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چكیده
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور بهشمار میرود و میزان
قدرت رقابتپذیری اقتصاد را در عرصه بینالمللی تبیین مینماید ،بهمنظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ
ارز حقیقی میبایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .با توجه به اهمیت صادرات
غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز ،در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر بههمراه سایر متغیرها از
قبیل رابطه مبادله ،کسری بودجه ،درآمدهای نفتی ،نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیهها و اهداف تحقیق و بر مبنای روشهای
اقتصادسنجی با استفاده از نرمافزار  Eviewsبهکار گرفته شده است .نتایج نشان میدهد که طی سالهای
( ،)0531-88نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیرنفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای
رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.
واژههای كلیدی :نرخ ارز حقیقی ،صادرات غیرنفتی ،رابطه مبادله ،کسری بودجه
طبقه بندی H62, E42, B22 : JEL
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بررسی اثرات صادرات غيرنفتی بر نرخ ارز حقيقی در ایران

 -1مقدمه
از آنجا که ایران از درآمدهای نفتی باالیی برخوردار میباشد ،این درآمدها از چهل سال قبل تاکنون
تأثیر زیادی بر افزایش نقدینگی کشور و تشدید تورم داشته است .برای حل این مشکالت ،سیاستهای مهم
اقتصادی کشور بر مبنای افزایش صادرات غیرنفتی نهاده شده است .تحقیق حاضر بهدنبال این است که
عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را شناسایی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .به دلیل
اینکه ایران بهدنبال افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش برداشت از درآمدهای نفتی برای جبران کسری
بودجه خود میباشد ،لذا این تحقیق به اثر متغیر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی نگاه ویژهای دارد ،تا در
راستای تحقق سیاستهای اقتصادی آتی ،مورد استفاده برنامهریزان و سیاستگذاران کشور نیز قرار گیرد.
نرخ ارز یکی از معیارهای مهم جهت ارزیابی موقعیت اقتصادی کشور در عرصه های داخلی و خارجی
است و نشان می دهد که رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی در چه سطحی است .بهدلیل اینکه نرخ ارز
باثبات موجب نظم قیمتی در اقتصاد می شود و با توجه به اهمیت موضوع ،از این نظم قیمتی که بهواسطه
ثبات در نرخ ارز حاصل میشود در اقتصاد تحت عنوان لنگر اسمی یاد میشود .در صورتی که نرخ ارز اسمی
به دالیلی از قبیل صادرات غیرنفتی ،درآمدهای ارزی نفت ،سیاستهای ارزی و غیره تغییر نماید باعث تأثیر
بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور میگردد.
شایان ذکر است در صورتی که اتکاء دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد ،حتماً میبایست این کسری
درآمد از محل منابع دیگری مانند مالیاتها جبران شود .بهمنظور کسب درآمدهای مالیاتی باید اقتصاد نفتی
کشور اعم از بخش های تولیدی و بازرگانی رشد نماید و شکوفا شود تا ضمن افزایش درآمدهای تولیدی و
صادراتی کشور ،موجب ارتقای ظرفیت و درآمدهای مالیاتی کشور نیز گردد .نتیجه مثبت و بلندمدت موضوع
این است که اقدامات دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای افزایش رفاه عمومی و امنیت اجتماعی
مردم خواهد بود و به نوعی یک همبستگی ارگانیک بین دولت و مردم پدید میآورد .در صورتی که صادرات
غیرنفتی افزایش پیدا کند ،بهنظر می رسد شاخص نرخ ارز به منظور تحقق این مهم و افزایش درآمدهای
حاصل از صادرات غیرنفتی و کنترل واردات بیرویه و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی کشور از اهمیت
بیشتری برخوردار میشود و بدین منظور میبایست به نرخهای ارز اسمی و حقیقی نگاه ویژهای داشت.
 -2چارچوب نظری
بازار ارز ،بازاری شامل اشخاص ،بنگاهها و بانکها است و در آن خرید و فروش پولهای خارجی انجام
میشود .این مراکز مختلف پولی بهطور الکترونیکی از طریق شبکههای مختلف تلفن ،اینترنت و غیره با هم
در ارتباط هستند و این تماس های آنالین ،ثابت و پیوسته بین بازارهای ارز برقرار است ،بهطوریکه تمام این
مراکز یک بازار ارز بینالمللی واحد را تشکیل میدهند .این کار بهطور معمول با استفاده از روشهای
الکترونیکی و بهطور روزافزون با استفاده از اینترنت انجام میشود .با بهکارگیری این روشها ،یک بانک
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داخلی می تواند به یکی از شعب خود در یک کشور دیگر دستور بدهد مبلغ معینی از پول داخلی را به یک
شخص یا بنگاه بپردازد و یا به یک حساب ویژهای واریز کند.
چنانچه تقاضای کل ارز یک کشور برای معامالت خارجی از کل درآمدهای ارزی آن کشور بیشتر شود،
نرخ ارز باید تغییر کند تا عرضه و تقاضای کل ارز به تعادل برسد .چنانچه تعدیل یا تغییر نرخهای ارز مجاز
نباشد ،بانکهای تجاری این کشور مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهند شد .در این صورت بانک
مرکزی آن کشور بهعنوان وامدهنده نهایی این مشکل را حل میکند و در نتیجه ذخایر ارزی کشور کاهش
مییابد و کسری تراز پرداختها بهوجود می آید .از سوی دیگر چنانچه یک کشور در معامالت خود با مازاد
عرضه ارز مواجه باشد ،باعث افزایش ذخایر ارزی کشور یا مازاد تراز پرداختها میگردد.
برای محاسبه نرخ ارز حقیقی 0از نرخ ارز اسمی 1استفاده میشود و در واقع نرخ ارز حقیقی عبارت است
از تعدیل نرخ ارز اسمی نسبت به شاخص قیمتهای داخلی و خارجیکه به شرح فرمول زیر میباشد.
()0

