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  چکیده
موجک است.  یهمدوس یکردو تورم با رو یددر رابطه شکاف تول يهدف از مقاله حاضر بازنگر

 ي،دامنـه بسـامد   یـل و تحل یزمـان  يسـر  یکیکالس یلتحل یبتالش دارد تا با ترک یکرد،رو ینا

موجک  یلرا نشان دهد. با استفاده از تبد یزمان يردو س يبسامد - همزمان زمان یبررس یايمزا

با نفت و بدون بخش نفت و با  یناخالص داخل یدبا توجه به تول یدرابطه تورم و شکاف تول یوستهپ

نشان  یجشد. نتا یبررس یراندر اقتصاد ا 1395تا  1338از سال  یساالنه و فصل يها استفاده از داده

 یلیپسف یوجود منحن یدمو یجهنت ینمثبت است. ا یدشکاف تول داد که در بلندمدت رابطه تورم و

قبل از  يها مدت و درسال کوتاه یدر بازه زمان یردر بلندمدت است. اما رابطه دو متغ یمنف یببا ش

در  یـدمن را فر ینوع منحنـ  ینمثبت است. ا یببا ش یلیپسف یمنحن یکننده نوع انقالب، منعکس

چنـد سـاله    اي دوره يبا تورم باال بـرا  ياقتصادها يل خود برانوب یزهجا یدر سخنران 1977سال 

مهـم   یاربسـ  یـران در اقتصاد ا یلیپسف یمنحن يدر آزمون تئور تواند یم یجهنت یندانست. ا نممک

  . باشد
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  مقدمه -1

یافته و در حال توسعه، نرخ تورم و  هاي اقتصادي در اقتصادهاي توسعه ترین شاخص از مهم

هـاي سیاسـتگزاران اقتصـادي،     تـرین دغدغـه   بیکاري است. به عبارت دیگـر، یکـی از مهـم   

هـاي مناسـب، بـه موقـع و      کنترل تورم و نرخ بیکاري است و براي این منظور بایـد سیاسـت  

ي اقتصادي را اتخاذ کنند. ایـن امـر بـا شـناخت دقیـق ایـن دو پدیـده و        متناسب با ساختارها

بررسی ارتباط میان آن دو میسر خواهد شد. بنابراین، ابتدا باید رابطه تـورم و بیکـاري را در   

 ).1391ایران به درستی توضیح و تبیین کرد (رحمانی و امیري،

و بیکاري، منحنی فیلیـپس  یکی از موضوعات اساسی براي بررسی رابطه دقیق بین تورم 

کـار   هاي جدید اقتصاد کالن، بیشتر گونـه دیگـري از منحنـی فیلیـپس را بـه      است. البته مدل

جایگزین نرخ بیکاري به عنـوان معیـاري بـراي تقاضـاي      1گیرند که در آن شکاف تولید می

شود. شکاف تولید برابـر اسـت بـا اخـتالف میـان سـطح واقعـی         کل نسبت به عرضه کل می

GDP شود. دلیلی کـه   و سطح بالقوه تولیدکل که به شکل درصدي از مقدار بالقوه بیان می

در این رابطه بیان شده، این است کـه تولیـد بـالقوه نـه تنهـا بـه عامـل نیـروي کـار بلکـه بـه            

  ) .1390هاي سرمایه نیز بستگی دارد (امیري و گرجی،  تجهیزات تولید و دیگر شکل

از همدوسی موجکی، رابطه بین شکاف تولید و تورم بررسـی  در مقاله حاضر با استفاده 

ها را  هاي اقتصادسنجی از جمله مانایی داده اي که نه تنها محدودیت مدل به گونهشده است  

هاي دوسري زمانی شکاف تولید و تـورم را در   توان همزمان، داده نخواهیم داشت، بلکه می

(تیـواري و   2بـا همـدیگر را بررسـی کـرد     هاي زمانی مختلـف مشـاهده و رابطـه آنهـا     مقیاس

  . )3،2014دیگران

در تحقیق حاضر به بررسی روابط اقتصادي با ابزار موجک پرداختـه شـده اسـت؛ روش    

تحقیق مقاله بر اساس رویکرد همدوسی موجک  در چارچوب روش شناسی اقتصادفیزیک 

                                                                                                              
1- GDP Gap-  

هاي مختلف بررسی  زمانی را در فرکانستوان سري  طبق قانون عدم قطعیت هایزنبرگ در تحلیل فوریه تنها می - 2

شود که  کرد و از تحلیل اینکه چه فرکانسی در چه زمانی وجود داشته است، ناتوان است. اینگونه تحلیل باعث می

هاي  مدت و بلندمدت و طی سال هاي کوتاه رابطه دو متغیر و یا چندین متغیر به صورت همزمان با یکدیگر در مقیاس

  هاي کمی چنین خاصیتی را ندارند. ها و روش دیگر تحلیل مختلف صورت بگیرد.

3- Tiwari et. al 
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 2همبسـتگی مـوجکی  و بررسی رابطه  1و استفاده از تبدیل موجک پیوسته -(اکونوفیزیک)-

هاي مطرح شده نیز مبتنی بر همین روش تحقیق علمی بین متغیرهاست و تحلیل 3و همدوسی

ها به تازگی در مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت معتبـر      اند. این روش تبیین پدیدهارائه شده

 اي پیدا کرده است، اما تاکنون در ایران از چنـین روشـی بـراي تبیـین    جهان استفاده گسترده

دهنـده نـوآوري پـژوهش حاضـر      هاي اقتصادي استفاده نشده است و این مسـاله نشـان  پدیده

   نسبت به سایر مطالعات قبلی در ایران است.

بـه ارتبـاط    4در پژوهش حاضر با استفاده از موجک پیوسته و همدوسی و اختالف فازي

 5ن پی خواهیم بـرد. هاي زمانی متفاوت و در طول زما بیشتر بین شکاف تولید و تورم در افق

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و دستیابی به رابطه میان نرخ تورم و شـکاف تولیـد   

میـان شـکاف    هاي مختلف زمانی است. این مقاله بر پایه فرضیه وجود همبسـتگی   در مقیاس

مـدت و بلندمـدت نوشـته شـده اسـت. بـه عبـارت         هاي زمانی کوتاه تولید و تورم در مقیاس

هـاي زمـانی    تر، فرضیه اول تحقیق عبارت است از وجـود همبسـتگی مثبـت در مقیـاس    دقیق

مـدت اسـت، زیـرا افـزایش شـکاف       مدت که به معناي وجود رابطه فیلیپس در کوتـاه  کوتاه

تولید (بیشتر شدن تولید واقعی نسبت بـه تولیـد بـالقوه یـا اشـتغال کامـل) بـه معنـاي کـاهش          

شکاف تولید و تورم به معنـاي وقـوع همزمـان کـاهش     بیکاري است و همبستگی مثبت بین 

بیکاري و افزایش نرخ تورم است که رابطـه عکـس بـین تـورم و بیکـاري (منحنـی فیلیـپس        

دهد. فرضیه دوم تحقیق نیز عبـارت اسـت از وجـود یـک منحنـی فیلیـپس       اولیه) را نشان می

  نسبتا عمودي که سازگار با منحنی فیلیپس بلندمدت است. 

