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گـران شـدن   موجبهاي مثبت نرخ ارز شوك،بستگی دارد. به طور کلی در بازار کاالها
تقاضـا  و در نتیجه افـزایش  گرددتر شدن کاالهاي صادراتی میکاالهاي وارداتی و ارزان

خواهد داشت. از سوي دیگر با کـاهش ارزش پـول ملـی،    براي کاالهاي داخلی را درپی
هاي اقتصادي افزایش یافته و این امر موجـب افـزایش تقاضـاي    تقاضاي نقدینگی بنگاه

هـاي  هاي در حال توسـعه شـوك  در کشورنیزاقتصاد هخش عرضشود. در بپول نیز می
هـاي  گردنـد، سـبب افـزایش هزینـه    مثبت نرخ ارز که باعث کاهش ارزش پول ملی می

اي وارداتـی و  تـر شـدن کاالهـاي واسـطه    اي و در نتیجه گـران وارداتی کاالهاي واسطه
د.گردنها میهاي تولید و سطح قیمتافزایش هزینهباعث متعاقب آن 

نامتقارن بودن اثرات نوسانات نرخ ارز بـر روي  هبه دنبال بررسی فرضیپژوهشاین 
راهکارهـایی جهـت   هها در اقتصاد ایران و همچنـین ارائـ  سطح محصول و سطح قیمت
ـ  جهـت  1پرسـکات ـدریـک راي ایـن منظـور از فیلتـر هو   رویارویی با این اثرات است. ب

ح ـول و سطـ ـح محصـ ـهـاي سطـ  وي متغیـر ها و بررسـی اثـر آنهـا بـر ر    ه شوكـتجزی
اسـتفاده شـده اسـت. بـر اسـاس نتـایج ایـن        ،1386ـ1352ی ـزماندر دورهاـهقیمت

هـاي نـرخ ارز روي سـطح تولیـد پذیرفتـه      متقارن بـودن اثـرات شـوك   هفرضی،مطالعه
ها پذیرفته نخواهد شد.در حالی که این فرضیه براي سطح قیمت؛شودمی

-هـا، فیلتـر هودریـک   هاي نرخ ارز، اثرات نامتقارن شـوك شوكهاي کلیدي:واژه
.پرسکات

,JEL:C51بندي طبقه F31.

1- Hodrick - Prescott
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مقدمه.1
هـاي در  مناسب نرخ ارز در کشـور هايامروزه مباحث مربوط به اتخاذ و اجراي سیاست

نـرخ ارز در  هـاي و این مباحث روي درجـه نوسـان  استدر حال گسترش ،حال توسعه
نـرخ ارز در  هايزیرا نوسان؛اندهاي داخلی و خارجی متمرکز شدهكمواجه شدن با شو

.هستندعملکرد اقتصاد آن کشور دهندهیک کشور نشان
الزم است کـه اثـرات   ،نرخ ارز در یک اقتصادهاينوسانبودنمطلوببراي بررسی 

تقاضـا  هـاي عرضـه و  بر تولید ملی و تورم ارزیابی گردد و از طریق کانـال هااین نوسان
توان این اثرات را تعیین و ارزیابی نمود. می

نرخ ارز، تقاضاي کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات و تقاضاي پول هاينوسان
اي وارداتـی تحـت   هاي کاالهاي واسـطه و همچنین عرضه کل اقتصاد را از طریق هزینه

، بـه شـرایط اولیـه   یـد و قیمـت  یند این دو اثر بر تولآد داد. بنابراین برنقرار خواهتأثیر
هـاي مثبـت نـرخ ارز    شـوك ،به طور کلی در بازار کاالهـا بستگی دارد. ها اقتصاد کشور

د و در نـ گردتر شدن کاالهـاي صـادراتی مـی   سبب گران شدن کاالهاي وارداتی و ارزان
بـا  ،بـر خواهـد داشـت. از سـوي دیگـر     نتیجه افزایش تقاضا براي کاالهاي داخلی را در

هاي اقتصادي افزایش یافتـه و ایـن امـر    ارزش پول ملی، تقاضاي نقدینگی بنگاهکاهش
تـوان گفـت کـه در    اقتصاد میشود. در بخش عرضهاي پول نیز میموجب افزایش تقاض

هاي مثبت نرخ ارز که باعث کـاهش ارزش پـول ملـی    شوك،هاي در حال توسعهکشور
تـر  اي و در نتیجـه گـران  هـاي واسـطه  هاي وارداتی کاالگردند، سبب افزایش هزینهمی

هـاي تولیـد و سـطح    اي وارداتـی و متعاقـب آن افـزایش هزینـه    شدن کاالهاي واسـطه 
گردند.ها میقیمت

یافتـه حـاکی از آن   هاي تجربـی انجـام  جدید و به دنبال آن بررسینظريمباحث 
دي از خود نشان هاي کالن اقتصامتغیربر نرخ ارز، اثرات نامتقارنی هاياست که نوسان

داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعـات، اثـرات کـاهش نـرخ ارز بـر      
. استهاي کالن اقتصادي متفاوت از اثرات افزایش نرخ ارز متغیر

به دنبال بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سطح تولید و این تحقیق
راهکارهـایی جهـت رویـارویی بـا ایـن اثـرات       رائـه اد ایران و همچنـین ا قیمت در اقتص

این صورت است کهبه باشد. ساختار پژوهشمی1386-1352زمانی در دورهنامتقارن
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داخلـی  مطالعات انجام گرفتهدر بخش سوم به ارائه،مبانی نظريبخش دوم به ارائهدر 
اده پرداختـه شـده   روش تحقیق و مدل مورد اسـتف و خارجی و در بخش چهارم به ارائه

هـا  بخش ششم به ارائه نتایج و پیشـنهاد ،مدل و در نهایتبرآورداست. بخش پنجم به 
پردازد.می

مبانی نظري.2
هـاي زیـادي   سالیان متمـادي بـا فـراز و نشـیب    در،المللهاي ارزي در سطح بیننظام
هـاي ارزي  . نظامنداخود قرار دادهتأثیررو بوده و ساختار اقتصادي کشورها را تحت روبه

