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مدت و تعامل ادواري با   ها است. پويايي تورم كوتاه  ها در ايران، حاكي از روند افزايش كلي قيمت  رشد مداوم سطح عمومي قيمت 
پولي است. با توجه به اهمیت انتظارات  هاي   متغيرهاي واقعي اقتصادي، يک مسأله محوري در اقتصاد كالن و تجزيه و تحليل سياست 

که   جایی  پردازد. ازآن  گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقالیی می  نظر  گیری آن با در  تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل 
  1395:4الی    1367:1های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی   ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین سیاست 

های  شود. از آنجا که در میان مدل  با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می 
مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته از تئوری وی در مدل استفاده شده است.  

حالت که این امکان را به وجود  - های فضا  سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده همچون انتظارات تورمی عقالیی از مدل  منظور مدل به  
ها را در مدل تخمین زد استفاده  آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آن می 

دار   دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقالیی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی  نشان می شده است.  نتایج تحقیق  
مدت   درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت  اما در کوتاه   6بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود  

ود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین  رابطه معنی داری میان انتظارات عقالیی و مصرف وج 
درصد خواهد شد.در مورد    2شده است؛ بدین صورت که یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان   زده 

انتظاری و مصرف تایید می  انتظاری تطبیقی وجود رابطه مثبت میان تورم  ای که کشش  مصرف نسبت به تورم  شود، به گونه تورم 
 . درصد خواهد شد   2درصد است. به بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان    2انتظاری  
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 مقدمه  -1
شده حاکی از وجود تورم باال در حیات اقتصادی ایران بوده است. ازآنجاکه بر  تورم از معضالت اقتصادي ایران طی سه دهه اخیر و ارقام اعالم

ای انجام   نشده در اقتصاد، تطبیق آهستهبینیمطالعات، تورم در ایران دارای سکون )اینرسی( باالیی است پس نسبت به تغییرات پیشاساس 
ی مقدار جاری، تأثیر مستقیم بر مقدار جاری تورم دارد. انتظارات افراد  دهد. در این شرایط، مقادیر گذشته یا انتظارات گذشته درباره می

بنابراین مطالعه چگونگی شکل ارهای آتی متغیرهای اقتصادی، نقش مؤثری بر عملکرد آن متغیرها می درباره رفت باشد،  گیری   تواند داشته 
ای است. در این راستا نقش و تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف یکی از مباحث پر اهمیت اقتصاد   انتظارات عوامل اقتصادی دارای اهمیت ویژه

 (. Burke & Ozdagli ,2013سی است ) کالن قابل طرح و برر 
ترین عوامل به وجود آورنده تورم یعنی افزایش کسری بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ  ترین و مهم در میان اصلی

تورمی؛ الزم است که نقش بیش انتظارات  اقتصادی و وجود  باشیم، چر  ارز، کاهش رشد  قائل  انتظارات تورمی  برای پدیده  از  تری  اکه یکی 
تر دید   ها است. به عبارتی در هر بسته سیاستی برای کنترل تورم باید انتظارات تورمی را پررنگ ترین عوامل تشدید تورم و تالطم قیمتمهم

زایش  ترتیب موجب تشدید افاینشود و به زمان تقاضا و کاهش عرضه میزیرا چنانچه انتظارات تورمی در جامعه شکل گیرد موجب افزایش هم
رود و به   دهد و تب خرید باال می ها در آینده پول نقش و اهمیت خود را از دست می ها خواهد شد و به دلیل تصور افزایش قیمت قیمت

که ارتباط بین انتظارات تورمی و  جایی دنبال آن خریدوفروش حالت غیرمنطقی به خود گرفته و مصرف دچار تغییرات اساسی خواهد شد، ازآن
عنوان  های پولی دارد در این تحقیق به بررسی تأثیر انتظارات تورمی تطبیقی و عقالیی  بر مصرف به کاربرد مهمی در تعیین سیاست  مصرف نیز 
شود  شود و این فرضیه که آیا در اقتصاد ایران افزایش انتظارات تورمی باعث افزایش مصرف می  ترین متغیرهای اقتصادی پرداخته می یکی از مهم

های  نماید محاسبه انتظارات عقالیی بر مبنای مدل های گذشته متمایز می چه این تحقیق را از تحقیق گیرد، آن خیر مورد بررسی قرار مییا  
حالت بوده زیرا فضای حالت در پاسخ به این سوال و این واقعیت بیرونی است که چرا آینده دقیقا مثل گذشته نیست که این بر مبنای  -فضا

نهایت مشاهده ما از جهان   اس )برنده جایزه نوبل اقتصاد و رهبر مکتب انتظارات عقالیی( توجیه میشود. این سوال برگرفته از بیانتقاد لوک
ها بر اساس این   ها تولید داده اند. کار این مدل های فضا حالت معرفی شده خارج و واقعیت بیرونی است. سپس در پاسخ به این سوال مدل

 ت دقیق آینده به گذشته( است.  مشاهده )عدم شباه
ادامه تحقیق به ترتیب شامل مباحث مبانی نظری، مروری بر مطالعات انجام شده، روش تحقیق، نتایج برآورد مدل انتظارات تورمی  

 در اقتصاد ایران، و نهایتا جمع بندی است. 

 مبانی نظری  -2

 تابع مصرف  
 کلی واژه یک درآمد، اما  است؛   مصرف تابع متغیر  ترین مهم درآمد   .شودمی  نامیده  مصرف تابع  )مختلف )متغیرها عوامل  و مصرف بین رابطه
 و زندگی طول در  نسبی، دائمی،  مطلق،  درآمد صورت به توان می را درآمد دیگرعبارتبه داشت؛ آن از  متفاوتی  های برداشت توانو می است 

مصرف به شرح زیر مرور می شود  مشهورترین نظریات شود. می  ارائه متفاوتی تعبیرها، نظریات این از هریک به توجه با که نمود تعبیر  ...
 که وجه مشترک تمامی آنها تاثیر درآمد )به انحاء مختلف( بر مصرف است. 

 کشف و پیشرفت با ابتدامراحل   این دهد.ارائه می را اقتصاد علم در دانش  توسعه مراحل نمونه از  عالی تصویری مصرف، تئوری و  تابع
فریدمن، دانشمندانی بعدازآن و  شود می  آغاز  1936سال در  کینز  توسط  مفهومی  مهم    هاینظریه مادیگلیانی،  و  دوزنبری مانند 

 کالن  اقتصاد هایتحلیل در کلیدی  رابطه یک مصرفی مخارج  و  درآمد با رابطه مصرف  طوالنی هایمدت برای و اندداده ارائه مصرف از  تریدقیق
 .رفتمی به شمار
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 درآمد است. کینز عامل تأثیرگذار،  ترین مهم مدت کوتاه در است؛ اما  تأثیرگذار  مصرف تصمیمات  بر مختلفی عوامل  که  بود معتقد  کینز 
 اعتقاد که بود؛ وی از قبل هایکالسیک  نظریات دیدگاه، برخالف نخواهد داشت. این نقشی خصوص، این در بهره نرخ که بود باور براین

