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چکيده
رشد مداوم سطح عمومي قيمتها در ايران ،حاكي از روند افزايش كلي قيمتهاست .پويايي تورم كوتاهمدت و
تعامل ادواري با متغيرهاي واقعي اقتصادي ،يک مسأله محوري در اقتصاد كالن و بخصوص در تجزيه و تحليل
سياستهاي پولي ميباشد .اين مطالعه به بررسي و برآورد منحني فيليپس مركب كينزينهاي جديد در اقتصاد
ايران طي سالهاي  1333-1331پرداخته است .متغيرهاي اثرگذار بر تورم جاري در اين نوع منحني ،تورم
آتي ،تورم وقفهدار و شکاف توليد ميباشد .در برآورد مقدار شکاف توليد از سه فيلتر كالمن ،هدريک -پرسکات
و باند -پس استفاده گرديده است .همچنين در مدل هاي مورد استفاده در اين بررسي براي سال  1331مشاهده
گرديد كه شکاف ساختاري مربوط به سال هاي پيروزي انقالب اسالمي مي باشد .نتايج نشان ميدهد كه مطابق
با ديگر مدلهاي منحني فيليپس كه وجود اثر و نقش اصلي شکاف توليد بر تورم دوره جاري را تأييد ميكند،
در اين مدل نيز در هر سه حالت محاسبه شکاف توليدي ،اين متغير بر تورم جاري اثري معنيدار و مثبت دارد
كه حاكي از اثرگذاري متغيرهاي واقعي در بلندمدت در كنار سياست هاي پولي بر تورم است .همچنين ضريب
متغير تورم انتظاري (آتي) و تورم گذشته معنيدار گرديد كه نشان از اين دارد كه بنگاهها در تعيين قيمت
خود ،هم آيندهنگر و هم ،گذشته نگر هستند ،اما ضريب تورم انتظاري بيشتر از ضريب تورم باوقفه است و بيان
مي كند كه بنگاه ها در تعيين سطح قيمت جاري خود بيشتر به تورم آتي توجه دارند .آزمونهاي ارزيابي
مدلهاي تخميني ،حاكي از صحت و اعتبار برآورد ميباشد.
واژگان کليدي :منحني فيليپس مركب كينزينهاي جديد ،شکاف توليد ،فيلتر كالمن ،فيلتر
هودريک -پرسکات ،فيلتر باند -پس
طبقهبندي E12, E32, C32, C53 :JEL
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 .2دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه سمنان (نويسنده مسئول)
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 .1مقدمه
در ميان موضوعات اصلي اقتصاد كالن ،مطالعه پويايي هاي كوتاه مدت و بلندمدت تورم ،يک موضوع
اصلي در اقتصاد كالن مي باشد .با بررسي روند كلي قيمتها در ايران در سالهاي اخير ،رشد مداوم
سطح عمومي قيمتها به وضوح ديده ميشود .شرايط تورمي ،بسياري از متغيرهاي اقتصادي را تحت
تأثير قرار ميدهد ،بنابراين بررسي عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر تورم ،از اهميت خاصي برخوردار
است .رابطه بين تورم و متغيرهاي واقعي از اهميت تعيين كننده براي درک اثرات سياست پولي بر
تورم برخوردار ميباشد و از زمانهاي قديم تاكنون كانون توجه بسياري از كارهاي تئوريکي اقتصاد
كالن بوده است .تورم از يک طرف موجب تحميل هزينه هاي رفاهي از طريق كاهش ارزش داراييهاي
مالي مردم شده ،و از طرف ديگر با ايجاد نا اطميناني در تصميم گيري مؤسسات براي سرمايه گذاري
و ايجاد هزينههاي ديگر مانند فهرست بها ،1به توليد زيان وارد مينمايد .مشکالت و موانع ايجاد شده
توسط دو پديده تورم و بيکاري ،دانشمندان علوم مختلف از جمله محققان و سياستگذاران اقتصادي
را به چاره انديشي جهت رفع و يا كاهش اثرات آنها واداشته است .در اين ميان مي توان به مطالعات
انجام شده در زمينه رابطه تورم و بيکاري اشاره كرد.
فيليپس ) (Phillips 1958اقتصاددان انگليسي اولين كسي بود كه يک رابطه منسجم بين اين دو
پديده به دست آورد كه به سرعت مورد توجه محافل آكادميک و سياستگذاري قرار گرفت.
در دهه هاي اخير ،عالقه زيادي به سمت منحني فيليپس ايجاد شده است .در سالهاي اخير،
اعتبار تجربي از پايههاي اقتصاد خرد از منحني فيليپس كينزينهاي جديد ( )NKPCبا انتظارات
عقاليي ،توجه زيادي از هر دو گروه سياستگذاران و محققان دانشگاهي را به اين نوع موضوعات به
خود جلب كرده است .همچنين ،نوعي اجماع پديد آمده است ،كه به طور كلي به اقتصاد كالن كينزي
جديد اشاره دارد ،كه اصول كينز (رقابت ناقص ،انعطاف ناپذيري اسمي) را در يک چارچوب تعادل
عمومي پويا كه به طور سنتي در ادبيات واقعي چرخه كسب و كار استفاده ميشود ،ادغام ميكند
).(Henzel and Wollmershaeuser, 2006
در طول اين مدت ،منحني فيليپس دستخوش تغييرات زيادي شده كه مدل تصريح شده آن در
سالهاي اخير ،منحني فيليپس كينزينهاي جديد ميباشد .ويژگي منحني اين است كه به طور
روشن از يک مدل بهينهسازي قيمت به دست آمده ،با اين فروض كه شرايط حاكم رقابت انحصاري
و منحني تقاضا داراي كشش ثابت است.
نقطه شروع ادبيات كينزينهاي جديد در ابتدا مربوط به تحقيق جهت ارائه مدلهاي متقاعدكننده
1. Menu Cost