سـالیان طـول درند. نرخ ارزدهمینشانارز را در اقتصادنرختعیینچگونگی،مختلف
هاينوسان،١)خصوصاً پس از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت (نظام برتون وودزمتمادي 

کـانون توجـه   ،الملـل ثباتی نرخ ارز بر تجارت بینبسیاري داشت. از همان زمان، اثر بی
ران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است.طرفدا

یکی از دالیل اصلی طرفداران سیسـتم نـرخ ارز ثابـت در مقابـل سیسـتم نـرخ ارز       
تـري را  محیط مساعد،نوسانات نرخ ارزآن است که این سیستم با کاهش دامنه،شناور

تقدنـد کـه از   آنـان مع سـازد. المللی فراهم مـی گذاري بینبراي تولید، تجارت و سرمایه
هاي زیادي داشته و در طول زمـان  ثباتیبی،زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز

انحرافـات زیـادي را شـاهد بـوده اسـت؛ در حـالی کـه        مدت خود از میزان تعادلی بلند
توانــد طرفــداران سیســتم نــرخ ارز شــناور معتقدنــد کــه سیســتم نــرخ ارز ثابــت نمــی

شناور بودن نـرخ ارز موجـب   ،بر آنشده را کاهش دهد. عالوه بینی نهاي پیشثباتیبی
٢شود.هاي خارجی میها در مقابل شوكپرداختتسهیل در تعدیل نظام

موجب افزایش قیمـت  ،هاي خارجیسیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارز
پـذیري در بـین صـنایع    گـردد و رقابـت  کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی مـی 

المللی را افزایش خواهد داد و در ایـن صـورت مخـارج از سـمت     خلی و در سطح بیندا
٣.کاالهاي خارجی به سمت کاالهاي داخلی حرکت خواهد کرد

حـد تا،تجاريموازنهارتقايدرداخلیپولرزشاکاهشسیاستاجرايدرموفقیت
به طـوري  است؛وابسته، به قرار گرفتن تقاضا در مسیر درست و ظرفیت مناسبزیادي 

1- Bretton Woods
2- Cote (1999).
3- Kandil (2000).
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1.شودمیکه این افزایش تقاضا با افزایش عرضه پاسخ داده 

دهند کـه سیاسـت کـاهش ارزش    ها و نظریات سنتی نشان میدر حالی که دیدگاه
اما مباحث نظري جدیـد بـر ایجـاد برخـی     ،گرددپول داخلی موجب گسترش تولید می

برقـرار نباشـد آنگـاه    ٢لرنـر -مارشـال شـرط  اثرات انقباضی تأکید دارند. در صورتی که
کـاهش ارزش پـول   ٣.کاهش ارزش پول داخلی باعث کاهش در سطح تولید خواهد شد

داخلی با فرض وجود یک کسري تجاري اولیه در اقتصـاد، باعـث کـاهش درآمـد ملـی      
سـو  گـردد. کـاهش ارزش پـول داخلـی از یک    حقیقی و منجر به کاهش تقاضاي کل می

قیمت کاالهـاي وارداتـی را افـزایش    ،هش و از سوي دیگرقیمت کاالهاي صادراتی را کا
،د و همچنین نرخ مبادله تغییر نکنددر صورتی که تراز تجاري متوازن باشخواهد داد و 

امـا در  توان انتظار داشت که این تغییـرات قیمـت یکـدیگر را جبـران نماینـد     آنگاه می
مد حقیقـی، اثـر خـالص آن    صورتی که واردات بیشتر از صادرات باشد، آنگاه کاهش درآ

٤است.

تـر  اما اثرات کاهش ارزش پول داخلی بر عملکرد اقتصاد در سمت عرضـه پیچیـده  
صـنعتی کـه در آن   کننـد کـه در یـک کشـور شـبه     بیـان مـی  ٦و وینبرگن٥. برونواست
توان آنها را در داخل اي وارد شده و به راحتی نمیهاي تولیدي به صورت گستردهنهاده

هاي تولید بنگاه را افـزایش  ، اجراي سیاست کاهش ارزش پول داخلی هزینهتولید نمود
یـک اثـر منفـی در    این عمـل، داده و اثرات اجراي این سیاست را بیشتر خواهد نمود و

بـر خواهـد داشـت و موجـب     براي کاالهاي تجاري داخلی را درهاي نسبیسطح قیمت
شـواهدي را ارائـه   ٧و اشـمیت گردد. امـا گیلفسـن   هاي داخلی میافزایش سطح قیمت

ـ    هـاي  جـایی در منحنـی  هدادند که اثر نهایی اجراي این سیاست بستگی بـه مقـدار جاب
عرضه و تقاضا دارد.

ر نرخ ارز (کـاهش ارزش پـول داخلـی)   بنابراین در بازار کاالها، یک شوك مثبت د

1- Guitian (1976), Dornbusch (1998).

کند که کاهش ارزش پول، در صورتی تراز تجاري بیان می(Marshall-Lernor)شرط مارشال ـ لرنر  -2
و کشـش تقاضـاي   را بهبود خواهد بخشید که مجموع کشش تقاضا براي واردات کشور مـورد نظـر   

خارجی براي صادرات آن کشور، بیشتر از یک باشد. 
3- Meade (1951).
4- Hirschman (1949).
5- Bruno (1979).
6- Wijnbergen (1989).
7- Gylfson and Schmid (1983).
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،و در ایـن حالـت  یابـد شود که قیمت واردات نسـبت بـه صـادرات افـزایش     موجب می
افـزایش  نیـز تقاضا براي کاالهاي داخلـی و در نتیجهافزایش،هاپذیري بین بنگاهرقابت

هـا را افـزایش خواهـد داد و یـک     کند. این افزایش تقاضا، سطح تولید و قیمـت پیدا می
اثر عکس خواهد داشت.،شوك منفی در نرخ ارز

ل داخلـی)  (کـاهش ارزش پـو  همچنین در بازار پول، یک شوك مثبت در نـرخ ارز 
ها براي پول افـزایش پیـدا کنـد و ایـن افـزایش تقاضـا       شود که تقاضاي بنگاهباعث می

