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چكیده
نرخ ارز واقعی ،از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بیثباتی در آن میتواند
عملکرد اقتصاد کالن به ویژه رقابتپذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد .نوسان های نرخ ارز واقعی
نشاندهنده بیثباتی وعدم قطعیت در روند قیمتهای نسبی بین کشورهاست .این نوسان ها موجب ایجاد
فضایی بیثبات و نامطمئن در اقتصاد میگردند .از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح
رقابتپذیری ملی ،زمینهساز ورود به فرایند جهانی شدن است .رقابتپذیری از طریق حاکمیت بازار و
شکلگیری فعالیتها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل میشود .هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل
موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آنها بر شاخص رقابتپذیری در اقتصاد ایران است .نتیجه تخمین
معادله ها به روش  VARنشان میدهد که در کوتاهمدت درآمدهای نفتی ،نقدینگی و محصول ناخالص
داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی میباشند .در بلندمدت
درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر
مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند .بر اساس محاسبهها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال  ۸۵۳۱تا
 ۸۵۳۱همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابتپذیری
شده است.
واژههاي کلیدي :ارزش پول ،نرخ ارز واقعی ،شاخص رقابتپذیری.VAR،
طبقه بندي E52, F31, F41, P52 : JEL
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 -1مقدمه
تغییر و تحول های نظامهای ارزی در چند دهه گذشته ،سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در
کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاستها و
تصمیمگیریهای اقتصادی خودنمایی کند .امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاستهای
اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد ،بلکه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بینالملل نیز بر ارزش
پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت .تغییر نرخ ارز واقعی ،مجموعهای از تغییرات
متفاوت و متضاد را در بخش داخلی و خارجی به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را
تحت تأثیر قرار دهد .تعیین نرخ ارز واقعی از طرفی نقش موثری بر صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و
تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی
تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن در تعیین میزان
تولیدواشتغال برخوردار است.
به طور معمول برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز ،روند پس انداز و سرمایهگذاری ،غیرمنطقی شده،
تخصیص بهینه منابع امکانپذیر نخواهد بود .دریک نظام بینالمللی ،ارزش پول ملی نقش اساسی در تعیین
هزینههای اقتصادی مربوط به سرمایهگذاری ،صادرات و واردات و تأثیر آن بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
نوسانات مکرر و نا اطمینانی مستمر در نرخهای واقعی ارز ،میتواند با ایجاد یک شرایط نا اطمینان و متزلزل
در زمینه سود ناشی از مبادله های بینالمللی ،سبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی جریان سرمایه از
طریق کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای خارجی و به هم خوردن سبد داراییهای مالی شود .اضافه بر
این ،افزایش و تعدد نوسان های نرخ واقعی ارز سبب باال رفتن قیمت کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر
پوشش تغییرات پیشبینینشده نرخ واقعی ارز میشود( .گیورین-رویل۸۸)۱۰۰۱،
نوسان های نامنظم نرخ واقعی ارز قادر است ارزش کاالهای صادراتی و هزینه کاالهای وارداتی به پول
ملی را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش ریسکپذیری متصدیان تجارت خارجی کشور نسبت به
نوسانات آن نماید .ممکن است برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلی دست از فعالیتهای قابل
تجارت خود بردارند و یا آن دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان که به فعالیت خود در بازارهای جهانی و
در فضای نامطمئن و بیثبات نرخ ارز ادامه میدهند ،برای تحمل خطرات آن سود بیشتری مطالبه کنند.
(حالفی ،۸۵۱۶،ص )۵
انحراف نرخ واقعی ارز نیز پدیدهای است که به معنی جدایی مستمر نرخ واقعی ارز از سطوح تعادلی خود
مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان است .در واقع این مساله به صورت انحراف مداوم نرخ واقعی ارز از مقادیر
تعادلی آن تعریف میشود .نرخ واقعی تعادلی ارز آن قیمت نسبی کاالهای تجاری به کاالهای غیرتجاری
است ،که در آن برای تعادل بلندمدت مقادیر متغیرهای مربوطه نظیر مالیاتهای تجاری ،قیمتهای
بینالمللی،جریان های سرمایهای و تکنولوژی موجب حصول همزمان تعادلهای داخلی و خارجی میگردد
(ادواردز.۸)۸۳۳۱،
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از سوی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابتپذیری ملی ،زمینهساز ورود به فرایند
جهانی شدن است .رقابتپذیری از طریق حاکمیت بازار و شکلگیری فعالیتها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی
حاصل میشود .هدف از کسب رقابتپذیری و کسب قدرت رقابتی ،تسلط بر بازار ،توسعه و رشد سودآوری و
بهبود کیفیت زندگی است .در اقتصاد جهانی ،رقابتپذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت
مناسب و پایدار در بازارهای بینالمللی است( .کریمی هسنیجه ،۸۵۱۶،ص  .)۳تحلیل و بررسی ساالنه
شاخصهای رقابتپذیری در بخشهای مختلف کشور و مقایسه رتبه کشورها با یکدیگر ،چالشها و نقاط
ضعف و همچنین پتانسیلها و نقاط قوت در هر بخش در هر کشور را برای سیاستگذاران کشور قابلرؤیت و
پررنگ نموده و آنها را در برنامهریزیها و اتخاذ سیاستهای آتی راهنمایی مینماید و از آنجا که
رقابتپذیری اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا محسوب میشود ،شناخت توان کشور در بخشهای
رقابتپذیر و غیررقابتی میتواند دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید .اعالم رتبههای رقابتی در
بخشهای مختلف سرمایهگذاران خارجی را با یک فضای شفاف در عرصه سرمایهگذاری مواجه و مشوقهای
الزم را در زمینه افزایش رقابتپذیری ایجاد مینماید( .میراحسنی ،۸۵۳۱،ص )۸۱
مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابتپذیری را مترادف با بهرهوری چگونگی استفاده یک ملت از عوامل
تولید خود میداند .رقابتپذیری به عنوان مجموعهای از نهادها ،سیاستها و عوامل تعریف میشود که
تعیینکننده بهرهوری کشورها هستند .سطح بهرهوری به نوبه خود بیانگر سطح رفاه قابلدسترسی در
کشورهای مختلف است؛ به عبارت دیگر اقتصادی رقابتی تر است که از سطح بهرهوری باالتری برخوردار
باشد یعنی با تحصیل سطح باالتری از درآمد ،رفاه بیشتری را برای آحاد مردم فراهم کند( .ایروانی،۸۵۱۳،
ص )۱
برای ورود به فرایند جهانی شدن ،ایجاد فضای رقابتی ،اهمیت زیادی دارد به عبارتی دیگر ،ایجاد بستر
رقابتی ،توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابتپذیری از مهمترین
شاخصهای آماده سازی بستر جهانی شدن و ورود به آن است .در این راستا رشد بخشهای دارای مزیت
صادراتی ،با جایگزینی بازارهای بینالمللی به جای بازارهای داخلی زمینهساز گسترش روابط جهانی شدن
است موضوع جهانی شدن و رقابتپذیری ،وابستگی علت و معلولی دارند و سیاست برونگرایی تجارت
خارجی بر جهانی شدن تأثیر زیادی دارد( .کریمی هسنیجه ،۸۵۱۶،ص )۱
رقابتپذیری بینالمللی ،اغلب در تحلیل عملکرد اقتصاد کشورها بکار رفته میشود .معیار رقابتپذیری
بینالمللی ،برخی از مشخصههای اقتصادی مهم را که منجر به تأثیرگذاری آزادسازیها و بهبود روند تجارت
بینالملل میشوند را برای یک کشور و شرکای تجاری آن مقایسه میکند .رقابتپذیری بینالمللی نه تنها به
عوامل کمی توجه دارد ،بلکه عوامل کیفی را که قابل کمی کردن نیستند ،نیز در بر میگیرد .بنابراین
ظرفیت ابداع تکنولوژی ،میزان تخصصی بودن تولید ،کیفیت تولیدات و ارزش خدمات پس از فروش همگی
از جمله عواملی هستند که میتوانند عملکرد تجارت یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند .بهبود رقابتپذیری
بینالمللی لزوماً به معنای افزایش فروش در بازارهای خارجی نیست ،بلکه در شرایط بهبود نرخ ارز نیز
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میتوان شاهد بهبود فروش تجاری بود ،گرچه عملکرد صادرات بدون تغییر بماند؛ به عبارت دیگر از طریق
اختالف قیمت یا هزینه بینالمللی میتوان به مقایسه و اندازهگیری رقابتپذیری نسبی دست یافت( .طیبی-
آذربایجانی – مصری نژاد ،۸۵۱۴ ،صص )۵-۴
هسته مرکزی اقتصاد کالن در نظام ارزی انعطافپذیر ،نقش نرخ ارز در تأثیر بر رقابتپذیری کشور در
بازار جهانی برای کاالهای کشور است .اگر قیمت کاالیی که در کشور تولید میشود نسبت به قیمت کاالهای
رقیب در بازار جهانی کاهش یابد بر رقابتپذیری کشور افزوده میشود و بالعکس .کشورهایی که درآمدهای
