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تاریخ پذیرش31/01/01 :

چكیده
در اقتصاد ایران ،بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای الزم برای توسعه از اهمیت
ویژهای برخوردار است .هدف اصلی این تحقیق برآورد اثر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی
ایرانطی دوره زمانی  0630- 0631است .در این راستا ،نرخ موثر تعادلی ارز با استفاده از روش BEERبرآورد شده
است .با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی ابتدا متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ ارز تعادلی همانند؛ قیمت نفت،
شاخص سیاست مالی ،نرخ نقدینگی ،جریان سرمایه ،درجه باز بودن تجارت و رابطه مبادله ،در اقتصاد ایران
شناسایی گردید ،سپس برای انجام آزمون هم انباشتگی بین متغیرها در مدل  BEERاز روش جوهانسن-
جوسیلیوس استفاده گردید و مقادیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی( )REERمحاسبه شد.در مرحله آخر ،تاثیر این
انحراف بر صادرات غیرنفتی با استفاده از روش  ARDLتخمین زده شد .نتایج تخمین نشان میدهد که REER

در طول دوره مورد بررسی دارای انحرافهای بسیاری بوده است .بیشترین مقدار انحراف  01/36درصد مربوط
به سال  0611بوده که مشخص می کند پول ملی بیش از حد ارزشگذاری شده است .همچنین همه متغیرهای
توضیحی در بلندمدت تاثیر معنیداری بر صادرات غیرنفتی داشتهاند؛ بدین معنا که به ترتیب تولید ناخالص
داخلی تاثیر مثبت ،انحراف نرخ ارز موثر واقعی ،رابطه مبادله و نرخ واقعی ارز تاثیر منفی و معنیداری بر صادرات
غیرنفتی ایران دارند.
واژههای کلیدی :نرخ ارز موثر واقعی ،انحراف نرخ ارز ،BEER ،جوهانسن -جوسیلیوس.ARDL ،

 - 0استاد اقتصاد دانشگاه تبریزar.kazerooni@gmail.com ،
 - 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز zana.mozaffari@ yahoo.com ،
 - 6دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی دانشگاه تبریزmaryam.karimi1@yahoo.com ،
 - 1کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد قزوینmoslemamini69@gmail.com ،
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همچنییین موجییب کییاهش ب ییرهوری اقتصییادی و

 -1مقدمه
یکییی از مشییکست اساسییی کشییورهای درحییال

تخصیص نامناسب منابع میشود (آمادو.)2100 ،6

توسعه ،اتکای اقتصاد به درآمد حاصیل از صیادرات

معموالً تخصیص به نحوی انجیام مییگییرد کیه

مواد اولیه بوده که باعث آسیبپذیری اقتصاد و عیدم

موجب افزایش کارایی اقتصادی میگردد ،بهطوریکه

توانایی در برنامهریزی توسعه اقتصادی میشود .ایین

منابع تولیدی بتوانند حداکثر س م خیود را در تولیید

مسئله در ایران به صیورت وابسیتگی بیه درآمیدهای

خالص ملی به دست آورند .زیرا انتقال منبع تولییدی

نفتی بهوضوح نمایان شده که اثرات سویی در اقتصاد

از مصارفی که در آن ها ارزش محصول ن ایی آن کم

پدیدار نموده است .ازجمله موانع اصلی تنوع و رشد

است به مصارفی که در آن ها ارزش محصول ن یایی

صادرات غیرنفتی ،کاهش نرخ ارز واقعی(بیش از حد

آن زیاد اسیت ،سی م منبیع تولییدی میوردنظر را در

ارزش گذاری پول داخلی) از زمان حضیور نفیت در

تولید خالص ملی افزایش میدهد .حداکثر س م منبع

اقتصیییاد اییییران اسیییت .بخشیییی از ایییین رونییید

تولیدی در تولید خالص ملی موقعی تامین مییشیود

غیرقابل اجتناب بوده و مبین تیثثیر عوامیل اساسیی و

کییه ارزش محصییول ن ییایی آن در کلیییه مصییارف و

بنیادی تعیینکننده نرخ ارز واقعیی ماننید درآمیدهای

مشاغل مختلف به یک میزان باشد .حال اگر مکانیزم

نفتی وسیاستهای اقتصادی و عوامیل سیاختاری در

قیمت ها در جامعه طیوری عمیل کنید کیه منیابع در

اقتصاد ایران است .انحراف نامناسب نرخ ارز واقعیی

بخشهایی به کار بیافتند که حداکثر کارایی از آنهیا

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسیب

به عمل نیاید ما مواجه با کاهش تولید خیالص ملیی

اقتصادی درسطح کسن است.