شود. افزایش نرخ بهره، افزایش تقاضاي کل را تـا حـدودي   موجب افزایش نرخ بهره می
شـود  ها تا حدودي جبران میافزایش سطح تولید و قیمت،تعدیل نموده و از این طریق
ارز اثر عکس خواهد داشت.و یک شوك منفی در نرخ 

اي قیمت کاالهاي واسطه،یک شوك مثبت در نرخ ارزنیزاقتصاددر سمت عرضه
داخلـی افـزایش   کاالهاي تولید شدهلذا قیمت تمام شده؛وارداتی را افزایش خواهد داد

و شـود هـا مـی  کند و این امر موجب کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمتپیدا می
اثر عکس خواهد داشت.  ،منفی در نرخ ارزیک شوك 

ها تواند سطح تولید و قیمتبنابراین وارد شدن یک شوك مثبت در نرخ ارز هم می
تواند آنها را کاهش دهد، اما برایند اثرات این شوك بستگی بـه  را افزایش دهد و هم می

کشور مورد نظر دارد.يشرایط اقتصاد
هـا بـر روي   ، اثـرات ایـن شـوك   نئوکالسـیک تببر اساس نظریات اقتصاددانان مک

در حالی که اقتصـاددانان مکتـب   ؛باشدهاي کالن اقتصادي به صورت متقارن میمتغیر
.نماینداین فرضیه را رد مینئوکینزین

مروري بر مطالعات صورت گرفته.3
مطالعات داخلی. 3ـ1

هـاي تولیـد، سـطح    نـه بررسـی اثـرات تکا  «اي با عنوان جعفري در مقالهختایی و دانش
هـاي اقتصـاد کـالن: رهیافـت خودرگرسـیون بـرداري       هـا، ارز و پـول در نوسـان   قیمت

ها، پـول و ارز بـر متغیرهـاي    هاي تولید، سطح قیمتبه بررسی اثرات شوك»ساختاري
د کـه  نـ دهنشان میتحقیقاند. نتایج این کالن اقتصادي همانند تولید و قیمت پرداخته
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هـا بـر   اما این شوك،ها شده استارز موجب افزایش سطح قیمتهاي مثبت نرخشوك
ي نداشته است.تأثیرتولید واقعی

اثرات کالن اقتصادي کـاهش ارزش خـارجی   «اي با عنوان بهمنی اسکویی در مقاله
هاي کالن اقتصـادي ماننـد   به بررسی اثرات کاهش ارزش ریال بر برخی از متغیر»ریال

، . بر اساس نتایج این تحقیـق تجاري و تورم پرداخته استزنهتولید ناخالص داخلی، موا
.استکاهش ارزش خارجی ریال، داراي اثرات تورمی در اقتصاد ایران 

ت ثبـاتی نـرخ ارز بـر صـادرا    اثـر بـی  «اي بـا عنـوان   در مقالهپور و احسانی خانعلی
تـی در ایـران   نفنرخ ارز بر صـادرات غیر هايبه بررسی اثرات نوسان» در ایراننفتی غیر

ادرات افزایش نرخ ارز اثر مثبتـی بـر سـطح صـ    اند. بر اساس نتایج این تحقیق،رداختهپ
داشته است.غیرنفتیاثر منفی بر سطح صادرات ،آنهايغیرنفتی داشته اما نوسان

» تجاري کشـور اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش «اي با عنوان مزینی و یاوري در مقاله
1379-1338زمانی نرخ ارز بر بخش تجاري کشور براي دورههاينبه بررسی اثر نوسا

، افزایش نـرخ ارز باعـث افـزایش قیمـت نسـبی      اند. بر اساس نتایج این تحقیقپرداخته
داري بـین  معنـی شـود، امـا رابطـه   کاالهاي قابل مبادله به کاالهاي غیرقابل مبادله می

زمـانی  چه در قالب دوره،است.این نتایجنوسانات نرخ ارز و رابطه مبادله مشاهده نشده 
هاي ساالنه تأییـد شـده   مدت و در قالب دادههاي فصلی و چه در بلندمدت با دادهکوتاه
هماهنـگ  ،ها و سـاختار تجـارت خـارجی ایـران    و با شرایط حاکم بر سطح قیمتاست
باشد.می

ت نرخ ارز بـر تولیـد   اثرات نامتقارن نوسانا«اي با عنوان کازرونی و رستمی در مقاله
نرخ ارز بر تولید واقعی و هايبه بررسی اثرات نامتقارن نوسان»واقعی و قیمت در ایران

هـاي نـرخ ارز   اند و نتایج این تحقیق یکسان نبودن اثرات شوكپرداختهها سطح قیمت
نماید.ها را تأیید میبر سطح تولید و قیمت

کـازرونی و رسـتمی، بـه    جـز تحقیـق  در تمامی مطالعات صورت گرفته داخلی بـه  
هـاي کـالن اقتصـادي در    هاي نرخ ارز بر متغیربررسی تقارن یا عدم تقارن اثرات شوك

ایران پرداخته نشده است.
مطالعات خارجی. 3ـ2

به بررسـی اثـرات نامتقـارن نوسـانات نـرخ ارز بـر سـطح تولیـد و         در تحقیقی١کندیل

1- Kandil
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اختـه اسـت. بـر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق،       پردهاي در حال توسعه ها در کشورقیمت
هـا تأییـد شـده    نرخ ارز بر سطح تولید و قیمتهايوجود اثرات نامتقارن نوسانیهفرض

گـذاري بـر   تأثیرهاي مثبـت نـرخ ارز) از طریـق    کاهش ارزش پول داخلی (شوكاست.
افـزایش در سـطح   اي وارداتی موجب کـاهش در سـطح تولیـد و   کاالهاي واسطههزینه

هاي منفی نـرخ ارز) از  ها شده است و همچنین افزایش ارزش پول داخلی (شوكمتقی
يهـا اثـر  روي سـطح قیمـت  لیسطح تولید را کاهش داده و،طریق کاهش در صادرات

نداشته است.
هـاي نامتقـارن نـرخ ارز در    شوكفرضیهبه بررسی در تحقیقی١الکسیوس و پست

