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 .1مقدمه
دربارۀ مبادلۀ سیاستی ( )Trade-offتورم ـ بیکاری تا د ۀ  8811م بررساس من نـی ییلیـپس
( )Phillips 1958ردعا میشد کب تورم متوسط دررزری یرخ بیکاری هایین هذیریتنی رس  ،رما
در د ب ای بود رین موضوع رز ر د جنبۀ یظری تجربی رد شد؛ رقتصاددریان آن رر کنـار
گذرشتند متواقباً سیاس گذرررن دفگذرری تورم یزدیک بب صفر رر بد ن تردید درمورد
آثار رحتمالی در سطح بیکاری مدیظر قررر دردید .دفگذرری یزدیک بب صفر یرخ تورم د
هرتوریۀ یظری دررد .یخس  ،یران درده شده رس کب تورم هـایین بـرری عملکـرد مطلـو
درمۀابل تورم متوسط بب بان تبوات
رقتصاد کالن ریاه حدرکثری یک کرور ضر ری رس
یاگورری دررد کب حتی یرخ بیکاری هایین (با یرض هذیرش مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری)
ییز آن رر جبررن یمیکند .د م ،ردعا شده رس کب دف تـورم هـایین بـا ربـزرر سیاسـتی
سیاس گذرری یادشده برری سایر
مستۀلی (رزجملب ربزرر ای هولی) دردس رس رس
بخ ای رقتصادی تبوات منفی بب مرره یدررد 8.رز مینر س کب رمـر زه یـرخ تـورم
دفگذرریشده در کرور ای توسوبیایتـب یوظهـور بـبترتیـب  2/5 3درصـد رسـ
( )Schmitt-Grohe and Uribe 2010یرخ تورم ت ۀقیایتۀ رین کرور ا ییز کم بی یزدیک
بب مۀادیر دفگذرری شده رس .
درک مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری بب رین عل حائز ر می رس کب چهـارچوبی
حاضـر
برری سیاس گذرری هی بینی تورم رررئب مید د .بـب مـین علـ  ،هـ
ـای هیرـین
ببشیوهری متفا ت رین مبادلۀ سیاستی رر بررسی میکند .برخالف هـ
ای
دربارۀ رقتصاد ریررن رز درده ای یصلی رستفاده میشود کب قابلی مۀایسب با ه
سایر کرور ا بررسی دقیقتر هویایی ای تورم ـ تولید رر یرر م میآ رد .مهمتر آنکـب
ای رخیر یران دردهرید کب ربستگی ـای متۀابـل رقتصـاد جهـایی ـمچنـین
ه
شوک ای عرضۀ کل مایند یف  ،غذر ،تورم رردرتی ممکـن رسـ در شـدت مبادلـۀ
حاضر رز چهـارچوبی جهـایی
سیاستی تورم ـ بی کاری رثرگذرر باشند .بنابررین ،ه
رستفاده میکند تا تکایب ای تورمی ررزی شرکای تجاری مچنین شوک ای جهایی
در مدل ل اظ شوید.
رین مۀالب شامل هنج بخ دیگر رس  .بخ د م مر ری بـر مبـایی یظـری رسـ  ،در
توضـیح درده مـیشـود.
ای هیرین ،در بخ چهارم مدل هـ
بخ سوم ه
بخ شرم یتیجبگیری رس .
بخ هنجم شامل یایتب ای ه
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 .2مروری بر مبانی نظری
یوم ( )Hume 1752توریتن ( )Thornton 1802ر لین ریرردی بودید کب مبادلۀ سیاستی میان
تورم بیکاری رر مطرح کردید .آن ا بیان میکنند کـب یـرخ بـیکـاری تـابوی رز رخـتالف
قیم ای رقوی رز ریتظاررت قیمتی رس  .آن ا ت لیل میکردید کب بین بیکاری تغییررت
هی بینییردۀ قیمـ مبادلـۀ سیاسـتی کوتـاهمـدت جـود دررد ( ;Humphrey 1985: 1991
 .)Gordon 2011در مین خصوص ،رر ینگ ییرـر ( )Fisher 1926ریـن موضـوع رر رزیظـر
یرخ بیکاری در آمریکا مبستگی
آماری بررسی کرد یران درد کب میان تغییررت قیم
شدیدی جود درشتب رس .
هی گامایۀ ییلیپس ( )Phillips 1958آغاز
بب رحال ،تبادلیظر جدی دررینباره با ه
ای قبلی تالش کرد بب رین سؤرل هاسـخ د ـد کـب آیـا یـرخ
شد .ی برخالف ه
تغییر در دس مزد ا میتورید با سطح بیکاری توضیح درده شود؟ ر با بررسی سب د رۀ
 8841 -8851 ،8882 -8841 ،8188 -8882بب رین یتیجب دس یای کـب بـا بـیکـاری
هایین یرخ تغییر دس مزد ا بان میر د درمۀابل ،قتی بـیکـاری بـان باشـد یـرخ تغییـر
دس مزد ا هایین حتی منفی شده رس .
ریتۀاد رصلی ررد بر ت لیل ییلیپس ( )ibid.آن بود کب چهارچو یظری تصـریحشـده
قابلدیاعی یدرش  .بنابررین ،رقتصاددریان کینزی تالش کردید چهارچو یظـری نزم بـرری
آزمون تجربی مبادلۀ سیاستی رر رررئب د ند .لیپسی ( )Lipsey 1960درجه رین تالش ـا بـا
تکیببر ررتباط میان رضایب تۀاضای ییر ی کار با د متغیر بیکاری رشـد دسـ مزد ـا بـب
ت لیل یظری رین مبادلۀ سیاستی هردرخ  .ی بیان میکند کب در یرخ ای بـیکـاری هـایین
با ریزری یرخ بـیکـاری
ببعل کمیابی ییر ی کار دس مزد ا با یرخ سریعتری ریزری
مییابد.
یرار بر دس مزد ا کا
سپس ،ساموئلسن سولو ( )Samuelson and Solow 1960یرخ تورم رر جایگزین یـرخ
رشد دس مزد ا کردید بدین ترتیب رزرینهس چگویگی رربطۀ یرخ تورم با یرخ بیکـاری
مزمان تورم بیکاری در د ۀ  8811دیدگاه ای
