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1

ابراهین هبدیبى
سکینه اوجیههر
تاریخ دریافت8930/20/81:

*2

تاریخ پذیزش8930/80/81 :

چكيده
هـذف اصلی این مماله ،تشسػی سفتاس ؿاخص فـاس تاصاس اسص ( ،)EMPدس التصاد ایشان عـی درس ی 1390-1370 :3-1
میتاؿذ؛ تذینمنظوس اتتذا ؿاخص  EMPتا تهواسگیشی یه سرؽ الگو-مؼتمل محاػثه گشدیذ؛ نتایج این تشآرسد نــان
میدهذ وه ؿاخص فـاس تاصاس اسص ،ماهیتی غیشخغی داؿته ر تاصاس اسص ایشان عی درس ی موسد تشسػـی هوـواس تـا فــاس
واهؾ یا افضایؾ اسصؽ پول داخلی مواجه تود اػت؛ ػالر تش این ،دس هیچ درس ای حشوتی یىنواخـت ر تـذرن فــاس سا
تجشته نىشد اػت؛ چنین نتیجهای سرؿن میػاصد وه تشای تحلیل فـاس تاصاس اسص دس ایشان تایذ اص الگوهای غیشخغی تهش
گشفت؛ اص اینسر دس ادامه تا تهواسگیشی الگوی خودسگشػیو تا انتمال مالیـ ( ،)STARفــاس تـاصاس اسص دس ایـشان مـوسد
تشسػی لشاس گشفت؛ دساین تشسػی ػالر تش رلفه های متغیش راتؼته ( ،)EMPنحو ی اثشگـزاسی در متغیـش نـشو تـوس ر
تغییشات حج پول نیض تش  EMPموسد آصمون لشاس گشفت؛ نتایج حاصل اص تشآرسدها حاوی اص آن اػت وه تغییشات حجـ
پول ر نشو توس دس سطی افضایؾ فـاس تاصاس اسص ،تأثیش مثثت ر مؼناداسی تش  EMPداؿتهانذ؛ اما دس سطی واهؾ فـاس تاصاس
اسص ،ضشیة نشو توس  ،منفی ر ضشیة تغییشات حج پول ،تیمؼنی تود اػت.
کليد واژهها :فـاس تاصاس اسص ،التصاد ایشان ،الگوی STAR
طبقهبندی F31, E31, F41,C1:JEL
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 .1مقدمٍ
تحت نظا نشو اسص ؿنارس مذیشیت ؿذ  ،ماصاد ػشضه یا تماضا تشای پول سایج وـوس ،مؼووالً تا تشویثـی
اص تغییشات نشو اسص ر رخایش خاسجی ،تؼذیل میگشدد؛ محممان تالؽ نوود انذ تا تـا اػـتفاد اص مفهـو
فوق ،ؿاخصی سا مؼشفی نواینذ وه تهخوتی نوایانگش این تؼـذیالت تاؿـذ ،دس هوـین ساػـتا ،گـشیتن ر
سرپش ،)1977(1ارلین تاس مفهو فـاس تاصاس اسص )EMP( 2سا مغشح وشدنذ؛ این محممان ،مجووع تغییـشات
نشو اسص ر رخایش خاسجی سا EMP ،نامیذنذ ،پغ اص آن ،تویش )1978(3ر سرپش ر تشنوفؼىی ،)1980(4مذل
التصاد تاص ووچه )SOE( 5سا تهجای چاسچوب گشتین ر سرپش ،تهواس گشفتنذ ،ایـن محممـان تـهمنظـوس
تهثود ؿاخص  ،EMPتاتغ ػىغالؼول تانه مشوضی سا تؼشیف نوودنـذ ،اگشچـه دس چـاسچوب مؼشفـی
ؿذ توػظ سرپش ر تشنوفؼىی ( ،)1980ؿاخص فـاس تاصاس اسص ،هنوص تشویثی خغی اص تغییشات نشو اسص ر
رخایش خاسجی اػت ،اما رصنهای این تشویة ،خیلی مـخص نیؼتنذ.
6
مه تشین مغالؼه انجا ؿذ سری ؿاخص  ،EMPتوػـظ ریوـاسن ( ،)1997انجـا ؿـذ اػـت.
ریواسن محذردیت مغالؼات لثلی سا تؼذیل وشد ر تا دس نظش گشفتن فـش چؼـثنذگی ،یـه الگـوی
 SOEاص نوع  IS-LM-ASػاخته اػت .ؿاخص  EMPمغشح ؿذ دس مغالؼات روش ؿـذ تـش پایـه
سرؽ الگو-راتؼته ،7تؼشیف ر تشآرسد ؿذ انذ؛ اص اینسر سرؽ تشآرسد ؿاخص ،سرؽ الگو -راتؼته نامیذ
میؿود .تشخی التصاددانان ماننذ ایچن گیشین ر هوىاسان ،)1995(8انتماداتی ته این سرؽ داؿتهانـذ ،اص
نظش این محممان ،الگوهای ػاختاسی تؼیین نشو اسص ،تشای توضیح ،مـىل هؼتنذ ضوناً دس پـیؾتینـی
ووتــا مــذت نیــض ؿىؼــت مــیخوسنــذ اص ایــنسر ،ایچــن گیــشین ر هوىــاسان ( )1995ر ػــاچض ر
هوىاسان )1996(9سرؽ الگو -مؼتمل 10سا مؼشفی نوودنذ؛ 11اػتاراسن )2007(12نـان داد اػت نتـایج
حاصل اص تهواسگیشی این در سرؽ تشای محاػثه  EMPمنجش ته تشآرسدهای مختلفـی مـیگـشدد وـه
لاتل لیاع تا یىذیگش نیؼتنذ (لیو ر صانگ.)78-76 :2009 ،13
1. Griton and Roper
2. Exchange Market Pressure
3. Boyer
4. Roper and Turnovsky
5. Small Open Economy
6. Wemark
7. Model. Dependent
8. Eichengreen et al
9. Sachs et al
10. Model. Independent
 .11دس سرؽ الگو .راتؼته ،تؼشیف ر تشآرسد  ،EMPتش اػاع یه الگوی ػاختاسی تؼیین میؿود دس حالی وه دس سرؽ الگو .مؼتمل ،رصن مؤلفه
های  EMPتا اػتفاد اص ؿیو ها ی آماسی ،محاػثه میگشدد .تشای اعالػات تیـتش ته گیالل ( )Gilal, 2011مشاجؼه ؿود.
12. Stavarek
13. Liu and Zhang
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اگشچه نشو اسص ر ػوامل تؼیینوننذ آن هوواس اص جزاب تشین موضوػات تحمیك محممـان داخلـی
تود اػت؛ اما ووتش مغالؼهای ته تجضیه ر تحلیل فـاس تاصاس اسص دس ایشان پشداخته اػت ،ؿـاخص فــاس
تاصاس اسصدس ایشان توػظ تهونیاػىویی ر ؿیوا ( )1998ر ضیایی ( )2012موسد مغالؼه لشاس گشفته اػـت
دس هش در مغالؼه ؿاخص  EMPتهصوست خغی تشسػی ؿذ اػت؛ اما دس تحمیك حاضش تـالؽ ؿـذ
اػت تا سفتاس ؿاخص فـاس تاصاس اسص سػوی دس ایشان عـی ( )1390-1370 :3-1تـا اػـتفاد اص الگـوی
غیشخغی خودسگشػیو تا انتمال مالی ( )STARتشسػی گشدد .مغالؼه وومـا  )2011(1تنهـا مغالؼـهای
اػت وه تا اػـتفاد اص الگـوی مـاسووف ػـونیچینگ ،سفتـاس غیشخغـی فــاس تـاصاس اسص دس جوهـوسی
لشلیضػتان سا موسد تجضیه ر تحلیل لشاس داد اػت؛ این دس حالی اػت وه تهنظش میسػذ اص آن جـا وـه
انتمال تین در سطی  2دس تاصاس اسص تهصوست ناگهانی انجا نوی گیشد اػـتفاد اص الگـوی خودسگشػـیو تـا
انتمال مالی الگوی مناػةتشی جهت تحلیل آن تاؿذ ،نتایج حاصل اص تشآرسد الگو نیض نــاندهنـذ ی
صحت انتخاب الگوػت.
مماله حاضش دس  6لؼوت تنظی ؿذ اػت دس تخـؾ در  ،پیــینه تحمیـك آرسد ؿـذ اػـت ،دس
تخؾ ػو  ،سرؽهای مختلف محاػثه فـاس تاصاس اسص ،ته اختصاس توضیح داد ؿذ اػت مثانی نظـشی
دس تخؾ چهاس ر نتایج تجشتی نیض دس تخؾ پنج اسایه ؿذ اػت یه جوغتنذی اص ممالـه دس تخـؾ
آخش صوست گشفته ر ػپغ پیـنهادهایی اسایه گشدیذ اػت.
 .2پیشیىٍ تحقیق
مغالؼه گشیتن ر سرپش ( )1977تهػنوان ارلین مغالؼه تا موضوع فـاس تاصاس اسص ؿـناخته ؿـذ اػـت دس
این مغالؼه گشیتن ر سرپش ؿاخص  EMPسا تشای داد های  1974-1952وـوس وانادا محاػثه نوـود
اػت ،سرؽ گشیتن ر سرپش مثنای واس تؼیاسی اص مغالؼات گشدیذ اػت .پغ اص گشیتن ر سرپـش (،)1977
ریواسن ،)1995( 4تا اػتفاد اص یه الگوی ػاد  ،فـاس نشو اسص ر دسجه دخالت تانه مشوـضی دس تـاصاس
اسص سا تشای التصاد وانادا عی درس ی 1990-1975محاػـثه نوـود اػـت سرؽ مؼشفـی ؿـذ توػـظ
ریواسن اص مؼشرفتشین سرؽهای محاػثه  EMPمی تاؿذ وه تاونون مغالؼات متؼذدی تا اػتفاد اص
این سرؽ ته تحلیل ؿاخص فـاس تاصاس اسص پشداختهانذ.
3