ر از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش بعدي، به مبانی نظري رابطه تورم مقاله حاض

شـود. بخـش سـوم بـه روش      و شکاف تولید و مطالعات تجربی صورت گرفته، پرداخته مـی 

                                                                                                              
1- Cotiniuous Wavelet 
2- Wavelet Correlation 
3- Coherence  
4- Phase Difference  

هاي مورد مطالعه، یک رابطه  شود این است که آیا این دو متغیر در طول تمام سال پرسشی که به ذهن متبادر می - 5

اي که تفکیک مقیاس  مدت و بلندمدت (آن هم به گونه اند؟ و ثانیا آیا این رابطه در کوتاه ت و مشخصی داشتهثاب

اي  مدت و بلندمدت در دست محقق باشد.) متفاوت نبوده است؟ واضح است که اگر تحلیل موشکافانه زمانی کوتاه

دوره زمانی و مقیاس زمانی دیگري این رابطه انجام شود، ممکن است در دوره زمانی خاصی این رابطه منفی و در 

  شود.  مثبت باشد. (منحنی فیلیپس با شیب مثبت) این قابلیت به خوبی توسط نمودارهاي همدوسی موجک نشان داده می
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هـاي تحقیـق و در    ها اختصاص یافتـه اسـت. در بخـش چهـارم، یافتـه     تحقیق و توصیف داده

 یاستی ارائه شده است. هاي س گیري و توصیه بخش پنجم و پایانی، نتیجه

  

  ادبیات نظري و تجربی -2

  مبانی نظري رابطه تورم و شکاف تولید - 2-1

اي جامع درباره رفتار دستمزد در انگلسـتان انجـام داد و    مطالعه 1، فیلیپس1958در سال 

منحنی فیلیـپس اولیـه را کـه رابطـه معکـوس بـین تـورم دسـتمزدها و بیکـاري را تبیـین           

اولین مقاله اساسی جهت تبیین  2). پس از آن لیپسی1958(فیلیپس،  کند، معرفی کرد می

در سال  3هاي تئوریکی منحنی فیلیپس را ارائه کرد و پس از آن ساموئلسون و سولو پایه

براي اولین بار با استفاده از منحنی فیلیپس به استخراج رابطه بـین نـرخ بیکـاري و    1960

  نرخ تورم پرداختند. 

هـاي موجـود، بسـیاري از اقتصـاددانان را      ی برآوردشـده و داده نزدیکی میـان منحنـ  

ترغیب نمود که به منحنی فیلیپس به عنوان یـک گزینـه سیاسـتی نگـاه کننـد. همچنـین       

براي ارائه تکنیک مفیدتري به سیاستگزاران اقتصادي، منحنـی اولیـه فیلیـپس از معادلـه     

و شکاف تولید ) 2000، 4الئوستغییرات دستمزد به معادله تغییرات قیمت تغییر کرد (ک

) نیز در واکنش به این دیـدگاه کـه نوسـانات اقتصـادي     un-uبه جاي شکاف بیکاري (

هاي تقاضا و عرضه است به عنوان معیاري براي مازاد تقاضاي کل نسبت به  نتیجه شوك

هاي قبلـی ایـن اسـت کـه      ). نقص جدي مدل2000عرضه کل جایگزین شد. (کالئوس،

دهد (سهم نیـروي کـار) و    بخشی از کل هزینه تولید بنگاه را پوشش میاین متغیر فقط 

هاي مواد اولیه را که در صنعت کارخانجات، بخش بزرگی از کـل هزینـه تولیـد     هزینه

    گیرد. دهند، در نظر نمی بنگاه را تشکیل می

داللت منحنی فیلیپس آن است که اگر نـرخ بیکـاري واقعـی بیشـتر از نـرخ بیکـاري در       

) و اقتصـاد در شـرایط   y<yf) و شکاف تولید منفـی باشـد(  U>Ufاشتغال کامل باشد (سطح 

 Yfکـاهش و تولیـد را بـه     Ufتوان نرخ بیکـاري را بـه سـمت     رکودي قرار گیرد؛ آنگاه می

                                                                                                              
1- Phillips  
2- Lipsy 
3- Samuelson and Solow 
4- claus 
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 y>yfباشـد و   U<Ufافزایش داد یـا اقتصـاد را بـه اشـتغال کامـل برگردانـد. بـرعکس اگـر         

تـوان بـا سیاسـت انقباضـی،      ایط تورمی قرار گیرد، می(شکاف تولید مثبت) و اقتصاد در شر

  و تولید را به تولید در اشتغال کامل برگرداند و تورم را از بین برد.  Ufبیکاري را به 

هـاي نظـري انتقـاد شـده اسـت، امـا در        از منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدي در زمینه

س گسـترش یافتـه اسـت (امیـري و     هاي متنوعی از منحنی فیلیـپ  پاسخ به این انتقادات، شکل

). براي مثال، پس از یک دوره کوتاه، منحنی فیلیپس جدیـد کـه یـک رابطـه     1391گرجی،

 1کردند، ارائه شد. در این زمینـه گـالی و گرتلـر    غیرخطی بین تورم و بیکاري را پیشنهاد می

ز قراردادهـاي  ) و بـا اسـتفاده ا  1983( 3) و کالوو1980( 2) برمبناي کارهاي اولیه تیلور1998(

نگـر، منحنـی    هـا و خانوارهـاي آینـده    هاي قیمت به وسیله بنگـاه  دستمزد اسمی و چسبندگی

  ).1389فیلیپس را استخراج کردند (امیري، 

) 1968( 5) و فریـدمن 1967( 4از دیدگاه تئوریکی، منحنی فیلیپس اولین بار توسط فلپس

مچنین از دیدگاه تجربی نیز اولین و با مطرح کردن انتظارات تورمی به چالش کشیده شد. ه

  ، زیر سوال رفت. 6و با بحران نفتی و پدیده رکود تورمی1970بار در سال 

فریدمن معتقد است که در بلندمدت، نرخ تورم انتظاري به تدریج بـا نـرخ تـورم واقعـی     

بینـی تـورم بـا واقعیـت      بینی تورم را کامال اصالح کرده و پـیش  برابر شده و فرد خطاي پیش

بینی خود را به طور  شود. البته در اینجا بلندمدت، یعنی زمانی که فرد خطاي پیش یکسان می

چنانچه در بلندمدت نرخ تورم انتظاري با نرخ تورم واقعی برابر شود در  7کامل اصالح کند.

آن صورت نرخ بیکاري واقعی نیـز بـا نـرخ بیکـاري طبیعـی برابـر شـده و در ایـن وضـعیت          

). این به آن معنـا اسـت کـه    1391ولی وجود نخواهد داشت (امامی و علیا، گونه توهم پ هیچ

                                                                                                              
1- Galy and Gertler 
2- Taylor 
3- Calvo 
4- Phelps 
5- Friedman 
6- Stagflation 

هاي  شود در نمونه واضح است که دوره بلندمدتی که فریدمن معتقد است، تورم انتظاري و تورم واقعی برابر می - 7

هاي زمانی مختلف و  هاي بالقوه تحلیل موجک، انتخاب مقیاس آماري مختلف متفاوت است. یکی دیگر از مزیت

بنابراین، آزمون نظریه فریدمن و محاسبه مقیاس زمانی بلندمدتی که  ها است. مشاهده رابطه دو متغیر در آن مقیاس

 دست آید.  تواند به مقیاس موجک می - مدنظر وي بوده است با تحلیل زمان
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در بلندمدت منحنی فیلیپس نباید نزولی باشد و کامال عمودي خواهد بود. به عبارت دیگـر،  

  در بلندمدت افزایش نرخ تورم هیچ اثري بر نرخ بیکاري نخواهد داشت. 

در منحنـی فیلیـپس    1قالیـی گیري مکتـب کالسـیک جدیـد و ورود انتظـارات ع     با شکل

، ارتبـاط بـین بیکـاري و تـورم حتـی در      2توسط اقتصاددانانی همچـون لوکـاس و سـارجنت   

مـدت و چـه بلندمـدت بـه صـورت       مدت نیز نفی شد و منحنی فیلیـپس چـه در کوتـاه    کوتاه

عمودي استخراج شـد، چراکـه وجـود انتظـارات عقالیـی بـه معنـاي آن اسـت کـه فـرد در           

کند، بلکه تمامی اطالعـات موجـود را بـه     ط به اطالعات گذشته نگاه نمیبینی تورم فق پیش

گیرد و در نتیجه نرخ تورم انتظاري و نرخ تورم واقعی در هر لحظـه بـا یکـدیگر     خدمت می

برابر خواهد بود. در این حالت شکاف تولید برابر صفر و منحنـی فیلیـپس و منحنـی عرضـه     

  کل عمودي خواهد بود. 