ارزی آنها از محل صادرات صنعتی تأمین میشود تالش میکنند برای حفظ توان رقابتی خود ،تورم داخلی
را کنترل کنند و نرخ اسمی ارز را چنان تعیین نمایند که ضمن حفظ موازنه پرداختها ،رقابتپذیری آنها
در بازار جهانی مخدوش نشود( .گزارش کمیسیون اقتصاد کالن ،بیمه و بانک  ،۸۵۱۱ص .)۳
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران ،مدیریت نرخ ارز اهمیت
بسیار باالیی دارد .این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور ،به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها،
افزایش تحریمهای اقتصادی ،جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی اهمیت
بیشتری نیز یافته است .هدف مقاله حاضر بررسی تغییرهای نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص
رقابتپذیری در اقتصاد ایران است .در بخش اول به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداختهشده و در بخش
دوم به محاسبه و تحلیل نرخ ارز واقعی و شاخص رقابتپذیری و در بخش سوم به تصریح مدل و در نهایت
به نتیجهگیری و پیشنهادهای مقاله پرداخته شده است.
 -2مبانی نظري
از سالهایی که نرخهای ارز به صورت شناور و یا شناور مدیریت شده در سطح اقتصاد جهانی مطرح
گردید (سالهای  ۸۳۹۵به بعد) سعی شده تا متغیرهایی که میتوانند نوسان های نرخ ارز را توضیح دهند
شناسایی ،و اثر آنها روی نرخ ارز تعیین گردد .اقتصاددانان برای دستیابی به اهداف نظری و تجربی خود،
بیشتر روی مفهوم نرخ ارز واقعی تمرکز نمودهاند .در ادبیات نظری و تجربی مدل سازی رفتار نرخ واقعی ارز،
از مهمترین عوامل حقیقی که به عنوان عوامل مؤثر بر روند نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز بر آنها تأکید
شده است ،عبارتاند از :رشد بهرهوری ،رابطه مبادله تجاری ،قیمت حقیقی نفت ،جریان های ورود و خروج
سرمایه ،سیاستهای تجاری ،اندازة دولت ،انباشت سرمایه ،نرخ بهره جهانی و ترجیح مصرفکنندگان.
 -1-2رشد بهرهوري
چگونگی اثرگذاری رشد بهرهوری بر نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد کوچک ،با تکنولوژی بازدهی ثابت
نسبت به مقیاس در بخشهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله وهم چنین با فرض قانون قیمت واحد در بازار
کاالهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و نیز با فرض قانون قیمت واحد در بازار کاالهای قابل مبادله و بازار
سرمایه ،بدین صورت است که با افزایش بهرهوری در بخش تولید کاالهای قابل مبادله ،بهرهوری نیروی کار و
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در نتیجه دستمزدها در این بخش افزایش مییابد و فرض تحرك کامل نیروی کار در میان بخشها ،سبب
افزایش قیمت کاالهای غیرقابل مبادله شده و در نهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت میکند.
 -2-2رابطه مبادله تجاري
با بدتر شدن رابطه مبادله تجاری (افزایش دائمی قیمت نسبی کاالهای وارداتی) ،از یک سو درآمد
حقیقی کاهشیافته و در نتیجه تقاضای کاالهای غیرقابل مبادله (و نیز قابل مبادله) ،کاهش مییابد (اثر
درآمدی) و از سوی دیگر با گرا ن تر شدن کاالهای وارداتی (قابل مبادله) نسبت به کاالهای غیرقابل مبادله
و با فرض جانشینی دو کاال در مصرف ،تقاضای کاالهای غیرقابل مبادله افزایش خواهد یافت (اثر جایگزینی).
همچنین ،بخش عرضه نیز در واکنش به تغییر قیمتهای نسبی ،تولید کاالهای غیرقابل مبادله را افزایش
خواهد داد ،که این امر مازاد عرضه ناشی ا ز کاهش تقاضا در بازار کاالهای غیرقابل مبادله را تشدید خواهد
کرد .حال اگر اثر درآمدی بر اثر جایگزینی غلبه کند ،تقاضا و قیمت کاالهای غیرقابل مبادله کاهشیافته و
در نتیجه نرخ حقیقی ارز تعادلی تضعیف خواهد شد .در حالت بدتر شدن دائمی رابطه مبادله تجاری ،نحوه
بروز اثرهای جایگزینی بین دورهای بر نرخ واقعی ارز ،ملموس نیست ،اما در حالت بدتر شدن موقتی رابطه
مبادله تجاری ،این اثر از طریق انتقال بخشی از مخارج مصرفی دوره جاری به آینده ،بر نرخ حقیقی ارز تأثیر
میگذارد .پس تأثیر رابطه مبادله تجاری بر روی نرخ واقعی ارز مبهم است و به غلبه اثر درآمدی بر جانشینی
بستگی دارد.
 -3-2قیمت حقیقی نفت
اگر چه آثار تغییر قیمت حقیقی نفت بر نرخ واقعی بلندمدت ارز به طور معمول از طریق تغییرهای
رابطه مبادله تجاری نمایان میشود ،اما به لحاظ اهمیتی که قیمت نفت از دهه  ۸۳۹۰در اقتصاد جهانی
یافته ،در برخی مطالعه ها به عنوان متغیر برون زایی که آثار شوكهای خارجی را به اقتصاد داخل منتقل
میکند ،مورد توجه قرار گرفته است.فرآیند انتقال آثار تغییر قیمت حقیقی نفت بر نرخ حقیقی ارز به این
صورت است که با افزایش قیمت حقیقی نفت ،نرخ واقعی ارز کشورهای واردکننده نفت تضعیفشده و در
مقابل ،نرخ واقعی ارز کشورهای صادرکننده نفت تقویت میشود.
 -4-2جريان هاي ورود و خروج سرمايه
افزایش ورود سرمایه ،خواه در واکنش به متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی و خواه به شکل وام،
کمکهای بالعوض و یا سرمایهگذاری خارجی ،به تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز میانجامد .افزایش در
جریان خالص سرمایه ممکن است به دالیل زیر انجام گرفته باشد:
 افزایش کمکهای بینالمللی به علت حوادث طبیعی
 کاهش در نرخ بهره جهانی
فصلنامـه علوم اقتصادی
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 حذف کنترلهای متعدد بر روی جریان سرمایه
 افزایش بدهیهای عمومی به علت تأمین کسری بودجه از خارج
 افزایش برو نزا در وام دهی اعتباردهندگان خارجی
با افزایش ورود سرمایه ،تقاضای کاالهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله افزایش مییابد .با فرض این که
قیمت کاالهای قابل مبادله در یک اقتصاد کوچک در بازارهای جهانی تعیینشده و ثابت است ،قیمت
کاالهای غیرقابل مبادله افزایشیافته و در نتیجه نرخ واقعی ارز در بلندمدت تقویت میشود .البته الزم به
ذکر است که اگر با ورود سرمایه ،مخارج سرمایهگذاری افزایشیافته و سبب توسعه ظرفیت بهرهوری اقتصاد
شود ،بر خالف حالتی که مخارج مصرفی افزایش مییابد ،تقویت نرخ واقعی ارز ،در بلندمدت نشاندهنده
بهبود سطح رقابتپذیری در اقتصاد خواهد بود.
 -5-2نرخ بهره جهانی
بر خالف این که بخشی از آثار غیرمستقیم تغییرهای نرخ بهره جهانی بر نرخ ارز واقعی از طریق جریان
های ورود و خروج سرمایه انتقال مییابد ،اما به دلیل در نظر گرفتن هم زمان آثار مستقیم و غیرمستقیم آن،
در برخی مطالعه ها به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است .با افزایش نرخ بهره جهانی،
از یک سو به دلیل افزایش خروج سرمایه ،نرخ واقعی بلندمدت ارز تضعیف میشود و از سوی دیگر ،با افزایش
خروج سرمایه ،نرخ بهره حقیقی داخلی نیز افزایشیافته ،موجب کاهش تقاضای پول ،افزایش پس انداز و در
نتیجه بهبود وضعیت خارجی اقتصاد میشود .اگر کشور در بازارهای مالی بینالمللی بدهکار خالص باشد،
پرداختهای بهرهای آنها افزایشیافته و در نتیجه ،مصرف کاهش مییابد .در مجموع در مورد کشور بدهکار
خالص تا وقتی که آثار افزایش پرداختهای بهرهها ،بر آثار افزایش پس انداز چیره نشده ،وضعیت خارجی
اقتصاد بهبودیافته و در کنار کاهش مخارج مصرفی ،به تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز منجر میشود.
 -6-2سیاستهاي تجاري
در زمینه رابطه بین سیاستهای تجاری و نرخ واقعی ارز ،نظریه سنتی پذیرفتهشده عبارت از این است
که با کاهش سطح تعرفهها در یک اقتصاد کوچک ،حفظ موازنه خارجی در بلندمدت ،مستلزم تضعیف نرخ
واقعی ارز است .این استدالل بر مبنای تفسیر تعادل جزئی روش کششها بوده و بیان میکند که کاهش
تعرفه ها منجر به کاهش قیمت داخلی کاالهای وارداتی شده و تقاضای آن را افزایش میدهد .افزایش واردات
دلیل بروز عدم تعادل در اقتصاد خارجی میشود ،بنابراین با فرض صادق بودن شرط مارشال لرنر ،نرخ واقعی
ارز در بلندمدت تضعیف خواهد شد .ضعف عمده استدالل مذکور این است که ایستا بوده و آثار بین دورهای
و نقش کاالهای غیرقابل مبادله را در نظر نمیگیرد ،از سوی دیگر ،سیاستهای حمایتی به شکل موانع
تعرفهای و یا غیر تعرفهای ،قیمت نسبی کاالهای وارداتی را افزایش داده و با فرض جانشینی کاالهای وارداتی
فصلنامـه علوم اقتصادی
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و کاالهای غیرقابل مبادله در مصرف ،منجر به افزایش تقاضا و قیمت کاالهای غیرقابل مبادله شده و در
نتیجه نرخ حقیقی ارز را در بلندمدت تقویت میکند .به عالوه ،به دنبال اعمال سیاستهای حمایتی ،واردات
کاهشیافته و کسری (مازاد) حساب جاری کاهش (افزایش) مییابد ،که این امر در بلندمدت تقویت نرخ
حقیقی ارز را تشدید میکند.
 -7-2اندازة دولت
اگر مخارج دولت از طریق خلق پول تأمین شود ،هیچ اثر بلندمدتی بر نرخ واقعی ارز نخواهد داشت .در
حقیقت ،در اینجا جنبة واقعی سیاست مالی که به طور عمده به ترکیب تقاضای دولت برای کاالهای قابل
مبادله و غیرقابل مبادله مربوط میشود ،مورد توجه قرار میگیرد .افزایش مخارج دولت برای کاالهای
غیرقابل مبادله که از طریق وضع« مالیات یک جا » ،تأمین مالی میشود ،قیمت کاالهای غیرقابل مبادله را
