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مقدمه

منحنیفیلیپسیکیازجالبترینومهمترینموضوعاتدراقتصادشرنمدرناست.اززماان
ردمنحنیاصلیدردهه ،)Lucas, 1975(1970اقتصاددانانسعیشردندتارابطهآشاکارمبادلاه1
بینتورموفعالیاتهاایواقعایاقتصاادراشاههناوزهامدردادههااوجاوددارناد،توضایهدهناد
)(Stock & Watson,1999)،(King& Watson, 1994گسترهاینتئاوریهاایمطارششاده
دربانمنحنیفیلیپس،ازمنحنیفیلیپسشرسیکجدیداولیه) (Lucas, 1973شهباهنظارمای-
رسیدمدلاولیهایدردهههای1970و1980باشند،تاانساخهشینزیهاایجدیاد (Roberts,1995و
،)Gali & Gertler, 1999شهدردهه1990غالبشدوهنوزهممحبوناستوهمچنایننساخه
جدیدتراطرعاتچسبنده()Mankiw &Reis, 2002.2003راشاملمیشود .
بااینلال،لتیدرداخلهریکازایننظریهها،منحنیفیلیپسبهدقتیشاهمنحنایاولیاهباه
مبادلهبینتورموبیکاریمیپرداخت،بهآننپرداختهاست.امروزه،اقتصاددانانبهدنبالمبادلهبین
تورموهرملیاسیازفعالیتهایواقعیاقتصادشهمیتواندشاملبیکاری،شکافتولیدویاهزیناه-
هاینهاییواقعیباشند،هستند.دراینراستا،اساتاکوواتسانمنحنایفیلیاپسخاودرابااتعاداد
زیااادیازمتغیرهااایاثرگااذارباارفعالیااتواقع ایاقتصااادباارآوردشردنااد،درلالیکااه( & Gali

 )Gertler,1999معتلدندتنهایکمتغیرهزینهواقعی،متغیرمناسبجهتانادازهگیاریفعالیتهاای
واقعیاقتصاداست .
دراینملاله،ترشمیشودتابابرآوردمبادلاهباینتاورمونارخارزواقعایشاارجدیادیدر
ادبیاتاقتصادیصورتدهد.مطالعاتپیوینیدرموردایانموضاوعانجاامشادهاسات(بهعناوان
مثال ,)Loungani, Razin & Yuen, 2012امارابطهمنحنیفیلیپسسااختاریباانارخواقعایارز
هرگزتخمینزدهنودهاست .
دراینمطالعه،منحنیفیلیپسیدرچهارچونپارادایمنئوشینزیجدیدوباقیمتهاایچسابنده
مدلسازیوبرآوردخواهدشد.ایدهشارسادهاست.بانکمرشزیمیتوانادارزشپاولداخلایرا
بهصورتغیرمنتظرهشاهشدهد.اینشااررابااافازایشعرضاهآندرباازارارزخاارجیانجاام
________________________________________________________________
1- Trade Off
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میدهد.درنهایت،اینگسترشعرضهپولبهافزایشقیمتهامنجرمیشود.بااینلال،بااتوجاه
بهقیمتهایچسبنده،بازارهاتنهاپسازمدتیزمان،تسویهخواهنادشادودرضامن،ترشیبایاز
نرخواقعیارزپایینتروتورممتوسطباالترازتعادلوجودخواهدداشت .
معمولترینمنحنیفیلیپسشااملشاکافتولیاداساتشاهتفااوتباینتولیادوساطهقیمات
انعطافپذیرشمیباشد.اینسطهقیمتهایانعطافپذیرتولیاد،شاناختهشادهنیساتوباهطاور
معمولبالگاریتمخطیسازی،یارونددرجهدومویاروندبهدستآمدهباااساتفادهازفیلترهاای
هادریک-پرسکات1وبند=پاس2تخمینزدهمیشود .

پیشینه تحقیق

مطالعاتانجامشدهگذشتهدررابطهمنحنیفیلیاپس،عموماامتغیارماوردنظارباهعناوانمتغیار
اساسیسمتراستراشکافتولیددرنظرمیگیرند.درلالیشهدراینملالاهاثبااتمیواودشاه
نرخارزبرایشوورهایصادرشنندهمنابعطبیعیماننادایاراننیازمیتوانادباهعناوانمتغیارسامت
راستمناسبیمورداستفادهقراربگیرد.درادامهبهبرخیازمطالعاتتجربیانجامگرفتاهدرایاران
درموضوعمنحنیفیلیپساشارهشدهاست ..
()Jafari Samimi et al.,2015بهاستخراجمنحنیفیلیپسشینزیجدیدبرایایرانباااساتفاده
ازالگوهایتعادلعمومیپویایتصادفیدرشرایطاقتصادبازپرداختاهاناد.بارایایانمنظاور،باا
توجهبهاهمیتپایداریتورمدرایران،ازیکمنحنیفیلیپسشینزیجدیدپیونادیاساتفادهشاده
است.نتای اینتحلیقنوانمیدهدشهاثراتتورمیتکانههایپاولیبیواترازاثاراتواقعایآن
است.بهعبارتدیگر،اثراولیهیکتکانهپولیبرتورمبیواترازتولیادمایباشاد.عاروهبارایان،
تکانههایدرآمدنفتیوتکانهفناوری،سببافزایشهمزمانتولیدوتورممیشود .
()Kazeruni etal.,2017درملالهایبااستفادهازروشاقتصادسنجیرگرسایونشوانتایالباه
برآوردمنحنیفیلیپسهایبریدشینزیهایجدیددرایرانپرداختهمیشود.نتای تحلیقنوانمای-
________________________________________________________________
1- Hodrick-Prescott Filter
2- Band-Pass Filter
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دهدشهبینمتغیرهایموردبررسیونرختورمیکرابطۀمتلارنومثبتوجاوددارد باهعباارت
دیگردرسطوشتورمیباالترشدتاثرگذاریمتغیرهایتورمبااوقفاهوتاورمانتظااری،بارتاورم
افزایشمییابد.بنابراینمیتواننتیجهگرفتعامرناقتصادیدرتنظیمقیمتوفعالیاتهاایخاود
بهترشیبیازملادیرآیندهنگروگذشتهنگرتوجهمیشنند،اماابراسااسنتاای بدساتآمادهساهم
ملدارضریبپارامترآیندهنگربیوتراست .
))Gali, Gertler & Lopez Salido ,2001شواهدیرارویمنحنیفیلیپسشینزینهایجدید
برایمناطقاروپافراهمآوردندوسپسازآنبهعنوانیکابزاربرایملایسهپویاییهایتاورمدر
مناطقاروپاوآمریکااستفادهشردند.آنهاهمچنینعوامالتعیاینشننادهتاورمراباابررسایشاردن

