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چكيده
بيکاري ،يکي از عارضههاي مزمن اقتصاد ايران است .بهطوري که نرخ آن همواره با نرخ طبيعي بيکاري
فاصلهاي قابلتوجه دارد؛ اما طي سالهاي اخير ،سياستهايي با اتکا به افزايش حجم نقدينگي براي تقويت
اشتغال و کاهش بيکاري اتخاذشدهاند که آثار تورمي در پي داشتهاند .در اين تحقيق تالش ميشود تا با
احتساب عوامل مشترك موثر بر تورم دستمزدي و ميزان بيکاري در قالب سيستم معادالت همزمان به
تحليل رابطه علي بين اين دو متغير بر مبناي رابطه منحني فيليپس پرداخته شود .دو مدل مورد برآورد قرار
گرفتند که در يکي نرخ تورم دستمزدي هر دوره ،تابعي از نرخ بيکاري همان دوره و نرخ تورم دستمزدي
دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعي از توليد و دستمزدهاي همان دوره و تورم دوره قبل
ميباشد .نتايج تحقيق نشان ميدهد رابطه منحني فيليپس طي دوره  ۷۵۳۱تا  ۷۵۳۳در ايران بر قرار
ميباشد.
واژههاي كليدي :بيکاري ،سياست اشتغال ،منحني فيليپس ،اقتصاد ايران.
طبقه بندي E24 , E31 : JEL
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 -1مقدمه
در ايران نرخ بيکاري همواره با نرخ طبيعي آن يعني نرخ  ۳درصدي ،فاصله قابلتوجهي داشته است .از
طرف ديگر ،اقتصاد ايران از ساختاري تورمي برخوردار است و مردم و دولتمردان در اين کشور همواره با اين
متغير نامطلوب روبرو هستند .بااينحال در طي سالهاي گذشته ،با اتکا به افزايش حجم نقدينگي براي
تقويت اشتغال سياستهايي اتخاذشدهاند که آثار تورمي نيز در پي داشتهاند« .منحني فيليپس» نشاندهنده
ارتباط ميان نرخ تورم و نرخ بيکاري است .اگرچه کساني قبل از فيليپس به تحليل ارتباط ميان اين دو متغير
اقتصادي پرداختهاند ،اما تحقيقات وي راجع به تورم دستمزدي و بيکاري در بريتانيا در فاصله سالهاي
 ۷۳6۷تا  ۷3۳۱نقطه عطفي در توسعه علم اقتصاد کالن محسوب ميشود.
فيليپس به ارتباط معکوس و پايداري ميان اين دو متغير رسيد ،به اين نحو که هر گاه بيکاري باال باشد،
دستمزدها به آراميافزايش مييابند و هر گاه بيکاري پايين ،افزايش دستمزدها با شتاب بيشتري گسترش
مييابد .فيليپس نشان داده است که هر چه نرخ بيکاري پايينتر باشد ،بنگاههايي که سرعت عمل بيشتري
دارند ،بايد دست مزدهاي پرداختي خود را افزايش دهند تا بتوانند نيروي کار کمياب را به سمت خود جذب
کنند .اين فشار در نرخهاي باالتر بيکاري کاهش خواهد يافت.
در واقع« ،منحني فيليپس» رابطه متوسط ميان بيکاري و رفتار دستمزدها را طي چرخههاي کسبوکار
نشان ميداد .اين منحني ،نرخي از تورم دستمزدي را به نمايش ميگذاشت که در صورت دوام ،سطح
مشخصي از بيکاري براي يک مدتزماني خاص به وجود خواهد آمد.
اقتصاددانان بهسرعت منحني فيليپس کشورهاي توسعهيافته را برآورد کردند .اغلب اين اقتصاددانان تورم
عمومي قيمتها و نه تورم دستمزدي را به بيکاري ارتباط دادند .آشکار است که قيمتهايي که يک شرکت
بر محصوالت خود اعمال ميکند ،از ارتباط نزديکي با دستمزدهاي پرداختشده توسط آن برخوردار است.
حال بايد بررسي کرد که آيا منحني فيليپس در ايران برقرار ميباشد يا خير؟ دستمزدها و قيمتهاي هر
دوره تا چه حد تحت تأثير ميزان همان متغيرها از دوره قبل هستند؟ سياستهايي که باهدف اشتغالزايي و
افزايش توليد وضع ميشوند ،در صورت موفق بودن تا چه حد موجب افزايش تورم خواهند شد؟ اين
سياستها عموماً با تزريق نقدينگي در اقتصاد همراه ميباشند .بنابراين نتيجه اين تحقيق توصيههايي درباره
سودمندي سياستهاي منجر به تورم در اقتصاد ايران را به دنبال خواهد داشت.در تحقيق حاضر ابتدا به
معرفي اجمالي منحني فيليپس ميپردازيم و پس از آن متدلوژي تحقيق را تشريح مينماييم.در انتها هم
نتايج برآورد شده تحقيق را ارائه و تشريح خواهيم نمود.
-2پيشينه تحقيق
«ساموئلسون و سولو» براي اولين بار ،در سال  ۷361اقدام به برآورد رابطه بين نرخ بيکاري و نرخ توورم
براي دادههاي اياالتمتحده از ابتداي قرن بيستم تا سال  ۷3۳۳کردند .آنها فرض کردند که بنگاههوا قيموت
۷
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فروش خود را از طريق يک قاعده ثابت (هزينه متوسط توليد) تعيين ميکنند کوه در آن قيموت بور اسواس
هزينه واحد نيروي کار بهاضافه حاشيه سود محاسبه ميگردد.
()۷-1
 Ptنشاندهنده سطح قيمتها و  wtنرخ دستمزد اسمي و  Ntميزان اشتغال و  Ytسطح توليد حقيقي اسوت
که اگر از رابطه باال مشتق بگيريم رابطه زير بهدست ميآيد:
()1-1