افزایش داده و نیرویی در جهت تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز وارد میکند .از سوی دیگر ،تقاضای بخش
خصوصی برای کاالهای غیرقابل مبادله به دلیل وضع مالیات جدید (که تقاضای کاالهای قابل مبادله را نیز
کاهش میدهد) کاهشیافته و نیز افزایش قیمت این کاالها ،کاهش مییابد ،که این امر سبب تضعیف نرخ
واقعی بلندمدت ارز خواهد بود .حال بسته به آن که خالص افزایش و کاهش تقاضای کاالهای غیرقابل
مبادله ،مثبت یا منفی باشد ارز در بلندمدت خواهد شد .البته از آن جا که افزایش تقاضای دولت برای
کاالهای غیرقابل مبادله به طور معمول بیش از کاهش تقاضای بخش خصوصی برای این کاالهاست (زیرا
میل نهایی به مصرف دولت به طور معمو ل بزرگ تر از بخش خصوصی است) ،تقویت نرخ واقعی ارز در
بلندمدت به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه که اندازه دولت در آنها بزرگ است ،محتمل تر است.
 -8-2انباشت سرمايه
به طورمعمول متغیر انباشت سرمایه ،به عنوان یکی از متغیرهای طرف عرضه اقتصاد ،در مدل های
تبیین رفتار نرخ واقعی ارز مورد توجه قرار میگیرد  .با افزایش انباشت سرمایه ،توان تولیدی اقتصاد ارتقاء
یافته و عرضه کاالها و خدمات افزایش مییابد .حال اگر افزایش سرمایهگذاری در بخش غیرقابل مبادله انجام
شده باشد ،عرضه کاالهای غیرقابل مبادله افزایشیافته و در نتیجه قیمت آنها در بازار داخلی کاهش خواهد
یافت ،که این امر به مفهوم تضعیف نرخ واقعی ارز در بلندمدت خواهد بود .اگر چه افزایش در سرمایهگذاری
در بخش قابل مبادله به طور مستقیم نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز را متأثر نمیکند ،اما از آن جا که
افزایش سرمایهگذاری سبب رشد سطح بهرهوری میشود ،لذا به طور غیرمستقیم ،نیرویی در جهت تقویت
نرخ واقعی تعادلی ارز وارد میکند  .با این وجود ،در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل وابستگی ساختار
تولیدی آنها به واردات ،افزایش سرمایهگذاری در هر بخش که باشد ،منجر به افزایش واردات ،کسری
تجاری و در نهایت تضعیف نرخ واقعی بلندمدت ارز خواهد شد.
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 -9-2ترجیحات مصرفکنندگان
چاین جانستون ( ،)۸۳۳۹در مطالعه های خود استدالل میکند که به دلیل باال بودن کشش درآمدی
کاالهای غیرقابل مبادله ،با افزایش درآمد یا ثروت مصرفکنندگان ،تقاضا و قیمت این کاالها افزایشیافته و
در نتیجه نرخ واقعی تعادلی ارز تقویت میشود.با این وجود ،به نظر میرسد که این استدالل در مورد
کشورهای در حال توسعه به دلیل کیفیت نازل کاالهای غیرقابل مبادله ،صادق نباشد ،زیرا در این کشورها
با افزایش درآمد یا ثروت مصرفکنندگان ،تقاضای کاالهای قابل مبادله که به طور عمده وارداتی هستند،
افزایش مییابد.
طاهری فرد ( )۸۵۹۱در بررسی تأثیر تغییر درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز مورد ایران نشان داده که
افزایش درآمد حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده است.
حسینی ( ) ۸۵۹۱در تخمین نرخ ارز واقعی تعادلی به بررسی تعادل و نامیزانی در نرخ ارز پرداخته و به
بررسی تأثی ر متغیرهای نرخ مبادله خارجی ،حجم مخارج دولت و تعرفههای وارداتی بر روی رفتار نرخ ارز
واقعی در بلندمدت میپردازد.از نظر او مهمترین عامل انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی ،وجود موانع
تجاری و رشد بازار غیررسمی ارز میباشد .قاسملو ( )۸۵۹۹در الگویی عوامل تأثیرگذار بر نوسان های نرخ ارز
واقعی در ایران را شرایط تجاری ،محدودیتهای تجاری ،پیشرفت فناوری در داخل ،میزان درآمد واقعی نفت
و عرضه پول میداند .خالصی ( ) ۸۵۹۶در مطالعه اثر مخارج دولت بر نرخ اسمی و واقعی ارز مورد ایران
درباره  ۸۵۳۱-۸۵۹۱نشان میدهد که مخارج دولت ،با نرخ ارز مؤثر اسمی و نرخ ارز واقعی ،رابطه بلندمدت
مثبت دارد .اهللوردی زاده ( ،)۸۵۱۶وی در مقالهای تحت عنوان بررسی « اثر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی
بر توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران » ضمن در نظر گرفتن مقطع زمانی ( )۸۵۴۰-۸۵۱۳در تالش
است که چگونگی ارتباط بین صادرات غیر نفتی با نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار دهد.
وی با استفاده از روش  OLSبرای تخمین این معادله به این نتیجه میرسد که بین صادرات غیر نفتی و نرخ
ارز موثر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مطالعه پدرام ( )۸۵۹۹یکی از مطالعاتی است که با استفاده از
مدل ادواردز ( )۸۳۱۳انحراف نرخ واقعی ارز را محاسبه میکند و نشان میدهد که کاهش ارزش پول در
بلندمدت موجب کاهش تولید خواهد شد.
رحیمی بروجردی ( ،)۸۵۹۱تحقیقی با عنوان « تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای جمهوری
اسالمی ایران» در بازه زمانی  ۸۵۳۱-۸۵۹۱انجام دادند .این تحقیق به منظور دستیابی سیاست کاهش
ارزش پول بر الگوی تجارت خارجی و اجرای آن به تفکیک و به طور همزمان و بر مبنای شرط مارشال -لرنر
تعمیمیافته بنا گردیده است.
رضازاده ،کازرونی ،فشاری ( )۸۵۱۱در تحقیقی با عنوان رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز رسمی ،مطالعه
موردی در ایران ،متغیرهای نرخ تورم ،حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را موثر بر نرخ ارز رسمی
(ارزش پول ملی) دانستهاند که نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطهای معکوس و تولید ناخالص داخلی رابطهای
مثبت باارزش پول ملی دارند.
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اخالقی ( )۸۵۹۳با استفاده از روش مکتب پولی ،معادله نرخ موازی ارز در ایران را در طی سالهای
 ۸۵۳۵تا  ۸۵۹۴را برآورد کرده است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اگر حجم پول ایران نسبت به
کشورهای طرف مبادله زیادتر شود در آن صورت نرخ موازی ارز افزایش مییابد و چنانچه تولید ناخالص
داخلی ایران به طور نسبی زیاد شود ،نرخ موازی ارز کاهش مییابد و به عبارت دیگر ارزش پول ملی تقویت
میشود.
تقوی و محمدی ( )۸۵۳۰در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز و تراز پرداختها در ایران
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که تورم و مخارج دولت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی و درآمدهای
نفتی و مالیاتی بر ارزش پول ملی تأثیر مثبت دارند.
ادواردز ( ۸)۸۳۱۳به بررسی نرخ واقعی ارز و اندازهگیری آن در کشورهای در حال توسعه پرداخته است.
او با استفاده از متغیرهای بنیانی اقتصادی به تخمین نرخ ارز پرداخت و تغییرات نرخ واقعی ارز رسمی و نرخ
واقعی ارز بازار موازی و تأثیر آن را بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دست آورد .وی شوكهای
دائمی و موقت بر نرخ ارز را موجب انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی دانسته و نوسانات نرخ ارز اسمی،
چندجانبه و مؤثر را به عنوان انحراف از نرخ ارز در نظر گرفته است .آلن استوکمن ( ،۱)۸۳۱۳به بررسی
تغییرهای نرخ ارز واقعی در کشورهای دارای نظامهای ارزی شناور و ثابت پرداخته و معتقد است که نوع
نظام ارزی بر رفتار نرخ ارز واقعی تأثیر میگذارد .او نشان میدهد به تدریج که نظام ارزی به سمت شناور
حرکت میکند ،تأثیر نظام ارزی بر رفتار نرخ ارز محسوس تر است .خان ولیزوندو ( ،۵)۸۳۱۹نشان میدهند
که میزان تغییرها در نرخ ارز واقعی به مقدار کاهش ارزش پول داخلی ،بستگی دارد و ابزاری برای تأمین
کسری بودجه ،خواهد بود و به عالوه این دو تأکید فراوانی بر سازگاری میان سیاستهای ارزی و
سیاستهای کاهش کسری بودجه دارند .هالپرن و ویپلوز ( ،۴)۸۳۳۶بیان میکنند که هر متغیری که اثر
حقیقی دارد ،میتواند بر نرخ ارز واقعی تعادلی ،تأثیر بگذارد .اینکه کدام متغیر انتخاب شود ،بستگی به مدل
خاص و کشور خاص دارد.
۳
راوینز و پراوین ( ، )۸۳۳۵راوینز و پراوین در مطالعهای با عنوان « کاهش ارزش پول و تراز تجاری،
تجربه اخیر کشورهای منتخب آفریقا » به بررسی این موضوع در  ۸۳کشور آفریقایی از جمله کامرون،
گامبیا ،غنا ،کنیا ،ماداگاسکار ،نیجر ،نیجریه ،رواندا ،سنگال ،توگو و ...طی دوره  ۸۳۶۰-۸۳۳۰پرداخته است.
درودیان ( ،) ۱۰۰۱برای اینکه سیاست نرخ ارز دولت ترکیه را ارزیابی کند ،دست به تخمین نرخ ارز
واقعی می زند و آن را با نرخ ارز مؤثر واقعی مقایسه میکند.متغیرهای اساسی که در مدل درودیان
بهکاررفتهاند ،عبارت اند از :روند تجارت خارجی ،مصرف دولت از کاالهای غیرتجاری ،کنترل بر گردش
سرمایه ،کنترل ارز و تجارت ،روند تکنولوژی و انباشت سرمایه .نتایجی که از مدل وی گرفتهشده ،این است
که بهبود روند تجارت ،افزایش مصرف دولت ،آزادسازی و کنترل سرمایه ،تکنولوژی و افزایش نسبت
سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ،موجب افزایش ارزش نرخ ارز واقعی و کنترل ارز و تجارت نیز باعث
کاهش نرخ ارز واقعی میشود  .نتیجه کلی مدل این است که رفتار نرخ ارز واقعی نسبت به تغییر در
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