1. Kumah
 . 2منظوس اص سطی دس مغالؼه حاضش ،سطی فـاس تاصاس اسص دس جهت افضایؾ اسصؽ پول داخلی ر سطی فـاس تاصاس اسص دس جهت واهؾ اسصؽ پول داخلی
اػت.
3. Griton and Roper
4.Weymark
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یىی دیگش اص سرؽهای پایه تشای محاػثه ؿاخص فـاس تاصاس اسص ،سرؽ ایچن گیشین ر هوىـاسان
( )1995میتاؿذ ،ایچـن گیـشین ر هوىـاسان ( )1995دس مغالؼـهای تـه منــظوس تجضیــه ر تحــلیل
ػـشایـتپزیشی تحشان پولی تین وـوسها ؿاخص  EMPسا تهگونهای دیگش تؼشیف ر محاػثه نوودنذ،
مغالؼات متؼذدی تا اػتفاد اص سرؽ اسایه ؿذ توػـظ ایچـن گیـشین ر هوىـاسان ؿـاخص  EMPسا
محاػثه نوود انذ.
2
پــوػو ر اػـپــالدس ( )1997تـا اػـتفاد اص سرؽ ریوـاسن ،ؿـاخص  EMPسا تـشای داد هـای
 1996-1992وـوس فنالنذ محاػثه نوود ر مـاهذ وشدنذ وه میانگین این ؿاخص غالثاً منفی اػت.
تهونی اػىویی ر ؿیوا ( )1998تا اػتفاد اص داد های  1990-1959ایشان ،ؿاخص  EMPسا تـشای
نشو اسص سػوی ر تاصاس ػیا محاػثه نوود انذ؛ این محممان پغ اص محاػـثه ؿـاخص  EMPتـه سرؽ
گشیتن ر سرپش ( )1977تأثیش متغیشهای سؿذ پول ،سؿذ دسآمذ ،نشو تغییش ضشیة پول ر نشو توس آمشیىا
سا تش ؿاخص مزووس موسد آصمون لشاس دادنذ .نتـایج حاصـله نــان مـیدهـذ وـه ضـشایة متغیشهـای
توضیحی مؼناداس اػت ػالر تش این ،این نتایج نؼثت ته انتخاب نشو اسص تـاصاس ػـیا دس تشاتـش نـشو اسص
سػوی حؼاع اػت ،دس تاصاس سػوی فـاس تاصاس اسص رخایش سػوی ایشان سا واهؾ میدهذ.
وولؼچن )2000( 3نیض تا انذوی تغییش دس سرؽ ریواسن ،ؿاخص  EMPسا تشای پول سایـج وــوس
ؿیلی عی  1998-1990محاػثه نوود؛ نتایج حاصل اص مغالؼه ری حاوی اص سرنذ صؼودی این ؿاخص
اػت.
5
4
پنتیىاػت ر هوىاسان ( )2001فـاس تاصاس اسص سا تشای  5وـوس ػضو اتحادیه اسرپا دس مماتل مـاسن
آلوان عی  1994-1980محاػثه نوود انذ ،نتایج حاصل اص مغالؼه این محممان نـان میدهذ وه فـاس
تاصاس اسص میتوانذ تهرػیله سؿذ پول تغییش دس تفاضل نشو تهش تلنذمذت ،وؼشی تودجه ر حؼاب جاسی،
توضیح داد ؿود .این محممان نیض تا اػتفاد اص سرؽ گشیتن ر سرپش ( )1977ؿاخص فــاس تـاصاس اسص سا
محاػثه وشد انذ.
یونوع )2005(6دس مغالؼهی خود ته آصمون تجشتـی اثـش ػیاػـت پـولی تـش  EMPتـشای وــوس
تنگالدؽ ر داد های فصلی  2003-1976پشداخته اػت ،تذینمنظوس ری اتتـذا ؿـاخص  EMPسا تـه
سرؽ گشیتن ر سرپش ( )1977محاػثه نوود ر ػپغ تا اػتفاد اص سرؽ  VECMنـان داد اػت وـه
ػیاػت پولی (انذاص گیشی ؿذ تش حؼة اػتثاس داخلی) اثش منفی ر مؼناداسی تش  EMPداسد.

