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  چكيده
در اين مطالعه تالش شده است تا اثر نوسانات دالر و يورو بر توليد و قيمت در 

بدين منظور ابتدا . مورد بررسي قرار گيرد 1379:3- 1386:3طي دوره زماني ايران 
وييچينگ محاسبه شده و سپس سمثبت و منفي ارزي با مدل ماركوف  هايشوك

جوسليوس در قالب  - هانسناثر آنها بر توليد و قيمت با استفاده از روش جو
انباشتگي بين وجود رابطه هم. هاي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است مدل

انباشتگي با استفاده از روش حداكثر ها تأييد و بردار هممتغيرهاي همه مدل
دست آمده، اثر نوسان نرخ ارز براساس نتايج به. نمايي استخراج شده استراست

. وليد و قيمت و صادرات غيرنفتي نامتقارن بوده استدالر بر هر دو شاخص ت
همچنين اثر نوسان نرخ ارز يورو بر توليد متقارن بوده، اما بر شاخص قيمت اثر 

  .نامتقارن داشته است
 

  .JEL: E31, E23, F31بندي طبقه
  .وييچينگسايران، توليد، قيمت، دالر، يورو، مدل ماركوف  :هاكليدواژه

                                                                                                                   
 .اين مقاله از طرح پژوهشي مصوب با همين عنوان در پژوهشكده امور اقتصادي استخراج شده است - 1

  ،استاديار گروه اقتصاد دانشگاه تبريزffallahi@tabrizu.ac.ir.  
 استاديار گروه اقتصاد دانشگاه تبريز، پست الكترونيكي :pmohamadzadeh@yahoo.com.  
 دانشجوي دوره دكتراي علوم اقتصادي، دانشگاه تبريز، پست الكترونيكي :Alirezazadeh63@gmail.com.  
 كارشناس ارشد علوم اقتصادي، پست الكترونيكي :Siavash.mohammadpoor@gmail.com.  

 پست الكترونيكيكارشناس ارشد علوم اقتصادي ،: Shararkhah7@gmail.com.  
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  مقدمه -1
و جايگزيني آن با نظام ارز شناور و پس از آن  1970فروپاشي نظام نرخ ارز تثبيت شده در دهه با 

اين اهميت از آنجا . نظام شناور اداره شده، نرخ ارز به يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي تبديل شد
را براي تري هاي جايگزين نرخ ارز ثابت، نرخ ارز، بازه نوساني گستردهشود كه در نظامناشي مي

مسأله . كند و در نتيجه، اثرگذاري بيشتري بر ساير متغيرهاي كالن اقتصادي داردخود اختيار مي
هاي اي دارد، زيرا عاملي به نام نفت وجود دارد كه شوكنوسانات نرخ ارز در ايران جايگاه ويژه

اسالمي ايران، همچنين پس از انقالب . هاي ارزي ارتباطي مستقيم داردقيمت جهاني آن با شوك
عوامل مختلفي از قبيل خروج سرمايه از كشور، مسايل سياسي و جنگ موجب شد تا نرخ برابري 

رود به بنابراين، انتظار مي. ريال ايران در مقابل ساير ارزها از جمله دالر دچار نوسانات شديد شود
ي از سوي خارجيان در گذارعلت پديد آمدن فضاي نااطميناني در اقتصاد كشور، تمايل به سرمايه

هاي كالن ها، توليد و ساير متغيركشور كاهش يابد و همچنين صادرات، واردات، سطح قيمت
 از يكي ارزي هايسياست ديگر، سوي از .اقتصادي نيز تحت تأثير نوسانات نرخ ارز قرار گيرد

 بانكمسؤوالن  همواره است و بوده توسعهدرحال كشورهاي در بحث مورد و مطرح مسايل
 كه است اين سر بر اصلي بحث .هستند و اندبوده مواجه مناسب ارزي سياست اتخاذ چالش با مركزي
 در نهايت، اين نوسانات و كنندمي تحميل ارز نرخ به را نوساناتي چه خارجي و داخلي هايشوك
 قيمت و توليد اينكه به توجه با دهد؟مي قرار تأثير تحث را كشورها اقتصادي عملكرد چگونه ارز نرخ
دالر و  ارز نرخ هايآثار تكانه چگونگي هستند، اقتصاد اسمي و حقيقي عملكرد شاخص ترينمهم

 ديگر، چگونگي عبارت به. است تحقيق اين پرسش اساسي ايران اقتصاد در قيمت و توليد يورو بر
 ملي پول ارزش كاهش و افزايش نوسانات به يادشده اقتصادي كالن مهم متغير دو واكنش

  .است ايران اقتصاد روي پيش مسأله ترين مهم
از سوي ديگر، بيشتر مطالعاتي كه در زمينه نرخ ارز و آثار آن بر ساير متغيرها صورت گرفته، با 

اي در داخل كشور وجود دارد كه با استفاده هاي خطي بوده است و كمتر مطالعهروش كارگيري به
 اقتصادي ادبيات كه است حالي در اين .پرداخته باشد از روش غيرخطي به بررسي آثار نرخ ارز

 به ارز نرخ آثار تخمين و بوده نامتقارن كالن متغيرهاي بر ارز نرخ آثار كه دارد آن بر داللت جديد
 ساقط است، اعتبار از خطي هايروش به مدل تخمين و داشته ضرورت غيرخطي هايروش
هاي خطي داراي مزيت و نتايج حاصل از به روش هاي غيرخطي نسبترو، از آنجا كه روش ازاين
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اي صورت گيرد كه با استفاده از آن قابل استنادتر بوده، ضروري است در داخل كشور مطالعه
 براساس تا گيرد قرار آزمون مورد قيمت و توليد بر ارز نرخ نوسانات هاي غيرخطي، اثراتروش
 و آورد دستبه قيمت و توليد متغيرهاي بر ارز نرخ نوسانات آثار از درستي هايتحليل بتوان آن

 اتخاذ مناسبي ارزي هايسياست معتبر، نتايج به استناد با بتوانند كشور اقتصادي همچنين مسؤوالن
  .كنند

فرضيه اصلي مطالعه اين است كه نوسانات دالر و يورو اثري نامتقارن بر توليد و قيمت در ايران 
هاي دالر و يورو بر توليد و هاي مثبت و منفي نرخثيرگذاري شوكبه عبارت ديگر، ميزان تأ. دارد

و ساير سوييچينگ در اين مطالعه، با استفاده از روش غيرخطي ماركوف . قيمت متفاوت است
: سازماندهي مقاله به اين شكل است. گيردهاي مناسب، فرضيه يادشده مورد آزمون قرار ميآزمون

يات موضوع مرور و در بخش سوم، مدل تحقيق و روش تخمين پس از مقدمه، در بخش دوم، ادب
در بخش پنجم، . هاي تجربي و تحليل نتايج اختصاص داردبخش چهارم، به يافته. شودمعرفي مي

  .شودهاي سياستي تحقيق ارايه ميگيري كلي و توصيهنتيجه
  
  مرور ادبيات موضوع-2
  مباني نظري - 2-1

عامالن . تصادفي ممكن است در هر دو طرف عرضه و تقاضا رخ دهددر دنياي واقعي نااطميناني 
شود و رو، انتظارات عقاليي تغييرات تقاضا و عرضه، وارد مدل مياقتصادي، عقاليي هستند، ازاين