 شود. می کاهش مصرف و اندازپس افزایش باعث باال، بهره  نرخ داشتند
 سختیبه و دهدمی نشان آن مقاومت کاهش مقابل در مصرف سطح یک به کردن عادت از بعد فرد دوزنبری معتقد است جیمز 

 درآمد  به تنهانه جاری مصرف که کندمی استدالل چنین نظریه نامند. اینمی  1دنده چرخ اثر را روحیه این بکاهد مصرف سطح آن از است حاضر
 گیرد. می شکل آنان درآمد حداکثر به توجه با افراد مصرفی الگوی و بستگی دارد نیز گذشته درآمد به بلکه جاری

 روش باسال    در مودیگیالنی آندو و آلبرت مجدداً توسط   و برامبرگ  ریچارد و مودیگیالنی فرانکو توسط فریدمن، دائمی  درآمد فرضیه 
 قرار تأثیر تحت  را خانوار مصرف سطح که خانوار  ثروت موجودی تغییر عالوه بر که است نظریه معتقد گرفت. این قرار موردبررسی دیگری

 (.  Nayebi, 2014)   است مؤثر آن چگونگی در نیز عمر طول در مردم درآمدی و رفتار مصرفی دهد،می

 تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در قالب روابط ریاضی  

(1  )                      ( )0 0 0 e 1e 0 1e                  

1 1
 p c + p 1+π c =y + y

1+i 1+i
   

بیانگر نرخ تورم   0باشد،  می 0pگیریم، قیمت فعلی کاال برابر با  دو دوره زمانی حال و آینده را برای یک واحد مصرف از یک کاال در نظر می 
)انتظاری میان حال و آینده و قیمت مورد انتظار کاال در آینده برابر )0 01p +  کننده مقدار مشخص درآمد اسمی  باشد، همچنین مصرف می

با   برابر  شود را دریافت میبیان می  0yکه  آینده  آن در  انتظار  از دوره فعلی  بوده که شامل پس  1eyکند که مقدار مورد   اندازهای حاصل 
مصرف نمی می شود.  پسکننده  اسمی  تواند  بهره  نرخ  با  را  گرفتن  قرض  و  دهد.    iانداز  و    0cانجام  فعلی  مصرف  بیانگر   مصرف    1ecنیز 

  شود:باشد که با توجه به مفروضات، محدودیت بودجه به صورت زیر نوشته میریزی شده در آینده میبرنامه

 مروری بر مطالعات انجام شده  -3
مرور مطالعات صورت گرفته در ارتباط با  انتظارات تورمی و مصرف در اقتصاد ایران، بهگیری انتظارات و ارتباط بین  باهدف شناخت روند شکل 

 گردد. تری با موضوع دارد در این قسمت ذکر میموضوع پرداخته و تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان که ارتباط بیش 

 پیشینیه مطالعات خارجی  
در بلندمدت رابطه مثبتی میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد تا جایی که میزان نرخ سود    دهد کههای خود نشان میدر بررسی  فیشر  

شر  اسمی، تقریباً بازتابی از روند تورمی است. رابطه مثبت میان نرخ سود اسمی و تورم مورد انتظار، یک نظریه کالسیک منسوب به ایروینگ فی 
مطرح شد، اما بعدها در سال    1802شر است. هرچند این رابطه اولین بار توسط تورنتون در سال  است که در ادبیات اقتصادی معروف به اثر فی 

دارد که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری، نرخ  بود که توسط فیشر در کتاب معروف او )نظریه بهره( مطرح شد. اثر فیشر بیان می 1930
 ماند. واقعی مورد انتظار ثابت می   دهد و نرخ بهرهبهره اسمی را یک واحد افزایش می

(2   )                     I=r+βμ       β=1 
مدت بسیار ایده آل است و  بینی کامل و تطبیق انتظارات در کوتاهکند، از نظر او فرض پیشفیشر سپس بحث انتظارات را مطرح می 

زمان زیادی نزدیک  بینی را تأخیری و انتظارات را در بلندمدت، تطبیقی بدانیم. فیشر بر این باور بود که مدتتر این است که پیشفرض واقعی
بینی  کرد که با پیشرفت اقتصاد و در دنیای جدید، پیشکشد تا اقتصاد با میزان تورم جدید تطبیق یابد اما خاطرنشان میسال طول می  30به  

گیرد؛ بنابراین، در بلندمدت نرخ تورم انتظاری با نرخ تورم واقعی برابر  تر انجام میو تطبیق انتظارات سریع تر  هرروز نسبت به گذشته کامل
 . (Fisher ,1930) خواهد بود

 
1 Ratchet effect 



 

( لتریف کالمن افتیره) یيعقال برابر در  يقیتطب انتظارات: رانیا در مصرف بر يتورم انتظارات ری تاث يبررس  30 

 

آفتالیون با انتقاد از تئوری مقداری و نظریه درآمدی فون وایزر، تأثیر متغیرهای روانی را بر روی نرخ تورم مطرح ساخت. وی معتقد 
ها و عوامل اجتماعی و سیاسی نیز بر نرخ تورم مؤثر هستند. این اقتصاددان  عالوه بر حجم پول، متغیرهای انتظارات در مورد قیمتبود که  

کنند و  سرعت به کاال تبدیل می های خود را بهبینی کنند، پولها را در آینده پیشفرانسوی متذکر شد که هرگاه صاحبان درآمد، افزایش قیمت
شوند. از سوی دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در  ها در زمان حال می تقاضای فعلی کاالها و خدمات باعث افزایش قیمت آن  با افزایش 

کنند که  افزایند و عرضه کاالها و خدمات خود را به آینده موکول میها را داشته باشند، به ذخیره انبار خود می مواقعی که انتظار افزایش قیمت 
 . (Aftalion ,1934) ندز وع نیز از طریق کاهش عرضه، تورم را دامن میاین موض 

تر از مرز پایینی  در موقعیت فعلی )زمانی که شدت رکود باعث شود که نرخ سیاستی بهینه بهره، پایین  و رومر بیان می دارند که   رومر
این افزایش می کتواند کمدامنه، یعنی صفر قرار گیرد(، افزایش اندکی در انتظارات تورمی می های  تواند موجب کاهش هزینهکننده باشد، 

کار گردد. در این استدالل، موقعیت فعلی به شرایطی اطالق  واستقراض واقعی و نیز تشویق مصرف اقالمی همچون خودرو و تجهیزات کسب 
شده  مدت مشاهدهآور به نرخ بهره اسمی کوتاهامتر از مرز پایینی دامنه، یک محدودیت الز شود که در آن نرخ سیاستی بهینه بهره پایینمی

 . ( Romer &  Romer  ,2013)  کندتحمیل می 
بی و  بادوام  کاالهای  برای  مصرفی  رفتار  بررسی،  یک  در  اوزدگلی   و  مصرف  بورکه  برافزایش  مبنی  شاهدی  و  زده  تخمین  را   دوام 

مورد کاالهای بادوام مشاهده نکرده و حتی کاهش نیز مشاهده شده است و در  کنندگان در پاسخ به افزایش انتظارات تورمی آنان در  مصرف
دوام همراه با افزایش  اغماض بوده است. عالوه بر این، مصرف کاالهای بیها، اثرات تخمینی کوچک، منفی و ازلحاظ آماری قابلبسیاری از مدل