در اقتصاد خواهیم بود .در مورد ایران ،دخالت دولت

یکی از عوامل کلیدی و موثر بر قیمتهای نسبی

در بازار ارز و تزریق دالرهای نفتی موجیب اخیتسل

در اقتصاد کسن ،نرخ ارز موثر واقعی)REER(0اسیت

در بازار ارز گشیته و عمیس موجیب انحیراف نیرخ

که نقش تعیینکننده ای در تخصیص منابع تولییدی و

واقعی ارز از مسیرتعادلی بلندمیدت گردییده اسیت.
1

رفتار هزینهای در اقتصاد دارد .نرخ ارز میوثر واقعیی

انحراف نرخ ارز موثر واقعی نسبت بیه مسییرتعادلی

رقابییت را در صییادرات در نظییر میییگیرد(کییابلرو و

بلندمدت آن به مف وم اختسل در قیمتهای نسیبی و

کوربو .)0313 ،2از نظر تئوری انحراف نرخ ارز موثر

در بییرآورد هزینییه سییرمایهگییذاری ،موجییب عییدم

واقعی ( )REERتاثیر منفی بر فعالیتهای اقتصیادی

تخصیص مناسب و ب ینه منیابع و درنتیجیه افیزایش

دارد .در واقع این انحراف صادرات کاالهای تجیاری

هزینههای تولید خواهد بود ،افیزایش در هزینیههیای

و سودآوری تولید را کاهش میدهید .انحیراف نیرخ

تولید منجر بیه افیزایش قیمیت و درنتیجیه ،کیاهش

ارز موثر واقعیی ،باعیث افیزایش عیدم قطعییت کیه

صادرات خواهد شد .تغییرات سیریع سیاسیت هیای

کاهش سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری مستقیم

ارزی در اقتصاد ایران به ویژه بعید از وقیوع انقیسب

خارجی را به دنبال داشیته و موجیب کیاهش رشید

باعث گردیده که بازار ارز در سالهیای اخییر دریار

اقتصادی مییشیود .انحیراف نیرخ ارز میوثر واقعیی

تحوالت زیادی شود و این تحوالت زمینیه را بیرای
وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و بیثباتی آن
فراهم نماید .برآورد نرخ ارز موثر واقعیی تعیادلی و
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تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران:کاربردی از رهیافت

BEER

حرکییت آن طییی زمییان هییم بییرای سیاسییتگییذاران

پرداختهاند و در هیچکدام از ایین مطالعیات انحیراف

اقتصادی و دارایاهمیت است .لیذا شناسیایی عوامیل

نرخ ارز با روش  BEERبرآورد نشده است .بنابراین

تاثیر گذار بر انحراف نیرخ ارز از مسییر تعیادلیاش

ضرورت دارد کیه مطالعیهای صیورت گییرد کیه بیه

ضرورت مییابد.

برآورد انحراف نرخ ارز با استفاده از روش  BEERو

در مطالعه حاضر برای برآورد رفتیاری نیرخ ارز

تاثیر آن بر صادرات بپردازد ،لذا مسیئله اصیلی ایین

تعادلی از مدل  1BEERاستفاده شده است.هدف این

تحقیق بررسی رگونگی اثرگذاری انحراف نیرخ ارز

رویکییرد ،مییدلسییازی حرکییت نییرخ ارز واقعییی در

از مقدار تعادلی بر صادرات غیرنفتیی اییران در طیی

میان مدت و بلندمدت است که منجر به ایجاد نگرش

دوره زمانی  0631تا  0630میباشد.

مبتنی بر تحلیل هیم انباشیتگی نیرخ ارز شیود .ایین

در بخش دوم مقاله،ادبیات موضوع تبیین گردیده،

روش بر متغیرهای مانند تفاوت در ب رهوری بخیش

در بخش سیوم ،بیه روش شناسیی تحقییق پرداختیه

کاالهای قابل تجارت و شوکهیای نامتقیارن رابطیه

می شود .بخش ر ارم در برگیرنیده تخمیین میدل و

مبادله که بر قیمت نسیبی کاالهیای قابیل تجیارت و

تحلیل یافتیه هیای تحقییق میی باشید .بخیش پینجم

غیرقابل تجارت در داخل و خارج کشور موثر هستند

نتیجه گیری کلی اختصاص یافته و نییز توصییههیای

تاکید میورزد.در رارروب این رویکرد ،تمامی اقسم

سیاستی ارائه میشود.

تراز جاری و سیرمایه ای تیراز پرداخیتهابیهعنیوان
عوامل تعیین کننده نیرخ ارز حیائز اهمییت هسیتند.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

استفاده از BEERبرای ارزیابی نرخ ارز موثر واقعیی

 -1-2مبانی نظری

در کشییورهای درحییالتوسییعه بسیییار گسییتردهتییر از

یک اصل اساسی در اقتصاد کسن باز ایین اسیت

کشییییورهای صیییینعتی بییییوده اسییییت(مکدونالد،

که به منظور دسترسی به یک تعادل بادوام در اقتصیاد

.)0331تغییرات سریع سیاست های ارزی در اقتصیاد

کسن ،سیاست های پولی و مالی بایستی با نرخ اسمی

ایران به ویژه بعد از وقوع انقسب باعث گردییده کیه

ارز سازگار باشند .بنابراین انتخاب یک سیستم نیرخ

بازار ارز در سالهای اخییر دریار تحیوالت زییادی

ارز محدودیتهای مشخصی را بر سیاستهای کسن

شود و این تحوالت زمینه را بیرای وجیود انحیراف

اقتصادی تحمیل می کند .اگر این محدودیتها نقض

نرخ ارز از مسیر تعیادلی آن فیراهم نمایید .کیه ایین

گردد ،نتیجه اش عدم تعادل شدیدی است که معموالً

انحراف باعث عدم تخصیص مناسب و ب ینه منیابع

در نییرخ واقعییی ارز میینعکس میییگییردد .شییاید

و درنتیجه افزایش هزینه های تولید خواهد شید .کیه

آشکارترین مثال برای ناسازگاری بین سیاسیتهیای

افزایش در هزینه های تولید باعث کیاهش صیادرات

کسن اقتصادی و نرخ ارز ،وجود کسری بودجه زییاد

غیرنفتی خواهد گردید .یکی از ویژگیهیای اقتصیاد

تحت رژیم نرخ ارز ثابت باشدکه در اکثر کشورهای

ایران ،وجود انحراف نرخ ارز میوثر واقعیی همزمیان

درحالتوسعه ،عدم تعادلهای مالی به وجود میآید.