هـاي کالسـیک    به دلیل عدم موفقیـت مـدل   1980جدید در اوایل دهه  هاي مدل کینزین

وجودآمـده در بیکـاري، تولیـد و تـورم شـکل گرفـت.        جدید در تایید تجربـی حرکـات بـه   

هاي جدید معتقدند همیشه درجاتی از توهم پولی در میان عـامالن اقتصـادي وجـود     کینزین

تـوان انتظـار داشـت کـه      یگـر، مـی  گاه تعدیل کامل وجـود نـدارد. بـه عبـارت د     دارد و هیچ

مدت به دلیـل وجـود درجـات بـاالي تـوهم       ) کوتاهNKPCهاي جدید ( هاي کینزین منحنی

هـاي بلندمـدت داراي شـیب کمتـري خواهـد بـود و هرچـه بـه دوره          پولی نسبت به منحنـی 

  شود.  تر می شویم منحنی به خط عمود نزدیک بلندمدت نزدیک می

هـاي جدیـد    هـا در ایـن اسـت کـه کینـزین      با نئوکینزین هاي جدید تفاوت عمده کینزین

ها توجه اساسی به توجیه مبانی خرد و علت انعطاف ناقص دسـتمزدها و   برخالف نئوکینزین

تـر کمبودهـاي نهـاد بـازار کـه       هاي جدید بر شـناخت و تبیـین دقیـق    ها دارند. کینزین قیمت

مـدت و نهایتـا موجـب     وتـاه هـا در ک  پذیري ناقص دسـتمزدها و قیمـت   موجب بروز انعطاف

کنند به طوري که  شوند؛ تاکید می تعدیل تدریجی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی می

گـذاري و بـه انـدازه هزینـه      هـاي قیمـت   هاي جدید به انتخاب مـدل  هاي کینزین انواع منحنی

  ).2011، 3واقعی نهایی بستگی دارد (مونتایاو دوهریک

                                                                                                              
1- Rational Expectations 
2- Lucas and Sargent 
3- Montoya, Döhring  
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هاي جدید، شواهد تجربـی  ر خوب منحنی فیلیپس کینزینبا وجود چارچوب نظري بسیا

هـاي مـدل را بـا توجـه بـه نقـش انتظـارات و شـکاف تولیـد در تبیـین           فـرض  نتوانست پـیش 

  ).2011، 1هاي تورم، تایید کند (عباس و سگرو پویایی

  

  مطالعات تجربی - 2-2

شـد نقـدینگی،   ) در قالب یک الگوي ترکیبی، تاثیر متغیرهاي ر1997(2آگنور و هاف میستر

رشد نرخ ارز، شکاف تولید و تورم انتظاري را بر تورم در کشورهاي کره، ترکیـه، شـیلی و   

دهـد در   انـد. نتـایج نشـان مـی     مکزیک و با رهیافت خودرگرسیونی مورد بررسـی قـرار داده  

مـدت دسـتمزد بیشـتر تحـت تـاثیر خـودش قـرار دارد، امـا در بلندمـدت تـورم نقـش             کوتاه

مدت شوك تـورمی نقـش   کند. همچنین در کوتاهحرکت دستمزدها ایفا میتري را در  مهم

  مهمی در تعیین مقدار تورم دارد. 

) در مطالعـه خـود بـا اشـاره بـه انتقـادات وارد بـر منحنـی فیلیـپس          2002(3منکیو و ریس

انـد. الگـوي    نیوکینزین، منحنی فیلیپس جدیدي تحت عنوان اطالعات چسبنده معرفی کـرده 

پویا در این تحقیق براساس این فرض است که اطالعات به کندي میان جامعه  تعدیل قیمتی

دهد که در مقایسه با الگـوي چسـبندگی قیمـت، مـدل      شود. نتایج تحقیق نشان می پخش می

دهنده سه ویژگی است که سازگار با عقاید پذیرفتـه شـده در مـورد     اطالعات چسبنده نشان

تورم همراه با سیاست انقباضی است. ثانیا حداکثر  هاي پولی است؛ اوال کاهش آثار سیاست

دهد و ثالثا تغییر در  هاي پولی بر تورم، چند دوره پس از اجراي سیاست رخ می آثار شوك

  تورم به طور مثبت با سطح تولید اقتصادي ارتباط دارد. 

ي هـا  اي تحت عنوان شکاف تولید، تورم انتظاري آتی و پویایی ) در مطالعه2004( 4مهرا

تورم، نگاهی دیگر به بررسی عوامل موثر بر تورم از طریـق یـک الگـوي ترکیبـی پرداختـه      

هـاي عرضـه در الگـوي ترکیبـی یادشـده،       است. نتایج حاکی از آن است کـه ورود شـوك  

  داري دارد. اثرات معنی

                                                                                                              
1- Abbas, Sgro  
2- Piero and Hoffmaister 
3- Mankiw and Reis 
4- Mehra 
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) با استفاده از یک منحنی فیلیپس شکاف محصول، تورم چین را بـا  2005( 1شیبه و وینز

سازي کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که منحنـی   مدل 1988-2002ي فصلی ها داده

فیلیپس بلندمدت طی این دوره براي اقتصاد چین به صورت عمودي است. همچنین شکاف 

  کنند.   محصول، نرخ ارز و انتظارات تورمی، نقش مهمی در توضیح تورم ایفا می

خمــین پارامترهــاي منحنــی فیلیــپس بــه ت DSGE) بــا اســتفاده از مــدل 2008( 2شــورفید

ــتفاده از    هیبریـــدي پرداختـــه اســـت. همچنـــین پارامترهـــاي ســـاختاري معادلـــه را بـــا اسـ

کنـد،   هایی که فرایند تعادل روي گشتاورهاي متغیرهاي قابل مشـاهده وضـع مـی    محدودیت

هاي سـازگاري   تخمین DSGEشناسایی کرده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که مدل 

  هاي جدید به دست خواهد داد.  نی فیلیپس هیبریدي کینزیناز منح

از آنجا که در تحقیق حاضر با رویکرد تبدیل موجک به بررسی رابطه شکاف محصول 

  شود.  شده است به مقاالت مهم در این زمینه نیز اشاره می  و تورم پرداخته

یلیـپس بـراي اقتصـاد    اي با عنوان بررسی فرضیه منحنـی ف  ) در مقاله2012( 3ادگار آلمیدا

بر پایه تحلیل موجک، تالش کرده است تا با استفاده از تبـدیل   1980 -2011برزیل از سال 

هاي زمانی بیکاري، شاخص قیمت و شاخص دستمزدها به اطالعات موجک و تجزیه سري

هاي تجزیه شده دست پیدا کند. در این تحقیق، وي با ضرایب  هاي پنهان سري نهفته در الیه

ستگی و تحلیل واریانس نشان داده است که فرضیه منحنی فیلیـپس در اقتصـاد برزیـل و    همب

شود در حالی که در بلندمدت این فرضیه، همچنان به قوت خود باقی  در کوتاه مدت رد می

  است. 