مدیظر قررر گری  .بب رحال ،با ریزری
مختلفی برری تبیین رین هدیده سازگاری یا یاسازگاری آن با من نی ییلیپس شکل گریـ .
یلپس ( )Phelps 1967; Phelps 1968یریدمن ( )Friedman 1968 aبا دریظرگریتن ریتظاررت
قیمتی طرح مفهوم یرخ بیکاری طبیوی جودِ رربطـۀ باثبـات میـان تـورم بـیکـاری رر
ببچال کریدید.
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یریدمن ( )ibid.; Friedman 1977بیان میکند کب سیاس هولی ریبساطی ببصورت موق
د د ،رما یرخ بیکاری بب یرخ طبیوی برمیگردد کب بب سیلۀ
میتورید یرخ بیکاری رر کا
ییر ای یهادی ساختار بازرر کار تویین میشود .ببدیگرسخن ،در بلندمدت دسـ مزد ـا
متناسب با قیم ا رشد میکند رشتغال بب سطح ر لیب بازمیگردد .بر مینرساس ،برری در
رغور یگاهدرشتن مردم هایین یگبدرشتن درئمی یرخ بیکاری رز سطح یرخ طبیوی بـیکـاری
نزم رس یرخ تورم رر درئماً ریزری درد (تورم شتابان) کب رعمال چنین سیاستی بهینب ییس .
بنابررین ،یریدمن ( )Friedman 1975یکی رز ر لین منتۀدرن جدی من نی ییلیپس توضـیح
مید د کب سب یکتۀ مهم یتایج ر رر مخد ش میکند :یخسـ  ،رسـتفاده رز دسـ مزد ـای
رقوی ببجای دس مزد ای رسمی (کب ییلیپس ل اظ کرده بود)؛ د م ،مطالوات تجربـی در
بازه ای زمایی قلمر ای مکایی مختلف کب یتایج ییلیپس رر زیر سؤرل بـرده بـود؛ سـوم،
بر ز هدیدۀ یوظهور رکود تورمی در ییمۀ ر ل د ۀ  .8811ریتۀادرت یریدمن ( )ibid.تا جـایی
هی ری کب «ررتباط میان تورم بیکاری رر یک تو م» دریس .
در مین د ررن کالسیک ای جدید مایند لوکاس ( )Lucas 1972; Lucas 1973با تکیببر
یر ضی رزقبیل شفایی بازرر ا ریتظـاررت عۀالیـی یتیجـب مـیگیریـد کـب سیاسـ ـای
رزهی رعالمشده قابلهی بینی تأثیری در سطح تولید رشـتغال یخور نـد درشـ  .بـدین
ترتیب ،کالسیک ای جدید یتیجب میگیرید کب مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری جود یـدررد.
درمۀابل ،رستنلی ییرر ( )Fischer 1977تیلور ( )Taylor 1980با تکیب بـر عـدم شـفایی
عدم تسویۀ بازرر ا ،کب ببدنیل گویاگویی رزجملـب چسـبندگی ـای دسـ مـزد ،قیمـ ،
زینب ای دس رسی بب رطالعات رخ مید ند ،تـالش کردیـد ریـن مبادلـۀ سیاسـتی رر در
کوتاهمدت تأیید کنند .عال هبررین ،آن ا بیان کردید کب با جود تودیل ریتظاررت تودیل کامل
رتفاق یخور د ریتاد دریتیجب ،مبادلـۀ سیاسـتی در بلندمـدت ییـز جـود خور ـد درشـ .
ببدیگرسخن ،کینزین ای جدید بر رین با رید کب مبادلۀ سیاستی در بلندمدت ضویفتـر رز
کوتاهمدت رس  ،رما تأیید میشود.
در جمعبندی میتورن دیدگاه ای رصلی درخصوص مبادلۀ سیاستی رر در قالب سب
مکتب رقتصاد کالن توضیح درد :هولیون ،کالسیک ای جدید ،کینزین ای جدید.
کالسیک ای جدید مچون سارجن ( )Sargent 1981; Sargent 1982بر رین با رید
کب ریتظاررت عۀالیی رگویب گرتا ر ذرتی تورم رر رد مـیکننـد ریـن رزیظـر سیاسـتی
بدرنموناس کب میتورن تورم رر بد ن ت مـل رکـود مهـار کـرد .درمۀابـل ،هولیـون بـا
ر یکرد مبتنیبر ریتظاررت تطبیۀی (یا قررردرد دس مزد متنا ) ردعا میکند کـب ممکـن
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رس یک گرتا ر ردرمبد ندۀ تورمی (تورم ستب) جود درشتب باشد ،ببطوریکب تـورم
رزطریق م د دی ای هولی بودجبری مهارشدیی یباشد بی کاری قابـلتـوجهی بـب
جاموب ت میل کند (برری مطالوۀ بی تر ،بنگرید بب .)Juillard et al. 2008
ببعبارت دیگر ،با قبـول یـرض ریتظـاررت عۀالیـی رساسـ ًا میـان تـورم بـیکـاری در
کوتاهمدت بلندمدت رربطبری جود یدررد با قبول یرضیۀ ریتظاررت تطبیۀی ریـن رربطـب
میتورید در کوتاهمدت مثب باشد 3.درعینحال ،کینزین ای جدید با تأکید مجدد بر یر ض
خود (چسبندگی دس مزد ا ،قیم ا ،عدم تسویۀ بازرر ا) مدعی رربطۀ مبادلـۀ منفـی
هایدرر میان تورم بیکاریرید.
یکتۀ مهم دیگر ،ببخصوص رزجه رجرری آزمون تجربی آن رس کب رقتصاددریان هی
رز ییلیپس ( )Phillips 1958مایند یوم ( ،)Hume 1752توریتن ( ،)Thornton 1802رر ینگ
ییرر ( )Fischer 1926جه علی رر رز سم تورم بب بیکاری میدریستند .درردرمب ،ییلیپس
ــای یظــری تجربــی هــس رز آن (رعــم رز هولیــون،
( )Phillips 1958غالــب ه ـ
کالسیک ای جدید ،کینزین ای جدید) جه علی رر رز سم بیکـاری بـب تـورم در
یظر گریتبرید .مۀالۀ حاضر ییز با تبوی رز ریـن ر یکـرد غالـب جهـ علیـ رر رز سـم
بیکاری بب تورم در یظر گریتب رس .

