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مطالعات . استهاي اقتصادي  ترين متغير ثباتي نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي يكي از مهم بي
دهند كه انحراف نرخ ارز از مسير تعادلي آن  و نوسانات آن  نظري و همچنين شواهد تجربي نشان مي

) داخلي و خارجي(گذاري  توليد و سرمايه) واردات و صادرات(تواند بر تجارت  طور بالقوه مي به
نرخ ارز حقيقي و واردات  بدين منظور در اين تحقيق به بررسي رابطه بين ناميزاني. تأثيرگذار باشد
در اين مطالعه . پرداخته شده است 1353-  1390اي و مصرفي  طي دوره  اي ـ سرمايه كاالهاي واسطه

تعادلي رفتاري برآورد و همچنين با استفاده از   نرخ ارز حقيقي تعادلي با استفاده از روش نرخ ارز 
نرخ ارز پرداخته شده است و ) طمينانيناا(ثباتي  روش واريانس شرطي خودرگرسيوني به برآورد بي

كامالً اصالح شده برآورد اثرات متغيرهاي يادشده بر  مربعات در نهايت، با استفاده از الگوي حداقل
 مورد توجه قرار گرفتهاي  اي ـ سرمايه واردات كشور در دو گروه كاالهاي مصرفي و كاالهاي واسطه

طور پايدار از مسير تعادلي خود داراي  قي در ايران بهدهد، نرخ ارز حقي اين مطالعه نشان مي. است
  .انحراف است

  
 .JEL  :F31, F19, F50,C13 بندي طبقه
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  مقدمه -1
 يك در نيست، زيرا اي ساده چندان كار آن به مربوط هاي سياست و ارز نرخ مورد در گيري تصميم
 نيازمند خود محصوالت توليد براي كه دارند قرار انيتگران و توليدكنندگصنع ميدان، سوي

 سخت خود توليدي كاالي شده تمام قيمت رفتن باال از جلوگيري هستند و براي اوليه مواد واردات
 قرار كنندگاني توليد ميدان، سوي آن در اما هستند، ممكن حد ترين پايين در ارز نرخ حفظ دنبال به

 دليل به طرف اين به دور هاي سال از كه هستند صادركنندگاني زمره در طور عمده به كه دارند
 در اين شده، كاسته جهاني بازارهاي در رقابتشان قدرت از مداوم ارز نرخ منطقي افزايش عدم
 كشور بازارهاي ارز، نرخ نسبي ثبات از مسرور كنندگان وارد برخي مدت همين در كه است حالي

به همين دليل نرخ ارز عامل مستقيم در كنترل  .اند كرده كيفيت بي مصرفي كاالهاي از سرشار را
اي وارداتي در جريان  شود، اما اينكه  نرخ ارز با توجه به نهادهاي واسطه قيمت واردات مطرح مي

كه روزبه روز  - 1ستدالل كه افزايش واردات كاالهاي مصرفيتوليد بايد ثابت باقي بماند يا با اين ا
كشاند ـ بايد با افزايش نرخ ارز  در چرخه مصرف كشور، كاالهاي توليد داخل را به حاشيه مي

  دهد.  گذاران قرار مي كامالً متناقض را  پيش روي سياست  كنترل شود، دو سياست
تنها با مد نظر  رز بر اين گروه از كاالها نههدف اين مطالعه بررسي چگونگي تأثيرگذاري نرخ ا

هاي اخير است،  قرار دادن  مستقيم نرخ ارز، بلكه با مد نظر قرار دادن ناميزاني نرخ ارز در طول سال
زيرا برخي مدعي آن هستند كه عدم تعادل ارز باعث بروز چنين پيامدي در اقتصاد كشور شده 

طور اساسي نرخ ارز در ايران  به بررسي اين موضوع كه آيا بهرو، در اين مطالعه  ابتدا  اين است. از
از نرخ ارز حقيقي تعادلي  2مسيريكنيم  پردازيم و سعي مي طور پايدار ناميزان بوده است مي به
ها را  بر جريان  ثباتي كوشيم، تأثير ناميزاني نرخ ارز حقيقي و همچنين بي دست آيد. سپس، مي به

نجا كه بخش عظيمي از واردات كشور در زمره واردات كاالهايي است واردات نشان دهيم و از آ
اي ـ  گيرند، با مد نظر قرار دادن دو گروه كاالهاي مصرفي و واسطه كه در جريان توليد قرار مي

  پردازيم.  اي به بررسي آن مي سرمايه

                                                                                                                   
خصوص كاالهاي نهايي  اي در كشور، ابزار كارايي براي كنترل واردات كاالها، به با توجه به اينكه نظام تعرفه -1

  (تاكنون) نبوده است.
  .دست آوردن نرخ ارز مشخص و قطعي نيست اين مطالعه به دنبال به -2
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تعادلي رفتاري  حقيقيدر اين مطالعه، مسير نرخ ارز حقيقي تعادلي با استفاده از الگوي نرخ ارز 
ثباتي  به برآورد بي برآورد شده است. همچنين با استفاده از روش واريانس شرطي خودرگرسيوني

كامالً اصالح  مربعات پردازيم و در نهايت، با استفاده از الگوي حداقل (نااطميناني) نرخ ارز مي
مصرفي و كاالهاي شده، اثرات متغيرهاي يادشده بر واردات كشور در دو گروه كاالهاي 

  شود. اي برآورد مي اي ـ سرمايه واسطه
  

  ادبيات نظري  -2
الملل  هاي تحقيق در اقتصاد بين ترين زمينه تحقيق عملي پيرامون تابع تقاضاي واردات، يكي از فعال

ويژه در  اي، به است. در ادبيات اقتصادي، مدل تقاضاي واردات شاهد تحوالت نظري نسبتاً گسترده
طور سنتي تقاضا براي واردات تابعي از متغيرهاي  توسعه بوده است. به حال ورهاي درمورد كش

)، در 1974( 1شود. محسن خان قيمت نسبي واردات و درآمد واقعي داخلي در نظر گرفته مي
عنوان تابعي از  توسعه، تقاضاي واردات در اين كشورها را به حال كشور در 15مورد  مطالعه خود در

سبي و درآمد واقعي داخلي، در حالت تعادل و عدم تعادل استخراج كرد و به اين نتيجه هاي ن قيمت
هاي نسبي و درآمد واقعي نقش بسيار مهمي در رفتار تقاضاي واردات در  رسيد كه قيمت
اي، با بررسي تابع  )، در مطالعه1974( 2توسعه دارند، اما با اين حال، همفيل حال كشورهاي در

توسعه، به اين نظريه كه واردات در اين كشورها تابعي از  حال هشت كشور درتقاضاي واردات 
هاي نسبي و درآمد واقعي داخلي است، انتقاد كرد. به عقيده همفيل اين تفكر در مورد  قيمت

هاي بازرگاني و ارزي زير سؤال  توسعه به دليل وجود محدوديت حال بسياري از كشورهاي در
اي و تجهيزات  كرد كه حجم بسيار بااليي از واردات را كاالهاي سرمايههمچنين وي بيان  رود. مي

گونه جانشين داخلي براي آنها وجود ندارد. در نهايت، همفيل واردات را  دهند كه هيچ تشكيل مي
) نيز 1989( 3كند. موران المللي) معرفي مي هاي ارزي و ذخاير بين تابعي از متغيرهاي مالي (دريافت

نيافته الگوهاي سنتي  هاي ارزي براي كشورهاي توسعه همفيل با تأكيد بر محدوديتبه تبعيت از 
هاي داخلي و  داند، اما برخالف همفيل تقاضاي واردات را عالوه بر قيمت واردات را مناسب نمي

گيرد، اما در  المللي نيز در نظر مي هاي ارزي و ذخاير بين درآمدهاي واقعي داخلي، تابعي از دريافت

                                                                                                                   
1- khan, Mohsin 
2- Hemphil 
3- Moran 
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هاي  هاي قابل مالحظه آزمون هاي نوين اقتصادسنجي و پيشرفت هاي اخير با پيشرفت روش سال
انباشتگي، براي بررسي ارتباط بلندمدت بين متغيرهاي تحت بررسي، اغلب مطالعات تجربي، در  هم

توسعه، با كنار گذاشتن تصريح در شرايط محدوديت  حال مورد تابع تقاضاي واردات كشورهاي در
 1اما آريز اند، اند و پذيرفته صريح سنتي تابع تقاضاي واردات را مورد آزمون قرار دادهارزي، ت

كننده تجارت، در نظر  گرفته روي متغيرهاي تعيين انجام)، تأكيد داشت، در مطالعات 1995(
ثباتي نرخ ارز)  دهد (براي مثال، بي نگرفتن متغيرهايي كه به نوعي ريسك نرخ ارز را نشان مي

، 2همچنين مطابق تحقيقات موسي .دار شدن نتايج حاصل از مطالعات منجر شود تواند به تورش مي
گيرد. وي اين  تحت تأثير قرار مي 3نرخ ارزطور طبيعي با تغييرپذيري  تجارت خارجي به

در مطالعه  اني) نرخ ارز بيان كرده است.ن(نااطمي  5ثباتي و بي 4تغييرپذيري را در قالب ناميزاني
مدت) آن  است كه مطابق  موسي ناميزاني نرخ ارز، انحراف نرخ ارز حقيقي از مسير تعادلي (بلند

ثباتي نرخ ارز  پذيري اثري تخريبي دارد و بي قابتالملل بر قدرت ر الگوهاي سنتي تجارت بين
كند كه با واريانس شرطي نرخ ارز حقيقي  اني) نيز به نوسانات نرخ ارز اشاره مين(نااطمي
رو، در اين مطالعه نيز با  اين رود تجارت را تحت تأثير قرار دهد. از شود و انتظار مي گيري مي اندازه

كوشيم چگونگي ارتباط آنها را با رابطه واردات (دو گروه مصرفي  استفاده از دو متغير يادشده، مي
  اي) بررسي كنيم.  اي ـ سرمايه و واسطه

  
  مروري بر مطالعات تجربي - 2-1

ثباتي نرخ ارز حقيقي بر متغيرهاي كالن اقتصادي  گرچه مطالعات زيادي در خصوص تأثير بي
ثباتي  خصوص تجارت) انجام گرفته، اما در خصوص تأثير ناميزاني نرخ ارز حقيقي و  حتي بي (به

انجام نشده است و در مورد ناميزاني نيز عمده مطالعات صورت چنداني آن بر واردات، مطالعات 
به تعدادي از  ،با اين حال ،گرفته به بررسي تأثيرهاي اين متغير بر صادرات و توليد پرداخته است

  كنيم.  مطالعات اشاره مي

                                                                                                                   
1- Arize 
2- Moosa 
3- Variability 
4- Misalignment 
5- Volatility  
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ناميزاني نرخ ارز، نوسانات آن و جريان «اي با عنوان  ، در مقاله )2009( 1تان و هميزاه ،نسيم
بندي بين دو دوره  كشور مالزي با تقسيم، به بررسي رابطه بين ناميزاني نرخ ارز و واردات »واردات