̇ ̇-
̇

که در آن ̇ نرخ رشد بهره وري نيروي کار ميباشد.
آنها قطعيت و ثبات کمتري را در شيب منحني مشاهده کردند .تنها با خارج کردن دادههاي سوالهواي
رکود بزرگ و جنگ جهاني دوم بود که الگويي مشابه منحني فيليپس بازيابي مويشود .آنوان دريافتنود کوه
منحني فيليپس در طول زمان به انتقال گرايش دارد و ميتوان با اعمال سياستهايي آن را بوه سومت چو
انتقال داد .اين موضوع به اين معنا تفسير شد که اقتصادهايي که دچار رکودتورمي بودند ،ميتوانند با انتقوال
منحني فيليپس از وضعيت بيکاري و تورم زياد ،همزمان رهايي يابند .آنان اصالحات نهادي -مانند بهرهوري،
سود ،نقش اتحاديههاي صنفي ،چگونگي توزيع (مکاني و زماني) بيکاري و مانند آن -را براي انتقوال منحنوي
فيليپس پيشنهاد دادند.در اين ميان ،عده معدودي نيز بر محدوديتهاي اعمال سياسوتهواي توورمي بوراي
کاهش پايدار بيکاري تاکيد داشتند.
«فلپس و فريدمن»1؛ اواخر دهه  ،۷361يعني ده سال بعد از آنکه منحني فيليپس مطرح شد در مقاالت
جداگانه اي به بازنگري و اصالح منحني فيليپس پرداختند .نکته اساسي که هر دوي آنها بر آن تاکيد داشتند
اين بود که علت رشد دستمزدها (رشد قيمتها)تنها وجود اضافه تقاضاي نيروي کوار يوا کمتور شودن نورخ
بيکاري از حد طبيعي نيست ،بلکه انتظارات تورمي يا پيشبيني نيروي کار در مورد تورم نيز در درخواسوت
دستمزد نيروي کار بايد گنجانده شود.لذا از تحليل فريدمن و فيليوپس نتيجوه مويشوود کوه بايود منحنوي
فيليپس طوري اصالح شود که انتظارات تورمي نيز در درخواست افزايش دستمزدها لحاظ شوود.بدينجهوت
معادله منحني فيليپس را بهصورت زير اصالح کردند:
̇
()۵-1
̇

اضافه شدن بدان معني است که نيروي کار عالوه بر درخواست افزايش دستمزدي که به دليل وجوود
اضافه تقاضا در بازار کار دارد بهاندازه پيشبيني تورم نيز افزايش دستمزد طلب ميکنود توا موانع از کواهش
قدرت خريد دستمزد بر اثر تورم آتي شود .قابلذکر است که گنجاندن انتظارات تورمي در منحنوي فيليوپس
همانند کنار گذاشتن حالت ساده توهم پولي ميباشد که در آن نرخ تورم دستمزدها ̇ بهوسيله نورخ توورم
مورد انتظار و شکاف بين نرخ واقعي بيکاري و نرخ طبيعوي بيکواري تبيوين مويشوود.
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مبين نرخ بيکاري ادواري است و برآوردي از مازاد تقاضا در بازار محصول و بازار نيروي کار ارائه ميدهد .نظر
به اينکه تفاوت بين نرخ تورم دستمزدها و نرخ رشد بهره وري نيروي کار معادل نرخ تورم قيمت است ،لذا با
فرض صفر بودن نرخ رشد بهره وري نيروي کار و به عبارتي پيشرفت فني است که رابطه زير حاصل ميشود:
()4-1

)