میباشد .در اکثر مطالعیات صیورت گرفتیه در ایین

انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت

زمینه برآورد انحراف نرخ ارز بیا روشهیای  PPPو

آن به مف وم اختسل در قیمت های نسبی ،برتخصیص

ساختاری و اثیرات ایین انحیراف بیر اقتصیاد اییران
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيویکم
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صییحیح و ب ینییه منییابع تییثثیر منفییی دارد و موجییب

دیگر باعث ایجاد الگوی مصرف مناسیب در جامعیه

می شود منابع از بخش های کارا به بخش های غیرکارا

میشود .درنتیجه جامعهای که از انحراف قیمتهیا از

انتقال یابنید .در واقیع انحیراف نیرخ ارز نسیبت بیه

میزان ب ینه و تعادلی آن رنج میبرد تصحیح قیمتها

مسیرتعادلی بلندمدت آن ،به مف یوم افیزایش هزینیه

به سمت تعادل و بیه شییوهای ناسیازگار بیا فضیای

تولید کاالهیای تجیاری سیاخت داخیل و در نتیجیه

اقتصییادی و اجتمییاعی آن جامعییه از اولویییتهییای

کاهش قدرت رقابت این کاالها درمقایسه با کاالهای

اجتنابناپذیر میباشد .این امر خود گامی م م بیرای

خارجی است و بیه دنبیال آن انتظیار توقیف رشید،

ج ت دادن به رشد و توسعه اقتصادی در آن کشیور

سرمایه گذاری و صادرات دربخیش هیای تجیاری از

تلقی میشود.

جمله بخش کشاورزی وجود خواهدداشت .در واقع،

برای محاسبه انحراف نرخ ارز نخست باید نیرخ

این انحراف به عنوان مالیات ضمنی بیر صیادرات و

ارز تعادلی برآورد شود .مشکل اساسی در برآورد آن،

تولید داخلی عمل می کند و موجیب کیاهش حجیم

مشاهده ناپذیر بیودن مقیدار تعیادلی نیرخ ارز میوثر

صادرات می شود ،از این گذشته ،انحراف نرخ ارز از

واقعی است و تعیین انحراف نرخ ارز نیز به شرایطی

مسیر تعادلی آن مقادیر حمایت از تولیدکنندگان را با

برمیگردد که موجب انحراف نرخ رسیمی ،از مسییر

تورش همراه خواهدکرد و محاسبه درصد حمایت ها

بلندمدت تعادلی میشود .نرخ ارز کیمارزشگیذاری

غیردقیق خواهد بود.

شده و بیش ارزش گذاری شده به ترتیب مربیوط بیه

در هر اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ،تخصیص منابع

زمانی است کیه آن نیرخ از مقیدار تعیادلی کمتیر و

بر اساس قیمتهای نسیبی صیورت مییگییرد .اگیر

بیشتر برآورد شده است .گاهی ممکن است اینگونه

قیمییتهییای نسییبی نامناسییب تنظیییمشییده باشییند،

مطرح شود که رون نرخ ارز واقعی در بازارهای ارز

تخصیص منابع بهصورت ب ینه انجام نخواهد گرفت.

خارجی بهوسیله عرضه و تقاضای پول راییج تعییین

قیمتهای نسیبی نیهتن یا دو گیروه تولیدکننیدگان و

میشیود ،نیرخ ارز همیشیه در مقیدار تعیادلی خیود

مصرفکنندگان را در تصمیمگیریهای خود هیدایت

خواهد بود .این مسئله را ویلیامسون3بهعنوان نرخ ارز

میکنند بلکه سیاستگذاران را در اتخیا تصیمیمات

تعادلی بازار« معرفی کرد و تشخیص داد که نرخ ارز

اقتصادی یاری میدهند .مصرفکنندگان نیز با توجیه

تعادلی عاملی اسیت کیه عرضیه و تقاضیای پیول را

به قیمتهای نسبی ،میزان الگیوی مصیرف خیود را

بدون دخالتهای دولت متعادل میکند (نصرالل ی و

تعیین میکنند .وجود قیمتهای نسبی صیحیح میی-

همکاران.)0632 ،

توانیید منییابع کشییور را در ج ییت تولییید کاالهییای

شاید آشیکارترین مثیال بیرای ناسیازگاری بیین

موردنیاز و دارای مزیت نسبی هدایت نماید؛ بنابراین

سیاست های کسن اقتصادی و نرخ ارز ،وجود کسری

صرفنظر از اینکه مسئولین کشوری تصمیم به تولید

بودجه زیاد تحت رژیم نرخ اسیمی ثابیت باشید .در

یا مصرفکننده بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم داشیته

اکثر کشورهای درحال توسعه ،عدم توازنهیای میالی

باشند ،وجود قیمتهیای نسیبی صیحیح در جامعیه

بهطورکلی و بهطور جزئی توسی بودجیه بیه تولیید

موجب میشیود ازییک طیرف تخصییص صیحیح و

ناخالص به وجودمیآید .منبع بالقوه دیگر ناسازگاری

مناسب صورت گیرد و تولید رشد یابید و از طیرف

در اقتصاد کسن ،سیاستهای پولی میباشند .در نظام
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BEER

