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سیاست یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان یک سیاست ارزی اعالمشده توسط سیاستگذاران و
مقامات پولی ،میتواند اثرات مهمی را بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران داشته باشد و شرایط
رکود تورمی را تشدید کند .در این پژوهش آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن شامل
رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری ،با نگاه به تجربهی سایر کشورهای نوظهور در این زمینه و با
استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره  ۱۹۸۴-۲0۱۴ارزیابی خواهد شد .برای این منظور از
رویکرد تفاوت در تفاوتها جهت برآورد آثار این سیاست بر متغیرهای مورد نظر استفاده شده
است .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که سیاست یکسانسازی نرخ ارز در دوره مورد نظر و برای
کشورهای مورد پژوهش اعم از کشورهای گروه کنترل و درمان ،نرخ رشد اقتصادی و تورم را
افزایش داده است ،ولی بر نرخ بیکاری اثر معناداری نداشته است .همچنین این سیاست منجر
به افزایش رشد اقتصادی ،کاهش تورم و کاهش بیکاری در کشورهای گروه درمان نسبت به
گروه کنترل شده است .این در حالی است که نقش شرایط اقتصاد کالن و محیط اقتصادی ،در
اثرگذاری این سیاست تعیینکننده است.
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بهطورکلی میتوان بیان کرد که سیستم چند نرخی ارز پدیدهای نیست که منحصر به اقتصاد
ایران باشد .در بسیاری از کشورهای مختلف جهان ،پدیدار شدن بازارهای موازی ارز و
استفاده از نظام دوگانه و یا چندگانهی نرخ ارز ،بهعنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران
تراز پرداختها و یا اجرای سیاستهای حمایتی مورد استفاده قرار میگیرد .بهرهگیری از این
استراتژی غالباً ناشی از وجود ضعف و مشکالت فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداختهای
خارجی است.
عالوه بر این شواهد تجربی بر این موضوع داللت دارند که سیستمهای چند نرخی در
تأمین اهدافی که برای آن طراحی شدهاند (حفظ ذخایر ارزی و تأمین نرخ پایین تورم) ،دارای
کارایی نیستند .کیگوئل و اکنل  )۱۹۹۵( ۱عنوان میکنند که چنین سیستمهای نرخ ارز ،اگر
چه در طی شش تا نه ماه اول بحران بسیار مؤثر هستند ،ولی درجه تفکیک  ۲قیمت بعد از آن
بهطور معناداری کاهش مییابد و تفکیک کامل دو بازار ارز خارجی مشکل شده و در نهایت
نرخ موازی در تعیین قیمتها اهمیت مییابد .بهطورکلی هر چند سیستم چند نرخی ارز
موجب ورود ارزانتر کاالهای اساسی و دارو و همچنین تخصیص انرژی ارزان و سایر کاالهای
یارانهای میشود ،اما میتواند باعث بروز رانتخواری گسترده ،گسترش نابرابری و فاصله
گرفتن طبقات اجتماعی به علت تخصیص یارانههای نرخ ارز پایینتر به افراد ثروتمند و
استفاده همگانی از یارانه کاالهای اساسی ،اتالف منابع و فروش قاچاق کاالهای مشمول نرخ
ارز پایین مانند فرآوردههای انرژی ،عدم شفافیت مناسبات پولی و مالی ،بیثباتی قیمتها در
بازار و بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف شود.
همچنین به دلیل عدم اجرای یک سیستم نظاممند ،کوچکترین تحوالت ارزی در کشور
تأثیر چشمگیری بر متغیرهای اقتصادی میگذارد و منجر به سفتهبازی و حرکت سرمایه از
بخش های تولید به این بخش به جهت نوسانی بودن آن و گسترش فعالیتهای کاذب و
غیرمولد خواهد شد .این در حالی است که اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز میتواند با
پیامدهای منفی مثل تورم ،رشد تعهدات دولت و بزرگ شدن دولت ،افزایش بدهیهای دولت
به بانک مرکزی ،تغییر قدرت رقابتی کاالهای صادراتی و کاهش رفاه اجتماعی همراه باشد.
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اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار دهد .برای این منظور سعی میشود که تجربیات سایر
کشورهایی که تجربهی یکسانسازی نرخ ارز را داشتهاند مورد توجه قرار گیرد و توصیههای
سیاستی مشخصی برای اجرای موفقتر این سیاست و کاهش آثار زیانبار آن ارائه شود
بهگونهای که تجربیات سایر کشورها بتواند بهعنوان راهنمایی برای اجرای کاراتر این سیاست

باشد .برای این منظور از روش تفاوت در تفاوتها  )DID( ۱استفاده میشود .نمونهی مورد
۳
پژوهش نیز کشورهای نوظهور هستند که به دو دسته تحت عنوان گروه کنترل  ۲و گروه درمان
تقسیم می شوند که گروه درمان ،شامل کشورهایی است که تجربه یکسانسازی نرخ ارز را
دستکم یکبار داشتهاند.
ادامه این مقاله بهگونهای است که در بخش دوم ،ادبیات نظری و مطالعات پیشین ارائه
شده است ،سپس به تشریح الگوی تجربی مورد استفاده بر پایه روش نوین  DIDدر بخش
سوم پرداخته میشود .در بخش چهارم نتایج برآورد که با استفاده از الگوی  DIDبر اساس
متغیرهای تابلویی بهدستآمده ،ارائه و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در نهایت بخش
پنجم به نتیجهگیری و توصیههای سیاستی اختصاص دارد.