) به رابطه تورم و شکاف تولید براي اقتصاد فرانسه با استفاده از 2014تیواري و دیگران (

اند. در این مقاله ضمن بیان امتیازات این رویکرد با اسـتفاده   موجک پرداختهرویکرد تبدیل 

هـاي زمـانی    از تحلیل واریانس و ضرایب همبستگی نشان داده شـده اسـت کـه اوال مقیـاس    

مدت، ضـرایب همبسـتگی بـاالتري نسـبت بـه مقیـاس زمـانی بلندمـدت،          مدت و میان کوتاه

جک پیوسته نشـان داده شـده کـه شـکاف تولیـد در      داشتند. همچنین با استفاده از تبدیل مو

  مدت، منجر به تورم شده است.  مدت و میان کوتاه

                                                                                                              
1- Scheibe and Vines 
2- Schorfheide 
3- Edgard Almeida 
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) در 1377هاي داخلی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. از آن جمله متقـی(  در پژوهش

رساله دکتري خود، تبادل نرخ تورم و تولید و آزمون میزان طبیعی بیکاري و بیکاري توام با 

را بررسـی کـرده اسـت. وي در ایـن      1338-1375هـاي   ان در ایران طـی سـال  تورم غیر شتاب

هـاي خطـی را مناسـب     هاي خطی و غیرخطی را بررسی کرده و در نهایت، مدل تحقیق مدل

تشخیص داده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در منحنی فیلیپس بـین میـزان طبیعـی    

  اوتی وجود ندارد. بیکاري و بیکاري توام با تورم غیر شتابان تف

بـا   1345-1375) به برآورد منحنی فیلیپس براي اقتصاد ایران طی سالهاي 1380رازدان (

دهد، به تدریج کـارایی ابـزار    رهیافت انتظارات تطبیقی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می

تورمی براي کاهش بیکاري کم شده است. همچنین در گـزینش مـدل خطـی و غیرخطـی،     

را به دلیل معناداري ضرایب در سطوح احتمال باالتر و در نتیجه تفسیر بهتر آنها، مدل خطی 

  کند. براي برازش منحنی فیلیپس انتخاب می

هـاي فصـلی، بـه تجزیـه و      ) در مطالعـه خـود و بـر اسـاس داده    1382اصفهانی و یاوري (

ل بـا روش  تحلیل اثـر متغیرهـاي اسـمی و واقعـی بـر تـورم در اقتصـاد ایـران پرداختنـد. مـد          

العمل و تجزیه واریـانس بـر اسـاس نظریـه      خودبازگشت برداري و با استفاده از توابع عکس

گیري تورم در اقتصادهاي همـراه بـا سـاختارهاي نـامتوازن و منحنـی       ساختارگرایان و شکل

هـاي تـورم    مـدت تکانـه   دهد که در کوتاه یافته تخمین زده شد. نتایج نشان می فیلیپس تعمیم

اند در حالی که در بلندمدت شـکاف تولیـد بـر تـورم      نقش موثرتري بر تورم داشتهانتظاري 

موثرتر است. در نتیجه تورم در ایران فقط یک پدیده پولی نیست و عوامـل حقیقـی نیـز بـر     

  تورم تاثیرگذار هستند.  

هاي جدید در ایران پرداخته اسـت. در   ) به بررسی منحنی فیلیپس کینزین1386فوالدي (

) را براي اقتصاد ایران آزموده اسـت. نتـایج نشـان از تبـادل     2000اله وي مدل منکیو (این مق

تر  مدت و بلندمدت دارد. ولی، در بلندمدت این رابطه ضعیف میان تورم و بیکاري در کوتاه

هـاي طـرف تقاضـا را در کوتـاه مـدت و       مدت است. این مطلب اثرگذاري سیاست از کوتاه

  کند.   بلندمدت تایید می

هـاي پـولی بـر نـرخ بیکـاري از طریـق        ) نیز تـاثیر سیاسـت  1388جالیی و شیرافکن(

هـاي   و با اسـتفاده از مـدل   1338- 1384هاي  هاي جدید طی سال منحنی فیلیپس کینزین

VARهاي ساختاري مبتنی بر  و روشOLS دست آمده از  بررسی کرده است. نتایج به
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کند. به م را در اقتصاد ایران تایید میبرآورد معادالت، صحت تبادل بین بیکاري و تور

هـا هـم در کوتـاه مـدت و هـم در      عبارت دیگر، منحنی فیلیپس بنابر نظریـه نیـوکینزین  

  بلندمدت نزولی است. 

) نیز به مقایسه منحنی فیلیـپس کینزگرایـان جدیـد بـا الگوهـاي      1392نیا ودیگران ( طیب

تحقیـق بـا اسـتفاده از تحلیـل الگوهـاي      انـد. در ایـن    بینی تورم پرداختـه  سري زمانی در پیش

هــا بــه اســتخراج منحنــی فیلیــپس  گــذاري و مباحــث چســبندگی دســتمزدها و قیمــت قیمـت 

پرداخته شـده   1370-1380هاي فصلی  نگر خالص و پیوندي کینزگرایان جدید با داده آینده

مـدت،   بینـی تـورم در کوتـاه    بـراي پـیش   ARMAدسـت آمـده الگـوي     است. طبق نتایج به

با رویکرد منحنی  ARDLمدت و الگوي  گوي فیلیپس پیوندي کینزگرایان جدید در میانال

  بینی تورم پیشنهاد شدند.  فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت براي پیش

)، براي بررسـی رابطـه بـین تـورم و بیکـاري در      1394فر و زارع مهرجردي ( رضایی

 1365- 1390هـاي  ها طی سـال  وکالسیکمناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس نی

هاي ساختاري مبتنی بر تکنیـک   و روش ARDL از روش خود توضیح با وقفه توزیعی

مـدت   دهد هم در کوتاه اند. نتایج نشان می استفاده کرده OLSحداقل مربعات معمولی 

هـا در منـاطق روسـتایی ایـران از لحـاظ       و هم در بلندمدت منحنی فیلیپس نیوکالسـیک 

  معنادار هستند.آماري 

بـه اسـتخراج منحنـی     DSGE) بـا اسـتفاده از مـدل    1394صـمیمی جعفـري و دیگـران (   

هاي پـژوهش بیـانگر    پرداخته است. یافته 1350-1390هاي  فیلیپس در اقتصاد ایران طی سال

آن است که در تعیین تورم دوره جاري، تورم با وقفه از اهمیت بیشتري نسبت به تورم مورد 

هـاي   دهد که اثرات تـورمی تکانـه   ردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان میانتظار برخو

  پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است.

  

  هاروش تحقیق و توصیف داده -3

  روش تحقیق - 3-1

از آنجا که در این مقاله براي بررسی رابطه شکاف تولیـد و تـورم از ضـریب همبسـتگی در     

ر موجک استفاده شده است، ابتـدا بـه تشـریح تئـوري و     هاي تجزیه شده به کمک ابزا سري

  ها را تجزیه خواهیم کرد.  تبدیل موجک پرداخته و سپس داده
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  تجزیه موجک 

ها تفکیـک   دهنده آن هاي فرکانسی تشکیل ها را به مولفه اند که داده ها توابع ریاضی موجک

آن مولفه مورد مطالعـه   کرده و هر مولفه را با قدرت تفکیک یا رزولوشن متناسب با مقیاس

دهند. مزیت اصلی تبدیل موجک نسبت به تبدیل فوریـه تـوان بـاالي تحلیـل آن در      قرار می

). در 1386هاي سـریع باشـند (انصـاري،     ها داراي گسستگی و جهش شرایطی است که داده

هاي کلی سـري زمـانی دیـده     ها اگر پنجره مورد مطالعه بزرگ باشد، ویژگی نظریه موجک

د و اگر پنجره مورد مطالعه کوچک باشد، جزئیات، مورد توجه بیشتري خواهند بود. شو می

هـا تجزیـه    در این تبدیل با استفاده از موجک پایه و با مقیاس کردن و انتقال زمانی آن، داده

تر باشـد، موجـک پایـه بیشـتر کشـیده       شوند. هرچه مقیاس مورد استفاده بزرگ و تحلیل می

هاي فرکانس پایین اطالعات انجام خواهد شـد. بـرعکس    روي مولفه شده و تجزیه و تحلیل

تر باشـد، موجـک پایـه بیشـتر فشـرده شـده و تجزیـه و         هرچه مقیاس مورد استفاده کوچک

شود. تبدیل موجک تجزیه یک تابع بـر مبنـاي    هاي فرکانس باال انجام می تحلیل روي مولفه

شـوند)   شـناخته مـی   1ي دختـر هـا  هـا (کـه بـه عنـوان موجـک      توابع موجک اسـت. موجـک  

هاي انتقال یافته و مقیاس شده یـک تـابع (موجـک مـادر) بـا طـول متنـاهی و نوسـانی          نمونه

  ).  1391شدیدا میرا هستند. (عباسی نژاد و دیگران،

هـاي سینوسـی    اي از سـیگنال  ، یک شکل موج را به مجموعه2همانگونه که تبدیل فوریه

کردي تقریبا مشابه دارد. سیگنال اصلی در طول زمـان  تبدیل موجک نیز عمل  کند، تبدیل می

شـوند و   توسط توابع موجک تغییر مقیاس یافته که در طول زمان جابجا، سـپس ضـرب مـی   

شود. به بیان دیگر:  گیري می پس از آن انتگرال     ,, .