٢تفاده از الگوي خودرگرسیون برداري سـاختاري و با اسهاي با اقتصاد باز کوچککشور

دلیل اصـلی نوسـانات نـرخ ارز،    ،اند. بر اساس نتایج این مطالعه در بیشتر مواردپرداخته
هاي مـورد  نرخ ارز در کشور،باشد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعهخود نرخ ارز می

هـاي نـرخ ارز متقـارن    ، بنـابراین اثـرات شـوك   هاي باثباتی اسـت داراي ویژگیمطالعه
تواند به صورت جدا از کل ساختار اقتصـاد  میهمچنین نرخ ارز و نوسانات آنباشد.می

.یردگقراربررسیموردهادر این کشور
مواجهـه بـا   درنـرخ ارز رژیـم هتـرین بانتخـاب بررسیبهیتحقیقدر٣سان و لیان

،هاي آسـیاي شـرقی  ز در کشورهاي نرخ ارز و در جهت پایدار نمودن رفتار نرخ ارشوك
اند. بر اساس نتایج این با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداري ساختاري، پرداخته

انتخـاب نمـود کـه بتـوان بـه      هاتوان یک ارز مشترك را در بین این کشورنمیتحقیق
ه شـواهدي مبنـی بـر اینکـ    از طرف دیگـر رفتار نرخ ارز را پایدارتر نمود اما،آنوسیله

د پول ژاپن را بـه صـورت واحـد مشـترك    ها واحتوان در گروه کوچکی از این کشورمی
قرار داد، وجود دارد.  

ی به بررسی کاهش ارزش پول داخلی و اثر آن بر تراز تجـاري  در تحقیق٤هیرشمن
پرداخته اسـت. بـر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق، کـاهش ارزش پـول داخلـی از یکسـو           

و لذا صـادرات را افـزایش داده و از سـوي دیگـر     دهدمیشهاي صادراتی را کاهقیمت
گـردد و در نهایـت   کاهش واردات میو بنابراین موجب افزایش قیمت کاالهاي وارداتی 

1- Alexius & Post
2- Structural Vector Auto Regressive (SVAR).
3- Sun and Lian (2008).
4- Hirshman
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کرد و متعاقب آن تقاضاي کل افزایش پیدا خواهـد  درات افزایش پیدا خواهد خالص صا
اقتصادي خواهد داشت. هاي کالن اثراتی بر متغیر،کرد و این افزایش در تقاضاي کل

در ٣دو میـ ٢، وینبـرگن ١توان به مطالعات برونـو از دیگر مطالعات صورت گرفته می
این زمینه اشاره نمود.

روش تحقیق.4
هاتجزیه شوك.4ـ1

ها، استفاده از اجـزاي اخـالل مـدل    هاي متداول براي تجزیه نمودن شوكیکی از روش
نرخ رشد متغیر مورد نظر به دو بخـش  ،روش. در ایناستشده به عنوان شوك برآورد
هاي غیرقابل انتظـار و یـا   بینی شده و شوكهاي پیشهاي قابل انتظار و یا شوكشوك
شوند.بینی نشده تجزیه میهاي پیششوك

بـه عنـوان   بـر روي زمـان،  متغیررگرس نمودن جمالت اخالل مدل،در این حالت
مقادیر مثبـت ایـن   گیرد. همچنین میده قرار بینی مورد استفاهاي غیرقابل پیششوك

هـاي منفـی در   هاي مثبت و مقادیر منفی آنها به عنوان شـوك جمالت به عنوان شوك
شوند.نظر گرفته می

زیرا استفاده از روش جمالت اخـالل  استفاده از این روش با مشکالتی همراه است،
،نجـا کـه در ایـن روش   هـا همـراه باشـد. از آ   گیـري شـوك  ممکن است با خطاي اندازه

هاي مثبت و منفی نرخ ارز همان جمالت اخالل به دست آمده از رگرسیون نـرخ  شوك
بـرآورد مدل مورد نظر باید دقت نمـود کـه   برآوردانتخاب و ، لذا درهستندارز بر زمان 

برآورد مدل، مدل با خطاي تصریح همراه نباشد زیرا در صورت وجود خطاي تصریح در 
بت و منفـی  ثهاي مدقیق بوده و جهت استفاده به عنوان شوكمدل، غیرجمالت اخالل 

.نیستندمناسب 
استفاده از روند زمـانی  ،هاي مثبت و منفیدست آوردن شوكه هاي بیکی از روش

به طوري که با رگرس نمـودن متغیـر مـورد نظـر بـر زمـان و       متغیر سري زمانی است.
توان مقادیر باالتر از روند را به آمده از روند، میمقادیر واقعی با مقادیر به دست مقایسه

هاي منفـی در نظـر   تر از روند را به عنوان شوكهاي مثبت و مقادیر پایینعنوان شوك
1- Bruno
2- Wijnbergen.
3- Meade
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ظـر بـا شکسـت    که رونـد متغیـر مـورد ن   استگرفت. اما در صورتی این راهکار صحیح 
را در مـدل وارد  صورت بایـد تغییـرات سـاختاري   ساختاري همراه نباشد و در غیر این

نمود.
در عمل بـراي در نظـر گـرفتن شـرایط و تغییـرات سـاختار اقتصـادي در تجزیـه        

تـرین  متغیره استفاده کـرد و از معـروف  فیلترینگ تکتوان از روشهاي ارزي میشوك
.پرسکات هستند-هودریکروش و ١کینگ-هاي باکسترهاي فیلترینگ روشروش

کینگـ روش فیلترینگ باکستر.4ـ2
)، یک روش روندگیري مناسـب بایـد شـش    1995بر اساس مطالعات باکستر و کینگ (

شرط زیر را برقرار نماید:
در یک چهارچوب تناوبی استخراج نماید بـه نحـوي کـه    ٢یک ترکیب ادواري

ترکیب را بدون تغییر باقی بگذارد.هاي این ویژگی
ر ندهد.ي سري زمانی موجود را تغییهادادهترکیب اولیه
.یک تقریب بهینه را ارائه دهد
را نداشته باشد.٣دهندگی روندویژگی کاهش
ترکیبات ادواري که به طول مشاهدات بستگی ندارد را ایجاد نماید.
.یک روش عملی باشد