. در اين مطالعه، مخارج مصرفي دولت كه به پردازند يم(قبل و بعد از آن)  ابحران مالي شرق آسي
 ،(تعديل شده با شاخص ضمني قيمت) قابل مبادله هستند كننده مخارج كاالهاي غير نوعي بيان

ي صادراتي به كاالهات شاخص قيمت (نسب ها پرداختتراز  ،تفاوت نرخ بهره داخل به خارج
وري،  متغيرهاي مورد استفاده براي برآورد نرخ ارز حقيقي تعادلي  وارداتي) و شاخص بهره

به برآورد نوسانات نرخ ارز پرداخته  و  GARCHاز شاخص  استفادهبلندمدت هستند. همچنين با 
ارز و نوسانات آن را بر واردات گذاري ناميزاني نرخ  تأثير ،ARDLروش در نهايت، با استفاده از 

معنادار ناميزاني و  تأثيردهنده  دست آمده در اين مطالعه  نشان نتايج به مورد بررسي قرار داده است.
، اما قبل از بحران يادشده نوسانات استنوسانات آن در بلندمدت بر واردات بعد از بحران مالي 

نرخ ارز از ميزان تعادلي بلندمدت آن بر واردات چنداني بر واردات نداشته و تنها انحراف  تأثير
 بر را تعادلي مسير از ارز واقعي نرخ انحراف ، اثر2)1994ولراچ ( و بوده است. پيك تأثيرگذار
 كه انحراف كنند يم بيان آنها .كردند توسعه بررسي حال در كشور 10 صادرات كشاورزي عملكرد

 .توسعه است حال در كشورهاي در ويژه) (به مهمي مسأله تعادلي مسير از ارز واقعي نرخ
 (كه صادرات تجاري محصوالت سودآوري طور عموم به ملي پول حد از بيشگذاري  ارزش

 است بر اين كلي عقيده ،بنابراين ؛دهد يم ) را كاهشرديگ يم دربر نيز را كشاورزي محصوالت
 نشان مطالعه از اين دست آمده نتايج به .گذارد يم نامطلوبي اثر كشاورزي صادرات عملكرد بر كه
 داخلي پول كردن ارزيابي حد از خصوص بيش به تعادلي، مسير از ارز واقعي نرخ انحراف ،دهد يم
 ده از كشور چهار در اثر اين و داشته منفي توسعه اثر حال در كشورهاي كشاورزي صادرات بر

 بررسي )، در1379خاني ( هزار .معنادار است آماري نظر از مطالعه يادشده در بررسي مورد كشور
بلندمدت  تعادلي مسير به نسبت ارز نرخ واقعي انحراف و ارز واقعي نرخ نوسانات متغيرهاي اثر

 رو، ازاين دارند، كشاورزي محصوالت عرضه صادرات بر منفي اثري متغيرها اين ،دهد يم نشان
 به تواند يم آن تعادلي ميزان به ارز واقعي نرخ نزديك كردن و ارز واقعي نرخ تثبيت براي تالش

 مدل از استفاده با مطالعه اين .كند كمك محصوالت كشاورزي صادرات توسعه و گسترش
 ارز واقعي نرخ انحراف ،دهد يم نشان نتايج .است )، انجام شده1989( نسابرامانيا و نورالسالم

                                                                                                                   
1- Naseem, Tan and  Hamizah  
2- Pick. D. H and Vollrach. T. L 
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 كاالهاي براي داخلي تقاضاي فشار و ارز واقعي نرخ نوسانات بلندمدت آن، تعادلي مسير به نسبت
 محصوالت نسبي قيمت و دارند منفي اثر كشاورزي محصوالت عرضه صادرات بر صدور قابل

عرضه  بر فني يها شرفتيپ و كشاورزي توليدات در ناگهاني تغييرات و صادراتي كشاورزي
 تأثير يا مطالعه در )،1376( اقبالي نيك دارند. مثبت اثري كشاورزي محصوالت صادرات

 صادرات عرضه بررا  تعادلي مسير از ارز واقعي نرخ و انحراف ارز واقعي نرخ نوسانات

 واقعي نرخ نوسانات گيري شاخص اندازه از پسبررسي كرد. وي ايران  كشاورزي محصوالت

 صادرات عرضه مدل وردآبر به تعادل از ارز واقعي نرخ انحراف مقدار وردآهمچنين بر و ارز

محاسبه  براي  نر اشتاي و پري مدل از ،مطالعه اين در. پرداخت ايران محصوالت كشاورزي
انحراف  ميزان برآورد براي  ،)1990( همكارانش و 1كوتاني مدل از و ارز واقعي نرخ نوسانات

 پديده هر دو كه دهد يم نشان مطالعه اين نتيجه شد. استفاده تعادلي مقدار از ارز واقعي نرخ

در )، 1388( ايزدي .اند داشته كشاورزي محصوالت صادرات عرضه بر منفي ياثر يادشده
 »افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل كوتاني اثرات تغييرات نرخ ارز بر ارزش«با عنوان  يا مقاله

افزوده بخش صنعت طي  به ارزيابي اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي بر ارزش
انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بلندمدت با  وي. در مطالعه پرداخت 1338-1386دوره 

نوسانات نرخ ارز  تأثير ،ARDLمحاسبه شده و سپس، با استفاده از تكنيك  كوتانياستفاده از مدل 
افزوده بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفته است. مزيت  و انحراف آن از مسير تعادلي بر ارزش

در اين است كه نرخ واقعي تعادلي ارز در پاسخ به متغيرهاي واقعي اقتصاد و  انيكوتعمده روش 
تغيير كند.  تواند يمتجاري و ارزي  يها استيسكالن اقتصادي داخلي اعم از  يها استيسهمچنين 

 كامالًگيري ميزان انحراف تفاوت  اين روش از نظر مفهومي با روش برابري قدرت خريد، در اندازه
شبيه مطالعه قبلي است، بدين معنا كه انحراف نرخ  قاًيدقفاحشي دارد. نتايج حاصل از اين مطالعه 

جاليي . افزوده بخش صنعت دارد منفي روي ارزش يارز از مسير تعادلي بلندمدت و نوسانات، اثر
ر آن بر انحراف از مسير تعادلي نرخ ارز حقيقي و تأثي«اي با عنوان  در مقاله ،)1385و خسروي (

، به بررسي تأثير ناميزاني بر رشد اقتصادي ايران پرداختند. نتايج حاصل از »رشد اقتصادي ايران
دهد، مسأله انحراف نرخ ارز از مسير تعادلي در  برآورد مدل تصحيح خطا در اين مطالعه نشان مي

ي شود. همچنين اين انحراف باعث كاهش سودآور بلندمدت باعث كاهش رشد اقتصادي مي

                                                                                                                   
1- Cottani 
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ها و در نتيجه،  صادرات و در بخش واردات كاالهاي ضروري سبب افزايش سطح عمومي قيمت
  شود.  كاهش رشد اقتصادي مي

  
  مباني نظري -3
  ثباتي نرخ ارز و واردات ناميزاني و بي - 3-1
  ناميزاني -1-1- 3

انحراف نرخ واقعي مدت) آن است.  ناميزاني نرخ ارز، انحراف نرخ ارز حقيقي از مسير تعادلي (بلند
تر از نرخ تعادلي ارز  شود، اگر نرخ واقعي ارز پايين اي است كه به دو صورت ظاهر مي ارز  پديده

يا گران كردن پول » 1گذاري كردن پول ملي بيش از حد ارزش«واقعي باشد، انحراف به صورت 
كمتر از «ف به صورت ملي ظاهر خواهد شد و اگر نرخ واقعي باالتر از مقدار تعادلي باشد، انحرا

يا ارزان كردن پول ملي خواهد بود. نظريه عمومي پذيرفته » 2گذاري كردن پول ملي حد ارزش
گذاري كردن پول ملي،  كند كه با بيش از حد ارزش شده در خصوص انحراف نرخ ارز بيان مي

كردن پول ملي  گذاري طور بالقوه بايد افزايش يابد و با كمتر از حد ارزش تقاضا براي واردات به
پذيري كاالهاي خارجي در  يابد، زيرا افزايش قدرت رقابت تقاضا براي واردات كاهش مي

بازارهاي جهاني نسبت به كاالهاي داخلي به دليل ارزان بودن كاذب نرخ واقعي ارز سبب افزايش 
  تقاضا براي واردات خواهد شد.

  اني) نرخ ارزنثباتي (نااطمي بي -1-2- 3
در خصوص  ثباتي (نااطميناني) نرخ ارز بر واردات، مشخص نيست. تأثيرهاي بيچگونگي 

 اني بر جريان تجاري اتفاق نظر وجود ندارد، ريسكنثباتي و نااطمي گذاري اين بي چگونگي تأثير
ويژه  به اقتصاد، عنوان مشكلي براي به همواره بوده كه مقوالتي جمله از ارز نرخ نوسانات از ناشي
صادركنندگان و  ،اگر نرخ ارز نوسانات شديدي داشته باشد است. مطرح خارجي تجارت بخش

واردات به پول   هزينهقرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و  واردكنندگان در هنگام عقد
البته، ارزش ارزي كاالي صادراتي و وارداتي در  .دقيقي نخواهند داشت داخلي تصور چندان
 از آنجا كه تا هنگام دريافت درآمد صادراتي يا تا هنگام فروش، اما وم استمعل هنگام عقد قرارداد

 ارزش كاالهاي تواند مينوسانات نرخ ارز  ،زماني وجود دارد فاصلهكاالهاي وارداتي يك 

                                                                                                                   
1- Over Valuation 
2- Under Valuation  



 51سيزدهم شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    120

 
 

 

 ها هزينه كاالي وارداتي را (به پول ملي) تحت تأثير قرار دهد و اين درآمدها و هزينهصادراتي و 
در مطالعات  .باشند داشته اي منتظره تفاوت فاحش و غير ،با زمان انجام معامله ندتوان ميراحتي  به

شد كه با افزايش نوسانات نرخ ارز، حجم  اني نرخ ارز، مطرح مينابتدايي در خصوص اثر نااطمي
 1985يابد (كوته  اني در خصوص درآمدهاي كسب شده، كاهش مينجريان تجارت به دليل نااطمي

  ).1978و هوپر 
و از آن  شود ميثباتي نرخ ارز به افزايش نااطميناني منجر  كند كه بي )، مطرح مي1993( 1گورا

. دانجام به كاهش حجم تجارت مي در نهايت،تجاري و  هاي فعاليت طريق به افزايش ريسك
)، 1988( 3گراودهد.  مياين ارتباط منفي را نشان )، 1973( 2شده از سوي كالرك ارايه هاي مدل
بر دو اثر  گريزي، مبتني اثر نوسانات نرخ ارز بر جريان تجارت با تكيه بر درجه ريسك ،است معتقد