در علم اقتصاد ،فهرست بها هزينه ناشي از تغيير قيمت براي يک شركت است.
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براي تبيين چس بندگي دستمزد و قيمت بر مبناي رفتار بهينه سازي و انتظارات عقاليي بوده و در
حقيقت ،اقتصاد كينزينهاي جديد در واكنش به بحران تئوريکي اقتصاد كينزي توسعه يافته و تفاوت
اساسي بين مدلهاي كالسيکهاي جديد و كينزينهاي جديد ،ناشي از توجه به چگونگي تعيين
قيمت است .مدلهاي كالسيکي جديد بر كارگزاران قيمت پذير تأكيد دارند ،اما مدلهاي كينزي،
بنگاههاي انحصاري قيمت گذار -و نه بنگاههاي كامالً رقابتي -را در نظر ميگيرند .اقتصاددانان كينزي
جديد وارد يک دنياي تئوريکي جديدي ميشوند كه مشخصههاي آن عبارتند از :رقابت ناقص،1
بازارهاي ناقص ،2نيروي كار ناهمگن ،اطالعات نامتقارن 3و كارگزاراني كه غالباً عالقمند با انصاف4
هستند .اگر به اين دنياي كالن واقعي از منظر كينزينهاي جديد توجه شود ،ويژگي آن ،شکست
هماهنگي 3ميباشد (رحماني و اميري.)1311 ،
چارچوب مقاله پيش رو شامل پنج بخش ميباشد .در بخش دوم ،مروري بر پيشينه تحقيق ارائه
مي شود و مطالعات صورت گرفته داخلي و خارجي در زمينه منحني فيليپس نيوكينزين ها مطرح
ميگردد .در بخش سوم ،مباني نظري بيان ميشود كه شامل زير بخشهايي همچون توصيف دادهها،
معرفي فيلترهاي مناسب براي برآورد توليد ناخالص داخلي بالقوه و به تبع شکاف توليدي و تصريح
مدل ميباشد .در بخش چهارم ،نتايج حاصل از برآورد مدلهاي مورد استفاده در اين مقاله و آزمون-
هاي ارزيابي مدلهاي تخميني ارائه ميگردد و در انتها ،نتيجهگيري بيان ميشود.
 .2منحنی فيليپس مرکب کينزينهاي جديد
ماهيت پوياييهاي تورم مسلماً از ويژگيهاي متمايز الگوي كينزينهاي جديد ميباشد كه اين مورد
در قالب منحني فيليپس كينزينهاي جديد بيان شده است و براساس مدل تعيين قيمت بر اساس
انعطاف ناپذيري اسمي كالوو ) (Calvo 1983ميباشد و نرخ تورم جاري به عنوان تابعي از نرخ تورم
مورد انتظار در آينده و همچنين اندازه اي از هزينههاي نهايي واقعي شركتها بيان شده است.
يافتههاي تجربي براي به كارگيري و استفاده از منحني فيليپس كينزينهاي جديد تشويقكننده است
).(Henzel and Wollmershaeuser, 2006
يک تفسير مدرنتر از وجود وقفه تورم در منحني فيليپس از انتظارات عقاليي ،مدلهاي قرارداري
تيلور ) (Taylor 1980و كالوو ) (Calvo 1983ناشي ميشود.
1. Imperfect Competition
2. Incomplete Markets
3. Asymmetric Information
4. Fairness
5. Coordination Failure
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همان طور كه توسط رابرتز ) (Roberts, 1995نشان داده شده است ،اين مدلها اشاره به منحني
فيليپس كينزينهاي جديد دارد كه در آن ،نرخ تورم جاري شامل يک مؤلفه آيندهنگر ميباشد:
πt = βEtπt+1 +γ xt
()1
كه در آن Etπt+1 ،نشان دهنده تورم وقفهدار آيندهنگر (انتظاري) و  xtمعياري از مازاد تقاضا (مانند
شکاف توليد و نرخ بيکاري) ميباشد .اين مدل ،تفسير مختلفي از رابطه كاهشي بين ارزش فعلي تورم
و وقفه آن را فراهم ميكند .به نظر ميرسد كه تنها تورم وقفهدار مهم باشد ،به دليل آنکه با انتظار
منطقي از نرخ تورم دوره بعد در ارتباط است .اگر چه در ظاهر مشابه منحني فيليپس سنتي است،
اما منحني فيليپس كينزينهاي جديد ،حامل مفاهيم بسيار متفاوت براي موضوعات عملي به عنوان
هدايت بهينه سياستهاي پولي و هزينههاي تورم زدايي است ).(Rudd and Whelan, 2001
اخيراً مدل هيبريدي  NKPCبا تركيب هر دو متغير نرخ تورم مورد انتظار و تورم وقفهدار ،توسعه
يافته كه در قسمت مباني نظري به تفسير آن پرداخته شده است.
 .3پيشينه تحقيق
اپل و جانسون ) (Apel and Jonson 1998روش جديدي براي تخمين توليد بالقوه و ميزان بيکاري
تورم غيرافزايشي ( )NIIRUپيشنهاد كردهاند .آنها با استفاده از معيار فيلتر كالمن ،شيوهاي را جهت
محاسبه همزمان توليد بالقوه و ميزان بيکاري متناسب با تورم غيرشتابنده ( )NAIRUبا توجه به
قانون اوكان و منحني فيليپس افزوده پيشنهاد دادهاند .بدين منظور از روش حداكثر درست نمايي و
معيار فيلتر كالمن بهره بردهاند .به اين صورت كه ،فيلتر كالمن با توجه به مجموعه مشخصي از
شاخصهاي مدل و مقادير اوليه ،يک دسته از پيشبينيهاي بهينه شرطي را براي متغيرهاي قابل
مشاهده ارائه ميدهد و خطاهاي پيشبيني نيز در روش معمول حداكثر درستنمايي به منظور يافتن
مجموعه بهينهاي از شاخصها و تخمينهاي مشابهي از اجزاي غير قابل مشاهده ميشود.
اپل و جانسون ) (Apel and Jonson 1999در مقالهاي ضمن بررسي رابطه تورم و بيکاري ،سيستم
معادالتي را براي برآورد سيستمي توليد بالقوه و ميزان تورم غيرافزايشي معرفي كردهاند.
گرون ،پاگان و تامسون) (Gruen, Pagan and Thompson 1999نيز در مطالعهاي ،منحني
فيليپس را در استراليا بررسي كردهاند .آنان نوع توسعهيافته فيليپس را در استراليا بيش از چهل سال
از اولين بر آورد فيليپس ،با استفاده از اطالعات استراليا ،مورد بحث قرار دادهاند .در اين مطالعه ،رابطه
مبادله كوتاهمدت و بلندمدت بين تورم و بيکاري و سطح تغيير در ميزان بيکاري تورم غيرافزايشي
بويژه در دههي 1111ميالدي جدا از هم بررسي شده است .آنها منحني فيليپس را با در نظر گرفتن
قيمتها و هزينههاي هر واحد نيروي كار در استراليا در سه دهه گذشته بر آورد كردهاند.
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گالي و گرتلر ) (Gali and Gertler 1999منحني فيليپس مركب 1كينزينهاي جديد را در دوره
 ،1191Q1 –1111 Q4با استفاده از رويکرد  ،GMMبراي كشور آمريکا تخمين زدهاند .ابزارهايي
كه براي تخمين با استفاده از روش  GMMاستفاده شده است ،عبارتند از 4 :وقفه از تورم 4 ،وقفه از
سهم درآمدي نيروي كار 4 ،وقفه از شکاف توليد 4 ،وقفه از تفاوت نرخ بهرهي بلندمدت و كوتاهمدت،
 4وقفه از تورم ناشي از دستمزد 4 ،وقفه از تورم ناشي از قيمت مواد اوليه و فلزات.
در نهايت ،آنها يک تخمين  12وقفهاي  Newey-Westاز ماتريس كواريانس را براي به دست
آوردن خطاهاي استاندارد پارامترهاي مدل استفاده كردهاند .نتايج نهايي حاصل از اين كار تجربي
براي كشور آمريکا به اين صورت است :الف) مدل به طور آماري معنادار ميباشد؛ ب) بنگاهها در
تنظيم قيمت به مالحظات آيندهنگر بيشتر از مالحظات گذشتهنگر توجه ميكنند.
سريجو ) (Serju 2006در مطالعهاي تحت عنوان «تخمين تابع توليد بالقوه براي جامائيکا» با
محوريت روش  SVARبه بررسي عوامل مؤثر بر تورم آن كشور پرداخته است .اين مقاله از روش
چند متغيره ،با محدوديت بلندمدت كه توسط بالنچارد و كواه )(Blanchard and Quah 1989
پيشنهاد شده ،به منظور برآورد توليد بالقوه و شکاف توليد براي جامائيکا استفاده كرده است .مزيت
اين روش اين است كه تحليلهاي سري زماني برپايه تئوريهاي اقتصادياند .اين مقاله ،همچنين
سري معادالت منحني فيليپس را كه در آن از شکاف توليدي كه به وسيله چهار روش (هادريک-
پرسکات ،باند -پس ،زماني خطي و  SVARبه صورت جداگانه تخمين زده شده ،را برآورد ميكند.
در اين معادالت ،به وسيله شکاف توليد ،فشارهاي تورمي اقتصاد برآورد ميگردد .دقت چهار مقدار
اندازه گيري شده شکاف توليد در پيشبيني تورم به وسيله منحني فيليپس آزمون شد.
به دنبال كاري كه آلن و رابينسون ) (Allen and Robinson 2004انجام داده اند ،تورم به
صورت منحني آيندهنگر در اقتصاد باز به صورت زير مدل سازي شده:
𝜋𝑡 = β1 Et𝜋𝑡+1 + β2 (L)gapt + β3 (L)ΔLert
()2
كه در آن 𝜋𝑡 ،نرخ تورم Et𝜋𝑡+1 ،تورم انتظاري و  β2ضريب هر يک از شکافهاي توليدي بوده كه
در معادله استفاده شده است و نرخ برابري ارز جامائيکا در برابر دالر آمريکا و  Lنيز عملگر وقفه
ميباشد كه در آن ،تورم تحت تأثير نرخ تورم انتظاري آتي ،شکاف توليدي و تغييرات نرخ ارز اسمي
قرار دارد و اين معادله براي هر يک از مقادير شکاف توليدي با استفاده از تکنيک  GMMبرآورد
گرديده است .ضريب شکاف توليد براي تکنيکهاي روند خطي و  SVARمثبت و در سطح  3درصد
معنيدار است.
نتايج نشان ميدهد كه شکاف محاسبه شده از مدلهاي هادريک -پرسکات و باند -پس ،از لحاظ
1. Hybrid

511

برآورد منحنی فيليپس مرکب کينزينهاي جديد  / ...عليرضا عرفانی ،ندا سميعی و فرزانه صادقی