به نتایج، پشتیبانی محدودی برای این فرضیه که انتظارات تورمی باالتر ممکن  یابد. همچنین با توجه  ها افزایش می تورم انتظاری در برخی مدل
مدت، مصرف جاری ماهانه فرد را در  است مصرف جاری را افزایش دهد، پیشنهاد دادند. در مدل پیشنهادی، افزایش انتظارات تورمی کوتاه 

دهد، همچنین مصرف اقالمی مانند اقالم بادوام که به نظر رسیده  دالر افزایش می  21درصد و یا به طور میانگین  1.1دوام  خصوص اقالم بی
یابد، تنها خریدخودرو پاسخ مثبت به انتظارات تورمی باالتر  نسبت که به انتظارات تورمی حساس باشند همراه با انتظارات تورمی افزایش نمی

تر از تئوری باشد   است از لحاظ اقتصادی کمتر مورد توجه و ضعیف   دهد، دالیلی مبنی بر اینکه چرا تاثیرات انتظارات تورمی بر مصرف ممکنمی
 . (Burke & ozdagli ,2013) بچمن مورد بررسی قرار گرفته است  وجود دارد مانند توهم نرخ اسمی، که توسط

د، اذعان داشت  تر و بعدتر در خصوص رابطه انتظارات تورمی و مصرف عنوان گردیده بو برخالف نظراتی که پیش  و نیشیگوچی  ایچی  
تر در سال بعد را دارند؛ همچنین عنوان شد  تر در سال جاری و مصرف کمکنندگان با انتظارات تورمی باالتر، تمایل به مصرف بیشکه مصرف 

 (. Ichiu  & ,Nishiguchi  2015)  تر است که این تاثیر میان صاحبان دارایی و افراد مسن قوی 
، رابطه مصرف وانتظارات تورمی را مورد بررسی  2015الی  2008هایدر یک بررسی تجربی در منطقه اروپا طی سال     ، دوکا  و رویتر لوانا

کنندگان  دهد با افزایش تمایل مصرف مصرفها به این نتیجه رسیدند که انتظارات تورمی باالتر که نرخ بهره واقعی را کاهش می قرار دادند، آن 
درصد نقطه افزایش در مصرف در دوره جاری را به    33/0الی  16/0درصد نقطه افزایش در انتظارات تورمی،  1تر،  در ارتباط است. به صورت دقیق 

 . ( Ioana A. &  Duca G. & Reuter A. ,2018)  همراه داشته است
انداز پرداخته و   پس  ها در زمینه مصرف وکنندگان و رفتار آنبه بررسی ارتباط بین انتظارات تورمی مصرف   و استانیسالسکا    پرمیک 

کننده با  های مصرفانداز داشته و این رفتار به خصوص در میان گروهنتایج حاکی از این است که انتظارات تورمی تاثیر منفی بر رویکرد پس
بیش  باالتر،  مالی  می موقعیت  مشاهده  عالوهتر  افزاشود.  جهانی  مالی  بحران  شروع  زمان  از  تورمی  انتظارات  نقش  این  ا بر  یافته    ست یش 

(Premik  & Stanisławska, 2017). 
 2018الی    2003به بررسی تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در اندونزی پرداخته اند. در این مطالعه از داده های آماری سال   حکیم  

تورمی در دو دوره بر مصرف تاثیری  استفاده شده است و آزمون شکست ساختاری چاو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد انتظارت  
 & Hakimنداشته است. همچنین بطور کلی می توان گفت انتظارات تورمی بعنوان یک ابزار کنترلی مصرف عمومی قابل استفاده نیست.)

Bustaram  ,2019 ) 



 مهرنوش علیمرداني  محمدرضا منجذب  و 31
 42-27(  2)18   1400تابستان سابق(   اقتصادی هایاقتصاد مقداری )بررسي یفصلنامه

 
 

 

 پیشینیه مطالعات داخلی  
تفاده از روش خود رگرسیون برداری بررسی کردند. نتایج این مطالعه  نصر اصفهانی و یاوری عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران را با اس

میان در  انتظاری  تورم  متغیر  و  نبوده  پولی  صرفاً  ایران  در  تورم  که  داد  بهنشان  است.  مؤثر  ایران  تورم  پایداری  بر   عالوه  مدت 
 . ( Nasresfahani & Yavari,  2003)  مدت در نرخ تورم تأثیرگذار است های بخش واقعی در بلند تکانه

باید اذعان داشت مصرف مقولهو منصوری    فخرایی برای مطالعات و بررسی ای است که نهدر خصوص مصرف می گویند  های تنها 
شناسی از اهمیت خاص خود برخوردار است. پس از  های جامعهاقتصادی اهمیت زیادی دارد، در الگو گذاری مکاتب، شرایط فرهنگی، بررسی 

از نیمی از محصول ناخالص داخلی را شامل  ، تحلیل1930نز در دهه  ارائه نظریه کی  اکثر کشورها بیش   های اقتصاد کالن بر مصرف که در 
 . (Fakhrai ,& Mansouri,  2010) شود، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کردمی

گردد و دربرگیرنده انتظارات  عنوان بیانی از منحنی فیلیپس مطرح می به  1970منجذب  بیان می کند اساساً نظریه انتظارات در اوایل دهه  
گیرد  های تجربی برای متغیر انتظارات قیمت غیرقابل مشاهده مورداستفاده مردم قرارمی عنوان جانشینقیمت است. الگوی انتظارات تطبیقی به

ترین ایرادات بر انتظارات تطبیقی  دهند. یکی از عمدهها شکل مییمتو مردم انتظارات خود را از طریق متوسط وزنی ناشی از تجربه گذشته ق
مثال اگر در اقتصادی نرخ  عنوانشود. بهدهد، نادیده گرفته میعبارت است از اینکه معموالً اطالعاتی که دقت انتظارات کارگزاران را افزایش می

در این صورت دیگر الگوی نرخ تورم واضح نیست. در این صورت چرا مردم  رشد تورم در هر دوره بین صفر الی ده درصد نوسان داشته باشد،  
تغیری که  تورمی را باید انتظار داشته باشند که هرگز اتفاق نیفتاده است یا اینکه انتظار ندارند که اتفاق افتد؟ انتقاد دیگر این است که اگر م

باشد، در این شرایط فرضیه انتظارات تطبیقی انتظارات آن متغیر را به طور مستمری افزایش یا کاهش داشته  دهنده انتظارات است بهشکل
بینی خواهد کرد. نقایص نظریه انتظارات تطبیقی موجب گسترش دامنه نظریه انتظارات عقالیی گردید.  تر از خودش پیشتر یا بیشترتیب کم 

کنند، تمایل به استفاده از تمامی اطالعات مرتبط موجود در  مت می بینی قیکه افراد مبادرت به پیشبر طبق فرضیه انتظارات عقالیی، هنگامی
ها مرتکب خطا  بینیهای تصادفی است و پیشبینی تنها از طریق بروز ضربهفرآیند تورمی را دارند. در صورت صحت این امر، خطاهای پیش