RER = NER

در این پژوهش نرخ ارز حقیقی ( )RERاز طریق نرخ ارز اسمی ( )NERنسبت به شاخص قیمتهای
داخلی ( )pdو شاخص قیمتهای وارداتی ( )pmمحاسبه گردیده است .عوامل متعددی از قبیل صادرات
غیر نفتی ،تولید ناخالص داخلی ،نقدینگی ،درآمدهای نفتی ،نرخ بهره واقعی و غیره بر نرخ ارز حقیقی اثر
می گذارند و در تحقیق حاضر سعی شده است اثرات عوامل مذکور بهویژه اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز
حقیقی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در صورتی که نرخ ارز اسمی ،واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود،
در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در
بازار ارز میباشد .ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در
نظر گرفته شود ،بنابراین افزایش نرخ ارز بهمعنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی
در بازار ارز خواهد بود .هدف اصلی برآورد درجه ناترازی نرخ ارز ،هدایت نرخ ارز اسمی بهسمت تعادل است.
هدایت نرخ ارز اسمی بهمنظور دستیابی به مسیر مطلوب نرخ ارز حقیقی ،وظیفه سادهای نیست .میزان
واکنش سطح قیمتهای داخلی نسبت به تنزل نرخ ارز ،ممکن است که هرگونه دستاورد مربوط به
رقابتپذیری را مخدوش سازد .برای مثال ،این درجه از واکنش به ویژگیهای ساختاری اقتصاد از قبیل
ماهیت نظام قیمت و دستمزد ،چگونگی اعمال سیاستهای اقتصادی در سطح کالن و درجه ناترازی بستگی
دارد .بدون الگوی ساختاری کامل حاوی متغیرهای اسمی درونزا ،پیشبینی تغییرات نرخ ارز حقیقی
میتواند برآوردی خام باشد.
علیرغم این موضوع ،بهدلیل این که بیشتر متغیرهای سیاستگذاری برحسب مقادیر اسمی تعیین
میشوند ،چنین برآوردهایی بهطور اجتنابناپذیری باید در جریان مدیریت نرخ ارز انجام گیرد .در غیاب
الگوهای تعیینکننده قیمتهای اسمی و نسبی که احتماالً کاهش نرخ ارز را نیز بهدنبال دارند ،دو منبع در
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ارتباط با اندازه نسبی تغییرات اسمی و واقعی قابل دستیابی میباشند که شامل تجربه کشورهای موفق در
تنزل نرخ ارز و وجود رابطه حسابداری بین تغییرات واقعی و اسمی است.
 -1-2نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی بر مبنای ارزش اسمی ارز که تحت تأثیر مقادیر مختلف تورم کشورها میباشد ،محاسبه
میگردد .این موضوع یک اصل اساسی از این حقیقت است که میتوان از آن بهعنوان شاخصی برای تعیین
میزان رقابتپذیری در مبادالت خارجی کشور بهره برد .اهمیت نرخ ارز حقیقی برای بانک مرکزی وابسته به
مولفههای ذیل میباشد.
الف .تأثیر این نرخ بر روی ترازنامه بانک مرکزی
ب .هدایت سیاست پولی محتاطانه
هرگونه تغییری در نرخ ارز حقیقی سبب نوسان و تأثیر بر روی گردش کوتاهمدت سرمایه میشود و از
سوی دیگر این نوسانات بر داراییهای خارجی بانک مرکزی تأثیر دارد .تغییر در مقدار خالص داراییهای
خارجی منجر به تغییر در حجم واحد پول رایج و اثر بر سمت دیگر ترازنامه یعنی بدهیها میشود .بنابراین
تغییر در مقدار واحد پول رایج ایجاب مینماید که از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی ،مقدار نوسانات
نقدینگی کنترل و هدفنهایی این موضوع یعنی ثبات واحد پول محقق گردد.
چون موارد ذکر شده در اقتصاد نقش با اهمیتی دارند ،پس نرخ ارز حقیقی یکی از مسائل بسیار مهم و
مورد بحث از لحاظ نظری و واقعی میباشد .تعاریف مختلفی از نرخ ارز حقیقی وجود دارد که بیشتر در سه
گروه مهم طبقهبندی میشوند .گروه اول با قانون تک قیمتی مرتبط است و گروه دوم با برابری قدرت خرید
ارتباط نزدیکی دارد و گروه سوم هم به تفاوت بین کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای مربوط میشود ،هر چند
در مواردی تعاریف مذکور بر هم منطبق میشوند ،اما بیشتر اوقات نتایج متفاوتی حاصل میگردد.
 -2-2مشكالت محاسبه نرخ ارز حقیقی
محاسبه نرخ ارز حقیقی بهدالیل تفاوت ماهیت کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای ،قدرت اقتصادی کشور
مقابل ،تغییر سال پایه و غیره دارای اشکاالت با اهمیتی به شرح موارد زیر میباشد.
الف .انتخاب شاخص قیمت
شاخصهای قیمتی متنوعی برای محاسبه نرخ ارز حقیقی استفاده میشود که همگی آنها بر مبنای
برابری قدرت خرید میباشند .شاخص قیمت عمدهفروشی و شاخص قیمت مصرفی ،دو مورد از شاخصهای
پرکاربرد برای محاسبه نرخ ارز حقیقی هستند .شاخص تعدیلکننده تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت
تولیدکننده در این میان بهعنوان متغیرهای اصلی کاربرد دارند .مهمترین انتقاد در رابطه با محاسبه نرخ ارز
حقیقی بر مبنای شاخص قیمت عمدهفروشی این است که کاالهای زیرمجموعه این شاخص بر اساس قابل
مبادله بودن شکل یافته اند .در این استدالل باید انتظار داشت قیمت این کاالها ،زمانی که برای واحد پول
رایج اندازهگیری می شوند ،تفاوت محسوسی داشته باشد .بنابراین استفاده از این شاخص ،قدرت رقابتپذیری
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را بهصورت کارآمد نشان نمیدهد .از طرف دیگر انتقاد مشابه دربارهی شاخص قیمت تولیدکننده نیز
میباشد .گرچه این شاخص شامل قیمت بخشهای خدماتی است ،اما در واقعیت خدمات بخشهای صنعت
و کشاورزی نیز در دسته قابل مبادله قرار گرفته و طبقهبندی میشوند .از سوی دیگر مشکل اساسی در
خصوص نرخ ارز حقیقی استفاده از شاخص قیمت مصرفی است ،زیرا اساساً این شاخص شامل کاالهای
غیرقابل مبادله میباشد و همچنین این شاخص به صورت سری زمانی برای ماههای مختلف در دسترس
قرار ندارد.
مشکلی که همواره برای محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای تفاوت بین کاالهای مبادلهای و غیر مبادلهای
وجود دارد ،این است که شاخص قیمتها برای گروه کاالها بهطور مستقیم قابل دسترس نیست .در ادبیات
موضوعی پیشنهاد میگردد از شاخص قیمت مصرفی کشورهای خارجی برای نشان دادن قیمت مبادلهای
استفاده شود و برای نشان دادن قیمت غیرمبادلهای از شاخص قیمت عمدهفروشی داخلی استفاده گردد.
منطق این موضوع را میتوان این گونه تشریح نمود که این شاخص از ترکیب غیرمبادلهای ایجاد میگردد،
در حالی که شاخص قیمت مصرفی شامل کاالهای غیر مبادلهای میباشد.
ب .انتخاب سال پایه
بیشتر موارد نرخ ارز حقیقی که محاسبه آن پیشتر تشریح گردید با تغییر سال پایه تغییر مینماید .به
هر حال خصوصیات سال پایه به عنوان مهمترین موضوع اختالف ،بستگی به چگونگی تغییر و افزایش نرخ
ارز حقیقی دارد .در واقع تغییرات نرخ ارز حقیقی بر اساس سالهای مختلف متفاوت میباشد .ضابطه اصلی
برای انتخاب سال پایه این نکته است که هر دو مولفه داخلی و خارجی تعادل داشته و بهطور همزمان در
یک دوره زمانی مشابه و سال خاص باشند .مولفه دیگری نیز که در محاسبه نرخ ارز حقیقی بهحساب میآید
تعریف نرخ ارز موثر حقیقی 5است.
مشکل اساسی ،انتخاب کشور مشارکتکننده در محاسبه میباشد ،یک روش فراگیر آن است که کشوری
که واحد پول آن وزن سنگین تری درحجم مبادالت خارجی دارد را انتخاب نمایند .برای مثال صندوق
بینالمللی پول ،حجم ارزی کشورها را در بخشهای کشاورزی و تولیدی بر اساس اطالعات کاالها و ارزهای
خارجی مورد استفاده ،تعریف کرده است .این وزنها و معیارها برای محاسبه نرخ اسمی ارز در کشورهای
مورد نظر بهکار می رود .به هر حال برای امکان ارائه مقایسه بین کشورهای مختلف ،نرخ موثر حقیقی ارز پس
از اصالح نرخ ارز اسمی بر اساس شاخص قیمتهای مصرفی محاسبه میشود ،سال پایه برای شاخص نرخ ارز
موثر هر 01سال یک بار تعدیل میگردد.
 -3-2اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی
صادرات در کشورهای در حال توسعه بهعنوان یک نهاده تولیدی عمل میکند و به این دلیل که سهم
عمده واردات این کشورها را کاالهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهند و از طرف دیگر منابع تأمین
مالی این واردات از محل درآمدهای صادراتی است ،بی ثباتی درآمدهای صادراتی منجر به اختالل در واردات
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میشود و بهدنبال آن بر رشد اقتصادی اثر میگذارد .بیثباتی قیمت کاالهای صادراتی در شرایطی که قیمت
بهسمت پایین چسبنده باشد ،باعث تورم در اقتصاد میشود و از آن جایی که میان بیثباتی درآمدهای
صادراتی و کسری بودجه رابطه مثبتی وجود دارد ،افزایش نوسانات درآمدهای صادراتی منجر به تشدید
کسری بودجه میشود.
این موضوع در کشورهایی که به درآمدهای صادراتی حاصل از منابع طبیعی از جمله نفت وابسته
می باشند اهمیت بیشتری دارد ،زیرا قیمت نفت خام از نوسان بیشتری برخوردار است و اتکاء به درآمدهای
ارزی ناشی از نفت خام در بلندمدت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی میگذارد .به منظور اجتناب از مشکالت
مذکور میبایست اقتصاد کشور در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکاء به درآمدهای ارزی حاصل
از محل منابع طبیعی حرکت نماید .افزایش صادرات غیرنفتی بهدلیل این که از تنوع بیشتری در انواع