 كه افزايش در ريسك دو اثر درآمدي و جانشينياست. وي اعتقاد دارد   5و جانشيني 4درآمدي
ساير  با افزايش ريسك، اثر جانشيني باعث جانشين شدن .كنند ميكه در جهت متفاوت عمل  دارد
مطلوبيت انتظاري  كه اين امر كاهش شود ميريسك رپ هاي فعاليتجاي  ريسك به كم هاي تفعالي

جبران اين كاهش  براي ها بنگاهاز سوي ديگر،  .شود ميحاصل از فعاليت در تجارت محسوب 
جانشيني به شكل توابع  دو اثر درآمدي و نتيجه. ددرآمد، فعاليت خود را افزايش خواهند دا

در صورت غلبه اثر درآمدي بر اثر  ،بستگي دارد. به عبارت بهتر، گراو معتقد استآنها مطلوبيت 
توان گفت  اي مثبت با يكديگر خواهند داشت و مي جانشيني، نوسانات نرخ ارز و واردات رابطه

كند  )، در مطالعه خود  بيان مي1988( 6پذير باشند. جيواني واردكنندگان كشور به نوعي ريسك
شود. همچنين مكنزي و  انات نرخ ارز سبب شتاب گرفتن جريان واردات ميكه افزايش نوس

وجود رابطه مثبت بين نرخ ارز و جريان واردات اشاره   )، در مطالعات خود به1997( 7بروكز
شود. با اين حال،  كه تشديد نوسانات نرخ ارز سبب افزايش جريان واردات مي طوري كردند، به

د نشان داد، چگونگي نوسانات نرخ ارز بسته به كشور مورد بررسي )، در مطالعه خو1997آريز (

                                                                                                                   
1- Ghura  
2- Clarck 
3- Grauwe, De 
4- Income Effect 
5- Substitution Effect 
6- Giovannini 
7- Mckenzie and Brooks 



 121  اي...   اي ـ سرمايه بررسي ارتباط بين ناميزاني نرخ ارز حقيقي و واردات كاالهاي واسطه

 
 

 

مثبت يا منفي بر جريان واردات داشته باشد. در نهايت، مطالعات  1تواند متفاوت باشد و القائات مي
در تأثيري نوسانات نرخ ارز بر جريان تجارت حكايت دارد.  گروهي ديگر از محققان نيز از بي

توان به اين  مشخصي بين واردات و نااطميناني نرخ ارز مطرح كرد و تنها ميتوان رابطه  نتيجه، نمي
تواند بر حجم تجارت خارجي كشورها (به دليل  نكته بسنده كرد كه  نوسانات باالي نرخ ارز مي

  نااطميناني در خصوص درآمد كسب شده) تأثيرگذار باشد.
  
  نرخ ارز حقيقي - 3-2

در ي اسمي و واقعي ارز از اهميت روزافزوني برخوردار بوده، ها نرخي اخير تمايز بين ها سالدر 
كند، نرخ  حالي كه كه نرخ ارز اسمي يك مفهوم پولي است كه ارزش نسبي دو پول را ارزيابي مي

كه از نامش پيداست يك مفهوم واقعي بوده كه قيمت نسبي دو كاال را  طور همانارز حقيقي 
كننده  حقيقي يك متغير مهم اقتصادي بوده كه تغييراتش بياننرخ ارز  كند. بنابراين، ارزيابي مي

. حفظ اين نرخ در سطح تعادلي آن از استي خارجي ها پولضعف و قوت پول كشور در مقابل 
طور معمول، تعريف نرخ ارز حقيقي در ادبيات  به .استهاي پولي هر كشوري  وظايف مقام

  اقتصادي، به دو شكل اصلي ارايه شده است: 
برحسب ارزش مبادله خارجي به شكل تعديل نرخ ارز اسمي، نسبت به اختالف سطح  -الف

هاي  هاي خارجي به سطح عمومي قيمت قيمت كشورها يا به بيان ديگر، نسبت سطح عمومي قيمت
  هاي توليد داخلي، براساس پول واحد. هاي توليد خارجي به هزينه داخلي يا هزينه

هاي كاالهاي قابل مبادله به  كاالهاي  صورت نسبت قيمتبرحسب ارزش مبادله داخلي به  -ب
  غيرقابل مبادله در محدوده كشوري خاص.

  مدت تعادلي بلند نرخ ارز حقيقي -2-1- 3
. 2اي وجود دارد مدت ـ به مفهوم عام آن ـ توافق گسترده در بيان نرخ ارز حقيقي تعادلي بلند

ازاي مقادير  ي از نرخ ارز واقعي است كه به، نرخ ارز حقيقي تعادلي مقدار3براساس تعريف نركس
و خارجي هماهنگ  يمشخص ساير متغيرهاي ممكن تأثيرگذار، با اهداف دوگانه تعادل داخل

كه تعادل خارجي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن حساب جاري با استفاده از   طوري باشد، به

                                                                                                                   
1- Insinuations   
2- Peter j. Montiel, 1998  
3- Nurkse, 1945. 
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در حالي كه تعادل داخلي نشان  سطوح پايدار  جريان ورودي سرمايه قابل تأمين مالي است،
  دهد، بازار كاالهاي مبادله نشده در تعادل پايدار قرار دارد. مي

  
  ي  تخمين نرخ ارز حقيقي تعادلي ها روش - 3-3
  خريد قدرتنظريه برابري  -3-1- 3

 .است شدهگذاري  پايه خريد قدرت برابري برمبناي نظريه ارز نرخ تر تعيين ابتدايي هاي مدل
 رويكرد اين در .است زمان طول در ثابتي مقدار كشور يك براي تعادلي  ارز نرخ آن براساس

 تعديل سرعت تجاري) به (شركاي خارجي و داخلي هاي قيمت تفاوت به نسبت اسمي ارز نرخ
 ارز نرخ تعيين و خريد قدرت برابري نظريه آزمون توان  بيان كرد، در طور خالصه مي به .شود مي

 مشاهده مستقل متغير صورت به زماني روند يك بيشتر موارد، در نظريه) اين (برمبناي حقيقي
 چه PPPاست كه  داده توسعه نشان حال در در كشورهاي بسياري مطالعات ديگر، سوي از .شود مي
  .نيست برقرار   مدت كوتاه در چه بلندمدت و در
  )FEER( روش تخمين نرخ ارز حقيقي تعادلي رفتاري -3-2- 3

)، ارايه شد. تعريف 1994( توسط ويليامسون )FEERتعادل اساسي نرخ ارز واقعي ( مفهوم الگوي
زمان به تعادل داخلي و خارجي است؛ ويليامسون، عالوه  شامل دستيابي هم» FEER«ويليامسون از 

مدت،  سازي نرخ ارز واقعي بلند منظور شبيه بر استفاده از الگوهاي تعادل عمومي ساختاري به
، »FEER«ري صريحي را نيز به كار گرفته است. بنابراين، گام نخست در محاسبه دورنماي هنجا

قضاوت هنجاري درباره نرخ تورم مطلوب و نسبت بهينه حساب جاري به  توليد ناخالص داخلي 
)CA/GDP ،است. ويليامسون با در اختيار داشتن اينها (»FEER «سازي  را با استفاده از شبيه

و تحت اين محدوديت  كند ن براي كشورهاي مورد نظر استخراج ميالگوي بزرگ اقتصاد كال
كه اقتصاد مورد نظر بايد در مدت زمان مشخصي مسير خاصي را از شرايط تحقق يافته اوليه به 

  شرايط مطلوب طي كند، الگوي شناسايي شده، سه مشخصه اصلي به شكل زير دارد:
  يك مدل حساب جاري - 1
  اش) طبيعي براي يك كشور (و شركاي تجاريتخمين توليد در سطح بيكاري  - 2
  گذاري ماندگار تخمين (يا قضاوت) در مورد حساب سرمايه - 3
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  (BEER)روش تخمين نرخ ارز تعادلي رفتاري  -3-3- 3
كند، اما نحوه تخمين  در اين روش تعريف از تعادل با آنچه پيش از آن مطرح شد، تفاوتي نمي

است. به اين ترتيب كه در اين روش ابتدا يك دسته از  هاي تعيين نرخ ارز بر نظريه مسير مبتني
خصوص هاي رياضي در  كنيم و سپس، با روش متغيرهايي را كه در ادبيات مطرح شده، انتخاب مي

اين رابطه تعادلي بلندمدت معرف تعادل  ،شود ميتالش تخمين رابطه تعادلي بلندمدت اين متغيرها 
جاي تمركز  ، در اين روش بهFEERرفتاري در نرخ ارز حقيقي است. به اين ترتيب خالف روش 

شود تا يك مدل تعيين نرخ  تالش مي ،كننده بر تخمين مقادير ماندگار و بلندمدت متغيرهاي تعيين
در طول يك دوره زماني بيان كند. ويژگي  ارز تخمين زده شود كه بتواند رفتار نرخ ارز حقيقي را

تواند پويايي نرخ ارز حقيقي را توضيح دهد، همچنين با استفاده از اين  اين روش، آن است كه مي
شوند، اظهارنظر  توان در مورد نيروهايي كه باعث بازگشت نرخ ارز حقيقي به تعادل مي روش مي

هاي اين روش است. در اينجا  از جمله مزيتكرد و همچنين جامعيت در انتخاب متغيرها در مدل 
دهيم. در ابتدا نياز به يك مدل تعيين نرخ ارز   كنيم بيشتر در مورد اين روش توضيح سعي مي

  داريم.
  فرض كنيم اين مدل به صورت كلي، به صورت رابطه زير نمايش داده شود:

)1                                    (              + e(t) Q(t) = βZ + ΩT 

Z رود اثر ماندگار در بلندمدت داشته  = برداري از متغيرهاي بنيادي اقتصادي است كه انتظار مي
  گذارند. مدت بر نرخ ارز حقيقي تأثير مي = برداري از عوامل گذار كه در كوتاه T  باشند.