1. Eichengreen et al
2. Poso and Spolander
3. Kohlschen
4. Pentecost et al
 .5تلظیه ،فشانؼه ،ایتالیا ،فنالنذ ر اػپانیا
6. Younus
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ووه ر لیاویش )2011(1تا اػتفاد اص سرؽ گشیتن ر سرپش ( )1977ؿاخص فـاس تـاصاس اسص سا محاػـثه
نوود ر ػپغ تا تهواسگیشی داد های ماهانه  2006-1995جهووسی چه دس  2الگوی  VARته این
نتیجه دػت یافتنذ وه نشو سؿذ اػتثاس داخلی دس الگوی ارل وه مشتوط ته سطی ثاتت نشو اسص میتاؿـذ،
تی مؼنی اما دس الگوی در وه دسآن نشو اسص ؿنارس مذیشیت ؿذ اػت مثثت ر مؼناداس اػـت ،هوچنـین
نشو تهش تفاضلی دس سطی ثاتت ،مؼناداس ر دس سطی ؿنارس مذیشیت ؿذ تیمؼنی اػت.
3
دی ماوذر ر هوىاسان )2010(2تالؽ نوود انذ تـا فــاس تـاصاس اسص سا دس  5وــوس آفشیمـایی عـی
 2005-1996ممایؼه نواینذ؛ ؿاخص  EMPمحاػثه ؿذ دس ایـن مغالؼـه تـهسرؽ ایچـن گیـشین ر
هوىاسان میتاؿذ ،این محممان تا تهواسگیشی الگوی  EGARCH-Mته این نتیجه دػت یافتنذ وـه
انثؼاط پولی تا  EMPتاالتش هوشا اػت دسحالیوه واهؾ اسصؽ نـشو اسص رالؼـی منجـش تـه وـاهؾ
 EMPمیگشدد.
گیالل )2011(4دس مغالؼهای تا اػتفاد اص سرؽ ریواسن ( )1995ؿـاخص  EMPسا تـشای وــوس
پاوؼتان ،عی ػالهای  2005-1976محاػثه نوود اػت ،ػالر تش این ،تا محاػثه مجذد ؿاخص تـا
سرؽ ایچنگیشین ر هوىاسان 5عی هوین درس ػوامل تؼیینوننذ فـاس تاصاس اسص سا دس  10وـوس 6موسد
موسد تشسػی لشاس داد ر ته این نتیجه دػت یافته اػت وه تاص تودن تجاسی ،تاص تودن ػشمایه ر دسآمـذ
رالؼی داخلی تهخوتی  EMPسا توضیح میدهذ.
ووما  )2011(7نیض نـان داد اػت وه ؿاخص فـاس تـاصاس دس وــوس لشلیضػـتان عـی ػـالهـای
 2005-1996سفتاسی غیشخغی داؿته اػت ،این محمك پغ اص محاػثه ؿاخص  EMPتـا اػـتفاد اص
سرؽ ریواسن ( )1995تا تهش گیشی اص الگوی ماسووف ػونیچینگ ،پویاییهای آن سا دس پاػخ ته سؿذ
پول ر توس عی  3سطی مختلف تشسػی مینوایذ ،نتایج حاوی اص اثش واهـی ػیاػت انمثا پولی تـش
فـاس تاصاس اسص دس درس فـاس افضایؾ اسصؽ پول میتاؿذ.
8
ضیایی ( )2012تا اػتفاد اص سرؽ ایچن گیشین ر هوىاسان ته محاػثه ؿاخص تاصاس اسص دس ایـشان
عی  2010-2005پشداخته ر تا تهش گیشی اص سرؽ  SVARاثشات این ؿاخص سا تـش لیوـت مصـشف
وننذ وؼشی تودجه ر اػتثاسات تخؾ خصوصی تحلیل نوود اػت ،نتایج حاصل اص تجضیه راسیانغ ر
1. Kemme and Lyakir
2. De Macedo et al
 .3آنگوال ،موصامثیه ،گینه تیؼانو ،ػانوتا ر واپه رسدر
4. Gilal
5. Eichengreen et al
 .6مالضی ،وش  ،طاپن ،انگلؼتان ،ایتالیا ،آلوان ،وانادا ،اػتشالیا ،ػنگاپوس ر پاوؼتان
7. Kumah
8. Eichengreen et al
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تواتغ ػول ر ػىغالؼول حاوی اص آن اػت وه هش گونه ؿون ناگهانی ته  EMPتاػث افضایؾ لیوت
مصشفوننذ ر وؼشی تودجه ر واهؾ اػتثاسات داخلی میگشدد .هوچنین تا رجود اینوه تأثیش EMP
تش اػتثاس داخلی ضؼیف اػت اما اثش اػتثاس داخلی تش فـاس تاصاس اسص لاتل مالحظه اػت.
 .3شاخصَای فشار بازار ارز
دس این لؼوت ،ػوذ تشین سرؽهای تشآرسد ؿاخص فـاس تاصاس اسص ته اختصاس توضـیح ؿـذ اػـت ،دس
پایان نیض هشیه اص سرؽهای مزووس تههوشا مضایا ر مؼایة تهعوس خالصه دس جذرل ؿـواس ( )1آرسد
ؿذ اػت.
 .3-1ريش گریته ي ريپر )1711(1الگًی پًلی فشار بازار ارز

گشیتن ر سرپش ( )1977تا تهواسگیشی سرؽ پولی تشای نشو اسص ر تشاص پشداختها الگویی سا تهصوست صیش
تشای فـاس نشو اسص مغشح نوودنذ:
()1

St  ft  1dt  2mt  1yt  2yt  t

ػوت چپ ساتغه فوق ،فـاس نشو اسص سا نـان میدهذ وه دس آن  S t , f tتهتشتیة تغییشات رخایش
خاسجی ر تغییشات نشو اسص می تاؿذ؛ دس صوست رجود نشو اسص ؿـنارس توـامی ػـذ تؼـادل اسص خـاسجی
توػظ تغییشات نشو اسص تؼذیل مـیگـشدد (  ) St  0, ft  0تـشػىغ ،دس نظـا نـشو اسص ثاتـت،
رخــایش خــاسجــی ،تـوـا فـــاس سا جــزب میونــذ ر نــشو اسص ثاتت نگـــه داؿـته مـیؿـود (
) St  0, ft  0؛ اما تحت یه نظا ؿنارس مذیشیت ؿذ  ،هش در ػامل یؼنی تغییشات نـشو اسص ر
تغییشات رخایش خاسجی تاصاس اسص سا تؼذیل میوننذ ( .) St  0, ft  0
ػــوت ساػ ـت ساتغــه ( ) 1ػوامــل مــوثش تــش فـــاس نــشو اسص سا نـــان مــیدهــذ وــه ػثاستنــذ اص
 d t , mtt , yt , ytوه تهتشتیة ،دسآمذ وـوس خاسجی ،دسآمذ داخلی وـوس موسد مغالؼه تماضای
خاسجی تشای پول داخلی ر اػتثاس داخلی میتاؿنذ ( گیالل.)25 :2011،2
 .3-2ريش ريپر ي تروًفسکی)1791(3