رفتارچرخههایتجاریهزینهنهااییبررسایشردناد.برخایازمهمتاریننتاای ایانمطالعاهباه

صورتزیرخرصهمیشود-1:منحنیفیلیپسشینزینهایجدیدبهخوبیدادههایمناطقاروپارا
پردازشمیشند،مخصوصاًخیلیبهترازدادههایآمریکااینشارراانجاممیدهد-2  .بهنظرمی
رسدشهپویاییهایتورمدرمناطقاروپاجزءآیندهنگرقویترینسبتبهدادههایآمریکااداشاته
باشد-3.بهنظرمیرسدشهبازارنیرویشاربهعنوانیکتعیینشنندهرفتاارماارکآپدساتمزد
نلششلیدیدرشکلدهیرفتارهزینهنهاییومتعاقباًرفتارتورمدرمناطقاروپابازیمیشند .
( )Whelan & Rudd, 2005نواندادندشهمتغیرهایوابستهباوقفهنلشمهمایدرمادلهاای
تجربیتورمبازیمیشنند.آنهانواندادندشهمادلقیماتگاذاریمنحنایفیلیاپسشینازینهاای
جدید نمیتوانداهمیتتورمباوقفهرادررگرسیونهایاساتانداردتاورمتوضایهدهاد.همچناین
آنهانواندادندشهجزءآیندهنگرنلشناچیزیرادرتوضیهدادنپویاییهایتورمبازیمیشناد.
دراقتصادایراننیزچندمطالعهطیسالهاایگذشاتهدررابطاهباامنحنایفیلیاپسصاورتگرفتاه
است .
()Bardsen et al., 2005بااستفادهازروشتخمینGMMتکمعادلهودادههاینروژنتیجه
گرفتندشهدرتعیینتورمجاری،الگویدارایتورمانتظاری،ضرایبمعنیداریندارد.همچنین(
)Boug et al.,2006بااستفادهازروشVARنیزنتای فوقراتأییدشردند .
()Wimanda et al.,2010آنهابهانتظاراتواینرسیتورمبرایانادونزیباااساتفادهازروش
GMMوبررسینلشانتظاراتگذشتهنگروآیندهنگردرتورمپرداختهاند.نتاای شاانلااشیاز
آناستشهتورمدراندونزیبهطاورمعنااداریباهانتظااراتگذشاتهنگار،انتظااراتآیناد هگار،
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شکافتولید،شاهشنرخارزورشدپولوابستهاسات.درایانملالاهانتظااراتگذشاتهنگاروزن
بزرگترینسبتبهانتظاراتآیندهنگردرتوضیهتورمدارد.
()Phaneuf & Tchakondo , 2011باطرالییکمنحنیفیلیپسشینازیجدیاد،باهبررسای
اهمیتوجودپایداریتورم،اثرچسبندگیقیمتوفرایندتولیدبارتاورمدریاکاقتصاادصانعتی
پیورفتهپرداختند .
()Leu , 2011درمطالعاهخاودنوااندادهاساتشاهدرطایدوره،1984-2009یاکمادل
SVARبرایشینزینهایجدیدازاقتصاداسترالیا،ضرایبمعنااداریبارایتاورمانتظااریوجاود
ندارد،درنتیجهپویاییتورمدراسترالیاگذشتهنگراست.
()Xu et al.,2015بهمطالعهایباعنوانبررسیارتباطبینشکافتولیدوتاورمباااساتفادهاز
یکروشغیرخطیپرداختهاند.اینمطالعهنوانمیدهدشکلمنحنیفیلیپسدرآمریکاغیرخطای
ونامتلارناستودرآمریکاسیاستهایپولیبهچرخههاایاقتصاادیونااطمیناانیتاورموابساته
است .
()Lee et al.,2016آنهااباهمنحنایهایبریادیشینازینهاایجدیاددرآمریکااباااساتفادهاز
رگرسیونشوانتایلپرداختهاندودرمدلهایباساختارمیاانگینشارطیباهدوویژگایمهمایشاه
نادیدگرفتهمیشود،دستیافتند-1.درشوانتلهایباالترلساسایتبیواترینسابتباهانتطاارات
وجوددارد-2.نلشجزئیگذشتهنگربهشدتبهمختلفچنادکهااوابساتهاسات.بطاوریشاه
ضرایبتورمباوقفهدرسمتراستتوزیعشوچکبودهومعنادارنیست .
همانطورشهمطالعاتپیوینپیداست،عموممطالعاتانجاامگرفتاهدرایاران،عاروهبارتاورم
ادوارگذشته،شکافتولید،بیکاریوهزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراسات
اثرگذاربرتورمدرمنحنیفیلیپسمورداساتفادهقاراردادهاناد.ایاندرلاالیاساتشاهپاارادایم
نئوشینزیپیونهادمیدهدشههرشووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرا
می طلبد.برتریایانملالاهنسابتباهساایرپژوهواهایانجاامگرفتاهایاناساتشاهایانملالاهدر
چارچوناینپارادایموباتوجهبهنلشمهمیشهنفتدراقتصادایرانایفامینمایاد،بااشاروعاز
پایههایاقتصادخردی،منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایاهنارخارزواقعایاساتخراجوساپسآنارا
برآوردمینماید .
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مبانی تحقیق