  S TC S T f t  ψ t dt   

در این رابطه S,Tψ t فته به اندازه موجک مادر تغییر مقیاس یاS یافته در زمان  و انتقال

هسـتند کـه تـوابعی از     Cاست. نتیجه تبدیل موجک پیوسـته، ضـرایب موجـک     Tبه اندازه 

هـاي   اند. با ضرب کردن هـر کـدام از ایـن ضـرایب در موجـک      جایی مقیاس و ضریب جابه

هنـده سـیگنال   د هاي تشـکیل  توان موجک جا شده در زمان، می یافته و جابه مادر تغییر مقیاس

  ).1393دست آورد (شایگانی و دیگران،  اصلی را به

                                                                                                              
1- Daughter Wavelets 
2- Fourier Transform 
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هـا   اما تفاوت مهمی که تبدیل موجک با تبدیل فوریـه دارد ایـن اسـت کـه موجـک     

ها را به اجزایی با بسامد متفاوت به منظور تجزیه و تحلیل جداگانه تقسـیم   توانند داده می

آورد. در  ها به وجـود مـی   ش دادهکنند. این تجزیه مقیاس، روش جدیدي را براي پرداز

سـازد تـا بـر     هاي باال، موجک، حمایت زمـانی انـدکی دارد کـه آن را قـادر مـی      مقیاس

هـاي پـایین، موجـک قـادر بـه تشـریح        مـدت تمرکـز کنـد. در مقیـاس     هاي کوتاه پدیده

قادر کارگیري زمان و مقیاس آنها را  ها در به هاي بلندمدت است. توانایی موجک پدیده

غلبه کنند؛ قانونی که معتقد اسـت تمرکـز همزمـان بـر      1سازد تا بر مشکل هایزنبرگ می

  دامنه و بسامد ممکن نیست.

که تبدیل فوریه تابعی از فرکـانس اسـت تبـدیل موجـک تـابعی از مقیـاس        در حالی

است. البته در واقع مقیاس در تبدیل موجک مرتبط با فرکانس نیز است. بـه طـور کلـی    

رابطه معکوس با فرکانس دارد. اگر پارامتر مقیاس افزایش یابد تـابع پایـه تبـدیل    مقیاس 

هاي پایین  شود و در حوزه فرکانس به سمت فرکانس موجک در حوزه زمان کشیده می

طور عکس با کاهش مقدار پارامتر مقیاس، تابع پایه تبدیل موجک  کند. به شیف پیدا می

یابد و بسمت  هاي مورد تشخیص آن افزایش می سشود، فرکان در حوزه زمان فشرده می

  ).1392وش و دیگران،  کند (فرزین هاي باال شیفت پیدا می فرکانس

  

  موجک مادر

هـا از طریـق تغییرمقیـاس دادن و شـیفت     موجک مادر یک تابع مبنا است که سایر موجـک 

ه بـه کـاربرد،   هاي مبنا یکتا نیستند و بست شوند. این موجک دادن این موجک اصلی تولید می

هاي  توان انتخاب کرد و این متنوع بودن موجک هاي مادر را می انواع گوناگونی از موجک

  ها شده است. مادر باعث تفاوت اصلی و برتري ویژه تبدیل موجک بر سایر تبدیل

، 4، سـیملت 3، دابـوچی 2هـاي هـار   توان به موجـک  هاي مادر می ترین موجک از مهم

هـا در   اشاره کرد. هر کدام از این موجـک  3و شانون 2مورلت، 1، گوسین6، میر5کویفلت

                                                                                                              
1- Heisenberg’s Curse 
2- Haar 
3- Daubechie 
4- Symlet 
5- Coiflet 
6- Meyer 
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استفاده خاصی بهترین نتیجه را به همراه دارند، بنابراین با توجه بـه کـاربرد مـورد نیـاز بایـد      

  توجه کرد که از کدام موجک استفاده شود.

  

  همدوسی موجک 

به صـورت  توان  ژبا توجه به روش تبدیل طیف بسامدي فوریه، همدوسی موجکی را می

هـاي   نسبت طیف بسامدي متقاطع دو سري زمانی به ضرب طیف بسامدي هر یـک از سـري  

تر، خودهمبسـتگی   ). به عبارت ساده2008، 4زمانی تعریف کرد (آگویرا کونراریا و دیگران

شود، اما همدوسی در فضاي بسامدي سـري زمـانی    در فضاي زمانی سري زمانی تعریف می

توان به خودهمبستگی در مقاطع زمـانی خـاص و همزمـان     می شود. در همدوسی تعریف می

ــاس  ــه مقیـ ــورت       بـ ــه صـ ــوجکی بـ ــی مـ ــت. همدوسـ ــت یافـ ــاص دسـ ــانی خـ ــاي زمـ هـ

 
  

   
s

( (



 


2
1

2

2 21 1

AB
t

t
A B

t t

S S W s
R

S S W s S S W s
یــک عملگــر  Sشــود کــه  تعریــف مــی

  هموارسازي است. 

بین دو سري زمانی مانا و مشابه  5توان به عنوان همبستگی خطی موضعیهمدوسی را می

شـود.   مبسـتگی در رگرسـیون خطـی دانسـت کـه در فضـاي فرکانسـی انجـام مـی         ضریب ه

توان بررسی کـرد کـه چـه انـدازه ارتبـاط بـین دو سـري زمـانی در          بنابراین، با همدوسی می

  هاي مختلف و در طول زمان وجود دارد.  فرکانس

ه ) در این تحقیق بر همدوسـی موجـک بـ   2014(6بر پایه کار آگواریا کونراریا و سوارز 

  شویم.   جاي طیف بسامدي متقاطع دو سري زمانی متمرکز می

هاي فازي همدوسی موجکی بـراي تشـخیص ارتبـاط بـین دو سـري زمـانی        : از اختالف7فاز

هاي) دو سـري   هاي (ویا چرخه شود. اختالف فازي، جزئیاتی پیرامون تاخیرات نوسان استفاده می

                                                                                                              
1- Gaussian 
2- Morlet 
3- Shannon 
4- Aguiar- Conraria et. al  
5- Local Linear Correlation  
6- Aguiar. Conraria, L and Soares, M. J.  
7- Phase 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    320

 

 

) اخـتالف فـازي همدوسـی    1999( 1رنس و وبسـتر دهد. با توجه به مقالـه تـو   زمانی معین ارائه می

موجکی طبق رابطه  
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xy u sشود.   تعریف می  

هـایی در نمودارهـاي همدوسـی مـوجکی پدیـدار       هاي فـازي بـه وسـیله پیکـان    اختالف

هاي زمانی مـورد بررسـی در یـک مقیـاس زمـانی       شوند. اختالف فازي صفر، یعنی سري می

ها در صـورتی کـه بـه سـمت راسـت باشـد،        کنند. عالمت پیکان میبا هم حرکت  Sخاص 

هاي زمانی هم فاز و متغیرها با یکـدیگر رابطـه مسـتقیمی دارنـد و در صـورتی کـه بـه         سري

  سمت چپ باشد در فاز مخالف همدیگر هستند و متغیرها با یکدیگر رابطه عکس دارند.

  

  تفسیر نمودارهاي همدوسی 

درجه) به معناي این اسـت کـه سـري زمـانی اول،      90(تا زاویه  ها به سمت باال جهت پیکان

درجـه) بـه    90ها به سمت پایین (تا زاویه  علت سري زمانی دوم است. همچنین جهت پیکان

غالبـا جهـت    2معناي این است که سري زمانی دوم، علت و موجب سري زمـانی اول اسـت.  

