هاي ایران طی سال

فیلتـر   باشـد. در بـرآورد مقـدار شـکاف تولیـد از سـه      دار و شکاف تولید مـی تورم آتی، تورم وقفه
کـه مطـابق بـا     دهـد پس استفاده گردیده است. نتایج نشان مـی  -پرسکات و باند -کالمن، هدریک

فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شـکاف تولیـد بـر تـورم دوره جـاري را       هاي منحنیدیگر مدل
کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدي، این متغیر بـر تـورم جـاري    تأیید می

کنــار دار و مثبــت دارد کــه حــاکی از اثرگــذاري متغیرهــاي واقعــی در بلندمــدت در  اثــري معنــی
دار پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاري (آتی) و تورم گذشته معنی هايیاستس

نگـر و هـم، گذشـته نگـر     ها در تعیین قیمت خود، هم آینـده گردید که نشان از این دارد که بنگاه
  . هستند

یلیـپس هایبریـدي   بررسی منحنـی ف  ۀها انجام گرفته در ایران پژوهشی در زمینبا توجه به بررسی
هاي جدید با استفاده از رگرسیون کوانتایل انجام نگرفته است در این راستا، این مقاله در پی کینزي

هاي جدید با استفاده از رگرسیون کوانتایل برآمده است تا از ایـن  آزمون منحنی هایبریدي کینزي
ن دهد. در ادامه بـه معرفـی   طریق میزان اثرگذاري متغیرهاي موجود را در سطوح مختلف تورم نشا

  شود. مدل و روش تخمین پرداخته می
  

  عرفی مدل و روش تخمین م -3
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نگـر و  براي بررسی اهمیـت جـزء آینـده    به طور کلیهاي جدید منحنی فیلیپس هایبرید کینزي
بـر ایـن بـه بررسـی سـکون و ایسـتایی تـورم و        گیرد. عـالوه نگر تورم مورد استفاده قرار میگذشته

). اینرسـی، لختـی یـا سـکون     (Ux et al., 2015)پـردازد(اکس و همکـاران  رمی نیز میرات توانتظا
بینی نشده در اقتصاد است. اگر یک متغیـر اینرسـی   یک متغیر، نسبت به تغییرات پیش ۀتطبیق آهست

پذیر خواهد بـود. مفـاهیم اینرسـی و چسـبندگی، بـه صـورت متـرادف        نداشته باشد، کامالً انعطاف
). برخـی محققـان منحنـی فیلیـپس     (Samadi et al,. 2015) و همکاران گردند( صمديمیاستفاده 

 آورند.تورم است بدست می ۀهایبرید را از ترکیب ایستایی تورم که در حقیقت همان مقادیر گذشت
اي از ، منحنـی فیلیـپس هایبریـد را بـر اسـاس مجموعـه      (Gali & Gertler ,1999)گـالی و گرتلـر  

است کـه  ). این در حالی(Ux et al., 2015)مت بررسی نمودند(اکس و همکاراني قیاهچسبندگی
، منحنی فیلیپس هایبریدي را براساس چسـبندگی اطالعـات مـورد    (Mankiw et al., 2002)منکیو 

تحت فروض مشخص یک منحنی فیلیپس هایبرید خطی به صورت زیر تعریف  بررسی قرار دادند.
   :)Samadi et al,. 2015)شود(می

)1(   
به ترتیب نمایانگر نرخ تورم، نرخ تورم انتظاري، نرخ تورم با ، و  ،  ،  

هـاي پـولی   توانایی سیاست و  ، پارامترهاي ساختاري باشند. می 9یک وقفه و شکاف تولید
- آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد باز کوچک به حساب می. از دندهنترل تورم را نشان میبراي ک

، نرخ ارز به عنوان یک عامل مؤثر بر میزان تورم در نظر  (Boz, 2013)زاآید با پیروي از پژوهش ب
  شود: ) به صورت زیر نوشته می1(ۀو معادل شودگرفته می

)2(   
-براي تخمین منحنی فیلیپس عمومـاً از روش  دهد.یرات نرخ ارز را نشان میتغی که در آن 

که ممکن اسـت واکـنش   شود اما با توجه به آنهاي رگرسیونی مبتنی بر میانگین شرطی استفاده می
هایی کـه تنهـا بـر میـانگین     متغیرها داراي توزیع نامتقارن باشد و یا سرعت واکنش تغییر کند روش

). رگرسـیون  (Ux et al., 2015)د چنـدان مناسـب نیسـتند(اکس و همکـاران     شرطی تمرکـز دارنـ  