(

̇

آنها منحني فيليپس را ناشي از اصطکاكهاي جستجو و اطالعات در بازار کار دانستهاند و اظهوار کردنود
که ارتباط بين يک متغير واقعي و تورم اسمي مبتنوي بور درك نادرسوت توورم در بخشوي از جامعوه اسوت.
سياست پولي نمي تواند نرخ بيکاري را ،جز در دوره هاي بسيار محدود معين کند .در واقع ،تبادل کوتاهمدت
بين تورم و بيکاري به انتظارات تورمي جامعه بستگي دارد .در نتيجه ،در بلندمدت بين تورم و بيکاري تبادلي
وجود ندارد و منحني بلندمدت فيليپس به شکل عمودي در ميآيد و در نقطه اي به نام نرخ طبيعي بيکواري
منحني افقي را قطع مي کند .مبناي اين استدالل تمايز بين تورم انتظاري و تورم پيشبينينشده است و اگور
افراد جامعه براي نمونه در اثر سياستهاي نظاممند و مرتب بتوانند تورم را به طور دقيق پويشبينوي کننود،
اجراي سياست پولي تغييري در متغيرهاي واقعي اقتصاد نخواهد داشت.
در دهه  ۷3۱1با بروز بحرانها و شوكها ،حالت رکود تورمي در اقتصاد به وجود آمد .سياستگذاران بوا
توجه به آموختههاي منحني فيليپس ،افزايش تورم را به افزايش بيکاري ترجيح دادند؛ اموا هموان طوور کوه
فريدمن و فلپس پيشبيني کرده بودند ،نرخ بيکاري به نرخ طبيعياش بازگشت که اين بار با نرخهاي بيشوتر
تورم همراه بود .بهاينترتيب تفسير ساختاري پيشگفتوه از منحنوي فيليوپس اعتبوار خوود را از دسوت داد.
مشکل سياستگذار آن است که مردم ميکوشند بر سياست پيشدستي کنند و دشوارتر آنکه اين کار ،مدام
در حال تکرار است.
۵
«کيدلند و پرسکات» بين قانون و صالحديد تمايز قائل ميشوند .آنان اثبات ميکنند کوه وضوع قوانون
قطعي براي همه ادوار موجب تورم کمتر و بيکاري کمتر نسبت بوه سياسوتگوذاري صوالحديدي مويشوود.
«توماس سارجنت» نيز نشان مي دهد که سياست صالحديدي ممکن است به پيامدهاي توورمي نظيور دهوه
 ۷3۱1منجر شود .جستجو براي تعيين مکان منحني کوتاهمدت فيليپس و سياستگذاري لحظهاي (با توجه
به اينکه مردم نيز رفتار خود را با توجه به سياست جديد شکل ميدهند) به سياستگذار چنين القا ميکنود
همواره گزينه تورم زياد را انتخاب کند .بهاينترتيب ،تجربه دهه  ۱1همراه با ادبيوات اقتصوادي «انتظوارات»،
بحث «اعتبار» سياست پولي را بهعنوان عامل اثرگذار ،در ارتباط تورم و متغيرهاي واقعي ،مطرح کرده است.
اعتبار سياست به توان بانک مرکزي در متقاعد کردن همگان بازميگردد و همان طور که کيدلند و پرسکات
نشان دادهاند اين اعتبار هزينهبر است.
«کينگ»( )111۳نقش در حال رشد منحني فيليپس در اقتصاد و بحثهاي سياستي اياالتمتحده را در
فاصله سالهاي  ۷3۳۳تا  ۷336به تصوير کشيد« .اسميت» ( )111۳نرخهاي بيکاري زياد و تورم انودك ۷۳
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ساله ژاپن را بررسي کرد و نشان داد که اين پيامدها به آساني توسط منحني فيليپس قابل پويشبينوي بوود.
«کروز-رودريگز» ( ) 111۳نيز شواهد تجربي مبني بر وجود منحني فيليپس در جمهوري دوميونکن را ارائوه
داد .وي با استفاده از دادههاي  41ساله اين کشور بر وجود ارتباط قوي بين تورم و مازاد تقاضا تاکيد کرد .در
بريتانيا «کاسل و هندري» ( )1113باگذشت  ۳1سال از منحني فيليپس؛ سريهاي تاريخي  ۷۳61تا 1114
دستمزدها را بررسي و عوامل اثرگذار بر آن را تجزيهوتحليل ميکنند .آنان بر تغييورات عظويم در ايون دوره
طوالني تاکيد ميورزند« .نيلسن» ( )1113در نقد اين مقاله بيان ميکند که ممکن اسوت نقوش بيکواري در
طول دوره تغيير يافته باشد بهطوري که حتي مستلزم روابط تابعي مختلف براي اين دورهها شود .بااينحوال
بيشک اين نقش از بين نرفته است .همچنين بيشتر پژوهشگران رويکردي روششناختي نيز اتخاذ ميکننود
و در کنار مسئله اصلي ،مسائل اقتصادسنجي را پيش ميکشند .در اين راه عدهاي بهصورت ويژه بر اين اموور
تمرکز ميکنند .براي نمونه «راسل و بنرجي» ( )111۳بيان کردند بسياري از بررسيها از خصوصيت نوا پايوا
بودن تورم غفلت مي کنند .بنابراين عمودي بودن منحني فيليپس بلندمدت را بهدرستي بيان نميکنند .آنان
با لحاظ کردن خصوصيت نا پايي تورم ،به يک رابطه هر چند کوچک اما معنادار بين توورم و بيکواري دسوت
يافتند .افزون بر اين نشان دادند هنگاميکه نرخ تورم افزايش مييابد ،جانشيني بين تورم و بيکاري ضعيف تر
مي شود .گروهي ديگر بر نقش ساختار اقتصاد ،شرايط محيطي ،ساير متغيرها و حتي کيفيت سياستگوذاري
تاکيد ميورزند« .راونوا و والوش» ( ) 111۳نشوان دادنود کوه چگونوه کشوش توورم نسوبت بوه بيکواري بوه
مشخصه هاي ساختاري بازار کار بستگي دارد 4و «ماتسون» ( )111۳براي بهبود نتايج خود منحني فيليوپس
بخش غيرتجاري اقتصاد را با منحني فيليپس بخش تجاري وزن داد« .ادوارد نلسون» )1113( ۳تغيير نگرش
سياستگذاران درباره پارامترهاي منحني  ISو فيليپس را مهومتور قلموداد مويکننود .وي عنووان مويکنود
برخالف تصور عامه ،تغيير عقيده درباره تورم انتظاري منحني فيليپس نقشي را ايفا نميکند.
امووروزه بررسوويهوواي متعووددي بوور منحنووي فيليووپس نئووو کينزينووي متمرکووز شووده اسووت« .ژانووگ و
همکاران»( )1113موفقيت تجربي منحني فيليپس نئو کينزيني در تشريح تورم اياالتمتحده را مورد بررسي
قرار ميدهند .تحقيق «منيهرت» ( )111۳مويد الگوي نئوکينزيني در اقتصاد مجارستان است« .بريسميس و
مگيناس» ( )111۳منحني فيليپس نئو کينزيني را در مقابل نسخه ترکيبي تأييد کردند و به طوور مشوابهي،
«کاريرو»( )111۳هم مدعي است منحني فيليپس نئوکينزيني ترکيبي براي اياالتمتحوده وجوود نودارد .در
مقابل« ،راموس-فرانسيا و تورس» ( ) 111۳نسخه مرکب منحني فيليوپس نووين را بوراي مکزيوک مناسوب
ميدانند .در اروپا نيز درحاليکه «فانلي» ( )111۳در دو بررسي از کاستي منحنيهاي فيليپس نئوکينزيني و
ترکيبي براي اروپا خبر ميدهد« ،پالو ويتا» ( )111۳منحني فيليوپس نيوو کالسويکي را داراي ويژگويهواي
آماري قانعکنندهاي ميداند و منحني فيليپس آيندهنگور را در برابور منحنويهواي فيليوپس نيوکالسويکي و
ترکيبي ،رد ميکند .درباره اهميت وقفههاي تورم در منحني فيليپس همان طوور کوه «اسوکورفيد» ()1113
عنوان کرد ،هيچ توافق و اتفاق نظري به وجود نيامده است« .آندريانيس و همکاران» ( )1113بر حذف ايون
مؤلفه در منحني فيليپس نيو کينزيني کشورهاي فرانسه ،آلموان ،ايتاليوا و بريتانيوا تاکيود دارنود .ناسوون و