 . ( Monjazeb,  2010) شوندنمی
و نوسات اقتصاد ایران )چارچوب انتظارات عقالیی( به محاسبه انتظارات قیمت در  خواجه روشنایی در بررسی ارتباط سیاست های پولی  

  چارچوب انتظارات عقالیی می پردازند. در این مطالعه با بررسی مدل ساختاری تورم، آن را تابعی از متغیرهای نرخ ارز موثر حقیقی، درآمد 
ر می گیرند و بر این مبنا انتظارات تورمی بر مبنای انتظارت عقالیی را اندازه  نفت و ارزش حقیقی اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت در نظ

 . (Khajeh Roshanai, 2010) گیری می کنند
- 1387ی زمانی  نگر در ایران را برای دورهنگر و آیندهحسینی و شکوهی  به بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته

ای در تورم  نگر تأثیر برجسته( پرداخته و بر اساس نتایج این پژوهش، انتظارات گذشتهGMMیافته )روش گشتاوری تعمیمبا استفاده از  1355
  گذاران قرار گیرد ها موردتوجه سیاستتواند جهت رسیدن به ثبات قیمتکشور دارد و مدیریت انتظارات تورمی در کنار مدیریت نقدینگی می

(Hosseini & Shokohi, 2015). 
به بررسی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید بر انتظارات تورمی پرداخته اند. در این مطالعه برای و همکاران     شاه آبادی  

بهره  مدلسازی نوسانات از مدل های خانواده گارچ، و برای بررسی علیت تورم و تورم انتظاری از تحلیل علیت رگرسیون خود توضیح برداری  
افزایش    برده اند. این مطالعه نتیجه می گیرند که با افزایش نااطمینانی تورمی نرخ تورم انتظاری که ناشی از رفتار عقالیی عامالن اقتصادی است

 . ( Shahabadi & Salman & Valencia, 2015) می یابد
سی اثرات مخارج جاری و عمرانی دولت می پردازند.  در بررسی عوامل موثر بر مصرف بخش خصوصی در ایران به برر    و همکاران   زارعی

نتایج این بررسی نشان می هد که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنادار نبوده و  
ثر مثبت و معناداری بر رشد مخارج  مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی ا

 . ( Zarei & Ebrahim & Hematy,  2019مصرفی بخش خصوصی داشته است )
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و سایر  (  Burke & ozdagli ,2013)    3و ازدگلی   2در بیان نوآوری تحقیق حاضر می توان گفت این مطالعه با الهام از مقاله بورکه  
مورد بررسی در تحقیق که بیانگر افزایش مصرف به دنبال افزایش انتظارات تورمی است برگرفته  مقاالت مشابه انجام شده است و فرضیه اصلی  

بوده است. البته در تحقیق پیش رو تمرکز اصلی بر روش های  (   et al.A. &   Ioana 2018,)و همکاران     4از نتایج مقاالت این دو فرد و لوانا
یک شکل گیری انتظارات بصورت تطبیقی و عقالیی( و تاثیر آن بر مخارج مصرفی در ایران است.  مختلف محاسبه انتظارات تورمی )بویژه به تفک

از این نظر این تحقیق در مقایسه با مطالعات دیگر چه داخلی و چه خارجی از نوآوری خاصی برخوردار شده است. در این راستا  با در نظر  
که در مقاالت پیشین تمرکز اصلی بر مجزا سازی اقالم مورد استفاده حالیداخته است. درحالت به محاسبه انتظارات تورمی پر   -گرفتن مدل فضا  

گذاری و بیکاری بوده است. لذا تاکنون چنین  ها و انتظارات درآمدی و مباحث سرمایهدوام، مدیریت بدهیکنندگان اعم از بادوام و بیمصرف
 مطالعه ای در مورد اقتصاد ایران صورت نگرفته است. 

 روش تحقیق  -4
 وتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی است. روش مطالعه تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی و به لحاظ روش تجزیه

در این تحقیق روش مطالعه به روش کتابخانه ای است. داده های جامعه ایران از طریق سایت رسمی بانک مرکزی جمع آوری شده است.  
 روش آماری و اقتصادسنجی است. آزمون فرضیات با کمک تخمین و نرم افزار ایویوز صورت گرفته است. روش آزمون فرض به 

طورمعمول اگر انتظارات برمبنای رفتار  سازی انتظارات، انتظارات تطبیقی و انتظارات عقالیی است. بهدو شکل مشهور و معمول در مدل
گرفته است و اگر انتظارات بر مبنای رفتار ساختاری متغیر شکل گیرد در این صورت  کلصورت تطبیقی ش گذشته متغیر شکل گیرد انتظارات به

 گرفته است.  انتظارات عقالیی شکل
روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق  جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به 

 اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تالش نمود.   مقوله انتظارات به نظریه
گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل پس از کینز این مهم بر دوش میلتون فریدمن، اقتصاددان پول

یه اقتصاد کالن ارائه کند. فریدمن واضع فرضیه انتظارات  اقتصاد کالن، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظر 
زمانی به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات  تطبیقی نبود، اما با کارهای مهم و تأثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت

های مختلف اقتصاد وارد نمود های خود در حوزهپردازیدر محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه
 تر، منحنی فیلیپس بود.  ها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهمترین آنکه یکی از مهم

بهره،  ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده است: شخص انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ  
؛ فرد  نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد
با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می هد؛  داین تغییر در انتظاراتش را 

مرورزمان و با توجه به تغییرات مقدار  گیری انتظارات فعاالن اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات بهبنابراین شکل
برآورد و پیش نموده و خطاها در  بهواقعی متغیرها، تغییر  البته تدریجی و گامبینی متغیرها  و  کم  کمگردد.  گام اصالح میبهصورت مستمر 

پردازان کالسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقالیی، انقالبی را  افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریهاهمیت روز
 (. Snowden, & Wayne. 2005هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کالن به راه انداختند )

کارایی   آن،  به  توجه  با  و  گذاری کرده  پایه  بازارها  تعادل  و  انتظارات عقالیی  برفرض  اقتصاددانان کالسیک جدید، مدل های مبتنی 
سیاست های اقتصادی را در بسیاری از زمینه ها زیر سؤال بردند. کینزین های جدید نیز فرض شکل گیری انتظارات به شیوه ای عقالیی را  

ها فرض تعادل بازارها را رد کرده و با مطرح کردن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها، همچنان از کارایی سیاست های اقتصادی آنپذیرفته اند؛ اما  

 
2 Burke 
3 Ozdagli 
4 Loana 
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دولت برای نیل به اهداف کالن حمایت می کنند. پس به جرات می توان گفت در حال حاضر تمامی مکاتب اقتصادی فرض انتظارات عقالیی  
 را به رسمیت شناخته اند. 

توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان گشت.    1961رضیه انتظارات عقالیی، ابتدا در سال  ف
های اقتصادی  های نظریهبینیبینی وقایع آینده هستند، الزاماً با پیشکه انتظارات، پیشدارد که ازآنجاییمیوت در مقاله اولیه خود اظهار می

باشند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر موردپذیرش قرار  سان میمربوطه، یک 
انتظارات عقالیی را در نظریه اقتصاد کالن وارد نمودند؛    10نگرفت. تقریباً   ایده  سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، 

 های اقتصاد کالن بدل گشت. های بسیاری از مدلات عقالیی به یکی از پایهازآن انتظار پس
بینی کنند. ازآنجاکه اطالعات در  توانند آینده را دقیقاً پیشالبته فرضیه انتظارات عقالیی به این معنا نیست که فعاالن اقتصادی می

خطا خواهند شد، اما این خطا صرفاً دارای یک فرآیند تصادفی خواهد    بینی خود دچاردسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش
 بود و هرگز دربردارنده یک خطای سیستماتیک مانند فرضیه انتظارات تطبیقی نیست.  

حالت بوده و از مدل تعدیل جزئی در برآورد مدل انتظارات تطبیقی - رویکرد مطالعه حاضر در برآورد انتظارات عقالیی، مدل های فضا
حالت و الگوریتم مورد استفاده در آن و همچنین مدل تعدیل  -استفاده گردیده است. در ادامه به بیان مبانی نظری و تشریح مدل های فضا

 جزئی پرداخته می شود. 
ی  گیرند. از متغیرهایسازی متغیرهای مشاهده نشده، مورداستفاده قرار می حالت در ادبیات اقتصادسنجی، برای مدل -های فضامدل

ها و روندها( نرخ بیکاری  شده، درآمد دائمی، اجزا غیرقابل مشاهده )سیکل گیری، مشاهدات فراموشمانند انتظارات عقالیی، خطاهای اندازه
 غیر شتابان می توان در این خصوص نام برد. 

 انتظاري، واقعي بهره نرخ ت،دائمي، انتظارا درآمد همچون مشاهدهاي قابل غير متغيرهاي شامل اقتصادي هاينظريه كه آنجا از 
 دارا مدل در را متغيرها اين  گنجاندن توانايي كه حالت  -وضعيت مدلهاي تقاضا بوده، و عرضه طرف  شوکهاي  و شرطي دستمزد بالقوه، توليد

 حال در زمان طول مدل در پارامترهاي آنها در  كه هاييمدل در همچنين برخوردارند. اقتصادي مباحث  در وسيع توانايي كاربردي از  باشند،مي
 شوند. مي استفاده نيز تغييرند

ها این امکان را به حالت وجود دارد. اوالً، این نوع مدل-های فضاصورت مدلهای دینامیک بهدو مزیت عمده برای نشان دادن مدل
ها را در مدل تخمین زد. ثانیاً،  ند و هم اینکه بتوان آنآورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیر وجود می 

 (. Bahari,2015های بازگشتی قوی مانندکالمن فیلتر، مورد تحلیل قرار داد )وسیله الگوریتمها را، بهتوان این مدل می
- های فضارا از پارامترهای مدلهای بهینه از متغیرهای غیرقابل مشاهده و برآوردهای کابینیفیلتر کالمن یک روش بازگشتی برای پیش

 کند. بینی را با حداقل مربعات خطا فراهم می های امید شرطی این است که بهترین پیشحالت و مبتنی بر امید ریاضی است. از ویژگی
را هموار و یا  هایی وجود دارند تا بتوان پارامترها را تخمین زد، سری  حالت درآید، الگوریتم-صورت فضاهرگاه یک مدل سری زمانی به

شده است. فیلترکالمن یک روش تکراری برای  وسیله کالمن و بوکی ارائهها فیلتر کالمن است که بهترین این الگوریتمبینی کرد. مهممدل را پیش
برآورد با رسیدن یک  وجود دارد؛ بنابراین    tبا استفاده از اطالعاتی است که تا لحظه    tبه دست آوردن برآوردهای بهینه بردار حالت در لحظه  

می بهنگام  جدید  بهنگام  مشاهده  مشاهده  هر  از  بعد  برآورد،  خطای  واریانس  برآورد،  واریانس  برآورد،  خطای  صورت  همین  به   شود. 
شود. با توجه به تکراری بودن این روش، الزم  گیرد. این روند تا پایان تمام مشاهدات تکرار می شود، سپس برآورد در مرحله بعد صورت میمی

است معلوم باشند. یک دلیل عمده استفاده از فیلترکالمن    0Pو واریانس آن    0βاست مقادیر آغازین الگوریتم که برآورد بردار حالت آغازین  
Akhbari دارای توزیع نرمال باقی خواهد ماند )   tβو بردار حالت آغازین دارای توزیع نرمال باشند    tو    tاین است که اگر بردارهای اغتشاش  

& Mohagheghnia 2014 .) 
( و مصرف  income(، درآمد )infعبارت است از تورم )  منظور بررسی رابطه انتظارات تورمی و مصرف در ایرانهای مورداستفاده بهداده

(consum  بازه زمانی بانک مرکزی گردآوری  1395-1367( که در  از طریق سایت  تورم  شدهبا تناوب فصلی  اند. داده های درآمد، مصرف و 
ی پیش گفته در بخش بعدی مورد محاسبه  برمبنای آمار تورم ایران و روش ها inff)   ( مستقیم استخراج شدند و داده مربوط به تورم انتظاری
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ها دارای که اول حروف فوق قرار می گیرد به معنای لگاریتم مقادیر فوق است. بر اساس نتایج، تمام داده  Lقرار خواهد گرفت. حرف التین  
می مثبت  سوم(  مرتبه  )گشتاور  عدد  چولگی  تورم  متغیر  چهارم(  مرتبه  )گشتاور  کشیدگی  همچنین ضریب  و  که  باشند  است  بزرگی  نسبتاً 

دهنده آن است که  دهنده آن است احتمال وقوع مقادیر بزرگ تورمی در فاصله زمانی یادشده بسیار زیاد است. این دو موضوع نشاننشان
داده شدید  نسبتاً  و  رفع چولگی مثبت  دلیل  )به  لگاریتمی  به فرم  تبدیل متغیرها  از  بدون  دورافتاده  نقاط  و شناسایی و حذف   مجموعه  ها( 

ها نتایج استنباطی ازلحاظ آماری اعتبار الزم را نخواهند داشت. بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشخص شد که مصرف تابعی از  داده
 درآمد و تورم انتظاری است. 