 ۲ادبیات نظری و مطالعات پیشین

بهطورکلی نظام ارزی دوگانه  ،4متضمن دو بازار ارز با دو نرخ مجزا و متفاوت است .برای مثال
نرخ ارز ثابت توسط مقامات پولی برای مبادالت حساب جاری و نرخ شناور آزاد برای مبادالت
بازار سرمایه اعمال میشود .بهطور ایدهآل ،چنین سیستمی مبادالت کاالها و خدمات را از
مبادالت سرمایه جدا میکند و می تواند کاالها و خدمات و ذخایر رسمی را از نوسانات بازار
سرمایه و نرخ مبادله حفظ کند .بازار ارز دوگانه در ساختار ،مشابه سیستمی است که مبادالت
بازرگانی در بازار رسمی و مجاز انجام می شود و مبادالت مالی به بازار موازی یا غیررسمی
منتقل شده است .منطق چنین جداسازی این است که ناپایداریهای نرخ ارز میتواند آثار
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با این وجود باید اشاره کرد که با توجه به قدمت موضوع نرخ ارز ،مطالعات گستردهای بر
ابعاد مختلف نرخ ارز انجام شده؛ لکن در زمینه یکسانسازی نرخ ارز تحقیقات کمتری صورت
گرفته است .این پژوهش سعی دارد که اثر یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران بهعنوان یک
سیاست آتی ارزی اعالم شده توسط سیاستگذاران و مقامات پولی را بر متغیرهای کالن
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 ،۱۹۸0تعدادی از کشورهای درحالتوسعه از جمله آرژانتین و مکزیک ،نرخهای ارز دوگانه را
بهعنوان گامی میانی قبل از کاهش ارزش پول خود اجرا کردند.
بهطورکلی ویژگیهای نظام ارزی دونرخی را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
الف) جدا کردن اقتصاد داخلی از اختالالت خارجی :ایده عمومی این است که اختالالت
خارجی به ویژه آنها که از بازارهای مالی نشات میگیرند ،توسط تغییر نرخ ارز بازار مالی
جذب خواهد شد و از آنجا که این نرخ در مبادالت تجاری اعمال نمیشود ،انتظار میرود
هیچگونه پیامد و عواقبی در بازارکاالهای داخلی ایجاد نکند و بخش واقعی داخلی از شوکهای
خارجی محافظت شود.
اما این اختالالت ،سطح تولید را از مجاری مختلف متأثر میکند .برای مثال افزایش
نرخهای بهره خارجی اثر ثروت ایجاد میکند و در نتیجه تقاضا برای تولید داخلی را تحت تأثیر
قرار میدهد .همچنین تغییر در تولید و قیمتهای خارجی ،تولید داخلی را از طریق تغییر
قیمتهای نسبی ،ثروت واقعی و نرخهای بهره داخلی متأثر میکند .عالوهبراین اگر تولید به
تغییرات غیرمنتظره سطح قیمتها بستگی داشته باشد ،تغییرات نرخ بهره خارجی ،تغییرات
غیرمنتظره در نرخهای ارز بازار مالی ایجاد میکند و سپس تغییرات غیرمنتظره در سطح
قیمتها به وجود آورده و عرضه تولید را متأثر میکند.
ب) سازوکاری موقتی قبل از کاهش ارزش پول :تصور این است که نرخ شناور بازار مالی
یا بازار سرمایه عالمتی درباره ی میزان نیاز به کاهش ارزش پول داخلی را فراهم خواهد کرد.
بعد از تحقق نظام دو نرخی در یک دوره معین ،مقامات پولی مایل هستند نرخهای ارز را در
سطحی که توسط نرخ بازار مالی ارائه شده ،یکسان کنند تا تعادل تراز پرداختها حاصل شود.
نکته ای که باید توجه کرد آن است که نرخ ارز بازار مالی در سیستم دو نرخی ضرورتاً منطبق
بر نرخ ارز تعادلی در سیستم تکنرخی نیست (لیزوندو .)۱۹۸۷ ،۱
همچنین اگر تکنرخی شدن پیشبینیشده باشد ،بخش خصوصی ترکیب دارایی خود را
بین پول خارجی و داخلی تخصیص مجدد خواهد داد تا در زمان اجرای نظام ارز تکنرخی ،از
زیان سرمایه مصون بماند یا عواید سرمایهای به دست آورد .این پیشبینی ،نرخ ارز بازار مالی
Lizondo
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زیانبار بر جریانهای تجاری داشته باشد .اما از آنجا که این ناپایداریها از مبادالت حساب
سرمایه نشات می گیرد ،با دو نرخ مجزا این دو حساب را از یکدیگر تفکیک میکنند .بین
سالهای  ۱۹۷۱-۱۹۷۴چند کشور اروپایی شامل فرانسه ،ایتالیا و بلژیک بازار ارزی دو نرخی
را بهعنوان گامی متوسط و در گذر از نرخهای ثابت به شناور به کار بردند .همچنین در دهه
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به انتقال از یک نوع نظام ارزی به نظام ارزی دیگر به کار میرود.
بهطورکلی نظامهای ارزی دوگانه خیلی موفق نبودهاند ،زیرا تفکیک حسابهای جاری و
سرمایه تراز پرداختها مشکل است .کشورها معموالً جلوگیری از تراوشات بین حسابها را
غیرممکن مییابند و ناچار این نظامها در معرض شکست قرار میگیرد.
همچنین نظام چند نرخی ارز که سیستم ارزی چند نرخی که چندگانه و چند بازاری نیز
نامیده می شود ،سیستمی است که در آن بازار ارز توسط مقامات پولی به چند بازار مجزا با
نرخهای ارز متفاوت تقسیم میشود .عالوهبراین در کنار این بازارهای قانونی چندگانه،
بازارهای غیرقانونی ارز نیز در تعدادی از کشورها وجود دارد .این بازارهای غیرقانونی گاهی
کارکرد و پیامدهایی مشابه بازار رسمی اضافی با نرخ ارز شناور دارند .معموالً کشورهای
مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعیشان ،اهدافی که مقامات پولی تعیین میکنند
و امکان و سهولت اجرا ،تعداد بازارهای رسمی و مکانیزم تعادل در هر بازار و مبادالت مجاز
در هر بازار را تعیین میکنند .با توجه به تغییرات شرایط و اهداف ،سیستم ارزی چندگانه نیز
میتواند در طول زمان تغییراتی یابد.
کشورها نرخهای ارز چندگانه را به دالیل مختلفی به کار میبرند که عبارتند از:
الف) محافظت از ذخایر بینالمللی :نرخهای ارز چندگانه برای محافظت از کاهش ذخایر
بینالمللی ناشی از مشکالت تراز پرداختها به کار میرود .در این سیستم مقامات پولی ذخایر
ارزی موجود را بر اساس اهداف و شرایط به بخشهای مختلف تخصیص میدهند که این
عمل از طریق نرخهای مختلف و بازارهای مجزا انجام میگیرد .این در حالی است که بخش
خصوصی به بازار ارز رسمی ،فقط در برخی مبادالت خاص دسترسی دارد .اگر چه تفکیک
کامل بین بازارها بهندرت حاصل میشود ،تخصیص برخی مبادالت مانند جریان سرمایه
خصوصی به بازار با نرخهای شناور و نیز تفکیک بقیه تقاضا به چند بازار با نرخهای مختلف و
ایجاد نوعی سهمیهبندی ارزی ،دستکم در کوتاهمدت فشار بر ذخایر رسمی بینالمللی را
کاهش میدهد.
البته در عمل تفاوتهای قابل توجه بین نرخهای ارزی رسمی و بازار رسمی شناور ،فرار
سرمایه بخش خصوصی را تسریع میکند .این تفاوتهای آشکار بین دو نرخ انگیزههایی برای
بازرگانی ایجاد میکند تا واردات را باال و صادرات را پایین قیمتگذاری کنند .در نهایت باید
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در سیستم دو نرخی را به سطحی که بخش خصوصی انتظار دارد مقامات نرخ واحد را در آن
قرار دهند ،سوق می دهد .در نتیجه نرخ مورد انتظار بخش خصوصی ایجاد میشود که نرخی
سازگار با تعادل تراز پرداختها نیست (لیزوندو.)۱۹۸۷ ،
ج) موقتی بودن :این نظام بهطور ذاتی موقتی است و بهعنوان تدبیری گذرا برای کمک
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اقتصادی مصون بماند.
ج) افزایش درآمدهای مالی :بخش عمومی از جمله بانک مرکزی ،میتواند بهطور همزمان
خریدار و فروشنده ارز خارجی در قیمتهای متفاوت باشد و از این عملیات سود به دست
آورد .درآمد ناشی از تفاوت درآمدهای مالیات بر تجارت و هزینههای یارانهای تجاری که با
نرخهای ارز متفاوتی محاسبه میشود نیز ،از اثرات مالی نرخهای چندگانه است.
د) دستیابی به اهداف سیاسی بازرگانی :نرخهای ارز متفاوت ،میتواند مبین نوعی
مالیات و سوبسید تجاری تلقی شود .برای مثال وارداتی که با نرخهای پایین صورت میگیرد،
نسبت به سایر واردات به نوعی سوبسیددار است ،درحالیکه صادرات با نرخهای پایین ارز،
منجر به از دست دادن درآمد و نسبت به سایر صادرات مشمول مالیات میشوند .در مقیاس
وسیع ،آثار نرخ های ارز چندگانه هم بر بخش مالی عمومی و هم بر تولید بخش خصوصی و
تصمیمات مصرف ،میتواند با مالیات و سوبسیدهای صریح نیز ایجاد شود .مالیات و
سوبسیدهای صریح نسبت به نرخهای ارز چندگانه ،این امتیاز را دارد که اجزاء مالیات و
سوبسید را صریحاً ظاهر میسازد و این برای ارزیابی صحیح هزینههای مالی یا فواید مالیات
و سوبسید سودمند است (لیزوندو.)۱۹۸۷ ،
در نهایت اینکه کشورهای مجری نرخهای ارز چندگانه دریافتهاند که اداره این ساماندهی
مشکل است .تفاوتهای زیاد بین نرخهای رسمی و سایر نرخها بر اختالالت بزرگ داللت
دارد و انگیزهای برای مبادالت غیرقانونی و فعالیتهای رانت جویانه ایجاد میکند .البته در
وضعیت بحران تراز پرداختها نرخهای چندگانه ارز میتواند راه چارهای برای محافظت در
مقابل فرار سرمایه باشد و از تهی شدن ذخایر بینالمللی کشور جلوگیری کنند و از این طریق
به مقامات فرصتی برای رفع مشکالت تراز پرداختها بدهند .اما بهطورکلی تأثیر محدود و
موقتی نرخهای چندگانه ارزی ،عامل حذف اینگونه نظامها در اکثر کشورها بوده است.