دراینمطالعه،منحنیفیلیپسبرپایهنرخواقعیارزبااستفادهازدادههایفصلیایرانبرایبازه
1397-1369برآوردخواهدشد .
درادامه،اینمطالعهبهشرشزیراست.دربخاش()3اساتخراجنظاریمنحنایفیلیاپسباانارخ
واقعیارزبهعنوانمتغیرسمتراستتوضیهدادهمیشود.سپسدربخش(،)4معادلاهبرگرفتاهاز
نظریهبرآوردمیشودونوانمیشودشهدادهها،تئوریراپوتیبانیمایشنناد.ساپسدربخاش()5
نتای بیانخواهندشد .
عموماعرضهارزبهیکیازسهروشزیراتفاقمیافتد:
-1شاالیاخدمتیصادرشود 
-2وامخارجیدریافتشود 
-3سرمایهخارجیدریافتشود.
ازآنجاییشهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیفاساتونفاتو
گازعمدهصادراتایرانراتوکیلمیدهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثابتیازمنابعطبیعای
یشاودمیتاوانگفاتشاه
داردشهدربازارهایباینالمللایبااقیماتجهاانیتصاادفیفروختاهما 
درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلیاستوعرضه
ارزدرایرانثابا تاساتوتغییرنارخارزتنهاابارتلاضاایارزومیازانوارداتوقیماتشاالهاای
وارداتیاثرمیگذارد.ازاینروتغییرنرخارزازیکسوبهدلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیماورد
استفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودتولیدشننده،قیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمیدهاد
وازسویدیگرنسبتبکارگیرینیرویشارنسبتبهنهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجر
بهتغییرنرخبهینهساعاتنیرویشاارازطریاقتاابعتولیادمایگارددوازطریاقتواباعبهیناهیاابی
مطلوبیتمصرفشننده،مطلوبیتاوراتغییرمیدهد.نمودار()1بهصورتشماتیکنوانمیدهاد
شهتغییراتنرخارزچگونهبراقتصاداثرمیگذارد.بهصورتعمدهشانالهایاثرگذاریافزایش
نرخارزبراقتصادرامیتواندرسهدستهشلیتلسیمبندینمود( .)Shahraki, 2016


دسته اول :افزایشنرخارزدراقتصادمنجارباهافازایشقیماتشاالهاایخاارجینسابتباه
شاالهایداخلیمیشود.اینتغییرقیمتهاینسبیاثراتمختلفایباراقتصاادباهجاایخواهاد
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گذاشت.ازطرفیچوندراقتصادنفتیایران،ماواداولیاه،شاالهاایواساطهایوتجهیازات
سرمایهایعموماوارداتیهستند،باافزایشنرخارز،قیمتوانافزایشمییابد.اینافازایشاز
سوییمنجربهشاهشتولید،افزایشقیمتمطلونتولیدشنندهونهایتاافزایشسطهعماومی
قیمتهامیشود.ازسویدیگرافزایشقیمتنهادههایوارداتینسبتاستفادهازنهاادهشاارو
نهادههایواسطهوارداتیدرتابعتولیدراتغییرداده،منجربهتغییرساعاتشارخانوارهاشده
ونلطهبهینهمصرفوشارخانواربهمنظوربهینهشردنمطلوبیتوانتغییرمیشناد( Shahraki,

.)2016اینمکانیسم،مکانیسمموردبررسیدرملالهلاضراسات.ازطارفدیگار،افازایش
قیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،منجربهشااهشتلاضاابارایشاالهاایوارداتای
شدهووارداتراشاهشمیدهد.اینامربهتولیدفواارواردشاردهودرصاورتیشاهتولیاد
امکانعکسالعملسریعنداشتهباشدمجدداسطهعمومیقیمتهاافزایشمییابد.درملاله
لاضرفرضمیشودشهوارداتفلطشاملنهادههاوشاالهاایواساطهوارداتایمایشاودو
شاالوخدماتنهایینداریم.لذااینمکانیسامدرایانملالاهماوردبررسایقارارنمایگیارد.
افزایشقیمتشاالهایخارجیبهشاالهایداخلی،یکاثردیگرنیزدراقتصادبهجایمای-
گذاردوآنشاهشنسبیقیمتشاالهایصادراتیداخلیاسات.ایانامارمنجارباهافازایش
تلاضابرایصادراتشدهوصادراتراافزایشمیدهد.اگرتولیدنتوانادخاودشرابااایان
افزایشتلاضایصادراتیمنطبقسازد،مجدداشمبودتلاضا،سطهعمومیقیمتهااراافازایش
میدهد.اماازآنجاییشهاقتصادایران،یکاقتصادنفتیاست،فارضمایشنایمشاهاقتصااد
موجودیثابتیازمنابعطبیعیداردشاهدربازارهاایباینالمللایبااقیماتجهاانیتصاادفی
فروختهمیشودواینموجودیثابتمنابعطبیعیعمدهصادراتشوورراتوکیلمیدهناد.
درآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونزانسبتبهشرایطاقتصادیداخلایاساتو
عرضهارزثابتاست.لذادرملالهلاضر،ازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.


دسته دوم:افزایشنرخارز،باعثمیشودشهمردماعتمادخودرانسبتبهپولملیازدست
دادهوپولخارجیباثباتیراجانوینپولملینمایندوازاینطریقثاروتماالیخاودراباا
پولباثباتدیگریلفظشنندشهخودتلاضایارزراافزایشخواهددادودراثراتبعادی
منحربهتورممیشود.