/ ۱1

عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران ()۱۳۳۱-۲۲

متغیرهای اساسی بسیار حساس میباشد .حمید فاروقی ( ،)۸۳۳۳نقش جریانهای سرمایه ،نرخ مبادله،
کارایی و تفاوت نرخ بهره واقعی داخل و خارج را در قالب مدلی پویا در تعیین رفتار نرخ واقعی ارز ،مؤثر
میدانند .حمید فاروق اظهار میدارد که تعیین عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز واقعی ،یک موضوع تجربی است.
تانگ نگوین ( ،۵)۱۰۰۹وی در مقالهای تحت عنوان « کاربرد مدل  ECMبرای ارزیابی اثر نرخ واقعی ارز بر
روی صادرات ویتنام » به بررسی این سؤال میپردازد که آیا نرخ واقعی ارز بر روی صادرات ویتنام اثر
میگذارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات در دوره کوتاه مدت و
بلندمدت بوده است .زتلمییر ( ،۴)۱۰۰۵در مطالعه خود به بررسی تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز دوطرفه
کشورهای شیلی وآمریکاپرداخته است .در این مطالعه تأثیر تغییرهای نرخ بهره بر تغییرهای نرخ ارز مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج تخمین مدل نشان میدهد که  ۸درصد افزایش در نرخ بهره به کاهش  ۸/۳تا
 ۱درصدی واحد پولی کشور شیلی منجر میشود.
 -3بررسی روند شاخص رقابتپذيري ايران طی دوره 1358 – 1392
در این بخش نخست به محاسبه و سپس به تحلیل شاخص رقابتپذیری پرداخته میشود.
 -1-3محاسبه شاخص رقابتپذيري
در ایننن بخننش بننه محاسننبه شنناخص رقابننتپننذیری ایننران طننی دوره  ۸۵۳۱ –۸۵۳۱بننا اسننتفاده از نننرخ
ارز واقعی پرداخته میشنود .نحنوه محاسنبه بنه اینن شنرح اسنت کنه نخسنت درصند تغییرهنای ننرخ ارز
اسمی (ننرخ بنازار غیررسنمی) بنه سنال پاینه  ۸۵۳۱محاسنبه شنده اسنت سنپس حاصنل تفاضنل درصند
تغییرهای نرخ ارز واقعی و نرخ ارز اسنمی بینانگر درصند تغیینر شناخص رقابنتپنذیری منیباشند .در اینن
شننیوه محاسننبه درصنند تغییننر نننرخ ارز واقعننی دارای عالمننت مثبننت و درصنند تغییرهننای نننرخ ارز اسننمی
دارای عالمت منفی میباشنند .بننابراین اگنر حاصنل تفاضنل منفنی باشند بینانگر اینن اسنت کنه شناخص
رقابننتپننذیری کنناهش یافتننه اسننت ،و اگننر حاصننل تفاضننل مثبننت شنند بیننانگر ایننن اسننت کننه شنناخص
رقابتپذیری کشور افزایش یافته است.
/Δeˆ =./Δp-./Δp*۰
کننه ˆ ۰/Δ eدرصنند تغییرهننای نننرخ ارز واقعننی۰/Δp،درصنند تغییرهننای تننورم داخلننی۰/Δp*،درصنند
تغییرهای تورم خارجی میباشند.
ˆ =۰ /Δe -۰/Δeدرصد تغییرات شاخص رقابتپذیری
که ˆ ۰/Δeدرصد تغییرهای نرخ ارز واقعی۰/Δe ،درصد تغییرهای نرخ ارز اسمی میباشند.

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

وحید منافیانور ،فرهاد خداداد کاشی ،جهانگیر بیابانی و فاطمه پاسبان ۱۱ /

جدول  -1-3روند تغییرهاي نرخ ارز واقعی (واحد :درصد)
سال
۸۵۳۱
۸۵۳۳
۸۵۶۰
۸۵۶۸
۸۵۶۱
۸۵۶۵
۸۵۶۴
۸۵۶۳
۸۵۶۶
۸۵۶۹
۸۵۶۱
۸۵۶۳
۸۵۹۰
۸۵۹۸
۸۵۹۱
۸۵۹۵
۸۵۹۴
۸۵۹۳
۸۵۹۶
۸۵۹۹
۸۵۹۱
۸۵۹۳
۸۵۱۰
۸۵۱۸
۸۵۱۱
۸۵۱۵
۸۵۱۴
۸۵۱۳
۸۵۱۶
۸۵۱۹
۸۵۱۱
۸۵۱۳
۸۵۳۰
۸۵۳۸
۸۵۳۱

تغییر نرخ ارز واقعی
۵٫۴
۸۵٫۳
۸۳
۸۴
۹
۱
۸
۱۸
۱۵
۱۴
۸۱٫۴
۴
۸۳٫۹
۱۰٫۴
۸۳
۵۱٫۱
۴۶٫۴
۱۰
۸۴٫۵
۸۹
۸۱٫۴
۳٫۶
۱٫۴
۸۵٫۱
۸۱٫۶
۸۱٫۱
۳٫۵
۸۰٫۸
۸۳٫۴
۱۱٫۴
۳
۸۸٫۴
۸۳٫۳
۱۳
۵۰
مأخذ :یافتههای تحقیق
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

بر حسب سال پايه 1358
۸۰۰
۸۸۵٫۳
۸۵۰٫۳۱
۸۴۱٫۳
۸۳۳٫۵
۸۹۰٫۳
۸۹۱٫۱
۱۰۱٫۵
۱۳۶٫۱
۵۸۹٫۶
۵۳۹٫۵
۵۹۸٫۶
۴۵۱
۳۸۳
۶۸۹٫۶
۱۸۳٫۵
۸۸۳۰٫۳
۸۴۱۱٫۶
۸۶۱۱٫۹
۸۹۰۳٫۳
۱۰۱۸
۵۰۸۳
۵۱۶۱٫۱
۵۹۸۳٫۱
۴۸۱۹٫۱
۴۶۳۱٫۱
۳۸۵۳٫۱
۳۶۴۳٫۴
۶۳۱۳
۹۳۱۶٫۶
۱۹۰۳٫۴
۳۹۰۴٫۱
۸۸۳۳۹٫۱
۸۴۴۳۶٫۳
۸۱۱۴۳

