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 مقدمه

زماانموضوعاتدراقتصادشرنمدرناست.ازینترومهمینترازجالبیکییلیپسفیمنحن

1مبادلاهآشاکارشردندتارابطهیاقتصاددانانسع(، Lucas, 1975)1970دههدریاصلیردمنحن
وجاوددارناد،توضایهدهنادهااشاههناوزهامدردادهیاقتصاادراواقعایهااتیاتورموفعالینب

Watson, 1994)  King&(،),1999Stock & Watson(هاایمطارششادهگسترهاینتئاوری
-یشهباهنظارما(Lucas, 1973) اولیهیدجدیکازمنحنیفیلیپسشرسدربانمنحنیفیلیپس،

وRoberts,1995) یادجدشینزیهااینساخهتاا،باشند1980و1970هایایدردههیهمدلاولیدرس

Gali & Gertler, 1999،)نساخهینوهنوزهممحبوناستوهمچناغالبشد1990شهدردهه
شود.شاملمیرا(Mankiw &Reis, 2002.2003)چسبندهاطرعاتیدترجد

باهیشاهمنحنایاولیاهدقتبهیلیپسفیمنحنها،یهنظرینازایکدرداخلهریلال،لتینباا
ینبمبادلهامروزه،اقتصاددانانبهدنبالپرداخت،بهآننپرداختهاست.مییکاریتورموبینبمبادله

-یناههزیاوتولیدشکافیکاری،بیاقتصادشهمیتواندشاملواقعیهایتفعالملیاسیازتورموهر

بااتعادادراخاودیفیلیاپسمنحنااکوواتساندراینراستا،اساتیباشند،هستند.واقعنهایییها
 & Gali)شردنااد،درلالیکااهباارآورداقتصااادیواقعاایااتفعالمتغیرهااایاثرگااذارباارازیااادیز

Gertler,1999) ،جهتانادازهگیاریفعالیتهاایمناسبیرمتغمعتلدندتنهایکمتغیرهزینهواقعی
واقعیاقتصاداست.

شاارجدیادیدریتاورمونارخارزواقعاینبامبادلاهبابرآوردشودتامیترشاینملاله،در

شادهاسات)بهعناوانانجاامموضاوعیاندرموردامطالعاتپیوینیادبیاتاقتصادیصورتدهد.
ارزیباانارخواقعای,امارابطهمنحنیفیلیپسسااختار(Loungani, Razin & Yuen, 2012 مثال

.ودهاستنزدهینهرگزتخم
هاایچسابندهیمتقیدوباجدچهارچونپارادایمنئوشینزیدریمنحنیفیلیپسالعه،دراینمط

رایتوانادارزشپاولداخلایمیسادهاست.بانکمرشزشاریدهامدلسازیوبرآوردخواهدشد.
یانجاامعرضاهآندرباازارارزخاارجیشبااافازاشاهشدهد.اینشااررامنتظرهیرغبهصورت

________________________________________________________________ 

1- Trade Off 
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توجاهلال،بااینشود.باایهامنجرمیمتقیشگسترشعرضهپولبهافزاینات،ی.درنهامیدهد
یبایازترش،دشادودرضامنناخواهزمان،تسویهیازمدتتنهاپسهابازارچسبنده،یهایمتبهق

.وجودخواهدداشتازتعادلوتورممتوسطباالترترپایینارزینرخواقع
وساطهقیماتتولیادیناساتشاهتفااوتباتولیادشاکافشااملیلیپسفیمنحنینترمعمول
وباهطاورنیساتشاناختهشادهتولیاد،یرپذانعطافیهایمتسطهقین.اباشدیرشمیانعطافپذ

یرهاایلتروندبهدستآمدهباااساتفادهازفیارونددرجهدومولگاریتمخطیسازی،یابامعمول
.شودیمزدهینتخم2وبند=پاس1پرسکات-هادریک



 پیشینه تحقیق

مطالعاتانجامشدهگذشتهدررابطهمنحنیفیلیاپس،عموماامتغیارماوردنظارباهعناوانمتغیار
اساسیسمتراستراشکافتولیددرنظرمیگیرند.درلالیشهدراینملالاهاثبااتمیواودشاه

باهعناوانمتغیارسامتنرخارزبرایشوورهایصادرشنندهمنابعطبیعیماننادایاراننیازمیتواناد

راستمناسبیمورداستفادهقراربگیرد.درادامهبهبرخیازمطالعاتتجربیانجامگرفتاهدرایاران
.درموضوعمنحنیفیلیپساشارهشدهاست.

(Jafari Samimi et al.,2015)باااساتفادهیرانایبرایدجدینزیشیلیپسفیهاستخراجمنحنب
منظاور،باایانای.بارااناداقتصادبازپرداختاهیطدرشرایتصادفیایپویمتعادلعمویازالگوها

اساتفادهشادهیونادیپیدجدینزیشیلیپسفیمنحنیکازیران،تورمدرایداریپایتتوجهبهاهم

آنیازاثاراتواقعایواتربیپاولیتکانههاتورمیدهدشهاثراتینوانمیقتحلینای است.نتا
یان،باشاد.عاروهبارایمایادازتولیواتربرتورمبیتکانهپولیکیهاثراولیگر،است.بهعبارتد

شود.یوتورممیدهمزمانتولیشسببافزای،وتکانهفناوریدرآمدنفتیتکانهها
(Kazeruni etal.,2017)باهیالشوانتایونرگرسایااستفادهازروشاقتصادسنجدرملالهایب

-ینوانمایقتحلی .نتایشودپرداختهمیراندرایدجدهایینزیشیبریدهایلیپسفیبرآوردمنحن

________________________________________________________________ 

1- Hodrick-Prescott Filter 

2- Band-Pass Filter 
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متلارنومثبتوجاوددارد باهعباارتۀرابطیکونرختورمیموردبررسیرهایمتغینبشهدهد
بارتاورمی،تورمبااوقفاهوتاورمانتظااریرهایمتغیباالترشدتاثرگذاریدرسطوشتورمیگرد