دسته سوم:افزایشنارخارز،منجارباهایانمایشاودشاهنلادینگیباهسامتباازارارزیو
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سوداگریدراینبازارروانهشودوناخواساتهپاولیشاهدراقتصاادبایادباهتولیادوسارمایه
گذاریتزریقشود،بهسمتسوداگریودادوستدشاذنمنجرشودوافاتتولیادوتاورم
رادرپیخواهدداشت.ملالهلاضرازمنظرجانوینیپولوانگیزههاایساوداگریباازارارز
بهافزایشنرخارزنگاهنکردهاست.لذاازاینمکانیسمنیزصرفنظرشدهاست.
نمودار()1شاناالیاثرگذارینرخارزبراقتصادرابهطاورخرصاهنواانمایدهاد.فلاشهاای
پررنگنواندهندهمکانیسممدنظرملالهلاضردرطرالیمدلمیباشد .


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

باتوجهبهایندستهبندیوتوضیحاتارائهشده،مدلملالاه،شااملدوبخاشخاانواروبنگااه
است.خانوارهایاقتصاد،مطلوبیتخودراشهتابعیازمصرفوساعاتشاریواناستباتوجهبه
ترازشلاقتصاد(شهدرآمدهایشعروهبارساوداوراقبهاادارخریاداریشادهتوساطخانوارهاا،
شاملدرآمدهایناشایازفاروشموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایبااقیماتجهاانیتصاادفیدر
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ی-
بازارهایبینالمللیاستوهزینههایشهزینهخریادماوادواساطهوارداتایاسات)لاداشثرما 
نمایند.بنگاههایاقتصادنیز،سودخودرا(شهتابعیازدرآمدهایناشایازفاروششاالهاایخاود
درقیمتهایچسبندهوهزینههایناشیازخریدمواداولیهوارداتایواساتخدامنیارویشااراسات)
لداشثرمینمایند.اماازآنجاییکهصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیایارانبسایارضاعیف
استونفتوگازعمدهصادراتایرانراتوکیلمیدهند.بااینفرضشهاقتصادموجودیثاابتی
ازمنابعطبیعیداردشهدربازارهایبینالمللیباقیمتجهاانیتصاادفیفروختاهمایشاودمیتاوان
گفتشهدرآمدهایصادراتیتالدزیادییکمتغیربرونازانسابتباهشارایطاقتصاادیداخلای
است وعرضهارزدرایرانثابتاستوتغییرنرخارزتنهابرتلاضایارزومیازانوارداتوقیمات
شاالهایوارداتیاثرمیگذارد()Styrin & Zamulin,2012ازاینروتغییرنرخارزازیاکساوباه
دلیلافزایشقیمتنهادهوارداتیمورداستفادهدرتولید،ازطریقتابعبهینهیابیسودتولیدشنناده،
قیمتبهینهتولیدشنندهراتغییرمی دهدوازسویدیگارنسابتبکاارگیرینیارویشاارنسابتباه
نهادههایوارداتیراتغییردادهوخودمنجربهتغییرنرخبهیناهسااعاتنیارویشاارازطریاقتاابع
تولیدمیگرددوازطریقتوابعبهینهیابیمطلوبیتمصرفشنناده،مطلوبیاتاوراتغییارمایدهاد.
تغییرمطلوبیتمصرفشننده،تلاضایاورابرایشاالهاوخدماتنهاییاقتصادتغییاردادهوازای
طریقبرسطهعمومیقیمتهااثرمیگذارد.لذایکافزایشدرنارخارز،نهایتاامنجارباهتغییارساطه

عمومیقیمتهامیشود.نکتهایشهدرطرالیمنحنیفیلیسبرایاقتصادنفتایایارانماوردتوجاه
قرارگرفتهاست.
همانطورشهبیانشد،اینملالهدرمورداقتصادایراناساتشاهوابساتگیزیاادیباهشاالهاای
صادراتیمانندنفتوگازوموادخامدارد.اینشاالهاسهمعمدهصادراتایارانراتواکیلمای-
دهندوصادراتشاالهاینهاییتولیدشدهداخلیاینشواوربسایارضاعیفاسات.ایانویژگای،
ملالهرابهسمتطرالییکمنحنیفیلیپسبرپایهنرخارزسوقدادهاست،پارادایممورداستفاده
برایطرالیمدل،پارادایمنئوشینزیاست.وجاودنفاتدراقتصاادایارانمنجارباهلحاا شاردن
فرضیاتیمنحصربفردیبرایطرالیمدلشدهاستشاهنهایتاامنحنایفیلیاپسبراسااسنارخارز
واقعیبدستمیدهد.لذامدلطرالیشدهدراینملالهوبالطبعمنحنایفیلیاپسمساتخرجازآن،
صرفابرایشوورهاییمانندایراناستشهمنابعطبیعیبخشاعظمصادراتوانراتوکیلمیدهاد.
لذاوابستهبهنفتبودناقتصادایرانازویژگیهایشلیدیمدلطرالیشدهاست .
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مدلشهبراساسملاله()Styrin & Zamulin,2012طرالیشدهاست،پیونهادمایدهادشاه
تنهاشاالیمصرفشدهدراقتصاد،یکشاالیمرشبازشاالهایبهطاورنااقججاایگزینمای-
باشدشهغیرقابلتجارت1هستندوقیمتهایچسبندهدارند،اینشاالهاتوسطدونهادهشاروشااالی
واسطهوارداتیتولیدمی شوند.اقتصادموجاودیثاابتیازمناابعطبیعایداردشاهدربازارهاایباین
المللیباقیمتجهانیتصادفیباهمانارزیشهشاالهایواسطهوارداتیقابلتجاارتمبادلاهمای
شوند،فروختهمیشود .
توجیهوجودچنینتابعتولیدیازشاالهایمصرفیایناستشهتلریباًهرشاالیفروختهشاده
دریکاقتصاد،هردونهادهنیرویشارداخلیوبخویازنهادههاایوارداتایراشااملمایشاود.
لتییکدستگاهتلویزیونیشهبهصورتبینالمللیمبادلهمیشود .
لذانرخارز،قیمتنسبیشاالهاینهایی)(CPIونهادههایوارداتیاست.ایناستداللمبناباه
ملاله()Burstein, Eichenbaum & Rebelo, 2005, 2006استشهنرخارزرابارایتعادادیاز
شوورهابهدوجزءتغییراتدرقیمتهاینسبیشاالهایقابلمبادلهدرملابلتغییراتدرقیمتهاای
چسبندهشاالهایغیرقابلمبادلهمیشکنند.اگرچهآنهادریافتندشهایندواثردرزمانهایعادیباه
یکاندازهمهمهساتنداماادرزماانشااهشارزشپاولملای،2فلاطقیمتهاایشاالهاایغیرقابال
تجارتبرتحرشاتدرنرخارزچیرهمیشود .
وقتیفرضمیشنیمشهشاالهایصادراتیموجودیثابتیازمنابعطبیعایهساتند،اقتصاادهایی
مانندشوورایرانراد رنظرگارفتیم.ازآنجاییکاهصاادراتایاران،مناابعطبیعایفروختاهشادهدر
قیمتهایجهانیاست،درآمادهایصاادراتیتاالادزیاادییاکمتغیاربرونازانسابتباهشارایط
اقتصادیداخلیاستلذابهترینلالتایناستشهبهعنوانداراییدرمدلآوردهشاوند.امااباه
صورتشلیاینفرضشهمنحنیفیلیپسبایدقادرباشدتابایکداراییبخشصاادراتیتولیادی
استخراجشودیکفرضضرورینیست .