بر این اساس، باکستر و کینگ روش فیلترینگی را ارائه دادند که داراي این شـروط  
ر این فیلتر روي سري زمانی به صورت یـک فرآینـد میـانگین    زمانی، اثبوده و در حوزه

باشد:به فرم زیر میمتحرك 
)۱   (

عد فراوانی، این فیلتر بـه صـورت یـک تبـدیل فوریـه      همچنین از ب)(  تعریـف
سـازي  داقلحـ بایـد مسـأله  jaهاي گردد. در این صورت براي به دست آوردن وزنمی
حل گردد:،زیر

1- Baxter-King
2- Cyclical Component.
3- Trend- Reducing.
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)۲(

)0(0به طوري که در آن   است و)(1ترین فیلتر با توجه بـه  آل، ایده

است. 2و 
باشد:سازي فوق به صورت زیر میحداقلاما جواب مسأله
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هـاي  اما باکستر و کینگ بر اساس مطالعات تجربی، پیشنهاد دادند کـه بـراي داده  
، 12Kفصــلی، 

41


 و

32


 ــا هــاي باشــند و همچنــین بــراي دادهو ی

، 3Kساالنه، 
41


 و2.باشند

پرسکات-هودریکروش فیلترینگ .4ـ3
هودریـک و پرسـکات   توسط 1989که در سال استاي معادلهاین روش یک روش تک

هـاي فیلترینـگ هماننـد فیلتـر    روشارائه شده است و شهرت بیشتري نسبت به دیگر 
هـاي  تـوان شـوك  ینگ، دارد. منطق استفاده از ایـن روش آن اسـت کـه مـی    ک-باکستر

دائمی و موقتی تفکیک نمود. ایـن فیلتـر بـا حـداقل نمـودن      يمشاهده شده را به اجزا

 




d)()(Qmin
2

a j

K....,,2,1,0jba jj 



1389تابستان،4فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 46

trاز روند آن Yمجموع مجذور انحراف متغیر
tYد آید. در واقع مقادیر رونبه دست می

ند:کنزیر را حداقل میمذکور مقادیري هستند که رابطه

)٥(
یـزان همـوار   کننده اسـت کـه م  عامل موزونتعداد مشاهدات و پارامتر Tکه در آن

هاي فصـلی  و براي داده100هاي ساالنه کند و براي دادهروند را تعیین می١بودن
1600قرینه بـوده و مشـکل تغییـر فـاز دوره را از بـین      ،است. این فیلتر دوطرفه

چقدر ر آینده موجود نیست. هرآمان دوره با مشکل مواجه است، زیرا برد، اما در پایامی
انتخاب کنیم دلیل بـر هموارسـازي بیشـتر اسـت و در حـد      بیشتري را برايمقدار

سري زمانی به سمت خطی بودن حرکت خواهد کرد.
تـوان بـه انتخـاب    هـایی اسـت کـه از آن جملـه مـی     البته این فیلتر داراي نارسایی

ناپایایی 2پویاییپوشی از شکست ساختاري و در نظر نگرفتن ، چشممقدار داوطلبانه
هـاي نـرخ ارز را بـه صـورت زیـر      توان بر اساس روش ارائه شـده، شـوك  میاشاره کرد.

تعریف نمود:
پرسـکات اسـتخراج   -روند زمانی نرخ ارز بر اسـاس فیلتـر هودریـک   در ابتدا اندازه

هسـتند.  بینـی شـده و یـا قابـل انتظـار     هـاي پـیش  زه همان شوكکه این انداشودمی
هـاي  توان از تفاضـل نـرخ ارز اسـمی و شـوك    نرخ ارز را میبینی نشدههاي پیششوك
هـاي مثبـت و   دسـت آوردن شـوك  نرخ ارز به دست آورد. اما براي بـه بینی شدهپیش

هـاي  سته از شـوك داي مثبت آنهشود که شوكنرخ ارز به این صورت عمل میمنفی 
هـاي منفـی آن   که مقدار آنها مثبت بوده و همچنین شـوك هستندبینی قابل پیشغیر

در ایـن صـورت   .استکه مقدار آنها منفی هستنديهاي غیرقابل انتظاردسته از شوك
منفـی  ،بینـی قابـل پـیش  مثبت در صورتی که مقدار شـوك غیر هايبراي تعیین شوك

گردد و در صورتی کـه مقـدار شـوك بـه دسـت      ظور میصفر من،باشد به جاي آن عدد
بـا  نیـز هاي منفـی  آمده مثبت باشد همان مقدار مثبت لحاظ خواهد شد و براي شوك

یند اما به صورت عکس رفتار خواهد شد.آهمین فر

1- Smoothness.
2- Dynamism.
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تحقیقهايالگو.4ـ4
موضـوع مـورد بررسـی در ایـن مطالعـه، از      در مطالعات قبلی صورت گرفتـه در زمینـه  

بـه  بـا توجـه  تحقیـق استفاده شده است. در این الگوبرآوردهاي مختلفی جهت متغیر
بـرآورد هـا، جهـت   دسترسی به آمار و اطالعات متغیـر هاي موجود در زمینهمحدودیت

هایی استفاده شده است که آمار مربوط به آنها در دسترس بوده است. الگو از متغیر
هـاي  هاي شـوك به تعاریف مربوط به متغیرتحقیق، با توجه جهت برآورد الگوهاي

بینـی مثبـت و   پیشقابل هاي غیربینی، شوكقابل پیشهاي غیربینی، شوكقابل پیش
الگوهـا، بـراي هـر یـک از     بـرآورد طـی کامـل در   خمنفی و براي اجتناب از مشـکل هم 

اثـر  شده است. در یکی از الگوهابرآوردها دو الگو هاي سطح تولید و سطح قیمتمتغیر
هاي وابسته بررسی بر متغیر،بینیقابل پیشهاي غیربینی و شوكهاي قابل پیششوك

بـر  ،بینـی قابـل پـیش  هـاي مثبـت و منفـی غیـر    شده است و در الگوي دیگر اثر شوك
این اساس الگوهاي مـورد اسـتفاده در ایـن    لذا برهاي وابسته بررسی شده است. متغیر