 ۱.۲مروری بر مطالعات پیشین
 ۱.۱.۲مطالعات داخلی
خیابانی و کالهی ( )۱۳۸۱در پژوهشی با عنوان «نظامهای دوگانه ارزی ،سیاست یکسانسازی
و آثار آن بر اقتصاد» به بررسی تبعات اجرای سیاست یکسانسازی پرداخته است و نتایج این
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بیان کرد که ارز انباشته شده در بخش خصوصی ناشی از این مبادالت بر خروج سرمایه داللت
دارد (لیزوندو.)۱۹۸۷ ،
ب) مصونسازی فعالیتهای اقتصادی از شوکهای خارجی :در اینجا نیز همانند نظام
دو نرخی ،تالش میشود تا فعالیتهای اقتصادی تا سر حد امکان از شوکهای خارجی

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۷۹

سیاستهای کالن میپردازد در این پژوهش تحلیل و بررسی اثر سیاستهای اقتصادی بر
الگو ،دو نوع پیشبینیشده و پیشبینینشده مدنظر قرار گرفته است و نتایج اثر تکانهها بر
متغیرهای نرخ ارز بازار سیاه ،قیمتها ،تولید و تراز پرداختها مورد تأکید بوده است .نتایج
حاصل از اثر ارزش پول رسمی بهعنوان یک سیاست در جهت کاهش حاشیه ارزی و
یکسان سازی ارزی در اقتصاد ایران داللت بر قدرت محدود ابزار سیاستی کاهش ارزش پول
در کنترل گسترش میانمدت و بلندمدت حاشیه ارزی دارد .بدین مفهوم که اگر چه کاهش
ارزش رسمی ریال میتواند در کوتاهمدت باعث کاهش حاشیه ارزی و در نتیجه ،کمتر از حد
ارزشگذاری شدن صادرات و بیشازحد ارزشگذاری شدن واردات گردد .اما بعد از یک و نیم
تا دو سال ،این اثر کامالً زایل شده ،شکاف بین نرخ ارز بازار سیاه و رسمی ،با افزایش نرخ ارز
در بازار سیاه (به اندازه میزان افزایش داده شده ،نرخ ارز رسمی) به حالت قبل از اعمال
سیاست برمیگردد .اثر تکانههای پیشبینیشده و پیشبینینشده اعتباری در الگو ،اهمیت
سازگاری سیاستهای ارزی و اعتباری را تأیید میکند .اثر تکانه اعتباری باعث افزایش
کوتاهمدت تولید ،افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش نرخ ارز در بازار سیاه و تخریب در
تراز واقعی پرداختها میگردد .ازاینرو پژوهش فوق ،اتخاذ صحیح سیاستهای اعتباری و
بودجه دولتی را (هماهنگ با مطالعات متعدد در سایر کشورها) از عوامل مهم در موفقیت
اجرای سیاست یکسانسازی ارزی میداند .نتیجه قابل توجه دیگر این پژوهش این است که
نشان میدهد در زمان جیرهبندی ذخایر بهعنوان یک محدودیت ،در نتیجه بخشی
سیاستهای کالن اقتصادی در ایران مطرح است.
خیابانی و کالهی ( )۱۳۸۱همچنین نشان میدهند که اثر مثبت درآمدهای نفتی اگر چه
در دورههای اولیه آن ،می تواند افزایش ارزش پول در بازار سیاه و ذخایر ،مقامات پولی را در
اتخاذ سیاست یکسانسازی ارز یاری کند ،اما در دورههای بعدی با گسترش مجدد کسری
بودجه ،انبساط اعتبارات ،افزایش نقدینگی و افزایش قیمتها ،نرخ ارز در بازار سیاه
افزایشیافته ،موفقیت در سیاست یکسان سازی منوط به اتخاذ سیاست مناسب بودجهای و
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پژوهش نشان میدهد که تأثیر سیاست یکسان سازی بر نرخ تورم به ارتباط بین نرخ ارز در
بازار رسمی با بازار سیاه بستگی دارد ،ولی وجود درآمدهای نفتی سبب میشود که اقتصاد
کشور در مراحل اولیه اجرای این سیاست ،فشار کمتری را پذیرا شود .وی بر اساس یک الگوی
شبیهسازی نظر به آینده  ۱به بررسی آثار یکسان سازی ارزی و سازگاری این سیاست با سایر

۱۸0

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

ساختار سیستمی ایران طی سالهای  ۱۳۷0-۱۳۸0با استفاده از رویکرد سیستمی پرداخته
است ،و نتایج این پژوهش حاکی از این است که سیاست یکسانسازی و شناورسازی نرخ ارز
منجر به بهبود تراز پرداختها میشود ،اما کسری بودجه را افزایش میدهد .ازاینرو دولت
باید سیاستهای مالی انقباضی اتخاذ کند و از سیاستهای کوتاهمدت سمت تقاضا
(سیاستهای پولی انقباضی) در جهت تنظیم سیاستهای کالن و ساختاری بلندمدت به نحو
معقولتری استفاده نماید.
محمدی و غالمی ( )۱۳۸۷در پژوهشی با عنوان «تأثیر سیاست یکسانسازی نرخ ارز بر
متغیرهای اساسی کالن اقتصادی» ،به بررسی تأثیر شوک یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای
کالن اقتصادی (تورم ،بیکاری و تولید) طی دوره زمانی  ۱۳۸0-۱۳۴0برای اقتصاد ایران با
استفاده از رهیافت اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ) (VARو تجزیه واریانس پرداخته
است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که نرخ ارز رسمی ،رابطه معناداری با شاخص کل قیمت
کاالها و خدمات مصرفی دارد ،بهطوریکه تا سه دوره شوک یکسانسازی نرخ ارز بهطور
معناداری باعث افزایش قیمتها میشود .همچنین نرخ ارز رسمی رابطه معناداری با تولید
ناخالص داخلی واقعی و نرخ بیکاری ندارد
 ۲.۱.۲مطالعات خارجی
لیزوندو ( )۱۹۸۷برای اقتصاد تحت نظام ارزی دوگانه ،الگویی را بسط میدهد که شامل یک
بازار رسمی با نرخ ارز خزنده و یک بازار آزاد با نرخ شناور است وی پس از تحلیل رفتار اقتصاد
تحت نظام دوگانه ،آثار انتقال اقتصاد به یک نظام واحد شناور را بر نرخ ارز و تراز پرداختها
به ویژه در کوتاهمدت مورد بررسی قرار میدهد .نتایج او نشان میدهد که این آثار بستگی به
ترکیب پرتفوی بخش خصوصی در زمان یکسانسازی دارد که این امر نیز به نوبه خود بستگی
به سیاستهای متعدد اجرایی هنگام دوگانه بودن نظام ارزی در اقتصاد ،دارد.
عالوه براین مطالعات لیزوندو حاکی است کشورهایی که بازارهای دوگانه ارزی دارند و با
توجه به درجه خزندگی نرخ رسمی ارز آنها ،نرخ اعتبارات داخلی آنها نیز زیاد است ،به
احتمال زیاد به مشکالت تراز پرداختها و تفاضل زیاد میان نرخ های آزاد و رسمی ارز دچار
خواهند بود .به منظور حل این مشکالت در چارچوب نظام یکسانسازی ارزی ،باید دخالت
در بازار رسمی متوقف گردد و تحت یک نظام شناور ارزی عمل شود یا آن که تحت یک نظام
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اعتباری دولت و بانک مرکزی میگردد .لذا موفقیت در یکسانسازی ارزی ،صرفاً با اتکا بر
درآمدهای زودگذر نفتی در میانمدت و بلندمدت غیرممکن به نظر میرسد.
طیاری ( )۱۳۸۱در پایاننامه خود با عنوان «سیاست یکسانسازی نرخ ارز با توجه به
برنامههای تعدیل» به بررسی آثار سیاست یکسان سازی و شناورسازی نرخ ارز با توجه به