________________________________________________________________ 

  در نظر گرفته شده است. نهایی واقعی هزینهاي براي که به عنوان نماینده -9
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معرفـی شـد بـه     (Koenker,. & Bassett, 1978) .کونکر و باسـت  ۀکوانتایل که نخستین بار بوسیل
گیـرد. اسـاس رگرسـیون    ها مورد اسـتفاده قـرار مـی   گونه تخمینعنوان یک روش مناسب براي این

استوار است که در آن یک مجموعه از قدر مطلق خطـا در اشـکال   کوانتایل بر تابع چندك شرطی 
تـرین کاربردهـاي رگرسـیون چنـدك، شناسـایی      در حقیقت یکی از مهمشود. نامتقارن حداقل می

باشد. این کار با برازش الگـوي  الگو در سطوح گوناگون متغیر مستقل می ۀشکل توزیع متغیر وابست
گیـرد. بنـابراین   هاي مختلف صـورت مـی  ها به ازاي چندكرگرسیونی متعدد بر یک مجموعه داده

است که با نگاهی دقیق و جامع در ارزیابی متغیـر   آناصلی از بکارگیري رگرسیون چندك  ةانگیز
ها، بلکه در تمام پاسخ، مدلی ارائه شود تا امکان دخالت متغیرهاي مستقل، نه تنها در مرکز ثقل داده

هـاي ابتـدایی و انتهـایی آن فـراهم گـردد، بـدون اینکـه بـا         بالـه هـاي توزیـع بـه ویـژه در دن    قسمت
 Chen et)چـن   هاي مفروضات رگرسیون معمولی، در برآورد ضرایب مواجـه شـود(  محدودیت

al,. 2005) کونکر و (Koenker, 2005)(.  
بندي توابع مختلـف چنـدکی از تـابع توزیـع شـرطی      براي ترکیب رگرسیون کوانتایل در روش

بـه فـرد از توزیـع شـرطی را     منحصـر  ۀشود. هر رگرسیون چنـدکی یـک نقطـ   استفاده می 
تـري از  هاي چندك مختلف در کنار یکدیگر، توزیع کامـل کند. قرار دادن رگرسیونمشخص می

. این نـوع بررسـی در تحقیقـاتی کـه داراي توزیـع نامتقـارن،       دنمایتوزیع شرطی اصلی را فراهم می
بسیار مفید است. رگرسیون چندك بر خـالف رگرسـیون    هستند پهن و عریض هاينبالهتوزیع با د

هاي مـوزون بـراي بـرآورد پارامترهـاي الگـو      معمولی از حداقل نمودن مجموع قدر مطلق باقیمانده
)Buchinsky ,یگویند(بوچینسـک می 10کند که به آن روش حداقل قدر مطلق انحرافاتاستفاده می

  :گرددتابع توزیع زیر مشخص می ۀبه وسیل Xر تصادفی ارزش حقیقی متغی ).(1998
)3(   

  شود:ام به صورت زیر تعریف می و براي چندك 
)4(   

باشـد. بـه زبـان    مـی ) 3(ۀیک متغیر تصادفی است که تابع توزیع آن همان رابط Xدر این حالت 
________________________________________________________________ 

10- Least Absolute Deviations (LAD) 



  127 بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدي

تـر و از  مشـاهدات بـزرگ   از  ام ها بـدین صـورت اسـت کـه صـدك      كساده تعریف چند
، 1998،تر است. مدل کوانتایـل عمـومی کـه توسـط بونچنسـکی     مشاهدات کوچک 

  باشد:خطی زیر می ۀتعریف شده است به صورت رابط
)5(   

ام ماتریس iترانسپوزه سطر یک بردار ستونی از  از ضرایب،  یک بردار  که در آن 
امین مشاهده از متغیر مستقل و جزء i ةدهندنیز به ترتیب نشان و  است. متغیر توضیحی 

  شود:به صورت زیر نوشته می به شرط  باشند. چندك شرطی اخالل می
)6(   

. رگرسیون کوانتایل براي پارامترهاي نامتجانس ایـن امکـان را   ر است با که برآورد آن براب
که از میان انواع متغیرهاي توضیحی عبورکنند. براي تخمین رگرسیون چندکی باید  کندیمفراهم 

  : حداقل کردعبارت زیر را به عنوان تابع زیان 
)7(  

 
هـا متقـارن هسـتند    اسـت. جایکـه وزن   ت اخاللتابع کوانتایل مجموع وزنی از قدرمطلق جمال