  .شوندبيني نشده عرضه و تقاضا تعيين ميهاي پيشنوسانات اقتصادي با شوك
صاد كالن است كه نوسانات نرخ ارز را وارد شود، يك مدل اقتمدلي كه در ادامه معرفي مي

هاي يابند و با تغييرات پايهنوسانات، حول يك روند تعادلي تحقق مي. كندمباحث اقتصادي مي
نااطميناني به شكل جزء اخالل به عرضه و تقاضاي كل، در . در طي زمان سازگارنداقتصاد كالن 
طريق صادرات، واردات و تقاضا براي پول در اين چهارچوب تقاضاي كل از  .شودمدل وارد مي

اي شود و عرضه كل نيز از طريق قيمت كاالهاي واسطهداخلي از كاهش ارزش پول ملي متأثر مي
، كاهش )نظري(دهد كه به صورت تئوريك مدل نشان مي. گيردوارداتي تحت تأثير قرار مي

گرچه رابطه . شودوليد حقيقي ميملي از كانال عرضه باعث كاهش رشد تبيني نشده پول ارزش پيش
  .سازدنشده پول ملي و تقاضاي كل نتيجه نهايي را غيرقطعي مي بينيبين كاهش ارزش پيش
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  تقاضاي كل
دهيم، البته اندكي تغييرات در اين معمولي نشان مي IS-LMبخش تقاضاي اقتصاد را با معادالت 

هاي تعادل بازار كاال معادالت زير شرط. گيرد تا شامل بخش خارجي نيز شودمعادالت صورت مي
  .دهنده مقدار اخير متغير استنشان tتمام ضرايب مثبت بوده و انديس . دهندو پول را نشان مي

  

1 -                         , 0 1  
2 -                            
3 -                        , 0  
4 -                          , 0  
5 -                       
6 -                      , 0  
7 -                   , , 0  
8 -                        
9 -             ,    , , 0  
  

، مخارج مصرفي حقيقي، 1در معادله . دهندنشان ميشرايط تعادل در بازار كاال را  8تا  1معادالت 
c،درآمد قابل تصرف 2در معادله . ، داراي رابطه مثبت است، با درآمد قابل تصرف حقيقي ،

، ماليات 3در معادله . ، تعريف شده استtو ماليات،  yحقيقي به صورت تفاضل درآمد حقيقي، 
، مخارج 4در معادله . حقيقي به صورت تابعي خطي از درآمد حقيقي مشخص شده است

، 5در معادله . ، در ارتباط استrحقيقي،  ، به صورت معكوس با نرخ بهرهiحقيقي،  گذاري سرمايه
pهمچنين . كننده سطح قيمت خارجي است، بياندهنده سطح قيمت داخل و ، نشانs ،

هاي پول است و به صورت تعداد واحد) نرخ ارز اسمي(دهنده قيمت نقدي پول خارجي  نشان
هاي دهنده قيمتنشان در اين معادله R  .شوديك واحد پول خارجي تعريف مي ازايداخلي به

نيز ) نرخ واقعي ارز( Rافزايش . نسبي كاالها و خدمات داخلي به كاالها و خدمات خارجي است
پذيري دهنده ميزان رقابتنشان Rدر حقيقت، . كننده كاهش حقيقي ارزش پول داخلي استبيان

، 6در معادله . است كاالها و خدمات توليد شده در كشور خارجي در مقايسه با توليدات داخلي
كه با افزايش سطح درآمد خارجيان ( صادرات حقيقي به صورت تابعي از يك جزء مستقل، 
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كننده اين حقيقت بيان xو  Rرابطه مثبت بين . و نرخ واقعي ارز تعريف شده است) يابدافزايش مي
صادرات افزايش هاي داخلي باالتر است، هاي خارجي نسبت به قيمتقيمتاست كه وقتي سطح 

، با افزايش درآمد حقيقي افزايش و با افزايش نرخ im، واردات حقيقي، 7در معادله . يابدمي
 gدهد در اين معادله، نيز شرط تعادل بازار كاال را نشان مي 8معادله . يابدحقيقي ارز، كاهش مي

ور خودي نيز مخارج كل حقيقي كش. شودزا فرض ميمخارج مصرفي حقيقي دولت است و برون
گذاري حقيقي، نشان داده شده است كه برابر است با مجموع مخارج مصرفي حقيقي، سرمايه yبا 

  ).صادرات حقيقي منهاي واردات حقيقي(مخارج حقيقي دولت و خالص صادرات 
دست آمد كه به ISگذاري تمام معادالت در  معادله شرط تعادل بازار كاال، معادله پس از جاي

 ISمعادله . نرخ ارز، سطح قيمت داخلي، سطح قيمت خارجي و نرخ بهره داخلي است تابعي از
  . دهنده رابطه منفي بين نرخ بهره و درآمد حقيقي استنشان

دست آمده ، تعادل در بازار پول از مساوي قرار دادن عرضه و تفاضاي حقيقي پول به9در معادله 
. آيددست مي، بهPها، ، بر شاخص قيمتmعرضه حقيقي پول از تقسيم عرضه اسمي، . است

. حقيقي و تابعي معكوس از نرخ بهره اسمي استتقاضاي حقيقي پول نيز تابعي مستقيم از درآمد 
. شودتعريف مي tنرخ بهره اسمي به صورت مجموع نرخ بهره حقيقي و انتظارات قيمت در دوره 

شود كه شهروندان هر كشور فرض مي. است tهمان ارزش انتظاري پول خارجي در دوره  
كنند، اما ممكن است پول خارجي را براي داخلي را تنها براي اهداف معامالتي نگهداري ميپول 
به  tيك كاهش ارزش غيرمنتظره و موقتي پول داخلي در دوره . بازي نيز نگهداري كنندسفته
شود و نرخ ارز به رزش پول ملي ميباعث افزايش ا t+1بازي منجر خواهد شد كه در دوره سفته

بازي خود را براي در نتيجه، عامالن اقتصادي تقاضاي سفته. گرددسمت روند تعادلي خود باز مي
ي منفي بين تقاضاي حقيقي پول و انتظارات دهند و به پديد آمدن رابطهپول داخلي افزايش مي

  .شوندمنجر مي) خليمتناسب با ارزش اخير پول دا(عامالن اقتصادي از نرخ ارز
شود و رابطه مثبتي را بين نرخ بهره و درآمد حقيقي با شرط تعادل بازار پول حاصل مي LMمعادله 

گذاري كنيم، معادله جاي ISحل و نتيجه را در معادله  rرا براي  LMاگر معادله . سازدبرقرار مي
  .تقاضاي كل حاصل خواهد شد
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  عرضه كل
آيد كه نيروي كار، سرمايه، انرژي و وجود ميتابع توليدي بهدر طرف عرضه، محصول توسط 

زماني كه پول داخلي دچار كاهش ارزش . كنداي وارداتي را با هم تركيب ميكاالهاي واسطه
براي اينكه متغير انرژي از نوسانات نرخ ارز . شوندتر مي، كاالهاي واسطه وارداتي گرانشود مي

  .شودقيمت انرژي به پول داخلي پرداخت ميكنيم كه متأثر نشود، فرض مي
، Uاي، شود كه كاالهاي وارداتي واسطه، توسط تابعي توليد ميQمقدار توليد ناخالص داخلي، 

با فرض اينكه موجودي سرمايه . كند، را با هم تركيب ميKو موجودي سرمايه،  Lنيروي كار، 
همچنين تابع . داگالس در نظر گرفت -كاب توان تابع توليد را به شكل تابع توليدثابت است، مي