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۸۱

همچنین ،وی بیان میکند که آثار کوتاهمدت یکسانسازی بین دو نظام مختلف یکسانسازی،
متفاوت خواهد بود .تحت یک نظام شناور ،نرخ ارز به منظور ایجاد تعادل مستمر در تراز
پرداختها مدام تعدیل میشود ،درحالیکه تحت نظام خزنده تثبیت شونده ،نرخ ارز توسط
مقامات پولی در نرخ ارز داده شده تعدیل میگردد.
اینکه آیا نرخ شناور ارز نیز با توجه به نرخ آزاد ارز در نظام دوگانه ،کاهش ارزش داده
شود یا خیر ،بستگی به سیاستهایی دارد که در زمان برقراری نظام دوگانه ارز اتخاذ شده
است ،بهگونهای که با فرض ثابت بودن سایر عوامل (از قبیل سهم باالتر صادرات در بازار آزاد،
سهم پایین تر واردات در بازار آزاد و نرخ باالتر خلق اعتبارات داخلی) ،احتمال بیشتری میرود
که به هنگام یکسان سازی ،نرخ شناور ارز با توجه به نرخ آزاد ارز متعلق به نظام دوگانه،
کاهش ارزش یابد .اتخاذ یک نظام خزنده تثبیت شونده بدون کاهش زیاد در ارزش نرخ رسمی
ارز ،با خروج سریع سرمایه همراه خواهد بود؛ بهطوریکه با ثابت بودن سایر عوامل (سهم
باالتر واردات در بازار آزاد ،سهم کمتر صادرات در بازار آزاد ،نرخ پایینتر کاهش ارزش نرخ
رسمی ارز و نرخ باالتر خلق اعتبا رات داخلی) ،حجم میزان خروجی سرمایه از کشور بیشتر
خواهد شد .کاهش زیاد در ارزش نرخ رسمی ارز در هنگام اتخاذ نظام خزنده تثبیت شونده
میزان جریان خروجی سرمایه را کاهش خواهد داد و حساب جاری را بهبود خواهد بخشید و
به منظور حذف کامل جریان خروجی سرمایه ،کاهش ارزش پول از ابتدا باید باالتر از تفاضل
میان نرخ رسمی و آزاد در نظام دوگانه باشد.
هوتی و پینتو  )۱۹۸۹( ۱نشان دادهاند در شرایطی که نرخهای ارز دوگانه شامل یک نرخ
رسمی و یک نرخ شناور بازار سیاه باشد ،وجود کسری بودجه با نرخهای بسیار باالی تورم
سازگار است .آنها تحلیلهای خود را بر اساس مشاهدات مربوط به تورم کشور بولیوی
( )۱۹۸۵-۱۹۸۴انجام دادهاند .تجربه بولیوی نشان میدهد که برای حداقل کردن حاشیه
ارزی بازار سیاه یا کاهش تورم ،نیاز اساسی به هماهنگی میان سیاستهای ارزی و بودجهای
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یکسان سازی ارزی ،اجازه دخالت در بازار ارزی تا جایی که با تعادل تراز پرداختها دستکم
در بلندمدت سازگار باشد ،داده شود .در نتیجه ،هر دو روش یکسانسازی بازارهای ارزی
همان مفاهیم تعادل یکنواخت را خواهند داشت ،به ویژه آن که نرخ کاهش ارزش پول و نیز
نرخ تورم تحت نظام شناور یا خزنده تثبیت شونده ،باالتر از نظام دوگانه خواهد بود.

۱۸۲

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

دوم ،امکان تعدیل ذخایر ارزی ممکن است و به عبارت دیگر نظام جیرهبندی برچیده میشود.
لیزوندو آثار اتخاذ این نظام را بر تورم ،تراز پرداختها ،نرخ واقعی ارز و فاصله میان نرخ آزاد
ارز و نرخ رسمی اتخاذ شده تحت سیاستهای گوناگون اقتصادی اعم از سیاست ارزی،
بودجهای و یکسان سازی با بازارهای ارزی مورد بررسی قرار داده است .وی نتیجه میگیرد که

در شرایط تعادلی پایدار  ،۲اغلب این سیاستها در هر دو نظام مورد مقایسه ،از نظر کیفی
یکسان است .همچنین آثار یکسان سازی بر شکاف ارزی موجود با اتخاذ طرح جیرهبندی در
بازار رسمی یک اقتصاد دوگانه که بدون جیرهبندی عمل کرده است ،به میزان تراز
پرداختهای قبل از اتخاذ جیرهبندی بستگی دارد .اگر مقدار تراز پرداختها از مازاد برخوردار
یا در تعادل بوده باشد ،شکاف فوق کاهش خواهد یافت و اگر تراز پرداختها با کسری مواجه
بوده ،ممکن است افزایش شکاف حادث گردد.
گلدبرگ  )۱۹۹۵( ۳در زمینه یکسان سازی نرخ ارز با استفاده از یک الگو حاوی نرخهای
چندگانه ارز و نشت های مربوط ،سعی در تعقیب آثار پویا در بازارهای رسمی و موازی ارز به
هنگام یکسانسازی نرخ ارز ،تغییرات واریزنامهای ،مالیات بر معامالت حسابهای سرمایهای
و تجاری و کاهش رسمی نرخ ارز دارد و آثار یکسانسازی نرخ ارز با انعطافپذیری کامل و
محدود نرخ های رسمی ارز مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج اصلی این پژوهش نشان
میدهد زمانی که نرخ ارز بین بانکی توسط بانک مرکزی به شدت کنترل میشود ،کاهش نرخ
ارز میتواند به افزایش ارزش کوتاهمدت پول داخلی در بازارهای موازی منجر گردد و سپس
ن رخ موازی پول داخلی با کاستن ارزش قابل توجه بین بانکی ،کاهش ارزش یابد .در بلندمدت،
کاهش ارزش نرخ ارز بین بانکی هیچ اثری بر تفاضل میان نرخ بازارهای سیاه و قانونی نخواهد
داشت .همچنین وقتی نرخ ارز بازار بین بانکی شناور آزاد باشد ،کاهش مالیاتهای واریزنامه
ارزی منجر به افزایش یکنواخت ارزش پول داخلی در بازار بین بانکی میشود و نیز منجر به
کاهش یکنواخت ارزش پول داخلی در بازارهای موازی می شود .در نهایت وقتی نرخ ارز بین
بانکی شناور آزاد باشد ،نرخ های ارز بازارهای بین بانکی و موازی به سرعت نسبت به مقادیر
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وجود دارد .همچنین به منظور یکسانسازی نرخهای رسمی و موازی ارز ،تکیه بر نرخ رسمی
ارز میتواند فریبنده باشد.
کیگوئل و لیزوندو  )۱۹۹0( ۱در پژوهشی دو نظام دوگانه ارزی را مورد مقایسه قرار میدهد.
نظام اول یک طرح جیرهبندی را ارائه میدهد تا ذخایر ارزی را ثابت نگه دارد .تحت نظام

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۸۳

ال
دخالتهای بانک مرکز ی در کنترل بازار ارزی بین بانکی دارد وقتی نرخ ارز بین بانکی کام ً
انعطافپذیر باشد ،تغییرات کوچک در پارامترهای سیاستی نیز میتواند به تعدیل فوری و
یکباره نرخ های بازار سیاه و بین بانکی منجر شود .این امر مزیت ارسال عالئم برای
قیمتگذاری شفاف و با ثبات را به تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران و مصرفکنندگان جامعه و

همچنین حذف برخی نرخهای فرّار ارز و جلوگیری از جهش یک دفعه  ۱بالقوه نرخ ارز (در
بازارهای ثانویه) را که به هنگام دخالت بانک مرکزی در تمدید قانونی نرخ بین بانکی رخ
میدهد در بر دارد .این نوع قیمتهای پویا میتوانند اختالالت غیر الزم تولید کنند و باعث
ایجاد عدم اطمینان در تصمیمگیری کارگزاران شوند .چنین مالحظاتی به ویژه در اقتصادهایی
که مواجه با تعدیالت عمده در تولید هستند ،حائز اهمیت است.
سندراجان  )۱۹۹۹( ۲در مقالهای با عنوان «یکسانسازی نرخ ارز ،تعادل نرخ حقیقی ارز،
و انتخاب نظام ارزی :مورد جمهوری اسالمی ایران» ،به بحث پیرامون عوامل تعیینکننده
نرخ ارز مؤثر حقیقی و نوع نظام ارزی پس از یکسانسازی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل
همجمعی و الگو تصحیح خطا پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که در بخش غیرنفتی،
شوک مثبت در رابطه مبادله با کاهش تولید کاالهای غیرقابل تجارت ،منجر به ایجاد مازاد
تقاضا میشود .همچنین افزایش قیمتهای نسبی کاالهای غیرقابل تجارت منجر به بهبود
تراز خارجی خواهد شد که این امر داللت بر لزوم تقویت نرخ ارز دارد .همین طور شوک مثبت
در بهرهوری نیز منجر به بهبود تراز تجاری کشور میشود که برای حفظ تراز تجاری کشور
بهصورت پایدار ،نرخ ارز حقیقی باید تقویت شود .همچنین انتخاب نظام ارزی نیز در مقابله
با شوکهای وارده بر اقتصاد از درجه اهمیت برخوردار است؛ بهطوریکه برای مقابله با
شوکهای داخلی حقیقی یک نظام نرخ ارز انعطافپذیر مناسب است؛ درحالیکه برای مقابله
با شوکهای داخلی اسمی ،یک نظام نرخ ارز ثابت را طلب میکند.
کالسن  )۲00۳( ۳در مقالهای با عنوان «نگاهی به نظام ارزی در یک اقتصاد نفتی :مورد
جمهوری اسالمی ایران» با ارائه چشماندازی از سیاست ارزی ایران برای دوره زمانی -۲00۲
1
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تعادلی جدید خود که به دنبال سیاستهای جدید پدید میآیند ،تعدیل میگردند .این تعدیل
سریع با تعدیالت طوالنیتری که به هنگام نرخهای کنترل شده بین بانکی رخ میدهند بسیار
متباین است.
او همچنین نتیجه می گیرد که آثار معیارهای متفاوت اصالح ،بستگی به میزان