همچنين و  (Z)ي وسيله يك دسته از متغيرهاي بنياد نرخ ارز حقيقي بالفعل به ،در اين معادله
T) گذارند مدت بر آن اثر مي ر كوتاهاي از متغيرها كه تنها د دسته توضيح داده شده است. در  (

اينجا الزم است به يك نكته توجه كنيم: بين مقدار عملي نرخ ارز و تعادل جاري تمايز وجود دارد. 
از اي  كننده سطحي از نرخ ارز حقيقي است كه توسط مقادير جاري مجموعه بيان Q(t)در اينجا 

وسيله مقادير  آيد؛ تعادل جاري سطحي از نرخ ارز است كه به دست مي هاي اساسي اقتصاد به مؤلفه
  شود. جاري متغيرهاي اساسي (در غياب عوامل گذار) توضيح داده مي

)2         (= βZ                                                            Q∗ 
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عنوان اختالف  را به ،cmt با استفاده از اين چهارچوب، طبيعي خواهد بود كه ناميزاني جاري،
هاي  مؤلفه فعليبين مقدار تفاوت بين نرخ حقيقي ارز بالفعل و مقدار نرخ ارزي كه توسط مقادير 

توان ناميزاني قابل مشاهده را  در اين چهارچوب مياساسي اقتصاد تعيين شده است، در نظر گرفت: 
به صورت تفاوت بين نرخ حقيقي ارز بالفعل و نرخ ارزي كه توسط مقادير مشاهده شده متغيرهاي 

  آيد، محاسبه كرد: دست مي اساسي به

)3  (                           CM = Q − Q∗ = Q − βZ = Ω + ε 

هاي اساسي اقتصاد ممكن است سطح مطلوب و پايدار خوشان را ترك  كه خود مؤلفه همچنان
در رويكرد نيز تأكيد شد، خوب است (پارامتري قبالً ها باشيم)، چنانكه  كنند (و شاهد عدم تعادل

، را نيز تعريف كنيم. بدين صورت كه ناميزاني كل عبارت است TMtتحت عنوان) ناميزاني كل، 
ن مقدار واقعي نرخ ارز حقيقي و مقدار نرخ ارزي كه توسط مقادير پايدار (يا از: اختالف بي

  شود: نمايش داده مي ∗Zهاي اساسي اقتصاد تعيين شده است كه توسط بردار  مدت) مؤلفه بلند

)4(                                                         TM = Q − βZ∗  

  رسيم: ) مي5به رابطه (  )4( ت رابطهاز سمت راس  ∗Qبا اضافه و كم كردن 

)5                (                	TM = 	 (Q − Q∗) − [β(Z −	Z∗)] 

) تعريف شده بود. بخش 4) مقدار ناميزاني جاري است كه با معادله (5جزء اول در معادل (
بنابراين،  .ديگري نيز تأثير انحراف مقادير جاري متغيرهاي اساسي از مقادير ماندگارشان است

  ) را به صورت زير بيان كرد:5توان معادله ( مي

)6      (                         TM = 	Ω. T +	e + 	β(Z − Z∗) 

توان به سه بخش زير تجزيه  ناميزاني كلي نرخ ارز در هر زمان را مي BEERبنابراين، در روش 
  كرد: 

  عوامل گذرا  - 1
 اختالالت تصادفي - 2

  قدار تعادليانحراف متغيرهاي اساسي از م - 3
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كه تنها يك  FEERتوانيم اين نكته را تشخيص دهيم كه برخالف روش  از آنچه گفته شد مي
هاي ادواري را  طور اصولي حركت توان به مي BEERمدت تا بلندمدت است، در روش  مدل ميان

) براي ارزيابي نرخ حقيقي BEER )FEERهاي  در نرخ ارز حقيقي توضيح داد. استفاده از روش
يافته بوده  تر از استفاده آن براي كشورهاي توسعه توسعه بسيار گسترده حال هاي در ارز براي كشور
اي از عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلي حقيقي  )، تحليل نظري و تجربي گسترده1989است. ادواردز (

)ERER ارايه كرد. مفهوم (ERER  بسيار بهFEER شباهت دارد، جز اينكه نرخ ارز حقيقي 
)RERقابل مبادله تعريف شده، زيرا قيمت  صورت نسبت قيمت كاالهاي قابل مبادله به غير ) به

توسعه (به دليل ثابت بودن قيمت اين كاالها  حال مبادله كمابيش براي كشورهاي در  كاالهاي قابل
 قيمت تعادلي را آن حقيقي ارز ادواردز نرخشود.  در سطح جهان) داده شده و ثابت  فرض مي

داند كه در آن براي يك تعادل بلندمدت پايدار  تجارت مي غيرقابل به تجارت قابل كاالهاي نسبي
تعادل داخلي در جايي  شود. مي خارجي و داخلي تعادل مقادير متغيرهاي مربوط موجب حصول 

است كه بيكاري در سطح طبيعي خود باشد و تعادل خارجي نيز در جايي است كه تراز حساب 
  حال و آينده) با جريان سرمايه در بلندمدت سازگار باشد.جاري (در 

  ارز حقيقي  نرخكننده رفتار  عوامل تعيين -3-4- 3
 1پايه نظريه برابري بهره بدون پوششرخ ارز حقيقي تعادلي را بر) ن1998و كالرك (  دونالد مك

    ارايه دادند. بدين صورت  كه:

)7 (                       E (e ) − e = i − i∗ E (e نرخ بهره اسمي   i* , iو  t+1براي دوره  tارزش مورد انتظار نرخ ارز را در زمان  (
دهد. با  كم كردن تفاوت تورم داخل و خارج از دو طرف معادله،  داخلي و خارجي را نشان مي

  شود. ) به صورت حقيقي بيان مي7رابطه   (

)8    (           E (RER ) − RER = r − r∗  

Eكه در رابطه يادشده نيز  (RER براي  tحقيقي در زمان  ارزش مورد انتظار نرخ ارز (
نرخ بهره حقيقي داخلي و خارجي هستند. در نهايت، چنين فرض كردند  نيز  r* , rو  t+1دوره 

                                                                                                                   
1- Uncovered Interest Parity 
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E( كه نرخ ارز حقيقي تابعي از ارزش انتظاري نرخ ارز حقيقي (RER ) و اختالف جاري (
  داخل به خارج) است.نرخ بهره حقيقي (

)9 (                   RER = E (RER ) − (r − r∗)  

دونالد بيان كردند كه ارزش انتظاري نرخ ارز حقيقي (غيرقابل مشاهده) با  كالرك و مك
شود. آنها چهار متغير  تفاوت كارايي،  برداري از عوامل بنيادي اقتصادي در بلندمدت تعيين مي

عنوان عوامل  (بدهي دولت) را به ارايي خارجي و مخارج دولتيرابطه مبادله تجاري، خالص د
دونالد  در نهايت، كالرك و مك .بلندمدت تأثيرگذار بر نرخ ارز حقيقي تعادلي را مطرح كردند

و همچنين اختالف نرخ بهره حقيقي داخل به  مدتنرخ ارز حقيقي تعادلي را تابعي از عوامل بلند
  شود. مدت) در نظر گرفتند كه به صورت زير نمايش داده مي خارج (در ميان

)10                  (     RER = f(NFA, TOT, TNT, GOV, r − r∗) 

تعادلي را  حقيقي ارز شهرت دارند، نرخ 1هاي تعادل داخلي و خارجي مدل ديگري كه به مدل
 براي بلندمدت و پايدار ازاي مقادير داند كه به مي غيرقابل مبادله به قابل مبادله االهايك نسبي قيمت

 مقادير اين بنابراين، .كند مي برقرار در اقتصاد را خارجي و داخلي تعادل متغيرهاي بنيادي،
 خارجي و داخلي هاي بخش در تعادلي با شرايط متناظر اساسي متغيرهاي براي پايدار و بلندمدت
شود كه  ، تعادل داخلي به  موقعيتي اطالق مي2مطابق تعريف برخي محققان شوند. مي تعيين اقتصاد

 به  را تعادل داخلي اين دسته از محققان .قابل مبادله در تعادل باشد تقاضا و عرضه كاالهاي غير
  اند.  بيان كرده زير معادله صورت

)11      (                    Y (rer) = C + G = (1 − θ)C + G  

>(قابل مبادله  عرضه كاالهاي غير Yكه  به ترتيب مصرف شخصي و  و  )،  0
 كل cو ها  سهم كاالهاي قابل مبادله در كل هزينه θقابل مبادله هستند و  دولتي كاالهاي غير

را كه سازگار  cو  RER) ارتباط بين 11( هخصوصي (كاالهاي قابل مبادله) است. معادل هاي هزينه
 خصوصي  هاي هزينه دهد. با توجه به معادله يادشده، افزايش با تعادل داخلي خواهد بود، نشان مي

c رو، ازاين ؛شود ميمنجر  )مشخص ارز نرخ در( مبادله غيرقابل كاالهاي براي تقاضا مازاد به 

                                                                                                                   
1- Edwards, 1989 and Baffes et al, 1999. 
2- Montiel, 1997 and Baffes, 1999. 



 127  اي...   اي ـ سرمايه بررسي ارتباط بين ناميزاني نرخ ارز حقيقي و واردات كاالهاي واسطه

 
 

 

 RERو   c ابطه بينشود، بنابراين، ر حقيقي مي ارز نرخ مستلزم كاهش داخلي تعادل به بازگشت
  منفي است. 

 .است شده تعريف مختلفي هاي شيوه به ادبيات اقتصادي در خارجي ترازدر تعادل خارجي، 
 سرمايه ورود جريان خالص كه است برقرار زماني خارجي تراز اوليه، الگوهاي و تعابير براساس

 تراز ترتيب بدين .باشد داشته تداوم بلندمدت در پايدار صورت به بتواند مشخصي سطح در

از  1اما در الگوهاي جديد شده، تعريف سرمايه ورود جريان از پايداري سطح براساس خارجي
 كه شده استفاده خارجي بخش تعادل تعريف هاي خارجي براي بلندمدت خالص دارايي تعادل

، دستيابي 2رويكرد مد نظر قرار گرفته است. به عبارت بهتر، تعادل خارجي همين نيز مطالعه اين در
fبه موقعيتي پايدار از تغيير كل خالص دارايي خارجي  (  ) را در اقتصاد نشان خواهد داد، يعني°

 جهاني مالي بازارهاي در كشور يك اعتباري موقعيت كه شود مي حاصل زماني خارجي تراز
  دهد. قرار پايداري تعادل  سطح در را f  خارجي ذخاير موجودي بتواند

  دهد: نشان مي شكلاين بنابراين، تغيير در خالص دارايي خارجي را به 

)12       (               f = Y (rer) − θc − G + rf  

مخارج  Gبازده حقيقي خالص دارايي خارجي و  rf ،عرضه كاالهاي قابل مبادلهY	كه 
هاي خارجي به وضعيت باثبات  دولت روي كاالهاي قابل مبادله است. هنگامي كه خالص دارايي

f(يعني   رسد، مي ° = باشد. فرض كنيد از  Cو  RERدهنده رابطه  تواند نشان ) مي12) معادله (0
به كسري حساب جاري  cيك وضعيت تراز خارجي شروع كنيم، در اين حالت، يك افزايش در 

شود كه كاهش ارزش نرخ ارز حقيقي واقعي نيازمند است منابع به سمت بخش قابل مبادله  ميمنتج 
قابل مبادله افزايش يابد تا  تعادل تراز خارجي دوباره برقرار شود.  انتقال و  تقاضا براي كاالهاي غير

ي زماني وجود دارد. از آنجا كه نرخ ارز حقيقي تعادل cو  RERبنابراين، يك ارتباط مثبت بين 
دست يابد،  در اقتصاد خارجي و داخلي تعادل زمان به طور هم قابل حصول است كه كشور به

