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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ »ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ،در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت »درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آﺛﺎر ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز را ﺑﺮ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم و دﺳﺘﻪای از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۳۹ﺗﺎ  ،۱۳۹۲و
در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮخ ارز )ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ )اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ( اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و )ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل( ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮐﺎﻫﺶ آن )ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش رﯾﺎل( اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮرم ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۴٫۱درﺻﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ارزی  ۱٫۸درﺻﺪ اﺳﺖ.

۳۰

ﺳﺎل ﻧﻬﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۷ﺑﻬﺎر ۱۳۹۵

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
و ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺣﻮل ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺮخ ارز ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد را در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺻﺎدرات و واردات و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ارﺑﺎب اﻓﻀﻠﯽ .(۱۳۹۱ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ »ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز «۱ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
»درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
واردﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺎﻣﻨﯽ .(۱۳۸۳ ،ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ۲اﺗّﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز )ﺗﻨﺰل ارزش ﭘﻮل داﺧﻠﯽ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ
درﺻﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ در ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﻧﺸﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ۳ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ٤و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )ﺑﺮرﺳﯽ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز(

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۳۱

 ۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز
در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در ﻣﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اول ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ۱و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﯿﻤﺖ ۲در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
Market Power
Price Discrimination

1
2
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و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺮخ ارز اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ارز در ﺑﺎزار آزاد و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارزی دوﻧﺮﺧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺣﻮزه ارزی ﮐﺸﻮر در دو
ﺳﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻫﻪ  ۹۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻧﻤﻮد ،در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺸﻪ در ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻧﺮخ ارز در
ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از آن داﺷﺘﻪ؛ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺆﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزی ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮکﻫﺎی ارزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی را
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﻤﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن( را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ از آن در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﺳﺎزی ﮔﺬار
ﻧﺮخ ارز در ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ
و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ،اﺛﺮ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺷﻮک ارزی و ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری آن را
ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺷﻮکﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد.
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ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﯿﻠﻮر ۱ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز را
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﯿﻠﻮر ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز و
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره دارای درﺟﻪ ﮔﺬار
ﻧﺮخ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،درﺟﻪ
ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭘﻮﻟﯽ آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﺪﻓﮕﺬاری
ﺗﻮرم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﯾﺞ از ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮرم را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز ﻧﺪارد ،ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز ،ﺧﻮد،
ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻮرم اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺻﺮﻓ ًﺎ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
)ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ.(۱۳۷۸ ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز رﺧﺪادﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزار ارز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻧﺮخ ارز
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز( ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﭘﯽدرﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ،دوﻟﺖ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻮری ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ
ارز در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ ،اﺛﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ارز و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی،
ﺑﺎدوام ﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺮخ ارز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮرم در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم در دوره ﻗﺒﻞ از آن را ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ.(۱۳۷۸ ،
ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮرم را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺳﺎزوﮐﺎر ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺮ دارﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺎﻧﺎل
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اول ،آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ دارﻧـﺪ) .زﯾـﺮا ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﮐﺎﻻﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪﺟﺎی آﻧﮑـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﻨـﺪ ،در ﺑـﺎزار داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش
رﺳﺎﻧﻨﺪ( .دوم ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ واردات ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﺷﺎن ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )زﯾـﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دﯾﮕــﺮ ﻣﺠﺒــﻮر ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺮای رﻗﺎﺑــﺖ ،ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی ﺧــﻮد را ﭼﻨــﺪان ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕــﻪ دارﻧــﺪ( .ﺳــﻮم،
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد را از واردات ﯾـﺎ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ
واردات و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )زﯾﺎد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻻ رود( )ﻧﺎﻣﻨﯽ.(۱۳۸۳ ،
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻤﯽ ارزش ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺗﻮرم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎر
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ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه دور ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪای از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل
ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.