خاودهااییاتوفعالیمتقیمدرتنظیگرفتعامرناقتصادیجهنتتوانیمینابرا.بنیابدیمیشافزا
بدساتآمادهساهمی اماابراسااسنتااشنند،میتوجهنگروگذشتهنگریندهآیرازملادیبیترشهب

است.یوترنگربیندهپارامترآیبملدارضر

Gali, Gertler & Lopez Salido ,2001))جدیدهایشینزینیلیپسفمنحنیرویراشواهدی
درتاورمهایپویاییملایسهبرایابزاریکعنوانبهآنازسپسوآوردندفراهماروپامناطقبرای

شاردنبررسایبااراتاورمشننادهتعیاینعوامالهمچنینآنها.شردنداستفادهآمریکاواروپامناطق
باهمطالعاهایاننتاای مهمتارینازبرخای.شردنادبررساینهااییهزینهتجاریهایچرخهرفتار

رااروپامناطقهایدادهخوبیبهجدیدهایشینزینفیلیپسمنحنی-1:شودمیخرصهزیرصورت

مینظربه-2  .دهدمیانجامراشاراینآمریکاهایدادهازبهترخیلیمخصوصاًشند،میپردازش
داشاتهآمریکااهایدادهبهنسبتتریقویگرنآیندهجزءاروپامناطقدرتورمهایپویاییشهرسد

دساتمزدآپماارکرفتاارشنندهتعیینیکعنوانبهشارنیرویبازارشهرسدمینظربه-3.باشد
.شندمیبازیاروپامناطقدرتورمرفتارمتعاقباًونهاییهزینهرفتاردهیشکلدرشلیدینلش

(Whelan & Rudd, 2005) هاایمادلدرمهماینلشوقفهباوابستهیرهایمتغشهدادندوانن
هاایشینازینفیلیاپسمنحنایگاذاریقیماتمادلشهدادندنوانآنها.شنندمیبازیتورمتجربی
همچناین.دهادتوضایهتاورماساتانداردهایرگرسیوندرراوقفهباتورماهمیتتواندنمی  جدید

.شنادمیبازیتورمهایپویاییدادنتوضیهدرراناچیزینلشنگرآیندهجزءشهدادندنوانآنها
گرفتاهصاورتفیلیاپسمنحنایباارابطاهدرگذشاتههاایسالطیمطالعهچندنیزایراناقتصاددر

.است
(Bardsen et al., 2005)بااستفادهازروشتخمینGMMهاینروژنتیجهتکمعادلهوداده

 )ایتورمانتظاری،ضرایبمعنیداریندارد.همچنینگرفتندشهدرتعیینتورمجاری،الگویدار

Boug et al.,2006)بااستفادهازروشVAR.نیزنتای فوقراتأییدشردند
(Wimanda et al.,2010)آنهابهانتظاراتواینرسیتورمبرایانادونزیباااساتفادهازروش

GMMشاانلااشیازاند.نتاای مپرداختهنگردرتوروبررسینلشانتظاراتگذشتهنگروآینده
گار،آناستشهتورمدراندونزیبهطاورمعنااداریباهانتظااراتگذشاتهنگار،انتظااراتآیناده
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شکافتولید،شاهشنرخارزورشدپولوابستهاسات.درایانملالاهانتظااراتگذشاتهنگاروزن
 نگردرتوضیهتورمدارد.بزرگترینسبتبهانتظاراتآینده

(Phaneuf & Tchakondo , 2011)باطرالییکمنحنیفیلیپسشینازیجدیاد،باهبررسای
اهمیتوجودپایداریتورم،اثرچسبندگیقیمتوفرایندتولیدبارتاورمدریاکاقتصاادصانعتی

پیورفتهپرداختند.

(Leu , 2011)یاکمادل1984-2009درمطالعاهخاودنوااندادهاساتشاهدرطایدوره،
SVARهایجدیدازاقتصاداسترالیا،ضرایبمعنااداریبارایتاورمانتظااریوجاودبرایشینزین

 نگراست.ندارد،درنتیجهپویاییتورمدراسترالیاگذشته

(Xu et al.,2015)بهمطالعهایباعنوانبررسیارتباطبینشکافتولیدوتاورمباااساتفادهاز
دهدشکلمنحنیفیلیپسدرآمریکاغیرخطایالعهنوانمیاند.اینمطیکروشغیرخطیپرداخته

هاایاقتصاادیونااطمیناانیتاورموابساتههایپولیبهچرخهونامتلارناستودرآمریکاسیاست
است.

(Lee et al.,2016)هاایجدیاددرآمریکااباااساتفادهازآنهااباهمنحنایهایبریادیشینازین
هایباساختارمیاانگینشارطیباهدوویژگایمهمایشاهرمدلاندودرگرسیونشوانتایلپرداخته

هایباالترلساسایتبیواترینسابتباهانتطااراتدرشوانتل-1شود،دستیافتند.نادیدگرفتهمی
هااوابساتهاسات.بطاوریشاهنلشجزئیگذشتهنگربهشدتبهمختلفچنادک-2وجوددارد.