کاالهای صادراتی برخوردار است ،باعث ثبات درآمدهای ارزی اقتصاد کشور میشود و این شرایط اثر مطلوب
بر ثبات نرخ ارز در اقتصاد میگذارد و از طرف دیگر عدم نوسانات شدید نرخ ارز بهنوبه خود میتواند باعث
افزایش صادرات غیرنفتی و ثبات درآمدهای ارزی ناشی از این صادرات گردد.
 -4-2اثر نقدینگی بر نرخ ارز حقیقی
پول به عنوان یک دارایی و یا ثروت برای مردم دارای اهمیت و مطلوبیت است و بهدلیل این که میتواند
بهطور مستقیم برای خرید و مبادله دیگر داراییها ،کاالها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد ،از یک خاصیتی
تحت عنوان میعان بودن برخوردار است که به آسانی و بدون هزینه باالی تبدیل ،برای مبادله کاالها و
خدمات مورد استفاده قرار میگیرد .پول دارای وظایفی از قبیل واسطه مبادله و وسیلهای برای حفظ و
سنجش ارزش و همچنین وسیله پرداختهای آتی میباشد .تغییرات عرضه پول و رشد آن و همچنین
تأثیری که بر متغیرهای مهم اقتصادی مانند تورم ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،اشتغال ،درآمد ملی و غیره دارد ،باعث
شده است که تعریف و اندازه گیری پول از اهمیت باالیی برخوردار شود .چنانچه عرضه پول توسط بانک
مرکزی تغییر کند ،باعث میشود که اقتصاد کشور نامتعادل گردد ،بهعنوان مثال در صورتی که عرضه پول
در جامعه افزایش یابد ،میزان نقدینگی جامعه بیش از نیاز افزایش پیدا میکند و پول نسبت به دیگر
داراییها بیشتر افزایش مییابد و جامعه بهسمت خرید داراییهایی متمایل میشود که از نقدینگی کمتری
برخوردار میباشند ،این افزایش تقاضا برای سایر داراییها منجر به افزایش قیمت آنها میشود و نرخ بهره نیز
کاهش مییابد ،از سوی دیگر ارزش پول کاهش یافته و قیمت سایر پولهای خارجی باال میرود و در واقع
نرخ ارزهای خارجی افزایش مییابد.
 -5-2اثر كسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی
کشورهای صادرکننده نفت که درآمدهای نفتی سهم بزرگتری از صادرات کشور را تشکیل میدهند ،به
تبع کاهش درآمدهای نفتی دچار کسریهای مالی و تجاری میشوند .در این خصوص دو دیدگاه متضاد
وجود دارد ،دیدگاه سنتی اعتقاد دارد در صورتی که صادرات متناسب با واردات افزایش پیدا نکند موجب
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افزایش کسریهای خارجی می شود و همچنین کسری بودجه منجر به افزایش نرخ بهره و نرخ ارز می شود.
دیدگاه دیگر تحت عنوان نگرش ریکاردویی ،کسریهای مالی را بدون اهمیت میداند و اعتقاد دارد کسری
بودجه از طریق کاهش پسانداز عمومی موجب افزایش پسانداز خصوصی شده و پسانداز کل و نرخ بهره،
تقاضای کل و یا هزینههای خصوصی تغییر نمیکنند .الگوهای متعارف و ماندل– فلمینگ بر مبنای
نظریههای اقتصاد کالن بنا شده است و از مبانی مستحکمی بر اساس نظریههای اقتصاد خرد برخوردار
نمیباشند و الگوهای دیگر از بنیادهای نظری محکمتر اقتصادی برخوردارند و از رفتار بهینهیابی عوامل
اقتصادی و با توجه به قیود بین دورهای استخراج شده اند .تعدادی از مطالعات انجام شده در این باره نشان
میدهند که افزایش کسری بودجه باعث تقویت نرخ ارز حقیقی میشود ،بهنظر میرسد این موضوع به محل
و نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد ،در صورتی که این جبران از طریق تبدیل ارزهای خارجی مانند
دالر به پول داخلی انجام شود ،موجب دالریزه شدن اقتصاد کشور گردیده که این موضوع منجر به کاهش
نرخ ارز حقیقی میگردد و دالرهای تزریق شده به جامعه نیز بهمنظور واردات کاالهای خارجی و
تکنولوژیهای نوین و همچنین هزینه های ارزی مسافران در سایر کشورها از اقتصاد کشور خارج میشود.
 -6-2اثر رابطه مبادله بر نرخ ارز حقیقی
اصطالح رابطه مبادله برای اولین بار در نظریات ریکاردو و مارشال مطرح شد .در ادبیات مدرن اقتصادی
مسئله بررسی بلندمدت رابطه مبادله و تأثیر ترجیحات تقاضای مصرفکننده در این رابطه همواره مطرح
بوده است .از دیدگاه اقتصاددانان جدید ،رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل
اقتصاد کالن است .بهطوری که تغییرات رابطه مبادله کشورها اثر مستقیمی بر رفاه آنها دارد .بهبود رابطه
مبادله ،کشورها را قادر می سازد که در همان سطح درآمدی ،واردات بیشتری را انجام دهند و کاهش رابطه
مبادله قدرت خرید کشورها را در بازارهای جهانی کاهش میدهد .این احتمال نیز وجود دارد که شوکهای
رابطه مبادله منجر به آهسته شدن رشد اقتصادی ،بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش احتمال بروز بحرانهای
پولی شود .شوکهای رابطه مبادله ،تکانههای مالی هستند که هم بهطور مستقیم و هم بهدلیل ارتباط قوی
بین ثبات رابطه مبادله و بی ثباتی آن در فرایندهای پولی و مالی ،به بیثباتی در اقتصاد کالن دامن میزنند.
همچنین رابطه مبادله و نرخ ارز حقیقی بهشدت بههم مرتبط هستند .شوکهای بزرگ رابطه مبادله به
تدریج نظام نرخ ارز ثابت را تضعیف میکنند و در عین حال نیز تأثیرات منفی ناشی از بحرانهای پولی
بسیار مخرب را نیز افزایش میدهد.
در صورتی که تغییرات رابطه مبادله منجر به بیثباتی اقتصاد کالن شود ،یکی از موانع اصلی توسعه
اقتصادی و اجتماعی بهشمار می رود و منجر به کندی رشد اقتصادی و بدتر شدن توزیع درآمد میشود و از
سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی و انسانی ممانعت میکند .رویکرد دیگر مربوط به تأثیرپذیری رابطه
مبادله از متغیرهای کالن و یا تأثیرگذاری بر آن است .بهعبارت دیگر این متغیر ،بهعنوان شاخصی برای
تجزیه و تحلیل تئوری اقتصاد بین الملل ،بر متغیرهای اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی ،حساب جاری،
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قیمتهای داخلی و غیره اثر میگذارد و خود نیز از آنها تأثیر میپذیرد .مهمترین بخش این رویکرد مربوط
به ارتباط دو طرفه رابطه مبادله و نرخ ارز است .در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک
اقتصاد ،تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله است .البته روابط بسیاری بین این دو متغیر وجود دارد ،از
یک طرف نوسانات رابطه مبادله منجر به بیثباتی نرخ ارز میگردد و از طرف دیگر پاسخ تولید ناخالص
داخلی ،نرخ ارز حقیقی و قیمتها بر شوکهای رابطه مبادله ،بهصورت روشمند در نظامهای نرخ ارز متفاوت
است ،به عبارت دیگر پاسخ اقتصاد داخلی به شوکهای واقعی رابطه مبادله به نظام ارزی کشورها بستگی
دارد.
 -3پیشینه پژوهش
دایبلد و نرالو )0383( 4و ماهیو و اسکاتمن ( )0334و همچنین دانگی ( )1114با استفاده از مدل
عوامل نهفته تحرکات نرخ ارز حقیقی ،موضوع ارتباط بین رابطه مبادله و نرخ ارز را بررسی نمودهاند.
طبق نتایج مدل دانگی برای کشورهای آسیایی در سریالنکا و پاکستان با نظام نرخ ارز شناور ،رابطه
مبادله سهم کوچکی در نوسانات نرخ ارز حقیقی دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که همبستگی میان
وقایع جهانی و تغییرات رابطه مبادله و وقایع ویژه یک کشور با تغییرات رابطه مبادله منجر به نوسان در نرخ
ارز حقیقی می گردد .به بیان دیگر تعدیالت رابطه مبادله در کاهش نوسانات نرخ ارز حقیقی موثر است.
همچنین نتایج نشان می دهد که در اندونزی با نظام ارز شناور تنها پانزده درصد از تغییرات ارز حقیقی
توسط رابطه مبادله توجیه میشود .این پژوهش به بررسی مدلی پرداخته است که بهصورت بالقوه بتواند
همبستگی بین شرایط داخلی ،شرایط جهانی و شاخص رابطه مبادله یک اقتصاد مشخص را محاسبه نماید و
همچنین نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی ترکیب خطی از سه عامل پنهان ،یک عامل ثابت ،یک عامل ویژه
کشور و یک عامل مشترک جهانی است .نتایج نشان میدهد که همبستگی بین تغییرات رابطه مبادله و
عوامل ویژه کشور در سهم رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز تأثیری ندارد .نتایج مدل برای شش کشور
آسیایی تایلند ،اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ،پاکستان و سریالنکا بیانگر آن است که با نرخ ارز یکپارچه در مقابل
دالر آمریکا ،سهم بیثباتی رابطه مبادله در بیثباتی نرخ ارز حقیقی 14درصد است ،این سهم در اقتصادهای
آسیای شرقی بیشتر است و در پاکستان و سریالنکا تقریباً خنثی است.
باربوسا ) 1114( 7در بررسی نوسانات رابطه مبادله بر یکسان سازی نرخ ارز در کشورهای برزیل،
آرژانتین ،اروگوئه و پاراگوئه پرداخته است و به هم زمانی نوسانات قیمتهای صادرات و واردات در این
کشورها و نیز وجود همبستگی مثبت ضعیف بین نوسانات رابطه مبادله این کشورها رسیده است .همچنین
این تحقیق حاکی از این موضوع است که با وجود این همبستگی ضعیف ،رابطه مبادله مشترک باید بهمیزان
کافی در برابر نرخ ارز دو جانبه این کشورها انعطافپذیر باشد.
مندوزا ) 0333( 8موضوع ارتباط بین متغیرهای نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله را در  51کشور مورد
بررسی قرار داده است که 15کشور در این میان در حال توسعه بودهاند و به این نتیجه رسیده است که اثرات
رابطه مبادله در کشورهای در حال توسعه اندکی بیشتر است .همچنین نتایج این پژوهش حکایت از این
3