هاي زمانی  ي این است که سريها به صورت مورب است. جهت باال و راست به معنا پیکان

عالوه بر اینکه هم فاز هستند، سري زمانی اولی علت سري زمانی دومی اسـت. همـین طـور    

  شود. هاي دیگر نیز با همین روش محاسبه و تفسیر می جهت

بودن روش تحلیل همدوسی ، در ابتدا الزم است نمودارهاي خاص آن  با توجه به نوین 

. از آنجا که همدوسی موجکی با موجک شود  به آن پرداخته توضیح و تفسیر شوند و سپس

توان به یک مقدار همدوسی ثابـت در یـک دوره زمـانی اشـاره      آید، نمی پیوسته بدست می

هـا اسـت.  در ایـن نمودارهـا سـه       رسد بهترین روش اسـتفاده از طیـف رنـگ    کرد به نظر می

یاس و بازه زمانی روي محـور  مولفه وجود دارد. مقیاس، زمان و توان همدوسی موجک. مق

  شود. عمودي و زمان روي محور افقی نشان داده می

ها نشان  براي توضیح بیشتر نوار باریک کنار نمودار همدوسی موجکی که با طیف رنگ

 داده شده است، بیانگر شدت همدوسـی اسـت. طیـف شـدت همدوسـی از محـدوده صـفر       

                                                                                                              
1- Torence and Webster-  

 رود.  منظور از متغیر اول و دوم، ترتیبی است که در رابطه همدوسی براي محاسبه شدت همدوسی به کار می - 2
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ار بـودن ایـن مقـدار بـر اسـاس روش      (رنگ آبی) تا یک (رنگ قرمز) متفاوت است. معنـاد 

) است با خطـوط  p<5%مونت کارلو محاسبه شده است و مناطقی که سطح معناداري آن (

  پررنگ احاطه شده است. 

هایی که توسط خط سیاه پر رنگ احاطه شده است و بـا رنـگ قرمـز نشـان داده      قسمت

د دارد. درصـد وجـو   5هایی اسـت کـه همدوسـی بـا اهمیـت آمـاري در سـطح         شده قسمت

دهـد حـاکی    خطوط سیاه کمرنگی که در نمودار شکل را به صورت یک مخروط نشان می

از آن است که مقادیر بیرون از این مخروط باید با احتیـاط تفسـیر و توجیـه شـود و بـه نظـر       

هـاي   تـوان بـه راحتـی در مـورد ایـن مقـادیر اظهـارنظر کـرد. همچنـین پیکـان           رسد نمـی  می

دار،  هـاي جهـت   دهنـد. ایـن پیکـان    اختالف فـازي را نشـان مـی    دار موجود در شکل، جهت

ها به  کمک قابل توجهی در تحلیل نتایج خواهند داشت. به طور کلی، اگر جهت این پیکان

هـا بـه    سمت راست بود به معنی آن است که دو متغیر هم فـاز هسـتند و اگـر جهـت پیکـان     

الف همـدیگر هسـتند (یعنـی دو    سمت چپ بود به معناي این است که دو متغیر در فـاز مخـ  

ها راست و پایین و یا چپ و  متغیر رابطه عکس با یکدیگر دارند). همچنین اگر جهت پیکان

هـاي   متغیر دومی است. اگر جهـت  1باال بود به معنی آن است که متغیر اولی عامل و موجب

  2راست و باال یا چپ و پایین بود عکس این رابطه برقرار است.

  

  ها ادهتوصیف د -3-2

هاي زمانی ساالنه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت  در این تحقیق ابتدا سري

و از سایت بانـک مرکـزي اسـتخراج     1395تا  1338از سال  3کننده و شاخص قیمت مصرف

تورم از فرمول
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CPI CPI
inflation

CPI
محاسبه شد. بـه منظـور بررسـی بهتـر،      

هـاي فصـلی موجـود نبـود از      هـایی کـه داده   نیز تکرار شد. در سالهاي فصلی  تحلیل با داده

  سازي استفاده شده است.  روش فصلی

همچنین از آنجا که در بررسی رابطه شکاف تولید و تـورم از لگـاریتم متغیرهـا اسـتفاده     

گیري شد. براي برآورد شکاف تولید نیز، ابتدا سري زمانی  شود از تمام متغیرها، لگاریتم می

                                                                                                              
1- Leading 
2- Lagging 
3- CPI 
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د ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات به دو سري تولی

روند و سیکل تجزیه شد و سپس تفاوت سري اصلی تولید ناخالص داخلی (تولید واقعی) و 

شـود بـه عنـوان شـکاف تولیـد       روند (تولید بالقوه)که برحسب درصد تولید بـالقوه بیـان مـی   

  : به بیان دیگر 1برآورد شد.

Gdp Gap  =((Gdp – Trend Gdp) / Trend Gdp)*100 
  

 ): برآورد شکاف تولید ناخالص داخلی سالیانه با نفت و بدون بخش نفت با فیلتر هودریک پرسکات1نمودار (

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

gap without oil gap with oil  
  هاي محقق منبع: یافته

 
 بدون بخش نفت با فیلتر هودریک پرسکات): برآورد شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی با نفت و 2نمودار (
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  هاي محقق منبع: یافته

  

  

  

  

  ): سري زمانی ساالنه نرخ تورم3نمودار (

                                                                                                              
موزون است که میزان هموار بودن روند را تعیین می کند. در تحقیق  عامل λدر فیلتر هودریک پرسکات، پارامتر  -1

 براي آمار فصلی در اقتصاد ایران استفاده شده است.  λ=677حاضر از 
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  هاي محقق منبع: یافته
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  هاي محقق منبع: یافته    

  

  هاي توصیفی نرخ تورم و شکاف تولید ): آماره1جدول (

 آماره

شـکاف تولیـد   

با وجود بخش 

 نفت(سالیانه)

شــکاف تولیــد 

ــود   ــدون وج ب

بخـــــــــش  

 نفت(سالیانه)

شکاف تولید 

ــود   ــا وجـ بـ

بخــــــــش 

 نفت(فصلی)

شکاف تولید 

بدون وجـود  

بخــــــــش 

 نفت(فصلی)

 تورم سالیانه  تورم فصلی

Mean  0026/0-   0022/0-   000596/0-   00041/0-   063/15   184/15  

Median  0458/0   0038/0   0057/0   0061/0   579/15   453/15  

Maximum  628/1   567/1   774/0   631/0   112/49   112/49  

Minimum  936/1-   334/1-   260/1-   663/0   0  0 

Std. Dev.  601/0   501/0   288/0   214/0   203/11   837/9  

Skewness  486/0-   228/0   087/1-   341/0-   416/0   300/0  

Kurtosis  263/5   023/4   977/7   093/4   064/3   175/3  

Jarque-Bera  413/14   982/2   592/276   593/15   657/1   681/3  

Probability  00074/0   225/0   0  000411/0   436/0   158/0  

Sum  152/0-   126/0-   134/0-   092./-   64/858   42/3416  

Sum Sq. Dev.  243/20   056/14   628/18   346/10   678/7028   69/21676  

Observations  57  57  225  225  57  225 

  هاي محقق منبع: یافته
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در جدول ذیـل مشـاهده    (y-gap)هاي توصیفی نرخ تورم و شکاف تولید  آماره

شـود. هـر دو سـري، از     شود. چولگی در همه سري هاي زمانی مشـاهده مـی   می

چه فصلی عـددي منفـی و   چه ساالنه و  y-gap کشیدگی برخوردار است. میانگین 

  دهد.  عددي مثبت است. میانگین و میانه تورم عدد مثبت را نشان می y-gap میانه 

 
  هاي پژوهش یافته -4

هاي زمانی تولید ناخالص داخلـی بـدون نفـت؛ تولیـد ناخـالص داخلـی بـا         ابتدا انرژي سري

و نمـودار آن در  وجود بخش نفت و نرخ تورم، با استفاده از تبدیل موجک پیوسته محاسبه 

  شود. زیر نمایش داده می

شود، انرژي هر مقیاس زمانی براي هـر سـه سـري     همانطور که در نمودارها مشاهده می 

محاسبه شده است. بیشترین انرژي در مورد تولید ناخالص داخلی بـا وجـود بخـش نفـت از     

بیـات موجـک،   سـاله ادامـه دارد. در اد   8است که تا مقیاس زمـانی   1364تا  1353هاي  سال