وچکبودهومعنادارنیست.ضرایبتورمباوقفهدرسمتراستتوزیعش

همانطورشهمطالعاتپیوینپیداست،عموممطالعاتانجاامگرفتاهدرایاران،عاروهبارتاورم
ادوارگذشته،شکافتولید،بیکاریوهزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراسات

ایاندرلاالیاساتشاهپاارادایماناد.اثرگذاربرتورمدرمنحنیفیلیپسمورداساتفادهقارارداده
دهدشههرشووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرانئوشینزیپیونهادمی

طلبد.برتریایانملالاهنسابتباهساایرپژوهواهایانجاامگرفتاهایاناساتشاهایانملالاهدرمی

نمایاد،بااشاروعازدایرانایفامیچارچوناینپارادایموباتوجهبهنلشمهمیشهنفتدراقتصا
هایاقتصادخردی،منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایاهنارخارزواقعایاساتخراجوساپسآناراپایه

نماید.برآوردمی
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 مبانی تحقیق

یبازهبراایرانیفصلیهااستفادهازدادهباارزینرخواقعبرپایهمنحنیفیلیپسدراینمطالعه،

وردخواهدشد.برآ1369-1397
باانارخیلیاپسفیمنحناینظار(اساتخراج3)بخاشدر.استیربهشرشزمطالعهینادرادامه،

،معادلاهبرگرفتاهاز(4).سپسدربخششوددادهمیتوضیهسمتراستیرواقعیارزبهعنوانمتغ
(5دربخاش)سساپشنناد.یبانیمایپوترایتئورها،دادهشودشهیونوانمشودمیبرآوردیهنظر

نتای بیانخواهندشد.

 افتد:عموماعرضهارزبهیکیازسهروشزیراتفاقمی

صادرشودشاالیاخدمتی-1

وامخارجیدریافتشود-2
 .سرمایهخارجیدریافتشود-3

ازآنجاییشهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیفاساتونفاتو

دهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثابتیازمنابعطبیعایاتایرانراتوکیلمیگازعمدهصادر
شاودمیتاوانگفاتشاهداردشهدربازارهایباینالمللایبااقیماتجهاانیتصاادفیفروختاهمای

درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلیاستوعرضه
تاساتوتغییرنارخارزتنهاابارتلاضاایارزومیازانوارداتوقیماتشاالهاایارزدرایرانثابا
گذارد.ازاینروتغییرنرخارزازیکسوبهدلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیماوردوارداتیاثرمی

دهاداستفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودتولیدشننده،قیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمی
وازسویدیگرنسبتبکارگیرینیرویشارنسبتبهنهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجر

گارددوازطریاقتواباعبهیناهیاابیبهتغییرنرخبهینهساعاتنیرویشاارازطریاقتاابعتولیادمای
دهادنوانمی(بهصورتشماتیک1نمودار).دهدمطلوبیتمصرفشننده،مطلوبیتاوراتغییرمی

هایاثرگذاریافزایشگذارد.بهصورتعمدهشانالشهتغییراتنرخارزچگونهبراقتصاداثرمی
(.Shahraki, 2016)نرخارزبراقتصادرامیتواندرسهدستهشلیتلسیمبندینمود

 :افزایشنرخارزدراقتصادمنجارباهافازایشقیماتشاالهاایخاارجینسابتباهدسته اول

شود.اینتغییرقیمتهاینسبیاثراتمختلفایباراقتصاادباهجاایخواهاداالهایداخلیمیش



 117 یافته یمتعم یگشتاورهااستخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش 

گذاشت.ازطرفیچوندراقتصادنفتیایران،ماواداولیاه،شاالهاایواساطهایوتجهیازات
یابد.اینافازایشازسرمایهایعموماوارداتیهستند،باافزایشنرخارز،قیمتوانافزایشمی

ربهشاهشتولید،افزایشقیمتمطلونتولیدشنندهونهایتاافزایشسطهعماومیسوییمنج
شود.ازسویدیگرافزایشقیمتنهادههایوارداتینسبتاستفادهازنهاادهشااروقیمتهامی

نهادههایواسطهوارداتیدرتابعتولیدراتغییرداده،منجربهتغییرساعاتشارخانوارهاشده

 ,Shahrakiشناد)ینهمصرفوشارخانواربهمنظوربهینهشردنمطلوبیتوانتغییرمیونلطهبه

اینمکانیسم،مکانیسمموردبررسیدرملالهلاضراسات.ازطارفدیگار،افازایش(.2016

قیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،منجربهشااهشتلاضاابارایشاالهاایوارداتای
هد.اینامربهتولیدفواارواردشاردهودرصاورتیشاهتولیاددشدهووارداتراشاهشمی

یابد.درملالههاافزایشمیامکانعکسالعملسریعنداشتهباشدمجدداسطهعمومیقیمت

شاودوشودشهوارداتفلطشاملنهادههاوشاالهاایواساطهوارداتایمایلاضرفرضمی
گیارد.مدرایانملالاهماوردبررسایقارارنمایشاالوخدماتنهایینداریم.لذااینمکانیسا

-افزایشقیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،یکاثردیگرنیزدراقتصادبهجایمای

گذاردوآنشاهشنسبیقیمتشاالهایصادراتیداخلیاسات.ایانامارمنجارباهافازایش

نتوانادخاودشرابااایاندهد.اگرتولیدتلاضابرایصادراتشدهوصادراتراافزایشمی
افزایشتلاضایصادراتیمنطبقسازد،مجدداشمبودتلاضا،سطهعمومیقیمتهااراافازایش

شنایمشاهاقتصااددهد.اماازآنجاییشهاقتصادایران،یکاقتصادنفتیاست،فارضمایمی

تصاادفیموجودیثابتیازمنابعطبیعیداردشاهدربازارهاایباینالمللایبااقیماتجهاانی
دهناد.فروختهمیشودواینموجودیثابتمنابعطبیعیعمدهصادراتشوورراتوکیلمی

درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلایاساتو
 عرضهارزثابتاست.لذادرملالهلاضر،ازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.