 نتایج برآورد مدل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران  -5
شده است، نتایج آزمون مانایی  پرون پرداخته -ای پرون به انجام آزمون ریشه واحد فیلیپس در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد چندمرحله

 شده است: نشان داده  1جدول  پرون برای متغیرهای تحقیق در سطح در -فیلیپس
 

 پرون در سطح  –آزمون ریشه واحد فیلیپس   . 1جدول  
 های تحقیقمأخذ: یافته

 
Table 1. Phillips-Perron test 
Source: Research calculations               

 p-value فرضیه صفر  متغیر 
 09/0 ( α=0 , ρ=1) لگاریتم تورم 
 37/0 ( α=0, β=0, ρ=1) لگاریتم درآمد 
 36/0 ( α=0, β=0, ρ=1) لگاریتم مصرف 

   
  1جدول  گونه که  شود. همانرد نمی  %5داری  نتایج آزمون مانایی حاکی از آن است که در هر سه مورد فرضیه صفر)نامانایی( در سطح معنی

بدون رانش است اما لگاریتم درآمد و لگاریتم مصرف هر دو گام تصادفی با رانش هستند.    دهد تورم در ایران یک فرآیند گام تصادفی نشان می
ایم، بر اساس نتایج  آوردههمچنین برای تعیین مرتبه جمعی بودن متغیرها آزمون ریشه واحد را برای فرضیه صفر وجود دو ریشه واحد به عمل

بار تفاضل  قیق از مرتبه یک است، بدین معنا که برای مانا شدن تنها نیازمند یکهای مورداستفاده در این تحمرتبه جمعی تمام سری داده
 ها است. گیری از آن

که بتوان میان متغیرهای که  باشند. درصورتیهای آماری مرسوم معتبر نمیآمده از روش دستزمانی که متغیرها نامانا باشند، نتایج به
شود که بین این متغیرها  ها مانا باشد در این صورت گفته می امترها را یافت که ترکیب خطی آنباشند، برداری از پار جمعی از مرتبه یک می

دهد که بین متغیرهای  ( نشان می1988جوسیلیوس )-رابطه تعادلی )به مفهوم آماری( بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن
 وجود دارد.   %95اشتگی در سطح اطمینان شده این تحقیق حداکثر یک بردار هم انباستفاده

 
 یوهانسن  –آزمون هم انباشتگی جوسیلیوس    .2جدول  

 های تحقیقمأخذ: یافته
Table 2. Johanson-Juselius cointegration test 
Source: Research calculations                                                                                                               

  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
 

Hypothesized Trace 
Statistic 

0.05 
Critical Value 

Prob.** 

No. of CE(s) Eigenvalue 
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None * 16/0 2/35 79/29 01/0 

At most 1 * 13/0 09/17 49/15 03/0 

At most 2 03/0 23/3 84/3 07/0 

 حالت - تعیین انتظارات تورمی عقالیی با استفاده از الگوی فضا  
شده است. تصریح مدل فضای حالت  کالمن استفادهبه جهت استخراج تورم انتظاری به دلیل ماهیت نامشهود بودن انتظارات تورمی از فیلتر  

های سری زمانی  ترین تفاوت مدلصورت زیر خواهد بود، اصلیجهت استخراج متغیر نامشهود تورم انتظاری به  5بر اساس الگوی سطح موضعی 
  .مانندو ثابت باقی نمی  شوندهای فضا حالت پارامترها نیز تابعی از زمان میبا سری زمانی فضا حالت در این است که در مدل

(3 )                      ( )2

t t t t ε   Linf =μ +ε ;        ε ~NID 0,σ 

(4  )                    ( )2

t+1 t t t ζμ =μ +ζ ;        ζ ~NID 0,σ 
های رگرسیونی کالسیک است. تفاوت مهم این  مترادف با عرض از مبدأ در مدلشود که  جزء سطح مدل نامیده می   tμدر رابطه فوق 

  و  t جزء اخالل مشاهده در زمان tε  جزء با عرض از مبدأ در آن است که برخالف عرض از مبدأ جزء سطح در طول زمان متغیر است. همچنین
tζ    زمان  جز اخالل سطح درt  ( 4)و    (3)رابطه  اند. در  شدهصورت نرمال توزیعشود که این دو جزء اخالل مستقل از هم و بهاست. فرض می 

 شده است: نشان داده  3جدول  نامند.  نتایج تخمین در معادله اول را معادله سیگنال یا اندازه و معادله دوم را معادله حالت می
 
 تخمین معادله فضای حالت تورم . 3جدول  

 های تحقیقمأخذ: یافته
Table 3. state-space estimation of inflation 

Source:Research calculations                                                                                  
variance Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C(1) 21/28 2952607250 -55/9E-09 99/0 
C(2) 09/4 14/0 -85/28 5.15E-183  

Final State Root MSE z-Statistic Prob. 
 33/1E-124 74/23 13/0 06/3 مقدار پیش بینی تک مرحله ای 

 04/1 معیار آکائیک  95/51 لگاریتم راستنمایی 
 99/0 معیار شوارتز  2 تعداد پارامترها
 02/1 معیار حنان کوئین  1 تعداد توزیع 

 
های تخمینی که فرآیندهای  نامعلوم است. این مقدار با استفاده از روشطورکلی، مقدار اولیه حالت نامشهود در زمان شروع سری زمانی  به

اند از واریانس  پارامترهای نامعلوم مدل عبارت  (4)و    (3)رابطه  شده در  گردد. در مدل فضای حالت ارائهشوند برآورد مینامیده می  6انتشار 
  و   EXP(C(1))    واریانس سیگنال و واریانس حالت به ترتیب برابر با  3جدول  شوند. در  نامیده می   7سیگنال و واریانس حالت که فوق پارامتر 

)EXP(C(2)  زمانی   3جدول  های  تواند عددی منفی باشد(. بر اساس یافتهشده است که واریانس نمیاست )بدین علت از فرم توانی استفاده

 
5 local level model 
6 Diffuse process 
7  hyperparameters 



 

( لتریف کالمن افتیره) یيعقال برابر در  يقیتطب انتظارات: رانیا در مصرف بر يتورم انتظارات ری تاث يبررس  36 

 

  ضریب   EXP)است. بعالوه واریانس حالت    51.95دهد میزان لگاریتم راست نمایی برابر با  های تکراری برای تخمین رخ میکه همگرایی در روش
C(2) )  دهنده این موضوع است که جزء سطح در طول زمان متغیر است. معناداری با صفر دارد و نشاناختالف 

نتایج فوق می نتایج تخمین که در  با توجه  توان سری تورم  شده است، معتبر است و میدادهنشان    2جدول  توان نتیجه گرفت که 
عمل  انتظاری را با استفاده فیلتر کالمن استخراج کرد. برای استخراج تورم انتظاری، فیلتر کالمن با استفاده از دو جزء بر اساس فرمول زیر  

  کند:می
(5 )                                                  t+1 t t t tμ =μ +λ (linf -μ ) 

)در رابطه فوق   )t t+1 t-iμ =E μ |linf  وtλ   بینی در هر نقطه زمانیدهد که چه مقدار از خطای پیشنشان می  t    بر تخمینt+1μ  
 8بینی دوره قبل بر مقادیر جاری متغیر است. این متغیر را دستاورد کالمن تر خطای پیشبه معنای تأثیر بزرگ λtگذارد، مقادیر بزرگاثرمی 

به سمت صفر میل خواهد    tλ  تر از نا اطمینانی مربوط به مشاهدات قبلی استبزرگ  tlinf  نامند. زمانی که نا اطمینانی مشاهده جدیدمی

t  برابر با  tλ  کرد. مقدار

t

P

F
بینی یک است که صورت عبارت فوق برابر با تخمین واریانس خطای حالت و مخرج آن واریانس خطای پیش  