 ۳ﻣﺪلﺳﺎزی ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز
و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ
ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎرا،
آرﺑﯿﺘﺮاژ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
)(۱

*Pi  E  Pi
در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ، Piﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی iام در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدی Pi ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی iام در
*

ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج و  Eﻧﺮخ ارز اﺳﻤﯽ )ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ(

)(۲

*Pi  e  Pi

)(۳

Pt    Pt *  et   t

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ،(۳اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت   0,     1
ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
)Law of One Price (LOP

1
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻓﺮم رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۳۵

درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ زﯾﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:
)(۴

Pt    X t  et  Z t   t

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق P ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل داﺧﻞ،
 Xﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن E ،ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ارز Z ،ﻣﻌﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،درﺟﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات و درآﻣﺪ( ﺑﻮده و  ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ
ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز
ﻣﯽﭘﺮدازد ،در ادﺑﯿﺎت ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ،ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮض اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻘﻼﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ
ارز و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ
ارز و ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،در ﺟﺪول
زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺪول ۱
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز
ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ و دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

روش ﻣﺪلﺳﺎزی

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۵ﺗﺎ ۱۹۹۷

ﺗﯿﻠﻮر )(۲۰۰
و
ﭼﻮدری
ﻫﺎﮐﻮرا )(۲۰۰۱

ﺳﻬﻤﯿﻨﺎن
)(۲۰۰۲
ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ و ﺑﻮﻧﺎﺗﻮ
)(۲۰۰۲
و
دوروﮐﺲ
ﯾﺘﻤﻦ )(۲۰۰۲

ﺑﯿﻨﯿﭽﯽ و ﮐﺎررا
)(۲۰۰۶
ﮐﺎرا و ﻫﻤﮑﺎران
)(۲۰۰۷
ﻣﯿﺸﮑﯿﻦ
)(۲۰۰۸
ﺳﻮا )(۲۰۰۹

 ۱۲۱ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۹۰ﺗﺎ ۲۰۰۰
 ۲۳ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ OECD
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۵ﺗﺎ
۲۰۰۳
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ OECD
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۵ﺗﺎ
۲۰۰۲
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۵ﺗﺎ
۲۰۰۴
 ۱۳ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۸۹ﺗﺎ ۲۰۰۴
 ۱۵ﮐﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای
آﻓﺮﯾﻘﺎ و  ۱۲ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۸۰
ﺗﺎ ۲۰۰۵

Panel Data

Cointegration
Johansson
Cointegration
Johansson
Panel Data

Panel Data

Panel Data
رﻫﯿﺎﻓﺖ )(TVP
Panel VAR

Dynamic Panel
Data

ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ
ارز ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی
وارداﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻮرم
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ درﺟﻪ ﮔﺬار
ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ارزی
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﻮل ،ﺑﯿﺜﺒﺎﺗﯽ ﻧﺮخ ارز و
ﺗﻮرم ﺑﺮ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮرﻣﯽ آرام و
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرم
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرم
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻻری ﺷﺪن و اﺗﺨﺎذ
ﻧﻈﺎم ارزی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه
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ﮔﺎﮔﻨﻮن
اﯾﻬﺮﯾﮓ
)(۲۰۰۴

و

 ۷۱ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۷۹ﺗﺎ ۲۰۰۰
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺳﯿﺎی
ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ )ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ( ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۷۴ﺗﺎ ۲۰۰۰
ﮐﺮواﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۴ﺗﺎ
۲۰۰۱

Panel Data

ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮرﻣﯽ آرام و
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮرﻣﯽ آرام و
ﭘﺎﯾﯿﻦ

۳۷

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺟﺎﺳﺘﯿﻔﯿﺪز
ﻫﻤﮑﺎران
)(۲۰۰۹

و

ﻧﻘﻮی و رﯾﺰوی
)(۲۰۱۰
ﺧﯿﺎون
)(۲۰۱۰
ﻧﻮﮔﯿﺮو
ﻫﻤﮑﺎران
)(۲۰۱۰
وﯾﻨﮑﻠﺮﯾﺪ
)(۲۰۱۱

و

 ۴ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭼﮏ،
اﺳﻠﻮاﮐﯽ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۰ﺗﺎ ۲۰۰۹
 ۲۷ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۹ﺗﺎ
۲۰۰۹

VAR

Panel VAR

ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرم
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ
اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ارزی
ﺷﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺑﺮ
درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز

ﭼﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۸ﺗﺎ
۲۰۰۸

OLS

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۰ﺗﺎ ۲۰۰۷

Dynamic Panel
Data

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻧﻈﺎم ارزی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه

ﭘﺮو ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۸ﺗﺎ
۲۰۰۹

SVAR

ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرم

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ

اﺻﻐﺮﭘﻮر
ﻫﻤﮑﺎران
)(۱۳۹۰

و

ﮐﺎزروﻧﯽ
ﻫﻤﮑﺎران
)(۱۳۹۱

و

VAR

اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰
ﺗﺎ ۱۳۸۶

ARDL

اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰
ﺗﺎ ۱۳۸۸

رﻫﯿﺎﻓﺖ ) (TVPو
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

 ۴ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻً رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺧﻮد از »ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
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ﺷﺠﺮی
ﻫﻤﮑﺎران
)(۱۳۸۴