نرخ ثابت ارز ،افزایش در رشد عرضه پول داخلی که

بر برابری قیدرت خریید(1)PPPاسیت کیه نیرخ ارز

بیش از میزان رشد تقاضا برای پول داخلی باشد ،بیا

اسمی را به تفاوتهای قیمتی بیین کشیورها میرتب

حفظ نرخ ثابت اسمی ارز مغایر میباشد .تحت ایین

میکند .لیکن مطالعات تجربی این رویکرد را مگر در

شرای اضافه عرضه پیول داخلیی موجیب تقاضیای

افق بلندمدت؛ به کار نمیگیرند .رویکرد دوم تحیت

اضاف ی برای کاالهای مبادله شیدنی ،کاالهیای مبادلیه

عنوان رویکرد بنیانی نرخ ارز تعادلی()FEER؛ توس

نشدنی و دارائیهای مالی خواهید شید .درحیالیکیه

ویلیامسون( )0331معرفی شد که نرخ ارز تعیادلی را

اضافه تقاضا بیرای کاالهیای مبادلیه شیدنی موجیب

بر اساس تعادل ه مزمان داخلیی و خیارجی اقتصیاد

کسییری تجییاری بیشییتر ،کییاهش در خیییرههییای

محاسبه میی کنید .ایین نیرخ ارز بیر اسیاس موازنیه

بیین المللیی ،افیزایش اسیتقراه بیه بییش از میییزان

حساب جاری تعیین می شود کیه متنیا ر بیا اشیتغال

قابل قبول آن در بلندمدت منجر میی شیود .همچنیین

کامل و تعادل پایدار داراییهیای خیارجی اسیت و

اضافه تقاضا برای کاالهای غیرقابیل مبادلیه ،موجیب

موازنه داخلی و خارجی اقتصاد کسن را در میانمدت

افزایش قیمت آن کاالها و در نتیجه موجیب کیاهش

و بلندمدت تثمین می کند .لیکن بنا به اعتقاد کیسرک

نرخ واقعی ارز خواهد شد .اگر در عوامل اساسیی و

و مکدونالد( ،3)0331ازآنجاکه FEERبر پاییه ییک

واقعی تعیین کننده نرخ واقعی ارز تغیییری رخ نیداده

اتحیاد (اقتصیاد کیسن) تعرییف مییشیود؛ نیرخ ارز

باشد ،این کاهش نرخ واقعی ارزکه نتیجیه گسیترش

محاسیبه شییده را نمیییتییوان بیهعنییوان یییک مف ییوم

عرضه پول داخلی است نمایانگر جدائی نرخ واقعی

دستوری در نظر گرفت .رویکیرد سیوم بیر اسیاس

ارز از مقدار تعادلی آن میباشدکه همان انحراف نرخ

BEERمی باشد که توس کسرک و مکدونالد()0331

واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت مییباشید .پیس

معرفی شد .این رویکرد ،پویاییهای رفتار نرخ ارز را

می توان گفت که در نظام نرخهیای ثابیت اسیمی از

شامل حرکت های کوتاه مدت و انحرافیات از تعیادل

وجود کسری بودجه و رشد عرضه پول داخلی ،کیه

مدنظر قرار مییدهید و شیرای گسیتردهتیری بیرای

از میزان رشد تقاضا برای پول بیشتر باشید ،موجیب

اقتصاد کسن در نظر میگیرد .معمیوالً  BEERگزینیه

انحراف نرخ واقعیی ارز از مسییر تعیادلی بلندمیدت

مناسبی برای توضیح حرکت ادواری نرخ ارز است.

میشوند (ترا و واالدرس.)2113،6

دراین روش تعریف از تعادل باآنچه پییش از آن
مطرح شد ،تفاوتی نمی کند ،اما نحوه تخمیین مسییر

 -2-2روش تخمييی نيير ارزتعييايلی رفتيياری

مبتنی بر نظریه های تعییین نیرخ ارز اسیت .بیه ایین

()BEER

ترتیب که در این روش ابتدا یک دسته از متغیرهیایی

تعیین نرخ ارز تعادلی و نییز مییزان انحیراف آن

را که در ادبیات مطیرح شیده ،انتخیاب میی کنییم و

نقش میثثری در تبییین شیرای و سیاسیتگیذاری

سپس ،با روش هیای ریاضیی در خصیوص تخمیین

اقتصادی دارند؛ به همین ج ت مطالعات بسییاری در

رابطه تعادلی بلندمدت این متغیرها تسش میی شیود،

این زمینه متمرکز شده اند .حداقل سه رویکرد بیرای

این رابطه تعادلی بلندمدت معرف تعادل رفتیاری در

تعیین نرخ ارز تعادلی وجود دارد .رویکرد اول مبتنی

نرخ ارز واقعی است ،بیه ایین ترتییب خیس فیروش
 FEERدر این روش به جای تمرکز بر تخمین مقادیر
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ماندگار و بلندمدت متغیرهای تعییین کننیده ،تیسش

بیکاری در سطح طبیعی خود باشد و تعادل خیارجی

می شود تا یک مدل تعیین نرخ ارز تخمین زده شود

نیز در جایی است که تراز حساب جاری (درحیال و

که بتواند رفتار نرخ ارز موثر واقعی را در طول ییک

آینده) با جریان سرمایه در بلندمدت سازگار باشد.