تواند مي 14تا  10تحت چنين فرضياتي، معادالت . ، نيز بستگي داردZتوليد به قيمت انرژي، 
  .معرف طرف عرضه اقتصاد باشد

  

10-                                
11-                                      
12-               0  ,  
13-                          1  
14-                                                    0    log ,  

  

هاي نيروي كار و كند كه نهادهدهد و فرض ميناخالص داخلي را نشان مي، سطح توليد 10معادله 
كند و به افزوده داخلي را بيان مي، ارزش11معادله . كاالهاي واسطه وارداتي مكمل يكديگرند

  .شودصورت تفاوت بين توليد ناخالص داخلي و ميزان كاالهاي واسطه وارداتي تعريف مي
محاسبه و نتيجه آن با هزينه حقيقي نيروي كار  Uو  Lها، توليد نهايي براي استخراج تقاضاي نهاده

نرخ حقيقي (اي وارداتي برحسب پول داخلي و قيمت حقيقي كاالهاي واسطه) دستمزد حقيقي(
سازي آنها، با گرفتن لگاريتم از شرايط مرتبه اول و مرتب. مساوي قرار داده شده است) ارز

تقاضاي نيروي كار به صورت معكوس با نرخ دستمزد حقيقي . ندشو، حاصل مي13و  12معادالت 
طور مشابه، تقاضا براي به. اي وارداتي در ارتباط استو به صورت مستقيم با كاالهاي واسطه

افزايش ارزش پول داخلي قيمت . شوداي وارداتي با افزايش نيروي كار بيشتر ميكاالهاي واسطه
دهد، اما با هش و در نتيجه، تقاضا را براي اين كاالها افزايش مياي وارداتي را كاكاالهاي واسطه
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پذيري منجر و باعث كاهش تقاضاي نيروي وجود اين، افزايش ارزش پول داخلي به كاهش رقابت
  .شودداتي مياي واركار و كاالهاي واسطه

ي انتظاري در ، يك رابطه لگاريتمي خطي مثبت را بين عرضه نيروي كار و دستمزد حقيق14معادله 
به عرضه  t-1هاي انتظاري كارگران در دوره افزايش درآمد اسمي نسبت به قيمت. گيردنظر مي

  .شودنيروي كار منجر مي
. آيددست ميدستمزد اسمي تعادلي نيز از مساوي قرار دادن معادالت تقاضا و عرضه نيروي كار به

گذاري شود، سطح اشتغال نيروي كار جاي دست آمده نيز اگر در معادله تقاضايدستمزد اسمي به
نيز در شكل   lو  u با قرار دادن مقادير . دهددست مياي را بهو ميزان واردات كاالهاي واسطه

دست آورد و با قرار دادن توان ميزان محصول عرضه شده ناخالص را به، مي10لگاريتمي معادله 
  .آيددست ميافزوده داخلي بهعرضه كل ارزش، ميزان 11در معادله  10نتيجه حاصل از معادله 

عرضه كل با قيمت محصول رابطه مستقيم مثبتي دارد و كارگران نيز بر اساس انتظاراتشان از سطح 
ها نسبت به انتظارات كارگران، افزايش سطح كل قيمت. كنندها، نيروي كار عرضه ميكل قيمت

افزايش سطح .  يابدنتيجه، دستمزد اسمي افزايش ميدهد و در تقاضاي نيروي كار را افزايش مي
دهد و در نتيجه، به افزايش عرضه محصول منجر دستمزد انتظاري، عرضه نيروي كار را افزايش مي

  .شودمي
كاهش ارزش پول داخلي باعث . عالوه بر اين، عرضه محصول با نرخ ارز رابطه عكس دارد

همچنين عرضه . يابددر نتيجه، سطح توليد كاهش ميشود و افزايش هزينه كاالهاي وارداتي مي
  .محصول با قيمت انرژي نيز رابطه عكس دارد

  
  تعادل بازار 

تعادل داخلي نيازمند اين است كه تقاضا براي محصول داخلي با ميزان عرضه آن در سطح اشتغال 
بخش تشكيل شده شود، انتقال توابع عرضه و تقاضا در مدل ما از دو فرض مي. كامل برابر باشد

تركيب ). يا همان تصادفي(بيني نشده و جزء پيش) يا همان تعادلي(بيني شدهجزء پيش: است
بيني نشده نرخ ارز، دهد كه ميزان توليد حقيقي به مقادير پيشهاي عرضه و تقاضا نشان ميكانال

صول نيز از عالوه بر اين، طرف عرضه مح. عرضه پول، مخارج دولت و قيمت انرژي بستگي دارد
  .شودبيني شده نرخ ارز و قيمت انرژي متأثر ميمقادير پيش
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هاي تقاضا و عرضه هاي مثبت و منفي نرخ ارز بر طرفهاي اثرگذاري شوكپيچيدگي كانال
  :اند ازها عبارتاين كانال. ها شودوجود آمدن عدم تقارن در اثر اين شوكممكن است باعث به

 تر باعث ارزان) كاهش ارزش پول داخلي(بت به نرخ ارز در بازار كاال، يك شوك مث
تر شدن كاالهاي شدن كاالهاي صادراتي توليد داخل براي خارجيان و باعث گران

يايد و به افزايش شود، در نتيجه، تقاضا براي محصوالت داخلي افزايش ميوارداتي مي
 .شودهاي داخلي منجر ميتوليد و قيمت

  تر شدن باعث گران) بيني نشده پول داخليارزش پيشافزايش (يك شوك منفي
تر شدن كاالهاي وارداتي كاالهاي صادراتي توليد داخل براي خارجيان و موجب ارزان

ها كاهش تقاضاي حاصل از كاهش صادرات سبب كاهش توليد و سطح قيمت. شودمي
 .شودمي

 ن اقتصادي داخلي شود تا عامالدر بازار پول، يك شوك مثبت به نرخ ارز سبب مي
براي اينكه تعادل مجدد در بازار پول . تقاضاي خود را براي پول داخلي افزايش دهند

برقرار شود، نرخ بهره افزايش خواهد يافت؛ افزايش نرخ بهره باعث كاهش 
ها دهد و در نتيجه، توليد و سطح قيمتشود و تقاضا را كاهش ميگذاري مي سرمايه

 .يابدكاهش مي

 شود تا عامالن اقتصادي داخلي تقاضاي خود را براي پول داخلي باعث مي شوك منفي
كاهش تقاضا براي پول داخلي به كاهش نرخ بهره منجر و سبب تشويق . كاهش دهند

دهد و باعث گذاري تقاضاي كل را افزايش ميافزايش سرمايه. شودگذاري ميسرمايه
 .شودها ميافزايش توليد و سطح قيمت

 اي بيني نشده به نرخ ارز، هزينه كاالهاي واسطهضه، يك شوك مثبت پيشدر طرف عر
 .شودها ميدهد و باعث كاهش سطح توليد و افزايش قيمتوارداتي را افزايش مي

 اي وارداتي و موجب افزايش توليد و شوك منفي باعث كاهش هزينه كاالهاي واسطه
 .شودها ميكاهش سطح قيمت

هاي مثبت و منفي نرخ ارز بر توليد و قيمت بستگي به اين بنابراين، اثر خالص شوك
  . 1يك از آثار يادشده بر ديگري غالب باشددارد كه كدام

                                                                                                                   
1- Kandil, 2008, PP. 259-261. 
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  مروري بر مطالعات تجربي - 2-2
 بينيبيني شده و پيشهاي پيشاي كه براي بررسي اثرات شوك، در مطالعه)2006(1كانديل و ديگران

