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 های مختلف منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایرانهای سیاستگذاری پولی تصریحداللت

 

  1مریم همتی

  ۱۳/۰۲/۱۳۱۶ تاریخ:

 2چکیده
های مختلفی برای سیاستگذاری پولی به همراه دارند، زیرا تحوالت تورم و رابطه بده های منحنی فیلیپس داللتهر یک از تصریح

های منحنی فیلیپس متفاوت است و بنابراین سیاست پولی بهینه تحت هریک از این هر یک از تصریحبستان تورم و شکاف تولید در 
 ها نیز بالتبع متفاوت خواهد بود. تصریح

با درک اهمیت موضوع و به منظور شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با واقعیات آشکار شده در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده 
گذاری شامل مدل اطالعات چسبنده های قیمتمدل تعادل عمومی پویای تصادفی و تحلیل بیزی، طیف وسیعی از مدل از چارچوب

یافته، چندبخشی و هایبرید مورد مقایسه و ارزیابی قرار (، کالوو تعمیم۲۰۱۰(، چسبندگی دوگانه )دوپور و همکاران، ۲۰۰۲)منکیو و ریس، 
( ۲ها، ( مقایسه احتمال پسین مدل۱معیار شامل  ۴گذاری مختلف در این مطالعه از های قیمتگرفته است. به منظور مقایسه مدل

( مقایسه خودهمبستگی نرخ تورم واقعی با میانه توزیع ۳های دنیای واقعی، سازی شده مدل با دادههای شبیهمقایسه گشتاورهای داده
 استفاده شده است. العمل آنی ( بررسی توابع عکس۴ها و پسین هر یک از مدل

های بر اساس نتایج این مطالعه، منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه )چسبندگی همزمان قیمت و اطالعات( نسبت به سایر تصریح
فیلیپس با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران سازگاری و انطباق بیشتری دارد. در تصریح منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه عالوه 

زا و به بینی تورم با استفاده از اطالعات قدیمی( جزء با وقفه تورم نیز به صورت درونء تورم انتظاری و انتظارات گذشته از تورم )پیشبر جز
ها بتوانند شود تا تنها بخشی از بنگاهشود. چسبندگی قیمت باعث میدلیل فرض همزمان دو نوع چسبندگی قیمت و اطالعات ظاهر می

هایی هم که فرصت تغییر قیمت شود تا بخشی از بنگاهد را تغییر دهند و از سویی دیگر چسبندگی اطالعات باعث میقیمت کاالی خو
کنند قدیمی است(. این گیری میگذاری انجام دهند )زیرا اطالعاتی که بر اساس آن تصمیمهای دوره گذشته قیمتیابند مانند بنگاهمی

وقفه خود همبسته باشند. بنابراین جزء باوقفه تورم به دلیل تعامل این دو نوع چسبندگی ظاهر ها به شود تا قیمتفروض باعث می
ها هایبرید بنگاه دهد. در مدلتری برای اینرسی تورم ارائه میهایبرید، پایه خرد قابل قبولشود. مدل چسبندگی دوگانه نسبت به مدل می

 گردد.زا در مدل لحاظ میصورت برون شوند و جزء باوقفه تورم بهنگر فرض میگذشته
گذاری مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت این مطالعه های قیمتبا توجه به این که در مطالعه حاضر عملکرد طیف متنوعی از مدل

ی در گذاری مناسب در ساخت الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفتواند به عنوان یک مطالعه مرجع در خصوص تعیین مدل قیمتمی
 اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.
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