 .3پیشینۀ پژوهش
ای ریجامشده درخصوص
برری مر ر ریتۀادی برجستبکردن خأل ردبیات موضوع ه
ـای
من نی ییلیپس رر میتورن در چهار گر ه دستببندی کـرد .گـر ه یخسـ رز هـ
هیرین در جد ل  8گزررش شدهریـد .ریـن گـر ه شـوک ـای جایـب عرضـب توـامالت
بینکروری رر مدیظر قررر یدردهرید.
جدول  .7پژوهشهای تورم ـ شکاف توليد (لحاظنکردن شوکهای عرضه و تعامالت بينکشوری)
پژوهش

سال

نمونة آماری

مدل /روش

نتيجة پژوهش

Okano

3111

ژرهن 3114Q4 -8881Q3

VAR

تأیید مبادلۀ سیاستی در شرریط دفگذرری
تورم

Karanassou and
Sala
Zhang and
Murasawa

3181

آمریکا 3115Q3 -8882Q8

GMM
VAR

تأیید مبادلۀ سیاستی

3188

چین 3181 -8818

بیزین

تأیید مبادلۀ سیاستی

3183

ریگلستان -8811Q8
3111Q4

OLS GMM

تأیید مبادلۀ سیاستی

Jean-Baptiste
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پژوهش

سال

Tiwari et al.

3184

Benati

3185

Chletsos et al.

3188

نمونة آماری
یرریسب -8851M3
3188M83
آمریکا ،رستررلیا ،ریگلستان،
منطۀۀ یور  ،کایادر (یصلی)
آمریکا 3182Q4 -8881Q8
کایادر 3182Q4 -8884Q8

مدل /روش
موجک

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
بلندمدت

VECM
SVAR

تأیید مبادلۀ سیاستی

-

تأیید مبادلۀ سیاستی

Bhattarai

3188

 31کرور OECD
3184Q4-8881Q8

درده ای
تابلویی

عباسينژاد و
کاظميزاده

8218

8221 -8215

OLS

گرجي و فوالدی

8211

8221 -8215

ریگل ـ
گریجر

هادیان و نجاتي
اميری و گرجي

8211
8281

8240-8218
8258 -8218

رحماني و اميری

8281

8254 -8218

VECM

اميری و دیگران
رحماني و اميری

8288
8288
8288

8254 -8218
8254 -8218
کالیبرهشده

GMM

افشاری و بيات

8282

8215Q8 -8218Q4

توکليان

نتيجة پژوهش

بای ـ هر ن
STAR

GMM
DSGE
GMM
ARIMA

تأیید مبادلۀ سیاستی در رغلب کرور ا
تأیید رربطۀ موکوس در رسلورکی ،ر سیب،
کرۀ جنوبی
تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاستی در بلندمدت
تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
تأیید مبادلۀ سیاستی در بلندمدت
تأیید مبادلۀ سیاستی
تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاستی
(تأیید رربطۀ مستۀیم)
تأیید مبادلۀ سیاستی
تأیید مبادلۀ سیاستی
تأیید مبادلۀ سیاستی
تأیید مبادلۀ سیاستی

منبع :دستهبندی پژوهش

ایی کب رز درده ای یصلی رستفاده میکنند م رزیظر قابلی مۀایسب
دررینمیان ،ه
عمومی یتایج م رزیظر رطمینان بب یتایج درده ای سالیایب حائز ر می رید .مچنـانکـب
ـایی کـب رز آمـار یصـلی رسـتفاده کـردهریـد در
گرجی ( )15 :8288بیان میکند ،هـ
یراندردن ر می بیکاری در تویین یرخ تورم عملکرد بهتری درشتبرید.
ا مایند هل ( )Paul 2009یران مید ند کب ل اظیکردن شوک ای عرضب
برخی ه
ای هیرـین تأییـد یرـود.
(مایند قیم یف ) موجب شده رس من نی ییلیپس در ه
ـای
ا در تالش برری ریع یکی رز ریتۀادرت ررد بر ه
بنابررین ،گر ه د م رز ه
گر ه ر ل شوک ای عرضۀ کل رر در مدل ررد کردهرید (جد ل  .)3یکتۀ مهم آن رس کـب
ا تنها یکی رز شوک ای عرضۀ کل رر ل اظ کردهرید ،درحالیکب هـ
رکثر رین ه
حاضر تالش میکند یگاه جاموی بب شوک ای جایب عرضۀ کل (یف  ،غذر ،تغییررت یـرخ
برربری ررز طرف ای تجاری ،تغییر تورم طرف ای تجاری) درشتب باشد تمـام آن ـا رر
در مدل ل اظ کند.

آیا ميان تورم و بيکاری مبادلۀ سياستي وجود دارد؟ 1 ...
جدول  .1پژوهشهای تورم ـ شکاف توليد با لحاظ شوکهای عرضه
پژوهش

سال

نمونة آماری

مدل/
روش

نتيجة پژوهش

Paul

3118

ند 3111 -8851

LS

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت

Çiçek

3183

ترکیب 3111 -8811

کالمن
ییلتر

تأیید مبادلۀ سیاستی

Kapur

3182

ند 3188Q8 -8888Q3

-

تأیید مبادلۀ سیاستی

موسوی محسني و
سعيدیفر

8215

8221 -8211

VARSUR

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاسی در بلندمدت

گرجي و اقبالي

8218

8221 -8218

ADL

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاسی در بلندمدت

مرزبان و نجاتي

8211

8241 -8211

بای-
هر ن

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت

جالئي و شيرافکن

8211

8221 -8214

ریگل-
گریجر

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاسی در بلندمدت

گرجي و فوالدی

8211

8221 -8215

ریگل
گریجر

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
تأیید مبادلۀ سیاستی در بلندمدت