گيري براي كشور تركيه انجام دادند، چنين نتيجه 1980-2004نشده نرخ ارز طي دوره زماني 
داراي اثر معكوس است و ) افزايش ارزش پول داخلي(بيني شده هاي منفي پيشكردند كه شوك

از سوي . شودگذاري و صادرات منجر ميبه كاهش نرخ رشد توليد حقيقي و تقاضا براي سرمايه
بيني نشده نرخ ارز نيز داراي يك اثر هاي پيششوك. شودها منجر ميافزايش سطح قيمتديگر، به 

  .شودگذاري مينامتقارن است و موجب كاهش رشد توليد حقيقي، رشد مصرف خصوصي و سرمايه
، در مطالعه خود به بررسي تأثير نوسانات نرخ واقعي ارز بر )2010( 2نديلابهمني اسكويي و ك

متغيرهاي مورد استفاده در اين . پرداختند1959-2003داخلي ايران طي سال هاي  توليد ناخالص
تحقيق شامل توليد ناخالص داخلي واقعي، حجم نقدينگي، مخارج واقعي دولت و نرخ واقعي ارز 

ها مدل اصلي تحقيق در اين مطالعه با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي آزمون باند يا كرانه. است
كننده اين است كه كاهش ارزش ريال در مقابل دالر در بيان و نتايج مطالعه تخمين زده شده

  .مدت و بلندمدت داراي اثرات انبساطي بر رشد توليد استكوتاه
اي كه در زمينه بررسي اثرات نامتقارن نرخ ارز بر توليد و قيمت صورت گرفته، ترين مطالعهمهم

توسعه براي بازه كشور درحال 50العه، با بررسي وي، در اين مط. است) 2008(مطالعه كانديل 
متقارن بر توليد و قيمت به اين نتيجه رسيد كه نوسانات نرخ ارز داراي اثرات نا 1960-2000زماني 

كاهش ارزش پول (هاي مثبت نرخ ارز بدين معنا كه شوك. داخلي در كشورهاي مورد نظر است
ها را ارداتي، توليد حقيقي را كاهش و سطح قيمتاي واز كانال هزينه كاالهاي واسطه) داخلي

بدون اينكه ) افزايش ارزش پول داخلي(هاي منفي نرخ ارز در حالي كه شوك دهد،افزايش مي
  .شودها شود، سبب كاهش توليد حقيقي ميموجب كاهش تورم قيمت

واقعي ارز بر توليد اي به بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ، در مطالعه)1386(كازروني و رستمي
تكنيك اقتصادسنجي مورد استفاده در اين . پرداختند 1340-1381هاي واقعي و قيمت، طي سال

  پژوهش، براي بررسي اثرات نامتقارن نرخ واقعي ارز بر توليد واقعي و قيمت، فيلتر 
دهد كه طي دوره مورد هاي اصلي اين تحقيق نشان مييافته. است )HP(پرسكات  -هودريك

طوري بررسي، اثرات نوسانات نرخ واقعي ارز بر توليد حقيقي و سطح قيمت ها نامتقارن است، به

                                                                                                                   
1- Kandil et.al 
2- Bahmani Oskooee & Kandil 
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بيني نشده نرخ واقعي ارز بر توليد متفاوت از هاي پيشبيني شده و تكانههاي پيشكه اثرات تكانه
 هايبه عبارت ديگر، اندازه تأثير اين دو از يكديگر متفاوت است و شوك. يكديگر هستند

هاي منفي بر همچنين اثرات مطلق شوك. بيني شده نرخ واقعي ارز بر توليد تأثير بيشتري دارند پيش
شوك منفي نرخ (بنابراين، تقويت پول ملي . هاي مثبت بوده استتوليد حقيقي بيشتر از شوك

  .دهدتحت تأثير قرار مي) شوك مثبت(توليد حقيقي را بيشتر از كاهش ارزش پول ملي ) واقعي ارز
اي با تأييد منحني عرضه كل محدب در اقتصاد ايران، با ، در مقاله)1386(وش و اصغرپورفرزين
گيري از روش متغيرهاي مجازي، آثار نامتقارن نرخ ارز حقيقي را بر توليد و قيمت نتيجه بهره

و قيمت، از منظور آزمون فرضيه آثار نامتقارن نرخ ارز بر توليد آنها در اين مطالعه به. گرفتند
  . استفاده كردند 1348-1382هاي سري زماني ساالنه اقتصاد ايران طي دوره  داده

ترين متغيرهاي اثرگذار بر توليد و دهد كه نرخ ارز يكي از مهممروري بر مطالعات تجربي نشان مي
قيمت همچنين نتايج برخي از مطالعات حاكي از آن بود كه اثرات نرخ ارز بر توليد و . قيمت است

هاي هاي منفي نرخ ارز بر توليد و قيمت متفاوت از اثر شوكبه صورت نامتقارن بوده و اثر شوك
در تمام مطالعاتي كه اثرات نامتقارن نرخ ارز بر توليد و قيمت بررسي شده، براي . مثبت است

 هاي خطي استفاده شده است، حال آنكه نرخ ارز يكي ازهاي نرخ ارز از روشاستخراج شوك
هاي و بنابراين، براي بررسي رفتار آن بايد از روش 1متغيرهايي است كه داراي رفتار غيرخطي بوده

  رو، در اين مطالعه از روش غيرخطي ازاين. اقتصادسنجي غيرخطي بهره جست
شود و استفاده از اين روش مزيت گيري ميها بهرهبراي استخراج شوكسوييچينگ  -ماركوف

  .ساير مطالعات استاصلي اين تحقيق بر 
  
  روش تحقيق-3

، )1973(، كوانت و گولدفلد )1972(براي نخستين بار توسط كوانت سوييچينگ مدل ماركوف 
. هاي تجاري توسعه داده شد، براي استخراج چرخه)1989(معرفي و سپس توسط هميلتون 

ژيم به رژيم كه در آنها انتقال از يك ر ANNو  STARهاي غيرخطي، مانند برخالف ساير روش
 .گيردانجام مي 3سرعتوييچينگ، انتقال بهسپذيرد، در مدل ماركوف صورت مي 2ديگر به تدريج

                                                                                                                   
 .كنندهاي آماري، غيرخطي بودن نرخ ارز را تأييد ميدر ادامه مقاله، آزمون -1

2- Gradual Switching 
3- Sudden  Switching 
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بنابراين، . پذير استزا امكانهاي خاص و به صورت برونتغيير ساختاري تنها اعمال تغيير در زمان
هاي بازه هايي كه الگوهاي رفتاري گوناگوني دربراي توضيح دادهسوييچينگ  -مدل ماركوف

  . دهند، مناسب استمختلف زماني نشان مي
وقفه باشد؛ در اين  pرژيم و  mتوان مدل معرفي شده باال را به حالتي تعميم داد كه شامل مي

  :پردازيمآيد كه به مرور آنها ميصورت چند حالت كلي پيش مي
  

  وييچينگس -هاي مختلف مدل ماركوفحالت - 1جدول 
جزء وابسته به 

 رژيم
هاي توزيع جمله
 رديف نام مدل معادله اخالل

~ ميانگين 0,  ∆ ∆  
MSM(m)- 

AR (p) 
1 

~ عرض از مبدأ 0,  ∆ ∆  

MSI(m) 
- 

AR (p) 
 