/ ۱3

عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران ()۱۳۳۱-۲۲

جدول  -2-3روند تغییرهاي نرخ ارز اسمی (واحد :درصد)
سال
۸۵۳۱
۸۵۳۳
۸۵۶۰
۸۵۶۸
۸۵۶۱
۸۵۶۵
۸۵۶۴
۸۵۶۳
۸۵۶۶
۸۵۶۹
۸۵۶۱
۸۵۶۳
۸۵۹۰
۸۵۹۸
۸۵۹۱
۸۵۹۵
۸۵۹۴
۸۵۹۳
۸۵۹۶
۸۵۹۹
۸۵۹۱
۸۵۹۳
۸۵۱۰
۸۵۱۸
۸۵۱۱
۸۵۱۵
۸۵۱۴
۸۵۱۳
۸۵۱۶
۸۵۱۹
۸۵۱۱
۸۵۱۳
۸۵۳۰
۸۵۳۸
۸۵۳۱

برحسب سال پايه 1358
تغییر نرخ ارز واقعی
۸۰۰
۴۸
۸۴۸
۴۸
۸۳۰٫۵
۵۳
۱۴۹٫۴
۵۰
۵۸۶٫۶
۱۱
۴۰۱٫۴
۱۳
۴۵۱٫۳
۶
۳۱۵٫۱
۱۸
۶۳۶٫۶
۵۵
۶۱۱٫۹
-۱
۱۳۵٫۵
۱۳
۳۳۱٫۵
۸۹
۸۰۰۵٫۵
.۳
۸۰۳۵٫۴
۳
۸۱۶۴٫۸
۱۰
۸۱۴۳٫۶
۴۶
۱۱۱۵٫۹
۳۵
۵۸۰۶
۸۰
۵۵۱۵٫۴
۹
۴۴۱۶٫۶
۵۳
۳۳۶۹٫۸
۵۵
۳۶۰۳٫۸
۶
۳۴۳۹
-۱
۳۳۴۸
.۱
۳۹۶۱٫۶
۴
۶۰۳۰٫۹
۳
۶۱۵۱٫۱
۵
۶۵۳۶٫۱
۱
۶۴۱۰٫۵
۸
۶۶۸۱٫۳
۵
۶۱۸۸٫۵
۵
۹۱۱۰
۶
۸۱۳۳۶
۱۰
۸۹۱۰۴
۵۶٫۱
۱۸۹۹۳٫۶
۱۱
مأخذ :یافتههای تحقیق
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

وحید منافیانور ،فرهاد خداداد کاشی ،جهانگیر بیابانی و فاطمه پاسبان ۱2 /

جدول  -3-3روند تغییرهاي شاخص رقابت پذيري (واحد :درصد)
سال
۸۵۳۱
۸۵۳۳
۸۵۶۰
۸۵۶۸
۸۵۶۱
۸۵۶۵
۸۵۶۴
۸۵۶۳
۸۵۶۶
۸۵۶۹
۸۵۶۱
۸۵۶۳
۸۵۹۰
۸۵۹۸
۸۵۹۱
۸۵۹۵
۸۵۹۴
۸۵۹۳

تغییر شاخص رقابت پذيري
--۱۹٫۳
-۳۳٫۱
-۳۱٫۳
-۸۳۹٫۵
-۱۵۹٫۳
-۱۶۰٫۹
-۵۸۳٫۳
-۴۴۰٫۴
-۵۶۳٫۸
-۴۳۶
-۶۱۶٫۱
-۳۹۸٫۵
-۳۵۴٫۴
-۶۴۶٫۳
-۸۰۵۰٫۵
-۸۶۵۵٫۱
-۸۶۹۹٫۴

سال
۸۵۹۶
۸۵۹۹
۸۵۹۱
۸۵۹۳
۸۵۱۰
۸۵۱۸
۸۵۱۱
۸۵۱۵
۸۵۱۴
۸۵۱۳
۸۵۱۶
۸۵۱۹
۸۵۱۱
۸۵۱۳
۸۵۳۰
۸۵۳۸
۸۵۳۱

تغییر شاخص رقابت پذيري
-۸۶۳۴٫۹
-۱۹۱۸٫۸
-۵۳۴۶٫۸
-۱۳۳۴٫۸
-۱۱۱۱٫۱
-۸۱۱۸٫۱
-۸۳۹۴٫۱
-۸۵۳۸٫۳
-۸۰۳۶٫۴
-۹۰۹٫۴
۸۰۴٫۹
۸۵۹۵٫۹
۸۱۳۴٫۸
۱۴۱۴٫۱
-۸۵۳۱٫۱
-۵۵۰۹٫۳
-۱۳۵۰٫۶

ماخذ :یافتههای تحقیق

 -4تصريح مدل
پژوهش حاضر به دنبال بررسنی تجربنی عوامنل منوثر بنر تغیینر ننرخ ارز واقعنی و ینافتن مؤلفنههنای
اصننلی آن بننا اسننتفاده از منندل تصننحیح خطننای بننرداری در طننی سننالهننای  ۸۵۳۱-۸۵۳۱در اقتصنناد
ایران است .ابتدا مندل کوتناه مندت و سنپس رابطنه بلندمندت از روش معادلنه تصنحیح خطنا اسنتخراج و
تفسیر منی شنوند  .متغیرهنای الگنو بنه صنورت لگناریتمی و عبارتنند از :عرضنه پنول (حجنم نقندینگی) ،
سطح عمنومی قیمنتهنا ،ننرخ ارز ،افنزایش در عرضنه پنول داخلنی و سنطح قیمنتهنا موجنب افنزایش
نرخ اسمی ارز میشنوند .درآمند واقعنی را تغیینر منیدهنند  .سنطح قیمنتهنای خنارجی آثنار منفنی بنر
قیمتهای داخلی دارند .ننرخ تنورم ،در تعینین ننرخ ارز دخالنت داشنته و باعنث کناهش ارزش پنول ملنی
مننیشننوند .افننزایش ارزش دارایننیهننای ارزی موجننب تقویننت پننول ملننی مننیشننوند .بنگنناههننای مننالی و
بانکهای مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خنود منیتواننند ضنمن آربیتنراژ بنه تقوینت پنول خنود بنا سنایر
ارزها اقدام کنند.
بنابراین با توجه به عوامل فوق شکل مدل تخمینی به صورت زیر میباشد:
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

/ ۱1

عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران ()۱۳۳۱-۲۲
LRERt = C+β۸L GDPt +β۱ LMt + β۵LOILt + β۴L BDt + Ut

که در آن:
 LRERتغییننر نننرخ ارز واقعننی بننر حسننب درصنند اسننت و از حاصننل تفاضننل سننالیانه تننورم داخلننی و
میانگین تورم کشورهای شریک تجاری اینران کنه سنهم تجناری سناالنه آنهنا بنا اینران  ۹۰درصند اسنت
محاسبه شده اسنت LOILt .درآمندهای نفتنی بنر حسنب میلینارد رینال LMt،حجنم نقندینگی بنر حسنب
میلیننارد ریننال LBDt،کسننری بودجننه بننر حسننب میلیننارد ریننال LGDPt ،محصننول ناخننالص داخلننی بننه
قیمننتهننای جنناری بننر حسننب میلیننارد ریننال و Utجملننه اخننالل مننیباشننند .در ایننن منندل ،درآمنندهای
نفتننی و کسننری بودجننه از تحقیننق تقننوی و محمنندی ()۸۵۳۰و حجننم نقنندینگی از تحقیننق زتلمییننر
( )۱۰۰۵برگرفتهشدهاند.
 -1-4آزمون ساکن پذيري
برای بررسی متغیرها از نظر سناکن پنذیری از آزمنون دیکنی -فنولر تعمنیمیافتنه اسنتفاده شنده کنه
فرضیه صفر ،در این آزمون وجنود ریشنه واحند منیباشند .آزمنون ریشنه واحند دیکنی فنولر تعمنیمیافتنه
به صورتهای مختلف و ممکنن و بنر اسناس معننیدار بنودن هنر ینک از عوامنل جبنری (مقنادیر ثابنت و
روند) و معنیدار بنودن متغیرهنای وابسنته بنا وقفنه داده بنرای کلینه متغیرهنای موجنود در مندل آزمنون
گردید .جندول ( )۸-۵نشناندهننده نتنایج آزمنون دیکنی فنولر تعمنیمیافتنه بنرای متغیرهنای منورد نظنر
میباشد.
همننان طننور کننه در جنندول ( )۸-۵مشنناهده مننیشننود ،متغیرهننای  RER ، BD، OIL، GDP،Mقنندر
مطلننق آمنناره  ADFمحاسننباتی از قنندر مطلننق ADFجنندول در سننطح  ۳درصنند کوچننکتننر مننیباشنند؛
یعنی متغیرها در سطح ساکن میباشند.
جدول  -1-4نتايج آزمون ساکنپذيري براي سطح متغیرها
متغیر

نتايج آزمون ساکنپذيري در سطح با

نتايج آزمون ساکنپذيري در سطح با

عرض از مبدأ و بدون روند زمانی

عرض از مبدأ و روند زمانی

نتیجه

آماره آزمون

مقدار (ارزش) بحرانی

آماره آزمون

مقدار (ارزش) بحرانی

RER

-۵٫۱۴

-۱٫۳

-۴٫۰۳

-۵٫۳۳

ساکن

BD

-۴٫۴۱

-۱٫۳

-۴٫۶۳

-۵٫۳۳

ساکن

GDP

-۵٫۴۹

-۱٫۳

۴٫۰۳

-۵٫۳۳

ساکن

M

-۵٫۳۳

-۱٫۳

-۱٫۵۵

-۵٫۳۳

ساکن

OIL

۵٫۶۴

-۱٫۳

-۴٫۱۱

-۵٫۳۳

ساکن
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جدول  -2-4نتیجه نهايی آزمون ساکن پذيري متغیرها
متغیر