موسوی محسني و
دیگران

8218

8221 -8218

ییلتر
کالمن

تأیید مبادلۀ سیاستی در کوتاهمدت
عدم تأیید مبادلۀ سیاسی در بلندمدت

جعفری صميمي و
دیگران

8284

8251 -8281

DSGE

تأیید مبادلۀ سیاستی

VAR

منبع :دستهبندی پژوهش

ایی مایند بادینگر ( )Badinger 2009ریفینگر کیان ()Eijffinger and Qian 2016
ه
ییز بیان میکنند کب ل اظ شوک ای قیمتی جهایی ـمچنـین ربسـتگی ـای تجـاری در
ا
شدت مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری تأثیر میگذررید .بب میندلیل ،گر ه سوم رز ه
تالش کردهرید توامالت بینکروری رر در بررسی مبادلۀ سیاستی تورم ـ بیکاری ررد کننـد
ا توامالت بینکروری رر تنها ببصورت
کب در جد ل  2گزررش شدهرید .برخی رز ه
رردکردن متغیر ایی مایند درجۀ بازبودن تجـاری ل ـاظ کـردهریـد ،رمـا برخـی دیگـر ،بـا
ر یکردی جامعتر ساخ مدل ای جهایی تأثیرهذیری تکایبری کرور ا رز یـکدیگـر رر
مستۀیماً در مدل رعمال کردهرید .مزی رصـلی مـدل ـای جهـایی آن رسـ کـب توـامالت
بینکروری رزطریق رجزری رخالل در مدل ل اظ شده بنابررین ،آثـار تکایـبری کرـور ای
دیگر در ر کرور ببصورت مستۀیم رثر خود رر در ضرریب بررزششده میگذررد .هـ
حاضر رز رین ر یکرد رخیر رستفاده میکند.
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جدول  .9پژوهشهای تورم ـ شکاف توليد با لحاظ جانب عرضه و تعامالت بينکشوری
پژوهش

سال

نمونة آماری

مدل/
روش

بادینگر

3118

 88کرور 3114 -8815

درده ای
تابلویی

اسميت و پسران

3111

یصلی 3112 -8811

VARX
*

تأیید مبادلۀ سیاستی در آمریکا

دیز و دیگران

3118

 22کرور -8818Q4
3118Q4

GVAR

تأیید مبادلۀ سیاستی در برخی کرور ا

اسميت

3182

 22کرور -8811Q8
3118Q4

GVAR

تأیید مبادلۀ سیاستی در برخی کرور ا

ایفينگر و کيان

3188

آمریکا ،رستررلیا ،ریگلستان،
ریتالیا ،ژرهن ،سوئد ،یرریسب،
کایادر ،لند

درده ای
تابلویی

نتيجة پژوهش
جهاییسازی موجب ریزری
سیاستی

شدت مبادلۀ

تأیید مبادلۀ سیاستی
تأیید تأثیرهذیری مبادلۀ سیاستی رز درجۀ
بازبودن

منبع :دستهبندی پژوهش

حاضر یسب بب رغلب مطالوات ریجامشده آن رسـ کـب:
بنابررین ،یوآ ری ای ه
 .8رز درده ای یصلی بهره میگیرد؛  .3رز یک مدل جهایی رستفاده میکند تا تأثیر تکایب ـای
تورمی ررزی شرکای تجاری رر ببمثابۀ توامالت بینکروری ببطور مستۀیم در بـررزش ـا
غذر رر ببمثابۀ شوک ای عرضۀ کل در
رعمال کند؛  .2شوک ای جهایی قیم ای یف
مدل ل اظ میکند.

 .4روش پژوهش

 7.1رویکرد کالنسنجي :مدل خودبازگشت برداری جهاني
در کالنسنجی ر یکرد ای مختلفی برری مدلسازی جود دررید کب موـادنت ـمزمـان،
سری ای زمایی ،توـادل عمـومی تصـادیی هویـا ( )DSGEمهـمتـرین آن ـا م سـو
میشوید .ر یکرد موادنت مزمان بب ییمۀ ر ل قرن بیستم رختصاص درش کب بـا ظهـور
ر یکرد ای د م سوم کنار ری  .مدل ـای سـری زمـایی در مۀیـاس م ـد د ملـی بـا
مجموعۀ کوچکی رز متغیر ا رستفاده میشوید .رزطرفدیگر ،تا بب رمر ز ساخ مدل ـای
جهایی  DSGEبا قابلی کالیبرهشـدن ممکـن یبـوده رسـ (.)di Mauro and Pesaran 2013
در مینخصوص ،در سال ای رخیر تالش ا برری ساخ مدل ـای جهـایی چندکرـوری
( )multi-country global modelبا مدل خودبازگر بردرری جهایی ( )GVARببثمر یرس .

آیا ميان تورم و بيکاری مبادلۀ سياستي وجود دارد؟ 3 ...

مدل  GVARربتدر در مۀالـبری رز هسـررن دیگـررن ( )Pesaran et al. 2004رررئـب شـد
سپس در مۀانت دیز ،دیمائور  ،هسررن ،رسمی گسترش یایـ  .مهـمتـرین ی گـی
مزی رین مدل یسب بب ر یکرد ای دیگر ل اظ ربستگی ای متۀابل کرـور ا در سـطح
جهایی رس  .بدین منظور ،سب قابلی زیر در یظر گریتب میشوید:
ـ

رمکان ربستگی متۀابل متغیر ای درخـل یـک کرـور بـب متغیر ـای خـارن رز آن
قفب ای آن ا جود دررد؛

ـ

رمکان ربستگی متۀابل متغیر ای درخل یک کرور بب تکایب ا شـوک ـای جهـایی
رزقبیل تغییررت قیم یف یا غذر جود دررد؛

ـ

رمکان ربستگی متۀابل تکایب ا در کرور بب تکایب ـا در کرـور ییـز جـود دررد
(برری مثال تغییر یرخ برربری ررز کرور ).