تشخالف سرؽ گشیتن ر سرپش وه دس ؿاخص  EMPته تغییشات رخایش خاسجی ر تغییـشات نـشو اسص رصن
مؼاری داد انذ ،سرپش ر تشنوفؼىی ( )1980اتتذا تا اػتفاد اص تخوـین  3مؼادلـه دس چـاسچوب IS-LM
ؿؾ پاسامتش سا محاػثه نوود ر پاسامتش رصن  سا حؼـاب نوـود انـذ ،ایـن پاسامتشهـا ؿـامل وــؾ
دسآمذی تماضای پول (  ) a1وـؾ تهش ای تماضا تشای پول (  ) a2حؼاػیت تولیذ ته ػغح خـــودؽ
1. Griton and Roper
2. Gilal
3. Roper and Turnovsky
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(  ) b1وـؾ تهش ای محصول داخلی (  ) b2حؼاػیت محصول نؼــثت تـه تغییـشات نـشو اسص (  ) b3ر
انحشاف نشو اسص اص تؼادل تلنذمذت (  ) میتاؿذ ،تذینتشتیة ؿـاخص فــاس تـاصاس اسص تـهصـوست صیـش
تؼشیف ؿذ اػت (گیالل.)29-26 :2011 ،
EMP  S t  f t

()2

1  b1 
a1 b3  b2   a2

()3

 

 .3-3ريش يیمارک)1771( 1

هیچیه اص در سرؽ فوق نـان نویدهنذ وه چه وؼشی اص فـاس تانه مشوضی اص عشیك خشیذ ر فشرؽ
رخایش اسص خاسجی واهؾ مییاتذ؛ دسحالیوه ریواسن ( )1997ضون مـذنظش لـشاس دادن ایـن نىتـه تـا
اػتفاد اص ؿاخص  EMPؿاخصی سا تشای دخالت تانه مشوضی ػاخته اػت؛ ؿاخص دخالـت تانـه
مشوضی نـان میدهذ وه چه وؼشی اص فـاس تانـه مشوـضی اص عشیـك خشیـذ ر فـشرؽ رخـایش اسصی
واهؾ مییاتذ ،ریواسن تا تؼظ یه مذل التصاد تاص ووچه ،ؿاخص فـاس نشو اسص سا تـهصـوست صیـش
محاػثه مینوایذ:
()4

EMP  St  f t

()5

1
a 2  b2



 a 2وـؾ تهش ای تماضا تشای پول ر  b2حؼاػیت لیوت داخلی نؼثت تغییشات نشو اسص مـیتاؿـذ
(گیالل.)35-30 :2011 ،
2

 .3-4ريش ایچه گیریه ي َمکاران ( ،)1775ريش الگً-مستقل

ؿاخص فـاس تاصاس اسص مؼشفی ؿذ توػظ ایچـن گیـشین ر هوىـاسان ( )1995یـه تشویـة خغـی اص
تفاضل نشو تهش  ،دسصذ تغییشات نشو اسص ر دسصذ تغییشات رخایش خاسجی میتاؿذ ،تفارت این ؿـاخص
تا ؿاخص ریواسن دس رصن ؿـاخص اػـت؛ دس سرؽ ایچــن گیـشین ر هوىـاسان ( )1995رصنهــای
مؤلفههای ؿاخص ،ػاختاسی نیؼتنذ تلىه این رصنها ،انحشاف اػتانذاسد نوونه اص هش ػه مؤلفه هؼتنذ،
ؿاخص نهایی  EMPػاخته ؿذ توػظ این محممان تهصوست صیش میتاؿذ:
1. Weymark
2. Eichengreen et al
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()6

 it

t

i

1

i



/ Bt  f t  / B f 

t

f

1

f

EMP  S t / S t 

 : S tػغح نشو اسص  : Btپایه پولی :  f ،انحشاف مؼیاس تفاضل تین تغییشات نؼـثی دس نؼـثت رخـایش
خاسجی ر پایه پولی دس وـوس مثذأ ر وـوس موسد تشسػی ر   iانحشاف مؼیاس تفاضل نشو تهش میتاؿذ
(لیو ر صانگ.)81 :2009 ،1
جديل  :1مقایسٍ ريش َای عمدٌ برآيرد شاخص فشار بازار ارز
عىًان ريش

مسایا

سرؽ گشیتن ر سرپش)1977(2

ػادگی سرؽ

سرؽ سرپش ر تشنوفؼىی)1980(3

رصن تشویة خغی مؤلفه های EMP
متفارت اػت.
محاػثه ارصان ساحتتش اص سرؽ سرپش ر
تشنوفؼىی اػت ،ضوناً اص رصن داد ؿذ
میتوان تهػنوان ؿاخص دخالت تانه
مشوضی اػتفاد نوود.
محاػثه رصن تشویة  EMPتا اػتفاد اص
تىنیههای آماسی انجا میؿود.

سرؽ ریواسن ()1997
سرؽ ایچن گیشین ر هوىاسان
()1995

معایب
رصن تشویة خغی مؤلفه های  EMPمؼاری
اػت.
محاػثه رصن تشویة  EMPپیچیذ اػت.
تهدلیل اػتفاد اص الگوی ػاختاسی دس تؼیین رصن
تشویة  EMPتشای توضیح مـىل تود ر دس
پیؾتینی ووتا مذت ،ؿىؼت میخوسنذ.
تنوع دس تىنیههای آماسی موسد اػتفاد

منثغ :یافتههای تحمیك

 .4مباوی وظری ي الگًی تحقیق
فـاس تاصاس اسص دس مغالؼات مختلف ،ته ؿیو های گوناگونی تؼشیف ؿذ اػت؛ اما تیـتش مغالؼات EMP
سا تهػنوان ػاسضه پولی ناؿی اص ماصاد تماضا یا ػشضه پول داخلی مؼشفی وشد انذ وه ته ػیاػـتگزاسان
پولی فـاس راسد مینوایذ تا اص اتضاسهای پولی تشای تؼىین اختالالت افـضایؾ یـا وـاهؾ اسصؽ پـول
داخلی اػتفاد وننذ؛ ووما ( ،)2011فـاس تاصاس اسص سا ته  3نوع فـاس مجضا تجضیـه نوـود اػـت؛ فــاس
افضایؾ اسصؽ پول 4فـاس واهؾ اسصؽ پول 5ر حشوت عثیؼی نشو اسص؛ اص نظش ری فـاس تاصاس اسص داسای

1. Liu and Zhang
2. Griton and Roper
3. Roper and Turnovsky
4. Appreciation Pressure
5. Depreciation Pressure
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ماهیتی غیشخغی اػت؛ ووما ( )2011تشای نـان دادن این مؼأله الگویی سا تهصوست صیش اسایه نوود
اػت:
d
فش ونیذ تواصن پول حمیمی )  (mt  ptتهصوست یه تاتغ خغی-لگاسیتوی اص دسآمـذ ) ( y t
ر نشو تهش داخلی )  (itتاؿذ:
mtd  pt  yt  it  t

()7

وه دس آن  ,  ،ر   tتهتشتیة وـؾ پول نؼثت ته نشو تهش  ،وــؾ دسآمـذی پـول ر متغیـش
ؿون پیؾتینی نـذ تماضای پول میتاؿذ ،تا فش یه گزاس وامل اص توس خاسجی تـه لیوـتهـای
داخلی اص عشیك نشو اسص (وه دس اینجا تهػنوان لیوت داخلی پول خاسجی تؼشیف ؿذ اػت) عوسیوـه
تشاتشی لذست خشیذ مغلك ( )PPPحفظ ؿود میتوان تهجای لیوت داخلی (  ) ptػثاست  et  ptسا
جایگضین نوود ،هوچنین تا مذنظش لـشاس دادن تشاتـشی نـشو تهـش غیشپوؿــی )UIP( 1دس تصـویوات
انتخاب ػثذ داسایی افشاد میتوان ته جای نشو تهش داخلی )  (itمؼادل آن یؼنـی ) it  E (et 1 I t