 ای است. مرحله

 اساس فرضیه انتظارات عقالیی بر مصرف تخمین اثر تورم انتظاری به دست آمده بر  
های مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته و از پول داغ سخن  از آنجا که در میان مدل

مصرف و تورم انتظاری  کند که میان دو متغیر  مصرف فریدمن بیان می   به میان آورده است از تئوری وی در مدل استفاده شده است. تئوری
  ی گشتاوری زیر برقرار است:رابطه

  صورت رگرسیونی زیر نوشت:توان بهرابطه فوق را می 
(6 )                                     ( ) ( )t tE LConsum = E Linf 
(7 )                                     ( )t t t tLConsum =α+ E Linf +Lincome +ξ 

)  متغیر )tE Linf  ها بجای این متغیر استفاده کرد. استفاده از پراکسی  غیرقابل مشاهده هست. در چنین شرایطی باید از پراکسی
)  اصلی است. به بیان فنی یک پراکسی برای متغیر گیری نسبت به متغیر  گیری، دارای عیب خطای اندازهاندازهدر عوض مزیت قابل )tE Linf 

  دارای رابطه زیر با این متغیر است:  th  بنام
(8 )                                      ( )t t t                          h =E Linf +ε 

  ( خواهیم داشت:8رابطه در )با قرار دادن این 
(9 )                                       t t t tLconsum =α+ h +Lincome +ν 

آن  در  tکه  t tν =- ε +ξ    دلیل ساختار جمله خطای به  زیرا نمی  (9)رابطه  است.  کرد  برآورد  مربعات  با روش حداقل  را  معادله  این    توان 
t tE(h ν ) 0    کنند استفاده کرد. همچنین به  زایی متغیرها را لحاظ می هایی که درونباید از روش  (9)رابطه  است. به جهت برآورد سازگار

ها باید  ضلی آنها وجود نداشته باشد از فرم تفاباشند چنانچه رابطه هم انباشتگی میان آندلیل آنکه متغیرهای تحقیق جمعی از مرتبه یک می
برآورد    GMM  را با روش  (10)رابطه  مطابق با    ECM  انباشتگی میان متغیرها تایید شده است. فرمکه رابطه هماستفاده کرد. با توجه به این 

انباشتگی وجود داشته باشد یک نمایش تصحیح خطا میان متغیرها  کنیم. براساس قضیه نمایش گرنجر در صورتی که میان متغیرها رابطه هممی
  زایی این رابطه )درون زایی روابط مربوط به انتظارات در فضای اقتصادی ثابت شده وجود درونوجود خواهد داشت. در این مطالعه به دلیل  

 زنیم. تخمین می  GMM  است(، تصحیح خطا را با روش

 
8 Kalman gain 
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ای به شکل شده است دارای معادلهبر اساس توضیحات قبل مدلی که برای بررسی رابطه میان تورم انتظاری و مصرف در نظر گرفته
 د: زیر خواهد بو 

(10)                           t 1 2 t 3 t 4 t-1 5 t-1 6 t-1 t          Lconsum =C +C Lincome +C Linff +C Linff +C Lconsum +C Ecl +ε     
 

ایم. همچنین در رابطه عنوان پراکسی جایگذاری کردهآمده از فیلتر کالمن را بهدستجای متغیر تورم انتظاری مقدار بهدر رابطه فوق به
 : است FMOLS آمده از رابطه رگرسیونی زیر میان متغیرهای تحقیق به روشدستتعدیل یا پسماندهای بهضریب   tEclفوق 

(11  )                            t 1 2 t 3 t t   Lconsum =α +α Lincome +α Linff +ξ 
زایی در میان متغیرها، نسبت به روش حداقل مربعات سازگار و کاراتر خواهد  آن است که در صورت وجود درون  FMOLS  ویژگی روش

های حاوی متغیر انتظاری موضوعی روشن است، بدین علت در این تحقیق نیز برای تخمین رابطه بلندمدت  زایی مدلبود. به علت آنکه درون
 . شده استاستفاده FMOLS وشمیان متغیر و استخراج ضریب تعدیل از ر 

 
 FMOLS  تخمین رابطه بلندمدت میان تورم انتظاری و مصرف با استفاده از روش  . 4جدول  

 های تحقیقمأخذ: یافته
Table 4. long-run estimation of inflation expectation and consumption using FMOLS 
Source: Research calculations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 12/1E-06 20/5 17/0 89/0 لگاریتم درآمد 

 03/0 14/2 03/0 06/0 لگاریتم تورم انتظاری

 79/0 26/0 15/2 56/0 عرض از مبدا 

 14/0 51/1 001/0 300/0 متغیر روند 

R-squared 98/0 Mean dependent var 93/11 

Adjusted R-squared 98/0 S.D. dependent var 36/0 

S.E. of regression 06/0 Sum squared resid 29/0 

Long-run variance 0.01 

 
داشت. کشش مصرف  بر لگاریتم مصرف خواهد    %95دار در سطح بر اساس نتایج فوق در بلندمدت لگاریتم تورم انتظاری اثری مثبت و معنی

  6( است و لذا با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود  0.0646های فوق کمتر از یک )به تورم انتظاری در بلندمدت بر اساس یافته
 (11)رابطه  شده در  مدل تصحیح خطای تصریح  (12)رابطه  درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت. پس از استخراج ضریب تعدیل از تخمین  

 شده است: نشان داده 6جدول  زنیم. نتایج این تخمین را در تخمین می GMM را با روش 
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 GMMتخمین  به روش    . 5جدول  
 های تحقیقمأخذ: یافته

Table 5. GMM estimation  
Source: Research calculations                                                                         

Column1 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C(1) 01/0 01/0 46/2 02/0 
C(2) 07/0 08/0 91/0 36/0 
C(3) 08/0 08/0 98/0 33/0 
C(4) -15/0 08/0 -71/1 09/0 
C(5) -50/0 09/0 -31/5 80/6E-07 
C(6) -11/0 06/0 71/1 04/0 

Determinant residual covariance 003/0 
J-statistic 80/2E-45 

 

درصد از عدم تعادل  10.9همچنین در بلندمدت حدود  (،  c(3)  شود )ضریببر اساس نتایج فوق رابطه میان رشد مصرف و رشد تورم تایید نمی
می  کاهش  متغیرها  آمارهمیان  همچنین  است.  نشان  j-statistic  یابد.  کوچکی  بسیار  مقدار  دارای  زیرا  ابزارهاست  مناسب  اعتبار  دهنده 

و    dlconsum  و وقفه اول   dlinff  رهای اول و دوم متغی)متغیرهای ابزاری که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است عبارت از وقفه
dlincome  و حرف d  )همان عملگر تفاضل اول است 

 تشکیل انتظارات تورمی بر اساس انتظارات تطبیقی:  
 هایی از نوع زیر هستند های انتظارات تطبیقی مدل مدل

(12)                              t 1 t 2 t tlconsum =α+β lincome +β linff +ε 
تواند تابعی از تورم مورد انتظار  کند که مخارج مصرفی خانوارها میاست. رابطه فوق بیان می   t  در زمان  linf  مقدار مورد انتظار متغیر  linff  که
 ها باشد. آن