تـوان بـا   باشد. و بنابراین تـابع زیـان فـوق را مـی    می میانگین است که در آن  ۀهمان نقط
  مینیمم کردن عبارت زیر حداقل نمود:

)8(  

 
توان توزیـع  می از صفر تا یک در غیر این صورت براي حالت نامتقارن با تغییر ارزش پارامتر 

شوند، لذا روش بیان می براي هر چندك  . با توجه به اینکه نمود را تولید به شرط  شرطی 
کند تا محقق اثر متغیرهاي کمکی بر روي متغیر وابسته را رگرسیون کوانتایل شرایطی را فراهم می
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  11.روي تابع توزیع شناسایی کنددر نقاط مختلف بر 
  

  هابرآورد مدل و تحلیل یافته -4
-دادهز است. براي این منظـور ا ایران  اقتصاد در HNKPCبررسی منحنی  هدف از این پژوهش

 1369-1393زمـانی   ةدر بـاز  و نـرخ تـورم  اسمی  نرخ ارز ،اسمی تولید ناخالص داخلیهاي فصلی 
اي بـراي  از شکاف تولید به عنوان نماینـده ها اغلب پژوهشبه طور معمول در  12شده است.استفاده 

بـراي ایـن منظـور ابتـدا تولیـد بـالقوه از طریـق فیلتـر          13.شـود هاي تولید استفاده مـی شاخص هزینه
  :گرددمحاسبه می )9(ۀاز طریق رابط تولید آید سپس شکافبدست می (HP)تهودریک پروسکا

)9(  
 

تـورم انتظـاري در ایـران، بـراي اسـتخراج آن نیـز از فیلتـر        نـرخ   ۀدلیل عدم محاسـب ه از طرفی ب
) ارائه شـده  1آمار توصیفی متغیرهاي معرفی شده در جدول(شود. هودریک پروسکات استفاده می

 ؛باشـد مـی  3/7است. با توجه به جدول، نرخ تـورم داراي میـانگین و چـولگی مثبـت و کشـیدگی      
دهـد کـه نـرخ    پهن است. این مقادیر نشان می ۀبا دنبال بنابراین نرخ تورم داراي یک توزیع نامتقارن
-است که نشان مـی  – 0063/0شکاف تولید نیز برابر  ةتورم داراي توزیع نرمال نیست. میانگین داد

  تر است. دهد به طور متوسط سطح تولید بالقوه از سطح تولید بالفعل پایین
  

  آمار توصیفی متغیرها -1 جدول
  کشیدگی  چولگی  ارانحراف معی  میانگین  
  34/7  42/1  78/2  5/4 تورم

  90/3  - 40/0  9/14  - 0063/0  شکاف تولید
    تحقیق  محاسباتمآخذ: 

  

________________________________________________________________ 

  توجه کرد. Koenker & Hallock, (2001) توان به مقاالت کونکر، هالوكدر این زمینه می -11
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران گردآوري شده است. هاي آماري طریق سالنامهصورت فصلی از  که به -12

  اشاره نمود. (2013) و بازUx et al., (2015) توان به مقاله اکس و همکاران می -13
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هـاي جدیـد پرداختـه    چندك مختلف به تخمین منحنـی هایبریـد کینـزي    9در ادامه با انتخاب 
  :شده است ) نشان داده2ل(در جدو این تخمیننتایج خواهد شد. 

  
  ز تخمین مدل با استفاده از رگرسیون کوانتایلنتایج حاصل ا -2 لجدو

  هاچندک
نرخ تورم یک   مقدار ثابت

  تغییرات نرخ ارز  شکاف تولید  نرخ تورم انتظاري  قبل ةدور

-P  ضرایب
value 

-P  ضرایب
value 

-P  ضرایب
value 

-P  ضرایب
value 

-P  ضرایب
value 

1/0  826./  49/0  08/0  44/0  24/0  46/0  04/0  **06/0  04/0  26/0  
2/0  97/0  46/0  14/0  26/0  23/0  52/0  06/0  *01/0  07/0  *00/0  
3/0  44/0  73/0  35/0  **07/0  29/0  38/0  08/0  *00/0  06/0  *00/0  
4/0  003/0  99/0  45/0  *00/0  43/0  13/0  08/0  *00/0  004/0  *04/0  
5/0  06/0  95/0  41/0  *00/0  55/0  *04/0  07/0  *00/0  03/0  19/0  
6/0  18/0-  84/0  39/0  *00/0  69/0  *01/0  06/0  *00/0  03/0  2/0  
7/0  06/0-  94/0  37/0  *00/0  79/0  *00/0  06/0   *00/0  04/0  *00/0  
8/0  35/0-  75/0  47/0  *00/0  93/0  *00/0  06/0  *00/0  03/0  *01/0  
9/0  59/0-  54/0  60/0  *00/0  9/0  *00/0  06/0  *01/0  02/0  *02/0  