آماري ،اطالعات كافي براي توضيح تورم با هر سطح منطقي از دقت را ارائه نميكند .مقايسه دقت
پيشبيني چهار مدل نشان ميدهد مدلهاي روند زماني و  SVARاز قدرت پيشبيني باالتري
برخوردارند.
مهرا ) (Mehra 2004در مطالعهاي تحت عنوان «شکاف توليد ،تورم انتظاري آتي و پوياييهاي
تورم :نگاهي ديگر به بررسي عوامل مؤثر بر تورم» ،پرداخته است .اين مقاله شواهدي را ارائه ميدهد
كه نشان ميدهد ورود شوکهاي عرضه در الگوي تركيبي مذكور ،اثرات معنيداري دارد .الگوي اصلي
اين تحقيق به صورت زير مي باشد:
b
f
𝜋𝑡 = w α(L)𝜋𝑡+1+ W Et𝜋𝑡+1 + byt + εt
()3
در اين معادله ،تورم جاري تابعي از شکاف توليدي دوره جاري ،تورم وقفهدار و تورم آتي است و
ميتوان با مقايسه ضرايب تخميني براي نرخهاي تورم با وقفه و تورم آتي ،اين موضوع را به عنوان
اهميت نسبي هر يک از متغيرهاي گذشتهنگر و آيندهنگر تورمي اين معادله ،در توضيح تورم دوره
جاري تفسير نمود.
اين مقاله دو ويرايش از الگوي تركيبي را كه در برگيرنده شوکهاي عرضه و تورم باوقفه است،
مورد تخمين قرار مي دهد .در الگوهاي مورد تخمين قرار گرفته مزبور ،ضريب تخميني شکاف توليد،
عالمتي صحيح (موافق الگو) و معنيدار و ضريب تخميني براي تورم انتظاري آتي از نظر مقداري
كوچک بوده و از نظر آماري نيز از صفر متفاوت نبوده و به عالوه ،ضريب تخميني تورم باوقفه به ميزان
معنيداري از ضريب تورم آتي بزرگتر بوده كه اين امر حاكي است كه تورم باوقفه ،مهمترين عامل
تعيين كننده تورم جاري است .همچنين فرضيه صفر مبني بر آنکه ضريب تخميني براي تورم وقفهدار
معادل يک است رد نميشود ،مشروط بر آنکه مبناي الگوي تركيبي مورد تخمين ،معادله فيليپس
سنتي باشد كه در آن ،تورم به تغييرات شکاف توليد نيز واكنش نشان نميدهد.
اين نتيجه استفاده از منحني فيليپس سنتي را تأييد مينمايد .در مجموع نتايج كار تجربي مقاله
حاكي از آن است كه تورم انتظاري عامل تعيين كننده مهمي براي تورم آتي محسوب نميشود.
در پژوهشهاي داخلي نيز بررسيهايي صورت گرفته كه مي توان به رساله دكتري متقي ()1311
كه در دوره  ،1313-1333تبادل نرخ تورم و توليد و آزمون ميزان طبيعي بيکاري و بيکاري تورم غير
افزايشي ) (NIIRUرا در ايران بررسي كرده است ،اشاره كرد .هدف از اين رساله ،آزمون شکل تبعي
منحني فيليپس و تعيين نرخ طبيعي بيکاري و ميزان بيکاري تورم غيرافزايشي بوده است .وي در اين
تحقيق مدلهاي خطي و غير خطي را بررسي كرده و در نهايت ،مدل هاي خطي را مناسب تشخيص
داده و به منظور به دست آوردن تخمينهاي دقيق از ميزان بيکاري تورم غيرافزايشي ،از روش حداكثر
درست نمايي و فيلتر كالمن ،استفاده كرده است .همچنين عنوان شده كه در حالت كلي ،در منحني
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خطي فيليپس بين ميزان طبيعي بيکاري و نرخ بيکاري تورم غيرافزايشي تفاوتي وجود ندارد .بنابراين
در ايران ،مقدار متوسط بيکاري تورم غيرافزايشي همان نرخ طبيعي بيکاري است.
كاظم زاده ( ،)1311در تحقيق خود نشان ميدهد كه رابطه كوتاهمدت و معکوس بين تورم و
بيکاري وجود دارد .همچنين فرضيه ميزان طبيعي بيکاري با استفاده از روش همگرايي تأييد ميشود
كه مقدار آن باال و در حدود  1/9درصد برآورد شده است .افزون بر اين ،با توجه به آزمون انگل-
گرنجر و يوهانسون ،رابطه بلندمدت بين تورم و بيکاري وجود ندارد كه اين امر حاكي از پذيرش ميزان
بيکاري طبيعي در ايران ميباشد.
موسوي محسني و سعيديفر ( )1333در مقالهاي تحت عنوان منحني فيليپس و تأثيرگذاري
سياست پولي در ايران ،با استفاده از يک نظام معادلهاي نزديک به  VARكه بر مبناي روش شناسي
اجزاي غير قابل مشاهده قرار داشته و با استفاده از روش  SURبرآورد شده ،به بررسي اثرگذاري
سياستهاي پولي در اقتصاد ايران پرداخته است .نتايج حاصل از برآورد ضرايب ،يک رابطه معکوس
دائمي بين تورم و بيکاري را مشخص ميكند كه نشان از تأثيرگذاري سياست پولي ،هم در كوتاهمدت
و هم ،در بلندمدت در اقتصاد ايران دارد .اين نتيجه به نوعي پيامدهاي سياستگذاري پولي در اقتصاد
ايران را ترسيم ميكند .در اين مقاله ،براي محاسبه متغيرهاي غيرقابل مشاهده از روش فيلتر هادريک-
پروسکات استفاده شده است.
گرجي و فوالدي ( )1331به بررسي منحني فيليپس كينزينهاي جديد براي اقتصاد ايران
پرداخته و در كنار بررسي تاريخي منحني فيليپس ،مدل كينزينهاي جديد را مورد آزمون قرار
داده اند كه نشان ميدهد كه ميان تورم و بيکاري در كوتاهمدت و بلندمدت ،رابطه و تعامل وجود
دارد ،ولي اين ارتباط در بلندمدت ضعيفتر از كوتاهمدت است كه حاكي از اثرگذاري سياستهاي
طرف تقاضا در كوتاهمدت و بلندمدت ميباشد .در اين بررسي ،از آمارهاي ساالنه براي اقتصاد ايران
طي سالهاي  1333 -1331بهره برداري و براي برآورد نرخ تورم انتظاري و نرخ بيکاري طبيعي كه
متغيرهايي غيرقابل مشاهده هستند ،از فيلتر هادريک -پرسکات استفاده شده است .اين فيلتر يک
فيلتر خطي دوطرفه در طول زمان مي باشد .نتايج نشان ميدهد كه همه متغيرهاي مدل نامانا بوده
و استفاده از مفهوم همجمعي روش  OLSبراي متغيرهاي نامانا مناسب است.
جاللي و شيرافکن ( )1333در مقالهاي به بررسي اثر سياستهاي پولي بر نرخ بيکاري از طريق
منحني فيليپس كينزينهاي جديد در اقتصاد ايران پرداختند .در اين مقاله تأثير سياستهاي پولي
انبساطي بر ميزان بيکاري طبيعي و بيکاري همراه با تورم غيرافزايشي ( )NAIRUبا توجه به منحني
فيليپس (نيوكالسيکها و نيوكينزينها) بررسي گرديده و از روش سري زماني مبني بر تکنيک VAR
و روشهاي ساختاري مبني بر تکنيک  OLSو به منظور تعيين مقادير غيرقابل مشاهده نرخ تورم
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انتظاري ،ميزان بيکاري طبيعي و توليد بالقوه از فيلتر هادريک -پرسکات استفاده شده و نتايج تخمين
در اين مقاله ،وجود تبادل بين بيکاري و تورم را در اقتصاد ايران تأييد ميكند ،به اين مفهوم كه
منحني فيليپس با توجه به هر دو فرض انتظارات عقاليي و انتظارات تطبيقي براي اقتصاد ايران ،هم
در بلندمدت و هم ،در كوتاهمدت نزولي و لذا اعمال سياست پولي انبساطي در هر دو دوره بر متغيرهاي
واقعي اقتصاد اثرگذار است ،به اين صورت كه هر سياستي از جانب دولت به منظور كاهش بيکاري در
نظر گرفته شود ،به افزايش تورم منجر ميگردد.
مهرابي بشرآبادي ،شرافتمند و باغستاني ( )1331در مقاله خود با عنوان «بررسي تأثير شوکهاي نرخ
ارز و شکاف توليد بر تورم در ايران» ،به تأثير شوکهاي نرخ ارز و شکاف توليد بر تورم اقتصاد ايران با
استفاده از فيلتر هدريک -پرسکات و فيلتركالمن جهت تجزيه شوکهاي نرخ ارز و شکاف توليد طي دوره
 1391:1-1339:4در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحيح خطاي برداري پرداختهاند .آنها در بررسي
خود نشان دادند كه شوکهاي مثبت نرخ ارز ،تأثير منفي و شوکهاي منفي نرخ ارز ،تأثير مثبت (تقارن
شوکها) بر تورم دارند و پايداري تورم در بلندمدت كمتر از كوتاهمدت به نرخ ارز وابسته و همچنين ،شکاف
توليد ناخالص داخلي و حجم پول بر تورم تأثير مثبت و معنيداري داشته است .از اين رو ،اتخاذ سياستهاي
ارزي مناسب ميتواند يکي از راههاي كنترل تورم در ايران باشد.
 .4مبانی نظري
 .4-5دادهها
به منظور برآورد مدل نئوكينزينهاي جديد مفروض در اين مقاله ،دادههاي مربوط به متغيرهاي نرخ
تورم و توليد ناخالص داخلي براي سالهاي  1333تا  1331از بانک سريهاي زماني موجود در سايت
بانک مركزي و براي محاسبه توليد ناخالص داخلي واقعي از سه فيلتر كالمن ،فيلتر هدريک -پروسکات
و فيلتر باند -پس بهره گرفته شده است .بر اساس نتايج به دست آمده ،شکاف توليد كه تفاضل توليد
ناخالص واقعي از توليد ناخالص داخلي بالقوه ميباشد ،محاسبه گرديد .همچنين براي برآورد دادههاي
مربوط به نرخ تورم انتظاري كه در فيليپس كينزينهاي جديد طبق الگوي انتظارات عقاليي شکل
ميگيرد ،از فيلتر هادريک -پرسکات كه يک فيلتر خطي دو طرفه در طول زمان ميباشد ،استفاده
شده است .تمام دادههاي مورد استفاده در اين مقاله به صورت لگاريتمي ميباشد.
 .4-2پااليه کالمن