دوره زمانی بیان کند .ویژگی این روش ،آن است که
میتواند پویایی نرخ ارز موثر واقعی را توضیح دهد،

 -3-2پیشینه مطالعاتی

همچنین با استفاده از ایین روش میی تیوان در میورد

در زمینه برآورد انحراف نرخ ارز واقعی میوثر در

نیروهایی که باعث بازگشت نرخ ارز موثر واقعی بیه

ایران و تاثیر آن بر صادرات مطالعات انیدکی انجیام

تعادل می شوند ،ا ار نظر کرد و همچنین جامعییت

گردیده است و در مطالعاتی که انجام شده اغلب بیا

در انتخاب متغیرها در مدل ازجمله مزیتهیای ایین

استفاده از رویکردهایی مانند نظرییه برابیری قیدرت

روش است.

خرید ( ،)PPPنظریه ادواردز )0313(01و اندازه گیری

از آنچه گفته شد می توانیم این نکته را تشیخیص

با استفاده از شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و رسمی،

دهیم که برخس فیروش  FEERکیه تن یا ییک میدل

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخصی دیگر مورد بررسیی

میییانمییدت اسییت تییا بلندمییدت ،در روش BEER

قرارگرفته است و ییا اگیر بیه صیورت مسیتقل ایین

می توان به طور اصولی حرکتهای ادواری را در نرخ

انحراف و اثرت آن تخمین زده شده است و در هیچ

ارز توضیییح داد .اسییتفاده از روشهییای  BEERو

یک از مطالعات داخلی از روش  BEERبرای برآورد

 FEERبییرای ارزیییابی نییرخ ارز مییوثر واقعییی در

انحراف نرخ ارز موثر واقعی با استفاده نشده است.از

کشورهای درحال توسعه بسیار گستردهتر از اسیتفاده

جمله م م ترین تحقیقات انجام شده در این زمینه در

آن برای کشورهای توسعهیافته بیوده اسیت .ادواردز

داخل و خارج میتوان به مطالعات زیر اشاره نمود.

( )0313تحلیل نظری و تجربی گستردهای از عوامیل

با توجه به جدول( )0مطالعه کنونی بر آن اسیت

مثثر بر نرخ واقعیی ارز تعیادل ) (ERERاراییه کیرد

که این شکاف را پر نموده و به تخمین نرخ ارزمیوثر

مف وم  ERERبسییار بیه  FEERشیباهت دارد ،جیز

واقعی تعادلی با استفاده از روش  BEERتخمین زده

اینکه برنیرخ واقعیی ارز بیه صیورت نسیبت قیمیت

و انحراف نرخ ارزموثر واقعی تعادلی رامحاسبه کرده

کاالهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله تعریف شیده،

و تاثیر ایین انحیراف بیر صیادرات غیرنفتیی اییران

زیرا قیمت کاالهای قابل مبادلیه کیم ییا بییش بیرای

بپردازد.

کشورهای درحال توسعه (به دلیل ثابت بیودن قیمیت
این کاالها در سطح ج ان) داده شده و ثابیت فیره
میشود .ادواردز نرخ واقعی ارز تعادلی را آن قیمیت
نسبی کاالهیای قابیل تجیارت بیه غیرقابیل تجیارت
میداند که درآن برای ییک تعیادل بلندمیدت پاییدار
مقادیرمتغیرهای مربوط موجب حصول تعادل داخلی
و خارجی می شود .تعادل داخلی درجایی اسیت کیه
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BEER

جدول( )1مهم تری مطالعات انجام شده خارجی و ياخلی ير زمینه تاثیر انحراف بر صايرات و برآوري نر ارز تعايلی
به
محقق(محققی )

موضوع و حوزه
موريمطالعه
برآورد نرخ ارز موثر واقعی

فرناندز
وهمکاران )2112(00

تعادلی در کشورهای
اروپایی

روش BEER

روش و تكنیک
روش های
و

BEER

PEER

نتایج
متغیرهای نرخ ب ره واقعی ،سطح تولیدات ،شاخص
سیاستهای مالی دولت و قیمت نفت عناصر موثر بر نرخ ارز
موثر واقعی بودهاند.
در برخی از این کشورها مانند ل ستان نرخ ارز تعادلی به