بنابررین ،سیاس ا تکایب ا یبتنها ببطور مستۀیم ،بلکب ببطور غیرمسـتۀیم ییـز منتۀـل
میشوید .برری یمویب ،شوک بب رقتصاد آمریکا رزطریق رر ها یا چین ،کـب شـرکای تجـاری ـ
مالی ریررن ببشمار میر ید ،بر رقتصاد ریررن یرار تورمی ررد میکند رین مسـئلب در مـدل
 GVARل اظ میشود .هس ،رین مدل میتورید بـد ن کاسـتن رز درجـات آزردی رز تـورش
حاصل رز حذف ربستگی ای متۀابل رقتصاد ریررن با رقتصاد جهایی جلوگیری کند .درردرمب،
رین مدل ببطور خالصب توصیف میشود.
یرض کنید کب رقتصاد جهایی شامل رقتصاد رس کب ریک با ریـدیس یرـان درده
ببترتیـب آثـار مرـترک
میشوید .بردرر متغیر ای کرور رس  .عال هبررین،
قابلمرا ده غیرقابلمرـا ده ( )common observable and unobservable effectsجهـایی
غذر) جایگزین میشـود.
رر یران مید ند کب با متغیر ای جهایی (مایند قیم یف
هسـررن ( di Mauro and
بررسـاس یظـر هسـررن دیگـررن ( )ibid. 2009دی مـائور
 )Pesaran 2013مدل خودبازگر بردرری برری کرور ببصورت زیر رررئب میشود:
.8
در موادلۀ بان یرض میشود کب جمالت رخالل مبستگی سریالی یدررید ،رما میتورینـد
مبستگی ضویف مۀطوی ( )cross-sectionally dependent processدرشتب باشند .مسئلۀ رصلی
ی وۀ مدلسازی آثار مرترک جهایی مرا دهیاهذیر ( ) رس  .برری ـر کرـور متغیر ـای
سایر کرور ای جهان برآ رد مناسبی رز آثار مرا دهیاهذیر جهایی م سو میشـوید ،رمـا
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ببعل تودرد زیاد آن ا مدل برآ ردیردیی خور د بود .بـب مـینعلـ  ،هسـررن دیگـررن
( )Pesaran et al. 2004هی یهاد میکنند کب رز میایگین زیی متغیر ای خارجی رستفاده شود،
چررکب شوک ای خارجی رزطریق ر ربط تجـاری یـا مـالی ( )trade and financial linkagesدر
متغیر ای درخلی کرور ا تأثیر میگذررید .رین میایگین زیی ببصورت زیر یران درده میشود:
.3

∑

,

کب در آن مجموع زن ا برری ر کرور برربر یک زن کرـور یسـب بـب خـودش
برربر صفر رس  .چنانچب چودیک دیگررن ( )Chudik et al. 2011بیان میکنند ،شوک ای
∑
 .ریـن
خارجی برری کرور بب صفر مگرر خور ند شد ،یونی
مسئلب متناظر یرض بر نزریی ضویف متغیر ای خارجی ـمبسـتگی مۀطوـی ضـویف
میان جمالت خطاسـ  .بـررینرسـاس ،مرـکل توـدرد زیـاد متغیر ـای خـارجی حـل
درعینحال ییز ر می سایر کرور ا در مدل حفظ میشـود کـارآیی مـدل بـبشـدت
ریزری مییابد.
درردرمب ،هسررن دیگررن ( )Pesaran et al. 2009دی مائور هسررن (
 )Pesaran 2013مدل تص یح خطای بردرری رر ببصورت مدل کوتاهمدت زیر رررئب میکنند:

di Mauro and

[

]

.2
بب موادلۀ بان دررصطالح * VECXگفتب میشـود .ریـن موـادنت بـرری مـۀ
موردمطالوب در یظر گریتب ببصورت زیر تجمیع میشوید:

کرـور

.4
کب در آن بردرر کلیۀ متغیر ای کرور ای جهان رس  .سپس ،طریین رربطـب در
هی ضر میشود:
.5

̃

̃

̃

̃

̃

در رین حال  ،مدل  GVARحل میشود دریتیجب ،مۀ متغیر ا ببصـورت در نزر در
مدل در یظر گریتب میشوید (.)di Mauro and Smith 2013

آیا ميان تورم و بيکاری مبادلۀ سياستي وجود دارد؟ 77 ...

 1.1دادههای پژوهش
حاضر با رستفاده رز مدل  GVARررتباط میان تـورم بـا شـکاف تولیـد رر طـی د رۀ
ه
 8811Q4تا  3182Q8بررسی میکند .رین مدل  24کرور با رطالعات دردس رس رر شـامل
میشود کب توزیع جغررییایی آن ا بدین شرح رس  :سب رقتصاد آمریکـا ،کایـادر ،مکزیـک رز
منطۀۀ آمریکای شمالی مرکزی؛ چهـار رقتصـاد آرژریتـین ،برزیـل ،هـر  ،شـیلی رز منطۀـۀ
آمریکای جنوبی؛ د رزده رقتصاد آلمان ،رتری  ،ریتالیا ،رسپاییا ،ریگلستان ،بل یک ،یرریسب ،ینالید،
سوئد ،سوئیس ،یر ژ ،لند رز منطۀۀ رر ها؛ یازده رقتصـاد ریـد یزی ،رسـتررلیا ،تایلنـد ،ژرهـن،
چین ،سنگاهور ،ییلیپین ،ییوزلند ،مالزی ،کرۀ جنوبی ،ند رز منطۀۀ شرق جنو آسیا؛ یـک
رقتصاد آیریۀای جنوبی رز آیریۀا ،دریهای سب رقتصاد ریررن ،ترکیب ،عربستان رز خا رمیایب.
درمجموع بـی رز  11درصـد
شایان یادآ ری رس کب رین کرور ا طی د رۀ ه
برربـری قـدرت خریـد) دررختیـار
تولید جهایی رر برحسب ر د مویار رریج (دنر ثاب
درشتبرید .بنابررین ،مدل مربوطب بخ عمدهری رز رقتصاد جهایی رر در بر میگیرد .درده ـای
یهایی ریک رز کرور ا طبق ر ش زیر ببدس آمده رس :
ـ برری کرور ایی کب درده ای تولید یاخالص درخلی ( )GDPیـرخ تـورم (بررسـاس )CPI
ببصورت تودیلیایتۀ یصلی دردس رس باشد ،رطالعـات یهـایی قلمـدرد بـد ن تغییـر
2
رستفاده میشود.
ـ برری کرور ایی کب درده ای تولید یاخالص درخلی یا یـرخ تـورم بـبصـورت یصـلی
تودیلیرده باشند ،تودیل آن ا با رستفاده رز ر ش آماری  X12یرمریزرر  Eviewsیسخۀ
 8ریجام سری زمایی دردۀ حاصل دردۀ یهایی در یظر گریتب میشود.
ـ درده ای یرخ برربری ررز ر کرور ببصورت یصلی رطالعات یهایی قلمدرد بد ن تغییر
رستفاده میشوید.