________________________________________________________________
1- Nontradable
2- Devaluation
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معادالت مقدماتی

دریکدوره،مسالهمصرفشنندهدرزمانtبهصورتزیرمیباشد :

( )1
دررابطهباالC،شاالینهاییمرشببطورناقجقابلجایگزینوLنهادهشااراسات.انتخاان
بیندورهای،تنهابهمنظوراستخراجعرضهنیرویشارموردنیازاست.تولیدشاالیداخلیبارابطه
زیرموخجمیشود .

( )2

=C

ملدارنهادههایقابلتجارتدردسترسبهمنظورتولید( )،بهدرجهتحرکسرمایهوابساته
است.درلالتلدیشهچنینتحریکیشامرًمتوقافشادهباشادونهاادهوارداتایبااموجاودی
صادراتدرهردورهبرابرباشد،ذخایرارزیشمتریتوسطبانکمرشزیانباشتمیگردد :

( )3
( )4
قیمتجهانیمنابعطبیعی(نفت) ،موجودیثاباتنفاتو ملادارذخاایرارزیخریاداری
شدهتوسطبانکمرشزیدردوره اسات.فارضمایشنایمشاهباناکمرشازیساهم ازشال
صادراترادردوره میخردشهدرمعادله()4نوااندادهشادهاسات.درلااللاضارموجاودی
صادراترابرابرباوالدقراردادهمیوود

در

وخریدذخایربهصورت

نظرگرفتهمیشود .
درلالتیشاهسارمایهتحارکدارد،خانوارهاانیازمنادصارفهماهذخاایرصادراتیواانروی
وارداتنیستند.بهجایآن،آنهامیتوانندداراییهایبینالمللیشان راانباشاتشننادشاهایان
داراییهانرخواقعیبازدهی شهدرالباقینلاطجهانتعیینمیشودرابهدستمیدهند.

( )5
معادله()5محدودیتبودجهایشهخانوارهاباآنمواجهباشدنیستامایکشارطتارازبارای
شلاقتصاداست( .)Shahraki, 2016
.
نرخ ارز واقعی تعادلی

نرخارزواقعیبهصورت،قیمتشاالهایداخلیبرلسبقیمتشاالهایخارجیاستشهباه
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صورت

تعریفمیشود .دراینرابطهمنظوراز قیماتلاداقلسابدمصارفیتعریاف

میشودو قیمتداخلیشاالیواسطهخارجیاست.برطبققانونیکقیمت، 1بهعنواننرخ
ارزاسمینیزشناختهمیشود .
وقتیقیمتهایانعطافپذیرهستند،نرخارزواقعی،شامرًتوساط تعیاینمایشاودوزماانی
شههیچتحرکسرمایهوهیچانباشتذخایریوجودندارد،بهصورتبرونزاتوسطقیمتجهانی
شاالیصادراتیتعیینمیگردد.شرایطمرتبهاوللداشثرساازیساودومطلوبیت(صارفنظاراز
اندیسهایزمان)بهصورتزیراست :

( )6
( )7
( )8
دررابطهباال،دستمزداسمیاست.اینسهمعادلهبهعروهمعادلهتابعتولید،رابطهزیرباین
,رانتیجهمیدهند :
( )9