هـا اسـت. در ایـن     انرژي هر سري زمانی به منزله وجود نوسانات بیشتر نسـبت بـه بقیـه زمـان    

ها مقارن با انقالب و جنگ تحمیلی، کسري بودجه شـدید دولـت و وابسـتگی بـیش از      سال

  ها است.  اي در این سال ترین عوامل مشاهده چنین پدیده حد به درآمدهاي نفتی، مهم

تا  1349هاي  ید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین انرژي، مربوط به سالدر نمودار تول

 8تا  6در مقیاس زمانی بلندمدت  1366تا  1353هاي  مدت دوساله و سال در افق کوتاه1360

هاي قبل از انقالب بـه دلیـل تزریـق حجـم پـول ناشـی از        رسد در سال ساله است. به نظر می

فی جامعـه تغییـر پیـدا کـرده و تـوان و ظرفیـت تولیـدي        مازاد درآمدهاي نفتی، الگوي مصر

کـه شـاهد عـدم     کشور امکان پاسخگویی و تامین تقاضاي موجود را نداشته است؛ به طوري

  ایم. ها بوده تعادل شدیدي بین عرضه و تقاضا در این سال

هاي قبل از انقالب، بیشترین  بینیم که باز هم سال در نمودار طیف توان موجکی تورم می

ــه در دوره کوتــاه انــرژي را داشــته ــا  1373هــاي  مــدت طــی ســال انــد. البت ــل  1376ت ــه دلی ب

 4هاي تعدیل ساختاري و سازندگی بعـد از جنـگ تحمیلـی و در مقیـاس زمـانی تـا        سیاست

نیـز   1384تـا   1357هـاي   ساله طـی سـال   8و در افق زمانی  1389تا  1365هاي  ساله طی سال

توان گفت که تورم در ایران از قبـل از انقـالب    ال است. میزمانی تورم با شدت انرژي سري

 4تاکنون در یک افق زمانی بلندمدت (در اینجا طبق نمودار منظور از بلندمدت افـق زمـانی   
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اکنون به بررسی همدوسی شکاف تولید  ساله است.) با انرژي باالیی وجود داشته است. 8تا 

  شود. هاي مختلف پرداخته می و تورم در سال
 

  ): توان طیف موجک مربوط به تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تولید ناخالص داخلی بانفت و تورم5نمودار (

 
 

 نمودار توان طیف موجک مربوط به تولید ناخالص داخلی با نفت نمودار توان طیف موجک مربوط به تولید ناخالص داخلی بدون نفت

  
  دار توان طیف موجک مربوط به تورمنمو

  همدوسی موجکی

دهـد امـا از    هاي زمانی مختلف نشان مـی  همبستگی موجکی اگر چه همبستگی را در مقیاس

پاسخ به این پرسش که کدام متغیر علت ایجاد تغییر در متغیـر دیگـري بـوده اسـت را نشـان      

هاي اختالف فازي موجود در ایـن   دهد. این پاسخ توسط نمودارهاي همدوسی و جهت نمی

هـاي موجـک پیوسـته کـه ارتبـاط بـین        در این بخش نتـایج تخمـین   1شود. می نمودارها داده

  دهد، بحث خواهد شد.  مقیاسی شکاف تولید و نرخ تورم را نشان می

                                                                                                              
که توسط تورس و کومپو نوشته  Rدر نرم افزار  Biwaveletمحاسبات در این بخش از تحقیق با بسته نرم افزاري  - 1

 شده است انجام شده است. 
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): همدوسی موجکی براي شکاف تولید و تورم در دو حالت تولید با وجود بخش نفت و 6نمودار(

  تولید بدون وجود بخش نفت در تواترهاي ساالنه و فصلی

  هاي ساالنه ادهد

  
  

  تورم  نمودار همدوسی بین شکاف تولید (بدون وجود بخش نفت) و

  (متغیر اول،  شکاف تولید)

  تورم  نمودار همدوسی بین شکاف تولید (با وجود بخش نفت) و

  (متغیر اول،  شکاف تولید)

  هاي فصلی داده

  

  ورم نمودار همدوسی بین شکاف تولید (بدون وجود بخش نفت) و ت

  (متغیر اول،  شکاف تولید)

  نمودار همدوسی بین شکاف تولید (با وجود بخش نفت) و تورم 

  (متغیر اول،  شکاف تولید)

  هاي تحقیق منبع: یافته

  

  شوند. هاي فصلی تطبیق داده می هاي ساالنه بررسی شده و سپس با داده ابتدا داده
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خش نفـت و چـه بـدون بخـش     در هر دو نمودار همدوسی شکاف تولید، چه با وجود ب

 2مـدت   شود که شدت همدوسی و معناداري آن در دو افق زمـانی کوتـاه   نفت، مشاهده می

سـاله وجـود    16تـا   12هـاي   و افق بسیار بلندمدت با سـیکل  1356تا  1342هاي  ساله از سال

گونه که در بخش روش تحقیق گفته شد، در مورد فضاي خارج از مخروط که  دارند. همان

تـوان اظهـار نظـر آمـاري کـرد؛ بـه همـین دلیـل          ط سفیدرنگی مشخص شده است، نمیبا خ

  هاي فازي در درون مخروط است. تحلیل بلندمدت ما متکی به وجود اختالف

هـا اسـت. در دوره    جا، نوع رابطه این دو متغیر طی این سـال  نکته بسیار مهم در این

تولید و تـورم بـه منزلـه وجـود      بلندمدت این رابطه مثبت است. رابطه مثبت بین شکاف

رسـد   رابطه منفی بین بیکاري و تورم و یا صحت فرضیه منحنی فیلیپس است. به نظر می

دار بـودن   ها مبنی بر وجود توهم پـولی در بلندمـدت و شـیب    نتایج حاصله با نیوکینزین

ــالب و در      ــل از انق ــا در دوره قب ــابق دارد. ام ــتر تط ــدت بیش ــپس در بلندم ــی فیلی منحن

مدت، رابطه شکاف تولید و تورم رابطه عکس است کـه بـه منزلـه وجـود رابطـه       تاهکو

مستقیم بین بیکاري و تورم است. این مساله با نظر فریدمن مبنی بر امکان وجـود شـیب   

مثبت منحنی فیلیپس و رابطه مثبت بین بیکاري و تورم در برخی شرایط تطابق دارد. این 

در سخنرانی جایزه نوبل خود براي اقتصـادهاي بـا    1977نوع منحنی را فریدمن در سال 

). فریـدمن در  1393، 1اي چند ساله ممکن دانست (اسنودان و ویـن تورم باال براي دوره

هـاي تـورم بـاال    اي در نـرخ هاي تورم به طور فزایندههمان سخنرانی اشاره کرد که نرخ

شـود و  اطمینـانی بیشـتر مـی   شوند که این افزایش در فرار بودن تورم منجر بـه نا فرار می

یابد و کارایی سیستم قیمت نیز به عنوان سـازوکار  همچنان که کارایی بازار کاهش می

شود، بیکاري ممکـن اسـت افـزایش یابـد. عـالوه بـر آن       هماهنگی و ارتباطی کمتر می

هـا در  گـذاران و مداخلـه دولـت بـراي کنتـرل قیمـت      افزایش عدم اطمینان براي سرمایه

شـود  تورم باال از طریق کاهش کارایی نظام قیمت موجب افزایش بیکاري می اقتصاد با

  هاي تورم باال است. در حقیقت اشاره به وجود رکود تورمی در نرخ که این مورد

هاي فصلی همدوسی نیز با همین نتایج مطابقت دارند. در همدوسی  اما نمودارهاي داده  

فصـلی    64تـا   48هـاي   بینیم که در سیکل می بین شکاف تولید و تورم با وجود بخش نفت،