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22بهار 1131

1

بهمن طهماسبی ،احمد جعفری صميمی و غالمعلی فرجادی /

23

دارد که  43درصد کل بیثباتی نرخ ارز حقیقی ناشی از نوسانات رابطه مبادله میباشد .از طرف دیگر هابرمیر
و مسکوییتا )0333( 3این موضوع را برای  30کشور که شامل  11کشور در حال توسعه بودهاند ،مورد بررسی
قرار داده اند .نتایج به دست آمده حاکی از این است که کشورهای در حال توسعه اثرات کمتری را از جانب
رابطه مبادله بر نرخ ارز نسبت به کشورهای توسعه یافته تجربه میکنند.
کریستین برودا )1114( 01به بررسی فرضیههای فریدمن در  73کشور در حال توسعه طی سالهای
( )0375-31میپردازد .در این پژوهش ،تفاوت پاسخهای تولید ناخالص داخلی حقیقی ،نرخ ارز حقیقی و
قیمتها به شوکهای رابطه مبادله در نظامهای نرخ ارز بهصورت روشمند مورد بررسی قرار گرفته است و با
استفاده از مدل  Panel-VARبه این نتیجه میرسد که پاسخ تولید ناخالص داخلی حقیقی در کوتاهمدت و
در نظام نرخ ارز شناور به شوکهای برونزای رابطه مبادله ،سریعتر است.
ختایی و همکاران ( )0581به بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
طی سالهای ( )0544-81با روش تخمین حداقل مربعات سه مرحلهای و اثر افزایش درآمدهای نفتی بر
متغیرهایی از قبیل تولید ناخالص داخلی ،حجم پول ،واردات حقیقی ،صادرات حقیقی غیرنفتی و نرخ ارز
حقیقی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش تولید
ناخالص داخلی ،حجم پول ،تورم ،کاهش صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش واردات حقیقی میشود و
همچنین باعث میشود نرخ ارز اسمی ابتدا کاهش یابد و سپس روند افزایشی را طیکند و در نهایت به سطح
تعادلی خود بازگردد .در کوتاه مدت نرخ ارز اسمی دارای رابطه مستقیم با نرخ ارز حقیقی میباشد .در
بلندمدت با افزایش درآمدهای نفتی ،نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایینتر از سطح تعادلی اولیه
قبل از افزایش درآمدهای نفتی می رسد.
قاسملو ( )0577در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بر متغیرهای
کالن اقتصادی به ب ررسی تغییرات نرخ واقعی ارز در رابطه با عوامل اساسی و سیاستهای پولی و مالی
میپردازد و تاثیر انحراف نرخ واقعی ارز را بهطور جداگانه روی متغیرهای رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری،
صادرات و بهویژه صادرات غیرنفتی بررسی میکند .نتایج مطالعه نشان میدهد که عوامل اثرگذار بر نوسانات
نرخ ارز واقعی در ایران ،شرایط تجاری ،محدودیتهای تجاری ،پیشرفت فناوری در داخل ،میزان درآمد
واقعی نفت و عرضه پول است .همچنین نتایج مطالعه حاکی از این است که برای از بین بردن انحراف بین
نرخ واقعی بالفعل ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن الزم است سیاستهایی مانند کاهش ارزش اسمی پول
داخلی به اجرا درآید تا آثار منفی این انحراف بر فعالیتهای اقتصادی از بین رود .البته این موضوع بستگی
به کنترل تورم ناشی از سیاستهای پولی و مالی دارد ،در غیر این صورت تورم باال موجب خنثی شدن سریع
اثرات مثبت کاهش ارزش پول داخلی بر نرخ واقعی بالفعل ارز خواهد شد.
طاهری فرد ( ) 0578در مقاله ای تحت عنوان تأثیر تغییرات درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ
( )0511-73با استفاده از دادههای فصلی به بررسی الگوی نهایی مقاله
واقعی ارز در ایران طی دوره
شامل چهار معادله برا ی نرخ واقعی ارز ،واردات ،حجم پول و تورم پرداخته که با استفاده از تکنیک سه
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مرحله ای حداقل مربعات معمولی برآورد شده است .نتایج نشان میدهد افزایش درآمدهای حاصل از صدور
نفت موجب افزایش حجم پول ،تورم و واردات و همچنین کاهش نرخ ارز واقعی شده است .در مرحله نهایی
سیاست های افزایش نرخ اسمی ارز ،کاهش کسری بودجه و افزایش مالیات بر واردات و نیز بهبود نرخ مبادله
تجاری و صادرات غیرنفتی بر متغیرهای درونزا با استفاده از تکنیک شبیهسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است و نتایج حاصل از شبیه سازی ضمن تایید نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر برای دوره
شبیهسازی شده نشان میدهد که سیاست افزایش مالیات بر واردات و کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با
سایر گزینهها بیشترین اثر را بهترتیب در کاهش و افزایش نرخ ارز واقعی طی دوره شبیهسازی شده داشته
است.
 -4اهمیت موضوع
با توجه به این که نرخ ارز از متغیرهای مهم اقتصادی میباشد و در صورتی که نرخ ارز در اقتصاد کشور
دارای ثبات باشد ،منجر به یک نظم قیمتی در کشور میشود ،این نظم قیمتی را در اصطالح لنگر مینامند.
در شرایطی که نرخ ارز در اقتصاد کشور دارای نوسان باشد نظم قیمتی مذکور بهدست نمیآید و با وجود
تورم باال ،احتماالً با کسری پایدار تراز پرداختها و کاهش ذخایر خارجی روبرو میگردد ،در راستای حل این
مشکل می بایست نرخ تورم کاهش یابد .از آنجایی که کاهش رابطه مبادله و کسری بودجه و راههای پیشرو
برای برونرفت از مشکالت مطروحه در ارتباط متقابل با سطح عمومی قیمتها در اقتصاد کشور است و
تمامی این عوامل در کنار سایر متغیرهای مرتبط بر نرخ ارز حقیقی اثر میگذارند ،لذا این تحقیق طی
سنوات ( ) 0531-88ضمن بررسی اثر عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی در کشور ،درصدد است نسبت به تجزیه
و تحلیل اثرات مذکور اقد ام نماید و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران ارائه
نماید.
 -5فرضیه ها
فرضیهها با توجه به متغیرهای استفاده شده به شرح موارد ذیل میباشند.
 اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی منفی است.
 نقدینگی با نرخ ارز حقیقی دارای رابطه مثبت است.
 رابطه کسری بودجه با نرخ ارز حقیقی منفی است.
 اثر رابطه مبادله بر نرخ ارز حقیقی مثبت است.
 -6روش و متغیرها
متغیر نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل مهم است که بر اقتصاد کشور تأثیر دارد و اثرات عمدهای بر روابط
بین المللی اقتصادی کشور با سایر کشورهای دنیا دارد و هرگونه نوسان غیرمتعارف بر این متغیر میتواند