سا لشاس داد تذینتشتیة مؼادله ( )7تهصوست صیش تیان میگشدد:
()8

mtd  (et  pt )  yt   (it  E (et 1 I t ))   t

وه دس آن it ،نشو تهش خاسجی ر  ptلیوت خاسجی اػت؛ ػثاست ارلین پشانتض دس تـش گیشنـذ  PPPر
پشانتض در منؼىغ وننذ  UIPاػت et .نـشو اسص اػـوی ر  Eػولگـش انتظـاسات اػـت عـوسیوـه
)  E (et 1 I tتغییش نشو اسص آتی سا تا توجه ته اعالػات درس جاسی تیان میونذ؛ ػشضه پول داخلـی
اص حاصل جوغ اػتثاسات داخلی )  (d tر رخایش خاسجی )  (rtتا فش ضشیة فضاینذ یـه تـهدػـــت
میآیذ:
()9
mt  d t  rt
ػالر تش این فش میؿود وه ػیاػتگزاسان پولی تا خشیذ ر فشرؽ اسص عثك لاػذ صیش دس تـاصاس اسص
خاسجی دخالت مینواینذ:
()10

rt   et

وه دس آن ،پاسامتش  میضان دخالت تانه مشوضی دس تاصاس اسص سا نـان میدهذ ،اگش این پاسامتش تشاتـش
تا صفش تاؿذ ته این مؼناػت وه نظا نشو اسص وامالً ؿـنارس اػـت ر نـشو اسص فمـظ تـش پایـه تغییـشات
1. Uncovered Interest Parity
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متغیشهای اػاػی التصاد تؼیین خواهذ ؿذ ،تا دیفشانؼیلگیشی اص مؼادالت ( )8ر ( )9تغییشات دس تماضا
ر ػشضه پول تهصوست صیش خواهذ تود:
mtd  et  pt  yt   ( E (et 1 I t )  et   t

()11

mt  d t  rt

()12

تا دس نظش گشفتن تؼادل دس تاصاس پول ،نشو اسص تؼادلی تهصوست تـاتؼی اص متغیشهـای وـالن التصـادی ر
دسجه دخالت تانه مشوضی ته ؿىل صیش خواهذ تود:
()13

) (pt  yt  it   ( E (et 1 I t )  d t   t

1
) (1    

et 

تغییشات دس نشو اسص تهعوس رػیؼی ته پاسامتش  تؼتگی داسد ،رلتی این پاسامتش ته تـینهایـت میـل
ونذ تغییشات نشو اسص صفش خواهذ تود .رلتی    یؼنی اینوه تانه مشوـضی تـا فـشرؽ اسص اص
واهؾ اسصؽ پول داخلی جلوگیشی میونذ ر تشػىغ    ته این مؼنی اػت وه تانه مشوضی
تا خشیذ اسص فـاس افضایؾ اسصؽ پول داخلی سا میواهذ.
تا مذنظش لشاس دادن ساتغه تین دخالت تانه مشوضی ر حشوت نشو اسص میتوان فـاس تـاصاس اسص سا تـه
پیشری اص ریواسن ( )1998تؼشیف نوود:
EMPt  et  rt

()14

   1,0

ضشیة  ،تنا ته فش
حؼة  تیان نوود:

منفی اػت ،تا اػتفاد اص ساتغه ( )10میتوان مؼادله  EMPسا میتوان تـش
EMPt  (1t   )et

()15
ساتغه ؿواس ( )15استثاط غیشخغی دسجه دخالت تانه مشوضی (  ) ر وــؾ نـشو اسص نؼـثت تـه
رخایش خاسجی (  )سا دس مؼادله فـاس تاصاس اسص نـان میدهذ ،تناتشاین هوانعوس وـه دس جـذرل ؿـواس
( )2مـخص ؿذ اػت  EMPدس عول صمان سفتاسی غیشخغی خواهذ داؿت:
جديل  :2رفتار غیرخطی شاخص EMP