ساله است، رابطه مثبت و معنـادار بـین شـکاف تولیـد و تـورم       16تا  12که همان افق زمانی 

                                                                                                              
1- Snowdan and Vane 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    328

 

 

فصلی نیز رابطه معکوس بـین   8تا  6هاي  وجود دارد. همچنین در قبل از انقالب و در سیکل

ات بـا جزئیـات بیشـتر نسـبت بـه      شود. همچنین به دلیل استفاده از اطالع دو متغیر مشاهده می

هـاي   هاي ساالنه، برخی مناطق نیز با همدوسی معنادار و البتـه همبسـتگی منفـی در افـق     داده

  ساله) وجود دارد. 2تا  1فصلی (  8تا  4مدت  زمانی کوتاه

در نمودار همدوسی شکاف تولید و تورم (بدون بخش نفت)، نیز نتایج به نسـبت مشـابه   

هـاي سـاالنه    تـه اینکـه در بلندمـدت همدوسـی معنـادار موجـود در داده      وجود دارد؛ تنها نک

وجود ندارد. وجود رنگ قرمز در منطقه حاکی از شدت همدوسی به نسبت باال اسـت، امـا   

هایی که  ها در سال سازي داده تواند به دلیل استفاده از تکنیک فصلی به طور کلی این امر می

  ندارد، باشد.   آمار فصلی تولید ناخالص داخلی وجود 

رو در تحلیـل موجـک را نیـز     هاي اختالف فازي، متغیرهـاي پیشـرو و پـس    جهت پیکان

دهد. در افق زمانی بلندمدت و در همدوسی شکاف تولید با وجـود بخـش نفـت و     نشان می

شـد،   ها به سمت راست و باال است. طبق آنچه در تفسیر نمودارهـا گفتـه    تورم جهت پیکان

نـده آن اسـت کـه در بلندمـدت شـکاف تولیـد متغیـر پیشـرو و محـرك          ده این جهت نشان

کند وجود مـازاد تقاضـا    افزایش تورم بوده است. به عبارت دیگر، آنچه این نمودار بیان می

  هاي مزمن و طوالنی در بلندمدت است. نسبت به عرضه، علت تورم

چپ و رو به پـایین  مدت  ها در همین نمودار، قبل از انقالب و در افق کوتاه جهت پیکان

دهنده این است که تورم متغیر پیشرو نسبت به شکاف تولید بوده  بوده است؛ این مساله نشان

شـود و کـارایی بـازار    هاي تورم باال و فرار، نااطمینانی بیشتر مـی است. بدین معنا که در نرخ

و ارتبـاطی   یابد و در نتیجه کارایی سیستم قیمت نیز به عنوان سازوکار هماهنگیکاهش می

شود. در این حالت بیکاري ممکن است افزایش یابد. عـالوه بـر آن افـزایش عـدم     کمتر می

ها در اقتصاد با تـورم بـاال از   گذاران و مداخله دولت براي کنترل قیمت اطمینان براي سرمایه

  شود.طریق کاهش کارایی نظام قیمت موجب افزایش بیکاري می

دون بخش نفت و تورم به صورت مورب نیست؛ یعنی ها در شکاف تولید ب جهت پیکان

حرکتـی دو سـري زمـانی شـکاف      توان بـه هـم   اختالف فازي صفر بوده و در نتیجه فقط می

تـوان در رابطـه بـا علیـت      تولید و تورم و وجود همبستگی منفی و مثبت اشاره کرد، اما نمـی 

  اظهار نظر کرد.
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  هاي سیاستی گیري و توصیه نتیجه -5

گرفته در حوزه اقتصادي کالن، مطالعاتی که بـه موضـوع    هاي صورت ژوهشدر میان پ

ــی    ــد م ــا شــکاف تولی ــورم و بیکــاري و ی ــل ت ــژه   رابطــه متقاب ــد از جایگــاهی وی پردازن

برخوردارند. این موضوع در کشور ما نیز داراي اهمیتی فـراوان اسـت، چراکـه اقتصـاد     

، بیکـاري و یـا هـر دوي آن را    هـا در چنـد دهـه اخیـر، تـورم     ایران در بسـیاري از دوره 

همزمان داشته است و هنوز نتوانسته است دریک مسیر رشد قابل قبول، این دو متغیر را 

در جهت اهداف کالن اقتصادي کنترل کند. در این مقاله با هدف بـازنگري در رابطـه   

بین تورم و شکاف تولید با کمک موجک پیوسته و تحلیل همدوسـی، سـعی در تبیـین    

  تر رابطه بین دو متغیر داریم. و جزئی تر دقیق

به دلیل بررسی میزان تاثیر بخش نفت در تحلیـل منحنـی فیلیـپس، هـر دو سـري زمـانی       

تولید ناخالص داخلی با وجود نفت و بدون وجود بخش نفت استخراج و شکاف تولید هـر  

ی ها با تورم در چارچوب تحلیل همدوسـی مـوجکی بررسـ    دو محاسبه شد. سپس رابطه آن

هاي با تواتر ساالنه و فصلی انجام شد و نتـایج در  شد. همچنین این تحلیل در دو حالت داده

انـد کـه   دو حالت با یکدیگر مقایسه شدند.  نتایج بیانگر نکات جالب و قابـل تـوجهی بـوده   

  عبارتند از:

ن دار بـود  ها در رابطه با وجـود رابطـه منفـی بـین بیکـاري و تـورم، شـیب       نظر نیوکینزین -1

  شود. منحنی فیلیپس در بلندمدت در اقتصاد ایران تایید می

هاي قبل  وجود رابطه مثبت بین بیکاري و تورم و یا منحنی فیلیپس با شیب مثبت در سال -2

این مسـاله بـا نظـر فریـدمن مبنـی بـر       شود.  مدت مشاهده می از انقالب و در افق زمانی کوتاه

ابطه مثبت بین بیکاري و تورم در برخی شـرایط  امکان وجود شیب مثبت منحنی فیلیپس و ر

در سـخنرانی جـایزه نوبـل خـود بـراي       1977تطابق دارد. این نوع منحنی را فریدمن در سال 

اي چند سـاله ممکـن دانسـت (اسـنودان و ویـن     اقتصادهاي با تورم باال براي دوره
1

 ،1393 .(

هاي تورم اي در نرخفزاینده هاي تورم به طورفریدمن در همان سخنرانی اشاره کرد که نرخ

شـود و  شوند که این افزایش در فرار بودن تورم منجـر بـه نااطمینـانی بیشـتر مـی     باال فرار می

یابد و کـارایی سیسـتم قیمـت نیـز بـه عنـوان سـازوکار        همچنان که کارایی بازار کاهش می

ر آن، افزایش شود، بیکاري ممکن است افزایش یابد. عالوه بهماهنگی و ارتباطی کمتر می

                                                                                                              
1- Snowdan and Vane 
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هـا در اقتصـاد بـا تـورم     گذاران و مداخله دولت براي کنترل قیمت عدم اطمینان براي سرمایه

 شود.باال از طریق کاهش کارایی نظام قیمت موجب افزایش بیکاري می

در بلندمدت، شکاف تولید یا اضافه تقاضا نسبت به عرضه باعـث تـورم شـده اسـت. بـه       -3

 است. و بوده ر متغیر پیشرو و نرخ تورم متغیر پس عبارت دیگر، شکاف تولید،

هاي قبل از انقالب، تورم علت ایجـاد ظرفیـت پـایین تولیـد در      مدت و در سالدر کوتاه -4

 است.  کشور بوده 

گذاران اقتصاد کالن به نتایج حاصل از این مقاله توجه کنند که  شود سیاست پیشنهاد می

شـود چنـین مـدلی بـراي     سـت. همچنـین پیشـنهاد مـی    موید وجود منحنی فیلیپس بلندمدت ا

هـاي پـولی و... تکـرار     بررسی رابطه تورم با متغیرهاي پولی همچون تورم انتظاري، سیاسـت 

  تر نیز بحث شود. شود تا منحنی فیلیپس به صورت بسیار جزئی
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