=Q

یکافزایشبرونزادرملدارشاالهایوارداتی،نرخارزواقعیراافزایشمایدهاد.هماانطور
شهاقتصادیکسودبادآوردهبدساتمایآوردومایتوانادوارداتوثاروتعماومیراافازایش
دهد،قیمتشاالهایداخلیودستمزدهابهاقتصادفوارواردمایشناد.ازایناروساطهقیماتهاای
داخلینسبتبهسطهجهانیآنافزایشمییابد .
معادله()9ازبعدفنی،زمانیشهلولوضعیتپایدار 2لگاریتمخطیمیشوداهمیاتمای-
یابد.بهصورتاصاولی،متغیرهای و نیاازباهپایایی(ماناایی)ندارنادوازایانروخاطساازی
مستلیمشانهیچمفهومیندارد.برایمثال،اگرقیمتنفتازیاکالگاویتماامتصاادفی 3تبعیات
________________________________________________________________
1- Law of one price
2- Steady State
3-Random walk
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شندومیزانصادراتثابتباشدوارداتنیزازیکالگویتماامتصاادفیپیارویخواهادشاردو
مطابقرابطه()9بانرخارزواقعیهمگرایی1خواهددانستشهبهخودیخودغیرماناخواهدبود .
لتیاگرآنهاماناهستند،نوساناتمواهدهشدهدراینمتغیرهابهنظرمیرسدشهدربرخوردبا
تلریبهایمرتبهاولخیلیبزرگباشند .
لذا،ممکناستلسشودشهبایدبانرخارزواقعیتعدیلشادهبااوارداتباهصاورتزیار
شارشرد :
( )10
اینمتغیر،درتعادلقیمتهایانعطافپذیر،ثابتاستوازخواصتصاادفیساریهاینارخارز
واقعی،وارداتوقیمتنفتمستللاست.درلالتوجودقیمتهایچسبنده،اینمتغیردیگرثابت
نیستاماپایا(مانا)استولگاریتمخطیشردنشلولوضعیتپایدار)(SSشامرًتوجیهدارد.در
للیلت،خواهیمدیدشهدقیلاًاینمتغیراستشهواردفرمولمنحنیفیلیپسخواهدشد .
لگاریتمخطیشدهمعادله()10بهصورتزیراست :

( )11
لااروفشوچااکانگلیسااینواااندهناادهانحاارافلگاااریتمیمتغیرهااایمربوطااهازلالاات
پایدار)(SSمتغیرهاست .
الزمبهیادآوریاستشهبرایبدستآوردناینمعادلهنیاازباهتعاادلباازارشاارداریاماماا
شوشعرضهشار( )درمعادلهظاهرنودهاست.دلیلاینامارایاناساتشاهبااایانشاکلتاابع
مطلوبیت،شوشجانوینیودرآمدیدقیلاهمدیگرراخنثیمیشنندوتغییراتدرقیماتجهاانی
شاالیصادراتیبرعرضهشاراثرنمیگذاردوتنهابردستمزدواقعیاثرگذاراست .
دوبارهالزمبهیادآوریاستشهلتیاگرمتغیرهای
متغیر

,نیازباهمانااشادننداشاتهباشاند،

مانااست .



________________________________________________________________
1- Co-integration
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منحنی فیلیپس نرخ ارز واقعی محور

لالفرضمیکنیمشهشرایطتجارتتغییرشند.بهعنوانمثالقیمتجهاانیشااالیصاادراتی
افزایشیابد.لذا،درتعادل،نرخارزواقعیبایدبواساطهافازایشارزشاصالیاش،افازایشارزش
پیداشند.بااینلالبانکمرشزیمیتوانددخالتشندونرخارزاسمیراثابتنگاهدارد،لاذا
ازافاازایشفااوریارزشواقعاایناارخارزجلااوگیریماایشااود.باااایاانلااال،مصاارفشنناادگان
ثروتمندتر،تمایلدارندتاارزخارجیخودرابهمنظورخریدشاالینهااییبااپاولداخلایمبادلاه
شنند.اینبدانمعناستشهبانکمرشزینیازخواهدداشتتابهمنظورارضایچناینخواساتهای،
پولداخلیبیوتریمنتورشند،بنابراینتورمتحریکمایشاود.لاذاافازایشارزشواقعایارزباه
جایاینکهفوراًبواسطهتعدیلنرخاسمیرخدهد،دیرتربواسطهرشادقیماتهاایداخلای،اتفااق
می افتد.درطولزمانتعدیلقیمت،بانکمرشزیبهنرخارزیزیرنرخارزتعادلیباهزیناهتاورم
مثبت،دستمییابد .
بهمنظوراستخراجاینمنحنیفیلیپسبهطاوررسامی،نیاازباهمعرفایرفتاارقیمتهاایچسابنده
شاالهاینهاییدرمدل()Calvo, 1983داریم.لذااشنونشاالینهاایی راباهعناوانترشیبایاز
زنجیرهشاالهامدلیزهمیشنیموفرضمیشنیمشههرتولیدشنندهقیمتشدریاکنارختصاادفی
تعدیلمیشند.اشنوننیازبهبیانقیمتمطلونتولیدشننده امیعنی

یااباهصاورتسااده

ازطریقنرخارزواقعیداریم .
برایاینمنظور،مسالهتولیدشننده امرادرنظربگیریدشهشاالیمرشبغیرقابالتجااریباا
تابع

تولیدمیشند :

( )12
دررابطهباال،بخشاول،قیمتنسبیشاالی امزمانیشهموردتلاضاقرارمیگیاردرانواان
میدهدشهبهقیمتنسبیباشوش ومجماوعمصارفشالبساتگیدارد.بخواهایدوموساوم
رابطهباال،هزینههایتولیدهستند .
راهللاینمساله،استاندارداستوقیمتبهینهبهساادگیبرابارباایاکماارکآپباال بار
هزینهنهاییاست :

( )13
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دررابطهباال،شسراول،مارکآپاستشهبهدنبالآن،هزینهنهاییمیآید.لذابهنظرمای-
رسدشهقیمتمطلونبهنرخارزواقعیونرخدستمزدواقعیازطریقشانالهایموخصایوابساته
است.اینارزشها،هزینههایواقعیدونهادههستند.اشناونزماانآناساتتاادساتمزدواقعایرا
براساسنرخارزواقعیبیانشنیم.برایاینمنظور،درابتداالزمبهیادآوریاستشههیچلداشثر
سازیسودیدرلالتقیمتهایچسبندهوجودندارد.لذابنگاههاامایتواننادهناوزهامهزیناه-
هایوانرالداقلشنندوسهممخارجبهینهازدونهادهراانتخاننمایند.لداقلسازیهزینهنواان
میدهد :

( )14
باترشیباینعبارتبامعادله() 6وتاابعتولیاد،مایتاواندساتمزدواقعایراباهصاورتزیار
استخراجنمود :
( )15
بامتصلشردناینمعادلهبهفرمولقیمتهایمطلوندررابطه()13وخطیشردنآن،داریم :

( )16
شهدرآنازمتغیر

استفادهشدهاست.لاذامنحنایفیلیاپسانتظاارات

علرییبهصورتزیراستخراجمیگردد .