و

اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۸ﺗﺎ
۱۳۸۰

ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در
اﯾﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ
ارز ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ
اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ارزی
ﺷﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﻞ
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ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ) «۱ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن( ﯾﺎ
»ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه «۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻘﺪ ﻟﻮﮐﺎس
) ۳(۱۹۷۶ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﯿﻤﺰ ) ٤(۱۹۸۰ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداری ) (٥VARرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٦اﻧﺪرس ) ۷(۱۹۹۵ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری را
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﻮکﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز )ﺷﻮکﻫﺎی
ارزی( ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻮﯾﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی  VARاز اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دارای ﻣﺰﯾﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮی  ،VARﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روش و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز
ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﻮکﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی( وارد اﻟﮕﻮی  VARﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ

آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﻮکﻫﺎی ارزی ﺑﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
اﻧﺪرس ) (۱۹۹۵ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺪل  VARﺗﮑﻨﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻮﺗﮑﭙﻞ (۲۰۰۴) ۸ﻣﺪل  VARرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

)The Large and Small-scale Structural Econometric Models (SEM
Reduced Form Model
3
)Lucas (1976
4
)Sims (1980
5
Vector auto Regressive
 ٦ﺳﯿﻤﺰ اﯾﻦ روش را در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ) (۱۹۸۶ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
7
)Enders (1995
8
Lutkepohl
2
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yt  A1 yt 1  ...  Ap yt  p  B0 xt  ...  Bq xt q  CDt  ut

)(۷
ﮐﻪ

در

آن،

yt  ( y1t ,..., y kt )

ﺑﺮدار

k 1

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی

درونزا،

 xt  ( x1t ,..., x Mt )ﺑﺮدار  M  1ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮوﻧﺰا و ﺧﺎرج از ﻣﺪل Dt ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰء ﺛﺎﺑﺖ ،روﻧﺪ ﺧﻄﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ

و  utﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺮ» ،ﻧﻮﻓﻪ ﺳﻔﯿﺪ «۱و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
u



 E (ut ut ) اﺳﺖ B j ، Ai .و  Cﻧﯿﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺷﺎﻣﻞ؛ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
) ،(RGDPﻧﺮخ ﺗﻮرم ) ،(INFﻧﺮخ رﺷﺪ واردات ) (RIMPو ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
) (RNOILEXPﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای دوره
 ۱۳۳۹ﺗﺎ  ۱۳۹۲اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺮیﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲

ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ارز از روش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻟـﯽ و دﯾﮕـﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ

White Noise
)Lee et. al. (1995

1
2
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ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ اﻟﮕـﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮی
ﻧﺮخ ارز )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﮏ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﯾﺎل اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ( را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ) ARMA(p,qﻣـﺪلﺳـﺎزی ﮐـﺮده و ﭘـﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ
آن ،از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ  ARCH-LM Testﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﺟﻮد و ﯾﺎ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات  GARCHدر ﺳﺮی ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺮی ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧﺮخ
ارز  EXRرا در ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪاول  ۲و ۳
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول ۲
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ARCH-LM
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد اﺛﺮات
و
ARCH
GARCH

Prob.

آزﻣﻮن
آﻣﺎره
ARCH-LM

درﺟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪل
ARMA۱

دوره
زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻮاﺗﺮ
دادهﻫﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

۱۳۳۹
**
)ARMA(1,1
۲٫۳۴۶ ۰٫۰۲۶
ﺑﻠﻪ
 ۱۳۹۲ﺗﺎ
ﻧﮑﺘﻪ :آﻣﺎرهﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی *** ** ،و * ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻄﻮح  ۱درﺻﺪ ۵ ،درﺻﺪ و  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺳﺎﻻﻧﻪ

EXR

ﯾﺎدداﺷﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۲ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮی ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
)(۸