 .5یافتههای پژوهش

 7.1رابطة تورم ـ شکاف توليد در بلندمدت
ر ربط مگرریی بلندمدت کرور ا کب رربطۀ میان تورم درخلی رر با شـکاف تولیـد درخلـی،
تورم خارجی ،تغییررت یرخ ررز ،تغییررت قیم یف  ،تغییررت قیم غذر یران مید نـد
در جــد ل  4گــزررش شــده رس ـ  .ضــریب بــرآ رد م ـۀ متغیر ــا دررری عالم ـ ــای
موردریتظارید درمجموع رربطب ای بلندمـدت بـرآ ردی میـان تـورم شـکاف تولیـد بـا
ای یظری تجربی مخوریی دررید دنل بر مبادلۀ سیاستی رس .
ه
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در مۀ کرور ا (ببرستثنای سوئد عربستان) یرخ تورم در بلندمدت با شـکاف تولیـد
رربطۀ مستۀیم دررد کب با من نی ییلیپس سازگار رس  .بنابررین ،در شرریط ر یق یرار تۀاضا
یرار تۀاضا تورم کـا
موجب تورم میشود درمۀابل ،در شرریط رکودی ببدلیل کا
مییابد .ضریب شکاف تولید دررغلب کرور ا کمتر رز  1/8درصد برآ رد شده رس (برری
یمویب  1/18در ریررن) .رین ضریب در کرور ای آرژریتین ،برزیل ،هر  ،شیلی ،مکزیک ،کب
تجربب کردهرید ،بی تر بـوده رسـ  .ـمچنـین،
تورم ای شدیدی رر در د رۀ مورده
تأثیر شکاف تولید در تورم در د رقتصاد بزرگ آسیا (چین نـد) بـبترتیـب 1/84 1/5
ببدس آمده رس کب بسیار قابلتوجب رس .
عال هبررین ،در رغلب کرور ا میان تغییررت یرخ ررز تغییررت قیم رربطۀ مسـتۀیم
بلندمدت تأیید میشود .ریزری یرخ ررز در گر ی رز کرـور ای توسـوبیایتـب صـنوتی
رزقبیل ریتالیا ،ریگلستان ،سوئد ،سنگاهور ،یرریسب ،کایادر آثار ضـدتورمی درشـتب در سـایر
کرور ای صنوتی رزجملب رتری  ،آلمان ،رسپاییا ،ژرهن ،ینالید ،ییوزلند ،کرۀ جنوبی ،لنـد
تأثیر کمی در ریزری قیم ا گذرشتب رس  .درمۀابل ،در کرور ای درحـالتوسـوب ماینـد
ریررن ،رید یزی ،آرژریتین ،برزیل ،تایلند ،ترکیب ،هـر  ،چـین ،شـیلی ،مکزیـک ،نـد تـأثیر
چرمگیـر بـوده رسـ  .بنـابررین ،آسـیبهـذیری
ریزری یرخ ررز در ریزری تورم مثب
کرور ای درحالتوسوب رز یوسایات ررز بی تر رس .
رربطۀ مستۀیم تورم درخلی با خارجی ییز برری رکثر رقتصاد ای کوچک تأیید مـیشـود.
برخی کرور ا رزجملب ریررن ،آیریۀای جنوبی ،ترکیب ،ییلیپـین آسـیبهـذیری بـی تـری
درمۀابل تورم خارجی درشتبرید .درمۀابل ییز برخی کرور ا مایند آرژریتین ،آمریکـا ،برزیـل،
چین ،سنگاهور ،عربستان ،ند رز تورم خارجی یفع میبرید با قوع ـر تکایـۀ تـورمی
مییابد.
جهایی سطح تورم درخلی آن ا کا
جدول  .1روابط همگرایي بلندمدت
کشور

مقدار
ثابت

تورم
داخلي

شکاف
توليد

تغييرات
نرخ ارز

تورم
خارجي

تغييرات
قيمت
نفت

تغييرات
قيمت
غذا

اتریش

1/113

-8/111

1/134

1/113

1/284

1/111

1/138

()8 3

اسپانيا

1/114

-8/111

1/188

1/158

1/381

1/181

1/184

()3 8

استراليا

1/115

-8/111

1/858

1/141

1/188

1/188

1/128

()8 8

اندونزی

1/188

-8/111

1/181

1/214

1/148

1/182

1/111

()4 8

انگلستان

1/115

-8/111

1/111

-1/313

1/281

-1/181

1/188

()8 8

آیا ميان تورم و بيکاری مبادلۀ سياستي وجود دارد؟ 79 ...