.هستندمطالعه به صورت زیر 
گوي اول به صورت زیر است: ال

)6            (

: حجـم  2M؛گذاري: سرمایهI؛: تولید ناخالص داخلی بدون نفتGDPکه در آن،
هاي غیرقابل : شوكUPS؛ بینیقابل پیشهاي : شوكPS؛: نرخ تورمInf؛نقدینگی

: جزء اخالل هستند.tu؛ بینیپیش
:استم به صورت زیر واما الگوي د

)7(

هـاي  : شوكpos؛بینی منفیقابل پیشهاي غیر: شوكneg؛: نرخ ارزEXکه در آن، 
.بینی مثبتقابل پیشغیر

هـاي قبـل از   هاي مجـازي مربـوط بـه دوره   متغیر2Dو 1Dهاي همچنین متغیر
هـا هماننـد الگوهـاي    الگوهاي مربوط بـه سـطح قیمـت   دوران جنگ هستند.وانقالب

tt7

t62514t322t10t

uUPS

PSDDInfMIGDP
t





tt8t7

62514t322t10t

uposneg

EXDDInfMIGDP
t
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ن تفاوت که در این الگوها متغیر شاخص قیمـت بـه   با ایهستند،مربوط به سطح تولید 
وان متغیر وابسته قرار گرفته است.عن

. برآورد الگوها 5
هـاي  باید متغیـر ، جهت اجتناب از رگرسیون کاذبالگوها و بررسی نتایجبرآوردقبل از 

مورد استفاده در تحقیق از نظر مانا بودن مورد آزمـون قـرار گیرنـد. نتـایج مربـوط بـه       
اند.خالصه شده1هاي تحقیق در جدول ن مانایی روي متغیرآزمو

هاي تحقیقـ نتایج آزمون مانایی روي متغیر1جدول 

.هاي تحقیقیافتهمنبع: 

)، GDPهاي تولید ناخـالص داخلـی بـدون نفـت (    ، متغیر1بر اساس نتایج جدول 
. امـا بـر   نیسـتند ) در سـطح مانـا   Infو نرخ تورم ()EX، نرخ ارز()Iگذاري (سرمایه

هاي الگـو مانـا   در صورتی که ترکیب خطی متغیر١گرنجر-همجمعی انگلاساس روش
توان از عدم وجود رگرسیون کاذب اطمینـان حاصـل نمـود. بـراي ایـن      آنگاه می،باشد

نتـایج  شده است.شده انجام برآوردهاي منظور آزمون مانایی را روي اجزاي اخالل الگو
.ارائه شده است2حاصل از این آزمون در جدول 

1- Engel and Granger

GDP)1(IPS)0(I

I)2(IUPS)0(I

2M)0(ICPI)0(I

Inf)1(IEX)1(I
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هااخالل الگويآزمون مانایی اجزاـ 2جدول 

t

۴۰۵/۸-۰۰۰/۰
۱/۵-۰۰۱۲/۰
۶۳/۵-۰۰۰۳/۰
۲۷/۵-۰۰۰۹/۰

: يافتهنبعم

. بـر  هستندمانا ،شدهبراوردتمامی اجزاي اخالل الگوهاي 2بر اساس نتایج جدول 
توان بـه  مشکل رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت و می،الگوهابرآورداین اساس در 
شده اطمینان داشت.برآوردنتایج الگوهاي 

نتـایج  بعـد بـه ارائـه   در مرحلـه ،پس از اطمینان از عدم وجـود رگرسـیون کـاذب   
شده پرداخته خواهد شد.براوردالگوهاي 

بینی قابل پیشغیربینی وقابل پیشهايوكنتایج مربوط به برآورد الگوي اثرات ش
ارائه شده است.3در جدول ،ناخالص داخلیبر تولید

الگوي اولبرآوردنتایج ـ 3جدول 
tضريب متغير

۷۴/۴۰۶۴۵۲/۰۶۵۵/۰
I۹۸/۰۷۳/۱۶۶۰۰۱/۰

Inf۷۴/۲۳-۲۹/۱-۲۱/۰
M2۰۲۵/۰۰۳/۴۰۰۰۴/۰
PS۷۴/۰-۴۶/۲-۰۲۰۴/۰

UPS۱۸/۰۵۳۷/۰۰۴/۰
D1۴/۱۴۱-۱۶/۰-۸۸/۰
D2۷۴/۱۵۸-۲۱/۰-۸۴/۰

۹۴۳%2R۳۲/۲W.D

: يافتهنبعم

تولید ناخالص ملی افزایش پیـدا  ،يگذار، با افزایش سرمایه3بر اساس نتایج جدول 
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اما ضریب آن در ،کند. همچنین تورم اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته استمی
دار نبوده اسـت. همچنـین حجـم نقـدینگی روي تولیـد     معنیدرصد5سطح معناداري 

درصـد، 5ناخالص داخلی اثر مثبت داشته و ضـریب ایـن متغیـر در سـطح معنـاداري      
هـاي مجـازي تعریـف شـده، معنـادار      کـه ضـرایب متغیـر   است و در نهایت ایندارمعنی

نیستند.
توان گفت کـه  مینرخ ارز،بینیقابل پیشبینی و غیرهاي قابل پیشدر مورد شوك

اثـر منفـی و  ،بـر سـطح تولیـد ناخـالص داخلـی     نـرخ ارز بینـی شـده  هاي پیششوك
دارنـد. اثـر مثبـت  لید ناخالص داخلیسطح تونرخ ارز بربینیقابل پیشهاي غیرشوك

بینی بر روي سطح تولید ناخالص داخلی هاي قابل پیشاین در حالی است که اثر شوك
بینی در سطح معنـاداري  بینی و غیرقابل پیشهاي قابل پیش. ضریب شوكاستبیشتر 

.استدار معنیدرصد5
بینـی غیرقابل پـیش بینی وهاي قابل پیشاثرات شوكمتقارن بودننابراي آزمون 

استفاده شـده اسـت. بـر اسـاس     1از آزمون والدنرخ ارز بر سطح تولید ناخالص داخلی،
1017/0و مقـدار احتمـال آن   87/2برابـر بـا   Fآزموننتایج آزمون والد، مقدار آماره

بینـی  قابل پـیش بینی و غیرهاي قابل پیشكبودن اثرات شونامتقارن. لذا فرضیهاست
بر سطح تولید ناخالص داخلی پذیرفته نخواهد شد.