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اسميت ( )111۳در مطالعه خود شواهد تجربي اندکي براي حرکات تورمي آيندهنگر در اياالتمتحده ،بريتانيا
و کانادا بهدست آوردند« .هنزل و وولمرشوسل» ( )111۳نيز براي اروپا ،اياالتمتحده و بريتانيا از رد منحني
آيندهنگر در مقابل منحني ترکيبي خبر ميدهند« .ژانگ و همکاران» ( )111۳با بررسي تغييرات سواختاري
نشان دادند نقش جز آيندهنگر در دورههاي با تورم زياد و بيثبات ،کاهش مييابد .در همين حوال« ،کويم و
کيم» ( ) 111۳نيز ضمن تاکيد بر نقش تغييرات ساختاري ،بر خالف بسياري از پژوهش گران جز گذشتهنگر
را به طور کامل معنادار نميدانند .تنوع در نتايج به حدي است که امکان اجماع درباره يک نظريوه اقتصوادي
را بعيد مي نمايد .براي رسيدن به درك مشترك بايد ويژگي هاي زماني و جغرافيايي (در تمام ابعاد اقتصادي،
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي) مورد توجه قرار گيرد .همچنين بايد توجه داشت روششناسي پژوهشها داراي
نقش تعيينکنندهاي است.
در مجموع نگاهي به ادبيات منحني فيليپس در نيمقرن گذشته بيانگر چند نکته مهم است:
نخست اينکه روابط بين متغيرها در طول زمان تغيير مي کند .ديگر آنکه اين حرکات به انتظارات تورمي
جامعه مربوط مي شود .همچنين در تحليلي کامل از عملکرد اقتصاد ،هر سوه جوز منحنوي فيليوپس (توليود؛
تقاضا و رفتار بانک مرکزي) حضور دارند .بااينوجود نه تنها شرايط گذشته و امروز ،بلکه انتظوار از تغييورات
آتي نيز بر رفتار عامالن اقتصادي اثر مي گذارند .چنين انتظاراتي به طور معمول در قالوب فرضويه انتظوارات
عقاليي مطرح و در الگوهاي نوين اقتصاد کالن وارد ميشود.
 -3وضعيت ركود تورمي در ايران
زمينههاي آسيبپذيري اقتصاد ايران در مبتال شدن به رکود تورمي در «ويژگيهاي ساختاري اقتصاد ،
کسري بودجههاي مداوم ،شوكهاي ارزي حاصل از درآمد نفت ،بيانضباطي مالي دولت و سياستهاي
انبساطي پولي» قرار دارد  .هر چند که در اين ميان کسري مداوم و رشد يابنده بودجه دولتها را عامل
تعيينکننده به شمار ميآورد.
هر گاه مخارج دولت از درآمدهاي تحققيافته آن پيشي گيرد يعني خرج دولت بيش از دخلش باشد
بودجه با کسري مواجه ميشود .اين کسريها يا به دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيشبينيشده يا به علت
افزايش هزينههاي انجامشده (يا هر دوي آن ها) پديد ميآيد .بخش اعظم و رشد يابنده درآمدهاي دولت از
محل صادرات نفت تأمين ميگردد و بخش قابلتوجهي از مخارج دولت صرف هزينههاي جاري ميشود (که
تفاضل آن با هزينه هاي عمراني) در طي زمان ،روندي صعودي به خود گرفته است.کسري بودجه دولت
ميتواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تأمين گردد ،که در کشورهاي پيشرفته
مرسوم است ،اما ظاهراً استفاده از اين روش در کشور ما با مشکالت بسياري مواجه بوده و نقش
تعيينکنندهاي ندارد .به همين دليل بخش زيادي از کسري بودجه دولتها از طريق بهرهگيري از تسهيالت
تکليفي نظام بانکي صورت ميگيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت ميشود.
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بهرهگيري گسترده دولت و شرکتهاي دولتي از تسهيالت تکليفي نظام بانکي« ،محدوديت اعتبارات را
براي بخشخصوصي ايجاد ميکند» و باعث ميشود هزينه اعتبارات و به دنبال آن هزينه توليد افزايش و
توليد کاهش يابد .درعينحال ،افزايش تقاضا نسبت به عرضه تسهيالت بانکي «باعث جانشيني جبري مخارج
دولت به جاي بخشخصوصي ميشود .اين امر نيز ،به نوبه خود کاهش سرمايهگذاري و کاهش توليد را در
پي خواهد داشت .لذا کاهش توليد باعث ايجاد رکود ميشود»« .افزايش مخارج دولت ،درصورتيکه با
همسازي پولي همراه باشد ،يعني عرضه پول افزايش يابد موجب افزايش سطح قيمتها گرديده و افزايش
تورم را در پي خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافهشده و رکود تورمي حادث ميشود« .هر گاه کسري
بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تامين شود،افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت».
کاهش سرمايهگذاري در کشور« ،به نوبه خود باعث افزايش بيکاري و کاهش توليد ميشود که ايون امور
نيز افزايش کسري را در پي خواهد داشت و کسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد
شد ».اين مسئله نيز بهنوبه خود کاهش سرمايهگذاري و افزايش بيکاري و کواهش توليود و افوزايش کسوري
بودجه را در پي خواهد داشت.
سياستهاي انبساطي پولي نيز ،که معموالً عامل بدون واسطه افزايش قيمتها شناخته ميشوند در اصل
ناشي از کسري بودجه دولت است« :در کشور ما ،اتخواذ سياسوت انبسواطي پوولي بيشوتر ناشوي از سواختار
غيرمنطقي هزينه ها و درآمدهاي دولت و کسري بودجه ناشي از آن است ،که به علوت فشوار هزينوه و فشوار
تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملکرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد ،تقاضاي سوفتهبوازي کواال،
فعاليتهاي رانت جويانه و به طور کلي انحراف نقدينگي از کانال فعاليتهاي واقعي است ».در ايران ،همراه با
شتاب گرفتن تورم ،سودآوري توليدات کاهشيافته و در نتيجه سرمايه گذاري توليدي نيز در دورههاي نسبتاً
بلندمدت کاهشيافته و سرمايه جذب تجارتهايي ميشود که بازده بيشتر و سريعتر داشته باشوند .بور ايون
اساس نتيجه ميگيريم که «يکي از داليل عمده تورم مزمن در کشور موا توداوم کسوري بودجوه اسوت» .در
حقيقت ،کسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن ،مي بايست بوه توورمي شوديدتر در کشوور موا منجور
ميگشت ،اما « افزايش واردات و کاهش سرعت گردش پول در شرايط رکودي ،موجوب گسسوت رابطوه نورخ
تورم با رشد نقدينگي شده و از شتاب تورم کاسته است».
 -۴مباني نظري
طبق فرمول  ۷-۵اگر نرخ دستمزد پولي ( ̇ ) ،با سرعتي هماهنگ با افزايش بهرهوري ( ̇ ) افزايش يابود،
قيمت انتظاري ( )Peدليلي براي افزايش ندارد زيرا نرخ تورم معادل نرخ تغييور دسوتمزد خواهود بوود .پوس
منحني عرضه نيروي کار())Pe.g(nکه مترادف با تقاضاي دستمزد توسط کارگران ميباشد در طول زموان بوه
باال منتقلشده و سبب افزايش غير تورمي دستمزدها ميگردد.
̇
̇
̇
()۷-۵
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نمودار  -1-3عرضه (توليد كل) و بازار نيروي كار