  خواهيم داشت  12و  11بنابراين، از حل معادالت 

)13       (                         RER∗ = f(G , G , rf)  

                                                                                                                   
1- Farugee, 1995 and  Rodriguez, 1994. 
2- Faruqee, 1995 and Baffes et al, 1999. 
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زا با عالمت متناظر مشتق جزيي نسبت به  كننده مقادير وضعيت باثبات متغيرهاي درون كه * بيان
RER  كند، به  )، مطرح مي1995(  2، با استناد به مطالعه فاروق2009در سال  1وانيچ است. جانگ

طور  فرض وجود قيد اعتباري (يعني تقاضا براي اعتبار، بيشتر از عرضه اعتبار باشد) فرضي كه به
 تواند با سطح واقعي  مي rfتوسعه است، سطح وضعيت باثبات  حال عمده در ارتباط با كشورهاي در

NFA ورود سرمايه (افزايش  يك كشور جايگزين شود. توضيح ديگر آنكه با افزايش جريان
 فرض با .يابد مي افزايش مبادله غيرقابل و مبادله قابل كاالهاي تقاضايخالص دارايي خارجي) 

 ثابت و شده تعيين جهاني بازارهاي در كوچك اقتصاد يك در مبادله قابل كاالهاي قيمت اينكه

 بلندمدت در ارز واقعي نرخ نتيجه، در و يابد مي افزايش مبادله غيرقابل كاالهاي قيمت است،

شدت  اين نكته نيز بايد در نظر گرفته شود كه خالص دارايي خارجي در ايران به .شود مي تقويت
قابل  هاي دولتي در كاالهاي غير تركيب مخارج و هزينه Gو  Gمتأثر از درآمدهاي نفتي است. 

مخارج دولتي در جهت  كند كه تغيير در تركيب مبادله و قابل مبادله است. ادواردز مطرح مي
شود و در  غيرقابل مبادله، سبب فشار تقاضاي اضافي در بازار آن مي كاالهايدرصد بيشتري از  

 نرخ تقويت جهت در و نيرويي دهد مي افزايش را مبادله غيرقابل كاالهاي قيمت نسبي نتيجه، 

يل نبود اطالعات كافي در توسعه به دل حال البته در كشورهاي در .كند مي وارد ارز بلندمدت واقعي
قابل مبادله، از كل مخارج دولتي با  خصوص تركيب مخارج دولتي در دو بخش قابل مبادله و غير

قابل مبادله صورت  طور عموم در بخش غير ها مخارج دولتي به گونه كشور اين رويكرد كه در اين
وضع  طريق اگر از مبادله غيرقابل كاالهاي براي دولت مخارج شود. افزايش گيرد، استفاده مي مي

 مبادله، به غيرقابل كاالهاي براي خصوصي تقاضاي بخش شود، مالي تأمين ،»جا يك ماليات«

يابد  مي دهد) كاهش مي كاهش نيز را قابل مبادله تقاضاي كاالهاي (كه جديد ماليات وضع دليل
 ارز بلندمدت واقعي نرخ تضعيف سبب امر اين كه آيد كاالها، پايين مي اين قيمت افزايش و

 يا مثبت مبادله، غيرقابل كاالهاي تقاضاي كاهش و افزايش خالص هكآن بسته به بود. حال خواهد

 افزايش كه آنجا از البته. شد خواهد تضعيف يا تقويت ارز بلندمدت واقعي نرخ ،باشد منفي

 بخش تقاضاي كاهش از بيش طور معمول به مبادله غيرقابل كاالهاي براي تقاضاي دولت

 از تر بزرگ طور معمول به دولت مصرف به نهايي ميل كاالهاست (زيرا براي اين خصوصي

 مورد در ويژه به بلندمدت، در ارز واقعي نرخ تقويت رو، ازاين خصوصي  است)، بخش

                                                                                                                   
1- Jongwanich, 2009. 
2- Faruqee 
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است و از سوي ديگر،  تر محتمل بوده، بزرگ آنها در دولت اندازه توسعه كه حال در كشورهاي
 از بيش طور معمول به مبادله غيرقابل كاالهاي براي دولت تقاضاي افزايش كه آنجا از باز 

 به نهايي ميل زيرا( كاالهاست اين براي كاالهاي قابل مبادله بوده و همچنين  تقاضاي كاهش

 واقعي نرخ تقويت رو، ازاين ،)است خصوصي بخش از تر بزرگ طور معمول به دولت مصرف

 بوده، بزرگ آنها در دولت اندازه توسعه كه حال در كشورهاي مورد در ويژه به بلندمدت، در ارز

وري، قيمت  توان با متغيرهايي مانند رابطه مبادله تجاري، بهره را مي 13رابطه است.  تر محتمل
)، در 1989طور عموم در ادبيات نظري مطرح هستند، گسترش داد. ادواردز ( حقيقي نفت كه به

ها، رابطه  نرخ ارز حقيقي تعادلي، متغيرهاي حقيقي تأثيرگذار را شامل تعرفه مدل خود براي تعيين
مبادله و پيشرفت  قابل هاي دولتي بين كاالهاي قابل مبادله و غير مبادله، جريان سرمايه، تركيب هزينه

)، 1995( ) و فرانكل ورز1995هاي بعدي كه توسط حميد فاروق ( كند. در مدل فناوري مطرح مي
دانند  مي يهاي سرمايه، رابطه مبادله و كارايي را بر نرخ ارز حقيقي  عوامل مؤثر شد، جريانمعرفي 

) نيز با 1994گيرند.  ميكوسي و فروتي ( و يك مدل پويا براي رفتار نرخ ارز حقيقي در نظر مي
ي هاي گوناگون از نرخ واقعي، عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز حقيقي را تفاوت كاراي كمك تعريف

بخش بين  اي در داخل و خارج و اختالف دستمزد در اين دو مبادله اي و غير هاي مبادله بين بخش
) 1997( ) و ريف1996( )، آگنور1996هاي چاد ( كنند. مدل كشورهاي داخل و خارج معرفي مي

ي را اي، قيمت نفت و تغيير نرخ بهره خارج مبادله اي و غير هاي مبادله نيز تفاوت كارايي بين بخش
 ) كه بهTOTكنند. رابطه مبادله تجاري ( عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز حقيقي تعادلي معرفي مي به

زا  شود، تأثير تغييرات برون صورت نسبت قيمت كاالهاي صادراتي به كاالهاي وارداتي تعريف مي
بت قيمت زاي نس دهد. با افزايش برون در قيمت جهاني را بر نرخ ارز حقيقي تعادلي نشان مي

كاالهاي صادراتي به كاالهاي وارداتي (افزايش قيمت كاالهاي صادراتي يا كاهش قيمت كاالهاي 
يابد. براساس نظريه، بهبود رابطه مبادله موجب كاهش نرخ ارز  وارداتي) رابطه مبادله بهبود مي

اثر جانشيني شود و اين شكاف در صورتي است كه اثر درآمدي تغييرات رابطه مبادله بر  واقعي مي
رو،  شود، ازاين آن غالب شود، زيرا بهبود رابطه مبادله موجب افزايش درآمد واقعي كشور مي

يابد، بنابراين، در نهايت، موجب  قابل مبادله افزايش مي تقاضا براي كاالهاي قابل مبادله و غير
هاي  در سطح قيمت شود، اما از آنجا كه قيمت كاالهاي قابل مبادله افزايش قيمت اين كاالها مي

يابد. براساس اثر جانشيني،  رو، نرخ واقعي ارز كاهش مي كند، ازاين المللي تغيير محسوسي نمي بين
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دهد و تقاضا براي  بهبود در شرايط تجاري، مصرف كاالهاي وارداتي را در كشور افزايش مي
قابل مبادله  اي غيريابد كه در نهايت، موجب كاهش قيمت كااله كاالهاي مبادله نشدني كاهش مي

شود. در نتيجه، به دليل مبهم بودن غلبه اثر درآمدي بر اثر جانشيني، چگونگي تأثير رابطه مبادله  مي
بر  نرخ ارز حقيقي تعادلي بلندمدت در ادبيات نظري مبهم و نامشخص است. اثر تفاوت كارايي يا 

براساس اين، هر فرآيندي  شهرت دارد.وري بر نرخ ارز حقيقي به اثر باالسا ـ ساموئلسون  رشد بهره
قابل مبادله در پي داشته باشد،  وري را در بخش قابل مبادله نسبت به بخش غير تر بهره كه رشد سريع

 در ارز واقعي نرخ بر وري بهره رشد اثرگذاري چگونگيشود.  موجب تقويت نرخ ارز حقيقي مي

 و مبادله قابل هاي بخش در مقياس به نسبت ثابت بازدهي فناوري با ،كوچك اقتصاد يك
 غيرقابل و مبادله قابل كاالهاي بازار در واحد قيمت قانون فرض با همچنين و مبادله غيرقابل

 صورت بدين سرمايه، بازار و مبادله قابل كاالهاي بازار در واحد قيمت قانون فرض با و مبادله

 در و كار نيروي وري بهره مبادله، قابل كاالهاي توليد بخش در وري بهره افزايش با كه است
 بين در كار نيروي كامل تحرك فرض و يابد مي افزايش بخش اين در دستمزدها نتيجه،
 در را ارز واقعي نرخ نهايت، در و شود مي مبادله غيرقابل كاالهاي قيمت افزايش سبب ها، بخش

 قيمت تغيير آثار اگرچهگذاري قيمت حقيقي نفت،  در خصوص اثر .كند مي تقويت بلندمدت

 تجاري مبادله رابطه تغييرات طريق از طور معمول به ارز بلندمدت واقعي نرخ بر نفت حقيقي

 يافته است، جهاني اقتصاد در  1970 دهه از نفت قيمت كه اهميتي لحاظ به اما شود، مي نمايان

 منتقل داخل اقتصاد به را خارجي هاي شوك آثار كه زايي برون عنوان متغير به مطالعات برخي در

 حقيقي نرخ بر نفت حقيقي قيمت تغيير آثار انتقال فرآيند .است گرفته قرار توجه مورد، كند مي

 واردكننده كشورهاي ارز واقعي نرخ نفت، حقيقي قيمت افزايش با كه است صورت اين به ارز

 شود. مي تقويت نفت صادركننده كشورهاي ارز واقعي نرخ مقابل، در و تضعيف نفت

عنوان  دونالد در تبيين نرخ ارز حقيقي تعادلي به تفاوت نرخ بهره حقيقي بين داخل و خارج به مك
كند، اما در رويكرد ديگر تنها به عوامل بلندمدت تأثيرگذار بر نرخ ارز  مدت توجه مي عاملي ميان

  .شود حقيقي توجه مي
  مدلي براي نرخ ارز حقيقي تعادلي  -3-5- 3

كند، تعيين عوامل مؤثر بر رفتار  نرخ ارز حقيقي يك موضوع  )،  بيان مي1995(حميد فاروق 
 ،)1996تواند متفاوت باشد. هالپرن ( تجربي است و با توجه به خصوصيات كشور مورد مطالعه مي
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 تأثيربر نرخ ارز حقيقي تعادلي  تواند يمكند كه هر متغيري كه اثر حقيقي دارد،  چنين بيان مي
ي ورود و خروج سرمايه و ها انيجركه بيان شد، نرخ مبادله، تفاوت كارايي،  طور انهم. بگذارند
 آنهايي  هستند كه در مطالعات تجربي بر رهايمتغي دولتي و قيمت نفت از جمله  ها نهيهزتركيب 

ي نفتي، بودجه دولت يا درآمدهااست. با توجه با ساختار اقتصاد ايران و نقش پررنگ  شدهتأكيد 
از آن هستند. بدين ترتيب با توجه  به  متأثرشدت  خارج دولتي و خالص دارايي خارجي بههمان م

)،  متغيرهاي 2009) و جانگ وانيچ (1998( دونالد مك)، 1995مطالعات انجام شده حميد فاروق (
  زير براي برآورد نرخ ارز حقيقي تعادلي انتخاب شده است: 

طور كه بيان شد  گذاري آن همان ثر) و در خصوص چگونگي اTOTرابطه مبادله ( - 1
  اظهارنظر قطعي داشت و بنابراين، اثر آن مبهم است. توان ينم

اثر منفي بر نرخ ارز حقيقي داشته  رود يم) و انتظار NFA(  ي خارجيها ييداراخالص  - 2
  باشد.