2 

 هايواريانس جمله
 خطا

~ 0,  ∆ ∆  

MSH(m) 
- 

AR (p) 
 

3 

 هايضرايب جمله
 خودتوضيح

~ 0,  ∆ ∆  
MSA(m) 

- 
AR (p) 

4 

 
اين . رژيم استكننده مدلي است كه در آن، ميانگين متغير وابسته تابعي از متغير حالت اول، بيان

هايي مناسب بوده كه در آن، ميانگين متغير وابسته در طول زمان دچار تغييرات مدل، براي حالت
اين مدل، مناسب . در حالت دوم، عرض از مبدأ مدل، تابعي از متغير رژيم است. ناگهاني شده است

در حالت . دهديهايي بوده كه يك شوك ناگهاني جزء اخالل متغير را تحت تأثير قرار محالت
اين مدل، زماني مناسب است . سوم، واريانس جمالت خطاي مدل، تابعي از متغير پنهان رژيم است

كننده حالت چهارم، بيان. كه واريانس جمالت اخالل در طول زمان دچار چندين تغيير شده باشد
 . 1به متغير رژيم است) AR( وابسته بودن ضرايب جمالت خودتوضيح

دست تري را بههاي جزييتوان مدلهاي دوم و سوم ميهاي اول و دوم با مدلحالتبا تركيب 
اي پس از مقدمه .ها وجود داردآورد كه در آن، امكان وابسته بودن اجزاي مختلف معادله به رژيم

  :پردازيمآورده شد، در اينجا به معرفي مدل تحقيق ميسوييچينگ كه در مورد روش ماركوف 

                                                                                                                   
1- Krolzig, 1997. 
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هاي مثبت و منفي نرخ ارز ، شوكوييچينگس - روش ماركوفق ابتدا با استفاده از مدل در اين تحقي
ها در قالب هاي توليد و سطح قيمتها بر متغيرشود و سپس، اثرات اين شوكاستخراج مي و يورو دالر
مورد بررسي قرار  1379:3 - 1386:3زمانيرگرسيوني زير به صورت فصلي براي دوره  هايمدل
  .گيرد مي

  :شودهاي ارزي بر توليد از مدل زير استفاده ميبراي بررسي اثرات شوك
)1(       tttt ShockNShockPlgovlinvlgdp   43210  

  :شودها از مدل زير استفاده ميو براي بررسي اثرات نوسانات نرخ ارز بر سطح قيمت
)2 (  

، بوده كه به شكل تعديل شده در اين مطالعه )2008(هاي يادشده، برگرفته از مطالعه كنديل مدل
  :هاي تحقيق به شرح زير هستندكار رفته در مدلهاي بهمتغير. مورد استفاده قرار گرفته است

lgdp : آمار و اطالعات اين . برحسب ريال 1376قيمت پايه سال لگاريتم توليد ناخالص داخلي به
  .استخراج شده است) IFS, 2010(المللي پول هاي زماني صندوق بينمتغير از بانك سري

lgov : آمار و اطالعات الزم از . برحسب ريال 1376لگاريتم مخارج حقيقي دولت به قيمت سال
  . هاي زماني بانك مركزي استخراج شده استبانك سري

linv :آمار و اطالعات الزم . برحسب ريال 1376گذاري كل حقيقي به قيمت سال لگاريتم سرمايه
  .هاي زماني بانك مركزي استخراج شده استاز بانك سري

cpi :هاي آمار و اطالعات الزم از بانك سري. 1376كننده به قيمت سال شاخص قيمت مصرف
  .استخراج شده است) IFS, 2010(المللي پولزماني صندوق بين

lm :هاي زماني صندوق از بانك سري. برحسب ريال) پولاضافه شبهپول به(حجم نقدينگي
  .استخراج شده است) IFS, 2010( المللي پول بين

باشند كه به ترتيب نشانگر شوك مثبت و منفي نرخ واقعي ارز مي ShockNو  ShockPمتغيرهاي 
  :اندبه صورت زير محاسبه شده

)0,max(ShockP t  & )0,min( tShockN   

tدالر (برآورد شده براي نرخ واقعي ارز سوييچينگ  -همان جمالت اخالل مدل ماركوف
ضرب نرخ ارز اسمي نرخ واقعي ارز دالر از حاصل. است) برحسب ريال و يورو برحسب ريال

بازار غيررسمي در نسبت شاخص قيمت توليدكننده آمريكا به شاخص قيمت مصرف كننده ايران 

tttt ShockNShockPlmlgdpcpi   43210
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كننده ايران از بانك مركزي و آمار نرخ ارز اسمي و شاخص قيمت مصرف. دست آمده استبه
ررسي آمار شاخص قيمت توليدكننده آمريكا از لوح فشرده بانك جهاني براي دوره زماني مورد ب

جاي دست آمده با اين تفاوت كه بهنرخ واقعي ارز يورو مانند روش يادشده به. استخراج شده است
  .شاخص قيمت آمريكا از شاخص قيمت منطقه يورو استفاده شده است

  هاي تجربيتحليل يافته-4
هاي مثبت و طور كه در بخش معرفي مدل نيز بيان شد، در اين مطالعه، براي استخراج شوكهمان

در سوييچينگ مدل ماركوف . شوداستفاده ميسوييچينگ منفي نرخ ارز دالر از روش ماركوف 
براي . هاي مورد بررسي غيرخطي باشدصورتي مدل مناسبي براي تخمين است كه الگوي داده

. شوداستفاده مي LRها اطمينان حاصل كرد از آزمون اينكه بتوان از غيرخطي بودن الگوي داده
هاي ارز دالر و يورو از يك فرآيند غيرخطي پيروي دهد كه نرخنشان مي LRنتايج آزمون 

پس از . 1لويبچينگ استفاده شود -كنند و بنابراين، بهتر است از روش غيرخطي ماركوف مي
  ها به عنوان نقطه شروع براي تخمين مدل اطمينان از غيرخطي بودن الگوي داده

بدين منظور از آماره . هاي بهينه مدل خودتوضيح تعيين شوديد تعداد وقفهباسوييچينگ  -ماركوف
عنوان وقفه بهينه براي مدل هر دو نرخ ارز انتخاب اطالعاتي آكاييك استفاده و تعداد دو وقفه به

  . شد
عنوان تعداد ها نيز از معيار اطالعاتي آكاييك استفاده و تعداد دو رژيم بهبراي تعيين تعداد رژيم

پس از تعيين تعداد رژيم و تعداد وقفه . هاي بهينه براي دالر و سه رژيم براي يورو انتخاب شدرژيم
) ارايه شده است 1كه در جدول شماره (سوييچينگ  -هاي مختلف مدل ماركوفبراي حالت

دار نتايج مقايسه مق. هاي مختلف انتخاب شدنمايي مدل بهينه از بين حالتبرمبناي مقدار تابع راست
و براي  MSIH(2)-AR(2)كننده اين بود كه بايد براي نرخ ارز دالر مدل نمايي بيانتابع راست

سوييچينگ  -در اين مرحله، مدل ماركوف. برآورد شود MSIH(3)-AR(2)نرخ ارز يورو مدل 
در با دو وقفه و دو رژيم براي دالر و دو وقفه و سه رژيم براي يورو تخمين برآورد شد و نتايج آن 

  .شود، ارايه مي3و  2هاي شماره جدول

                                                                                                                   
بر درصد باعث رد فرضيه صفر آزمون مبني 5كه در سطح معناداري  11/7محاسبه شده براي دالر برابر است با  LRمقدار آماره آزمون  -  1