۱۸۴

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

پولی داشته باشند یک نرخ ارز ثابت ترجیح داده میشود .ازاینرو بررسی معیار انتخاب نظام
نرخ ارز برای اقتصاد ایران برتری نسبی یک نظام میانه را در مقایسه با یک نظام تثبیت شدید
یا شناور آزاد مشخص میکند ،بهطوریکه برای شوکهای حاصل از تغییرات قیمت نفت بر
اقتصاد ،نظام ارزی پیشنهاد میشود که اجازه میدهد نرخ ارز اسمی در واکنش به شوکهای
قیمتی نفت نوسان کند؛ زیرا این نظام ارزی با کاهش نوسانات اقتصادی و افزایش رشد
اقتصادی سودمند خواهد بود .بهطورکلی مهمترین شرط الزم برای مناسب عمل کردن هر
سیاست ارزی در ایران از یک سیاست مالی آیندهنگر نشئت میگیرد که بهطور منظم از
نوسانات بیشازحد نرخ ارز حقیقی که منجر به زیان توسعه بخشهای صادرات غیرنفتی
اقتصاد میشود ،جلوگیری کند.
اگر چه مطالعات زیادی در مورد مفاهیم مربوط به نرخ ارز صورت گرغته است ،اما پدیده
یکسانسازی نرخ ارز ،علیرغم اهمیت آن برای اقتصادها ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه حاضر در خصوص بررسی تجربه ی سایر کشورهای نوظهور در زمینه اثر سیاست
یکسانسازی نرخ ارز بر متغی رهای کالن اقتصاد است که برای این منظور از رویکرد تفاوت در
تفاوت ها استفاده شده تا اثرات اجرای این سیاست در کشورهای نوظهور شامل دو گروه
کنترل و درمان مورد مقایسه قرار گیرد و آثار اجرای این سیاست در کشور ایران با دقت
شناسایی و مشخص شود.

 ۳الگوی تجربی

بر ا ساس ادبیات نظری موجود در زمینه رشد اقتصادی ،عوامل مختلفی میتوانند بر این
متغیر اثرگذار باشند که در این پژوهش نقش سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز بر آن ارزیابی
خواهد شد .الگویی که در این پژوهش برای توضیح رفتار رشد اقتصادی در کشورهای مورد
پژوهش استفاده خواهد شد ،بهصورت زیر است.

()۱

) … 𝑔𝑖𝑡 = 𝑓(𝐹𝑑𝑖𝑖𝑡 , 𝐾𝑖𝑡 , 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 , 𝐿𝑖𝑡 , 𝐸𝑅𝑈𝑃𝑖𝑡 ,

که در آن  gitرشد تولید ناخالص داخلی کشور  iدر سال  Fdiit ،tسرمایهگذاری مستقیم
خارجی وارد شده به کشور  iدر سال  tبهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (،)GDP
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 ،۱۹۹۳به بررسی موضوعات مرتبط با انتخاب نظام نرخ ارز در میانمدت پرداخته است.
همچنین این بررسی به تأثیری که شوکها بر اقتصاد وارد میکنند ،تأکید دارد ،بدین صورت
که اگر شوکها منشأ خارجی داشته باشند ،یک نظام نرخ ارز انعطافپذیر به واسطه تسهیل
امکانات الزم برای تعدیل نرخ ارز حقیقی ،مناسب است .ولی اگر شوکها در اقتصاد منشأ

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۸۵

که برای هر کشور در هر سال که نرخ ارز یکسان بوده عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
عالوهبراین به منظور ارزیابی اثر سیاست یکسانسازی نرخ ارز بر تورم ،از یک معادله
فیلیپس استفاده شده است .معادله توصیفی برای پویاییهای تورم که توسط منحنی فیلیپس
الگوسازی شده ،بهصورت زیر است:
()۲

) … 𝛱it = 𝑓(𝑌𝐺𝑎𝑝it , 𝑅𝐸𝑅𝐺𝑎𝑝it , 𝑀2𝐺𝑎𝑝it , 𝐸𝑅𝐴it , 𝐸𝑅𝑈𝑃it ,

که در آن  Πitتورم بر اساس شاخص  YGapit ،CPIشکاف تولیدی بر اساس فیلتر هدریک-
پرسکات  RERGapit ،۱شکاف نرخ ارز حقیقی بر اساس فیلتر هدریک-پرسکات و همچنین
معیار برابری قدرت خرید و  M2Gapitشکاف حجم نقدینگی بر اساس فیلتر هدریک-پرسکات
در کشور مورد نظر در زمان  tاست .متغیر  ERAitنیز مربوط به رژیم ارزی کشورها است.
در نهایت به منظور برآورد آثار یکسانسازی نرخ ارز بر بیکاری با توجه به مطالعات دوالدو
و همکاران  ،)۱۹۹۶( ۲داوری و تابلینی  )۲000( ۳و نینگ  )۲00۴( 4از رابطهی زیر استفاده
میشود:
()۳

) … 𝑈𝑛𝑒𝑖𝑡 = 𝑓(𝛱𝑖𝑡 , 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑡 , 𝐸𝑅𝑈𝑃𝑖𝑡 ,

که در این رابطه  Uneitنرخ بیکاری و  Proitشاخص بهرهوری کل عوامل تولید در کشور مورد
نظر در زمان  tاست.

 ۱.۳روش پژوهش

همان گونه که بیان شد ،پژوهش حاضر در کشورهای نوظهوری که تجربه یکسانسازی نرخ
ارز را اجرا کردهاند ،به بررسی آثار این سیاست بر متغیرهای کالن اقتصادی میپردازد .بازه
1
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 Kitرشد موجودی سرمایه ثابت کشور  iدر سال  Tradeit ،tباز بودن تجاری بهعنوان معیاری
برای تجارت بهصورت تقسیم مجموع صادرات و واردات کشور بر تولید ناخالص داخلی کشور
 iدر سال  Lit ،tرشد جمعیت نیروی کار کشور  iدر سال  tبهصورت درصد سالیانه و ERUPit
متغیر مجازی مربوط به سیاست یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده است ،به این صورت

۱۸۶

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

در دوره مورد نظر نرخ ارز یکسان داشتهاند.
این در حالی است که روش تفاوت در تفاوتها ( )DIDیکی از رهیافتهای ارزیابی برنامه
است که در آن برنامه مورد نظر بهصورت درونزا و پویا در نظر گرفته میشود .بدین لحاظ،
شرایط قبل و بعد یک درمان یا برنامه اقتصادی با توجه به تغییرات زمانی در نظر گرفته
میشود ،تا اثر خالص و درونی برنامه که تمام عوامل مشارکتکننده و کنترل را در بر میگیرد،
نشان داده شود .در اینجا فرض اساسی این است که سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،میتواند
بر متغیرهای کالن اقتصاد تأثیرگذار باشد.
برای تحقق این ایده در این بخش ،روش  DIDموضوع رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری را
در بین کشورهای شرکتکننده در برنامهی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را با کشورهای گروه
کنترل ،قبل و بعد از اجرای این سیاست مقایسه میکند .به عبارت دیگر ،در چارچوب نظری
روش  ،DIDدر فرآیند بررسی یک تحول (اقتصادی) ،شرایط قبل و بعد از یک متغیر واکنش
مورد مقایسه قرار میگیرد .در این حالت تغییرات آشکار شده در متغیر واکنش به واسطه
تغییر عواملی است که در قبل و بعد از آن تحول به وقوع پیوسته است (لی .)۲00۵ ،۲
اگر فرض شود دو گروه وجود دارد ،بهطوریکه کشورهای گروه  ۱در برنامه طی زمان
شرکت میکنند و کشورهای گروه  0خارج از این برنامه قرار میگیرند ،همچنین فرض شود a
و  ،bدو دورهی زمانی قبل و بعد از برنامه را نشان میدهد ،بهطوریکه  a<bاست و نیز فرض
شود که یک مجموعه دادههای تابلویی متوازن مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته وجود
دارد ،میتوان متغیرهای مجازی زیر را تعریف نمود:

 ۱شامل آرژانتین ،بحرین ،بنگالدش ،برزیل ،بلغارستان ،شیلی ،چین ،کلمبیا ،جمهوری چک ،مصر ،استونیا،
مجارستان ،هند ،اندونزی ،ایران ،عراق ،اردن ،قزاقستان ،کویت ،لتونی ،لیتوانیا ،مالزی ،موریس ،مکزیک،
نیجریه ،عمان ،پاکستان ،پرو ،فیلیپین ،لهستان ،قطر ،رومانی ،روسیه ،عربستان سعودی ،جمهوری اسلواکی،
آفریقای جنوبی ،سریالنکا ،سودان ،تونس ،ترکیه ،اوکراین ،امارات متحده عربی ،ونزوئال و ویتنام
2
Lee
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زمانی مورد استفاده نیز شامل سالهای  ۱۹۸۴-۲0۱۴است .همچنین در پژوهش حاضر از
روش تفاوت در تفاوتها ( )DIDبه منظور تشخیص دقیقتر آثار سیاست یکسانسازی
استفاده میشود .نمونهی مورد پژوهش نیز کشورهای نوظهور  ۱هستند که به دو دسته تحت
عنوان گروه کنترل و گروه درمان تقسیم میشوند که گروه درمان ،شامل کشورهایی است که

۱۸۷

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

()۴

کشور مستقر در گروه  ۱باشد

۱

کشور مستقر در گروه  0باشد

0

{ = ri

𝑏=𝑡
𝑏≠𝑡

()۵

۱
{ = Tt
0

در این صورت ،ماندن در گروه  ۱در زمان  ،bیعنی شرکت جستن در برنامه است و بهصورت
 dit=riTtاست .اگر  ،yitبهعنوان متغیر واکنش بالقوه برای کشور  iدر زمان  tبوده بهطوریکه
 ،j=0بیانگر عدم شرکت و  ،j= ۱نشاندهنده شرکت در برنامه باشد ،پس متغیر مشاهده شده
( )yitعبارت است از:
()۶

𝑡𝑖𝑦𝑖𝑡 = (۱ − 𝑑𝑖𝑡 ) 𝑦0𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡 𝑦۱𝑖𝑡 = (۱ − 𝑟𝑖 𝑇𝑡 ) 𝑦0𝑖𝑡 + 𝑟𝑖 𝑇𝑡 𝑦۱

با ورود بردار  Xبه الگوی خطی رگرسیونی (که شامل متغیرهای توضیحدهندهی رشد
اقتصادی ،تورم و بیکاری به ترتیب بر اساس روابط  ۲ ،۱و  ۳هستند) ،میتوان الگوی
توسعهیافته خطی را بهصورت رابطه  ۷تعریف نمود که در آن ضریب  DIDبه روش حداقل
مربعات ( )LSEو کاربرد دادههای تابلویی برآورد میشود :۱
()۷

𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽۱ + 𝛽𝑟 𝑟𝑖𝑡 + 𝛽𝑇 𝑇𝑡 + 𝛽𝐷𝐼𝐷 𝑟𝑖𝑡 𝑇𝑡 + 𝛽𝐷𝐼𝐷 𝑟𝑖𝑡 𝑇𝑡 𝑋𝑖𝑡 +

که در آن  uit=εi+vitاست که  εiخطای مربوط به اثرات انفرادی و  vitهم عامل اخالل
رگرسیون است .لی ( )۲00۵بحث میکند که  uiaو  uibمیتوانند از طریق خودهمبستگی  vدر
زمان وابسته باشند ،بهطوریکه تخمین زننده ( REاثرات تصادفی) برای چنین الگوی
استفاده شود.
در این رابطه اگر کشورهایی که سیاست یکسانسازی نرخ ارز را انجام دادهاند با  j= ۱و
بهعنوان گروه درمان و کشورهایی که این سیاست را اتخاذ نکردهاند بهعنوان گروه کنترل ،با
 j= 0نشان داده شوند ،بنابراین برای مثال  y ۱نشاندهندهی متغیرهای کالن در کشوری
است که سیاست را انجام داده است و  ،y 0این متغیرها در کشوری است که این سیاست را
اجرا نکرده (گروه کنترل) است .اندیس  rنیز دو رژیم مختلف را توصیف مینماید که چنانچه

 ۱برای توضیح بیشتر به منبع یزدانی ( )۱۳۹۲مراجعه شود.
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عالوهبراین:

۱۸۸

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

برای گروه درمان قبل از وقوع رویداد :β۱+βr ،مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل
بعد از وقوع رویداد ،و :β۱+ βr +βT + βDIDمقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان بعد
از وقوع رویداد است.
در این صورت برآوردگر روش  DIDبهصورت زیر است:
])DID = [E(Yi۱ |Di = ۱) − E(Yi0 |Di = ۱
()۸
])−[E(Yi۱ |Di = 0) − E(Yi0 |Di = 0
= [(β۱ + βr + βT + βDID ) − (β۱ + βr )] − [(β۱ + βT ) − β۱ ] = βDID
همانطور که در رابطه  ۸مشاهده میشود ،ضریب حاصلضرب دو متغیر ،میزان اثرگذاری
رویدادی مشخص بر متغیر وابسته را نشان میدهد.

 ۴نتایج تجربی

نتایج ارائه شده در جدول ( ) ۱مربوط به برآورد الگوی رشد اقتصادی بدون و با متغیرهای

کنترل به روش  DIDو در چارچوب دادههای تابلویی برای  ۴۵کشور نمونه مربوط به
کشورهای نوظهور ارائه شده است .در معادلهی اول رگرسیون خطی بین متغیر رشد اقتصادی
( ،)gمتغیر مجازی مربوط به سال سیاست یکسانسازی نرخ ارز ( ،)timeمتغیر مجازی
مربوط به کشورهای با یکسانسازی نرخ ارز طی دورهی مورد نظر ( )treatedو متغیر مجازی
نشاندهنده اثر برنامهی مورد نظر در کشورهای درمان ( )didاست.
()۹

𝜀 𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽۱ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛽۲ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡 + 𝛽۳ 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑡 +

با توجه به روش  DIDمیتوان بیان کرد که ضریب  β۰معادل مقدار متوسط متغیر وابسته
برای گروه کنترل قبل از یکسانسازی نرخ ارز ،مجموع ضرایب  β۰+ β۱معادل مقدار متوسط
متغیر وابسته برای گروه درمان قبل از یکسانسازی نرخ ارز β۱+ β۳ ،معادل مقدار متوسط
متغیر وابسته برای گروه کنترل پس از یکسانسازی نرخ ارز و  β۰+ β۱+β۲+ β۳معادل مقدار
متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان پس از یکسانسازی نرخ ارز است .حال برای به دست
آوردن برآوردگر روش  ،DIDکافی است در ابتدا قبل از سیاست مورد نظر ،اختالف مقدار
متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان را از همین متوسط برای گروه کنترل و در مرحلهی
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 r= 0باشد ،بیانگر دوره قبل از اجرای سیاست و برعکس  ،r= ۱نشاندهنده دوره بعد از
سیاست است (یزدانی.)۱۳۹۲ ،
عالوهبراین در رابطه  ،۷تعریف ضرایب متغیرها بهاین صورت است که  :β۱مقدار متوسط
متغیر وابسته برای گروه کنترل قبل از وقوع رویداد :β۱+βT ،مقدار متوسط متغیر وابسته

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۸۹

بعد از سیاست مورد نظر ،مجدداً اختالف مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان را از
همین متوسط برای گروه کنترل محاسبه کرده و سپس تفاضل این دو مقدار را به دست آورد.
به بیان ریاضی عبارت است از:

در معادله ی دوم نیز عالوه بر سه متغیر فوق ،متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( ،)FDIرشد موجودی سرمایه ناخالص داخلی ( ،)Kرشد جمعیت ( )Lو باز بودن تجاری
۱
( )Tradeنیز بهعنوان متغیرهای کنترل وارد الگو شده است.