 P<0.05, **P<0.10*  مآخذ: محاسبات تحقیق 

  
هاي پایین نرخ تورم و با توجه به معنادار نشدن ضرایب نـرخ  بر اساس نتایج تخمین در کوانتایل

هاي بـاالي تـورم در تغییـرات    تورم با وقفه و نرخ تورم انتظاري، تغییرات نرخ ارز بیش از کوانتایل
ي و تورم با وقفه بیشتر هاي باالتر اثر نرخ تورم انتظارباشد. در مقابل، درکوانتایلنرخ تورم مؤثر می

هاي میانی به بعد انتظارات شکل گرفته و همان طور کـه نتـایج نشـان    است. در حقیقت از کوانتایل
دهـد کـه عـدم    هاي انتهایی بیشتر شده است. ایـن نتـایج نشـان مـی    دهد اهمیت آن در کوانتایلمی

قـش مـؤثري در افـزایش تـورم     اطمینان به شرایط و بدبینی به آینده و نیز تجربیات دوران گذشـته ن 
دهد که شکاف تولید اثر مثبت و معناداري بر دارد. از طرفی مقادیر ضرایب شکاف تولید نشان می

 ةبا توجه به اینکه مقادیر ضـریب نـرخ تـورم دور   هاي مورد بررسی دارد. بنابراین، تورم در چندك
ري در تنظـیم  گـ نري و آینـده نگـ گذشـته  ۀدرجـ  ةدهنـد و نرخ تورم انتظاري به ترتیب نشان گذشته
مردم به باال است، توان نتیجه گرفت هنگامیکه نرخ تورم می باشند،گیري تورم میا و شکلهقیمت

-واکنش نشـان مـی  بیشتر از سایر متغیرها هاي گذشته در دورهنرخ تورم انتظاري و نیز تورم مقادیر 
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. بنابراین الگوي پویایی تورم در ایران نگر اهمیت بیشتري دارداین در حالیست که جزء آیندهدهند 
  نگر است. نگر و هم آیندههم گذشته

ـ    (Newey and Powel, 1987)ادامـه از طریـق آزمـون نیـووي و پـاول      در   ۀتقـارن بـراي کلی
صفر مبنـی بـر تقـارن     ۀها فرضیآن ۀگیرد که در همهاي محاسبه شده مورد بررسی قرار میچندك

یابـد. نتـایج آزمـون    راین با افزایش تورم اثر متغیرهاي توضیحی افزایش میشود، بنابمی ییدتأنتایج 
  ) گزارش شده است. 3نیووي و پاول در جدول(

  
  نتایج آزمون نیووي و پاول -3 جدول

  6/0-4/0  3/0-7/0  5/0-75/0و 25/0-5/0  2/0-8/0  1/0-9/0  چندکها
  63/3  78/4  67/1  55/3  358/3 آمارة 

Prob  97/0  96/0  89/0  9/0  96/0  
  محاسبات تحقیق  :مآخذ

  
هـاي رگرسـیون کوانتایـل در بررسـی     همان طور که قبالً نیز اشاره شد یکی از مهمترین مزیـت 

است که تغییرات نرخ تـورم را نسـبت بـه تغییـرات متغیـر توضـیحی در طـی         آن HNKPCمنحنی 
نمـودار   هـاي فـوق  و نتـایج بررسـی   براي درك بهتر این روند کند،بررسی میهاي مختلف چندك

  ) به تصویر کشیده شده است. 1(شکلهاي مختلف در تغییر ضرایب در چندك
  

 
  هنرخ تورم با یک وقف

   
  تورم انتظاري نرخ
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  نرخ ارز

  
  شکاف تولید

  هاي مختلفرها در طی چندكتغییرات ضرایب پارامت -1شکل
  

  گیرينتیجه -5
از طریـق بررسـی    1393تـا   1369 ةدنبال بررسی عوامـل مـؤثر بـر تـورم در دور    ه ب شاین پژوه

باشد. براي ایـن منظـور از روش رگرسـیون    هایبریدي کینزي هاي جدید می فیلیپستجربی منحنی 
هاي ابتدایی شکاف تولیـد و  چندك دردهد که تایج تحقیق نشان میکوانتایل استفاده شده است. ن