فصلنامـه علوم اقتصادی
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تأثیر نامطلوب بر سایر متغیرها و بخشهای اقتصادی کشور داشته باشد ،بنابراین بهمنظور افزایش صادرات
غیرنفتی ،کنترل واردات به کشور و همچنین جلوگیری از صدمات منفی بر تولیدات داخلی و اشتغال ،بررسی
و تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز حقیقی از اهمیت باالیی برخوردار است .نرخ ارز حقیقی با استفاده از نرخ ارز
اسمی نسبت به شاخص قیمتهای داخلی و شاخص قیمتهای خارجی بهدست میآید .در این تحقیق از
اطالعات مربوط به متغیرهای صادرات غیر نفتی ،نقدینگی ،کسری بودجه و رابطه مبادله که هر سال توسط
بانک مرکزی و سایر مراجع علمی محاسبه و منتشر می شود ،استفاده گردیده است .بنابراین متغیرهای
توضیحی مورد استفاده در تحقیق به شرح موارد ذیل میباشد.
00
 صادرات غیرنفتی )(NOE01
 نقدینگی )(M205
 کسری بودجه )(BD04
 رابطه مبادله )(ToTبرای مرحله شناسایی این تحقیق از روش اسنادی ،کتابخانهای و اینترنت و بهمنظور جمعآوری اطالعات
و دادهها از گزارشها و مستندات بانک مرکزی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع و مقاالت مرتبط استفاده گردیده است .اطالعات بهکار رفته ،دادههای
کالن میباشند که این اطالعات با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  Eviewsو روشهای اقتصادسنجی جهت
بررسی ارتباط بین متغیرها مورد بهره برداری قرار گرفته است .این تحقیق از نوع کاربردی است که بهصورت
تحلیلی -توصیفی و با استفاده از دادههای جمعآوری شده به آزمون فرضیهها و پاسخ پرسشهای مطرح شده
میپردازد .مدلسازی الزم بر اساس متغیرهای معرفی شده انجام میگردد و مدل نهایی در قالب مدلهای
اقتصادسنجی و با استفاده از نرم افزار  Eviewsبرآورد شده و تحلیل و بررسی روابط بین متغیرهای مورد نظر
انجام خواهد شد .شکل ضمنی مدل به کار رفته در این تحقیق به شرح زیر میباشد.
( LRERt = f (LNOEt , LM2t , LBD t , LTOT t
()1
 -7یافته های پژوهش
 -1-7نرخ ارز حقیقی
شایان ذکر است با توجه به مطالب فوق با استفاده از مدیریت مطلوب نرخ ارز اسمی توسط دولت و
اتخاذ سیاست با ثبات پولی ،امکان جلوگیری از نوسانات نرخ ارز حقیقی وجود دارد و بهمنظور افزایش
صادرات غیر نفتی و بهبود رقابتپذیری اقتصاد از طریق سیاست نرخ ارز حقیقی میبایست کشور بر روی
طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهرهوری ،کارایی و غیره متمرکز گردد.
نرخ ارز حقیقی یکی از مهمترین عواملی است که بر جایگاه و قدرت رقابتپذیری اقتصاد کشور در عرصه
بینالمللی و همچنین میزان و کیفیت صادرات و واردات کشور اثر میگذارد .نوسانات ایجاد شده در این
متغیر موجب تغییرات مهم و معنادار در اقتصاد کشور بهویژه در حوزه تجارت بینالملل میشود .این متغیر
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شماره  / 22بهار 1131

/ 25

بررسی اثرات صادرات غيرنفتی بر نرخ ارز حقيقی در ایران

هر چند دارای معایب و مشکالتی است که این موضوع در مباحث قبل تشریح گردید ولی بهدلیل اهمیت و
قابل فهم بودن آن دارای مقبولیت و عمومیت است .نرخ ارز حقیقی استفاده شده در این تحقیق از طریق
فرمول محاسباتی آن و با استفاده از ارقام مربوط به نرخ ارز بازار غیررسمی دالر (نرخ ارز اسمی) و شاخص
قیمتهای مصرفکننده و شاخص قیمتهای وارداتی محاسبه و بهکار گرفته شده است .در ضمن این
متغیرها از بانک مرکزی اخذ شده است .جدول ( )0مقادیر این متغیر را نشان میدهد.
جدول  -1نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی

سال

نرخ ارز حقیقی

سال

نرخ ارز حقیقی

سال

0531

71

0515

0111/1

0571

4781

0530

13

0514

0115/5

0577

1344/5

0531

18

0513

0151

0578

3015

0535

18

0511

0377/1

0573

8357/5

0534

18

0517

0330/7

0581

3031/7

0533

73/4

0518

1114

0580

01517/7

0531

83/7

0513

0311/4

0581

00831/1

0537

015/8

0571

0315/7

0585

01358/0

0538

071/4

0570

0837/3

0584

05410/5

0533

148/5

0571

1038/4

0583

05310/0

0511

570/5

0575

1830

0581

04811

0510

351

0574

5831/5

0587

01514

0511

713/7

0573

4147

0588

07711/0

(ریال)

منبع :یافتههای پژوهش

براساس این آمار ،نرخ ارز حقیقی از سال ( 0531تا  )0588بهطور محسوسی به سه دوره کلی تقسیم
میشود .به منظور تحلیل بهتر روند تغییرات نرخ ارز حقیقی ،دوره مورد مطالعه این تحقیق بر اساس
برنامههای کالن اقتصادی ،شرایط سیاسی و بهویژه سیاستهای ارزی کشور به سه دوره اصلی ذیل تفکیک و
به تجزیه و تحلیل این بازههای زمانی پرداخته میشود.
دوره اول :در سالهای ( )0531-31بهدلیل اتخاذ سیاستهای ارزی تثبیتی و کسب درآمدهای باالی
ارزی ،نرخ ارز بازار غیررسمی دالر در محدوده هفتاد ( )71ریال ثابت بوده که این موضوع بههمراه نزدیکی
تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی موجب عدم تغییر نرخ ارز حقیقی شده است.
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دوره دوم :در سالهای ( )0537-71افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی دالر (نرخ ارز اسمی) موجب افزایش
نرخ ارز حقیقی در دوره مذکور با یک روند مثبت و شیب مالیم گردیده است.
دوره سوم :در سالهای ( )0517-88نرخ ارز اسمی و نرخ تورم ،با یک روند مثبت بهشدت افزایش
یافتهاند و با توجه به این که نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت مصرفکننده داخلی بهصورت مستقیم با نرخ ارز
حقیقی ارتباط دارند ،در نتیجه اثرات دو متغیر مستقل موجب افزایش شدید نرخ ارز حقیقی در این دوره
گردیده است.
شایان ذکر است در مقطع زمانی مورد بررسی در این تحقیق نرخ ارز حقیقی بهشدت افزایش یافته است
و در واقع این نرخ از مبلغ  71ریال در سال  0531به مبلغ  07771ریال در سال  0588رسیده است.
افزایش شدید نرخ ارز حقیقی نشان میدهد ارزش پول ملی در مقطع زمانی مورد اشاره بهطور فزایندهای
کاهش داشته است و در واقع قدرت رقابتپذیری اقتصاد ایران در عرصه بینالمللی تضعیف گردیده است.
نمودار ( )0روند این تغییرات را نشان می دهد.