کشور

مقدار
ثابت

تورم
داخلي

شکاف
توليد

تغييرات
نرخ ارز

تورم
خارجي

تغييرات
قيمت
نفت

تغييرات
قيمت
غذا

ایتاليا

1/113

-8/111

1/128

-1/158

1/434

1/181

-1/181

()8 2

ایران

1/131

-8/111

1/111

1/314

1/285

-1/188

1/355

()4 3

آرژانتين

1/118

-8/111

1/224

1/811

-1/181

1/142

1/213

()4 2

افریقای جنوبي

1/111

-8/111

1/851

1/113

1/588

1/131

1/148

()4 2

آلمان

1/111

-8/111

1/188

1/811

1/288

1/132

1/188

()8 8

امریکا

1/112

-8/111

1/112

1/385

-1/158

1/133

1/135

()2 8

برزیل

1/111

-8/111

1/151

1/811

-1/184

-1/188

1/418

()2 2

بلژیك

1/113

-8/111

1/138

1/143

1/318

1/138

1/154

()8 3

پرو

1/115

-8/111

1/411

8/828

1/112

-1/122

1/388

()4 2

تایلند

1/114

-8/111

1/155

1/383

1/213

1/138

1/112

()3 8

ترکيه

1/118

-8/111

1/131

1/818

1/581

1/143

1/852

()2 8

چين

1/188

-8/111

1/841

8/312

-1/838

-1/112

1/151

()4 8

ژاپن

-1/113

-8/111

1/188

1/145

1/318

1/185

-1/114

()8 8

سنگاپور

1/183

-8/111

1/315

-8/881

-1/814

-1/181

-1/881

()8 8

سوئد

-1/114

-8/111

-1/123

-1/381

8/318

1/181

-1/114

()4 2

سوئيس

-1/115

-8/111

1/188

1/488

8/124

1/185

1/813

()8 8

شيلي

1/114

-8/111

1/823

1/458

1/323

1/184

1/852

()3 2

عربستان

1/181

-8/111

-1/383

3/415

-1/484

-1/182

1/114

()3 2

فرانسه

1/112

-8/111

1/114

-1/118

1/838

1/188

-1/185

()4 3

فنالند

1/113

-8/111

1/188

1/884

1/311

1/131

1/151

()8 8

فيليپين

1/114

-8/111

1/158

1/141

8/823

1/185

1/182

()8 8

کرة جنوبي

1/115

-8/111

1/181

1/821

1/288

1/111

1/181

()8 3

کانادا

1/112

-8/111

1/141

-1/828

1/333

1/182

-1/121

()2 3

مالزی

1/112

-8/111

1/112

-1/114

1/381

1/121

1/125

()8 8

مکزیك

1/111

-8/111

1/415

8/321

1/341

1/113

1/188

()2 3

نروژ

1/114

-8/111

1/128

-1/124

1/181

1/115

-1/181

()8 8

نيوزیلند

1/114

-8/111

1/121

1/138

1/318

1/118

1/128

()8 8

هلند

1/112

-8/111

1/123

1/811

1/818

1/131

1/188

()8 8

هند

1/185

-8/111

1/514

1/581

-1/812

-1/155

1/112

()8 2

توضيح:

نشاندهندة وقفة بهينة متغيرهای درونزا و نشاندهندة وقفة بهينة متغيرهای برونزای
ضعيف برای هر کشور است (منبع :یافتههای پژوهش)
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 1.1پویایيهای کوتاهمدت تورم ـ شکاف توليد
طبق یمودرر  8در رغلب کرور ا (ببرستثنای ف کرور) تورم در رکن بـب تکایـۀ مثبـ
شکاف تولید در کوتاهمدت ریزری مییابد .بنابررین ،در عمدۀ کرور ا میان تورم ـ بیکاری
در بلندمدت کوتاهمدت رربطۀ موکوس برقررر رس .
در ریررن ،رید یزی ،ترکیب ،هر  ،کایادر ،مالزی ،مکزیک رربطۀ تورم ـ تولید در سال ـای
ر لیب موکوس رس  .ببدیگرسخن ،در رین کرور ا تکایۀ مثب شکاف تولیـد طـی یصـول
تورم میشود .تأثیر ضدتورمی بهبود تولید در ریررن ،کایـادر،
چهار تا ر موجب کا
مالزی دریهای رز بین میر د .در رید یزی مکزیک تورم رز سطح ر لیب ییز یررتر میر د
رربطبری مستۀیم برقررر میشود .در ترکیب هر تورم در سطح هایینتر رز قبل رز قوع تکایب
تدر م مییابد.
شور د ف کرور یادشده با یظریۀ هولیون مبنیبر صـوودیبـودن من نـی ییلیـپس در
کوتاهمدت سازگار رس  .یریدمن ( )Friedman 1968b: 159بیان میکند کب «رربطۀ مبادلب بین
تورم بیکاری ییس  ،بلکب رربطۀ مبادلۀ رقوی بین بیکاری حال آینده رس ».
در مینخصوص ،مطالوات آماری یران دردهرید کب در بسیاری رز سال ا یرخ تورم بـان
دریتیجـب ،من نـی ییلیـپس بـبجـای عمـودی یـا
با یرخ بانی بیکاری مرره بوده رس
یز لیبودن شیب صوودی دررد کب با هدیدۀ رکود تورمی توضیح درده مـیشـود .مهـمتـرین
م د دیتی کب برری رکود تورمی بیان میشود م د دی ای ریجادشده در عرضۀ رقتصاد یا
در
ببطور خالصب شوک ای طرف عرضـب رسـ کـب بـرری یمویـب مـیتـورن بـب کـا
م صونت کرا رزی یا ریزری در زینۀ ریـرژی رشـاره کـرد (گرجـی 344 -343 :8288؛
رقبالی گرجی .)8218
عال هبر یایتب ای بان ،رثر تغییررت یرخ ررز تورم خارجی بر تورم درخلی ییـز بررسـی
آماری شده یتایج آن ا مطابق با ریتظاررت یظری بوده رس کب در رین مۀالب ببدلیل رعای
رختصار رز رررئۀ گزررش آن ا صرفیظر شده رس .
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1.185

رسپاییا

1.185

ریتالیا

ریگلستان

آرژریتین

ریررن

رتری
رستررلیا

رید یزی

-1.115
41

23

34

1

88

1

-1.115
23

41

88

34

1

1

1.115

1.115

هر

بل یک

ترکیب

تایلند

1.111

41

آلمان

آیریۀای جنوبی

برزیل

آمریکا

23

34

88

1

-1.115
1

-1.185
41

1.115

23

34

88

شیلی

سوئیس

یرریسب

عربستان

1

1
1.115

1.111

ژرهن
سوئد

1.111

چین
سنگاهور
-1.115

41

23

34

88

1

1

-1.115
41

23

34

88

1

1

1.115

1.115

1.111

ییلیپین
کایادر
41

23

ینالید
کره جنوبی
مالزی
34

88

یر ژ
لند

مکزیک
ییوزیلند
ند

-1.115
1

1

41

23

1.111

34

88

-1.115
1

1

نمودار  .7واکنشهای تعميمیافتة تورم هر کشور به تکانة مثبت شکاف توليد داخلي
منبع :یافتههای پژوهش