نتیجه آزمون ساکن پذيري

RER

)I(۰

M

)I(۰

OIL

)I(۰

BD

)I(۰

GDP

)I(۰
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 -1-2-4تخمین کوتاه مدت مدل عوامل موثر بر ارزش پول ملی
مدل مورد نظر را توسط نرمافزار Eviews۶با واردکردن دادههای سالیانه مربوط به ایران از سال  ۸۵۳۱تا
 ۸۵۳۱هجری شمسی تخمین زده میشوند .با توجه به نتایج حاصل از آزمون ساکنپذیری ،متغیرهای مورد
استفاده ،همگی ساکنپذیر ( I)۰هستند.
 -2-2-4تعیین وقفه بهینه
در این مطالعه برای تعینین وقفنه بهیننه الگنوی  VARاز معینار شنوارتز بینزین اسنتفاده شنده اسنت،
بننا توجننه بننه اینکننه معیننار شننوارتز -بیننزین در وقفننه  )۱۴/۸۸۹( ۵بننه دسننت آمننده اسننت کننه نسننبت بننه
معیار شوارتز -بینزین در وقفنه ینک و وقفنه دو بیشنتر منیباشند ،لنذا حنداکثر وقفنه بهیننه ،سنه در نظنر
گرفته شده است.
جدول  -3-4مقدار آماره شوارتز -بیزين
۵

۱

۸

تعداد وقفه

۱۴٫۸۸۹

۸۴٫۹۹۱

۸۴٫۰۱۶

آماره شوارتز – بیزين

مآخذ :یافتههای تحقیق

حننداکثر وقفننههننای منندل  ۵و نننرمافننزار ۶ Eviewsمنندل را مطننابق معیننار شننوارتز -بیننزین ،بننه عنننوان
بهترین مدل برآوردی انتخاب میکند .خالصه نتایج این مدل در جدول ۵-۴ارائه شده است.
 -3-2-4نتايج تخمین کوتاهمدت
در این قسمت به بررسی کوتاه مدت اثر ضرایب بر روی متغیر وابسته که همنان ننرخ ارز واقعنی منیباشند
پرداخته میشود .نتایج در جدول  ۴-۴مشاهده میشود.

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴
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جدول  -4-4نتايج ضرايب کوتاه مدت
انحراف معیار

آماره T

ضريب

نام متغیر

۳٫۹۱

۰٫۸۳۶

۸٫۸۵۳

)RER(-۸

۰٫۵۳۶

۰٫۱۳۸

۰٫۰۱۳

)REX(-۱

۱٫۴۱

۰٫۸۹۱

۰٫۰۱۵

)GDP(-۸

-۸٫۸۵

۰٫۸۹۵

-۰٫۸۳۶

)GDP(-۱

۱٫۸۸

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۴

)M(-۸

-۱٫۵۸

۰٫۰۰۱۱

-۰٫۰۰۳

)M(-۱

۱٫۶

۰٫۰۰۱۳

۰٫۰۰۹

)OIL(-۸

-۱٫۱۱

۰٫۰۰۹۹

-۰٫۰۸۹

)OIL(-۱

-۱٫۸۸

۰٫۰۰۵۳

-۰٫۰۰۰۵۳

)BD(-۸

-۵٫۳۹۳

۰٫۰۰۳۳

-۰٫۰۰۱۵

)BD(-۱

۸٫۰۱۳

۸۳۳٫۸۸

۸۶۱٫۴

C

[]۰/۰

F-Stat=۱۳۰

۳۹/۱۸

Adj -R -Squared=۰/۳۳۶

R-Squared=۰/۳۳۹

= Schwarz Bayesian Criterion
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نتنایج جنندول  ۴-۴نشننان منیدهنند متغیرهننای مندل در وقفننههننای  ۸و  ۱دارای تنأثیر معننناداری بننر
روی متغیننر وابسننته دارننند .بنناال بننودن آمنناره  Fنشننان از آن دارد کننه الگننو در مجمننوع توانسننته اسننت
رابطه بین متغیرها را به خوبی بیان کند.
ضننریب تعیننین منندل  ۱R =۰/۳۳۹و ضننریب تعیننین تعنندیلشننده بننا مقنندار ۰/۳۳۶نشننان از نکننویی
برازش دارد.
الف) با توجه به ضنرایب مندل رگرسنیون ()۸-۴بنا ینک وقفنه  ،مشناهده منیشنود کنه ضنریب GDP
یعنننی  β۸دارای عالمننت مثبننت و بننا آمنناره  T=۱/۴۱از نظننر آمنناری معنننادار اسننت ۸ .درصنند افننزایش در
تولید ناخنالص داخلنی ،باعنث افنزایش  ۰/۰۱۵درصند در ننرخ ارز واقعنی منیشنود ،یعننی باعنث کناهش
 ۰/۰۱۵درصنندی ارزش پننول ملننی مننیشننود .از آنجننا کننه اقتصنناد ایننران بننا توجننه بننه سنناختار آن دارای
نظننام ارزی شننناور منندیریت شننده مننیباشنند و ورود و خننروج سننرمایه در آن محنندود مننیباشنند ،افننزایش
درآمد موجب افنزایش تقاضنا و بنه تبنع آن افنزایش نقندینگی و در نهاینت و افنزایش تنورم شنده و باعنث
می شوند ارزش پول ملی کاهش یابد.
ب) ضریب  Mبا آمناره  T=۱/۸۸از نظنر آمناری نینز معننادار و عالمنت مثبنت اینن ضنریب یعننی β۱
حنناکی از آن اسننت کننه  ۸درصنند افننزایش در حجننم نقنندینگی ،باعننث افننزایش  ۰/۰۰۴درصنندی در نننرخ
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ارز واقعننی (کنناهش ارزش پننول ملننی) مننیشننود .بننا افننزایش نقنندینگی تقاضننا افننزایشیافتننه و بننا افننزایش
تورم کشور ،ارزش پول ملی کاهش یافته است.
ج) ضریب  OILبا آمناره  T= ۱/۶از نظنر آمناری نینز معننادار منیباشند و عالمنت مثبنت اینن ضنریب
یعنی  β۵حناکی از آن اسنت کنه  ۸درصند افنزایش در درآمندهای نفتنی ،باعنث افنزایش ننرخ ارز واقعنی
بننه میننزان ۰/۰۰۹درصنند مننیشننود .بننا افننزایش درآمنندهای نفتننی کشننور و تزریننق آن بننه جامعننه بنندون
سرمایه گذاری مناسنب نقندینگی و بنه تبنع آن تنورم افنزایشیافتنه و منجنر بنه کناهش ارزش پنول ملنی
شده است.
د) ضننریب  BDبننا آمنناره  T= - ۱/۸۸از نظننر آم ناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت منفننی ایننن
ضریب یعنی  β۴حاکی از آن اسنت کنه  ۸درصند افنزایش در کسنری بودجنه کشنور ،باعنث کناهش ننرخ
ارز واقعننی بننه میننزان  ۰/۰۰۰۵۳درصنند مننیشننود .بننا افننزایش کسننری بودجننه کننه ناشننی از اسننتقراض از
بانک مرکزی میباشد سرمایهگذاری و بنه تبنع آن تولیند و صنادرات کشنور افنزایش منییابند و منجنر بنه
افزایش ارزش پول ملی کشور میشود.
با توجه به ضرایب مدل رگرسیون ( )۸-۴در وقفه دو ،مشاهده میشود که:
الف) ضریب  ،GDPیعنی  ۸Bدارای عالمت منفی بنوده و بنا آمناره  T=- ۸/۸۵از نظنر آمناری معننادار
میباشد .یعنی  ۸درصد افزایش در محصول ناخالص داخلنی ،باعنث کناهش  ۰/۸۳۶درصند ننرخ ارز واقعنی
میشود ،یعنی باعث افزایش  ۰/۸۳۶درصدی ارزش پول ملی میشود .با افزایش تولیند و محصنول ناخنالص
داخلی ،صادرات کشور افزایشیافته و با افزایش ارز خارجی و قدرت چانهزنی کشور ،ارزش پول ملی افنزایش
مییابد.
ب) ضریب، Mبا آماره  T= -۱/۵۸از نظنر آمناری نینز معننادار منیباشند و عالمنت منفنی اینن ضنریب
یعنننی  β۱حنناکی از آن اسننت کننه  ۸درصنند افننزایش در حجننم نقنندینگی ،باعننث کنناهش  ۰/۰۰۳درصنند
در نرخ ارز واقعی میشود .بنا افنزایش نقندینگی سنرمایهگنذاری افنزایشیافتنه و منجنر بنه افنزایش تولیند
و صادرات کشور شده است.
ج) ضننریب  ،OILبننا آمنناره  T=- ۱/۱۱از نظننر آمنناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت منفننی ایننن
ضریب یعننی  β۵حناکی از آن اسنت کنه  ۸درصند افنزایش در درآمندهای نفتنی ،باعنث کناهش ننرخ ارز
واقعی به میزان  ۰/۰۸۹درصد منیشنود .بنا افنزایش درآمندهای نفتنی ،درآمندهای کشنور افنزایشیافتنه و
منجر به ثبات و افزایش ارزش پول ملی کشور میشود.
د) ضننریب  ،BDبننا آمنناره  T=- ۵/۳۹از نظننر آمنناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت منفننی ایننن
ضریب یعنی  β۴حاکی از آن اسنت کنه  ۸درصند افنزایش در کسنری بودجنه کشنور ،باعنث کناهش ننرخ
ارز واقعننی بننه میننزان  ۰/۰۰۱۵درصنند مننیشننود .بننا افننزایش کسننری بودجننه کننه ناشننی از اسننتقراض از
بانک مرکزی میباشد سرمایهگذاری و بنه تبنع آن تولیند و صنادرات کشنور افنزایش منییابند و منجنر بنه
افزایش ارزش پول ملی کشور میشود.
فصلنامـه علوم اقتصادی
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 -4-2-4تخمین بلندمدت مدل
نتایج حاصل از تخمین بلندمدت مدل در جدول ۳-۴به صورت زیر میباشد.
جدول  -5-4نتايج تخمین بلندمدت
آماره T