نمودار  -1نرخ ارز حقیقی (منبع :یافتههای پژوهش)

 -2-7صادرات غیرنفتی
بررسی تجارت ایران در مورد میزان و چگونگی تأثیر کنترلها جهت اهداف در نظر گرفته شده و
همچنین تبعات آنها ،اطالعات مهمی در بیان عدم کارآیی این کنترلها بهدست میدهد .در رابطه با اهداف
مورد نظر از اعمال کنترل ،عمدهترین آن ایجاد تعادل در تراز پرداختها و جذب درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات غیرنفتی بهحساب میآید ،هر چند که تأثیر این سیاستها در جهت جلوگیری از فرار سرمایه قابل
توجیه است ولی در رابطه با دریافتهای ارزی و بهطور کلی تشویق صادرات غیرنفتی و جمعآوری و جذب
فصلنامـه علوم اقتصادی
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درآمدهای ارزی حاصل از آن در ایران ،موفقیت چندانی مشاهده نمیشود .به جز موارد استثنایی مانند
سالهای 0501،0511و مقطع ملی شدن صنعت نفت ،همواره کسری تراز پرداختهای خارجی وجود داشته
است .باید توجه داشت که ساختار صادرات و واردات بهعالوه سهم بزرگ درآمدهای نفتی در کل دریافتهای
ارزی ،معموالً اثربخشی سیاستهای ارزی و از جمله کنترلها را محدود کرده است .هزینههای ناشی از
حمایتهای ناکارا که با اعمال کنترل ها نیز تغییر یافته ،بر حسب هزینه منابع داخلی ،بیشتر از منافع آن
بوده است .مطالعات کاربردی در ایران به روشنی نشان داده است که کنترل و تخصیص ارز ،در کنترل تورم
موفق نبوده و کاهش انگیزههای صادراتی از دالیل عمده عدم موفقیت توسعه صادراتی غیرنفتی در کشور
بهحساب میآید .کاربرد وسیع مبادله های تهاتری و قراردادهای دوجانبه ،توسعه بازار سیاه ،فرار از کنترلها و
توسعه قاچاق در اثر کنترل و تخصیص ارز بهوجود آمده است .جدول ( )1مقادیر این متغیر که برگرفته از
اطالعات بانک مرکزی است را نشان میدهد.
جدول  -2صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی

سال

صادرات غیرنفتی

سال

صادرات غیرنفتی

سال

0531

553

0515

510/05

0571

1873/33

0530

441

0514

414/33

0577

5105/50

0531

154/18

0513

303/3

0578

5511

0535

380/43

0511

0011/73

0573

5711/7

0534

331/13

0517

0151

0581

4114/13

(میلیون دالر)

0533

353/81

0518

0145/83

0580

4118

0531

113/11

0513

0501/07

0581

3371/1

0537

341/8

0571

1148/7

0585

1847/5

0538

800/78

0570

1387/18

0584

01474/4

0533

143/01

0571

5741/8

0583

01331/30

0511

553/35

0575

4814/33

0581

03501/18

0510

185/74

0574

5131/17

0587
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آمار و ارقام صادرات غیرنفتی در دوره زمانی مورد بررسی نشان میدهد اقتصاد کشور بهدنبال افزایش
این نوع صادرات بوده است ولی این موضوع که تا چه اندازه در این راهبرد مهم موفقیت حاصل شده است،
بستگی به شرایط و عوامل دیگر دارد .با توجه به این که بیشتر بخشهای اقتصادی کشور از ظرفیتهای
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باالیی برخوردار میباشند ،این سطح از صادرات غیرنفتی داللت بر موفقیت این راهبرد ندارد .در سالهای
اخیر صادرات فرآوردههای نفتی یکی از اقالم تشکیلدهنده صادرات غیرنفتی محسوب میشود .در مجموع
بررسیها نشان میدهد در سالهایی که درآمدهای نفتی کاهش داشته و حتی افزایش چندانی نداشته است،
صادرات غیرنفتی نیز افزایش قابل مالحظه ای نداشته و یا این که کاهش یافته است .نمودار ( )1روند این
تغییرات را نشان می دهد.

نمودار  -2صادرات غیرنفتی
 -3-7ارایه مدل اقتصادسنجی
روشهای مختلفی برای تخمین پارامترها وجود دارد .روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
است ،روش حداقل مربعات معمولی ) (OLSمی باشد .در این روش ،اصل به حداقل کردن مجذورات پسماندها
است ،در روش مزبور تخمینهای بهدست آمده دارای ویژگیهایی از قبیل نااریبی ،سازگاری و کارآیی
میباشند.
بهمنظور رفع نامانایی میتوان از تفاضلگیری استفاده کرد .اگر از تفاضل یک سری زمانی برای مانا شدن
آن بهرهبرداری شود ،در واقع سری زمانی مذکور فشرده می شود و قابلیت استفاده برای اهداف بلندمدت را از
دست میدهد و این موضوع در حالی است که در بیشتر مطالعات اقتصادی ،اطالع داشتن از ارتباط بلندمدت
متغیرها مورد نیاز میباشد .بنابراین باید از راههای دیگر استفاده شود ،از آنجایی که معموالً متغیرها با روند
مشابهی در طول زمان حرکت میکنند از ایده همگرایی سریهای زمانی استفاده میگردد و در صورتی که
دو سری زمانی نامانا همگرا باشند ،رگرسیون بین آنها جعلی نخواهد بود.
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 -4-7بررسی مانایی متغیرها
برآورد یک سری زمانی نامانا و یا گام تصادفی بر روی یک سری نامانای دیگر نتایج درستی نخواهد داد.
ضرایب آماری ،ممکن است رابطهای را که بین متغیرها وجود ندارد ،بهصورت معنادار نشان دهد .به این
منظور آزمونهایی برای شناسایی مانایی و یا عدم مانایی سریهای زمانی ابداع شدهاند .همانطور که پیشتر
گفته شد برای ایستا کردن سریها می توان از تفاضل آنها در معادالت سود برد ولی این کار موجب حذف
اطالعات بلندمدت میگردد ،چون به جای استفاده از مقدار یک متغیر از تغییرات آن متغیر استفاده شده
است.
آزمونهای مختلفی برای فهمیدن مانایی یا نامانایی سریهای زمانی ابداع شدهاند که آزمون دیکی فولر
( )DFاز رایجترین آزمونهای تعیین درجه سریهای نامانا میباشند .حال طبق مباحث عنوان شده ،در
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی مانایی یا نامانایی را آزمون میکنیم ،با فرض  H1که سری ریشه واحد ندارد
یا بهعبارتی مانا است و فرض  H1که سری ریشه واحد دارد یا بهعبارتی ناماناست .در این آزمون باید قدر
مطلق آماره از مقادیر بحرانی بزرگتر باشد .اگر مقادیر بحرانی کوچکتر از قدر مطلق آماره باشد ،سری مورد
نظر مانا خواهد بود .در ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی فولر را برای سنجش مانایی به کار میبریم.
آزمون دیكی– فولر ()DF
آزمون دیکی فولر از رایجترین و سادهترین آزمونهای تعیین درجه سریهای نامانا میباشد .ابتدا آزمون
ریشه واحد دیکی فولر را برای سنجش مانایی یا نامانایی بهکار میبریم .در این آزمون لگاریتم نرخ ارز
حقیقی ،لگاریتم صادرات غیر نفتی ،لگاریتم نقدینگی ،لگاریتم رابطه مبادله و لگاریتم کسری بودجه در سطح
 %3نامانا میباشند .جدول( )5نتایج مربوط به آزمون مانایی دیکی فولر را در( I)1و در سطح  %3بهطور
خالصه نشان می دهد.
جدول  -3نتایج مربوط به آزمون مانایی دیكی -فولر در( I)0در سطح %5
نتیجه