 :شودشهمردماعتمادخودرانسبتبهپولملیازدستنرخارز،باعثمیافزایشدسته دوم

دادهوپولخارجیباثباتیراجانوینپولملینمایندوازاینطریقثاروتماالیخاودراباا
پولباثباتدیگریلفظشنندشهخودتلاضایارزراافزایشخواهددادودراثراتبعادی

 شود.منحربهتورممی

 شاودشاهنلادینگیباهسامتباازارارزیوافزایشنارخارز،منجارباهایانمایه سوم:دست
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سوداگریدراینبازارروانهشودوناخواساتهپاولیشاهدراقتصاادبایادباهتولیادوسارمایه
گذاریتزریقشود،بهسمتسوداگریودادوستدشاذنمنجرشودوافاتتولیادوتاورم

هاایساوداگریباازارارزالهلاضرازمنظرجانوینیپولوانگیزهرادرپیخواهدداشت.مل
 بهافزایشنرخارزنگاهنکردهاست.لذاازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.

هاایدهاد.فلاش(شاناالیاثرگذارینرخارزبراقتصادرابهطاورخرصاهنواانمای1نمودار)

باشد.ضردرطرالیمدلمیپررنگنواندهندهمکانیسممدنظرملالهلا


 
 (Shahraki, 2016اقتصاد )های اثرگذاری نرخ ارز بر کانال .1نمودار

 
باتوجهبهایندستهبندیوتوضیحاتارائهشده،مدلملالاه،شااملدوبخاشخاانواروبنگااه

جهبهاست.خانوارهایاقتصاد،مطلوبیتخودراشهتابعیازمصرفوساعاتشاریواناستباتو
ترازشلاقتصاد)شهدرآمدهایشعروهبارساوداوراقبهاادارخریاداریشادهتوساطخانوارهاا،

شاملدرآمدهایناشایازفاروشموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایبااقیماتجهاانیتصاادفیدر
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-بازارهایبینالمللیاستوهزینههایشهزینهخریادماوادواساطهوارداتایاسات(لاداشثرمای

بنگاههایاقتصادنیز،سودخودرا)شهتابعیازدرآمدهایناشایازفاروششاالهاایخاودنمایند.

درقیمتهایچسبندهوهزینههایناشیازخریدمواداولیهوارداتایواساتخدامنیارویشااراسات(
نمایند.اماازآنجاییکهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیفلداشثرمی

دهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثاابتیستونفتوگازعمدهصادراتایرانراتوکیلمیا

شاودمیتاوانازمنابعطبیعیداردشهدربازارهایبینالمللیباقیمتجهاانیتصاادفیفروختاهمای
گفتشهدرآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونازانسابتباهشارایطاقتصاادیداخلای

وعرضهارزدرایرانثابتاستوتغییرنرخارزتنهابرتلاضایارزومیازانوارداتوقیماتاست
ازاینروتغییرنرخارزازیاکساوباه(Styrin & Zamulin,2012)گذاردشاالهایوارداتیاثرمی

ولیدشنناده،دلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیمورداستفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودت

دهدوازسویدیگارنسابتبکاارگیرینیارویشاارنسابتباهقیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمی
نهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجربهتغییرنرخبهیناهسااعاتنیارویشاارازطریاقتاابع

دهاد.اوراتغییارمایگرددوازطریقتوابعبهینهیابیمطلوبیتمصرفشنناده،مطلوبیاتتولیدمی
تغییرمطلوبیتمصرفشننده،تلاضایاورابرایشاالهاوخدماتنهاییاقتصادتغییاردادهوازای

لذایکافزایشدرنارخارز،نهایتاامنجارباهتغییارساطه.هااثرمیگذاردطریقبرسطهعمومیقیمت

برایاقتصادنفتایایارانماوردتوجاهنکتهایشهدرطرالیمنحنیفیلیس.شودهامیعمومیقیمت

 قرارگرفتهاست.

همانطورشهبیانشد،اینملالهدرمورداقتصادایراناساتشاهوابساتگیزیاادیباهشاالهاای
-صادراتیمانندنفتوگازوموادخامدارد.اینشاالهاسهمعمدهصادراتایارانراتواکیلمای

داخلیاینشواوربسایارضاعیفاسات.ایانویژگای،دهندوصادراتشاالهاینهاییتولیدشده
ملالهرابهسمتطرالییکمنحنیفیلیپسبرپایهنرخارزسوقدادهاست،پارادایممورداستفاده

برایطرالیمدل،پارادایمنئوشینزیاست.وجاودنفاتدراقتصاادایارانمنجارباهلحاا شاردن
شاهنهایتاامنحنایفیلیاپسبراسااسنارخارزفرضیاتیمنحصربفردیبرایطرالیمدلشدهاست

دهد.لذامدلطرالیشدهدراینملالهوبالطبعمنحنایفیلیاپسمساتخرجازآن،واقعیبدستمی
دهاد.صرفابرایشوورهاییمانندایراناستشهمنابعطبیعیبخشاعظمصادراتوانراتوکیلمی

ایشلیدیمدلطرالیشدهاست.لذاوابستهبهنفتبودناقتصادایرانازویژگیه
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دهادشاه،پیونهادمای(طرالیشدهاستStyrin & Zamulin,2012)مدلشهبراساسملاله
-تنهاشاالیمصرفشدهدراقتصاد،یکشاالیمرشبازشاالهایبهطاورنااقججاایگزینمای

نهادهشاروشااالیهستندوقیمتهایچسبندهدارند،اینشاالهاتوسطدو1باشدشهغیرقابلتجارت
شوند.اقتصادموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایداردشاهدربازارهاایباینواسطهوارداتیتولیدمی

المللیباقیمتجهانیتصادفیباهمانارزیشهشاالهایواسطهوارداتیقابلتجاارتمبادلاهمای

شود.شوند،فروختهمی
صرفیایناستشهتلریباًهرشاالیفروختهشادهتوجیهوجودچنینتابعتولیدیازشاالهایم

شاود.دریکاقتصاد،هردونهادهنیرویشارداخلیوبخویازنهادههاایوارداتایراشااملمای
شود.لتییکدستگاهتلویزیونیشهبهصورتبینالمللیمبادلهمی