گیری انتظارات را  طور مستقیم تخمین زد. برای تخمین این معادله نیازمند مکانیسمی هستیم که نحوه شکلتوان بهرا نمی  (13)رابطه  
 کنیم: صورت زیر تعریف می توضیح دهد. براین اساس مکانیسم انتظارات تطبیقی را به

(13 )                                       t t-1 t t-1linff -linff =(1-γ)(linf -linff ) 
می  (13)رابطه   تصحیح  بیان  پیش  دوره  در  انتظاری  متغیر  مقدار  درباره  اطالعات  از  استفاده  با  دوره  هر  در  انتظارات  که   دارد 

 صورت زیر بازنویسی کرد: توان بهرا می (13)رابطه  L شود. با استفاده از عملگر وقفهمی
(14 )                                    ( ) ( )t t-1 t t-1linff =linff + 1-γ linf - 1-γ linff  

( )t t-1 tlinff =γlinff + 1-γ linf  

( )t t(1-γL)linff = 1-γ linf  

t t

(1-γ)
linff = linf

(1-γL)
 

 خواهیم داشت:  (12)رابطه  در  (14)رابطه  با قرار دادن
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(15)                                               ( ) ( )t t-1 1 1 t-1 2 t tconsum =α 1-γ +γcosum +β lincome β 1-γ lincome +β (1-γ)linf +t + 
 

 خواهد بود.  (15)رابطه بنابراین، مدل نهایی برای بررسی تأثیر انتظارات تطبیقی 

 تخمین و بررسی فرضیه اثر انتظارات تورمی بر مخارج مصرفی بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی  
ها مستقل  س سیستم شامل آندهنده آن است که در بلندمدت میانگین و واریانوجود رابطه هم انباشتگی میان متغیرهای این مطالعه نشان

  Fmolsخواهیم پرداخت. روش  (15)رابطه های مربوط به تخمین روابط هم انباشته به برآورد از زمان است. به این منظور با استفاده از تکنیک
کند و همچنین  ای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس استفاده می های نا پارامتریک بر به دلیل آنکه از تصحیح  (15)رابطه  برای تخمین  

نشان   6جدول  در    (15)رابطه  شود مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از تخمین  زایی منجر به ایجاد مشکل عدم سازگاری نمی درون
 شده است: داده

 
 Fmols تخمین با استفاده از روش    . 6جدول  

 های تحقیقمأخذ: یافته
Table 6. Estimation of using FMOLS approach 
Source:Research calculations    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

62/0 لگاریتم مصرف دوره قبل  46/0  65/13  14/1 E+ 24 -  

33/0 لگاریتم درآمد   04/0  25/8  31/6 E-13 

10/0 لگاریتم درآمد دوره قبل   05/0  06/2  04/0  

02/0 لگاریتم تورم   01/0  44/2  02/0  

مبدا عرض از   - 98/0  21/0  - 69/4  47/8 E-06 

R-squared 98/0  Mean dependent var 93/11  

Adjusted R-squared 98/0  S.D. dependent var 36/0  

S.E. of regression 05/0  Sum squared resid 29/0  

Long-run variance 002/0  
   

                                                                                
ای که کشش  گونهداری دارد، بهاست تورم انتظاری بر لگاریتم مصرف تأثیر مثبت و معنی  شده  ارائه  6جدول  های تحقیق که در  بر اساس یافته

از انتظارات تطبیقی انتظارات    درصد است. به بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری )که در آن با استفاده  2مصرف نسبت به تورم انتظاری  
 تورمی برآورد شده است( منجر به افزایش مصرف به میزان دو درصد خواهد شد. 

برای مقایسه دو مدل رقیب که متغیر وابسته آنها یکسان است )مصرف( مدلی که دارای ضریب تعیین بیشتری است مدل بهتری  
رسیم که انتظارات تورمی تطبیقی در مقایسه با انتظارات تورمی عقالیی دارای قدرت  می  ارزیابی میشود. با توجه به توضیحات فوق به این نتیجه 

 تری است. بیش (  R 2  دهندگی)توضیح
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 بندی جمع  -6
های فصلی لگاریتم  دادهدر تحقیق پیش رو تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی 

انباشتگی و بلند مدت میان  اند و وجود رابطه همگیری مانا شدهمصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم هست. کلیه متغیرها با یکبار تفاضل 
 متغیرها نیز مورد تایید واقع شد. 

ری با مصرف دارد. تاثیر انتظارات تورمی عقالیی در اقتصاد ایران شکل گیری انتظارات تورمی به صورت عقالیی رابطه مثبت و معنادا
درصد میزان مصرف    6بر مصرف در بلندمدت مثبت و معنی دار است. بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود  

 افزایش خواهد یافت، در واقع در بلندمدت شکل گیری تورم انتظاری عقالیی بر مصرف تاثیر مثبت خواهد داشت. 
در کوتاه مدت نتایج کمی متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب که در کوتاه مدت رابطه معنی دار بین انتظارات عقالیی و مصرف وجود  

بوده که حاکی از معنی دار نبودن است(. در واقع در کوتاه مدت تورم انتظاری عقالیی تاثیری بر مصرف در    0.32ندارد )مقدار احتمال برابر  
 ایران ندارد. 

حدود بلندمدت  در  می  10.9همچنین  کاهش  متغیرها  میان  تعادل  عدم  از  نشاندرصد  که  از  یابد  مقدار  چه  که  است  آن   دهنده 
 شود.  مدت و بلندمدت تصحیح می ها بین حالت کوتاه تعادلعدم

تورم انتظاری تطبیقی وجود رابطه   در اقتصاد ایران انتظارات تورمی به صورت تطبیقی رابطه مثبت و معناداری با مصرف دارند. در مورد
درصد است. به بیانی دیگر یک درصد    2ای که کشش  مصرف نسبت به تورم انتظاری  شود، به گونهمثبت میان تورم انتظاری و مصرف تایید می 

 درصد خواهد شد.  2افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 
 برد: که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر میجاتوان گفت از آن در جنبه کاربردی این تحقیق می 

می  -1 اقتصادی  عوامل  با  کارا  ارتباطی  چارچوب  یک  طریق  از  تورمی  انتظارات  قیمتمدیریت  به  گذاری گذشتهتواند سیستم  را  نگر 
 زدایی را کاهش دهد. های حقیقی تورمنگر تبدیل کند و هزینهآینده

سیاستگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد، چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و   -2
افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر 

 مرتب اتفاق افتاده است. 
ها، توجه سیاستگذار  گذاری شرکتنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه همچ -3

 پولی و بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است.  
یاستهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه سیاستهایی در این راستا سیاستگذار در اعمال س

را اعمال کند )یا نکند( و چه سیاستهایی را اعمال کند )یا نکند( خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به 
 مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد. هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر سیاستی از  

هم چنین سیاست های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه   -4
 می شود )بر مبنای مدل مقاله(. 

( بوده 2017( و پرمیک )2016ا و همکاران )(،  لوان2013در پایان می توان گفت نتایج این تحقیق مطابق نتایج مطالعه بورکه و اوزدگلی )
 است.  
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