EMP  0,   0andet  0
فـاس افضایؾ اسصؽ پول

منثغ :مغالؼه ووما ()2011

EMP  0,   0
حشوت عثیؼی نشو اسص

EMP  0,   0andet  0
فـاس واهؾ اسصؽ پول

ججج
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تناتشاین تا توجه ته ماهیت غیشخغی فـاس تاصاس اسص تایذ اص الگوهای غیشخغـی تـهمنظـوس تجضیـه ر
تحلیل ػوامل مؤثش تش آن اػتفاد نوود (ووما .)118-116 :2011 ،
2
الگوهای خودسگشػیو آػتانهای )TAR( 1وه تهرػیلهی تی ػـی ( )1989مؼشفـی گشدیـذ ،الگـوی
خودسگشػیو تا انتمال مالی  )STAR(3وه توػظ لووىونن ر هوىـاسان )1988( 4اسایـه ؿـذ ر الگـوی
چشخؾ ماسووف 5وه توػظ هامیلتون )1989( 6مؼشفی ؿذ اػت ،اص مؼشرفتشین الگوهـای غیشخغـی
هؼتنذ وه دس تشگیشنذ تغییش سطی میتاؿذ .الگوهای خودسگشػیو آػتانهای ر چشخؾ ماسووف ،انتمـال
ناگهانی تین سطی ها سا مـخص میوننذ دسحالیوه پویاییهای الگوی  STARتاػـث انتمـال مالیـ
تین در سطی میگشدد (وی ر تاتاچاسیا )446 :2009 ،7دس تحمیك حاضش تهمنظوس تشسػی سفتاس غیشخغی
فـاس تاصاس اسص اص الگوی  STARاػتفاد میگشدد ،نتایج تحمیك حاوی اص صحت انتخاب الگوػت صیـشا
ػشػت انتمال تین در سطی ػذد ووچىی تهدػت آمذ اػت.
محممان دس مغالؼات خود ،متغیشهای مختلفی سا تهػنوان توضیحدهنذ هـای فــاس تـاصاس اسص مـوسد
اػتفاد لشاس داد انذ ،توس  ،اػتثاس داخلی ،تشاص حؼاب جاسی ،حج پول ،دسآمذ ر وؼشی تودجه اص جوله
متغیشهای مـتشن تین مغالؼات اػت ،دس مغالؼات تهونـیاػـىویی ( )1998ر ضـیایی ( )2012تـأثیش
متغیشهای مزووس تش ؿاخص  EMPوـوس ایشان (تهعوس خغی) موسد تجضیه ر تحلیل لشاس گشفته اػت،
اما هذف اص تحمیك حاضش تشسػی ػوامل توضیحدهنذ سفتاس غیشخغی فـاس تاصاس اسص میتاؿذ ،تنـاتشاین
ته پیشری اص ووما ( )2011اص متغیشهای توس ر سؿذ حج پول تذینمنظوس اػتفاد میگشدد.
تا افضایؾ نشو توس ضون واهؾ اسصؽ پول داخلی ،فـاس تاصاس اسص افضایؾ مییاتـذ؛ ایـن دس حـالی
اػت وه دس التصادهای وه ػیاػت هذفگزاسی توس ر نشو اسص سا دنثال مـیوننـذ ،تـا انتمـال هـذف
گزاسی ػیاػت پولی اص ثثات نشو اسص ته نشو توس  ،نشو توس واهؾ میتایذ اما فـاس تـش تـاصاس اسص صیـاد
میؿود (گیالل )179 :2011،8دس نتیجه ساتغه مؼىوػـی تـین تـوس ر  EMPرجـود خواهـذ داؿـت،
تناتشاین دس مجووع میتوان گفت نحو ی اثشگزاسی نشو توس تش  EMPمثه خواهذ تود ،موىن اػت
دس تشخی درس ها این ساتغه مؼتمی ر دس ػایش درس ها مؼىوع تاؿذ ،اص اینسر متغیش نشو توس میتوانـذ
تهػنوان یه متغیش توضیحدهنذ سفتاس غیشخغی  EMPاػتفاد ؿود.
1. Threshold Autoregressive Model
2. Tsay
3. Smooth Transition Autoregressive Model
4. Luukkonen et al
5. Markov Switching Model
6. Hamilton
7. Kim and Bhattacharya
8. Gilal
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تشاػاع تؼیاسی مغالؼات تجشتی حج پول ر  EMPتهعوس مثثت هوثؼـته هؼـتنذ ،افـضایؾ دس
ػشضه پول تاػث افضایؾ لیوتهای داخلی میؿود دس نتیجه ،سلاتتپزیشی واالهای داخلـی دس تـاصاس
تینالوللی واهؾ یافته حؼاب جاسی و میؿود ر این مؼأله منجش ته افـضایؾ فــاس وـاهؾ اسصؽ
پول داخلی میگشدد (گیالل.)179 :2011،
ووما ( )2011نیض دس مغالؼه خود نـان داد اػت وـه دس درس فــاس وـاهؾ اسصؽ پـول داخلـی
ػیاػت پولی انمثاضی اص فـاس تاصاس اسص میواهذ؛ امـا دس درس افـضایؾ فــاس تـاصاس اسص ػیاػـت پـولی
انثؼاعی ،منجش ته واهؾ فـاس افضایؾ اسصؽ پول میگشدد ،تناتشاین تغییشات حج پول نیـض اص جولـه
متغیشهایی اػت وه ؿایذ تتوانذ سفتاس غیشخغی ؿاخص  EMPسا توضیح دهذ.
 .5وتایج تجربی تحقیق
دس مغالؼه حاضش اتتذا ؿاخص فـاس تاصاس اسص تشای داد های فصلی  1390-1370 :3-2محاػثه گشدیذ
اػت؛ ته منظوس تشآرسد ؿاخص فـاس تاصاس اسص تـه پیـشری اص ادراسدص )2002(1ر وومـا  )2011(2اص جوـغ
رصنی تغییشات نشو اسص سػوی ر تغییشات رخایش خاسجی 3اػتفاد ؿذ اػت ،رصن موسد اػـتفاد دس ایـن
سرؽ ،نؼثت گـتارس در نوونه مشتوط ته تغییشات نـشو اسص تمؼـی تشگــتارس در نوونـه مشتـوط تـه
تغییشات رخایش خاسجی میتاؿذ ،نتایج تهدػت آمذ نـان میدهذ وه ؿاخص EMPعی درس ی مـوسد
تشسػی ممادیشی مثثت یا منفی داسد اما تا رجود اینوه دس تشخی ػالها تغیییشات نـشو اسص صـفش تـود
ؿاخص  EMPدس هیچ صمانی مؼادل تا صفش نثود اػـت؛ دس مغالؼـه وومـا ( )2011ؿـاخص EMP
داسای ػه سطی فـاس افضایؾ اسصؽ پول فـاس واهؾ اسصؽ پول ر حشوت عثیؼی نشو اسصاػت؛ اما تـه
نظش میسػذ فـاس تاصاس اسص دس ایشان فمظ تاتغ در سطی فـاسافضایؾ یـا وـاهؾ اسصؽ پـول مـیتاؿـذ،
تناتشاین دس ول درس موسد تشسػی فـاس تاصاس اسص تهصوست فـاس واهؾ اسصؽ پول داخلـی یـا افـضایؾ
اسصؽ پول داخلی رجود داؿته اػت؛ پغ ؿـاخص  EMPدس ایـشان عـی درس ی 1390-1370 :3-2
سفتاسی غیشخغی داؿته ر تشای تجضیه ر تحلیل آن میتوان اص الگوی غیشخغی  STARاػتفاد نوود.
الگوی خودسگشػیو تا انتمال مالی ( )STARاص مشتثه  pتهصوست صیش تؼشیف ؿذ اػت:
()16

y t φ0 w t (φ1 w t ) F (st ;  , c) u t

) {u t } ~ iid(0,  2

,

1. Edwards
2. Kumah
 .3متغیش خالص داسایی های خاسجی ته ػنوان متغیش تمشیثی رخایش خاسجی اػتفاد ؿذ اػت .ضوناً منثغ توامی داد های موسد اػتفاد تانه مشوضی
مشوضی تود اػت.
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وه دس آن ) F (s t ;  , cتاتغ انتمال اػت وه ممادیشی تین صـفش ر یـه داسد s t ،متغیـش انتمـال
اػت (وه توػظ محمك مـخص می گشدد) پاسامتش  cآػتانه مـیتاؿـذ وـه مولؼیـت تـاتغ انتمـال سا
مـخص میػاصد ر  ؿیة تاتغ انتمال اػت  w t  (1, y t 1,..., y t  p )تـشداس متغیشهـای توضـیحی
ؿــامل ػــش اص مثــذأ ر نخؼــتین  pرلفــه اص متغیــش  y tاػــت؛  φ 0  ( 00,..., 0 p )تــشداس
پاسامتشهای لؼوت خغی ر  φ1  ( 10, ,..., 1 p )تشداس پاسامتشهای لؼوت غیشخغی الگـو هؼـتنذ
دس این مذل تهساحتی میتوان متغیشهای تشرنضا سا نیض راسد وشد.
تاتغ انتمال مؼووالً ته در ؿىل لجؼتیه ( )LSTARیا نوایی ( )ESTARاػتفاد مـیگـشدد ،دس
ؿىل لجؼتیه تاتغ انتمال تهصوست ساتغه ( )17ر دس ؿىل نوایی تهصوست ساتغه ( )18میتاؿذ.
()17
()18