 منفي بر نرخ ارز حقيقي داشته باشد. اثر رود يم) و  انتظار GOVمخارج دولت ( - 3

 اثر منفي بر نرخ ارز حقيقي داشته باشد. رود يمنتظار ا ) و TNTكارايي (وري يا  بهره - 4

 TNTمتغير اول ابهامي وجود ندارد، اما در مورد  3دست آوردن   در خصوص چگونگي به
  .ميده يمطور مختصر در مورد آن توضيح  كه به نيست گونه نيا

معيارهاي متفاوتي در محاسبه اين شاخص وجود دارند، از جمله تقسيم توليد به اشتغال كارگاه 
 هاست سالصنعتي بزرگ. از جمله ايرادهاي اين معيار در ايران تغيير جامعه آماري در بعضي از 

از رغم استفاده  . همچنين در برخي مطالعات بهسازد ينمي ديگر ممكن ها سالكه مقايسه آن را در 
دست نيامده و حتي در برخي موارد اثر معنادار بر نرخ ارز حقيقي نداشته  اين معيار نتايج مناسبي به

منظور برآورد  رفتار نرخ ارز حقيقي تعادلي  و  چگونگي  )، به1995است. حميد فاروق (
د، )، مطرح كردن1993( 1گذاري اثر باالسا ـ ساموئلسون  از شاخصي  كه كاكار و اگاكي تأثير

استفاده كرد.  در اين روش، شاخص رقابتي، از نسبت كاالهاي قابل مبادله در مقابل كاالهاي 
كننده بر شاخص قيمت  دست آمده است، بدين شكل كه نسبت شاخص قيمت مصرف مبادله  به غير

(شاخص قيمت  صفروشي) داخلي نسبت به همين شاخ (يا شاخص قيمت عمده هكنند توليد
(يا شاخص قيمت عمده فروشي)) كشورهاي طرف  هكنند خص قيمت توليدكننده بر شا مصرف

                                                                                                                   
1- Kakkar and Ogaki  
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براي نشان دادن اثر تفاوت كارايي استفاده شده است. از آنجا كه  نيگزيجاعنوان يك  تجاري به
كننده آمريكا براي تخمين نرخ ارز حقيقي  استفاده شده،  در اين مطالعه از شاخص قيمت مصرف

 گيريم.  كننده آمريكا بهره مي كننده و توليد يمت مصرفدر اينجا نيز از نسبت شاخص ق

  
    بررسي مدل -3-4

 ثباتي آن بر واردات از روش حداقل در اين مطالعه براي برآورد اثر ناميزاني نرخ ارز و همچنين بي

در  گرفته صورت مطالعات ) استفاده شده است. در بيشترFMOLS( 1كامالً اصالح شده مربعات
توضيح ودخ الگوي از خصوص در مطالعات داخل به گونه متغيرها، اثر اين تخمين زمينه براي اين

 را هايي محدوديت الگو اين از استفاده شده است، اما ) استفادهARDL( گسترده وقفه با برداري
هاي  هاي سري خطاي متداول در كاربرد مدل«اي با عنوان  )، در مقاله1390دارد. محمدي ( به دنبال

هاي اين  ، با بيان عدم توجه محققان به برخي محدوديت»ARDLزماني: كاربرد نادرست مدل 
متغيرها و اشكاالت حاصل از آن در برآورد، استفاده از ديگر  زايي برون و زماني روش مانند  هم

 رو، در اين مطالعه از روش حداقل اين متداول  اقتصادسنجي را مطرح كرده است. ازهاي  روش

  ) استفاده شده است.FMOLSكامالً اصالح شده ( مربعات
 روش حداقل متغيرها بلندمدت و روابط انباشتگي هم بررسي )، براي1990هانسن ( و فيليپس

 معمولي مربعات حداقل روش«) را معرفي كردند.  در FMOLSكامالً اصالح شده ( مربعات

 نرمال توزيع داراي و تورش بدون طور مجانبي سازگار است، اما به فوق اگرچه »گرنجر انگل

تعداد  و نمونه داراي حجم كه اي انباشته هم رگرسيون برآورد براي OLSهمچنين روش   .نيست
كوچك  هاي نمونهدر  دارد، اما همراه به را كارايي و سازگار است، نتايج زياد مشاهدات

 طور كلي است. به تورش با توأم نتايج و بوده نرمال غير توزيع داراي OLSروش  برآوردگرهاي

 روي تصحيح ) دوFMOLSكامالً اصالح شده ( مربعات روش حداقل كه كرد بيان توان مي

 زايي. همچنين درون تورش و تصحيح از:  تصحيح اند عبارت كه كند مي اعمال OLSروش 

 همه در شرايطي كه )،1988يوهانسن ( روش مانند FMOLSبرآوردهاي  كه داد نشان فيليپس

كاراست. البته بيان اين نكته نيز مفيد است كه  هانسن بيان  طور مجانبي زا هستند، به درون متغيرها
 VAR سيستمي مانند  و روش  FMOLSانباشتگي مانند  هم معادله هاي تك كند، روش مي

                                                                                                                   
1- Fully Modified Ordinary  Least Square  
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گرايي  موارد فوق، بردار همبه با توجه  شود. گرايي بين متغيرها تأييد مي فرضيه وجود يك بردار هم
 ت.دست آمده كه  نتايج در جدول نمايش داده شده اس به

  مدل بلندمدت تخمين زده شده - 1جدول 
 rer ضرايب tآماره

68/2 -  84/0- GOV  

6/11 -  20/6-  NFA  

83/5  60/0 TOT  

12/5 -  46/1-  TNT  

 ---  33/8 C  

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته               

رفت تمام عاليم تقريباً مطابق انتظار است كه در اينجا به شرح آن  گونه كه انتظار مي همان 
شدت تحت تأثير  پردازيم. مطابق انتظار افزايش خالص دارايي خارجي و مخارج دولتي (كه به مي

تفاوت كارايي در براي شود. همچنين  درآمدهاي نفتي هستند) به كاهش نرخ ارز حقيقي منجر مي
كاكار و اگاكي استفاده شده است (با توجه به آنكه در ساير مطالعات اثر آن با اينجا از شاخص 

معناداري بر نرخ ارز حقيقي نداشته يا  تأثير، داد ي ديگري بررسي شده و نتايج آن نيز نشان ارهايمع
ي تعادلي داشته و عالمت آن نيز اثر آن ناچيز بوده است) در اينجا اثري معنادار بر نرخ ارز حقيق

اما در خصوص رابطه مبادله كه اثري مثبت بر نرخ ارز حقيقي داشته، نشان  ،استمطابق انتظار منفي 
با توجه به برآورد مدل در اين تحقيق، اثر جانشيني بر اثر درآمدي غلبه دارد و بهبود رابطه  دهد يم

  داشت. مبادله، افزايش نرخ ارز حقيقي را در پي خواهد
، مطابق روش نرخ ارز استدست آوردن مسير تعادلي  حال از آنجا كه هدف ما در اين مطالعه به

را  رهايمتغانباشتگي بين  ابتدا بايد ضرايب بردار هم داد يمكنيم كه توضيح  تعادل رفتاري عمل مي
تعادلي نرخ ارز  ي يادشده مسيربردارهاو استفاده از  رهايمتغكردن  لتريفبا   سپس،، دآوردست  به

=دست خواهد آمد، يعني همان  حقيقي به ∗       
مقادير فيلتر شده (در اين مطالعه  توسط  	∗همان ضرايب بردار هم انباشتگي و  كه در آن، 

گرايي استخراج  و با  بردار هم varطور خالصه ابتدا از مدل  هاست. بنابراين، به )  متغيرHPفيلتر 
 ،دست آمده . بنابراين، با توجه به مقادير بهديآ يمدست  شده مسير نرخ ارز به لتريفاستفاده از مقادير 

  . ميده يمر نمودار مسير نرخ ارز حقيقي تعادلي را نمايش د
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  مسير نرخ ارز حقيقي تعادلي - 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مأخذ: محاسبات تحقيق.                