انحراف معیار

ضريب

متغیر

۱٫۵۹

۰٫۳۸۳

۰٫۸۳

GDP

۵٫۵۱

۰٫۰۰۴۴

۰٫۰۸۴

M

-۴٫۸۱

۰٫۰۸۶

-۰٫۰۶۱

OIL

-۵٫۹۱

۰٫۰۴۱

-۰٫۰۵

BD

-۱٫۹۳

۰٫۸۱۳

-۳۹٫۴۱

C
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حال به تحلیل نتایج تخمین بلندمندت تنابع عوامنل منوثر بنر ارزش پنول ملنی بنه صنورت زینر پرداختنه
میشود:
با توجنه بنه جندول  ۳-۴و دادههنای آن منیتنوان گفنت کنه در بلندمندت ،متغینر ( OILtدرآمندهای
نفتننی) و( BDtکسننری بودجننه) ،از نظننر آمنناری معنننادار بننوده و دارای تننأثیر منفننی و متغیرهننای Mt
(حجم نقدینگی) و ( GDPtمحصول ناخنالص داخلنی) نینز معننادار بنوده و تنأثیر مثبتنی بنر تنابع ننرخ ارز
واقعی دارند.
الننف) ضننریب  GDPیعنننی  β۸دارای عالمننت مثبننت بننوده و بننا آمنناره  T= ۱/۵۹از نظننر آمنناری
معنننادار مننیباشنند .یعنننی  ۸درصنند افننزایش در محصننول ناخننالص داخلننی ،باعننث افننزایش  ۰/۸۳درصنند
نننرخ ارز واقعننی مننیشننود ،یعنننی باعننث کنناهش  ۰/۸۳درصنندی ارزش پننول ملننی مننیشننود .از آنجننا کننه
اقتصاد ایران بنا توجنه بنه سناختار آن دارای نظنام ارزی شنناور مندیریت شنده منیباشند و ورود و خنروج
سرمایه در آن محدود منیباشند ،افنزایش درآمند موجنب افنزایش تقاضنا و بنه تبنع آن افنزایش نقندینگی
و در نهایت و افزایش تورم شده و باعث میشوند ارزش پول ملی کاهش یابد.
ب) ضننریب  Mبننا آمنناره  T= ۵/۵۱از نظننر آمنناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت مثبننت ایننن
ضننریب یعنننی  β۱حنناکی از آن اسننت کننه  ۸درصنند افننزایش در حجننم نقنندینگی ،باعننث افننزایش ۰/۰۰۳
درصد در نرخ ارز واقعی میشود .با افنزایش حجنم نقندینگی ،تقاضنا افنزایش منییابند و بنه خناطر ضنعف
در بخنش تولینند اقتصناد کشننور تقاضنا از عرضننه بیشنتر شننده و منجنر بننه افنزایش تننورم و کنناهش ارزش
پول ملی کشور شده است.
ج) ضننریب  OILبننا آمنناره  T=-۴/۸۱از نظننر آمنناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت منفننی ایننن
ضننریب یعنننی  β۵حنناکی از آن اسننت کننه  ۸درصنند افننزایش در درآمنندهای نفتننی در بلندمنندت ،باعننث
فصلنامـه علوم اقتصادی
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کناهش ننرخ ارز واقعنی بنه مینزان  ۰/۰۶۱درصند منیشنود .بنا افنزایش درآمندهای نفتنی ،درآمند کشننور
افزایشیافته و با افزایش ارزآوری کشور منجر به ثبات و افزایش ارزش پول ملی کشور شده است.
د) ضننریب  BDبننا آمنناره  T=-۵/۹۱از نظننر آمنناری نیننز معنننادار مننیباشنند و عالمننت منفننی ایننن ضننریب
یعنننی  β۴حنناکی از آن اسننت کننه  ۸درصنند افننزایش در کسننری بودجننه کشننور ،باعننث کنناهش نننرخ ارز
واقعننی بننه میننزان  ۰/۰۵درصنند مننیشننود .بننا افننزایش کسننری بودجننه کننه ناشننی از اسننتقراض از بانننک
مرکننزی مننیباشنند سننرمایهگننذاری و بننه تبننع آن تولینند و صننادرات کشننور افننزایش مننییابنند و منجننر بننه
افزایش ارزش پول ملی کشور میشود.
-5-2-4تخمین الگوي تصحیح خطا:
گرنجر ( ،)۸۳۱۱بیان منیکنند کنه در صنورت وجنود ینک رابطنه هنم جمعنی بنین دو متغینر ،علینت
به مفهوم گرنجنری ،حنداقل در ینک جهنت (ینک طرفنه ینا دوطرفنه) بنین آنهنا وجنود نخواهند داشنت.
به هنر حنال اگنر چنه آزمنون هنم جمعنی منی توانند وجنود ینا عندم وجنود رابطنه علینت گرنجنری بنین
متغیرهننا را معننین کننند ،امننا نمننیتواننند جهننت رابطننه علیننت را مشننخص کننند .انگننل و گرنجننر ()۸۳۱۹
عنوان میکنند ،که اگنر دو متغینر هنم جمنع باشنند ،همنواره ینک الگنوی تصنحیح خطنای بنرداری بنین
آنهنا وجننود خواهند داشننت .در نتیجنه مننیتننوان بنرای بررسننی رابطنه علیننت گرنجنری بننین متغیرهننا از
یک الگوی تصنحیح خطنای بنرداری اسنتفاده کنرد .الگنوی تصنحیح خطنا ،بینان منیکنند کنه تغییرهنای
متغینر وابسنته ،تنابعی از انحنراف رابطننه بلندمندت (کنه بنا جنزء تصننحیح خطنا بینان منیشنود) و تغییننر
سایر متغیرهای توضیحی است( .بهمنی-نصیر ،۱۰۰۴،ص )۱
این الگوهنا در کارهنای تجربنی از شنهرت فزاینندهای برخنوردار شندهانند .عمندهتنرین دلینل شنهرت
الگوهای تصنحیح خطنا آن اسنت کنه نوسنان هنای کوتناه مندت متغیرهنا را بنه مقنادیر بلندمندت آنهنا
ارتبنناط مننیدهننند .البتننه در کوتنناه منندت ممکننن اسننت عنندم تعننادلهننایی وجننود داشننته باشنند .در ایننن
صورت می تنوان جملنه خطنای رابطنه زینر را بنه عننوان «خطنای تعنادل» تلقنی کنرد( .نوفرسنتی،۸۵۹۱،
ص )۶۴
RERt=./۸۳GDPt + ۰/۸۴Mt – ۰/۶۱OILt – ۰/۵BDt – ۰/023ECM
آنچه در مدل تصحیح خطا ،بیش از همه حائز اهمیت است ،ضریب جمله تصحیح خطا است که
نشاندهندة سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل به سمت تعادل در بلندمدت میباشد ۱۵/۰ ECM=-.همان طور
که مالحظه میشود ،این ضریب معنادار و دارای عالمت منفی است ،بنابراین چون ضریب  ،ECMبین صفر و
منهای یک و معنادار است ،وجود رابطهی هم جمعی (بلندمدت) بین متغیرها ،از این روش نیز تأیید میشود.
با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا که برابر  ۰/۰۱۵برآورد شده است ،نتیجهای این که در هر دوره حدود
۰/۰۱۵درصد از عدم تعادل ایجادشده در متغیر وابسته ،از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره ،در
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دوره بعد تعدیل میشود .ایجاد هرگونه شوك یا عدم تعادل در توسعه مالی پس از مدتی دوباره به تعادل بر
خواهد گشت .بنابراین ،حرکت به سمت تعادل به نسبت خوب است.
جدول  -6-4نتايج ضرايب بلندمدت
 Tآماره