کیم و کورهونن

02

برآورد نرخ ارز تعادلی در

مدل پنل پویای

مقدار مشاهده شده آن نزدیک گردیده و همچنین در کشور

()2111

کشورهای با اقتصاد نو ور

ناهمگن

مجارستان نرخ ارز دارای بیشترین انحراف از مسیر بلندمدت

مک دونالد و

برآورد نرخ ارز تعادلی در

دیاس )2116(06

 01کشور

کلمن و

برآورد نرخ ارز تعادلى را در

در نرخ ارز حقیقى ،بهصورت غیرخطى بوده است و شوک-

همکاران )210(01

سیزده کشور آفریقایى

هاى قیمت نفت ،از عوامل تعیین کننده نرخ ارز تعادلى در

باک )2102(01

برآورد نرخ ارز تعادلی

خود بوده است.
در تحقیقی به با استفاده از متغیرهای صادرات ،تولید ناخالص
داخلی ،نرخ ب ره واقعی ،رابطه مبادله وجریان سرمایه برای
روش

BEER

تبیین نرخ ارز تعادلی طبق این روش استفاده کرد .نتایج نشان
داد که کنترل و تعیین مجدد نرخ ارز برای کشورهای مثل
رین میتواند از انحراف بکاهد.
در بسیارى از کشورهاى مذکور ،فرایند تعدیل به سمت تعادل

کشورهاى مورد بررسى است.
از متغیرهای شرای قابل تجارت ،قیمت نسبی کاالهای
غیرقابل تجارت به کاالهای قابلمبادله ،وزن شریک تجاری،
رویکردBEER

خالص داراییهای خارجی و تفاوت نرخ ب ره واقعی استفاده
شده است .نتایج نشان داد که نرخ ارز موثر واقعی برای کره
جنوبی در اکثر اوقات بیش از حد ارزشگذاری شده است.

بررسی اثر نوسانهای نرخ
کیانی و نیک اقبالی
()0663

انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن،

ارز واقعی و انحراف نرخارز مدل کتانی ،کاوالو و نوسانهاینرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کاالهای
واقعی بر عرضه صادرات

خان ( ) 0331

قابل صدور بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی اثر منفی

محصوالت کشاورزی
نصرالل ی و طیبی

بررسی انحراف نرخ واقعی

()0616

ارز از مسیر تعادلی

حسفی و
همکاران()0616

بررسی اثر انحراف نرخ ارز
از مسیر تعادلی بر رشد
اقتصادی ایران

دارند.
روش هودریک  -در طول زمان انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی کاهش
پرسکات

03

یافته اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرای خاص

(روشهای

اقتصادی مقطع مربوطه است.

ساختاری)

انحراف نرخ واقعی ارز در سه مدل مورد استفاده در مطالعه،

PPP

بدون وقفه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران میگذارد و
شاخص انحراف نرخ ارز بر اساس معیار نظریه برابری قدرت
خرید نسبت به معیارهای دیگر دارد.
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محقق(محققی )

موضوع و حوزه
موريمطالعه

نتایج

روش و تكنیک

شاخص تعرفه ،ب رهوری ،تراز منابع ،نسبت سرمایهگذاری به
جذب داخلی و نرخ ارز اسمی ،اثرات معنیداری بر نرخ ارز

بررسی انحراف نرخ ارز
ابریشمی و م رآرا

حقیقی تعادلی و

()0616

سیاستهای تجاری در

حقیقی وارداتی و صادراتی دارند .تراز منابع غیرنفتی شامل
ورود سرمایه و درآمدهای نفتی ،علت ادواری

VAR

(کوتاهمدت)کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز

اقتصاد ایران

حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در
نوسانات سایر متغیرها ایفا

میکند.

نرخ ارز وارداتی طی دوره  0631-0610بهطور متوس 62
م رآرا ()0611

برآورد نرخ ارز حقیقی
تعادلی در اقتصاد ایران را

درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزشگذاری شده است؛ هر

PPP

رند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به
مراتب کمتر و حدود 26درصد است.

برآورد میزان انحرافهای
عزیزی و هادیان

نرخ ارز حقیقى از مقادیر

()0630

تعادلى آن در ایران با استفاده

نتایج بیانگر تغییر ضرایب متغیرهاى اثرگذار بر نرخ ارز

رگرسیون غیرخطى

حقیقى در طول دوره مورد بررسى بوده است.

از رگرسیون انتقال مسیم
بقندان و فرجزاده
()0632

بررسی اثر انحراف نرخ ارز
بر صادرات محصوالت

نتایج حاکی از منفی و معنیدار بودن اثر انحراف نرخ ارز بر
ARDL

تابع عرضه صادرات محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و
بلندمدت است.

کشاورزی

مقادیر واقعی ارز در ایران طی سالهای ( )0611 -0611بیش

تعیین نرخ تعادلی ارز و
نصرالل ی و همکاران

تثثیر انحرافات آن از نرخ

()0632

واقعی بربخشهای ر ارگانه

از حد ارزشگذاری شده و در سالهای ( )0613 -0613کمتر
PPP

از حد برآورد شده است ،همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از
مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخشهای خدمات ،نفت و

اقتصاد ایران

گاز و کشاورزی تثثیر منفی داشته

است.