نشان داد كه مدل با يك رژيم، مدل  94/25با مقدار آماره آزمون  LRبراي نرخ ارز يورو نيز نتايج آزمون . شودها ميخطي بودن الگوي داده
  .گيرد، استفاده شودهاي مورد بررسي نيست و بهتر است از روش غيرخطي كه حداقل دو رژيم را در نظر ميمناسبي براي تخمين داده
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 1تخمين مدل غيرخطي نرخ ارز حقيقي دالر - 2جدول

 متغير ضريب انحراف معيار  t  آماره
85/1 -  82/215  74/399-   
02/2 -  02/274  554-   

69/4  1982/0  9297/0  Dollar(-1) 
05/1  2138/0  2255/0  Dollar(-2) 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
 

  2تخمين مدل غيرخطي نرخ ارز حقيقي يورو - 3 جدول
 متغير ضريب انحراف معيار  t  آماره

99/0  08/52  56/51   
75/12  82/30  32/393   
00/14  15/61  71/856   

40/30  019/0  60/0  Euro(-1) 
71/17  020/0  36/0  Euro(-2) 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
 

 - 399برابر ) c1( 1دهد كه عرض از مبدأ در رژيم نشان مي ،2نتايج تخمين مدل در جدول شماره 
وقفه اول متغير نرخ ارز حقيقي دالر در سطح يك . است - 554، برابر )c2( 2بوده و در رژيم 

معني است، اما براساس وقفه دوم هرچند بي. معني استدرصد معنادار بوده، اما وقفه دوم آن بي
نتايج تخمين مدل در  .شودباعث بهبود تصريح مدل ميمعيار آكاييك وارد شدن آن به مدل 

، بقيه متغيرها در سطح يك )c1(جز عرض از مبدأ رژيم اول دهد كه به، نشان مي3جدول شماره 
هاي صورت گرفته توزيع جمالت اخالل نرمال است و براساس بررسي .درصد معنادار هستند

بودن و نبود خودهمبستگي جزء نرمال . همبستگي هستندجمالت اخالل عاري از خود
دهد، هر طور كه بيان شد، نتايج نشان مياست و همانسوييچينگ  -هاي مدل ماركوف فرض پيش

                                                                                                                   
  : مدلي كه براي نرخ ارز دالر حقيقي تخمين زده شده، به شكل زير است -1

∆ ∑ ∆2
1      ,   ~ 0,  

  : مدلي كه براي نرخ ارز يورو تخمين زده شده، به شكل زير است -2
∆ ∑ ∆2

1      ,   ~ 0,  
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،به ترتيب احتمال قرار 2و 1نمودار شماره . دو مدل برآورد شده عاري از اين دو نقص هستند
طور همان. دهندا نشان ميها در دو رژيم براي دالر و سه رژيم براي يورو رگرفتن هر يك از فصل

  . شود، مجموع اين احتماالت برابر يك استكه مشاهده مي
 

  احتمال قرار گرفتن هر فصل در دو رژيم استخراج شده براي دالر - 1نمودار 

 
 

  احتمال قرار گرفتن هر فصل در سه رژيم استخراج شده براي يورو - 2نمودار

 
 



 133    …:بررسي اثرات نامتقارن نوسانات دالر و يورو بر توليد و قيمت در ايران

 
 

از يك رژيم به رژيم ديگر را براي دالر و يورو نشان  ، احتماالت انتقال5و  4هاي شماره جدول
، احتمال انتقال از رژيم يك به رژيم يك بسيار باال بوده و 3براساس نتايج جدول شماره . دهد مي

در حقيقت . بنابراين، اين رژيم نسبت به رژيم دو داراي پايداري بيشتري است. است 9/0نزديك به 
هايي بوده كه نرخ ارز حقيقي دالر در دهد رژيم يك مربوط به دورهيطور كه نمودار نيز نشان مهمان

توان نتيجه گرفت كه نرخ ارز حقيقي دالر بيشتر در حال افزايش بوده بنابراين، مي. حال افزايش است
  .است

، نيز احتمال انتقال از رژيم سه به رژيم سه بسيار باال بوده و نزديك 5براساس نتايج جدول شماره 
  .است بنابراين، اين رژيم نسبت به دو رژيم ديگر داراي پايداري بيشتري است 9/0به 

 
احتمال انتقال از يك رژيم به رژيم ديگر براي نرخ ارز دالر - 4جدول   

2رژيم  1رژيم    
  1رژيم   8742/0  1258/0
  2رژيم   2063/0  7937/0

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ         

  
  رژيم به رژيم ديگر براي نرخ ارز يورو احتمال انتقال از يك - 5جدول 

3رژيم  2رژيم   1رژيم    
00/0  4586/0  5414/0 1رژيم    

6899/0  00/0  3101/0 2رژيم    
8779/0  0562/0  06593/0 3رژيم    

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ       
 

 پس از تخمين معادالت يادشده، آنچه حايز اهميت بوده، جمالت اخالل حاصل از تخمين معادله
بيني نشده و مقاديري از نرخ ارز هاي پيشجمالت اخالل در حقيقت همان شوك. مزبور است

براي اين منظور، مقادير توضيح داده شده توسط مدل . اندهستند كه توسط مدل توضيح داده نشده
هاي مثبت و منفي تجزيه را از مقادير نرخ ارز حقيقي دالر و يورو كسر و به دو جزء شوك

هاي مثبت و منفي نرخ ارز حقيقي دالر و يورو با استفاده از روش پس از اينكه شوك .كنيم مي
  انباشتگي استخراج شد، در اين مرحله، با استفاده از روش همسوييچينگ  -ماركوف
  .گيردهاي توليد و قيمت مورد بررسي قرار ميها بر متغيرجوسليوس اثرات اين شوك -جوهانسن
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اين امر با . ها استانباشتگي بررسي وضعيت ايستايي متغيرهاي همم تخميننخستين مرحله در انجا
براي همه متغيرها ) PP(پرون  - و فيليپس) ADF(يافته فولر تعميم - هاي ايستايي ديكياستفاده از آزمون

بنابراين، . ها متغيرهاي هر دو مدل ايستا از مرتبه يك يا صفر هستندبراساس نتايج اين آزمون. 1انجام شد
هاي مدل جوسليوس براي بررسي رابطه بلندمدت بين متغير - انباشتگي جوهانسنتوان از آزمون هممي

جوسليوس جمعي بودن متغيرها از درجه  - انباشتگي جوهانسنفرض آزمون هماستفاده كرد، زيرا پيش
هاي بهينه ايد تعداد وقفهانباشتگي معمول است، ابتدا بهاي همطور كه در تحليلهمان. يك يا صفر است

تعيين شود و سپس، برمبناي مدل خودتوضيح برداري بهينه، بردار يا  )VAR(مدل خودتوضيح برداري 
بدين منظور از آماره اطالعاتي شوارتز استفاده و تعداد وقفه بهينه . انباشتگي استخراج شدندبردارهاي هم
 VARجوسليوس برمبناي الگوي  - نباشتگي جوهانسنانتايج آزمون هم. ها، دو تعيين شدبراي همه مدل

انباشتگي بهينه نشان داد كه براساس هر دو آماره آزمون اثر و حداكثر مقادير ويژه، حداقل يك بردار هم
در . هاي ارز دالر و يورو وجود داردبين متغيرهاي مربوط به هر دو معادله قيمت و توليد مربوط به نرخ