آماره بحرانی

آماره

متغیر

نامانا

-1/340043

-1/343003

)Log(RER

نامانا

-1/345417

1/050753

)Log(NOE

نامانا

-1/345417

-1/451071

)Log(M2

نامانا

-1/345417

-1/111153

)Log(TOT

نامانا

-1/340043

-0/143374

)Log(BD
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چون کلیه متغیرهای مورد استفاده در مدل دارای ریشه واحد میباشند ،لذا احتمال این که به همگرایی
منجر نشود وجود دارد ،بنابراین میبایست پس از تخمین مدل جزء خطای باقیمانده (پسماند) مدل را نیز
مورد آزمون مانایی قرار داد ،اگر پسماند دارای ریشه صفر باشد بهمعنای برقراری شرط کافی برای همجمعی
تمام متغیرهای مدل است و احتمال رگرسیون کاذب وجود ندارد .همانگونه که مالحظه میشود از مقایسه
آمارههای  tبهدست آمده با مقادیر بحرانی آزمون نتیجه میگیریم که در سطح اطمینان  33درصد فرضیه
 H1مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیر رد نمیشود .این بدان معناست که در این سطح از اطمینان ،متغیرها
نامانا میباشند.
در مرحله بعد ،تفاضل مرتبه اول کلیه متغیرها که نامانا شدهاند ،محاسبه گردیده است .جدول ( )4میزان
آمارهها و مقادیر بحرانی متغیرها را نشان میدهد .لگاریتم نرخ ارز حقیقی ،لگاریتم صادرات غیرنفتی ،لگاریتم
نقدینگی ،لگاریتم رابطه مبادله و لگاریتم کسری بودجه در مرحله اول یا ( I)1نامانا ولی با یک بار تفاضل
گیری یا در ( I)0کلیه متغیرها مانا میشوند.
جدول  -4نتایج مربوط به آزمون مانایی دیكی -فولر 15در( I)1در سطح %5
نتیجه

آماره بحرانی

آماره

متغیر

مانا

-1/345417

-5/134411

)Log(RER

مانا

-1/345417

-4/153135

)Log(NOE

مانا

-1/345417

-5/573171

)Log(M2

مانا

-1/345417

-4/105871

)Log(TOT

مانا

-1/345417

-1/140834

)Log(BD
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همانگونه که مشاهده میشود متغیرهای این معادله همفاز نیستند و همه متغیرها در ( I)1بهصورت
نامانا می باشند .ممکن است ترکیب خطی از دو یا چند سری نامانا ،تشکیل سری مانا را دهند .در صورت
چنین اتفاقی به این سریها همگرا گویند .در این حالت یک رابطه بلندمدت بین این سریها وجود خواهد
داشت .مساله اساسی در بحث همگرایی ،شناسایی وجود یا عدم وجود همگرایی بین متغیرهای نامانا است.
بنابراین باید همگرایی را بهعنوان شرط کافی مورد آزمون قرار داد.
حال به بررسی مانایی جز اختالل معادله تخمین زده شده ،پرداخته میشود تا وجود همگرایی در آن
آزمون گردد تا در صورت همگرا شدن ،به وجود یک رابطه بلندمدت در بین متغیرهای معادله پی برده شود.
نتیجه آزمون مانایی جزء اختالل به شرح جدول ( )3میباشد.
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جدول  -5نتایج مربوط به آزمون مانایی دیكی -فولر جزء اخالل در سطح %5
متغیر

آماره

آماره بحرانی

نتیجه

جزء اخالل

-1/340043

-4/405311

مانا

منبع :یافتهها تحقیق

همانطور که دیده میشود به دلیل این که مقدار بحرانی از آماره کوچکتر است ،پس نتیجه گرفته
میشود که جزء اختالل در ( )1مانا میباشد ،بنابراین طبق این آزمون متغیرهای معادله دارای همگرایی
میباشند و این موضوع نشان می دهد که حداقل یک رابطه بلندمدت در بین متغیرهای مدل وجود دارد و
نتایج حاصل از تخمین مدل معتبر میباشد
 -5-7تحلیل مدل
بعد از بررسی شرایط صحت تخمین معادله در مبحث مدل تجربی و اطمینان از عدم وجود مشکل در
تخمین ،به تحلیل عالمت و مقادیر ضرایب هر یک از پارامترهای معادله پرداخته میشود .مدل برآورد شده
به شرح معادله ( )5بهصورت زیر میباشد.
با مالحظه آماره  tو همچنین دقت در خطای استاندارد بهدست آمده در این مدل ،این نتیجه به دست
میآید که متغیرهای صادرات غیرنفتی ،رابطه مبادله و نقدینگی در سطح اطمینان  011درصد معنادار
میباشند و متغیر کسری بودجه نیز در سطح اطمینان  38درصد معنادار است.
آماره  R2در این مدل نیز مناسب بوده و بیش از  1/33است .این موضوع نشان میدهد که متغیرهای
توضیحی انتخاب شده در این مدل ،میتوانند  33درصد تغییرات نرخ ارز حقیقی در بلندمدت را پاسخ دهند.
بهعالوه آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل بوده و این مدل با مشکل
خودهمبستگی مواجه نمیباشد .بهطور کلی میتوان مدل تخمینزده شده برای تبیین رابطه بلندمدت میان
متغیرهای رابطه مبادله ،کسری بودجه ،صادرات غیرنفتی و نقدینگی با نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را
بهصورت زیر بیان نمود.
()5
LRER= -1/811334 +1/713048 LTOT -1/133174LBD -1/545153LNOE +1/735131LM2