 .6نتیجهگیری
حاضر با رستفاده رز مدل  GVARررتباط میان تورم بـا شـکاف تولیـد رر طـی د رۀ
ه
 24رقتصـاد مهـم جهـایی ( 11درصـد
 8811Q4تا  3182Q8بررسی میکند .مدل هـ
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ای بسیاری در
رقتصاد جهایی) شرکای تجاری عمدۀ ریررن رر شامل میشود .رلبتب ه
حاضر رز جهات زیـر متمـایز رسـ :
زمینۀ رین مبادلۀ سیاستی ریجام شده رس  ،رما ه
یخس  ،رز درده ای یصلی رستفاده شده رس ؛ د م ،رز مدل خودبازگرـ بـردرری جهـایی
( )GVARرستفاده شده رس تا ربستگی ای متۀابل بینکروری تکایب ای تورمی ررزی
شرکای تجاری ببخوبی مدیظر قررر گیرید .رین جوه تمایز کمک میکنند کب مبادلۀ سیاستی
بـب
تورم ـ شکاف تولید ببی و دقیقتر جامعتری تجزیب ت لیل شود .یایتب ای ه
شرح زیر رررئب میشوید.
در مۀ کرور ا (ببرستثنای سوئد عربستان) یرخ تورم در بلندمدت با شـکاف تولیـد
رربطۀ مستۀیم دررد .ضریب شکاف تولید در رغلب کرور ا رزجملب رقتصـاد ریـررن کوچـک
رس  ،رما در برخی کرور ا مایند آرژریتـین ،برزیـل ،هـر  ،چـین ،شـیلی ،مکزیـک ،نـد
قابلتوجبتر رس .
در کوتاهمدت ییز در رغلب کرور ا تورم در رکن بب تکایۀ مثب شکاف تولید ریزری
مییابد .رین یایتب ا با من نی یز لـی ییلیـپس ( )Phillips 1958سـازگار رسـ  .بنـابررین ،در
رغلب کرور ا مبادلۀ سیاستی تورم ـ شکاف تولید در بلندمدت کوتاهمدت برقـررر رسـ
(در حمای رز دیدگاه کینزین ای جدید).
رما در ریررن ،رید یزی ،ترکیب ،هر  ،کایادر ،مالزی ،مکزیک تکایۀ مثب شـکاف تولیـد
تورم میشود کب بـا من نـی ییلیـپس صـوودی یریـدمن
در سال ای ر لیب موجب کا
( )Friedman 1968bمطابۀ دررد .بب رحال ،رین شـور د مخـتص کوتـاهمـدت رسـ  .تـأثیر
ضدتورمی بهبود تولید در رقتصاد ای ریررن ،کایادر ،مالزی دریهای طی ر یصل رز بـین
میر د تورم بب سطح ر لیب بازمیگردد .تورم رید یزی مکزیک ییـز رز سـطح ر لیـب یررتـر
میر د رربطبری مستۀیم میان تورم شکاف تولید برقررر میشود .بنابررین ،یایتب ای ت ۀیـق
درخصوص رین کرور ا در کوتاهمدت در حمای رز دیدگاه هولیون در بلندمدت در حمایـ
ببطورکامل یچ دیدگاه مرخصی رر حمای یمیکند.
رز دیدگاه کینزین ای جدید رس
رلبتب برآ رد مدل  GVARیتیجۀ دیگری ییز بب مرره درش  .بررساس یایتـب ـا در رغلـب
کرور ا یرخ تورم با تغییررت یرخ ررز تورم خارجی ،باتوجببب سـهم در رردرت ،ررتبـاط
مستۀیمی دررد .یکتۀ مهمتر آنکب تـأثیر یـرخ ررز تـورم خـارجی در تـورم در کرـور ای
صنوتی خفیف درمۀابل در کرور ای درحـالتوسـوب چرـمگیـر بـوده رسـ  .بنـابررین،
کرور ای درحالتوسوب آسیبهذیری بی تری دربرربر تکایب ای تـورمی ررزی شـرکای
4
تجاریشان دررید.
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پینوشتها
 .8ممکن رس رز مباحث بان رینگویب بردرش شود کب سیاس دفگذرری تورم رزجایب بایـک
مرکزی میتورید مکاییسمی برری دس یابی مزمان بب ثبات رقتصاد کـالن مـالی باشـد .سیاسـ
دفگذرری تورم قاعدۀ سیاس هولی رس کب در آن ،بایک مرکزی با رسـتفاده رز یـرخ ـای بهـرۀ
کوتاهمدت سایر ربزرر ای هولی متوهد بب دس یابی بب یرخ هایین صریح رز « ـدف تـورمی (یـا
طیفی رز تورم)» طی یک یا چند ریق زمایی میشود.
متأسفایب با جود ر می زیاد آن آثار رحتمالی دفگذرری تـورم در ثبـات بازرر ـای مـالی
(قیم دررریی ا) تاحد زیادی کرفیرده باقی مایده رس  ،رچنـد سیاسـ گـذرررن رز خیلـی
هی تر بـب یاسـازگاری بـالۀوۀ ـدفگـذرری تـورم بـر ر ـدرف تثبیـ مـالی توجـب کـردهریـد
(.)International Monetary Fund 2006: 18
 .3یریدمن شوررتز ( )Friedman and Schwartz 1982: 622ردعا میکنند کب رگر من نی ییلیـپس
جود درشتب باشد ،میتورید در مۀاطوی رز رد رر تجاری دررری شیب مثب باشد.
 .2شکاف تولید رختالف تولید بالۀوه با بالفول رس کب تولید بالۀوه با ییلتـر ـدریک ــ هرسـکات
برآ رد شده رس  .مۀدرر رستایدررد هاررمتر یکیورخ هذیری در ییلتر دریک ـ هرسـکات 8811
رس  .میلز ( )Mills 2003بیان میکند کب برری درده ای یصلی مۀدرر بهینب  8111تا  8151رس .
مارر رل ریو ( )Maravall and Río 2007ییز هاررمتر یـکیورخـ هـذیری درده ـای یصـلی رر
رز مۀـادیر  8111تـا  8811بـرری
 8311تا  8811ببدس آ ردهرید .بررینرساس ،در رین ه
هاررمتر یکیورخ هذیری رستفاده شد کب تفا ت زیادی میان یتایج مرا ده یرد.
 .4رلبتب ت لیل رین یتایج ییازمند ه

ری جدرگایب عمیقتر رس .
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