نمايي و همچنين نتايج حاصل از هاي تحقيق به روش حداكثر راستخمين مدلادامه، نتايج حاصل از ت
  .هاي مثبت و منفي دالر و يورو بر توليد و قيمت آمده استبررسي عدم تقارن اثر شوك

  
هاي مثبت و انباشتگي، مدل تصحيح خطاي برداري و بررسي تقارن اثر شوكبردار هم - 6جدول 

  منفي دالر بر توليد
هاي دالر بر توليدبررسي اثرات شوك - 1مدل   

C ShockN ShockP LGOV LINV LGDP 

78/4-  
001/0  

)00027/0(  
00067/0-  

)00031/0(  
114/0-  

)02/0(  
524/0-  

)046/0(  
1 

 مدل تصحيح خطاي برداري 
 متغير ضريب انحراف معيار tآماره 

03/2-  12/0  25/0-  ECM(-1) 
   آزمون فرضيه

 LRمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

043/0  05/4  
  .كننده انحراف معيار هستنداعداد داخل پرانتز بيان* 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
                                                                                                                   

  .هاي ديگر خودداري شده استهاي ايستايي و برخي جدولاز آوردن نتايج آزمونجويي در ارايه مطالب، براي صرفه - 1
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هاي مثبت و انباشتگي، مدل تصحيح خطاي برداري و بررسي تقارن اثر شوكبردار هم - 7جدول 

  منفي دالر بر قيمت
هاي دالر بر قيمتبررسي اثرات شوك - 2مدل   

C ShockN ShockP LGDP LM CPI 

2241-  
03/0  

)012/0(  
10/0-  

)014/0(  
85/302  

)46/13(  
88/103-  
)02/4(  

1 

 مدل تصحيح خطاي برداري 
 متغير ضريب انحراف معيار tآماره 

97/0-  048/0  047/0-  ECM(-1) 
   آزمون فرضيه

 LRمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

001/0  45/10  

  .كننده انحراف معيار هستنداعداد داخل پرانتز بيان* 
  . هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

هاي مثبت و انباشتگي، مدل تصحيح خطاي برداري و بررسي تقارن اثر شوكبردار هم - 8جدول 
  منفي يورو  بر توليد

هاي يورو بر توليدبررسي اثرات شوك - 1مدل  

C ShockN ShockP LGOV LINV LGDP 

28/6-  
000245/0  

)000047/0(  

000265/0  
)000066/0(  

165/0-  
)011/0(  

332/0-  

)027/0(  
1 

 مدل تصحيح خطاي برداري
 متغير ضريب انحراف معيار tآماره 

06/3-  20/0  63/0-  ECM(-1) 
آزمون فرضيه     

 LRمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

843/0  039/0  
  .كننده انحراف معيار هستنداعداد داخل پرانتز بيان* 

  . هاي تحقيقيافته: مأخذ
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هاي مثبت و انباشتگي، مدل تصحيح خطاي برداري و بررسي تقارن اثر شوكبردار هم -9جدول 

  منفي يورو  بر قيمت
هاي يورو بر قيمتبررسي اثرات شوك - 2مدل  

C ShockN ShockP LM LGDP CPI 

1105-  
026/0  

)0054/0(  

045/0-  
)0059/0(  

04/65-  

)89/1(  

53/159  
)32/5(  

1 

 مدل تصحيح خطاي برداري
 متغير ضريب انحراف معيار tآماره 

69/2-  015/0  04/0-  ECM(-1) 
آزمون فرضيه     

 LRمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

000/0  89/12  
  .كننده انحراف معيار هستنداعداد داخل پرانتز بيان* 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

هاي مثبت دالر تأثير مثبتي بر دهد، شوك، نشان مي7و  6هاي شماره طور كه نتايج جداولهمان
هاي منفي آن تأثيري ها دارند، در حالي كه شوكتوليد ناخالص داخلي و سطح عمومي قيمت

دست آمده از لحاظ آماري معنادار و داراي عالمت مورد همچنين تمام ضرايب به. منفي دارند
گذاري و مخارج دولت داراي عالمت مثبت بوده در معادله توليد هر دو متغير سرمايه. انتظار هستند

تر از ضريب متغير مخارج دولت است؛ به عبارت ديگر، يك گذاري بزرگو ضريب متغير سرمايه
شود و يك درصد تغيير در توليد ناخالص داخلي مي 11/0رصد تغيير در مخارج دولت تنها باعث د

 52/0گذاري باعث افزايش نسبتاً زياد در توليد ناخالص داخلي به ميزان درصد تغيير در سرمايه
در معادله قيمت نيز متغير عرضه پول داراي تأثير مثبت بر شاخص قيمت بوده و . شوددرصد مي

هاي تقارن تأثير شوكبراي بررسي عدم. تغير توليد ناخالص داخلي داراي عالمت منفي استم
دهد، اثر ها نشان ميطور كه نتايج جدولاستفاده شده و همان LRمثبت و منفي نيز از آزمون 

هاي مثبت و منفي دالر بر هر دو متغير توليد و قيمت نامتقارن است و فرضيه صفر آزمون شوك
درصد رد  5هاي مثبت و منفي دالر بر توليد و قيمت در سطح معناداري ر تقارن شوكمبني ب
  .شود مي
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انباشتگي برآورد شده در سطح يك درصد ، نيز همه ضرايب بردار هم8براساس جدول شماره 
گذاري كل ناخالص و براساس بردار استخراج شده متغيرهاي لگاريتم سرمايه .معنادار هستند
مثبت و منفي نرخ يورو نيز بر توليد  تأثير هر دو شوك. أثير مثبتي بر توليد دارندمخارج دولت ت
منفي و بين  ECMنتايج برآورد مدل تصحيح خطاي برداري نشان داد كه ضريب . منفي بوده است

همچنين سرعت تعديل نسبتاً باال بوده و . درصد معنادار است 5صفر و منفي يك بوده و در سطح 
كه در  LRنتايج آزمون . شودمدت تصحيح ميدرصد از خطاي كوتاه 60حدود  در هر دوره،

و  5يك از سطوح معناداري دهد كه در هيچقسمت پايين جدول نمايش داده شده است، نشان مي
هاي مثبت و منفي، رد كرد و بر تساوي ضرايب شوكتوان فرضيه صفر را مبنيدرصد نمي 10

هاي مثبت و منفي نرخ ارز حقيقي يورو هر دو تقريباً به يك كتوان گفت كه شوبنابراين، مي
  . گذارندميزان بر توليد ناخالص داخلي تأثير مي

انباشتگي در دهد تمام ضرايب معادله هم، نشان مي9طور كه نتايج جدول شماره همچنين، همان
يتم توليد ناخالص سطح يك درصد معنادار بوده و متغير حجم پول داراي اثر مثبت و متغير لگار

هاي منفي نرخ ارز حقيقي يورو داراي اثر ها است و شوكبر سطح قيمت داخلي داراي اثر منفي
كننده آن است برآورد مدل تصحيح خطا نيز بيان .هاي مثبت داراي اثر مثبت هستندمنفي و شوك

صحيح شده و مدت به سمت رابطه بلندمدت تاز خطاي كوتاه 041/0كه در هر دوره به ميزان 
كه براي آزمون تساوي ضرايب دو شوك  LRنتايج آزمون . سرعت تصحيح نسبتاً پايين است