.ایناستداللمبناباهونهادههایوارداتیاست(CPI)لذانرخارز،قیمتنسبیشاالهاینهایی

شهنرخارزرابارایتعادادیازاست(Burstein, Eichenbaum & Rebelo, 2005, 2006)ملاله
هاایشوورهابهدوجزءتغییراتدرقیمتهاینسبیشاالهایقابلمبادلهدرملابلتغییراتدرقیمت

شهایندواثردرزمانهایعادیباهشکنند.اگرچهآنهادریافتندچسبندهشاالهایغیرقابلمبادلهمی
،فلاطقیمتهاایشاالهاایغیرقابال2یکاندازهمهمهساتنداماادرزماانشااهشارزشپاولملای

شود.تجارتبرتحرشاتدرنرخارزچیرهمی
شنیمشهشاالهایصادراتیموجودیثابتیازمنابعطبیعایهساتند،اقتصاادهاییوقتیفرضمی

رنظرگارفتیم.ازآنجاییکاهصاادراتایاران،مناابعطبیعایفروختاهشادهدرمانندشوورایرانراد

قیمتهایجهانیاست،درآمادهایصاادراتیتاالادزیاادییاکمتغیاربرونازانسابتباهشارایط
اقتصادیداخلیاستلذابهترینلالتایناستشهبهعنوانداراییدرمدلآوردهشاوند.امااباه

یفیلیپسبایدقادرباشدتابایکداراییبخشصاادراتیتولیادیصورتشلیاینفرضشهمنحن
استخراجشودیکفرضضرورینیست.




________________________________________________________________ 

1- Nontradable 

2- Devaluation 
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 معادالت مقدماتی  

باشد:بهصورتزیرمیtدریکدوره،مسالهمصرفشنندهدرزمان

(1)
 

نهادهشااراسات.انتخاانLینوشاالینهاییمرشببطورناقجقابلجایگزCدررابطهباال،
بیندورهای،تنهابهمنظوراستخراجعرضهنیرویشارموردنیازاست.تولیدشاالیداخلیبارابطه

شود.زیرموخجمی
(2)C=  

رجهتحرکسرمایهوابساته،بهد(ملدارنهادههایقابلتجارتدردسترسبهمنظورتولید)
است.درلالتلدیشهچنینتحریکیشامرًمتوقافشادهباشادونهاادهوارداتایبااموجاودی

گردد:صادراتدرهردورهبرابرباشد،ذخایرارزیشمتریتوسطبانکمرشزیانباشتمی

(3) 
(4)

 
ملادارذخاایرارزیخریاداریموجودیثاباتنفاتومنابعطبیعی)نفت(،قیمتجهانی

ازشالشنایمشاهباناکمرشازیساهماسات.فارضمایشدهتوسطبانکمرشزیدردوره
اسات.درلااللاضارموجاودی(نوااندادهشاده4میخردشهدرمعادله)صادراترادردوره

دروخریدذخایربهصورتصادراترابرابرباوالدقراردادهمیوود
شود.نظرگرفتهمی

درلالتیشاهسارمایهتحارکدارد،خانوارهاانیازمنادصارفهماهذخاایرصادراتیواانروی
راانباشاتشننادشاهایانوارداتنیستند.بهجایآن،آنهامیتوانندداراییهایبینالمللیشان

 رابهدستمیدهند.شهدرالباقینلاطجهانتعیینمیشودهانرخواقعیبازدهیدارایی

(5) 
(محدودیتبودجهایشهخانوارهاباآنمواجهباشدنیستامایکشارطتارازبارای5معادله)

.(Shahraki, 2016)اقتصاداستشل
. 

 نرخ ارز واقعی تعادلی

تشهباهنرخارزواقعیبهصورت،قیمتشاالهایداخلیبرلسبقیمتشاالهایخارجیاس
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قیماتلاداقلسابدمصارفیتعریافدراینرابطهمنظوراز شود.تعریفمیصورت

،بهعنواننرخ1قیمتداخلیشاالیواسطهخارجیاست.برطبققانونیکقیمتشودومی
شود.ارزاسمینیزشناختهمی

تعیاینمایشاودوزماانیفپذیرهستند،نرخارزواقعی،شامرًتوساطوقتیقیمتهایانعطا
شههیچتحرکسرمایهوهیچانباشتذخایریوجودندارد،بهصورتبرونزاتوسطقیمتجهانی

گردد.شرایطمرتبهاوللداشثرساازیساودومطلوبیت)صارفنظارازشاالیصادراتیتعیینمی

بهصورتزیراست:هایزمان(اندیس
(6)

 
(7)

 
(8)

 
دررابطهباال،دستمزداسمیاست.اینسهمعادلهبهعروهمعادلهتابعتولید،رابطهزیرباین
دهند:رانتیجهمی,

(9)
Q=  

یکافزایشبرونزادرملدارشاالهایوارداتی،نرخارزواقعیراافزایشمایدهاد.هماانطور
توانادوارداتوثاروتعماومیراافازایشآوردومایشهاقتصادیکسودبادآوردهبدساتمای

هاایشناد.ازایناروساطهقیماتاقتصادفوارواردمایدهد،قیمتشاالهایداخلیودستمزدهابه
یابد.داخلینسبتبهسطهجهانیآنافزایشمی

-لگاریتمخطیمیشوداهمیاتمای2(ازبعدفنی،زمانیشهلولوضعیتپایدار9معادله)

ساازیناایی(ندارنادوازایانروخاطنیاازباهپایایی)ماویابد.بهصورتاصاولی،متغیرهای

3شانهیچمفهومیندارد.برایمثال،اگرقیمتنفتازیاکالگاویتماامتصاادفیمستلیم
تبعیات 

________________________________________________________________ 

1- Law of one price 

2- Steady State 

3 - Random walk 
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شندومیزانصادراتثابتباشدوارداتنیزازیکالگویتماامتصاادفیپیارویخواهادشاردو
بهخودیخودغیرماناخواهدبود.خواهددانستشه1(بانرخارزواقعیهمگرایی9مطابقرابطه)