 ۱اشاره میشود که در قسمت پایین جدول ( )۱و همچنین جدولهای ( )۲و ( ،)۳آزمونهای تشخیصی ارائه شده
است .نکتهای که باید توجه کرد که این آزمون ها برای الگوی تخمین زده شده یک مرحله قبل از تخمین نهایی
است .به عبارتی روش کار به این صورت بوده است که این آزمونها برای الگوی تخمینی یک مرحله قبل از تخمین
نهایی ارائه شده در جدولها صورت گرفت ه است ،و سپس با رفع مشکالت موجود ،نتایج نهایی در جدول ارائه
شده است.
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()۱0

] 𝛽۳ = [(𝛽0 + 𝛽۱ + 𝛽۲ + 𝛽۳ ) − (𝛽0 + 𝛽۲ )] – [( 𝛽0 + 𝛽۱ ) − 𝛽0

۱۹0

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

جدول ۱
نتایج مربوط به الگوی رشد اقتصادی با و بدون متغیرهای کنترل به روش DID
عرض از مبدأ
()C

***۲٫۸۳
][0٫۴۳
**-۲٫۲۴
][0٫۷۷۳
**۱٫۶
][0٫۵۳۳
**۲٫۴۳
][0٫۸۵۸

Fdi

___

K

___

L

___

Trade

___

***۱٫۵۸
][0٫۲۴۱
*-۱٫۱۱۳
][0٫۶۴۵
**0٫۴۴
][0٫۲۳۲
**۱٫۵۴
][0٫۶۶۲
0٫0۱۷۴
][0٫0۲۴۹
***0٫۲۵
][0٫0۶۵
***0٫۳۲
][0٫۶۹
0٫00۲
][0٫00۲

treated
time
DID

تستهای
تشخیصی

 Fلیمر

___

هاسمن

___

خودهمبستگی

___

واریانس ناهمسانی

___

R2

RMSE

0٫0۱۴۷
۱۵٫۴۷
()0٫000
۵٫۹0۷۹

Wald Test

___

F

۳٫۳۶
()0٫000
0٫۶۹
()0٫۷0۸۵
۱0٫۹۲۶
()0٫00۲0
۴۲۶٫۵۱
()0٫000
___
___
___
۱۶۴۶٫۸۵
()0٫000

منبع :نتایج پژوهش
نکته * ،** ،***:به ترتیب نشاندهندهی سطح معناداری  ٪۹0 ،٪۹۵ ،٪۹۹است .اعداد داخل پرانتز بیانگر میزان
احتمال و اعداد داخل کروشه بیانگر انحراف معیار است.
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متغیرها

معادله اول

معادله دوم

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۹۱

از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،نرخ رشد اقتصادی بهطور متوسط در کشورهایی که
این سیاست را اعمال کردهاند ،تقریباً  ۲٫۴درصد بیشتر از سایر کشورها است.
در معادلهی دوم جدول ( )۱س عی شده است که نقش متغیرهای کنترلی نیز در این زمینه
مورد ارزیابی قرار گیرد .بر این اساس ،بعد از ورود متغیرهای مورد اشاره و انجام آزمونهای
مربوط به رفع مشکالت رگرسیون ،نتایج نشان میدهد که معناداری برخی از ضرایب مثل
ضریب مربوط به متغیر  didافزایش یافته است .برآوردگر تفاوت در تفاوتها ( )DIDبرابر با
 ۲٫۸به دست میآید که مجدداً نتایج بخش قبل مورد تأیید قرار میگیرد و بر این اساس
متغیرهای کنترل بهعنوان نمایندهای از شرایط اقتصاد ،میتوانند نقش مهمی در این زمینه
ایفا کنند.
همچنین نتایج ارائه شده در جدول ( )۲مربوط به برآورد الگوی تورم بدون و با متغیرهای
کنترل به روش  DIDو در چارچوب دادههای تابلویی برای  ۴۵کشور نمونه مربوط به
کشورهای نوظهور طی دوره مورد نظر است .مجدداً نتایج در دو معادلهی اول و دوم ارائه
شده است که ارتباط بین ضرایب برای گروه کنترل و گروه درمان قبل و بعد از اجرای سیاست
یکسانسازی نرخ ارز مانند توضیحات قبل است.
در معادلهی اول ،نتایج الگوی تورم با روش  DIDو بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترل
است و در معادلهی دوم متغیرهای کنترل شکاف تولید ( ،)YGapشکاف نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص داخلی ( )M2Gapو شکاف نرخ ارز حقیقی ( )RERGapوارد الگو شدهاند.
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بهطورکلی با توجه به نتایج موجود در جدول ( ،)۱مالحظه میشود که ضریب مربوط به
متغیر سیاست یکسانسازی نرخ ارز ( ،) timeدر هر دو معادله اول و دوم از لحاظ آماری
معنادار است و نشان داده است که این سیاست بهطور متوسط باعث افزایش نرخ رشد
اقتصادی در کشورهای مورد نظر شده است .همچنین با توجه به نتایج میتوان گفت که بعد

۱۹۲

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

جدول ۲
نتایج مربوط به الگوی تورم با متغیرهای کنترل به روش DID

عرض از مبدأ
()C

***۲٫0۴
][0٫۵
***-۱٫۸۹
][0٫۵
***-۱٫۸۷
][0٫۵
***۱٫۸۵
][0٫۵

YGap

___

RERGap

___

M2Gap

___

ERA

___

treated
time
did

تستهای
تشخیصی

 Fلیمر

___

هاسمن

___

خودهمبستگی

___

واریانس
ناهمسانی
R2
F
RMSE
Wald Test

___
0٫0۴۹۵
۵٫۴۱
()0٫00۱۱
۳٫۱۹۶
___

___

___

___
۶0۳٫0۲
()0٫000

___
۷۱۱٫۴۶
()0٫000

منبع :نتایج پژوهش
نکته * ،** ،***:به ترتیب نشاندهندهی سطح معناداری  ٪۹0 ،٪۹۵ ،٪۹۹است .اعداد داخل پرانتز بیانگر میزان
احتمال و اعداد داخل کروشه بیانگر انحراف معیار است.
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متغیرها

معادله اول

معادله دوم
الگو با شکاف نرخ ارز بر الگو با شکاف نرخ ارز بر
اساس PPP
اساس معیار HP
***0٫۱۲
***0٫۱۲
][0٫00۷۹
][0٫00۸
-0٫0۵۲
***-0٫0۵۴
][0٫0۱۲
][0٫0۱۲
**-0٫0۸۶
***-0٫0۸۲
][0٫00۸۲
][0٫00۸
*0٫0۲
*0٫0۲۳
][0٫0۱۲۶
][0٫0۱۲
***0٫۱۹
***0٫۱۸۳
][0٫0۳۲
][0٫0۳۶۵
***0٫0۳۹
0٫00۲
][0٫00۴۶
][0٫0۱۷
***0٫0000۱۱
***0٫0000۱۴
][0٫00000۴
][۴٫۲۲
***0٫0۱۳
***0٫0۱۳
][0٫00۱۴
][0٫00۱۴
۲٫۵۳
۲٫۵۳
()0٫000
()0٫000
۲٫۵۵
۲٫۵۵
()0٫۲۷۹۴
()0٫۲۷۹۴
۵۴٫۷۵۳
۵۴٫۶۹
()0٫000
()0٫000
۷۱0۸٫0۶
۷0۳0٫۱۶
()0٫000
()0٫000
___
___

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۹۳

میشود که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشورهای درمان نسبت به گروه کنترل طی
دورهی مورد بررسی ،تورم را افزایش داده است.
در معادلهی دوم جدول ( ) ۲سعی شده است که نقش متغیرهای کنترلی نیز در این زمینه
مورد ارزیابی قرار گیرد .بر این اساس بعد از ورود متغیرهای کنترلی مورد اشاره در قبل،
مالحظه میشود نتایج معادلهی اول که ضریب متغیر  DIDمثبت بود ،در معادله دوم نیز
تأیید میشود نکته قابل توجه این است که ضریب  DIDدر معادله اول بزرگتر از این ضریب
در معادله دوم است و این موضوع نشان میدهد که میتوان با بهکارگیری سیاستهای مناسب
شدت تورم ایجاد شده پس از اجرای سیاست یکسانسازی را کاهش داد.
عالوه براین ضریب مربوط به شکاف تولید مقدار مثبتی است و نتایج نشان میدهد که
شکاف تولید می تواند اثر مثبت بر تورم بعد از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز داشته
باشد .همچنین یکی از مهمترین متغیرها در این الگو ،شکاف نرخ ارز حقیقی است که نتایج
نشان میدهد میزان شکاف نرخ ارز حقیقی در این زمینه تعیینکننده است .اگر شکاف نرخ
ارز حقیقی در سطح پایینی باشد (محاسبه شده بر اساس روش هدریک-پرسکات) ،اثر
معناداری بر تورم نداشته است ،درحالیکه اگر شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح باالیی باشد
(محاسبه شده بر اساس برابری قدرت خرید) ،منجر به افزایش تورم میشود .در نهایت ضریب
مربوط به اعمال سیاست پولی بیش از روند گذشته آن نیز اثر مثبت بر تورم داشته است.
در نهایت نتایج ارائه شده در جدول ( ) ۳مربوط به برآورد الگوی بیکاری است که مجدداً
در معادلهی اول ،رگرسیون اولیه بدون متغیرهای کنترل و در معادلهی دوم متغیرهای کنترلی
بهرهوری ( )Rtfpnaو نرخ تورم ( )Inflationنیز وارد شده است.
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بهطورکلی با توجه به نتایج موجود در جدول ( )۲مالحظه میشود که ضریب مربوط به
متغیر سیاست یکسانسازی نرخ ارز ( ،) timeدر هر دو معادله اول و دوم از لحاظ آماری
معنادار است و نشان داده است که این سیاست بهطور متوسط باعث افزایش نرخ تورم در
کشورهای مورد نظر شده است .همچنین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )۲مالحظه