 EXRt   0   1 EXRt 1   t 1ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

)(۹

)   t I t 1  N (0, htﻣﻌﺎدﻟﻪ وارﯾﺎﻧﺲ

ﺟﺪول ۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل )GARCH(1,1

۱٫۸۱

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن

اﮐﻨﻮن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﺳﺮی ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮخ ارز )(EXRSHOCKP
و ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز ) (EXRSHOCKNاﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 ۱درﺟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪل  ARMAدر ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﮐﺎﯾﮏ و ﺷﻮارﺗﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻐﯿﺮ
C
RESID(-1)^2
)GARCH(-1
R2
آﻣﺎره دورﺑﯿﻦ-
واﺗﺴﻮن

ﺿﺮﯾﺐ
۰٫۰۰۰۰۴
۰٫۲۶۹۱
۰٫۶۴۲۸
۰٫۰۷۱

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۰٫۰۰۰۰۷
۰٫۲۲۹۴
۰٫۱۳۶۴

آﻣﺎره Z
۰٫۸۵۱۷
۲٫۱۸۱۳
۴٫۳۸۹۹

Prob.
۰٫۵۱۱
۰٫۰۲۶
۰٫۰۰۰

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

)(۱۰

۴۱

) EXRSHOCKP  MAX (0, ˆt / hˆt
) EXRSHOCKN  MIN (0, ˆt / hˆt

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و آﺛﺎر
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز ﯾﮏ اﻟﮕﻮی  ۱VARﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری
ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﻮکﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن را در ﺳﻪ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ۱.۴ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

1

Vector Auto Regressive
Augmented Dickey Fuller Test
3
Philips-Perron Test
4
Zivot, & Andrews
2
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در اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل از آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ
دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮنﻫﺎی دﯾﮑﯽ -ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ) (۲ADFو ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ-ﭘﺮون
) (۳PPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺳﺎﺳﯽ در آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ،
وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی
رﯾﺸﻪ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺠﺎم داد .از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
آزﻣﻮن زﯾﻮت – اﻧﺪروز ٤ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮیﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮکﻫﺎی ارزی ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮک اول ﻧﻔﺘﯽ ،اﻧﻘﻼب ،ﺟﻨﮓ و ...در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ؛ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری
در اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن زﯾﻮت – اﻧﺪروز ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﺟﺪول ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرهﻫﺎی  t-studentﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ
EXRSHOCKP
EXRSHOCKN
RGDP
INF
RIMP
RNOILEX

آﻣﺎره  t-studentﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ در آزﻣﻮن
زﯾﻮت-اﻧﺪروز

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ

-۲٫۷۳
-۲٫۵۷
-۲٫۴۷
-۳٫۰۹
-۴٫۲۶
-۴٫۱۹

۱۳۷۷
۱۳۷۹
۱۳۶۲
۱۳۷۴
۱۳۶۶
۱۳۵۹

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن

ﺟﺪول ۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرهﻫﺎی  t-studentﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ
آﻣﺎره  t-studentﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ در آزﻣﻮن زﯾﻮت-اﻧﺪروز
EXRSHOCKP

-۴٫۴۲
-۴٫۰۷
-۵٫۷۹
-۸٫۹۷
-۶٫۸۱
-۵٫۱۱

-۲٫۹۷
-۳٫۱۲
-۳٫۰۳
-۵٫۴۱
-۴٫۶۶
-۳٫۹۱

EXRSHOCKN
RGDP
INF
RIMP
RNOILEX

۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۵۷
۱۳۷۵
۱۳۵۹
۱۳۵۸

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ
در دادهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی واﻗﻌﯽﺗﺮی را
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع
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ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ

ﺷﮑﺴﺖ در روﻧﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﺴﺖ در
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ
ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ

۴۳

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺳﺎل ) ۱۳۵۷وﻗﻮع اﻧﻘﻼب( اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﮐﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۱ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻢ در ﺷﯿﺐ و ﻫﻢ در ﻋﺮض از
ﻣﺒﺪأ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۶ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻤﻮده را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری رخ داده در ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۵ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ آزﻣﻮن زﯾﻮت-اﻧﺪروز ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﯽداری ،ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن زﯾﻮت – اﻧﺪروز در آزﻣﻮن ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

آﻣﺎره
t

EXRSHOCKP
EXRSHOCKN
RGDP
INF
RIMP
RNOILEX

-۳٫۲۴
-۳٫۰۲
-۳٫۱۲
-۴٫۳۶
-۲٫۴۴
-۴٫۰۲

ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۱٪
-۲٫۰۹
-۲٫۰۹
-۲٫۰۹
-۲٫۰۹
-۲٫۰۹
-۲٫۰۹

ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۵٪
-۲٫۶۹
-۲٫۶۹
-۲٫۶۹
-۲٫۶۹
-۲٫۶۹
-۲٫۶۹

ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ
ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۱۰٪
-۲٫۹۵
-۲٫۹۵
-۲٫۹۵
-۲٫۹۵
-۲٫۹۵
-۲٫۹۵

آﻣﺎره
t
-۴٫۵۶
-۴٫۹۲
-۴٫۱۶
-۶٫۹۲
-۶٫۲۷
-۵٫۹۲

ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۱٪
-۲٫۶۴
-۲٫۶۴
-۲٫۶۴
-۲٫۶۴
-۲٫۶۴
-۲٫۶۴

ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۵٪
-۳٫۰۵
-۳٫۰۵
-۳٫۰۵
-۳٫۰۵
-۳٫۰۵
-۳٫۰۵

ﻣﻘﺪار
ﺑﺤﺮاﻧﯽ
۱۰٪
-۳٫۳۳
-۳٫۳۳
-۳٫۳۳
-۳٫۳۳
-۳٫۳۳
-۳٫۳۳

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل  VARاز اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی  SC ،AICو ﻫﺎﻧﺎن ﮐﻮﺋﯿﻦ ۱و ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺨﺎب وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  Eviewsﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ وﻗﻔﻪ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

)Hannam-Quinn Criterion (HQC
)Final Prediction Error (FPE

1
2
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 ۲.۴ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل VAR

۴۴

ﺳﺎل ﻧﻬﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۷ﺑﻬﺎر ۱۳۹۵

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪل ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﻣﺪل وارد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﺪول ۷
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
وﻗﻔﻪ

LogL

LR

AIC

SC

HQ

۰

-۷۲۷٫۸۵۰۶

-

۳۲٫۶۱۵۵

۳۲٫۵۶۶۴

۳۲٫۷۰۵۳

۱

-۶۶۶٫۷۰۲۹

۱۰۳٫۲۷۱۷

۳۱٫۴۹۷۹

۳۲٫۱۸۴۱

۳۲٫۱۲۶۵

۲

-۶۴۱٫۳۹۸۱

۳۵٫۹۸۹۰

۳۱٫۹۷۳۲

۳۵٫۱۹۴۸

۳۳٫۱۴۰۶

۳

-۵۲۳٫۸۸۳

۵۰٫۴۶۵۸

۳۱٫۶۳۲۲

۳۶٫۲۰۹۱

۳۳٫۳۳۸۴

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪل ) ۱وﻗﻔﻪ( ،اﻟﮕﻮی ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﻣﺮﺗﺒﻪ اول را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﻮﻟﺴﮑﯽ ۱و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮوﻧﺰاﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( ﺑﻪ دروﻧﺰاﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ )واردات و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ( ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد:
)(۵

b52 b53 b54
b62 b63 b64

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﺿﺮاﯾﺐ  bijﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و   ijﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﻗﻔﻪ اول ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ   ijﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺰای اﺧﺘﻼل ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

Cholesky

1
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16 EXRSHOCKP

t 1  exrshockp





26EXRSHOCKN
t 1 exrshockn

  rgdp 
36 RGDP
t 1

 

46 INFt1   inf 
  rimp 
56 RIMP
t 1

 

66 RNOILEX
t 1 
  rnoilex

15
25
35
45
55
65

14
24
34
44
54
64

13
23
33
43
53
63

12
22
32
42
52
62

b16 EXRSHOCKP
t  b10 11

   
b26EXRSHOCKN
t  b20 21
 b30 31
b36 RGDP
t

   
INFt
b46
 b40 41

 b50 51

RIMP
1 b56
t

   
b65 1  RNOILEX
t 
 b60 61

b15
b25
b35
b45

b14
b24
b34
1

b13
b23
1
b43

b12
1
b32
b42

1

b21
b31

b41
b
 51
b61

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۴۵

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﺨﺮج از آن ﭘﺮداﺧﺖ.