6

طبق رابطه فيليپس اوليه ،نرخ تغيير دستمزد ،تابعي معکوس از مازاد عرضه نيروي کار ميباشد:
̇
()1-۵
مازاد عرضه نيروي کار= ( -مازاد تقاضاي نيروي کار)
فرمول  1-۵به عبارتي تابع تعديل دستمزد ميباشد که در آن  Ndو  Nsبه ترتيب تقاضا و عرضوه نيوروي
کار هستند که به دستمزد بستگي دارند .اولين فرض در ساختار منحني فيليپس اين بوود کوه افوزايش نورخ
درصدي دستمزد به ميزان تقاضاي نيروي کار بستگي دارد .ميتوان تابع تعديل دستمزد را مسوتقل از توابوع
عرضه و تقاضاي کار برآورد کرد اما بايد مازاد تقاضاي اين معادله را به نرخ بيکاري تبديل نمود.
()۵-۵
که  uنرخ بيکاري U،کل بيکاران و  Lتعداد کل افراد آمادهبهکار ميباشد u.شاخصي از مازاد عرضه نيروي کار
بوده و با افزايش عرضه نيروي کار زياد ميشود.
)̇ =g(u
()4-۵
و ́ >1
با کاهش نرخ بيکاري ،نرخ دستمزد پولي به طور فزايندهاي افزايش مييابد .اما در حالت بورعکس؛ يوک
مرز حداقل سازماني و نهادي دستمزد بايد باشد تا ̇ از آن کمتر نشود يعني نورخ يکنوواختي بوراي کواهش
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دستمزد وجود داشته باشد .طي يک مطالعه اقتصادسنجي در آمريکا توسط «جرج پري» که رابطه فيليوپس
را برآورد نمود؛ اين منحني محدب بهدست آمد:
̇
()۳-۵
در هر سطح معيني از نرخ متوسط بيکاري ( ) ،هرچه دامنه نوسانات سطوح بيکاري نسبت به بيشوتر
باشد ،فشار تورمي افزايش هزينهها بر اقتصاد نيز بيشتر است .هرچه uاز کمتر باشد؛ تورم فزايندهتر خواهد
بود و بالعکس .به دليل تحدب منحني تفاوت اين فشار قيمتي ،تابعي فزاينده از گسترش دامنه نوسان است.
در معادله اخير فيليپس ،نرخ تغيير دستمزد فقط تابعي از بيکاري بود .درحاليکه براي هر نرخ بيکاري معين،
هر چه انتظار افزايش سريعتري در قيمتهاي آينده وجود داشته باشود ،تقاضواي افوزايش دسوتمزد توسوط
کارگران بيشتر خواهد شد .بهاينترتيب قيمتهاي مورد انتظار ( ̇ ) نيز وارد تحليلهاي مبتنوي بور منحنوي
فيليپس شدند.
̇
̇
()6-۵

نمودار  -2-3منحني كوتاهمدت فيليپس

7

با افزايش  ،منحني به طور کامل بهموازات خود به راست و باال منتقل ميشود .ازاينرو بوه ازاي هور نورخ
تورم انتظاري فردي ،يک منحني فيليپس کوتاهمدت جداگانه خواهيم داشت.
در بلندمدت؛ منحني با در نظر گرفتن اختالالت فشار هزينه ( )εو نرخ تغيير توليد به نيوروي کوار بوهدسوت
ميآيد:
̇
̇
̇
()۱-۵
که در بلندمدت به دليل عبارت  3و جاگذاري رابطه  6در ۳؛ و با در نظر گرفتن موارپيچ دسوتمزد و قيموت،
رابطه منحني فيليپس عمودي بهدست ميآيد.
̇

()۳-۵
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()3-۵
در هر تعادل بلندمدت با نرخ تورم ثابت ،فروض رابطه  3برقرار خواهد بود.
()۷1-۵

̇

̇

ε

̇

با حل معادله  ۳براي نرخ بيکاري و با فرض ̇
̇ ؛نرخ بيکاري طبيعي يا همان  Unبهدست ميآيد.
در تحليلهاي ارائهشده از جانب فريدمن و فلپس ميان منحنيهاي فيليپس «کوتاهمدت» و «بلندمدت»
تمايز قائل شده است تا زماني که متوسط نرخ تورم نسبتاً ثابت بماند ،تورم و بيکاري با يکديگر ارتباط
معکوسي خواهند داشت .روابط بلندمدت و کوتاهمدت را ميتوان در يک منحني فيليپس واحد ترکيب کرد
با عنوان «منحني فيليپس تعديل شونده با انتظارات» .هرچه سرعت منطبق شدن انتظارات کارگران درباره
تورم قيمتي با تغيير در نرخ واقعي تورم بيشتر باشد ،بيکاري با سرعت بيشتري به نرخ طبيعي خود بازخواهد
گشت و موفقيت دولت در کاهش بيکاري از طريق اعمال سياستهاي پولي و مالي کمتر خواهد بود.
امروزه اغلب اقتصاددانها اين ايده اصلي در تحليل فريدمن و فلپس را ميپذيرند .طبق اين ايده نرخي از
بيکاري وجود دارد که اگر حفظ شود ،با يک نرخ پايدار تورم مطابقت خواهد داشت .بسياري از افراد اين نرخ
را نرخ بيکاري با تورم غير شتابنده۳مينامند؛ زيرا نايرو برخالف اصطالح «نرخ طبيعي» حاکي از اين نيست
که يک نرخ بيکاري به لحاظ اجتماعي بهينه و غير معتبر است يا در برابر سياستها مقاومت ميکند .منحني
فيليپس تعديل شونده با انتظارات تقريباً در تماميمدلهاي پيشبيني اقتصاد کالن که امروزه توسط دولت و
بنگاهها مورد استفاده قرار ميگيرند ،نقشي اساسي دارد .اکثر مکاتب مختلف در حوزه تفکر اقتصاد کالن نيز
اين منحني را پذيرفتهاند .منحني فيليپس تعديل شونده با انتظارات نشاندهنده رابطهاي تقريباً معکوس
ميان نرخ تورم و بيکاري است .در اين تحقيق رابطه علي بين نرخ تورم و بيکاري در قالب الگوي معادالت
همزمان آزمون ميشوند.