۱۹۴

سال دهم /شماره  /۳۲تابستان ۱۳۹۶

جدول ۳
نتایج مربوط به الگوی بیکاری با متغیرهای کنترل به روش DID
عرض از مبدأ
()C

***0٫0۸۶۸
][0٫00۲۹

***0٫۱۵
][0٫00۵

***0٫۱۵۸
][0٫00۴۸
-0٫00۵
][0٫00۳۶
***-0٫۱۵۶۴
][0٫00۵۸

**0٫۱۷۲
][0٫0۹۱
-0٫00۱
][0٫00۲
**-0٫۱۷۲
][0٫0۹۱
***-0٫0۸
][0٫00۵
-0٫000۳
][0٫000۱

treated
time
did

تستهای
تشخیصی

Rtfpna

___

Inf

___
 Fلیمر

___

هاسمن

___

خودهمبستگی

___

واریانس ناهمسانی

___

R2

RMSE

0٫۲۶
۵۳۳٫۶۳
()0٫000
0٫۵۱۱

Wald Test

___

F

۱۵٫۶۵
()0٫000
۳٫۶۲
()0٫۱۶۳
۱۱۱٫۷۹۳
()0٫000
۶۴۷٫۴۹
()0٫000
___
___
ـــ
۲۲۹٫۳0
()0٫000

منبع :نتایج پژوهش
نکته * ،** ،***:به ترتیب نشاندهندهی سطح معناداری  ٪۹0 ،٪۹۵ ،٪۹۹است .اعداد داخل پرانتز بیانگر میزان
احتمال و اعداد داخل کروشه بیانگر انحراف معیار است.

بهطورکلی با توجه به نتایج موجود در جدول ( ،)۳مالحظه میشود که ضریب مربوط به
متغیر سیاست یکسانسازی نرخ ارز ( ،)timeدر هر دو معادله اول و دوم از لحاظ آماری
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متغیرها

معادله اول

معادله دوم

آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشورهای نوظهور

۱۹۵

عالوه براین با توجه به نتایج مربوط به معادله دوم برآوردگر تفاوت در تفاوتها ()DID
 -0٫۱۷به دست میآید و از نظر آماری نیز معنادار است .این نتایج نشان میدهد که متغیرهای
کنترل ،تغییرات آنچنانی را در نرخ بیکاری مطرح نکرده است .عالوهبراین ضرایب مربوط به
بهره وری کل عوامل تولید و نرخ تورم نیز موافق با انتظارات نظری است و میتوانند در کاهش
بیکاری ،نقش داشته باشند.

 ۵نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

این پژوهش سعی داشت که اثر یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران بهعنوان یک سیاست
آتی ارزی اعالم شده توسط سیاست گذاران و مقامات پولی را بر متغیرهای کالن اقتصاد مورد
ارزیابی قرار دهد .برای این منظور سعی شد تجربیات سایر کشورهایی که تجربهی
یکسانسازی نرخ ارز را داشتهاند ،مورد توجه قرار گرفت و توصیههای سیاستی مشخصی برای
اجرای موفقتر این سیاست و کاهش آثار زیانبار آن ارائه شد؛ بهگونهای که تجربیات سایر
کشورها میتواند بهعنوان راهنمایی برای اجرای کاراتر این سیاست باشد .برای این منظور،
ضمن استفاده از روش تفاوت در تفاوتها ( ،)DIDنمونهی مورد پژوهش شامل کشورهای
نوظهور طی دوره  ۱۹۸۴-۲0۱۴بود که به دو دسته تحت عنوان گروه کنترل و گروه درمان
تقسیم شدند .گروه درمان ،شامل کشورهایی بود که تجربه یکسانسازی نرخ ارز را دستکم
یکبار داشتهاند.
بهطورکلی نتایج نشان داد که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در دوره مورد نظر و برای
کشورهای مورد پژوهش اعم از کشورهای گروه کنترل و درمان ،منجر به افزایش نرخ رشد
اقتصادی و تورم شده است ،ولی بر نرخ بیکاری اثر معناداری را نداشته است .همچنین این
سیاست منجر به افزایش رشد اقتصادی ،افزایش تورم و کاهش بیکاری در کشورهای گروه
درمان نسبت به گروه کنترل شده است و عالمت مربوط به این متغیر نیز از نظر آماری معنادار
است .این در حالی است که نقش شرایط اقتصاد کالن و محیط اقتصادی ،در اثرگذاری این
سیاست تعیینکننده بوده است .بر این اساس:
 اجرای سیاست یکسانسازی ن رخ ارز در کشورهای گروه درمان نسبت به گروه کنترل بر
رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و بیکاری را کاهش داده است .بر این اساس به دلیل
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معنادار نیست و نشان داده است که این سیاست بهطور متوسط باعث تغییر نرخ بیکاری در
کشورهای مورد نظر نشده است .همچنین با توجه به نتایج جدول ( )۳مالحظه میشود که
در کشورهای گروه درمان نسبت به گروه کنترل ،سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،نرخ بیکاری
کمتری را مطرح کرده است.

۱۹۶
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کنترل ،تورم باالتری مشاهده شد .با توجه به اینکه اجرای این سیاست یک ضرورت
است ،مقامات پولی میتوانند با سیاستهای تکمیلی این بار تورمی را کنترل نمایند.
برای مثال با توجه به نتایج موجود باید در کوتاهمدت از سیاستهای انبساطی پولی در
این دوران اجتناب شود و نوع نظام ارزی را نیز به سمت شناور شدن حرکت ندهند.






بهعنوان مهمترین توصیه سیاستی با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان کرد که
بهطورکلی شرایط کالن اقتصادی کشور و سیاستهای اتخاذ شده توسط مقامات پولی
نقش بسزایی بر بهبود عملکرد اقتصادی کشور پس از اجرای سیاست یکسانسازی ایفا
میکنند .همانطور که مالحظه شد این عوامل منجر به افزایش اثر مثبت اجرای سیاست
یکسانسازی بر رشد اقتصادی شدهاند .همچنین نرخ تورم پس از اجرای سیاست
یکسان سازی را بهبود بخشیده و کاهش نرخ بیکاری را نیز تا حدودی تشدید نمودهاند.
با توجه به ضریب مربوط به شکاف نرخ ارز حقیقی بر اساس شاخص هدریک-پرسکات
و برابری قدرت خرید ،شکاف نرخ ارز حقیقی بهعنوان عامل مؤثر بر نرخ تورم نقش مهمی
را در ایجاد ثبات در اقتصاد ایفا میکند؛ بهطوریکه اگر شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح
پایینی باشد ،می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند .اما در صورتی که مقدار این شکاف
در سطح باالیی باشد ،آثار نامطلوبی را در سطح کالن اقتصادی به همراه دارد.
از آن جایی که شکاف نرخ ارز حقیقی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است ،به علت وقوع
شوکهای مثبت یا منفی نفتی ،این متغیر دچار نوسان و بیثباتی خواهد شد .بنابراین
نگهداری ذخیره ارزی مازاد توصیه میشود.
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فراهم کردن فضای شفاف و حذف رانتها بعد از اجرای این سیاست ،توصیه میشود که
مقامات پولی هر چه سریعتر تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ نمایند.
اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز قطعاً با هزینههای تورمی در کوتاهمدت همراه
خواهد بود که نتایج پژوهش نیز این مطلب را نشان داد و در گروه درمان نسبت به گروه
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