5

پااليه كالمن در سال  1191توسط كالمن در ادبيات مهندسي وارد شد و پس از آن وارد مباحث
1. Kalman Filter
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اقتصادي گرديد .پااليه كالمن ،يک روش بازگشتي براي پيشبينيهاي بهينه از متغيرهاي غير قابل
مشاهده و برآوردهاي كارا از پارامترهاي مدلهاي فضا -حالت و مبتني بر اميد رياضي است .از ويژگي-
هاي اميد شرطي اين است كه بهترين پيشبيني را با حداقل مربعات خطا ( )MSEفراهم ميكند.1
لذا در مدلهاي فضا -حالت ،پيشبينيها براي زمان  tمشروط به استفاده از تمامي اطالعات موجود
در زمان ( )t-1صورت ميگيرد.
از آنجا كه نظريههاي اقتصادي شامل متغيرهاي غير قابل مشاهدهاي همچون درآمد دائمي،
انتظارات ،نرخ بهره واقعي انتظاري ،توليد بالقوه ،دستمزد شرطي و شوکهاي طرف عرضه و تقاضا
بوده ،مدلهاي وضعيت -حالت كه توانايي گنجاندن اين متغيرها را در مدل دارا ميباشند ،از توانايي
كاربردي وسيع در مباحث اقتصادي برخوردارند .همچنين در مدلهايي كه در آنها پارامترهاي مدل
در طول زمان در حال تغييرند نيز استفاده ميكنند (كاوند و باقري.)1339 ،
 .4-9پااليه هودريک و پروسکات)HP( 2
اين روش ،يک روش تک معادلهاي است كه در سال  1131توسط هودريک و پرسکات معرفي شد و
از شهرت بيشتري برخوردار ميباشد .منطق استفاده از اين روش آن است كه ميتوان تکانههاي
مشاهده شده را به اجزاي دائمي (عرضه) و موقتي (تقاضا) تفکيک كرد .براي فيلتر يک متغيره ،تنها
تفاوت مشخص بين تکانه عرضه و تقاضا ،دائمي و موقتي بودن اثرات آن ميباشد .تکانه عرضه ،اثرات
دائمي بر متغير واقعي مورد استفاده دارد؛ در حالي كه تکانه تقاضا صرفاً اثرات موقتي دارد .فيلتر
هدريک -پروسکات ( HPفيلتر) يک روش بسيار رايج براي برآورد توليد بالقوه است .روند توليد با به
حداقل رساندن تركيبي از شکاف بين توليد واقعي و روند توليد و نرخ رشد روند توليد ،به دست
ميآيد .هدريک -پروسکات در سال  1111رابطه زير را براي محاسبه شکاف  GDPپيشنهاد كردند:
𝑇
𝑇
𝑇
𝑇
2
min ∑𝑇𝑡=0(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡𝑇 )2 + 𝜆 ∑𝑇−1
()4
]) 𝑡=2 [(𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 ) − (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1
𝑇
كه در آن 𝑦𝑡 ،لگاريتم روند توليد 𝑦𝑡 ،لگاريتم توليد واقعي و  λدرجه همواري روند ميباشد و براي
سريهاي ساالنه مقدار  λبرابر با  111منظور ميشود ).(Hodrick-Prescott, 1997
 .4-4پااليه باند -پس)BP( 9
يکي ديگر از روشهاي اخير براي تجزيه روند چرخه كه به تفکيک تکرارهاي خاص در دادهها كمک
 .1براي اطالع بيشتر به فصل  4كتاب «تحليل هاي سري زماني هميلتون» مراجعه شود.
2. Hodrick-Prescott Filter
3. Band-pass filters
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ميكند ،استفاده از فيلترهاي «باند گذر» ميباشد .به عبارت ديگر ،فيلترهاي باند -پس جزء دورهاي
يک روند را از طريق تعيين دامنهاي براي تکرار آن جدا ميكند .آنها فيلترهاي خطياند كه يک حركت
دو طرفه متوسط دادهها است ،جايي كه در آن چرخهها در يک "باند" استخراج ميشوند ،كه يک
محدوده مشخص باالتر و پايينتر را به ما ميدهد ).(Chistiano and Fitzgerald, 1999
ايده فيلتر باند -پس ،از تئوري تجزيه و تحليل طيفي سري زماني ميآيد ،و متکي بر قضيه نمايش
طيفي است كه طبق آن ،هر سري زماني در داخل يک رديف گستردهاي ميتواند به مؤلفههاي تکراري
مختلف تجزيه شود .يکي از واضحترين نمونه كارها از اين رويکرد ،كار مربوط به باكستر و كينگ
) (Baxter and King 1999است.
 .4-1شکاف توليد
داليل استفاده از فيلترينگ به شرح ذيل است:
الف) اين روش ،تواترهاي مربوط به چرخههاي تجاري را از توليد جدا مي كند.