بینی مثبت و منفی بر قابل پیشهاي غیرنتایج مربوط به برآورد الگوي اثرات شوك
ارائه شده است.4در جدول ،ناخالص داخلیتولید

ـ نتایج برآورد الگوي دوم4جدول 
tضريب متغير

۱۷/۴۳۳۴۳۵/۰۶۷/۰
I۹۷/۰۰۲/۱۵۹۰۰۰/۰

Inf۷۷/۲۳-۲۶/۱-۲۱/۰
M2۰۲۵/۰۸۶/۳۰۰۰۷/۰
Neg۹۷۴۳/۰۰۴/۱۳۰۶۱/۰
Pos۹/۰۴۳۵/۱۱۶۳/۰
EX۷۴/۰-۴۱/۲-۰۲۳/۰
D1۶/۱۶۶-۱۷/۰-۸۶/۰
D2۲۵/۱۸۳-۲۱۳/۰-۸۳/۰

۹۴%2R۳۰/۲W.D

.هاي تحقیقمنبع: یافته

1- Wald Test.
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بینی مثبت و منفی بر تولید قابل پیشهاي غیر، آثار شوك4بر اساس نتایج جدول 
بینی مثبت و منفی نرخ هاي غیرقابل پیش. بنابراین شوكهستندناخالص داخلی مثبت 

انـد. امـا ضـرایب مربـوط بـه ایـن       طح تولید شـده ارز در اقتصاد ایران موجب افزایش س
.یستندمعنادار ندرصد 5ها در سطح معناداري شوك

مفهوم که بـا افـزایش نـرخ ارز سـطح     این به ،ضریب مربوط به نرخ ارز منفی است
تواند این باشد که با افزایش نـرخ  کند. دلیل این مطلب میتولید داخلی کاهش پیدا می

هـاي تولیـد   اي وارداتی افزایش پیدا کرده و با افزایش هزینـه سطهارز، قیمت کاالهاي وا
مربوط به متغیـر نـرخ ارز   سطح تولید کاهش پیدا کرده است. همچنین ضریب ،هابنگاه

.استدار درصد معنا5در سطح 
مثبت و منفی نـرخ  بینی غیرقابل پیشهاياثرات شوكمتقارن بودننابراي آزمون 

نتـایج  از آزمون والد استفاده شده اسـت. بـر اسـاس   الص داخلی،ارز بر سطح تولید ناخ
. لـذا  است946/0و مقدار احتمال آن 0046/0برابر با Fآزمون آزمون والد، مقدار آماره

بـر  مثبـت و منفـی نـرخ ارز    بینی غیرقابل پیشهايبودن اثرات شوكنامتقارنفرضیه
د.روي سطح تولید ناخالص داخلی پذیرفته نخواهد ش

بینی قابل پیشغیربینی وقابل پیشهاينتایج مربوط به برآورد الگوي اثرات شوك
ارائه شده است.5در جدول ،هابر سطح قیمت

الگوي سومبرآوردنتایج ـ5جدول 
tمتغير

۹۷/۵-۷۲/۳-۰۰۱/۰
I۰۰۰۲/۰۰۳/۱۹۰۰۳/۰

M2۰۰۷/۰-۴/۶-۰۲۲/۰
PS۰۱۱/۰۰۹/۲۱۰۰۰/۰

UPS۰۰۳/۰۹۷/۴۰۰۰/۰

D1۷۴/۶۹۵/۳۰۰۳/۰
D2۵۸/۵۸۲/۳۰۰۴/۰

۹۶%2R۸۹/۱W.D

.منبع: يافته
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داشتهمنفیاثر هاسطح قیمتحجم نقدینگی بر ، افزایش 5بر اساس نتایج جدول 
هـا افـزایش   و این نتیجه با مبانی نظري مبنی بر اینکه با افزایش نقدینگی سطح قیمت

درصد، 5است. همچنین ضریب این متغیر در سطح معناداري پیدا خواهد کرد، سازگار 
هاي مجازي تعریف شده براي دوران قبل از انقـالب و دوران  ضریب متغیر.معنادار است

هاي مختلف تعریف و این امر نشان از وجود تفاوت بین دورههستنددار نگ نیز معنیج
شده دارد.

توان گفت کـه مینرخ ارز،بینیقابل پیشبینی و غیرهاي قابل پیشدر مورد شوك
شـده  بـرآورد ها دارند و بر اساس نتایج هر دو نوع شوك اثر مثبت بر روي سطح قیمت

، انـد ها شدهسطح قیمتبینی موجب افزایش و غیرقابل پیشبینیهاي قابل پیششوك
و بینـی اسـت  هاي غیرقابل پیشبینی بیشتر از شوكهاي قابل پیششوكدر حالی که

باشند.ها معنادار میضرایب این شوك
بینـی بینی و غیرقابل پـیش هاي قابل پیشاثرات شوكنامتقارن بودنبراي آزمون 

از آزمون والد استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون والد، ،هانرخ ارز بر سطح قیمت
. لـذا فرضـیه  اسـت 001/0و مقـدار احتمـال آن   6/71برابـر بـا   Fآزمون مقدار آماره

بـر سـطح تولیـد    بینـی  قابل پیشبینی و غیرهاي قابل پیشكبودن اثرات شونامتقارن
بینـی  قابـل پـیش  بینی و غیرهاي قابل پیشو شوكد شدناخالص داخلی پذیرفته خواه

ها ندارند.نرخ ارز اثرات برابري را روي سطح قیمت
بینی مثبت و منفی بر قابل پیشهاي غیرنتایج مربوط به برآورد الگوي اثرات شوك

ارائه شده است.6در جدول ،هاسطح قیمت
الگوي چهارمبرآوردنتایج ـ 6جدول 

مقدار احتمالtآماره رآورد شدهضریب بمتغیر
01/0- 74/2- 17/4عرض از مبدأ

I0001/06/20003/0
M20069/051/6 -0025/0
Neg0049/0-3/3 -003/0
Pos01/0 -93/9 -000/0
EX012/022/24003/0
D198/412/3004/0
D286/376/201/0