نرخ  ها سالدر تمام  باًيتقري جنگ، ها سالنظر از  شود، صرف ي كه مشاهده ميا نكتهنخستين 
، بنابراين، استگذاري كردن پول ملي  از حد ارزش شيبطور معناداري ناميزان و  به صورت  ارز به

 پايدار ناميزانگفت نرخ ارز حقيقي ايران با توجه به مدلي كه برآورد شده، به صورت  توان يم
دهنده  اگر بنا بود نرخ ارز تنها برمبناي روابط بلندمدت متغيرهاي توضيحشود،  يادآوري مي .است

دهندگي را دارد. ناميزاني نرخ ارز نيز از  توضيح داده شود، خالص دارايي خارجي بيشترين توضيح
 آيد. دست مي اختالف مقادير فوق به

 شده استفاده متفاوتي معيارهاي از مختلف مطالعات در ارز نرخ پذيري نوسان محاسبه براي
الگوي  و روند از انحرافات متحرك، ميانگين معيار انحراف به: توان مي  معيارها دست اين از. است

همچنين براساس مطالعات بسياري از . كردو... اشاره  خودرگرسيوني شرطي ناهمساني واريانس
 نوساناتگيري  اندازه براي شاخص يك بر ارجحيت تئوريكي (نظري) مبني مبناي محققان، هيچ

 استفاده مختلفي هاي شاخص از محققان تجربي، مطالعات در. ندارد وجود ديگري بر ارز نرخ
 ناهمساني واريانس شاخص ر،اخي مطالعات ويژه در به استفاده، مورد متداول اما شاخص ،اند كرده
 بنابراين، در اين مطالعه نيز از اين روش استفاده شده است. .است خودرگرسيوني شرطي
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 رتبه تعيين از شوارتز ـ بيزين پس معيار از با استفاده ابتدا ،1نرخ ارز ثباتي بي سازي مدلبراي 

 تعداد و خودرگرسيو جمالت شود)، تعداد گيري مانا مي مانايي (متغير نرخ ارز با يك بار تفاضل
و محاسبه متغير نوسانات تعيين شدند.  ميانگين معادله براي تخمين متحرك ميانگين جمالت

   عنوان بهترين حالت لحاظ شد.  فرآيند يادشده به هاي مختلف  براساس نتايج در بين حالت

  نرخ ارز حقيقي   ARIMAنتايج حاصل از برآورد مدل  - 2جدول 
 نام متغير عالمت اختصاري ضريب  zآماره سطح معناداري

00/0 73/4 62/0 d(rer)  
نرخ ارز يك 

 دوره قبل

07/0 84/1- 31/0- εt-2 
جزء اخالل دو 

 دوره قبل

004/0 99/2 16/0 DU متغير مجازي  
R2= 0/32 DW=2/18 SBC= -1/47    

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته 

 نبايد اخالل ياجزا در سريالي همبستگي باشد، شده تصريح درستي به مدل كه صورتي در

، نشان داده شده 3الگرانژ نيز در جدول شماره  ضريب آزمون باشد. نتايج حاصل از  داشته وجود
  .است

  نتيجه انجام آزمون ضريب الگرانژ - 3جدول 

تعداد مشاهدات  Fآماره  سطح معناداري
)T(  ) تعداد وقفهq(  ضريب تعيين

)R2(  
42/0 98/0 47 4 2/0 

 هاي تحقيق. مأخذ: يافته 

شود. اكنون براي بررسي  بدين ترتيب فرضيه وجود همبستگي سريالي بين اجزاي اخالل رد مي
. است شده استفاده ARCH-LM) از آزمون archواريانس در مدل (اثرات  ناهمسانيوجود 
همساني رد و فرضيه شود فرضيه صفر نبود واريانس  ، مالحظه مي4جدول شماره  در كه طور همان

  شود. مقابل پذيرفته مي
                                                                                                                   

  مد نظر قرار گرفته است.   1390تا  1338هاي  شود براي برآورد نوسانات نرخ ارز حقيقي، سال يادآوري مي -1
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 ARCH-LMآزمون  نتايج - 4جدول 

تعداد مشاهدات  Fآماره  سطح معناداري
)T(  ) تعداد وقفهq(  ضريب

  )R2تعيين (
017/0 1/6 47 1 18/0 

 هاي تحقيق. مأخذ: يافته   

 مدل از معيار شوارتز ـ بيزين استفاده با و Arch  اثرات وجود تأييد به توجه با
IGARCH(1,1) شناسي  دست آمد. همچنين براي تعيين مرتبه عالوه بر آن از روش بهBox–

Jenkinsمانده انجام شد و نتايج براساس اين آزمون نيز مورد تأييد قرار  ، روي مربعات باقي
  گرفت.

=  براي نرخ ارز  IGARCH(1,1)برآورد مدل  - 5جدول  + 
  متغير

  مقدار ضرايب  1841/0  8159/0
 Zآماره   00/3  29/13

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته   

  تخمين واردات - 4-2
قسمت قبل و توضيحات پيشين در اين مطالعه، واردات تابعي از درآمد حقيقي به با توجه 

) مد VOL) و نوسانات نرخ ارز(MIS)، ناميزاني نرخ ارز(RER)، نرخ ارز حقيقي(GDPكشور(
  نظر قرار گرفته است.  

)21 (      = ( , , , )  

دست آوردن پارامترهاي بلندمدت الزم است، ارتباط  و به FMOLSبراي به كار بردن روش 
نياز است كه آزمون ريشه  ابتدا وجود داشته باشد. بنابراين، I)1(اي از متغيرهاي  انباشته مجموعه هم

ها در سطح  از آنجا كه تمام داده .شود بررسي متغيرها بين انباشتگي هم بردار وجود سپس، واحد و
گيري تمام متغيرها مانا  با يك بار تفاضل توان رد كرد و ، فرضيه وجود ريشه واحد را نمي1ناماناست

 شوند. بنابراين، با توجه به موارد يادشده به بررسي وجود رابطه بلندمدت بين از مرتبه اول مي
                                                                                                                   

  ها آمده است. جدول آزمون ايستايي در قسمت پيوست -1
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پردازيم  و با توجه به آزمون  پارك و هانسن فرض اوليه وجود رابطه بلندمدت در هر  متغيرها مي
شود.  اي و  كاالهاي مصرفي تأييد مي اي ـ واسطه هاي واردات كاالهاي سرمايه كدام از مدل
ز برآورد كنيم، در برآورد مدل هر يك ا  FMOLSتوانيم متغيرهاي فوق را با روش  بنابراين، مي

اي با يك وقفه و متغير مجازي (دوران جنگ  اي ـ سرمايه واردات كاالهاي مصرفي و واسطه
  ها به صورت لگاريتم برمبناي اعداد طبيعي به غير تحميلي) وارد مدل شده است. همچنين تمام متغير

شده ، نمايش داده 7و  6هاي شماره  اند. نتايج حاصل از برآورد در جدول از ناميزاني لحاظ شده
  .1است

 FMOLSاي به روش  سرمايه ـاي  تخمين واردات كاالهاي واسطه - 6جدول 

 LGDP LRER MIS LVOL LIMIK(-1) DUM59 TREND C 

 -27/0 -02/0 -49/0 28/0 34/0 -15/0 -55/0 21/1  ضريب

 -t  11/3  84/3- 34/2- 22/4 13/2 44/4- 97/1- 05/0 آماره

84/0=R2 
  هاي تحقيق.  مأخذ: يافته   

 FMOLSتخمين واردات كاالهاي مصرفي به روش  - 7جدول 

LGDP LRER MIS LVOL LIMIK(-1) DUM59 C 

 42/6 -38/0 37/0 23/0 35/0 -62/0 49/0 ضرايب

 t 36/4 81/3 - 12/3 82/2 39/2 93/2- 48/2آماره 

9/0=R2 
  هاي تحقيق.  مأخذ: يافته   

كاالهاي  اي و اي ـ سرمايه شود مطابق نظريه، واردات كاالهاي واسطه مالحظه ميطور كه  همان
اي مثبت دارد و يك درصد در افزايش توليد موجب افزايش   مصرفي با توليد ناخالص داخلي رابطه

شود.  درصدي كاالهاي مصرفي مي 49/0اي و  اي ـ سرمايه درصدي واردات كاالهاي واسطه 21/1
گونه كاالهاست. افزايش نرخ ارز حقيقي نيز  شدت متأثر از واردات اين در كشور به بنابراين، توليد

اي عكس دارد و  كاالهاي مصرفي رابطه اي و اي ـ سرمايه مطابق انتظار با واردات كاالهاي واسطه

                                                                                                                   
  ميسر است.  Eviews 7افزار  استفاده از اين روش در نرم -1
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رغم انتظارات  به 1است. ناميزاني نرخ ارز  -62/0و گروه دوم   -55/0ضريب آن براي گروه اول  
بوده و مؤيد   -15/0اي  دارد و ضريب آن  اي ـ سرمايه اي منفي با واردات كاالهاي واسطه رابطه

واردات كاالهايي كه در جريان توليد قرار دارند، از اين امر است كه با افزايش ناميزاني نرخ ارز 
 35/0شود، اما در خصوص كاالهاي مصرفي اين رابطه مطابق انتظار بوده و ضريب آن   كاسته مي

اني) واردات اين  هر دو گروه از كاالها نيز افزايش نثباتي نرخ ارز (نااطمي است. با افزايش بي
  اي بيش از كاالهاي وارداتي مصرفي است. اي ـ سرمايه يابد، اما درصد افزايش كاالهاي واسطه مي
  
  گيري نتيجه -5

اره كرد، نقش پررنگ آنچه  در خصوص تحليل نقش نااطيمناني نرخ ارز حقيقي ايران بايد اش
شدت  درآمدهاي نفتي است، زيرا در هر دوره با افزايش درآمدهاي نفتي در ايران، واردات نيز به

رو، در مثبت بودن اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات كشور بايد نقش  اين افزايش يافته است. از
  پررنگ درآمدهاي نفتي را نيز در نظر گرفت.

اي و  ذيرش تأثير كاهشي افزايش نرخ ارز بر واردات كاالهاي سرمايهرغم پ در اين مطالعه،  به
هاي  اي نشان داده شد، با اينكه نرخ ارز حقيقي ايران ناميزان است و اين ناميزاني در تمام سال واسطه

گذاري كردن پول  سال دفاع مقدس  به شكل بيش از حد ارزش 8از دوران   مورد بررسي به غير
تر) با اين حال، اثرات آن مطابق انتظار نبوده و سبب  عني امكان واردات ارزانداخلي بوده است (ي

تنها عاملي براي افزايش واردات  توان گفت، ناميزاني نرخ ارز نه افزايش آن نشده است. حداقل مي
اين كاالها نبوده، بلكه باعث كاهش آنها نيز بوده است. اين موارد با در نظر گرفتن اين است كه 

د، زيرا توان فني اقتصاد نشو اي در داخل توليد نمي اي و سرمايه ي از كاالهاي وارداتي واسطهبسيار
همراه با نيازهاي زمان تعديل نشده و ارتقا نيافته است و در نتيجه، توان، كيفيت و فناوري الزم براي 

اردات وابستگي گونه كاالها را نداريم و توليد داخلي نيز براساس آمارهاي رسمي به و توليد اين
گونه كاالها شايد بتوان گفت  شديدي داشته است. با توجه به اين موارد و فقدان جايگزين براي اين

اين امر  و گرداني توليدكنندگان از توليد شود عدم تعادل نرخ ارز حقيقي و انحراف آن سبب روي
ل نرخ ارز بر رشد اقتصادي و كنند عدم تعاد تواند تأييدي باشد  بر ساير  مطالعاتي كه  مطرح مي مي

                                                                                                                   
گذاري كردن پول ملي بوده  حقيقي در ايران تقريباً به صورت بيش از حد ارزشمالحظه شد كه ناميزاني نرخ ارز   -1

  است.
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را با توجه ارزبر بودن توليد داخلي   توليد اثر نامطلوب دارد و در اينجا نيز شايد بتوان همين نتيجه
مصرفي اين عدم تعادل مطابق انتظار باعث افزايش ورود  يكشور گرفت. در خصوص كاالها

اي رسمي استناد شده است و با توجه گونه  كاالها به داخل شده است. در اين مطالعه، به آماره اين
آمار (غيررسمي) در به شود و با توجه  به وضعيت قاچاق كاال در كشور كه  با سهولت انجام مي