 -۵برآورد الگو و تفسير يافتهها
بسياري از روابط اقتصادي ،بهوسيله مدلهاي تک معادلهاي قابل تبيين هستند .فرض بر اين است که
رابطه علي بين دو متغير  Xو Yيک طرفه است .يعني متغيرهاي توضيحي حکم علت و متغير وابسته حکم
معلول را دارا است؛ اما مواردي هم وجود دارد که با جرياني دو طرفه از رابطه علي بين متغيرهاي اقتصادي
مواجهايم يعني متغيرهاي اقتصادي در عين تأثيرگذاري بر ساير متغير اقتصادي ،از آن ها تأثير ميپذيرد.
در بسياري موارد رابطهي علي يک طرفهاي جهت تبيين روابط اقتصادي ،مناسب نميباشد .براي درك
ماهيت دقيق مدل هاي معادالت همزمان ،بايد روشهاي سيستمي مانند روش حداکثر راست نمايي با
اطالعات کامل را بهکار برد .چنين روشهايي در عمل به داليل مختلف به طور گستردهاي بهکار گرفته
نميشوند .چون عمليات محاسباتي براي انجام چنين روشهايي بسيار زياد است .اگرچه چنين مدلهاي
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جامعي جزئيات دقيقتري را از بخشهاي مختلف اقتصاد ارائه ميکنند ،اما انجام محاسبات مورد نياز
صرفنظر از هزينه آن حتي با استفاده از کامپيوترهاي سريع مدرن بسيار دشوار است .دوم ،روشهاي
سيستمي منجر به راهحلهايي غيرخطي براي پارامترها ميشوند و تعيين ضرايب آن ها غالباً دشوار است.
سوم ،اگر در يک يا چند معادله يک مدل خطاي تصريحي (مانند شکل تبعي نادرست يا حذف متغيرهاي
مهم) وجود داشته باشد ،اين خطا به بقيه سيستم منتقل ميشود و در نتيجه روشهاي سيستمي نسبت به
خطاهاي تصريح بسيار حساس ميباشند .در اينجا به تجزيهوتحليل سيستم معادالت همزمان دو متغير نرخ
تورم و نرخ دستمزد ميپردازيم.در تحقيق حاضر ،در معادله اول متغير نرخ دستمزد تابعي از نرخ بيکاري و
نرخ دستمزد دوره قبل در نظر گرفتهشده و در معادله دوم نرخ تورم تابعي از متغيرهاي نرخ دستمزد ،توليد
کل و نرخ تورم دوره قبل در نظر گرفته شد؛ که اين دو معادله بهصورت سيستم معادالت همزمان با استفاده
از روش  GMMبرآورد شده است.
Wˆt  C (0)  C (1)U t  C (3)W t 1
Pˆt  C (4)W t  C (5)Y t  C (6) Pt 1

منبع آمار مربوط به نرخ بيکاري ،نرخ تورم ،توليد و دستمزد بکار رفتوه در ايون سيسوتم ،مرکوز آموار ايوران
مي باشد که همگي بر مبناي سال پايه  ۷۵۱6محاسبهشدهاند .همچنين  gnpتوليود ناخوال ملوي برحسوب
فعاليتهاي اقتصادي (به قيمتهاي ثابت سال  )۷۵۱6است.
ˆ  6.000949  1.442301U  0.976395W
W
t 1

t

t

)std.e. (2.935388) (0.675725) (0.138342
t
][2.044346] [-2.134449] [7.057822

در اين معادله نرخ دستمزد در هر دوره تابعي از نرخ بيکاري و نرخ دستمزد دوره قبل ميباشد .در معادله
حاضر متغيرها عبارتاند از:
 = Wدريافتي اسمي سرانه نيروي کار (درصد تغييرات ساالنه)
 = Uنرخ بيکاري بهعنوان درصدي از نيروي کار
چنانچه در نتايج برآورد مدل فوق مشاهده ميگردد ،تمامي متغيرها در مدل داراي جواب مورد نظر بوده و
ضرايب همگي در سطح ۳درصد معنادار است .همچنين نيز مثبت است.
طبق برآوردها ،يک واحد تغيير در متغير نرخ بيکاري  ،موجب تغيير  ۷2441۵درصدي بر روي متغير
دستمزد  ،در درمنفي خواهد شد .بدين معنا که در طول دوره تحقيق ،افزايش نرخ بيکاري باعث کاهش
در نرخ دستمزد سرانه شده و اثر نرخ بيکاري بر روي نرخ دستمزد ،يک اثر مستقيم ولي در جهت معکوس
ميباشد .لذا هر چه نرخ بيکاري افزايش يابد (يعني عرضه نيروي کار بيشتر و يا تقاضاي نيروي کار کاهش
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يابد) توليدکنندگان ،کارفرمايان و يا به طور کلي خريداران و تقاضاکنندگان نيروي کار در قبال پرداخت
دستمزد کمتري حاضر به استخدام و بهکارگيري نيروي کار خواهند شد ،در اين صورت پرداختي به نيروي
کار کاهش مييابد .بنابراين باهر واحد افزايش در نرخ بيکاري در ايران بايد انتظار کاهش  ۷2441۵درصدي
را در نرخ دستمزد داشته باشيم .اين دستاورد با ارتباط منفي ميان نرخ بيکاري و دستمزد در منحني
فيليپس هماهنگ است که ميگفت هر چ ه نرخ بيکاري باالتر باشد ،افزايش در تورم دستمزدي کمتر خواهد
بود و هرچه نرخ بيکاري پايين تر باشد؛ افزايش در تورم دستمزدي با شتاب بيشتري صورت خواهد گرفت.
بنابراين يک رابطه منفي معنادار در طول دوره  ۵1ساله اخير ،بين نرخ بيکاري و دستمزد پولي در
اقتصاد ايران وجود دارد و در تأييد برقرار بودن رابطه منحني فيليپس است و رابطه منفي و معنادار بين نرخ
تورم و نرخ بيکاري تأييد ميشود.
همچنين دستمزد دوره قبل  t-1اثر  123۱6۵3۳درصدي و مثبت روي دستمزد دوره  tدارد .يعني با يک
 123۱6۵درصد افزايش مييابد.
،
واحد افزايش در
اکنون به تشريح مدل دوم مي پردازيم که در آن نرخ تورم متغير وابسته و نرخ دستمزد ،توليد و نرخ تورم
تأخيري متغيرهاي مستقل ميباشند.
ˆ  0.430496W  0.430799Y  0.605731P
P
t
t
t
t 1
)(0.1521 98
][3.979891

)(0.204402) (0.263035
][2.106124] [-1.825150

std.e
t

همانگونه که مالحظه مي شود در اين مدل نرخ تورم هر دوره تابعي از نرخ دستمزد همان دوره ،توليد همان
دوره و نرخ تورم يک دوره قبل ميباشد .در اين معادله متغيرها عبارتاند از:
 = Wدريافتي اسمي سرانه نيروي کار (درصد تغييرات ساالنه)
 = Pشاخ قيمت کاالها و خدمات )( ،(cpiدرصد تغييرات ساالنه)
توليد ناخال داخلي) (GNPبه قيمت ثابت سال ۷۵۱6
همان طور که مالحظه مي شود يک واحود افوزايش در دسوتمزد هور دوره ،اثوري بوهانودازه 124۵1436
درصدي در جهت مثبت روي تورم همان دوره خواهد داشت .بدين معني که با يک واحد افزايش در ،
بهاندازه  124۵1436درصد افزايش مييابد.
همان طور که ميدانيم قيمت کاالها و خدمات طبق فرمول زير تعيين ميشود:
̇