ب) اين روش ،جزء سيکلي را كه از مدلهاي سري زماني قابل قبول به دست ميآيد ،بسيار نزديک
ميسازد.
با توجه به معرفي فيلترها و عملکرد آنها ،ميتوان با استفاده از آمار مربوط به توليد ناخالص داخلي
طي دوره  1331-1331توليد ناخالص داخلي بالقوه را محاسبه كرد .حال با توجه به مقدار توليد
بالقوه ،شکاف توليد از طريق رابطه زير محاسبه ميشود:
توليد ناخالص داخلي بالقوه  -توليد ناخالص داخلي واقعي = شکاف توليد
 .4-6تصريح مدل
آزمون تجربي منحني فيليپس نئوكينزي ،اغلب از طريق تخمين يک الگوي تركيبي (هايبريدي) انجام
ميشود .گالي و گلتر ) (Gali and Gertler 1999مدل كالوو را با بيان اينکه بخشي از بنگاهها كه
قيمتها را با استفاده از يک قاعده سرانگشتي 1بر اساس پيشينه اخير از رفتار قيمت كل تعيين
ميكنند ،تغيير دادند.
در اين مدل ،تعدادي از بنگاهها قيمتهاي خود را بر مبناي رفتار آيندهنگر و مابقي بر مبناي يک
قاعده سرانگشتي كه در آن قيمتها به تورم باوقفه مرتبط است ،تنظيم ميكنند .اينکه تورم با چه
هزينهاي كاهش مييابد ،به ضرايب تورم وقفهدار و تورم انتظاري بستگي دارد .اگر ضرايب با وقفه
بزرگ باشد ،آنگاه تورم به گذشته خود مرتبط ميشود و اعمال سياست پولي با يک وقفه بزرگ بر
روي تورم اثر ميگذارد .در حقيقت ،اين رويکرد تلفيقي است از مدل كينزينهاي جديد كه تنها به
1. Rule of Thumb
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انتظارات تورمي (منحني فيليپس آيندهنگر خالص) و منحني فيليپس كه تنها به تورم وقفهدار (منحني
فيليپس استاندارد) توجه دارد .به دليل حضور تورم وقفهدار در مدل ،انتظار بر اين است كه دادههاي
تورم ،مدل را به خوبي برازش كند .مدل اصالحي آنها ويژگي تركيبي (هيبريدي) به فرم زير دارد:
𝑡𝑦𝑏 𝜋𝑡 = 𝑤 𝑏 𝑎(𝐿)𝜋𝑡−1 + 𝑊𝑓 𝐸𝜋𝑡+1 +
()3
در اين بررسي نيز از مدل باال بهره گرفته شده و معادالت به كار رفته به صورت زير است:
𝑡𝑦𝑐𝑏 𝜋𝑡 = 𝑤 𝑏 𝑎(𝐿)𝜋𝑡−1 + 𝑊𝑓 𝐸𝜋𝑡+1 +
()9
𝑏
𝑓
𝑡𝑦𝑝𝜋𝑡 = 𝑤 𝑎(𝐿)𝜋𝑡−1 + 𝑊 𝐸𝜋𝑡+1 + 𝑏ℎ
()1
𝑏
𝑓
𝑡𝑦𝑝𝑏𝑏 𝜋𝑡 = 𝑤 𝑎(𝐿)𝜋𝑡−1 + 𝑊 𝐸𝜋𝑡+1 +
()3
در اين معادالت ،تورم جاري( 𝑡𝜋) تابعي از تورم باوقفه ( ،)𝜋𝑡−1تورم آتي ( )𝜋𝑡+1ميباشند .در
معادله ( )9شکاف توليد دوره جاري ( 𝑡𝑦) بر اساس فيلتر كالمن ( 𝑡𝑦𝑐) ،در معادله ( )1بر اساس فيلتر
هودريک -پرسکات ( 𝑡𝑦𝑝 )ℎو در معادله ( )3بر اساس فيلتر باند -پس ( 𝑡𝑦𝑝𝑏) محاسبه شده است.
ميتوان با مقايسه ضرايب تخميني براي نرخهاي تورم باوقفه و تورم آتي ،اين موضوع را به عنوان
اهميت نسبي هر يک از متغيرهاي گذشتهنگر و آيندهنگر تورمي اين معادله ،در توضيح تورم دوره
جاري تفسير نمود .ضريب 𝑏 𝑤 وزن تورم وقفهدار ميباشد و نسبت بنگاههايي كه قيمتها را براساس
قاعده سرانگشتي تنظيم ميكنند را اندازهگيري ميكند .در اين الگوي تركيبي ،هم تورم آتي و هم،
تورم باوقفه حضور دارند و براي آزمون آن ،اين موضوع بررسي ميشود كه آيا ضريب تخميني براي
تورم آتي به ميزان معنيداري از ضريب تورم وقفهدار بزرگتر است؟
 .3آزمون متغيرها و برآورد مدل
 .1-5بررسی پايايی متغيرها
سريهاي زماني ،يکي از مهمترين دادههاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل تجربي هستند.
در تحقيقات ،همواره چنين فرض شده كه سري زماني ماناست و اگر اين حالت وجود نداشته باشد،
آزمونهاي آماري كه اساس آنها بر پايه  ،F ،tخي دو و  ...بنا شده است ،مورد ترديد قرار ميگيرد .از
طرفي ،اگر متغيرهاي سري زماني مانا نباشد ،ممکن است مشکلي به نام رگرسيون كاذب بروز كند.
از اين رو ،در برخورد با سري هاي زماني ،ابتدا متغيرها را از نظر پايايي مورد آزمون قرار ميدهيم.
استفاده از روش  OLSدر برآورد ضرايب مدل با استفاده از دادههاي سري زماني ،بر اين فرض استوار
است كه متغيرهاي الگو پايا هستند .يک متغير سري زماني وقتي پاياست كه ميانگين ،واريانس و
كواريانس آن در طول زمان ثابت باقي بماند و تابعي از زمان نباشد .يکي از آزمونهاي مهم براي
بررسي مانايي (پايايي) ،آزمون ريشه واحد و نتايج اين آزمون بر طبق آزمون ديکي -فولر تعميم يافته،
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در جدول ( )1ارائه شده است.
با توجه به كميت آماره آزمون و مقادير بحراني ارائه شده در جدول ،نتايج زير به دست ميآيد:
سطح مانايي همه متغيرها جز تورم جاري I)1( ،ميباشد و به عبارتي در سطح پايا ميباشند .در حالي
كه تورم جاري با يک مرتبه تفاضل گيري مانا مي گردد ،يعني داراي سطح مانايي ( I)1ميباشد.
جدول  .5نتايج آزمون پايايی متغيرها با استفاده از آزمون ديکی فولر تعميم يافته
تفاضل مرتبه اول

در سطح
نام متغير

آماره
آزمون

كميت
بحراني
( 3درصد)

آماره آزمون

تورم جاري

-2331

-2311

-1312

-2312

تورم آتي

-4331

-2312

-

-

تفاضلمرتبه دوم
كميت
بحراني
( 3درصد)

نتيجه
آزمون
)I(1
)I(0

كميت
بحراني
( 3درصد)

آماره آزمون
-

-

-

-

شکاف توليد
(كالمن)

-3393

-2312

-

-

-

-

)I(0

شکاف توليد
(هدريک-پرسکات)

-4343

-2312

-

-

-

-

)I(0

شکاف توليد
(باند-پس)

-9399

-2312

-

-

-

-

)I(0

مأخذ :يافتههاي تحقيق

 .1-2آزمون فيليپس پرون
پرون ) (Perron 1989نشان داد كه وجود تغيير ساختاري در سريهاي زماني مانا مي تواند موجب
پديد آمدن ريشه هاي واحد صوري گردد .هندري و نيلي ) (Hendery and Neale 1991نيز بر
اساس آزمايشات مونت كارلو نشان دادند كه حتي شکستهاي ساختاري كوچک در تابع روند مي تواند
قدرت آزمونهاي متعارف ريشه واحد را به شدت كاهش دهد.
با توجه به انتقادهاي پرون از روش آزمون ريشه واحد ديکي فولر ،در زماني كه شکست ساختاري
در سري هاي زماني وجود دارد ،بررسي شکست ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون ضروري است.
وجود شکست ساختاري با توجه به تحوالت اقتصادي ايران ،در اوايل انقالب و با توجه به تغييرات
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و تغييرات شگرف كه در متغيرهاي اقتصاد كالن كشور ايجاد نمود ،قابل
دفاع است .در اين شرايط ،نتايج آزمون هاي ريشه واحد ديکي فولر ترديد آميز بوده و براي اطمينان
كامل از غير ساكن بودن متغيرها ،ضروري است كه از آزمون فيليپس پرون نيز استفاده شود
(گوگردچيان و ميرهاشمي.)1311 ،
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جدول  .2نتايج آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي مدل بر اساس آماره فيليپس -پرون
تفاضل مرتبه اول

در سطح
نام متغير

آماره
آزمون

كميت
بحراني
( 3درصد)

آماره آزمون

تورم جاري

-2319

-2311

-1332

-2312

تورم آتي

-2311

-2311

-

-

تفاضلمرتبه دوم
كميت
بحراني
( 3درصد)

نتيجه
آزمون

)I(1
)I(0

كميت
بحراني
( 3درصد)

آماره آزمون
-

-

-

-

شکاف توليد
(كالمن)

-2331

-2311

-4311

-2312

-

-

)I(1

شکاف توليد
(هدريک-پرسکات)

-3319

-2311

-

-

-

-

)I(0

شکاف توليد
(باند-پس)

-3314

-2312

-

-

-

-

)I(0

مأخذ :يافته هاي تحقيق

نتايج آزمون فيليپس پرون كه در جدول ( )2ارائه شده است ،نشان مي دهد كه تورم جاري و
شکاف توليد (بر اساس فيلتر كالمن) با يک مرتبه تفاضل گيري مانا مي شوند ،بقيه متغيرها داراي
سطح مانايي از درجه ) I(0هستند.
 .1-9آزمون پرون جهت بررسی شکست ساختاري در متغير تورم جاري
تنها متغير تورم جاري در اين مدل داراي درجه مانايي متفاوتي از ساير متغيرها مي باشد كه اين هم
به علت شکست ساختاري مي باشد .لذا ابتدا نقطه شکست ساختاري بر اساس شکل ترسيم شده از
تورم جاري مشخص گرديد و با وارد كردن متغير مجازي به عنوان نقطه شکست ساختاري ،مانايي
اين متغير را بررسي كرديم .اين روش به صورت تغيير در عرض از مبدأ تابع روند مي باشد.
اولين الگويي كه مي توان به هنگام تغيير ساختاري در نظر گرفت ،الگويي است كه اجازه مي دهد
تا تغيير برونزايي در سطح متغير سري زماني اتفاق افتد .اين الگو تحت فرضيه صفر داراي ريشه واحد
و نامانا است و به صورت زير نوشته مي شود:
H0 : πt = µ + d TB + ρ πt-1 + ut

كه  TBمتغير مجازي استتت كه براي ستتال  t= TB +1برابر با يک ميباشتتد و براي بقيه ستتالها
كميت صفر را اختيار مي كند و  TBزمان شک ست ساختاري ا ست .رابطه رگر سيون باال برآورده
مي شود و آنچه مهم ا ست ضريب  )ρ̂( πt-1و كميت آماره آن مي با شد .كميت هاي بحراني مورد
آزمون توستتط پرون استتتخراج و جدول بندي شتتده استتت .اين مقادير بحراني با توجه به كميت λ
ن سبت زمان بروز شک ست ساختاري به حجم نمونه (𝑛 )λ = 𝑇𝐵/را ن شان مي دهد (نوفر ستي،
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 .)1313به منظور انجام آزمون ريشه واحد (نامانايي) ،فرضيه صفر و فرضيه مقابل زير را مورد توجه
قرار مي دهيم:
H0 : ρ ≥ 1
H1 : ρ <1