رسدشهدربرخوردبالتیاگرآنهاماناهستند،نوساناتمواهدهشدهدراینمتغیرهابهنظرمی
هایمرتبهاولخیلیبزرگباشند.تلریب

لذا،ممکناستلسشودشهبایدبانرخارزواقعیتعدیلشادهبااوارداتباهصاورتزیار

شارشرد:
(10)

 
اینمتغیر،درتعادلقیمتهایانعطافپذیر،ثابتاستوازخواصتصاادفیساریهاینارخارز

واقعی،وارداتوقیمتنفتمستللاست.درلالتوجودقیمتهایچسبنده،اینمتغیردیگرثابت
شامرًتوجیهدارد.در(SS)نیستاماپایا)مانا(استولگاریتمخطیشردنشلولوضعیتپایدار

للیلت،خواهیمدیدشهدقیلاًاینمتغیراستشهواردفرمولمنحنیفیلیپسخواهدشد.

(بهصورتزیراست:10لگاریتمخطیشدهمعادله)
(11)

 
لااروفشوچااکانگلیسااینواااندهناادهانحاارافلگاااریتمیمتغیرهااایمربوطااهازلالاات

متغیرهاست.(SS)پایدار
الزمبهیادآوریاستشهبرایبدستآوردناینمعادلهنیاازباهتعاادلباازارشاارداریاماماا

(درمعادلهظاهرنودهاست.دلیلاینامارایاناساتشاهبااایانشاکلتاابعشوشعرضهشار)
تغییراتدرقیماتجهاانیشنندومطلوبیت،شوشجانوینیودرآمدیدقیلاهمدیگرراخنثیمی

شاالیصادراتیبرعرضهشاراثرنمیگذاردوتنهابردستمزدواقعیاثرگذاراست.
نیازباهمانااشادننداشاتهباشاند،,دوبارهالزمبهیادآوریاستشهلتیاگرمتغیرهای

مانااست.متغیر



________________________________________________________________ 

1- Co-integration 
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 ارز واقعی محورمنحنی فیلیپس نرخ  

لالفرضمیکنیمشهشرایطتجارتتغییرشند.بهعنوانمثالقیمتجهاانیشااالیصاادراتی

افزایشیابد.لذا،درتعادل،نرخارزواقعیبایدبواساطهافازایشارزشاصالیاش،افازایشارزش
تنگاهدارد،لاذاپیداشند.بااینلالبانکمرشزیمیتوانددخالتشندونرخارزاسمیراثاب

ازافاازایشفااوریارزشواقعاایناارخارزجلااوگیریماایشااود.باااایاانلااال،مصاارفشنناادگان
ثروتمندتر،تمایلدارندتاارزخارجیخودرابهمنظورخریدشاالینهااییبااپاولداخلایمبادلاه

واساتهای،شنند.اینبدانمعناستشهبانکمرشزینیازخواهدداشتتابهمنظورارضایچناینخ

پولداخلیبیوتریمنتورشند،بنابراینتورمتحریکمایشاود.لاذاافازایشارزشواقعایارزباه
هاایداخلای،اتفااقجایاینکهفوراًبواسطهتعدیلنرخاسمیرخدهد،دیرتربواسطهرشادقیمات

اهزیناهتاورمافتد.درطولزمانتعدیلقیمت،بانکمرشزیبهنرخارزیزیرنرخارزتعادلیبمی
یابد.مثبت،دستمی

بهمنظوراستخراجاینمنحنیفیلیپسبهطاوررسامی،نیاازباهمعرفایرفتاارقیمتهاایچسابنده

راباهعناوانترشیبایاز.لذااشنونشاالینهااییداریم(Calvo, 1983)شاالهاینهاییدرمدل
شههرتولیدشنندهقیمتشدریاکنارختصاادفیزنجیرهشاالهامدلیزهمیشنیموفرضمیشنیم

یااباهصاورتساادهامیعنیشند.اشنوننیازبهبیانقیمتمطلونتولیدشنندهتعدیلمی
ازطریقنرخارزواقعیداریم.

یدشهشاالیمرشبغیرقابالتجااریبااامرادرنظربگیربرایاینمنظور،مسالهتولیدشننده

شند:تولیدمیتابع
(12)

 
امزمانیشهموردتلاضاقرارمیگیاردرانوااندررابطهباال،بخشاول،قیمتنسبیشاالی
لبساتگیدارد.بخواهایدوموساومومجماوعمصارفشادهدشهبهقیمتنسبیباشوشمی

رابطهباال،هزینههایتولیدهستند.
راهللاینمساله،استاندارداستوقیمتبهینهبهساادگیبرابارباایاکماارکآپباال بار

هزینهنهاییاست:
(13)
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-آید.لذابهنظرمایهنهاییمیدررابطهباال،شسراول،مارکآپاستشهبهدنبالآن،هزین

رسدشهقیمتمطلونبهنرخارزواقعیونرخدستمزدواقعیازطریقشانالهایموخصایوابساته

است.اینارزشها،هزینههایواقعیدونهادههستند.اشناونزماانآناساتتاادساتمزدواقعایرا
االزمبهیادآوریاستشههیچلداشثربراساسنرخارزواقعیبیانشنیم.برایاینمنظور،درابتد

-هاامایتواننادهناوزهامهزیناهسازیسودیدرلالتقیمتهایچسبندهوجودندارد.لذابنگاه

هایوانرالداقلشنندوسهممخارجبهینهازدونهادهراانتخاننمایند.لداقلسازیهزینهنواان
دهد:می

(14)
 