̇

̇

که با ثابت در نظر گرفتن پيشرفت تکنولوژي و بهرهوري ،طبق اين فرمول بوا افوزايش دسوتمزد ،قيموت
کاال ها و خدمات افزايش مي يابد .يعني هر چه پرداختي به عوامل افزايش يابد ،توليدکننودگان ايون افوزايش
پرداختي را با افزايش قيمت کاال و خدمات توليدشده که به فروش ميرسانند جبران ميکنند.
فصلنامـه علوم اقتصادي
شماره  / 33بهار 1331

تيمور محمدي ،عباسعلي ابونوري و رويا محمدنژاد 14 /

پيش از پرداختن به فرضيات تحقيق الزم است تا آزمونهايي براي ارزيابي ساختار رگرسيون صورت پوذيرد.
دو معادله رگرسيوني اين تحقيق در قالب روابط  -۷-۳تصريحشدهاند.
روابط  -۷-۳ساختار تصريح دو معادله رگرسيوني منحني فيليپس

جدول  ،۷نتيجه آزمون والد 3براي ضريب تورم در معادله اول رابطه  ۷را نشان ميدهد .احتمال مربوط
به آمارها نشان ميدهد فرضيه  H0درباره برابري تغييرات تورم و دستمزد در رابطه مستقيم با يکديگر
بهصورت قوي رد ميشود .چنانچه اين فرضيه تأييد ميشد به اين معنا بود که ميزان دستمزد اسمي نيروي
کار در ايران در طي دوره مورد بررسي به ميزاني برابر با تغييرات نرخ تورم تطبيق يافته است .از اين روي
دستمزد واقعي که از حاصل دستمزد اسمي به شاخ قيمت بهدست ميآيد بهتدريج کاهش يافته است
چون بهمرور زمان دستمزد اسمي به ميزاني کمتر از شاخ قيمت تطبيق يافته در نتيجه کسر کوچکتر
شده است .ميزان کاهش دستمزد واقعي به نرخ تطبيق و ميزان ) C(2بستگي دارد.
آزمون بيضي ،اطمينان ناحيه اطمينان مشترك هر دو تابع از پارامترهاي تخميني از مدل تخميني را
رسم ميکند .نتيجه آزمون بيضي اطمينان دو رگرسيون باال نشان ميدهد که ميزان استقالل ضرايب از
يکديگر در حدود  1۳درصد است (نمودار  .)۷در واقع دايرههاي کامل نشانگر استقالل کامل و شکل بيضي
نزديک به خط بيانگر عدم استقالل کامل است.
از نظر تاريخي در طي دوره تحقيق مقايسه وضعيت اشتغالزايي در برنامه سوم و چهارم توسعه نشان
ميدهد که ازيکطرف متوسط ايجاد شغل بهصورت ساالنه در برنامه سوم (ششصد و هشتاد هزار) ،بيش از
دو برابر متوسط ايجاد شغل در برنامه چهارم (سيصد و سي هزار) بوده است و از طرف ديگر ميزان ايجاد
اشتغال در برنامه سوم از ثبات نسبي برخوردار بوده ،درحاليکه برنامه چهارم ميزان ايجاد اشتغال نوسانات
شديدي را تجربه نموده است .در مجموع به نحو آشکاري ميتوان عملکرد اشتغالزايي در برنامه سوم توسعه
را بهمراتب بهتر از برنامه چهارم توسعه ارزيابي نمود.
 -6نتيجهگيري
طبق نتايج تحقيق رابطه منفي و معناداري با اندازه  ۷24بين نرخ تورم و نرخ بيکاري وجود دارد .بدين
معنا که در طول دوره تحقيق ،افزايش نرخ بيکاري باعث کاهش در نرخ دستمزد سرانه شده و اثر نرخ
بيکاري بر روي نرخ دستمزد ،يک اثر مستقيم ولي در جهت معکوس ميباشد .به اين صورت که هر چه نرخ
بيکاري افزايش يابد (يعني عرضه نيروي کار بيشتر و يا تقاضاي نيروي کار کاهش يابد) توليدکنندگان،
کارفرمايان و يا به طور کلي خريداران و تقاضاکنندگان نيروي کار در قبال پرداخت دستمزد کمتري حاضر
به استخدام و بهکارگيري نيروي کار خواهند شد؛ بنابراين باهر واحد افزايش در نرخ بيکاري در ايران بايد
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انتظار کاهش  ۷2441۵درصدي را در نرخ دستمزد داشته باشيم .اين دستاورد تأييد کننده ي نتايج فيليپس
است که مي گفت هر چه نرخ بيکاري باالتر باشد ،افزايش در تورم دستمزدي کمتر خواهد بود و هرچه نرخ
بيکاري پايين تر باشد؛ افزايش در تورم دستمزدي (يعني افزايش دستمزدها) با شتاب بيشتري صورت خواهد
گرفت .که رابطه معنيدار منفي در طول دوره  ۵1ساله تحقيق ،بين ميزان بيکاري و دستمزد پولي در
اقتصاد ايران وجود دارد و برقرار بودن رابطه منحني فيليپس را در طول دوره تحقيق در ايران اثبات ميکند.
از اينرو چنانچه سياستي در راستاي کاهش نرخ بيکاري اعمال شود (مانند طرحهاي ضربتي اشتغال ،اعطاي
وام و هر گونه سياست انبساطي ديگر  )...چون موجب افزايش نقدينگي ميشوند ،در نهايت تورم را افزايش
داده و در بلندمدت تأثير چنداني روي متغيرهاي حقيقي نخواهند داشت .بالعکس اعمال سياستهايي در
جهت کاهش نرخ تورم (عمدتاً سياستهاي انقباضي) موجب کاهش توليد ،کاهش تقاضاي نيروي کار و در
نتيجه افزايش نرخ بيکاري خواهند شد .لذا سياستگذاران بايد رابطه معکوس بين اين دو متغير را در نظر
داشته باشند.
چنانچه مالحظه گرديد ،يک اثر منفي و معنادار با اندازه  124۵از طرف توليد بر روي نرخ تورم وجود
دارد .بدين معنا که با افزايش يک درصدي توليد ،نرخ تورم  124۵درصد کاهش مييابد .زيرا با افزايش توليد
قيمتها و به تبعيت از آن تورم کاهش مييابد.
در اقتصاد ايران تأثير افزايش دستمزدها بر نرخ تورم طبق يافتههاي الگو ،يک اثر معنادار و مثبت با
اندازه  124۵است .بدين معنا باهر واحد افزايش در نرخ دستمزد 124۵ ،درصد افزايش در نرخ تورم داشتهايم.
قيمت کاالها و خدمات طبق فرمول زير تعيين ميشود ̇
̇
̇ با ثابت در نظر گرفتن پيشرفت
تکنولوژي و بهرهوري ،با افزايش دستمزد ،قيمت کاالها و خدمات افزايش مييابد .يعني هر چه پرداختي به