 ۳.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﺪف را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮﮐﯽ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در ﻣﺪل ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ رﺷﺪ واردات و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از اﺟﺰای اﺧﺘﻼل ﺧﻮد ﺳﺮی و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از
اﺟﺰای اﺧﺘﻼل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی درون اﻟﮕﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺰء اﺧﻼل  εﻫﯿﭻ
ﺑﺨﺸﯽ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ }  {yرا در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺰء اﺧﻼل  εو دﻧﺒﺎﻟﻪ } {z
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻟﮕﻮ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Eviewsﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی و ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ
ارزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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Response of INF to Cholesky
One S.D. Innovations
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ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮخ ارز
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ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ
ارزی )ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز( ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ )ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز(
ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ در ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺮوع دوره ﺳﻮم )ﯾﮏ اﻓﻖ ﻣﯿﺎنﻣﺪت( ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ از دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

۴۷

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

ﺟﺪول ۸
ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻧﺮخ
واردات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
۰٫۰۰۰۰
۱۶٫۴۶۸۶
۱۶٫۷۸۶۶
۱۶٫۷۸۶۶
۱۶٫۷۸۶۶

رﺷﺪ

رﺷﺪ

ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ
ارز

ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ
ارز

دوره

ﻧﺮخ ﺗﻮرم

ﻧﺮخ
اﻗﺘﺼﺎدی

۲٫۰۸۷۷
۲٫۰۷۴۱
۲٫۱۰۳۹
۲٫۱۰۴۰
۲٫۱۰۴۰

۱
۴
۸
۱۲
۱۶

۰٫۰۰۰۰
۷٫۸۰۷۰
۸٫۲۱۱۰
۸٫۲۱۱۰
۸٫۲۱۱۰

۰٫۰۰۰۰
۴٫۱۳۰۸
۴٫۱۳۱۱
۴٫۱۳۲۲
۴٫۱۳۲۲

۹۷٫۹۰۶۷
۶۹٫۸۷۱۰
۶۸٫۲۳۸۶
۶۸٫۴۲۹۱
۶۸٫۱۲۵۰

۰٫۰۰۵۵
۰٫۰۸۷۹
۰٫۰۸۶
۰٫۰۸۷۳
۰٫۰۸۷۴

۱
۴
۸
۱۲
۱۶

۰٫۰۰۰۰
۴٫۴۷۴۲
۵٫۲۷۰۶
۵٫۲۷۰۸
۵٫۲۷۰۷

۹۶٫۳۱۱۸
۶۵٫۸۱۴۸
۶۳٫۶۱۴۶
۶۳٫۵۷۸۶
۶۳٫۵۸۶۹

۰٫۲۴۱
۲٫۴۵۵۸
۲٫۵۶۲۱
۲٫۵۶۱۴
۲٫۵۶۱۴

۰٫۶۳۹۵
۱٫۳۸۳۷
۲٫۱۵۱۵
۲٫۱۸۹۰
۲٫۱۹۰۱

۲٫۷۸۴۵
۴٫۰۷۹۱
۴٫۱۴۲۸
۴٫۱۴۱۶
۴٫۱۴۱۵

۱
۴
۸
۱۲
۱۶

۸۹٫۹۴۸۹
۸۲٫۳۹۱۷
۸۲٫۱۵۵۴
۸۲٫۱۴۳۸
۸۲٫۱۴۳۴

۴٫۵۹۳۸
۴٫۸۴۵۷
۴٫۸۴۷۳
۴٫۸۴۷۲
۴٫۸۴۷۲

۵٫۰۳۰۵
۴٫۵۰۴۲
۴٫۴۹۶۹
۴٫۴۹۶۹
۴٫۴۹۶۶

۰٫۰۵۴۵
۳٫۱۸۲۹
۳٫۴۳۱۸
۳٫۴۴۳۸
۳٫۴۴۴۳

۰٫۳۷۲۱
۰٫۷۰۳۹
۰٫۷۰۴۱
۰٫۷۰۴۳
۰٫۷۰۴۳

ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
۰٫۰۰۰۰
۲۱٫۷۹۰۲
۲۲٫۲۵۸۲
۲۲٫۲۴۹۳
۲۲٫۲۴۹۱

ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ رﺷﺪ واردات
۰٫۰۰۰۰
۴٫۳۷۱۳
۴٫۳۶۴۲
۴٫۳۶۴۰
۴٫۳۶۴۰

ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ وارداﺗﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزانﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ
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ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻫﺶ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۸و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۸۰درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و  ۲۰در ﺻﺪ دﯾﮕﺮ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ادوار ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
)ﯾﺎ  ۱۰درﺻﺪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش( را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ارز در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۰٬۰۸
درﺻﺪ )ﯾﺎ  ۲/۵درﺻﺪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎ از درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۱ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﻤﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮخ ارز )ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ )اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻫﻤﺎن دوره اول و در ﯾﮏ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۱٬۰۱ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره دﻫﻢ )اﻓﻖ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دوره اول ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ و ﺛﺒﺖ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺷﻮک
ﻣﺜﺒﺖ ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ( اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روی ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ۶ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز
و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻫﺶ آن )ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش رﯾﺎل( اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮرم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۴٫۱درﺻﺪ و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ  ۱٫۸درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺘﻮن دوم و ﺳﻮم ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .(۸از
اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۱ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در اداﻣﻪ و در دورهﻫﺎی
ﻣﯿﺎنﻣﺪت رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ
ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،در دورهﻫﺎی آﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

۴۹

 ۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮخ ارز )اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﺗﮑﺎﻧﻪای(
را ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۳۹ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺒﻌﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزی
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ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻗﻼم ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻓﻮق ﭼﯿﺮه
ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از دوره ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺠﺪد ًا
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۸ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی دارد و ﻣﯿﺰان
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳٫۸درﺻﺪ ﺑﺮای ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ و
 ۱٫۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ(.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واردات ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی )ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دوره اول
ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻬﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ،در اﺛﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﺮخﻫﺎی
آﺗﯽ ارز داﻧﺴﺖ( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﺗﻌﺎدل )ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
و در دوره ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ارزی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واردات ﯾﮏ ﺷﻮک ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺛﺮ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺎنﻣﺪت دوام ﻣﯽآورد .در
ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ واردات ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺌﻮرﯾﮏ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزانﺗﺮ ﺷﺪن واردات
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ آنﻫﺎ در داﺧﻞ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺎﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واردات در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ارزی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﻮق ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و دﺳﺖﮐﻢ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻫﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﻘﺪار
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن دوره دوم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  -۰٫۰۳۹رﺳﯿﺪه
و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ )ﻣﻨﺘﻬﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ( در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﻤﮕﺮا
ﻣﯽﺷﻮد.

۵۰
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اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی
ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ،اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺮخ ارز را ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ
آن ﺑﺮ دﺳﺘﻪای از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺳﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر
ﻧﺮخ ارز و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز در ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ رﻓﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺠﺮی و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۸۴در
ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ واردات؛ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻐﺮﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۳۹۰ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮﮔﺬاری
ﺷﻮک ارزی ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ از درﺟﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﻪ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮخ ارز )ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻮک
ﻣﻨﻔﯽ )اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻫﺶ آن )ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش رﯾﺎل( اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺬار ﻧﺮخ
ارز در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
 ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺤﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ارز دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺮخ ارز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز و
اﻓﺰاﯾﺶ واردات را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل واردات
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻧﺮخ ارز ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی را در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﮔﺬار ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺮخ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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ﮐﻼن ﻗﺮار دﻫﺪ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺎﺑﻞ دوام ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ
آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﺑﺤﺮان ارزی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ،ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن ،در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺸﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز و ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ارزی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز ،ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف
ﻣﻬﻢ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺎف ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و واردات ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﮐﺴﺮی
ﺑﺰرگ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری )ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ( ﺷﺪه اﺳﺖ ،را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﻞ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﺎن
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎﻫﺶ
ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﮐﺸﻮر را در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم دو ﻧﺮﺧﯽ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ
ارز ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺎزار ارز را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮار ﺑﻮده و از ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﺮخ ارز و ﺑﺮوز ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ارزی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
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ارﺑﺎب اﻓﻀﻠﯽ ،م .(۱۳۹۱) .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﺳﺎل ۹۱؛ ﻇﻬﻮر و ﺗﺒﻌﺎت آن در اﻗﺘﺼﺎد .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎد .ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۱۳۸زﻣﺴﺘﺎن .۹۱-۸۸ ،۱۳۹۱
اﻟﺘﺠﺎﺋﯽ ،ا ،.و ارﺑﺎب اﻓﻀﻠﯽ ،م .(۱۳۹۱) .اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی؛
ﮐﺎرﺑﺮدی از اﻟﮕﻮﻫﺎی  GARCHو  .SVARﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ،
ﭘﺎﯾﯿﺰ .۱۱۰-۸۹ ،۱۳۹۱
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،خ .(۱۳۷۸) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺤﺮاف ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ از ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
)ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( .داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
.۱۱۴-۹۸
ﻧﺎﻣﻨﯽ ،ا .(۱۳۸۳) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان )ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( .داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.۴۴-۳۷ ،
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