(وتاابعتولیاد،مایتاواندساتمزدواقعایراباهصاورتزیار6شیباینعبارتبامعادله)باتر

استخراجنمود:
(15)

 
(وخطیشردنآن،داریم:13بامتصلشردناینمعادلهبهفرمولقیمتهایمطلوندررابطه)

(16)
 

استفادهشدهاست.لاذامنحنایفیلیاپسانتظااراتشهدرآنازمتغیر

گردد.علرییبهصورتزیراستخراجمی
(17)

 
تعریافوتاورمباهصاورتدررابطهباال،

شاود.بااتوجاهباهختهمایشنا«منحنیفیلیپسنرخارزواقعیمحور»شود،اینعبارتبهعنوانمی

شود،بلکهشااململادارواردات)شاهایانملادارنیازباهنهتنهاشاملنرخارزمیماهیتمتغیر
-شاود(نیازمایخودیخودتوسطمیزانصادراتیشهشووربهالباقیجهانمیفروشدتعیاینمای

شند.لذااگارقیماتنفاتافازایشیراجابهجامی،متغیریاستشهمنحنگردد.ازاینرومتغیر
شاود.بارایشندومبادلهبینتورمونرخارزواقعیبدترماییابد،مصرفوارداتافزایشپیدامی

لمایتازهماننرخارزواقعی،تاورمبااالترماوردنیاازاسات.درنهایاتاگارافازایشدرقیمات

ائمیمتناظردرنرخواقعیاجتنانناپذیراست.شاالیصادراتیواقعیباشد،یکافزایشد
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معیاارانحارافنارخارزواقعایازساطهتعاادلیاشاسات.همانطوریکاهدردرنتیجهمتغیر
ازتعادلقیمتهایانعطافپاذیرمنحنیفیلپساستاندارد،متغیرسمتراستمعادله،انحراف

شاود.ساپستوسطانحرافنرخارزواقعیازملدارتعادلیاشتعیینمیباشد.ازاینرو،تورممی
شود،بهطوریشهچنینمنحنایفیلیپسای،بارای(تعیینمی1اینملدارتعادلیتوسطرابطهمبادله)

تاراسات.اگاردرایشهرابطهمبادلهدرآنتالدزیاادیبرونازاسات،مناسابشوورصادرشننده

هایصادراتی،نرخارزواقعیخیلیپایینباشد،اینبدانمعناستشهوضعیتهباقیمتشاالسملای
اقتصادمناسبنیست.تلاضایباالدرنتیجهمیزانزیاددرآمدصادراتیباقیمتهایپایینداخلی)شه

رودشاهشناد.لاذاانتظاارمایشایدبامداخرتبانکمرشزیایجادشدهباشاد(تااادایجاادمای
خلیافزایشیابدتانرخارزواقعیرامتناسببارابطهمبادلهشند.ازاینروانتظارمایرودقیمتهایدا

دهد.(،معادالتمدلرابهطورخرصهنوانمی2شهتورمایجادشود.نمودار)
 

 
 خالصه معادالت مدل )یافته های محقق(. 2نمودار
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 برآورد مدل

بارآورد1369-1397باازهیبراایرانفصلییهازداده(بااستفادها17)بامعادلهمنحنیفیلیپس

هایبانکمرشازیایارانخواهدشد.شاخجقیمتمصرفشنندهوتولیدناخالجداخلیازداده
هایشواورآمریکاااساتفادهاستخراجشدهاست.شاخجقیمتمصرفشنندهخارجیشهازداده

بارآورددردواستخراجشدهاست.1امریکاشدهاستازدپارتماندفترآمارهاینیرویشارشوور
(محاسابهخواهادq˜یاش)اساساهاایازارزشنرخارزواقعیشود.اول،انحرافیمرللهانجامم

یباراماورداساتفادهقارارخواهادگرفات.یلیاپسفیانحرافدررگرسیونمنحناینسپس،شدو

یلترهادریکپرساکاتاساتفادهشادهانحرافنرخارزواقعیازارزشلالتپایدارشازفبرآورد
است.


 رگرسیون منحنی فیلیپس انتظارات عقالیی براساس نرخ ارز واقعی  

رساد.لالنوبتبهبرآوردرگرسیونمنحنیفیلیپسانتظاراتعلریی)باانتظاراتجلونگر(می
ایاخارلباهاینمعادلهمستلیماتوسطروشلداقلمربعاتمعمولیقابلبرآوردنیستزیراجزئه

-تخمینزنندههاوابستهاند.یکنوآوریبرایتورمامروز،انتظاراتتاورمدرآینادهراتغییارمای

شاهدرلالاتساادهخطایباهروشمتغیار2دهد.ازاینروازروشتخمینگوتاورهایتعمیمیافته
شاااااود،اساااااتفادهشااااادهاسااااات.مخصوصاااااادررابطاااااهبااااارآوردمااااای3ابااااازاری

عبارتباعملگرانتظاراتبایدبههماهمتغیرهاادرزماان،
وابستهنباشد.

بهمعتبربودنفرضعدمخودهمبستگیسریالیجمارتخطاا GMM سازگاریتخمینزننده

وآرالناوو4تواندبوسیلهدوآزمونتصریهشدهتوسطآرالنووبانادوابزارهابستگیدارد.شهمی
هایازپیشتعیینشدهاستشهمعتبرباودنشود.اولیآزمونسارگانازمحدودیتآزمون5بورو

________________________________________________________________ 

1- U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistic 

2-Generalized Method of Moments (GMM) 

3-Instrumental Variable (IV) 

4- Arellano and Bond 

5-Arellano and Boro 
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شاود.شندوبرایتعیینهرنوعهمبستگیبینابزارهاوخطاهابهشارباردهمایابزارهارابررسیمی
.(Monjezab, 2018)تدارایتوزیعشایدواس (j-statistic) آمارهسارگان

وخیصیدرالگویدادههاایتاابلوییمعاادالتهمزماانمبتنایبارازآزمونهایتدیگرکیی
،آزمونجیهانسناستشهبرایاثبااتشارطاعتبااربایشازلادیعنایصاحتوGMMروش

ابزارهاایدراینآزمونفرضیهصافرباهمعنایآناساتشاه .اعتبارمتغیرهایابزاریبهشارمیرود

 Mohammadi et)تیتصااریهشاادهاسااتمااوردنظاارمعتبااربااودهوماادلساااختاریبااهدرساا

al.,2019.)