 0
 0

F L(s t ;  , c)  1  exp(  (s t c)) ,
1

F E (s ;  , c)  1  exp(  (s t c) 2 ) ,

پاسامتش ؿیة  ،ػشػت انتمال اص سطی  0ته  1سا نیض نــان مـیدهـذ ،تـهمنظـوس تـشآرسد الگـوی
1
 STARمشاحل ریل تهتشتیة انجا میگشدد:
تشسػی پایایی متغیشها تؼیین رلفه تهینه مذل آصمون خغی تودن دس تشاتش  LSTARیـا ESTAR
تودن مذل 2ر تؼیین متغیش انتمال تؼیین ممادیش ارلیه ر دس نهایت تشآرسد مذل ر آصمونهـای تـخیصـی
انجا میؿود.
دس ارلین مشحله پایایی متغیشهای  EMPتوس ر سؿذ حج پول تا تهواسگیشی آصمـونهـای دیىـی
فولش موسد آصمون لشاس گشفت نتایج حاصل اص این آصمون حاوی اص پایـایی متغیشهـای مـزووس دس ػـغح
میتاؿذ؛3ػپغ تا لشاس دادن  10رلفه ته ػنـوان تؼـذاد رلفـه تهینـه تشاػـاع آمـاس آوانیـه ،آصمـون
غیشخغی تودن مذل انجا ؿذ نتایج حاصل اص آصمون غیشخغی وـه تشاػـاع یـه آصمـون تودستـوی
متوالی 4انجا میؿود نـان میدهذ تهتشین مذل پیـنهادی ،مذل  LSTARتود ر متغیش انتمال نیـض
رلفه  8متغیش راتؼته میتاؿذ دس این آصمون تا رجود اینوه میتوان اص متغیشهای توضیحی نیض تهػنوان

 .1توامی مشاحل تخوین تا اػتفاد اص نش افضاس  Jmultiانجا ؿذ اػت.
 .2دس نش افضاس  JMultiمذلهای  LSTAR1 , LSTAR2دس تشاتش الگوی خغی آصمون میؿود .اما اص آنجا وه مذل  LSTAR2یه
حالت ولی اص مذل  ESTARاػت تهنظش نویسػذ این مؼأله اص واسایی نش افضاس تىاهذ.
 .3نتایج آصمون پایایی نضد نویؼنذگان موجود اػت ر دس صوست نیاص لاتل اسایه خواهذ تود.
4. Sequence Of Nested Tests
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متغیش انتمال اػتفاد وشد اما تهتشین نتایج تا تهواسگیشی رلفه های متغیش راتؼته تهدػت آمـذ اػـت،
تناتشاین الگویی وه تشآرسد میؿود تهصوست صیش لاتل تیان اػت:
()19

EMPt   0cons  1EMPt  4   2 t   3M t 

0cons  1EMPt  4   2 t  3M t  1  exp(  ( EMP t 8 c))1

وه دس آن   tنشو توس ر  M tتغییشات حج پول میتاؿذ دس مشحلـه تؼـذ تـا اػـتفاد اص سرؽ
تحمیك ؿثىهای 1ممادیش ارلیه  ر  cمـخص ؿذ انذ ،این ممـادیش تـهتشتیـــة  8/13ر  7/9تؼیـین
ؿذ انذ ر دس نهایت الگوی  LSTARتشآرسد ؿذ اػت؛ جذرل ؿواس ( )3نتایج حاصل اص تـشآرسد الگـو
سا دس در تخؾ خغی ر غیشخغی نـان میدهذ دس تخؾ خغی الگو ػش اص مثـذأ ر ؿـاخص فــاس
تاصاس اسص تا رلفه  4داسای ضشیة مثثت ر مؼناداس اػت ،نشو تـوس نیـض داسای ضـشیة منفـی ر مؼنـاداس
اػت؛ اما تغییشات حج پول عی درس موسد تشسػی دس الگوی خغی تأثیشی تش فــاس تـاصاس اسص نذاؿـته
اػت تخؾ خغی الگو سا میتوان تهػنوان سطی واهؾ فـاس تاصاس اسص (سطی فـاس افضایؾ اسصؽ پـول
داخلی) نیض تؼثیش نوود ،تناتشاین تا توجه ته نتایج جذرل ؿواس ( )3میتوان گفت وه رلتی فـاس تاصاس اسص
دس حال واهؾ اػت افضایؾ توس تش این سرنذ واهــی تـا ضــشیة  27/7تأثــیش منفـی مـیگـزاسد؛
دسحالیوه تغییشات حج پول دس سطی واهؾ فـاس تاصاس اسص تأثیشی تش  EMPنذاسد ػـش اص مثـذأ ر
 EMPتا  4رلفه نیض تش فـاس تاصاس اسص دس سطی واهؾ فـاس تأثیش مثثت داسنذ.
اما دس سطی افضایؾ فـاس اسص ( سطی فـاس واهؾ اسصؽ پول داخلی) توس تا ضشیة  77/4ته میضان
صیادی این فـاس سا تـذیذ میونذ ػیاػت انثؼاط پولی نیض تهمیضان ضؼیفتش اما میتوانذ فـاس تاصاس اسص
سا افضایؾ دهذ ػش اص مثذأ دس این سطی تش  EMPتأثیشی نـذاسد امـا افـضایؾ  EMPتـا  4رلفـه اص
ؿذت افضایؾ فـاس دس سطی افضایؾ فـاس میواهذ.

1. Search Grid
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جديل  :3وتایج حاصل از برآيرد الگًی LSTAR

نتایج لؼوت خغی الگو
انحشاف
[ػغح
ضشایة
مؼیاس
مؼناداسی]آماس t
14/15
4/9
[2/8]0/00
0/49
0/15
[3/26]0/00
-27/7
13/3
[-2/06]0/04
0/29
0/72
[0/4]0/68
0/72

R2

54/19

2

نتایج لؼوت غیش خغی الگو
انحشاف
[ػغح
ضشایة
مؼیاس
مؼناداسی]آماس t
-10/2
9/7
[-1/55]0/29
-1/23
0/52
[2/34]0/02
77/4
4/9
[1/8]0/07
16/28
8/94
[1/81]0/07

متغیشراتؼتهEMP :

متغیشهای توضیحی
ػش

اص مثذأ

)EMP(-4

توس
تغییشات حج پول

[1/81]0/07

11/45

20/76

پاسامتش ػشػت انتمال
( )

[3/03]0/00

1/36

4/13

پاسامتش آػتانه
( )c

منثغ :یافتههای تحمیك

پاسامتش ػشػت انتمال تین در سطی نیض  20/76تهدػت آمذ وه دس ػغح  0/90مؼناداس اػت ،ممـذاس
و این پاسامتش حاوی اص گزاس آهؼته اص یه سطی ته سطی دیگش میتاؿذ ،ممـذاس آػـتانه نیـض  4/13تـه
دػت آمذ اػت ،نووداس ( )1تاتغ انتمال سا تش حؼة متغیش انتمال نـان میدهذ ،هوانعوس وه لثالً روش
گشدیذ متغیش انتمال رلفه  8ؿاخص  EMPاػت ر ؿىل  Sماننذ این نووداس تهدلیـل اػـتفاد اص تـاتغ
لجؼتیه دس الگوػت ،ضشیة تؼیین 0/72 ،تهدػت آمذ وه نـان میدهـذ متغیشهـای توضـیحی تـه
میضان نؼثتاً تاالیی ،متغیش راتؼته سا توضیح میدهنذ ،نووداس ؿواس ( )2نیض تا ممایؼه ممـادیش اصـلی ر
تشآرسد ؿذ  EMPدال تش صحت الگوی انتخاتی جهت تخوین فـاس تاصاس میتاؿذ.
دس ادامه تشای اسصیاتی الگوی تشآرسد ؿذ اص آصمونهای تـخیصپزیشی اػتفاد می گشدد وه ؿامل
آصمون ػذ رجود خودهوثؼتگی ،آصمون ثثات پاسامتشهـا ،آصمـون  ARCH  LMر آصمـون نشمـال
تودن توصیغ جوالت اختالل میتاؿذ ،نتایج حاصل اص آصمون های تـخیصپزیشی الگو نـان میدهنـذ
وه الگوی تشآرسد ؿذ داسای مـىل خود هوثؼتگی ،نشمال نثودن توصیغ جوالت اختالل ر ناػـاصگاسی
پاسامتشها نیؼت؛ هوچنین نتایج آصمون  ARCH  LMحـاوی اص ػـذ رجـود راسیـانغ ناهوؼـانی
ؿشعی دس الگوػت.
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ومًدار  :1تابع اوتقال بر حسب متغیر اوتقال
منثغ :یافتههای تحمیك