گونه  ميليارد دالر  بيان شده است، اثر اين عدم تعادل بر  واردات اين 20، اين رقم 1389سال 
كنند، با توجه به ارزبر  محققان مطرح ميكاالها كامالً مشهود است. در نهايت آنكه تعدادي از 

توان گفت با پايدار  حل مناسبي نيست، اما با توجه به اين مطالعه مي بودن توليد، افزايش نرخ ارز راه
ماندن ناميزاني نرخ ارز در نهايت، توليد كشور صدمه خواهد ديد، اما اين به معناي افزايش نرخ ارز 

است رو بوده  اي روبه اينكه توليد مولد با موانع عديدها توجه به بلكه ب ،حل نيست عنوان يك راه به
اين موانع را  )، بايدطور عمده ساختاري، نهادي و تكنولوژيكي (فناورانه) است اين موانع بهكه (

يافته، افزايش نرخ ارز مشكلي  براي جلوگيري از واردات قاچاق سازمانطور كه  برطرف كرد. همان
ي نامولد را ها تيفعالي مولد را فراهم و زمينه ها بخشتقويت  شرايطبراين، بايد كند، بنا را حل نمي

الزم است نرخ ارز را تا آنجا كه به وضعيت  ،محدود كرد و زماني كه اين ساختارها مهيا شد
سرعت انجام شود و ادامه روند موجود در  ما اين روند بايد بها ، ارتقا داد،رسد يمتعادلي خود 
طور  بهبنابراين،  ي را بر توليد و رشد اقتصادي كشور برجاي خواهد گذاشت.تر ميوخر نهايت، آثا

به نرخ ارز ـ  با توجه گذاري  تگفت اگر تنها نگاه  مسؤوالن به واردات و سياس توان يمخالصه 
آنكه عمده واردات در كشور در جهت توليد است ـ ثبات نرخ ارز باشد تا توليدات داخلي 

رغم ناميزاني نرخ ارز در ايران، اين ناميزاني  مطالعه پيش رو نشان داد به ،نشود يا افت نكند تر گران
اثر مورد انتظار را نداشته و ثبات نرخ ارز با توجه به شرايط اقتصادي كشور تنها به اين ناميزاني 

صحيح انحراف با توجه به گستردگي اثرات  افزايش نرخ ارز (كه به نوعي ت . از طرفيزند يمدامن 
الزم است   و نيستموفق  كه افزايش نرخ ارز نيز تجربه نشان داده است ،) در كشوراستنرخ ارز 

ي اقتصاد معطوف و به رفع مشكالت ساختاري اقتصاد پرداخته شود تا در اديبنبه عوامل  ها نگاه
عني ثبات وضع موجود، ي كرد.گذاري  تطور مناسب سياس نهايت، بتوان  در خصوص نرخ ارز به

زند و از سوي ديگر، افزايش آن بر  نرخ ارز از يك سو، واردات كاالهاي مصرفي را دامن مي
، اما عدم تعادل نرخ ارز حقيقي نيز به وضعيت ركود كشور و ديافزا يم ها بنگاههزينه توليدي 

 .اند داشتهنكته تأكيد  نياكاهش توليد دامن خواهد زد كمااينكه مطالعات پيشين نيز بر 
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  ها پيوست

  بررسي مانايي متغيرهاي برآورد كننده نرخ ارز حقيقي تعادلي
  مقادير بحراني در سطح  مقادير آزمون  نام متغير  نماد متغير

5%  1%  
RER 61/3  -94/2 -13/2 نرخ ارز حقيقي-  

D(RER) 64/1  -5/3  نرخ ارز حقيقي-    
GOV 21/4  -52/3  -97/2  مخارج دولت-  

D(GOV) 62/2  -64/1  -88/6  مخارج دولت-  
NFA 21/4  -52/3  -45/0  خالص دارايي خارجي-  

D(NFA) 62/2  -64/1  -41/7  خالص دارايي خارجي-  
TOT 62/2  -94/1  36/0  رابطه مبادله-  

D(TOT) 62/2  -94/1  -36/4  رابطه مبادله-  
TNT 21/4  -52/3  -12/1  تفاوت كارايي-  

D(TNT) 62/2  -64/1  -01/4  تفاوت كارايي-  

 جدول تعيين وقفه بهينه 

HQ SC AIC FPE LR LogL وقفه  
38/4- 09/4- 54/4- 34/7 NA 199/87  0  
67/10- *63/9- 20/11- 63/9 67/219 51/225  1  
84/10- 06/9- 75/11- 30/6 *6/44 90/259  2  
*97/10- 45/8- 27/12- *26/5 7/33 67/293  3  

71/10- 46/7- *40/12- 7/9 16/9 8269/320  4  
  گانه است.5ه با توجه به هريك از معيارهاي دهنده وقفه بهين نشان *

  )trace( نمايي براساس روش اثر آزمون حداكثر راست
Prob مقادير بحراني  

  %5سطح  خطاي 
فرض   آماره آزمون

  مقابل
فرض 
  صفر

0/0069/81 94/2 r=1* r=0 
0/1047/85 44/3 r=2 r≤1  
0/6229/7 17/2 r=3 r≤2  
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  )Maximal Eigenvalueنمايي براساس روش حداكثر مقادير ويژه ( حداكثر راستآزمون 
Prob مقادير بحراني  

  %5سطح  خطاي 
فرض   آماره آزمون

  مقابل
فرض 
  صفر

0/0033/87 49/77 r≥1* r=0 
0/0627/58 27/22 r≥2 r≤1  
0/5221/13 12/22 r≥3 r≤2  

  بررسي مانايي متغيرهاي تابع واردات 
  مقادير بحراني در سطح مقادير آزمون نام متغير نماد متغير

LRER21/4  -52/3 -13/2 نرخ ارز حقيقي-  
D(LRER)31/3- 52/3-  21/4-  

LIMC62/3  -94/1 -04/1 واردات مصرفي-  
D(LIMC)67/6- 52/3-  21/4-  

LIMIK62/3  -94/2 -67/1 ايسرمايه–ايواردات واسطه-  
D(LIMIK)3/5- 94/1-  62/2-  

LGDP62/2  -94/1 46/1 توليد ناخالص داخلي-  
D(LGDP)41/3- 94/1-  62/2-  

MIS21/4  -52/3 -65/2 ناميزاني-  
D(MIS)11/3- 94/1-  62/2-  

 
  منابع
  فارسي -الف

ترجمة اسداهللا  توسعه، حال مشكل تنظيم نرخ ارز در كشورهاي در)، 1373ادواردز، سباستين (
 فرزين وش، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي.

 كشاورزي بخش صادرات بر ارز نرخ ثباتي بي اثر بررسي)، 1391اصغرپور، حسين و همكاران (
  .1كشاورزي، شماره  اقتصاد تحقيقات ايران،

مهدي صادقي  ةترجم ،هاي زماني (با رويكرد كاربردي) اقتصادسنجي سري)، 1386(اندرس، والتر 
  (ع).انتشارات دانشگاه امام صادق  ، تهران،پور و سعيد شوال

 قدرت برابري نظريه بر مبتني ارز نرخ تغييرات اثرات)، 1388ايزدي، حميدرضا و مريم ايزدي (

  .52 شماره بازرگاني، پژوهشنامه فصلنامه صنعت، افزوده بخش ارزش بر خريد
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 صنعت بخش افزوده ارزش بر ارز نرخ تغييرات اثرات )،1388ايزدي، حميدرضا و مريم ايزدي (
  .85 شماره ،تحقيقات اقتصادي فصلنامه كوتاني، مدل از استفاده با

برآورد سري زماني تابع تقاضاي واردات ايران: يك تحليل )، 1379پورمقيم، جواد (بهار و تابستان 
  .56مجله تحقيقات اقتصادي، شماره  مجدد،

تخمين تابع تقاضاي واردات براي اقتصاد ايران )، 1385رضا باستاني ( تشكيني، احمد و علي
  .40وهشنامه بازرگاني، شماره ژ، فصلنامه پ)1383-1338(

انحراف از مسير تعادلي نرخ ارز حقيقي و )، 1385جاليي، سيدعبدالمجيد و عاطفه خسروي (بهار 
  پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي. تأثير آن بر رشد اقتصادي ايران،

 ارشد، نامه كارشناسي پايان ،ايران اقتصاد در ارز واقعي نرخ بررسيابوالفضل،  نژاد، خاوري

  ختائي. راهنمايي محمود به طباطبايي، عالمه دانشگاه
 ارشد، نامه كارشناسي پايان ايران، براي مطلوب ارزي نظام تدوين و بررسيشريفلو، مهري، 

  شاكري. عباس  راهنمايي به طباطبايي، عالمه دانشگاه
 تعادلي واقعي نرخ رفتار تبيين در اساسي متغيرهاي نقشطيبي، سيدكميل و خديجه نصراللهي، 

  .13ايران، شماره  اقتصاديهاي  پژوهش ، فصلنامهايران در بلندمدت ارز
 كالن متغيرهاي بر تعادلي مسير از ارز واقعي نرخ انحراف اثرات بررسي)، 1376قاسملو، خليل (

 بهشتي. شهيد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان  اقتصادي،

هاي زماني: كاربرد نادرست  هاي سري خطاي متداول در كاربرد مدل)، 1390محمدي، تيمور (
  .13ايران، شماره  اقتصاديهاي  پژوهش فصلنامه، ARDLمدل 

نامه  پايان اي ماندگار است، نرخ ارز در ايران پديدهآيا ناميزاني )، 1387تبار، حسام ( مردان
  كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف.

تابع تقاضاي واردات ايران: يك ارزيابي مجدد با رويكرد آزمون )، 1383نصراللهي، محمد (
  .66فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره  ها، كرانه

بلندمدت نرخ ارز در ايران و اثر آن بر  انحراف از مسير تعادلي)، 1380نصراللهي، خديجه (
  نامه دكترا، دانشگاه اصفهان. پايان  هاي اقتصادي، متغير
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 از ارز واقعي نرخ انحراف و ارز واقعي نرخ نوسانات اثر بررسي)، 1376سيروس ( اقبالي، نيك

 دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان كشاورزي، صادرات محصوالت عرضه بر تعادلي مسير

  .56بهشتي، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره  شهيد
 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا. جمعي در اقتصادسنجي، ريشه واحد و هم)، 1378نوفرستي، محمد (

ررسـي اثـر عـدم تعــادل ب)، 1379( اقبـالي و كـامبيز هژبركيـاني هزارخاني اردشير، سيروس نيـك
    .محــصوالت كــشاورزينــرخ ارز بــر عرضــه صــادرات 

 توسعه، حال گيري براي كشورهاي در )، ناترازي نرخ ارز: مفاهيم و اندازه1385هينكل و مونتيل (
  ترجمة رضا شيوا و خديجه نصراللهي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي.
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