زایایزااساتفادهشارد.یکایازراههاایشنتارلدروندراینروشمیتوانازمتغیرهایدرون
متغیرهااستفادهازمتغیرابزاریاست.یکابزارزمانیقادرتالزمراخواهادداشاتشاهباامتغیار

هبااجزایخطااهمبساتگینداشاتهباشاد.باههارموردنظرهمبستگیباالییداشتهباشددرلالیش

ایاناساتشاهاجاازه GMM هاایلالپیداشردنچنینابزاریبسیارموکلاست.یکیازمزیت
 زاییاستفادهشنایم.روشدهدازوقفهاینمتغیرهابهعنوانابزارهایمناسبیجهتشنترلدرونمی

GMM ررسایرادرمادللحاا شنادودرهماههاایموجاوددرمتغیارماوردبتوانادپویااییمی
توانادباااساتفادهازهاایزماانی،ملطعایوپانالقابالاساتفادهباشاد.همچناینمایهایسریداده

.خطیدرمدلشوددار،باعثازبینرفتنهممتغیرهایوابستهوقفه
یمزیتاصلیاینروشایناستشهتماممتغیرهایرگرسیونشهباااجازایاخارلهمبساتگ

تواننادباهطاوربااللوهمتغیار(مایازجملهملادیرباوقفهمتغیروابستهومتغیرهایتوضیحیندارند)

(.Monjezab, 2018)ابزاریباشند
هااباانارمدهند.ایانتخماین(،تخمینهایمنحنیفیلیپسانتظاراتعلرییرانوانمی1جدول)

اناد.ابزارهاایاساتفادهشادهعمیمیافتهانجاامشادهوبااستفادهازروشگوتاورهایت1افزارایویوز
باشاد.نتاای تخمایندرجادولزیارتورمباتاخیرزمانیازیکفصلتاچهارفصالدرایارانمای

گزارششدهاست:




________________________________________________________________ 

1- Eviews (8) 
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 نتایج برآورد منحنی فیلیپس ارز محور .1 جدول

 نتایج هارگرس 

 احتمال توزیع تی استیودنت انحراف معیار ضریب  

 00/0 49/0 75/1 رض از مبداع 

 00/0 15/0 40/0 تورم دوره آینده 

 
شکاف نرخ ارز 

 واقعی
64/178- 31/81 03/0 

 41/2 آماره جی هانسن

 55/0 احتمال 

 54/0 احتمال آزمون سارگان



دهندشهضرایبمعنادارند.انحارافمعیارهاانیازدرجادولگازارش(نوانمی1نتای جدول)
ضریبشکافنرخارزواقعیدررگرسیونتخمینزدهشده،تأییدشننادهتئاوریاند.عرمتشده

باشد.می
هایآمارهجیهانسننیزدرجدولگزارششدهاستشهبرایآزمونشردنتعدادمحدودیت

سنجدوبرابربااملادارلاداقلتاابعباشد.اینآمارهاعتبارمدلرامیبیشازلدشناساییشدهمی

 هدفاست.

نماید.اینآمارهتوزیعشاایآزمونسارگانعدمهمبستگیابزارهابااجزایاخرلراتستمی

باشاد.هامدوبادرجهآزادیبرابرباتعدادگوتاورهامنهایتعدادپارامترهایتخمینزدهشادهمای
عادمردچنینفرضیهصفربهصورتآزمونشردنمحدودیتهایبیشازلدشناساییشده،اسات.

ابزارهاایدهدشهمدلبهدرساتیتصاریهشادهاساتو،درآزمونسارگان،نوانمیضیهصفرفر

انتخانشدهمعتبرهستند.


 نتایج 

عموممطالعاتانجامگرفتهدرایران،عروهبرتاورمادوارگذشاته،شاکافتولیاد،بیکااریو

ربارتاورمدرمنحنایفیلیاپسهزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراستاثارگاذا
دهادشاههارمورداستفادهقراردادهاند.ایندرلاالیاساتشاهپاارادایمنئاوشینزیپیوانهادمای

طلبد.همانطورشاهپیواترنیازشووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرامی

لشمهمیشاهنفاتدراقتصاادایارانعنوانشد،اینملالهدرچارچوناینپارادایموباتوجهبهن
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نماید،باشروعازپایههایاقتصادخردی،منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایهنارخارزواقعایایفامی
نماید.استخراجوسپسآنرابرآوردمی

تواناادباارایشااودشااهمنحناایفیلیااپسنئااوشنیزیاسااتانداردماایدرایاانملالااهنواااندادهماای
هنفتمنجملهایران،بهعنوانمبادلهبینتورمونارخارزواقعایبیاانشاود.شوورهایصادرشنند
تواندارزشپولداخلیراموقتااًایسادهاستوجدیدنیست:بانکمرشزیمیشهودچنینمعادله

گردد.شاهشدهدبااینهزینهشهتورماضافیبهاقتصادتحمیلمی
-1397جربایآن،باااساتفادهازدادههاایایاراندرباازهدراینملاله،اینمبادلهولمایتهایت

مدلیزهوآزمونشدهاست.نتای لاشیازتاییادمبادلاهباینتاورمونارخارزواقعایتحات1369
عنوانمنحنیفیلیپسبراساسنرخارزواقعیاست.
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