( )17
دررابطهباال،

وتاورمباهصاورت

تعریاف

میشود،اینعبارتبهعنوان«منحنیفیلیپسنرخارزواقعیمحور»شناختهمایشاود.بااتوجاهباه
ماهیتمتغیر نهتنهاشاملنرخارزمی شود،بلکهشااململادارواردات(شاهایانملادارنیازباه
خودیخودتوسطمیزانصادراتیشهشووربهالباقیجهانمیفروشدتعیاینمایشاود)نیازمای-
گردد.ازاینرومتغیر ،متغیریاستشهمنحنیراجابهجامیشند.لذااگارقیماتنفاتافازایش
یابد،مصرفوارداتافزایشپیدامیشندومبادلهبینتورمونرخارزواقعیبدترمایشاود.بارای
لمایتازهماننرخارزواقعی،تاورمبااالترماوردنیاازاسات.درنهایاتاگارافازایشدرقیمات
شاالیصادراتیواقعیباشد،یکافزایشدائمیمتناظردرنرخواقعیاجتنانناپذیراست .
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درنتیجهمتغیر  معیاارانحارافنارخارزواقعایازساطهتعاادلیاشاسات.همانطوریکاهدر
منحنیفیلپساستاندارد،متغیرسمتراستمعادله،انحراف

ازتعادلقیمتهایانعطافپاذیر

میباشد.ازاینرو،تورمتوسطانحرافنرخارزواقعیازملدارتعادلیاشتعیینمیشاود.ساپس
اینملدارتعادلیتوسطرابطهمبادله()1تعیینمیشود،بهطوریشهچنینمنحنایفیلیپسای،بارای
شوورصادرشنندهایشهرابطهمبادلهدرآنتالدزیاادیبرونازاسات،مناسابتاراسات.اگاردر
ملایسهباقیمتشاالهایصادراتی،نرخارزواقعیخیلیپایینباشد،اینبدانمعناستشهوضعیت
اقتصادمناسبنیست.تلاضایباالدرنتیجهمیزانزیاددرآمدصادراتیباقیمتهایپایینداخلی(شه
شایدبامداخرتبانکمرشزیایجادشدهباشاد)تااادایجاادمایشناد.لاذاانتظاارمایرودشاه
قیمتهایداخلیافزایشیابدتانرخارزواقعیرامتناسببارابطهمبادلهشند.ازاینروانتظارمایرود
شهتورمایجادشود.نمودار(،)2معادالتمدلرابهطورخرصهنوانمیدهد .

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

منحنیفیلیپسبامعادله()17بااستفادهازدادههایفصلیایرانبرایباازه1369-1397بارآورد
خواهدشد.شاخجقیمتمصرفشنندهوتولیدناخالجداخلیازدادههایبانکمرشازیایاران
استخراجشدهاست.شاخجقیمتمصرفشنندهخارجیشهازدادههایشواورآمریکاااساتفاده
شدهاستازدپارتماندفترآمارهاینیرویشارشوورامریکا1استخراجشدهاست.بارآورددردو
مرللهانجاممیشود.اول،انحرافنرخارزواقعیازارزشهاایاساسایاش(˜)qمحاسابهخواهاد
شدوسپس،اینانحرافدررگرسیونمنحنیفیلیاپسماورداساتفادهقارارخواهادگرفات.بارای
برآوردانحرافنرخارزواقعیازارزشلالتپایدارشازفیلترهادریکپرساکاتاساتفادهشاده
است .

رگرسیون منحنی فیلیپس انتظارات عقالیی براساس نرخ ارز واقعی

لالنوبتبهبرآوردرگرسیونمنحنیفیلیپسانتظاراتعلریی(باانتظاراتجلونگر)میرساد.
اینمعادلهمستلیماتوسطروشلداقلمربعاتمعمولیقابلبرآوردنیستزیراجزئهایاخارلباه
تخمینزنندههاوابستهاند.یکنوآوریبرایتورمامروز،انتظاراتتاورمدرآینادهراتغییارمای-
دهد.ازاینروازروشتخمینگوتاورهایتعمیمیافته2شاهدرلالاتساادهخطایباهروشمتغیار
ابااااازاری3بااااارآوردمااااایشاااااود،اساااااتفادهشااااادهاسااااات.مخصوصاااااادررابطاااااه
،عبارتباعملگرانتظاراتبایدبههماهمتغیرهاادرزماان 
وابستهنباشد .
سازگاریتخمینزننده  GMMبهمعتبربودنفرضعدمخودهمبستگیسریالیجمارتخطاا
وابزارهابستگیدارد.شهمیتواندبوسیلهدوآزمونتصریهشدهتوسطآرالنووباناد4وآرالناوو

بورو5آزمونشود.اولیآزمونسارگانازمحدودیتهایازپیشتعیینشدهاستشهمعتبرباودن
________________________________________________________________
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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ابزارهارابررسیمیشندوبرایتعیینهرنوعهمبستگیبینابزارهاوخطاهابهشارباردهمایشاود.