962%2R86/1W.D

.منبع: يافته
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سـطح  بینی مثبت و منفی بر پیشهاي غیرقابل، اثر شوك6بر اساس نتایج جدول 
هـا بیشـتر از اثـر    هاي مثبت بر سطح قیمتهستند؛ همچنین اثر شوكمنفی،هاقیمت
درصـد، 5هـا در سـطح معنـاداري   ضرایب مربوط به این شـوك .استهاي منفی شوك

باشند.معنادار می
سـطح  ،بـا افـزایش نـرخ ارز   ، به عبارت دیگـر استمثبتضریب مربوط به نرخ ارز 

تواند این باشد که با افزایش نرخ ارز، کند. دلیل این مطلب میپیدا میها افزایشقیمت
هـاي تولیـد   اي وارداتی افزایش پیـدا کـرده و بـا افـزایش هزینـه     قیمت کاالهاي واسطه

کنـد و ایـن امـر موجـب     افزایش پیدا میهکاالهاي تولید شد، قیمت تمام شدههااهبنگ
. همچنین ضریب مربوط بـه متغیـر نـرخ ارز در    شودافزایش قیمت کاالها و خدمات می

.استدار درصد معنی5سطح 
مثبت و منفی نرخ ارز بـر  بینی غیرقابل پیشهاياثرات شوكمتقارننابراي آزمون 

نتـایج آزمـون والـد، مقـدار     از آزمون والد استفاده شده است. بر اسـاس ،هاسطح قیمت
متقـارن ناباشد. لذا فرضیهمی005/0و مقدار احتمال آن 28/9برابر با Fآزمون آماره

بر سطح تولید ناخالص مثبت و منفی نرخ ارز بینی غیرقابل پیشهايبودن اثرات شوك
نرخ ارز اثرات مثبت و منفیبینیقابل پیشهاي غیرشوكورفته خواهد شدداخلی پذی

ها ندارند.برابري را بر سطح قیمت

هاگیري و پیشنهادنتیجه.6
بینـی و  قابـل پـیش  بینـی و غیـر  هاي قابـل پـیش  به بررسی اثرات شوكدر این تحقیق

ح تولیـد و سـطح   بینی مثبت و منفی نرخ ارز بر سـط هاي غیرقابل پیشهمچنین شوك
هـا روي سـطح   بودن اثرات این شـوك نامتقارنها پرداخته شد. همچنین فرضیهقیمت

ها آزمون گردید.تولید و سطح قیمت
بینی نـرخ ارز بـر سـطح    قابل پیشهاي غیربه دست آمده اثر شوكبر اساس نتایج 

و اثـر  هستندبینی نرخ ارز بر سطح تولید، منفیهاي قابل پیشتولید مثبت و اثر شوك
بینـی  قابـل پـیش  هاي غیـر شوكاثربینی بر سطح تولید بیشتر ازهاي قابل پیششوك

هــاي اتخــاذ شــده توســط سیاســتگذاران بیشــتر از اســت؛ بــه عبــارت دیگــر سیاســت
در مـورد  . امـا دهـد قرار مـی تأثیربینی سطح تولید را تحت قابل پیشهاي غیرسیاست
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ها، این فرضیه پذیرفتـه شـده و لـذا اثـرات     ات این شوكمتقارن بودن اثرآزمون فرضیه
.استها بر سطح تولید متقارن این شوك

سـطح  بینـی نـرخ ارز بـر   قابـل پـیش  بینی و غیـر هاي قابل پیشدر مورد اثر شوك
هـا  هـا روي سـطح قیمـت   ، اثر هر دوي ایـن شـوك  ها بر اساس نتایج این تحقیققیمت
هـاي  ها بیشتر از اثـر شـوك  بینی بر سطح قیمتهاي قابل پیشو اثر شوكاستمثبت 

هاي اتخاذ شده توسط سیاسـتگذاران  است. به عبارت دیگر، سیاستبینی غیرقابل پیش
. در دهـد قرار میتأثیررا تحت هاقیمتبینی سطح قابل پیشهاي غیربیشتر از سیاست

ایـن فرضـیه  ، هـا ها بر سطح قیمـت آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات این شوكزمینه
ها نامتقارن خواهد بود.سطح قیمتها بر پذیرفته نخواهد شد و لذا اثرات این شوك

، بر سطح تولیدبینی مثبت و منفی نرخ ارزهاي غیرقابل پیششوكاثراتدر مورد
مثبـت بـوده و اثـر    هـا بـر سـطح تولیـد    اثر ایـن شـوك  ،بر اساس نتایج به دست آمده

. امـا فرضـیه  هسـتند هـاي مثبـت   ید بیشتر از اثـر شـوك  هاي منفی بر سطح تولشوك
هـاي غیرقابـل   ها بر سطح تولید پذیرفته شده و لذا شوكمتقارن بودن اثرات این شوك

. سطح تولید اثرات نامتقارنی نخواهند داشتبینی نرخ ارز برپیش
بـر  بینی مثبـت و منفـی نـرخ ارز   هاي غیرقابل پیششوكاثراتدر موردهمچنین 

منفـی  ها بـر سـطح تولیـد   اثر این شوك،، بر اساس نتایج به دست آمدههاح قیمتسط
. اسـت منفـی هـاي  بیشـتر از اثـر شـوك   هـا قیمتبر سطح مثبتهاي بوده و اثر شوك

بـر ایـن   ونخواهـد شـد  ها بر سطح تولید پذیرفتهمتقارن بودن اثرات این شوكفرضیه
اثـرات  هـا قیمـت سـطح  نرخ ارز بـر فیمثبت و منبینیهاي غیرقابل پیششوكاساس 

هاي مثبت و منفـی  . لذا با توجه به نامتقارن بودن اثرات شوكنامتقارنی خواهند داشت
ها باید به صورت متفاوت مواجهه با این شوكسیاستگذاران اقتصادي در زمینهنرخ ارز،

ذ نماینـد تـا   ود، سیاست مناسبی را اتخـا از یکدیگر رفتار نمایند و بر اساس شرایط موج
را به حداقل آنهاآمده، وجودبههاي بتوانند در صورت وجود اثرات منفی ناشی از شوك

برسانند.   
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