كميت آماره آزمون بر اساس صحت  H0برابر است با:
𝜌̂ − 𝜌 𝜌̂ − 1 0.514 − 1
=
=
= −4.05
̂𝜌𝑆
̂𝜌𝑆
0.120
مقادير بحراني توزيع حدي آماره آزمون ̂𝜌𝑡 به هنگام تغيير ساختاري در عرض از مبدأ نشان

=𝜏

مي دهد كه براي كميت  λ=0.30نزديک ترين كميت به  λ=0.33محاسبه شده در اين مورد ،مقادير
بحراني در سطح  2/3درصد 3 ،درصد و  11درصد به ترتيب ،برابر با  -3/19 ،-4/13و  -3/49است .با
توجه به مقدار محاسبه شده كميت آماره آزمون كه  -4/13است و از قدر مطلق تمامي كميت هاي
بحراني ارائه شده در سطوح مختلف معني دار بودن به صورت قدرمطلق بزرگتر است H0 ،رد مي شود،
يعني نمي توان پذيرفت كه  ρ ≥ 1است.
به عبارتي ديگر ،سري زماني مورد نظر داراي ريشه واحد نيست و در نتيجه روند ،مانا مي باشد.
در حالي كه در روش آزمون ريشه واحد ديکي -فولر تعميم يافته بدون توجه به شکست ساختاري
اين متغير ،داراي ريشه واحد و فرايندي نامانا است ،در صورتي كه واقعيت امر جز اين است.
 .1-4آزمون هاي همجمعی
چنانچه آزمون ديکي -فولر تعميم يافته نشان دهد كه برخي يا تمام متغيرهاي موجود در مدل ،غير
ساكن هستند ،لزوماً بدين معنا نمي باشد كه به كار گرفتن اين متغيرها در مدل ،باعث رگرسيون
كاذب مي شود؛ زيرا مساله غيرساكن بودن را مي توان در صورتي كه تركيب خطي متغيرهاي
غيرساكن ،ساكن يعني ) I(0باشند ،حل نمود؛ كه در اين حالت ،گفته مي شود كه متغيرها همجمع
هستند .بنابراين تركيب خطي ،روندتصادفي را در دو سري نامانا خنثي مي كند و درنتيجه رگرسيون
معنادار خواهد بود .يعني رگرسيون كاذب نيست؛ لذا در صورت وجود متغيرهاي غيرساكن (نامانا) در
مدل ،الزم است كه آزمون همجمعي بين متغيرها صورت گيرد.
در اين مقاله از دو آزمون همجمعي (آزمون انگل -گرنجر تعميم يافته و آزمون دوربين -واتسون
رگرسيون همجمعي) كه معموالً به كار گرفته ميشوند ،استفاده شده است.
 .1-4-5آزمون انگل -گرنجر تعميم يافته براي همجمعی
براي اطمينان از اينکه مدل مورد نظر با مشکل رگرسيون كاذب مواجه نيست ،ميتوان از آزمون انگل-
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گرنجر تعميم يافته استفاده كرد .بدين ترتيب ،ابتدا معادالت ( )1( ،)9و ( )3مدل مورد نظر با استفاده
از روش  OLSتخمين زده ميشود و سپس جمالت خطاي معادالت رگرسيون استخراج ميگردد.
سپس به روش ديکي فولر تعميم يافته ( )ADFناپايي جمالت خطا را آزمون ميكنيم .بر اساس اين
آزمون اگر جمالت خطاي رگرسيون پايدار باشد ،همجمعي پذيرفته ميشود ،اين بدان معني است كه
معادالت نشاندهنده رگرسيون كاذب نيست و ميتوانيم برآورد معادالت را در سطح بررسي كنيم،
در غير اين صورت ،در معادالت رگرسيون كاذب وجود دارد (محمدنيا و بهرامي نيا .)1334 ،نتايج
آزمون ريشه واحد جمالت خطاي رگرسيون (جدول ( ))4نشان ميدهد كه در معادالت ،رگرسيون
كاذب وجود ندارد؛ يعني اينکه ارتباط كاذب بين متغيرها وجود ندارد و در نتيجه ،فرض صفر رد و
فرض مقابل مبني بر وجود همجمعي بين متغيرها پذيرفته ميشود و ميتوانيم مدل را در سطح برآورد
كنيم.
جدول  .9آزمون ريشه واحد ديکی -فولر تعميم يافته ( )ADFبراي جمالت اخالل
در سطح

نام متغير
آماره آزمون

آماره آزمون

پسماند مدل ()1

-1333

-2312

پسماند مدل ()2

-1394

-2312

پسماند مدل ()3

-9334

-2312

نتيجه
آزمون

)I(0
)I(0
)I(0

مأخذ :يافتههاي تحقيق

 .1-4-2آزمون دوربين -واتسون رگرسيون همجمعی )(CRDW

براي تخمين از روش بردارهاي خودرگرسيوني ،نياز به بررسي درجه هم انباشتگي بين متغيرهاي الگو
است .در اين تحقيق از آزمون دوربين -واتسون رگرسيون همجمعي (CRDW) 1براي تعيين درجه
انباشتگي بين متغيرها استفاده شده و يک روش ساده و سريع براي بررسي همجمعي دو متغير  Xtو
 ،Ytاستفاده از آزمون دوربين -واتسون رگرسيون همجمعي بوده و در اين آزمون ،فرضيه صفر ،آن
است كه فرايند جمالت اخالل رگرسيون ( )Utگام تصادفي و نامانا است ،يعني:
)Vt~IN (0,σ2

Ut=Ut-1+Vt ,

و فرضيه مقابل ،عنوان مي كند كه جمالت اخالل داراي فرايند خود توضيح مرتبه اول و مانا است.
)Vt~IN (0, σ2

Ut=ρUt-1+Vt ,
|ρ|˂1

1. Co Integration Regression Durbin-Watson Test
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حال اگر كميت آماره آزمون  D.Wمربوط به رگرسيون همجمعي كمتر از مقادير بحراني باشد ،فرضيه
صفر پذيرفته ميشود ،يعني جمالت اخالل  Utنامانا و گام تصادفي است (نوفرستي .)1331 ،كميت هاي
بحراني مربوط به اين آزمون توسط سارگان و بارگاوا محاسبه شده است كه به صورت زير مي باشند:
جدول  .4مقادير بحرانی آزمون CRDW
سطح معني دار بودن

كميت بحراني

%1

1/311

%3

1/339

%11

1/323

مأخذ :نوفرستي1313 ،

به منظور انجام اين آزمون ،ابتدا مدلهاي مورد نظر را به روش حداقل مربعات معمولي مورد تخمين
قرار گرفت .با توجه به نتايج به دست آمده ،اگر آماره آزمون  D.Wبزرگتر از ضريب تعيين  R2باشد ،احتمال
وجود رگرسيون كاذب رد ميشود .براي انجام آزمون فرضيه  ،d=0آماره دوربين -واتسون محاسبه شده در
رگرسيون تخمين زده شده با كميتهاي بحراني ارائه شده توسط سارگان و بارگاوا مقايسه ميشود
(نوفرستي.)1331 ،
نتايج نشان ميدهد كه براي مدل ( )9مقدار آماره  D.W= 2311از كميتهاي بحراني ارائه شده
حتي در سطح  11درصد بزرگتر است .پس فرض صفر رد ميشود .يعني جمالت اخالل مانا هستند.
همچنين  DW>R2ميباشد كه احتمال كاذب بودن رگرسيون رد ميگردد .در نتيجه ميتوان چنين
استنباط كرد كه يک رابطه تعادلي بلند مدت بين متغيرهاي الگوي مورد نظر به گونهاي كه در اين
الگو تصريح شده است ،وجود دارد .براي مدلهاي ( )1و ( )3نيز همين نتايج حاكم است و در مورد
آنها نيز احتمال وجود رگرسيون كاذب رد مي شود و بين متغيرهاي الگو رابطه وجود دارد كه به
صورت زير بيان مي شود.
جدول  .1آماره دوربين -واتسون و ضريب تعيين در مدل هاي برآوردي
مدل ()3