()-1/344158

()7/143351

()-1/030118

()05 /30111

F= 351/3848

DW =0/513300

̅ 2 =1/330341

()-4/113410
R2 =1/335111

 -8نتایج
متغیر صادرات غیر نفتی در تخمین مدل نشان از رابطه منفی با نرخ ارز حقیقی دارد .اقتصاد ایران از
گذشته دور به درآمدهای نفتی وابسته بوده و در واقع ارتباط تنگاتنگی بین اقتصاد کشور و درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات نفت به وجود آمده است ولی به دلیل این که در سالهای اخیر درآمدهای نفتی دچار
فصلنامـه علوم اقتصادی
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نوسانات زیادی شده است ،در راستای رفع مشکل مطروحه ،استراتژی افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه
برنامه ریزان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است .به دلیل این که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
غیرنفتی دارای نوسان کمتری میباشند ،افزایش این درآمدهای ارزی موجب فزونی ذخایر ارزی کشور
می شوند و با تحقق این شرایط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی تقویت شده و در واقع نرخ ارز
حقیقی کاهش پیدا میکند .طبق تخمین مدل در صورتی که صادرات غیرنفتی یک درصد افزایش یابد،
منجر به کاهش  1/54درصدی نرخ ارز حقیقی میگردد.
اثر نقدینگی بر نرخ ارز حقیقی بهصورت مثبت میباشد .افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی موجب
می شود حجم پول و نقدینگی در جامعه افزایش یابد و گاهی این میزان پول از نیاز و ظرفیت جامعه فزونی
مییابد و به دلیل این که بخش تولید نمیتواند پاسخگوی این مقدار از نقدینگی در کشور باشد و از طرف
دیگر مردم نیز به واسطه پول در اختیار خود بهسمت خرید سایر داراییها متمایل میگردند و این افزایش
تقاضای جامعه برای خرید کاالها و خدمات باعث رشد قیمت آنها میشود و همچنین بعد از افزایش عرضه
پول ،نرخ بهره نیز کاهش پیدا میکند .کاهش نرخ بهره باعث میشود که سرمایههای ارزی کمتری به اقتصاد
ایران وارد و جذب شود .در مجموع این فرآیند موجب تنزل ارزش پول داخلی و افزایش قیمت سایر ارزهای
خارجی میگردد و در اصل نرخ ارز حقیقی افزایش مییابد .بررسی مدل تخمینی نشان میدهد که طی دوره
زمانی تحقیق به دلیل افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد ایران ،ضمن رشد نرخ تورم منجر به افزایش نرخ ارز
حقیقی نیز گردیده است و نظریات تئوریک موضوع مذکور در این مدل تأیید میگردد .بر اساس تخمین
مدل چنانچه نقدینگی یک درصد افزایش یابد ،باعث افزایش  1/73درصدی نرخ ارز حقیقی میشود.
تخمین مدل نشان میدهد که تغییر کسری بودجه باعث تغییرات معکوس نرخ ارز حقیقی میشود .در
واقع رابطه بین این دو متغیر منفی است و کسری بودجه دولت منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی میگردد .از
آنجایی که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد ،افزایش درآمدهای
نفتی موجب تقویت ذخایر ارزی دولت میشود و بهدلیل این که جبران کسری بودجه و همچنین تقاضای
بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی خود از محل ذخایر ارز دولتی صورت میپذیرد ،لذا طبیعی است که
تزریق ارزهای خارجی به بازار بهمنظور کسب پول داخلی برای جبران کسری بودجه منجر به کاهش نرخ ارز
حقیقی گردد.
برخی از مطالعات انجام شده در این خصوص نشان میدهند که افزایش کسری بودجه باعث تقویت نرخ
ارز حقیقی میشود .بهنظر می رسد این موضوع به محل و نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد ،در صورتی
که این جبران از طریق تبدیل ارزهای خارجی مانند دالر به پول داخلی انجام شود ،موجب دالریزه شدن
اقتصاد کشور گردیده که این موضوع منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی میگردد و دالرهای تزریق شده به
جامعه نیز به منظور واردات کاالهای خارجی و تکنولوژیهای نوین و همچنین هزینههای ارزی مسافران
ایرانی در سایر کشورها از اقتصاد کشور خارج میشود .نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با توجه به این
که در سال های گذشته بیشتر کسری بودجه اقتصاد ایران از محل دالرهای نفتی جبران شده است ،نیز این
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تحلیل نظری را تایید می نماید .طبق تخمین این مدل اگر کسری بودجه معادل یک درصد افزایش پیدا کند،
نرخ ارز حقیقی در حدود  1/133درصد کاهش مییابد.
برآورد مدل نشان دهنده این موضوع است که رابطه مبادله با نرخ ارز حقیقی رابطه مثبت دارد و افزایش
شاخص رابطه مبادله باعث افزایش نرخ ارز حقیقی میگردد .افزایش رابطه مبادله موجب افزایش درآمدهای
ارزی کشور میشود .در طول زمان و با نگاه بلندمدت بهمنظور تشویق صادرات و تحدید واردات جهت تقویت
شاخص رابطه مبادله می بایست نرخ ارز اسمی توسط بانک مرکزی کشور افزایش یابد .افزایش نرخ ارز اسمی
(نرخ ارز مرجع) بهوسیله بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز حقیقی میگردد ،تخمین مدل این تحقیق
حاکی از آن است که اگر شاخص رابطه مبادله یک درصد افزایش یابد ،منجر به افزایش  1/75درصدی نرخ
ارز حقیقی میگردد
 -9پیشنهادات
از آنجا که اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی از قبیل نفت خام ،گاز و غیره
وابسته است ،در صورتی که این منابع ارزی به پول ملی (ریال) تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شود ،باعث
افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه میشود که این موضوع منتهی به افزایش سطح عمومی قیمتها و
کاهش ارزش پول داخلی می گردد و در نهایت این فرایند منتج به افزایش نرخ ارز حقیقی میشود ،لذا جهت
اجتناب از این شرایط میبایست درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در یک حساب مستقل مانند حساب
ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی ،متمرکز شود و برای سرمایهگذاریهای مولد در داخل و خارج از کشور
هزینه گردد و از این محل بههیچ عنوان جهت هزینههای جاری و جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده
قرار نگیرد .با توج ه به این که افزایش نرخ ارز حقیقی در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت
خرید جامعه است ولی از طرف دیگر موجب تشویق صادرات غیرنفتی و کاهش واردات میگردد .بهمنظور
رفع و یا کاهش اثرات متناقض ،میبایست سیاستهای ارزی و پولی مناسب و انضباط مالی در کشور اجرا
شود تا ضمن کاهش تأثیر منفی افزایش نرخ ارز حقیقی ،منجر به تضعیف صادرات غیرنفتی کشور نیز نگردد.
افزایش نرخ ارز حقیقی که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید جامعه و کاهش قدرت
رقابتپذیری اقتصاد ملی در عرصه بینالمللی است از اهمیت زیادی برخوردار است ولی مهمتر از این مسئله
وجود نوسانات شدید در نرخ ارز حقیقی میباشد که این موضوع بهعنوان یک شوک منفی بر سایر متغیرها و
بخشهای اقتصادی عمل مینماید و برنامهریزیها و هدفگذاریهای بخشهای اقتصادی بهویژه حوزه
صادرات و واردات را مختل میکند ،لذا پیشنهاد میگردد بهمنظور جلوگیری از تضعیف اقتصاد کشور در
روابط اقتصادی بینالملل از اتخاذ و اجرای سیاستهای ارزی و پولی نامطلوب و مبهم که منجر به نوسانات
شدید در نرخ ارز حقیقی میشود اجتناب گردد.
با توجه به این که درآمدهای نفتی در نوسان مداوم می باشند و بهویژه در حال حاضر نیز بهدلیل اعمال
تحریم های شدید غرب علیه ایران ،با تکیه بر تجربیات گذشته که نشان دهنده تاثیر منفی این نوسانات بر
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اقتصاد کشور بوده و با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی که دولت را ملزم به واریز قسمتی از درآمدهای
نفتی به این صندوق مینماید ،پیشنهاد میگردد ضمن تدبیر هوشمندانه نظام برای رفع تحریمهای فعلی،
نسبت به استفاده از راهکارهای سیاسی و اجتماعی الزم جهت تقویت وفاق ملی اقدام شود .همچنین دولت با
گسترش پایههای مالیاتی و تقویت انضباط مالی خود ،بههیچ عنوان از منابع صندوق مزبور جهت هزینههای
جاری استفاده ننماید و این منابع را صرفا برای طرحهای زیربنایی و بلندمدت با اعطای تسهیالت به
سرمایهگذاران بخش خصوصی هزینه نماید که عالوه بر افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور سبب حفظ
ارزش پول ملی نیز میگردد.
چون نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران توسط مقامات پولی به عنوان نرخ ارز مرجع اعالم و مورد استفاده
قرار میگیرد ،پیشنهاد می شود که میزان تغییر این نرخ در راستای سایر سیاستهای مالی و پولی کشور
انتخاب شده و محدوده تغییرات به گونه ای باشد که موجب ایجاد شوک در بازار ارزی کشور نگردد و
اولویتهای اقتصادی جامعه در هر مرحله م دنظر قرار گیرد .برخی از مطالعات در خصوص روند تغییرات نرخ
ارز حقیقی در تعدادی از کشورها نشان میدهند برنامهریزیها و عملکرد این کشورها جهت حفظ نسبی
ارزش پول خود و همچنین اجرای سیاستهای ارزی و پولی مطلوب در راستای انتخاب اولویتبندی مناسب
اهداف اقتصادی درب رگیرنده نتایج مثبت و موثر بوده است ،لذا پیشنهاد میگردد مقامات پولی و ارزی کشور
ما نیز از تجربیات این کشورها استفاده نمایند.
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