هاي میانی اما با افزایش نرخ تورم در چندك ،داري بر تورم دارندتغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی
هـاي  انتظارت شکل گرفته و اثرات مثبت و متقارنی بر تورم خواهند داشت به طوریکه در چنـدك 

در تنظـیم   عامالن اقتصـادي توان نتیجه گرفت بنابراین مییاید. انتهایی شدت این اثرات افزایش می
-نگر و گذشتهبه ترکیبی از مقادیر آینده از سطوح متوسط به باالي تورم، هاي خودقیمت وفعالیت
نگـر  نگـر و هـم آینـده   ها پویایی تورم در ایران هم گذشتهو لذا در این چندك کنندنگر توجه می

گر در تعیین قیمت و افزایش نر ضرایب پارامتر آیندهاما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدا است.
هاي خـود را در راسـتاي کـاهش    گذران اقتصادي باید سیاست، از این رو سیاستتورم بیشتر است

  در این زمینه سازگاري دارد. مطالعات گذشتهنتایج مذکور با انتظارات تورمی تنظیم کنند. 
  

  سیاستی پیشنهادهاي -6
هاي میانی انتظارت شکل گرفته و اثـرات  با افزایش نرخ تورم در چندك تحقیق ۀبر اساس نتیج

 یاید.هاي انتهایی شدت این اثرات افزایش میکه در چندكمثبتی بر تورم خواهد داشت به طوري
ثبـات بـوده و بـا نااطمینـانی همـراه اسـت،       با توجه به اینکه در سطوح تورم باال فضاي اقتصادي بـی 

کننـد بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه       بینی میرم آینده را بیش از حد واقعی پیشعامالن اقتصادي، تو
انتظارات تورمی آینـده همـان تـورم انتظـاري شـکل گرفتـه در ذهـن عـامالن اقتصـادي اسـت اثـر            
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نگر شده است. به عبارت دیگـر، هـر چـه تـورم بیشـتر      نگر بیشتر از انتظارات گذشتهانتظارات آینده
ثبـات قـرار گرفتـه و لـذا     محیط اقتصادي بی ریتأثنگر بیشتر تحت ارات آیندهگیري انتظباشد شکل

  شود. نگر غالب مینقش انتظارات آینده
هاي انتهایی، دولت باید از با توجه به نقش پررنگ انتظارات تورمی در تشدید تورم در چندك

. در ایـن راسـتا الزم   شود پرهیز نمایدگیري انتظارات و تقویت آن میهایی که باعث شکلسیاست
اطالعات شفاف و دقیق به مردم در راستاي مدیریت انتظـارات تـالش    ۀگذاران با ارائاست سیاست

هاي پولی براسـاس  تواند باعث کاهش انتظارات شود این است که سیاستهایی که مییکی از روشکنند. 
شود و بانک مرکـزي از اسـتقالل کـافی    هاي صالحدیدي تعیین آور یا با ایجاد تعهد در سیاستقواعد الزام

کند کـه اسـتقالل بانـک    بیان می ،(Alesina,1988)آلسینا هاي پولی برخوردار باشد. براي اجراي سیاست
گریـز اسـت و هرچـه بانـک     کار و تـورم براي تفویض اختیار سیاستگذاري به افراد محافظه معیاريمرکزي 

گریــز بیشــتر فــویض اختیــارات سیاسـتی بــه افــراد تـورم  هـا در ت تــر باشـد، توانــایی دولــت مرکـزي مســتقل 
  .)(Taghavi, 2015;349(تقوياست

نگـر داراي اثـر   نگر شکل گرفته و جزء آیندهاز سوي دیگر در چندك چهارم انتظارات گذشته
توان بیان داشت که در سطوح پایین تورم بدلیل وجود نااطمینانی کمتر و معناست لذا میمثبت و بی
 ۀگیرد. با توجه بـه نتـایج مطالعـ   نگر کمتر مورد توجه قرار میدي بیشتر، انتظارات آیندهثبات اقتصا

هـاي طـرف عرضـه،    هاي اقتصادي مناسب مانند سیاستحاضر؛ دولت باید تورم را با اتخاذ سیاست
گیـري  تر از متوسط نگه دارد تا از این طریق مانع شـکل کنترل نقدینگی و رشد پول در سطح پایین

هـا  چنـدك  ۀارات شود. در پایان، با توجه به اثرات تغییرات نـرخ ارز و شـکاف تولیـد در کلیـ    انتظ
هـاي مناسـب نـرخ ارز را کنتـرل کـرده و شـکاف تولیـد را        شود دولت با اتخاذ سیاستتوصیه می

 کاهش دهد. 
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