مدل ()1

مدل ()9

آماره

1331

2312

2311

1313

1314

1313

1314

1313

1314

Durbin-Watson stat
R-squared
Adjusted R-squared

مأخذ :يافته هاي تحقيق
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 .1-1آزمون شکست ساختاري
در خصوص تئوري هاي اقتصاد كالن ،وجود نامانايي مخالف اين عقيده رايج در چرخه هاي تجاري
است كه اثر تکانه ها و اختالالت ،گذرا و ميرا است و متغيرهايي نظير توليد ناخالص داخلي و ملي
حول و حوش يک روند زماني كم و بيش با ثبات نوسان مي كند .بنابراين بسيار مهم است كه اعتبار
آزمون ريشه واحد را به عنوان يک واقعيت تجربي به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار داد (نوفرستي،
.)1331
) Perron (1989معتقد است كه اغلب سري هاي زماني اقتصاد كالن داراي مشخصه ريشه واحد
نيستند .وي بيان مي كند كه وجود ريشه واحد و نامانايي كه در اغلب متغيرهاي سري زماني اقتصاد
كالن توسط ) Nelson and Plosser (1982به تأييد رسيده ممکن است به دليل عدم توجه به
شکست عمده ساختاري در روند اين متغيرها بوده باشد .براي مشخص كردن شکست ساختاري در
سري زماني از آزمون شکست ساختاري (چاو) استفاده مي شود .ابتدا مدل هاي ( )1( ،)9و ( )3را
برآورد ،سپس آزمون شکست ساختاري صورت پذيرفت .بر اساس نتايج ،شکست ساختاري براي
معادالت مورد بررسي در سال ( 1331زمان پيروزي انقالب اسالمي) وجود دارد كه نتايج اين آزمون
براي اين مدل ها در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  .6آزمون چاو (شکست ساختاري)
معادله ()9

Prob

Value

1331Chow Breakpoint Test:

13131

33233

13111

13134

13121

13911

F-Statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

Prob

Value

1331Chow Breakpoint Test:

13141

33113

13123

13319

13121

13111

F-Statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

Prob

Value

1331Chow Breakpoint Test:

13121

33311

13111

113119

13112

113111

F-Statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

معادله ()1

معادله ()3
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با توجه به شکست ساختاري موجود در معادالت ،از آزمونهاي همجمعي براي نشان دادن عدم
كاذب بودن رگرسيونها استفاده مي كنيم.
 .1-6نتايج آزمون
در اين قسمت ،منحني فيليپس كينزينهاي جديد با استفاده از آمارهاي ساالنه  1333-1331و از
روش ساده  OLSبرآورد ميگردد .در اين مدلها متغيرهاي مجازي را بر اساس آزمون شکست
ساختاري وارد مدل كرديم كه نتايج آماري مناسبتري را نسبت به حالتي كه متغير مجازي را در نظر
نگيريم ،نتيجه ميدهد .پس از آن ،آزمونهاي تشخيص مورد استفاده قرار ميگيرد تا صحت و اعتبار
روابط تخمين زده شده مورد آزمون قرار گيرد .نتايج برآورد ضرائب و آزمونهاي تشخيص در زير به
تفکيک آورده شده است.
𝜋𝑡 = 0.376 𝜋𝑡−1 + 0.73 𝐸𝜋𝑡+1 + 5.28 𝑐𝑦𝑡 − 0.33 𝐷57
(الف)
)(3311
)(4334
)(1339
)(-1313
2
Durbin-Watson st = 2312
R = 1319
𝜋𝑡 = 0.377 𝜋𝑡−1 + 0.649 𝐸𝜋𝑡+1 + 1.04 ℎ𝑝𝑦𝑡 − 0.11 𝐷57
(ب )
)(3313
)(4311
)(1331
)(-1339
Durbin-Watson st = 2312
R2 = 1313
𝜋𝑡 = 0.331 𝜋𝑡−1 + 0.67 𝐸𝜋𝑡+1 + 4.21 𝑏𝑝𝑦𝑡 + 0.01 𝐷57
( ج)
)(2344
)(4329
)(1343
)(1331
Durbin-Watson st = 1331
R2 = 1313
همان طور كه مالحظه مي شود ،در اين مدل ها تنها تورم با وقفه و تورم انتظاري (آتي) معني دار
مي باشند و ساير متغيرها معني دار نمي باشند .در حالي كه آزمون شکست ساختاري حاكي از وجود
شکست ساختاري در سال  1331را دارد و همچنين از لحاظ تئوري شکاف توليد بر نرخ تورم اثر
دارد .لذا بر اين اساس ،زماني كه آزمون ناهمساني واريانس (آزمون گلجسر )1براي معادالت به كار
برده مي شود ،حاكي از وجود ناهمساني واريانس دارد كه در جدول  1نشان داده شده است .لذا براي
رفع مشکل ناهمساني واريانس ،از روش حداقل مربعات وزني )GLS( 2استفاده شد.

1. Glejser
2. Weighted least squares
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جدول  .7آزمون گلجسر ،آزمون ناهمسانی واريانس
معادله ()9

Prob

Value

Heteroskedasticity Test: Glejser

13111

33392

13112

193211

13111

113191

F-Statistic
Obs *R-squred
Scaled explained SS

Prob

Value

13113

43311

13119

143333

13113

193111

Prob

Value

Heteroskedasticity Test: Glejser

13121

33142

13131

113333

13111

243311

F-Statistic
Obs *R-squred
Scaled explained SS

معادله ()1

Heteroskedasticity Test: Glejser
F-Statistic
Obs *R-squred
Scaled explained SS
معادله ()3

پس بنابراين بار ديگر مدل هاي  9تا  3را با توجه به شکست ساختاري و مشکل ناهمساني واريانس
برآورد كرديم كه نتايج نسبت به حالت هاي قبل بهبود يافت و همچنين با تئوري مطابقت دارد .نتايج
برآورد ضرائب و آزمونهاي تشخيص در زير به تفکيک آورده شده است.
𝜋𝑡 = 0.327 𝜋𝑡−1 + 0.94 𝐸𝜋𝑡+1 + 3.95 𝑐𝑦𝑡 − 0.70 𝐷57
(الف)
)(2333
)(9331
)(1333
)(-3321
2
Durbin-Watson st = 1331
R = 1333
𝜋𝑡 = 0.386 𝜋𝑡−1 + 0.758 𝐸𝜋𝑡+1 + 1.05 ℎ𝑝𝑦𝑡 − 0.39 𝐷57
(ب)
)(3311
)(3333
)(2349
)(-1313
Durbin-Watson st = 2319
R2 = 1311
𝜋𝑡 = 0.288 𝜋𝑡−1 + 1.52 𝐸𝜋𝑡+1 + 10.54 𝑏𝑝𝑦𝑡 + 0.01 𝐷57
( ج)
)(2311
)(3323
)(1311
)(-3313
Durbin-Watson st = 1332
R2 = 1393
تخمين هاي (الف) تا (ج) نشان دهنده برآورد مدل منحني فيليپس مركب نئوكينزينهاي جديد
در حالتي است كه شکاف توليد و متغير مجازي براي شکست ساختاري سال  1331وارد مدل شده
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است .در اين مدل ها ،هم تورم دوره قبل و هم ،تورم آتي (انتظاري) بر تورم جاري اثرگذار است و
هم ،شکاف توليد اثري معني دار و مثبت بر تورم جاري دارد.
در معادله (الف) يک واحد افزايش در تورم گذشته و تورم آتي ،به ترتيب باعث افزايش  13321و
 1314واحدي در تورم جاري ميگردد كه نشاندهنده تأثير سياستهاي پولي بر تورم جاري است كه
در واقع ،قسمتي از تورم موجود ناشي از تورمهاي گذشته و تورم انتظاري در آينده است .اين امر
نشان مي دهد كه بنگاهها قيمتهاي خود را بر مبناي رفتار آيندهنگر و گذشته نگر تنظيم و تعيين
ميكنند .به عبارت ديگر ،انتظار بنگاهها از افزايش قيمتها در آينده و توجه به افزايش قيمت ها در
گذشته ،باعث افزايش در تورم دوره جاري ميگردد .با مقايسه ضريب تورم آتي و تورم باوقفه نيز
ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ميزان اثرگذاري تورم آتي بيشتر است و اهميت نسبي بيشتري در
توضح تورم جاري دارد .لذا در انتخاب سياستهاي پولي كه اتخاذ ميگردد ،بايد به تأثير آن بر تورم
توجه گردد .در معادالت (ب) و (ج) نيز اين متغيرها اثري مشابه با معادله اول بر تورم جاري دارند و
باعث افزايش در تورم جاري ميگردند .همچنين در اين معادالت ،شکاف توليدي كه بر اساس فيلتر
كالمن محاسبه شده است ،اثري مثبت و معني دار بر تورم جاري دارد كه البته در سطح معني داري
 9درصد معني دار شده است.
بر اساس نتيجه برآورد ،يک واحد افزايش در شکاف توليدي باعث  3313واحد افزايش در تورم
جاري مي گردد .در معادالت (ب) و (ج) نيز شکاف هاي توليدي كه بر اساس فيلترهاي هدريک-
پرسکات و باند -پس محاسبه شده نيز داراي اثري معني دار و مثبت بر تورم جاري هستندكه به
ترتيب ،يک واحد افزايش در شکاف توليدي باعث افزايش  1313و  11334واحدي در تورم جاري
مي گردد .كه اين نتايج نشان مي دهد كه تورم در ايران تنها تحت تأثير سياست هاي پولي نمي باشد
و متغيرهاي واقعي هم بر تورم اثر گذار هستند و تورم جاري به سطح فعاليت هاي اقتصادي واكنش
مثبت نشان ميدهد .بر اساس نتايج به دست آمده مي توان چنين استنباط داشت كه شکاف توليد
محاسبه شده از طريق فيلتر باند-پس بهتر از فيلتر كالمن و فيلتر كالمن بهتر از هدريک-پرسکات،
اثرات را نشان مي دهد.
بر اين اساس كه فيلتر باند-پس در تحليل هاي سري زماني قلمرو فركانس اجزاء دوراني و روند
را از سري زماني جدا مي كند و هم فركانسهاي بسيار پايين و هم فركانسهاي باال را با هم در نظر
ميگيرد (مرادي و هژبر كياني .)1312 ،همچنين سيکل هاي توليدي در مدل فضا -حالت داراي
نوسانات كمتري نسبت به سيکلهاي توليد شده روش هدريک -پرسکات ميباشند (كاوند و باقري،
 .)1339هر سه روش ،شکست ساختاري رخ داده در سال هاي  39و  31را به خوبي نشان مي دهند
اما بقيه سيکل ها را روش باند-پس و كالمن بهتر از هدريک-پرسکات نشان مي دهند.
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در اين مدل ها متغير  D57نيز بيانگر متغير مجازي براي شکست ساختاري است كه در اين سال
اتفاق افتاده است .كه اين متغير نيز در تمام مدلها معنيدار ميباشد .در اين برآوردها تمام متغيرهاي
مورد استفاده در مدل از عالئم سازگار با تئوري هاي اقتصادي موجود بر خوردار مي باشد .مقدار R2
مدل در مدل (الف)( ،ب) و (ج) به ترتيب ،برابر با  1311 ،1333و  1393مي باشد كه بيانگر اين است
كه  33درصد 11 ،درصد و  93درصد تغييرات متغير وابسته مدل مربوط به متغيرهاي توضيحي و
آماره دوربين واتسون در اين معادالت نير نشان دهنده عدم وجود همبستگي سريالي بين اجزاي
اخالل مدل بوده كه بر اساس آزمون هاي تشخيص كه در قسمت بعدي انجام گرفته مدل داراي اعتبار
است.
 .1-7ارزيابی مدلهاي تﺨمينی
نتايج آزمونهاي تشخيص (كه در جدول ( )3نمايش داده شده) حاكي از صحت و اعتبار برآورد
ميباشد.
جدول  .9آزمونهاي مربوط به برآورد منحنی فيليپس هيبريدي نئوکينزين هاي جديد
نوع آزمون
واريانس ناهمساني