آمارهسارگان ) (j-statisticدارایتوزیعشایدواست( .)Monjezab, 2018

یکیدیگرازآزمونهایتوخیصیدرالگویدادههاایتاابلوییمعاادالتهمزماانمبتنایبار
روش، GMMآزمونجیهانسناستشهبرایاثبااتشارطاعتبااربایشازلادیعنایصاحتو
اعتبارمتغیرهایابزاریبهشارمیرود .دراینآزمونفرضیهصافرباهمعنایآناساتشاهابزارهاای
مااوردنظاارمعتبااربااودهوماادلساااختاریبااهدرس اتیتصااریهشاادهاساات( Mohammadi et

 .)al.,2019
دراینروشمیتوانازمتغیرهایدرونزااساتفادهشارد.یکایازراههاایشنتارلدرونزایای

متغیرهااستفادهازمتغیرابزاریاست.یکابزارزمانیقادرتالزمراخواهادداشاتشاهباامتغیار
موردنظرهمبستگیباالییداشتهباشددرلالیشهبااجزایخطااهمبساتگینداشاتهباشاد.باههار
لالپیداشردنچنینابزاریبسیارموکلاست.یکیازمزیتهاای  GMMایاناساتشاهاجاازه

دهدازوقفهاینمتغیرهابهعنوانابزارهایمناسبیجهتشنترلدرونزاییاستفادهشنایم.روش


می
میتوانادپویااییهاایموجاوددرمتغیارماوردبررسایرادرمادللحاا شنادودرهماه
 GMM
یتوانادباااساتفادهاز
دادههایسری هاایزماانی،ملطعایوپانالقابالاساتفادهباشاد.همچناینما 
دار،باعثازبینرفتنهمخطیدرمدلشود .


متغیرهایوابستهوقفه
مزیتاصلیاینروشایناستشهتماممتغیرهایرگرسیونشهباااجازایاخارلهمبساتگی
ازجملهملادیرباوقفهمتغیروابستهومتغیرهایتوضیحی)مایتواننادباهطاوربااللوهمتغیار

ندارند(
ابزاریباشند( .)Monjezab, 2018
جدول(،)1تخمینهایمنحنیفیلیپسانتظاراتعلرییرانوانمیدهند.ایانتخماینهااباانارم
افزارایویوز1وبااستفادهازروشگوتاورهایتعمیمیافتهانجاامشادهاناد.ابزارهاایاساتفادهشاده
تورمباتاخیرزمانیازیکفصلتاچهارفصالدرایارانمایباشاد.نتاای تخمایندرجادولزیار
گزارششدهاست :



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

جی هانسن
آزمون سارگان

عرض از مبدا
تورم دوره آینده
شکاف نرخ ارز
واقعی
آماره
احتمال
احتمال

نتایج
ضریب

انحراف معیار

احتمال توزیع تی استیودنت

1/75
0/40

0/49
0/15

0/00
0/00

-178/64

81/31

0/03

2/41
0/55
0/54


نتای جدول()1نوانمیدهندشهضرایبمعنادارند.انحارافمعیارهاانیازدرجادولگازارش
شدهاند.عرمتضریبشکافنرخارزواقعیدررگرسیونتخمینزدهشده،تأییدشننادهتئاوری
میباشد .
آمارهجیهانسننیزدرجدولگزارششدهاستشهبرایآزمونشردنتعدادمحدودیتهای
بیشازلدشناساییشدهمیباشد.اینآمارهاعتبارمدلرامیسنجدوبرابربااملادارلاداقلتاابع
هدفاست.
آزمونسارگانعدمهمبستگیابزارهابااجزایاخرلراتستمینماید.اینآمارهتوزیعشاای
دوبادرجهآزادیبرابرباتعدادگوتاورهامنهایتعدادپارامترهایتخمینزدهشادهمایباشاد.هام
چنینفرضیهصفربهصورتآزمونشردنمحدودیتهایبیشازلدشناساییشده،اسات.عادمرد
فرضیهصفر،درآزمونسارگان،نوانمیدهدشهمدلبهدرساتیتصاریهشادهاساتوابزارهاای
انتخانشدهمعتبرهستند .

نتایج

عموممطالعاتانجامگرفتهدرایران،عروهبرتاورمادوارگذشاته،شاکافتولیاد،بیکااریو
هزینهنهاییواقعیتولیدرابهعنوانمتغیرهایسمتراستاثارگاذاربارتاورمدرمنحنایفیلیاپس
یدهادشاههار
مورداستفادهقراردادهاند.ایندرلاالیاساتشاهپاارادایمنئاوشینزیپیوانهادما 
شووریباتوجهبهشرایطخاصاقتصادخود،مدلهایمتفاوتیرامیطلبد.همانطورشاهپیواترنیاز
عنوانشد،اینملالهدرچارچوناینپارادایموباتوجهبهنلشمهمیشاهنفاتدراقتصاادایاران
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منحنیفیلیپسجدیدیرابرپایهنارخارزواقعای،باشروعازپایههایاقتصادخردی،ایفامینماید
 .استخراجوسپسآنرابرآوردمینماید
درایاانملالااهنواااندادهماایشااودشااهمنحناایفیلیااپسنئااوشنیزیاسااتانداردماایتواناادباارای
.بهعنوانمبادلهبینتورمونارخارزواقعایبیاانشاود،شوورهایصادرشنندهنفتمنجملهایران
ًبانکمرشزیمیتواندارزشپولداخلیراموقتاا:شهودچنینمعادلهایسادهاستوجدیدنیست
 .شاهشدهدبااینهزینهشهتورماضافیبهاقتصادتحمیلمیگردد
-1397باااساتفادهازدادههاایایاراندرباازه،اینمبادلهولمایتهایتجربایآن،دراینملاله
نتای لاشیازتاییادمبادلاهباینتاورمونارخارزواقعایتحات. مدلیزهوآزمونشدهاست1369
 .عنوانمنحنیفیلیپسبراساسنرخارزواقعیاست
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