انحراف معیار

ضريب

متغیر

۱/۵۹

۰/۳۸۳
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M

-۴/۸۱

۰/۸۶

-۰/۶۱

OIL

-3/۹۱

۰/۴۱

-۰/۵

BD

-۸/۳۹

۰/۸۸

-۰/۱۵

)ECM(-۸

-۱/۹۳

۰ /۸۱۳

-۳۹/۴۱

C

R-Squared= ۰/۳۴۱ R-Adj-Squared= ۰/۳۰۶ F-Stat= ۱۶/۶۳

۳۹/۵۳

= Criterion

SchwarzBayesian

مأخذ :یافتههای تحقیق

 -5نتیجهگیري
در این مقاله عوامل موثر بر تغییر نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابتپذیری در اقتصاد ایران مورد
بررسی قرار گرفت .نتیجه تخمینها نشان میدهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی ،نقدینگی و محصول
ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی میباشند .همچنین در
بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی
دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی میباشند .نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال  ۸۵۳۱تا  ۸۵۳۱همواره
در حال افزایش بوده (کاهش ارزش پول ملی) و به موازات باعث کاهش شاخص رقابتپذیری شده است.
اختالف نرخ تورم تأثیر مثبت و معنیدار بر نرخ ارز اسمی داشته است .تأثیر مثبت این متغیر بر نرخ ارز
اسمی نیز بدین صورت است که با افزایش نرخ تورم در کشور  ،از قدرت رقابتپذیری کاالهای داخلی کاسته
شده و تقاضا برای کاالهای کشور خارج افزایش پیدا کرده است .این امر به نوبهی خود به افزایش نرخ ارز
اسمی منجر شده است.
پیشنهادها
بننا توجننه بننه اینکننه هرچننه عوامننل تجننارت خننارجی کشننور خطننر گریننز تننر باشننند و سننهم تجننارت
خننارجی در تولینند ناخننالص ملننی بیشننتر باشنند نوسننان هننای نننرخ ارز تننأثیر بیشننتری بننر تولینند داخلننی
خواهد گذاشت ،توصیه منی شنود جهنت کناهش نوسنان هنای ننرخ ارز ،متغیرهنای منوثر بنر اینن نوسنان
هنا (کسنری بودجنه ،کسنری تجنناری و رشند نقندینگی) کنتنرل گننردد .دولنت بنا اسنتفاده از راهکارهننای
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عمل نی از قبیننل جلننوگیری از افننزایش شنندید نقنندینگی در جامعننه و کنناهش تبنندیل دالرهننای نفتننی بننه
رینال ،نسننبت بنه کنناهش نننرخ تنورم اقنندام نمایند تننا ضننمن جلنوگیری از افننزایش هزیننههننای تولینند در
مقایسننه بننا کشننورهای دیگننر ،قنندرت رقابننتپننذیری اقتصنناد ملننی و بخننشهننای تولینندی کشننور در برابننر
سننایر کشننورهای دنیننا ،کمتننر تضننعیف شننود .از طننرف دیگننر مسننئوالن باینند جهننت ارتبنناط بننا نهادهننای
بینالمللی و رفع تحنریم هنا بنه ثبنات ارزش پنول ملنی و در نتیجنه افنزایش قندرت رقابنتپنذیری کشنور
کمک نمایند.

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

/ 33

عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران ()۱۳۳۱-۲۲

فهرست منابع
 )۸اله ویردی زاده ،سهیال ،)۸۵۱۶( .بررسی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعهی صادرات غیر نفتی
در اقتصاد ایران .وزارت امور اقتصاد و دارایی ،شماره ۸۵۳۸ ،۵
 )۱ایروانی ،محمدجواد ،۸۵۱۳.بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و
بایستههای آن ،مهرماه ۸۵۱۳
 )۵برومند جزی شهرام ،مهرکرام آزاد ،۸۵۱۱،اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز
پرداختهای خارجی ایران ،پژوهشنامه اقتصادی ،سال نهم ،شماره سوم
 )۴به کیش ،محمد ،۸۵۱۸،اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،انتشارات تهران
 )۳تقوی ،مهدی و نعمتی زاده ،سینا ،)۸۵۱۱( .اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در
اقتصاد ایران .پژوهشنامه بازرگانی ،پاییز ۸۵۱۵
 )۶حسینی ،روزبه ،)۸۵۹۱( .تخمین نرخ ارز واقعی تعادلی :بررسی تعادل و نامیزانی در نرخ ارز ،مؤسسه
عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه ،پایاننامه کارشناسی ارشد
 )۹حالفی ،حمیدرضا ،)۸۵۱۶( .نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره ۹۳
 )۱شاکری ،عباس ،)۸۵۱۵( .ارائه یک مدل صادرات غیر نفتی برای ایران ،پژوهشهای اقتصاد ایران ،شماره
۱۸
 )۳شقاقی شهری ،وحید ،۸۵۱۵،بررسی متغیرهای کالن اقتصادی موثر بر کسری حساب جاری ایران،
دانشگاه تربیت مدرس ،پایان نامه کارشناسی ارشد
 )۸۰طاهری فرد ،احسان ،)۸۵۹۱( .تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز مورد ایران -۸۵۹۳
 ،۸۵۶۰دانشگاه شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد
 )۸۸طیبی سیدکمال ،آذربایجانی کریم ،مصری نژاد شیرین ،۸۵۱۴،اندازهگیری درجه رقابتپذیری
بینالمللی صادرات بین شرکای تجاری منتخب ایران ،سایت www.sid.ir
 )۸۱قاسملو ،خلیل ،)۸۵۹۹( .بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از سطح تعادلی بر متغیرهای کالن
اقتصادی ،دانشگاه شهید بهشتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد
 )۸۵گزارش کمیسیون اقتصاد کالن ،بیمه و بانک ،۸۵۱۱،نرخ ارز ،افزایش ارزش پول ملی و پیامدهای
اقتصادی ،تهران
 )۸۴مجرد محمدجعفر ،علی رازینی ابراهیم ،۸۵۱۳ ،رقابتپذیری مبتنی بر نرخ ارز موثر واقعی در ایران،
سایت www.sid.ir
 )۸۳محمدی اقدم ،لیال ،۸۵۱۱،تأثیر سیاست کاهش ارزش پول بر تراز تجاری (بدون نفت) در اقتصاد ایران،
دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،پایاننامه کارشناسی ارشد
 )۸۶مرادی ،آرش ،)۸۵۱۱( .بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر فعالیتهای صنعتی ایران ،همدان ،دانشگاه
بوعلی سینا همدان ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،پایاننامه کارشناسی ارشد
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / ۳۲پائیز ۱۳۲۴

32 /  جهانگیر بیابانی و فاطمه پاسبان، فرهاد خداداد کاشی،وحید منافیانور

 نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر، بررسی تأثیرات کسری بودجه،۸۵۱۹، مرادی مهدی،مهر آرا محسن
،۴۹  شماره، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،کسری حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک
۸۵۱۹ تابستان
 بررسی تغییرات شاخصهای رقابتپذیری ایران طی سالهای گذشته،۸۵۳۱. منیرالسادات،میراحسنی
 سال، مجله اقتصادی،۱۰۸۱-۱۰۸۵ و جایگاه ایران بین کشورهای منطقه و جهان در سالهای
۸۵۳۱،۱  و۸  شماره،سیزدهم
 تأثیر رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی بر کسری،۸۵۱۱، شقاقی شهری وحید، عاقلی لطفعلی،نجار زاده رضا
، تهران، شماره دوم، سال نهم، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران
۸۵۱۱ تابستان
 پایاننامه، دانشگاه تهران، تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی و واردات ایران،۸۵۹۶، تقی،هومن
کارشناسی ارشد

)۸۹

)۸۱

)۸۳

)۱۰

21) Agénor, P. (1991). Output, devaluation and the real exchange rate in developing
countries.Weltwirtschaftliches Archive, Band, 127, 19–41.
22) Bahmani-Oskooee, M & Kandil, M. (2007). Exchange Rate Fluctuations and Output in OilProducing Countries: The Case of Iran. IMF Working Paper, 113, from
http://imf.org/external /pubs/ft/wp/2007/wp 7113.pdf
23) Bahmani-Oskooee, M. (1998). Are devaluation contractionary in 24
24) Bahmani-¬Oskooee, M. and Nasir, A. (2004),ARDL Approach to Test the Productivity
BiasHypothesis, Review of Development Economics, 8 (3):484-488
25) Doroudian, M. "Real Exchange Rate in Turkey"., IMF Working Paper, No.52, (2002).
26) Edwards,S.,Real Exchange Rate Devaluation and Adjustment: Exchange Rate Policy in
Developing Countries. The IMF Press, Cambridge, England, 1991.
27) Engle, R. F., and C. W. J. Granger (1987). "Co-integration and error correction:
representation, estimation ,and testing", Econometrica, 55, 251-276.
28) Faruqee, H. "Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area:
29) The Role of Asymmetric Pricing Behavior"., IMF Working Paper, (2004).
30) Halpern & Wyplosz, C. "Equilibrium Exchange Rate in Transition
31) Economies"., IMF Working Papers, No.125, (1996).
32) Khan, M and Lizodo, S. "Devaluation, Fiscal Deficits and the Real Exchange Rate". World
Bank Economic Review, No.12, (1986).
33) Perron , P. (1989), The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis,
Econometrica , 57(6): 1361–1401, 1989
34) Pesaran,M.H.and Pesaran, B. (1996), Working with Microfit 4:InteractiveEconometric
Analysis, Oxford: Oxford University Press.
35) Stockman, A. "Monetary Shocks and Real Exchange Rates"., Journal of International
Economics, Vol.49, (1999).

فصلنامـه علوم اقتصادی
۱۳۲۴  پائیز/ ۳۲ شماره