ومًدار  :2مقایسٍ مقادیر اصلی ي مقادیر برآيرد شدٌ متغیر يابستٍ
منثغ :یافتههای تحمیك

وتیجٍگیری
ؿاخص فــــاس تاصاس اسص مؼووالً تهصوست تشویة تغییشات رخایش اسص خـاسجی ر نـشو اسص سػـوی تیـان
میگشدد؛ تشآرسد ؿاخص فـاس تاصاس اسص ،دس ؿناػایی تحشانهای تالمو پولی داسای اهویت صیادی اػت؛
ػالر تش این ،ؿاخص مزووس میتوانذ ته انذاص گیشی میضان دخالت تانه مشوضی دس تاصاس اسص نیض ووـه
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ونذ (لیو ر صانگ .)76 :2009 ،1اص این سر هذف ممالـه حاضـش تشسػـی سفتـاس ؿـاخص فــاس تـاصاس اسص
( )EMPدس ایشان عی درس ی  1390-1370 :3-1میتاؿذ ،تذینمنظوس اتتذا ؿاخص EMPته پیـشری
اص ادراسص ( )2002ر ووما ( )2011تا تهواسگیشی یه سرؽ الگو -مؼتمل محاػثه گشدیذ اػت ،نتـایج
تهدػت آمذ نـان میدهذ وه ؿاخص فـاس تاصاس اسص ،ماهیتی غیشخغی داؿته ر تـاصاس اسص ایـشان عـی
درس ی موسد تشسػی هوواس تا فـاس واهؾ یا افضایؾ اسصؽ پول داخلی مواجه تود اػت ،اما دس هـیچ
درس ای حشوتی یىنواخت ر تذرن فـاس سا تجشته نىشد اػت ،این نىته نـان میدهذ وه درلـت درسان
ػختی دس ثثات نشو اسص عی ػالهای اخیش داؿته ر فـاس تاصاس اسص هوواس تش التصاد ایشان رجود داؿته
اػت.
اص عشفی ماهیت غیشخغی ؿاخص EMPحاوی اص آن اػت وه تـشای تجضیـه ر تحلیـل ؿـاخص
مزووس تایذ اص الگوهای غیشخغی اػتفاد نوود ،ووما ( )2011نیض جهت تحلیل فــاس تـاصاس اسص وــوس
جوهوسی لشلیضػتان ،اص الگوی غیشخغی اػتفاد نوود اػت ،اما مغالؼـه حاضـش در تفـارت ػوـذ تـا
مغالؼه ری داسد -1 :فـاس تاصاس اسص دس جهووسی لشلیضػتان داسای  3سطی  ،فــاس افـضایؾ یـا وـاهؾ
اسصؽ پول داخلی یا درس تذرن فـاس اػت دس صوستیوه فـاس تاصاس ایشان داسای  2سطی فـاس افـضایؾ
یا واهؾ اسصؽ پول داخلی اػت؛ -2ووما اص الگوی ماسووف ػونیچینگ تشای تحلیـل سفتـاس EMP
اػتفاد نوود اػت ،الگوی ماسووف دس موالؼی اػتفاد میگشدد وه ػـشػت انتمـال تـین سطیـ هـای
مختلف خیلی ػشیغ سو دهذ دس صوستیوه تهنظش میسػذ دس ػول این انتمال حشوتی مالی داسد.
دس ادامه تا تهش گیشی اص الگوی خودسگشػیو تا انتمال مالی ( ،)STARفـاس تاصاس اسص دس ایشان موسد
تشسػی لشاس گشفت ،ػالر تش رلفههای مختلف متغیش راتؼته ( ،)EMPنحو ی اثش گزاسی در متغیش نشو
توس ر تغییشات حج پول تش  EMPنیض موسد آصمون لشاس گشفت ،نتایج حاصل اص تشآرسدها حاوی اص آن
اػت وه دس سطی واهؾ فـاس تاصاس اسص (سطی فـاس افضایؾ اسصؽ پول داخلی) نشو توس  ،ػش اص مثذأ
ر رلفه چهاس  EMPداسای ضشیة مثثت ر مؼناداس اػت دسحالیوه تغییشات حج پول دس ایـن سطیـ ،
تأثیشی تش  EMPنذاسد ،این دس حالی اػت وه تغییشات حج پول دس سطی افضایؾ فـاس تاصاس اسص (سطی
فـاس واهؾ اسصؽ پول داخلی) ،این فـاس سا تـذیذ مینوایذ ،نشو توس نیض تـا ضـشیة نؼـثتاً تضسگـی
تـذیذوننذ فـاس تاصاس اسص دس سطی افضایؾ فـاس میتاؿــذ ،ضـشیة ػش اس مثـذأ دس سطیـ مـزووس،
تیمؼنی اػت اما رلفه چهاس  EMPداسای ضشیة منفی ر مؼناداس اػت ،نتایج آصمون های تــخیص
پزیشی ر انذاص پاسامتش ػشػت انتمال نیض حاوی اص خوتی تشاصؽ الگوػت ،تا توجه تـه نتـایج تـه دػـت
آمذ پیـنهاد میگشدد:
1. Liu and Zhang
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 اص آنجاوه تشاػاع تشآرسد ضشایة الگو ،نشو توس دس هـش در سطیـ  ،تـش ؿـاخص فــاس تـاصاس اسص
تأثیشگزاس اػت :دس سطی واهؾ فـاس تاصاس اسص ،اص واهؾ فـاس میواهذ ر دس سطی افـضایؾ فــاس
تاصاس اسص ،فـاس سا تـذیذ میونذ ،تناتشاین ػیاػتهای تثثیت لیوت ر ونتشل توس نؼثت تـه ػـایش
ػیاػتها دس ثثات فـاس تاصاس اسص اص ارلویت تاالیی تشخوسداس اػت.
 اػوال ػیاػتهای پولی انمثاضی نیض دس درسان افضایؾ فـاس تاصاس اسص ،میتوانذ این فـاس سا تؼذیل
ونذ.
 محاػثه فـاس نشو اسص تا اػتفاد اص ػایش سرؽها ،اػتفاد اص ػایش الگوهـای غیشخغـی ر محاػـثه
فـاس تهینه تاصاس اسص دس ایشان ،اص جوله مغالؼاتی هؼتنذ وه تشای تحمیمات آینـذ  ،پیــنهاد مـی-
گشدنذ.
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