نرمال بودن
جمالت اخالل

خودهمبستگي
جمالت اخالل

تصريح مدل

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نوع مدل

آماره آزمون

احتمال

نتيجه آزمون

مدل 1

1319

1333

جمالت خطا دچار واريانس ناهمساني نيستند

مدل 2

1313

1313

جمالت خطا دچار واريانس ناهمساني نيستند

مدل 3

1313

1334

جمالت خطا دچار واريانس ناهمساني نيستند

مدل 1

3343

1311

جمالت خطا داراي توزيع نرمال هستند

مدل 2

4391

1311

جمالت خطا داراي توزيع نرمال هستند

مدل 3

2311

1322

جمالت خطا داراي توزيع نرمال هستند

مدل 1

1311

1319

جمالت خطا داراي خودهمبستگي نيستند

مدل 2

1331

1333

جمالت خطا داراي خودهمبستگي نيستند

مدل 3

1313

1333

جمالت خطا داراي خودهمبستگي نيستند

مدل 1

1313

1311

تصريح الگو درست صورت پذيرفته است

مدل 2

1334

1313

تصريح الگو درست صورت پذيرفته است

مدل 3

1312

1312

تصريح الگو درست صورت پذيرفته است
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 .9نتيجهگيري
در اين مقاله ،مدل منحني فيليپس مركب نئوكينزينهاي جديد مورد آزمون قرار گرفت و شکاف
توليد بر اساس سه فيلتر كالمن ،هدريک-پرسکات و باند-پس برآورد گرديد .در اين بررسي ،دو هدف
اصلي دنبال گرديد؛ اول به دنبال اين موضوع كه آيا شکاف توليد در منحني فيليپس مركب
نيوكينزين هاي جديد در ايران نقش اساسي را ايفا مي كند؟ و آيا اين اثر معنيدار است؟ هدف دوم
تعيين اين موضوع بود كه آيا در ايران بنگاهها در تعيين قيمتهاي خود ،آيندهنگر يا گذشتهنگر
ميباشند؟ به عبارت ديگر آيا تورم جاري تحت تأثير تورم گذشته است يا تحت تأثير تورم آتي؟
در بررسي هدف دوم ،مشخص گرديد كه ضريب تورم وقفهدار و ضريب تورم آتي در هر سه مدل معنادار
گرديد كه نشان از اين دارد بنگاهها در ايران در تعيين قيمتهاي خود بر اساس تورم آتي (انتظاري) و تورم
گذشته عمل ميكنند و كامالً آيندهنگر و گذشته نگر هستند و نشان ميدهند كه يک مبادله كوتاه مدت و
بلندمدتي بين اين متغيرها و تورم جاري وجود دارد .در پاسخ به هدف اول و بر اساس نتايج تخمين ،ضريب
شکاف توليد در منحني فيليپس مركب ايران معنيدار شد كه ميتوان بيان كرد كه تورم جاري تحت تأثير
متغيرهاي واقعي اقتصاد نيز مي باشد .لذا اعمال سياست هاي پولي انبساطي در بلندمدت تنها منجر به ايجاد
فشار تورمي مي شود و تأثير قابل توجهي بر سطح توليد واقعي نخواهد داشت ،يعني افزايش روند شکاف توليد
ناشي از فشار تقاضا ،حکايت از استفاده بيشتر از حد بهينه از ظرفيت هاي توليدي اقتصاد كشور دارد .لذا
سياست هاي اقتصادي كشور ميبايد بر افزايش توليد بالقوه ،بهبود فضاي كسب و كار و انجام سرمايه گذاري
مولد متمركز گردد.
بر اساس نظر كينز كه منشأ تورم در اقتصاد ،اضافه تقاضاي ناشي از بخش هاي حقيقي اقتصاد مي باشد،
لذا نتايج بيان مي كند كه سياست هاي پولي در بلندمدت بر تورم اثر مي گذارد .لذا در اتخاذ سياست ها بايد
عالوه بر طرف پول و متغيرهاي پولي ،به توليد و متغيرهاي واقعي اقتصاد نيز توجه گردد و نبايد سياست هايي
را اتخاذ كرد كه در كوتاه مدت ،توليد و تقاضا و در نتيجه ،عرضه پول را افزايش دهد و در بلندمدت تنها باعث
فشار تورمي بر اقتصاد گردد و به تورم دامن زنند .در نهايت ،مي توان نتيجه گرفت كه تورم در ايران فقط يک
پديده پولي نيست و عوامل واقعي نيز بر تورم تأثير دارند .بنابراين براي كنترل تورم در ايران ،نمي توان تنها از
سياست هاي پولي استفاده نمود و در بلندمدت بايد به بخش واقعي اقتصاد نيز توجه كرد .كه اين نتايج با
نتايج به دست آمده در بررسيهاي افراد ديگر مطابقت دارد.
جنبه نوآوري اين مقاله ،آ ن است كه اثر متغيرهاي واقعي را نيز وارد مدل برآورد تورم جاري كرده
است و نشان ميدهد كه عالوه بر سياستهاي پولي ،متغيرهاي حقيقي اقتصاد نيز بر تورم اثرگذارند
و بايد در بررسي آنها به آثار ايجاد شده از اين بخش نيز توجه كرد و عالوه بر طرف عرضه بايد طرف
تقاضا را نيز در نظر گرفت .همچنين در اين بررسي از سه فيلتر جهت محاسبه توليد ناخالص داخلي
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واقعي بهره گرفته شده است كه از نتايج به دست آمده و روش هر يک از اين فيلترها ميتوان استنباط
كرد كه فيلتر باند-پس سيکلها و نوسانات را بهتر از فيلتر هاي ديگر و همچنين فيلتر كالمن نيز
توليد واقعي را بهتر از فيلتر هدريک-پرسکات نشان ميدهد .لذا در بررسيها ميتوان از روشهاي
جديدي كه همه موارد الزم براي محاسبه را در نظر ميگيرد ،بهره جست.
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