مثبت و منفي انجام شد، نشان داد كه در سطح معناداري يك درصد، فرضيه صفر رد و فرضيه 
  . شودهاي مثبت و منفي پذيرفته ميبر عدم تساوي ضرايب شوكمقابل مبني

 
  هاي سياستي  توصيهگيري و نتيجه -5

هاي ارزي دالر و يورو بر توليد ناخالص داخلي و شاخص در اين تحقيق اثرات نامتقارن شوك
مورد تحليل و بررسي قرار  1379:3-1386:3كننده در ايران و براي دوره زماني قيمت مصرف

روش غيرخطي  هاي مثبت و منفي هر دو نرخ ارز با استفاده ازاين منظور ابتدا شوكبراي . گرفت
طور مناسبي توانسته نتايج حاصل نشان داد كه روش يادشده به. استخراج شدسوييچينگ  - ماركوف

مراتب بهتر از مثبت و منفي را تفكيك كند و برازش مقادير توضيح داده شده به هاياست شوك
ر جمالت اخالل مدل غيرخطي دال(هاي استخراج شده هاي خطي بوده است؛ همچنين شوكمدل

در ادامه، . گونه خودهمبستگي سريالي در آنها مشاهده نشدداراي توزيع نرمال بوده و هيچ) و يورو



   46دوازدهم شماره سال  )ايراني - رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه  138

 

هاي مثبت و منفي استخراج شده براي دالر و يورو به هاي تجربي، تأثير شوكتجزيه و تحليل يافته
ص داخلي همراه ساير متغيرهاي توضيحي بر متغيرهاي وابسته اصلي تحقيق، يعني توليد ناخال

در هر دو مدل بررسي شده براي دالر و يورو آماره . ها بررسي شدحقيقي و سطح عمومي قيمت
انباشتگي را تأييد هاي حداكثر مقادير ويژه و ماتريس اثر وجود حداقل يك بردار همآزمون
شده بيني نهاي مثبت پيشانباشتگي مؤيد آن است كه اثر شوكنتايج حاصل از تحليل هم. . كردند

هاي منفي نرخ ارز حقيقي دالر و يورو داراي اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي است و شوك
هاي مثبت و منفي نرخ ارز وجود استداللي كه براي نحوه اثرگذاري شوك. داراي اثر منفي هستند

تر شدن كاالهاي بيني نشده باعث ارزانشوك مثبت پيشدارد، به اين صورت است كه يك 
يابد و منحني تقاضا و بنابراين، تقاضاي كل افزايش مي شودتوليد داخل براي خارجيان مي صادراتي

شود؛ انتقال منحني تقاضا به سمت راست نيز باعث افزايش توليد ناخالص به سمت راست منتقل مي
براي (در معادله يادشده . هاي منفي وجود داردعكس اين حالت نيز براي شوك. شودداخلي مي

گذاري و همچنين اثر مخارج دولت بر توليد ناخالص داخلي مثبت اثر سرمايه) و نرخ ارزهر د
دهند و منحني تقاضا را به سمت راست هر دوي اين متغيرها، تقاضاي كل را افزايش مي. است

نتايج حاصل از . شودكنند؛ انتقال منحني تقاضا نيز باعث افزايش توليد ناخالص داخلي ميمنتقل مي
نيز عدم تقارن تأثيرگذاري  LRهاي مثبت و منفي با آزمون ي قيد تساوي ضرايب شوكبررس

  .نوسانات دالر و تقارن تأثيرگذاري نوسانات يورو را بر توليد ناخالص داخلي نشان داد
هاي مثبت و منفي نرخ ارز دالر و يورو به همراه متغيرهاي در مدل دوم كه به بررسي اثر شوك

- پرداخت، نتايج آزمون همكننده ميليد ناخالص داخلي بر شاخص قيمت مصرفنقدينگي و توحجم 

انباشتگي بين متغيرهاي اين مدل را براي هر دو جوسليوس وجود بردار هم -جوهانسن انباشتگي
در اين مدل، اثر شوك مثبت نرخ ارز حقيقي دالر و يورو بر شاخص قيمت مثبت و . كردنرخ ارز تأييد 

توان چنين بيان كرد كه به طور كه ذكر شد، ميدليل اين امر را همان. نفي استم منفي،اثر شوك
سبب افزايش تقاضا براي محصوالت صادراتي داخلي از سوي خارجيان، منحني تقاضاي كل به 

توان براي عكس اين توجيه را مي. شودها منجر ميسمت راست منتقل و به افزايش سطح قيمت
ها متغير حجم نقدينگي نيز داراي اثر مثبت بر سطح قيمت. يان كردهاي منفي نرخ ارز بشوك

است، زيرا با افزايش حجم نقدينگي، براي اينكه بازار پول دوباره به تعادل برسد، بايد نرخ بهره 
شود گذاري منجر و باعث افزايش تقاضاي كل ميكاهش يابد؛ كاهش نرخ بهره به تشويق سرمايه
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متغير توليد . شودها ميمت راست منتقل و موجب افزايش سطح قيمتو منحني تقاضاي كل به س
ها است، زيرا با افزايش توليد، منحني عرضه به ناخالص داخلي نيز داراي اثر منفي بر شاخص قيمت
كه براي  LRهمچنين نتايج آزمون . شودها ميسمت راست منتقل و باعث كاهش سطح قيمت

دهنده رد فرضيه صفر آزمون و منفي صورت گرفت، نشان هاي مثبتبررسي تساوي ضرايب شوك
  . ها بودهاي ارزي دالر و يورو بر سطح عمومي قيمتو به عبارتي، تأثير نامتقارن شوك

سرانجام اينكه براساس نتايج تحقيق، فرضيه تأثير نامتقارن نوسانات نرخ ارز دالر بر توليد و قيمت 
تأثير نامتقارن نوسانات يورو بر قيمت تأييد شد، اما فرضيه همچنين فرضيه . توان رد كردرا نمي

 .توان پذيرفتاثرات نامتقارن نوسانات يورو را بر توليد نمي

 :شودهاي سياستي اين تحقيق موارد زير را شامل ميبراساس نتايج يادشده، توصيه

هدف دولت  براساس نتايج نرخ ارز دالر تأثير نامتقارن بر توليد دارد، بنابراين، اگر -
افزايش رشد اقتصادي كشور است، بايد به اين نكته توجه كند كه شدت تأثيرگذاري 

رو، تضعيف پول ملي تقويت پول ملي در برابر اين ارز بيشتر از تضعيف آن است، ازاين
در مقابل دالر كه تأثير مثبت بر توليد داخلي دارد، سياست مناسبي براي افزايش رشد 

 . اقتصادي نيست

دست آمده، نوسانات دالر و يورو تأثير نامتقارن بر سطح عمومي توجه به نتايج به با -
رو، اگر ازاين. ها دارند و تأثير شوك ارزي مثبت بيشتر از شوك ارزي منفي استقيمت

ها باشد، بايد توجه كنند كه سياست ارزي گذاران تثبيت و كنترل قيمتهدف سياست
شود، اما سياست انقباضي آن را با شدت به ها مييمتشدت باعث افزايش قانبساطي به

 . دهدنسبت كمتري كاهش مي

توان گفت كه شدت سياست ارزي در مورد تأثير متقارن نرخ ارز يورو بر توليد مي -
تواند بدون توجه به انبساطي و انقباضي در مقابل اين ارز متفاوت نيست و دولت مي

اتخاذ ... رزي را براي مقاصد تثبيت اقتصادي وهاي اتفاوت تأثيرگذاري آنها سياست
 .كند
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