عوامل توليد افزايش يابد ،توليدکنندگان اين افزايش پرداختي را با افزايش قيمت کاال و خدمات توليدشده و
فروش آن جبران ميکنند .مهمترين يافته تحقيق؛ استخراج رابطه منفي بين نرخ تورم دستمزدي و نرخ
بيکاري طي دوره  ۵1ساله براي اقتصاد ايران است.
پيوست
جدول -1نتيجه آزمون  Waldضريب تورم در معادله اول رابطه 1
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 )۷۷بختياري ،صادق و ابوالفضل يحييآبادي (« ،)۷۵۳۷تحليل تجربي نقش بخش هاي اقتصادي در تغيير
نرخ بيکاري در ايران ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شماره .61
 )۷1حسيني ،سيد يعقوب و آتوسا اسکندري« ،)۷۵۳۱( ،نگاهي اجمالي به تورم و نظريات تبيين کننده
تورم» ،مجله تعاون ،شماره  ،33ص  ۷۱تا .۳۷
 )۷۵اندرس ،والتر ( ،)۷۵۳3اقتصادسنجي سريهاي زماني با رويکردي کاربردي ،جلد يکم ،ترجمه دکتر
مهدي صادقي و سعيد شوال پور ،انتشارات دانشگاه امام صادق ،چاپ دوم.
 )۷4برانسون اچ ،ويليام ،)۷۵۳1( ،تئوري و سياستهاي اقتصاد کالن ،ترجمه عباس شاکري ،انتشارات نشر
ني ،چاپ ششم ،ص  1۵۵تا  ۵11و  6۷1تا .6۵۳
 )۷۳سوري ،علي ( ،)۷۵31اقتصادسنجي همراه با کاربرد  ،Eveiwsانتشارات نشر فرهنگ شناسي.
 )۷6رحماني ،تيمور ( ،)۷۵۳۵اقتصاد کالن جلد دوم ،انتشارات برادران ،چاپ پنجم ،ص  31تا .۷۵1
 )۷۱تقوي ،مهدي و احمد غروي نخجواني« ،تورم رکودي» ،نشريه سياسي اقتصادي ،شماره ،۷1۳/۷16
ص  ۷۷4تا .۷11
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خالصي ،امير و سيما صيامي نميني « ،برآورد نرخ بيکاري همراه با تورم غير شتابنده و توليد بالقوه»،
مجله برنامهوبودجه ،شماره  ،۳6ص  6۱تا .34
موسوي محسني ،رضا و مريم سعيدي فر (« ،)۷۵۳۳منحني فيليپس و تاثيرگذاري سياست پولي در
اقتصاد ايران» ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،۱1ص  1۷۳تا .۵1۵
گرجي ،ابراهيم و مهدي فوالدي (شماره « ،)۳۳ ،۳۱مقايسه تطبيقي منحني فيليپس کينزي هاي
جديد با منحني هاي فيليپس متعارف براي اقتصاد ايران» ،مجله تحقيقات اقتصادي ،ص ۷3۵
عقيلي مقدم ،علي ( « ،)۷۵۳۳بررسي عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران طي سال هاي  ۳۳تا ،»۱
پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
ديويدسن ،پل« ،اختالف نظر ها در اقتصاد بعد از کينز» ،ترجمه مهدي نقوي ،انتشارت ترمه ،ص .۷۵۳
منکيو ،گريگوري ( ،)۷۵۳۵اقتصاد کالن ،ترجمه مهدي پارسيان ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي،
چاپ دوم ،ص .۷۳۵
اخوي ،احمد ( ،)۷۵۱4اقتصاد کالن پايهاي و کاربردي ،موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،
ويرايش دوم ،ص .۷۷۳
دورنبوش ،رودريگر و استنلي فيشر ( ،)۷۵۱۷اقتصاد کالن ،ترجمه محمدحسين تيزهوش تابان،
انتشارات سروش ،چاپ اول ،ص .4۷
گرجي ،ابراهيم و عليرضا اقبالي (« ،)۷۵۳6برآورد منحني فيليپس در ايران با رويکردي به انتظارات
تطبيقي و انتظارات عقاليي» ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،۳1ص  ۷1۷تا .۷4۵
شيرين بخش ،شمس اهلل و حسن خوانساري ( ،)۷۵۳4کاربرد ايويوز در اقتصادسنجي ،انتشارات
پژوهشکده امور اقتصادي ،چاپ دوم.
تفضلي ،فريدون ،نشر ني ،اقتصاد کالن ،نظريهها و سياست هاي اقتصادي.
خالصي ،امير (« ،)۷۵۳1بررسي رابطه تورم و بيکاري :مطالعه موردي ايران (۳1-۷۵۳4مجموعه مقاالت
بررسي آثار مولفه هاي مديريت و اقتصاد بر اشتغال)» ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب و
شرکت ملي صنايع پتروشيمي.
کاظمي زاده ،رضا (« ،)۷۵۱۳مقايسه تطبيقي منحني فيليپس و تعيين نرخ بيکاري طبيعي در ايران»،
پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد.
گجراتي ،دامودار ( ،)۷۵۳۷مباني اقتصادسنجي ،ترجمه حميد ابريشمي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ
سوم.
خالصي ،امير (« ،)۷۵۳۷رابطه تورم و بيکاري در اقتصاد ايران» ،سازمان مديريت و برنامهريزي کشور،
دفتر اقتصاد کالن.
کاظمي زاده ،غالمرضا (« ،)۷۵۱3مقايسه تطبيقي منحني فيليپس و تعيين نرخ بيکاري طبيعي در
اقتصاد ايران» ،پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد.
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.5002  ؛ برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سالKydland and Prescott .3
 آنان نشان. پيامدها و و داللتهاي آن بر حرکت تورمي را آزمون نمودند، آنان با ترکيب يک نظريه بيکاري در نظريه نئو کينزيني تورم.4
.دادند که با اين کار چگونه مي توان يک منحني فيليپس سنتي را استخراج کرد
. وي ابتدا با استفاده از دادهها استراال و زالند نو مشاهده کرد منحني فيليپس نسبت به الگوي اتو رگرسيو پيش بيني ضعيف تري دارد.2
.614  صفحه، انتشارات نشر ني، ترجمه عباس شاکري،تئوري و سياستهاي اقتصاد کالن، برانسون. ويليام اچ.6
.616  صفحه، انتشارات نشر ني، ترجمه عباس شاکري،تئوري و سياستهاي اقتصاد کالن، برانسون. ويليام اچ.7
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