منبع :یافتههای تحقیق

()0

 -3روششناسی پژوهش
محققان روشهای متفاوت برای برآورد نرخ ارز
تعادلی بعضی کشورها استفاده نمیودهانید کیه روش
رفتار نرخ ارز تعادلی()BEERیکیی از آنهاسیت بیر

که در آن:

اساس مدلهای ادواردز 0313( 06و  ،)0332البداوی

 :REERنرخ ارز موثر واقعی :OIL ،قیمت نفت،

 2106(01و  0336و  )0333و ایگییییرت و رویییییل

 :GCشاخص سیاست میالی :LQ ،نیرخ نقیدینگی،

 )2116(03و با توجه به شیرای اقتصیاد اییران میدل

 :CFجریان سرمایه :OPEN ،درجه باز بودن اقتصیاد

 BEERبرای نرخ ارز موثر واقعی تعیادلی در اییران،

و  :TTرابطه مبادله ،است.

تک معادلهای بوده وبهصورت زیر است:
011
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BEER

فره شده است تغییرات نرخ ارز میوثر واقعیی

حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول بوده()M2

نماینده خوبی برای سیر تکامل رقابیت قیمتیی ییک

که درصدی از تولید ناخالص داخلیی( )GDPاسیت.

اقتصاد است و ساختار عمیومی نیرخ ارز واقعیی در

یک افزایش در نرخ نقدینگی بر سطح قیمتها موثر

اقتصاد شناخته شده بوده ،ولی ج ت علیت بین نرخ

بوده و آنها را افیزایش میییابید و ارزش  REERرا

ارز و اصول دیگر میتوانید مشیکل باشید .در ایین

افزایش میدهد و شاخصLQبه صورت زیر محاسیبه

بخش تعریف عملیاتی متغیرها ارایه گردیده است.

گردیده است:
()1

انتظار میرود که عسمت ضرایب مدل( )0به صیورت
زیر باشد:

همچنییین از طریییق محاسییبه و آزمییون ،جریییان

()2
)

)

)

سرمایه اندازهگیری شده اسیت کیه در میدل بیه CF

)

آمده است که نشان دهنده تجارت خالص بیر تولیید
دراین مطالعه بهجای استفاده از نیرخ ارز واقعیی
از نرخ ارز موثر واقعی استفاده شده اسیت کیه طبیق

ناخالص داخلی و خیالص جرییان سیرمایه بیوده و
بهصورت زیر محاسبه میشود:

فرمول ( )6محاسبه گردیده است:
∏

)

()6
که در آن  Bو

()3

نرخ ارز دو طرفه بین اییران و

شرکای عمده تجاری و  CPو Wبه ترتیب شیاخص
قیمت مصرف کننده در ایرانو وزن تجارت با شرکای
عمده است.
ازآنجاکه بخش عمدهی صادرات اییران را نفیت
تشکیل میدهد لذا از متغییر قیمیت نفیت بیهعنیوان
شاخصی مازاد بر نوسانات جریان سیرمایه اسیتفاده

)واردات صادرات

درجه باز بودن تجاری نرخی است کیه تجیارت
را بر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در این
مطالعه درجه باز بودن ( )OPENبیه صیورت فرمیول
( )6اندازهگیری شده است .تاثیر درجه باز بیودن بیر
نرخ ارز موثر واقعی از نقطه نظر مطالعات تجربیی و
پایههای نظری مب م است.
)واردات صادرات

()6

شده است به این دلیل که یک افزایش در قیمت نفت
موجب افزایش در ارزش صادرات شده که این خود
باعث افزایش سرمایه در جریان میشود.
اگر مصرف به سمت کاالهای غیرقابیل تجیارت
گرایش پیدا کند ،یک افزایش در هزینیههیای دولتیی
موجب افزایش در قیمت کاالهای غیرقابیل تجیارت
شده و ب بود در  REERمیگردد و شاخص سیاست

طبق مبانی نظری اقتصادی اثر رابطیه مبادلیه بیر
نرخ ارز موثر واقعی مب م بوده و به تعیین کننده بودن
اثر جانشینی یا درآمدی ،بستگی دارد و TTبهصورت
زیر محاسبه شده است:
()1

شاخص قیمت صادرات
شاخص قیمت واردات

= TT

مال بهصورت زیر محاسبه شده است:
()1

هزینههای دولت
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ابتدا باید ایستایی تمامی متغیرهابهوسیله آزمیون-
های ریشه واحدبررسی شود و سیپس بیا توجیه بیه
اینکه متغیرها درجه انباشتگی یکسان داشیتند ،بیرای
آزمییون هییم انباشییتگی و بییرآورد مییدل از روش
جوهانسون – جوسلیوس 21استفاده میشود.
روش جوهانسون ( )0330نسبت بیه روشهیای

فگرنیی

22

( ،)2116ریییت و همکییاران ( )2111و

کازرونی و فشاری ( )2101مدل اراییه شیده بیرای
عرضه صادرات غیرنفتی ایران بهصورت زیر است:
()01
= LNOEX t

β1 +β2 LRER t +β3 LMISt +β 4 LGDPt +β5LTT t +U t

قبلی مزایای بیشتری دارد .از مزایای این روش عیدم
استفاده از تفاضل گیری در پایا کیردن متغیرهاسیت،
زیرا تفاضل گییری باعیث از دسیت رفیتن خیواص
تعادلی درازمدت بین متغیرها می شود ایین روش بیا
محاسبه جیز تصیحیح خطیا و لحیاد کیردن آن در
معییادالتی کییه بییهصییورت تفاضییلی فرمییولبنییدی
می گردنید ،موجیب میی شیود کیه خیواص تعیادلی
درازمدت همچنان حفظ شود .این روش بیر اسیاس
یک مدل اتورگرسیو برداری ( )VARرنیین بنان یاده
شده است (نوفرستی ،محمد.)0661 ،
پس از بیرآورد  REERبیه روش  BEERآنگیاه
برای محاسیه انحراف نرخ ارز موثر واقعی از کمیین
( ،)2110مییدل هیییری ( )2101مطییابق فرمییول ()3
استفاده شده است:

که در آن؛  : LNOEXلگاریتم صیادراتغیرنفتی،
 :LRERلگاریتم نرخ واقعیی ارز LMIS ،انحیراف
نرخ ارزموثر واقعی  :LGDP ،لگاریتم تولید ناخالص
داخلی : LTT ،لگاریتم رابطه مبادله.
برای انجیام آزمیون همگراییی و تخمیین میدل
عرضه صادرات غیرنفتی ،با توجه به بررسیی پاییایی
متغیرهای مدل از الگوی خود توضیح بیا وقفیههیای
گسترده  (ARDL)26استفاده شده اسیت .ایین روش،
مزیتهای زیادی نسبت به سیایر روش هیای مشیابه
داشیته و لیذا بیهطیور گسیترده میورد اسیتفاده قیرار
میگییرد .م یمتیرین مزییت روش  ،ARDLقابلییت
استفاده از آن برای بررسی رواب بین متغیرها ،صرف

()3
)

نظر از مانا یا نامانا بودن آنهاست .هم رنین در ایین

(

روش ،عسوه بر امکان محاسیبهی روابی بلندمیدت

کیه در آن MISانحیراف نیرخ ارز میوثر واقعیی،
 REERنییرخ ارز مییوثر واقعییی و 20PEERنییرخ ارز
واقعی دائمی است.
در پایان با فره اینکه ایران بهعنوان یک کشیور

بین متغیرها ،امکان محاسبه ی رواب پویا وکوتاهمدت
وجود دارد .ضمن آن که سرعت تعدیل عیدم تعیادل
کوتاه میدت در هیر دوره ،بیرای رسییدن بیه تعیادل
بلندمدت نیز قابل محاسبه است.

در حال توسعه یک عرضه کننیده کوریک و قیمیت
پذیر است و محصوالت خود را دریک بازار رقیابتی
به فروش میرساند و بر اساس ادبییات اقتصیادی و
مطالعییات تجربییی صییورت گرفتییه توس ی بییو
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همان طور که جیدول ( )2نشیان مییدهید ،همیه

 -4تخمی مدل و تحلیل یافتههای پژوهش
 -1-4تخمی و محاسبه انحيراف نير ارز ميوثر

متغیرها با اسیتفاده از  ADFو  PPبیه دلییل ایینکیه

واقعی

مقدار آماره آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته و فلییپس

در این مطالعه برای تخمیین نیرخ ارز تعیادلی از

پرون کمتر از مقدار بحرانی مک کینون میباشید ،در

روش همگرایییی جوهانسیین -جوسیییلیوس اسییتفاده

سطح ناپایا میباشیند .همچنیین بعید از ییک مرتبیه

شده است .در این روش ابتدا مرتبه پایایی متغیرهای

تفاضل گیری از متغیرها مسحظه میشیود کیه همیه

مدل بررسی گردیده ،سپس مرتبه ب ینه مدل  VARبا

متغیرهای مدل به دلیل ایینکیه مقیدار آمیاره آزمیون

اسیتفاده از مییسکهییای آزمییون  AICو  SBCتعیییین
می گردد .در مرحله بعد تعیداد بردارهیای همگراییی

 ADFو  PPبیشتر از مقادیر بحرانی مک کینون میی-
باشد ،پایا میباشند.

تعیییین میییشییود .پییس از تعیییین تعییداد بردارهییای

برای تخمین رابطیه بلندمیدت الزم اسیت ابتیدا

همگرایی  ،بیردار ب ینیه و متناسیب بیا تئیوریهیای

مرتبه ب ینه مدل  VARبا استفاده از مسکهای تعییین

اقتصادی انتخیاب گردییده و بیه تناسیب آن الگیوی

وقفه مشخص شده ،سپس با اسیتفاده از آمیارههیای

تصحیح خطای برداری یا معادله  VECMتخمین زده

آزمون ماتریس اثیر و حیداکثر مقیادیر وییژه ،تعیداد

می شود .نتیایج بررسیی پاییایی متغیرهیای میدل بیا

بردارهای همگرایی بین متغیرهای مدل معیین شیود.

استفاده از آمارههیای آزمیون  ADFو  PPدر جیدول

برای بررسی سرعت تعدیل خطای تعادل کوتاهمدت

زیر ارائه شده است.

بیه سییمت رابطییه تعیادلی و بلندمییدت نیییز از مییدل
 VECMاستفاده میشود.

جدول ( )2نتایج بررسی پایایی متغیرهای مدل
آماره آزمون

ADF

يرسطح و یک مرتبه
نام متغیر

با عرض

آماره آزمون

تفاضل

سطح و
با عرض

از مبدأ و گیری و با از مبدأ و

PP

یک مرتبه

در این مرحله الزم است مرتبه ب ینه میدل خیود
رگرسیون برداری با استفاده از مسکهای تعین وقفیه
معین گردد .برای تعیین وقفه ب ینه از معیار شوارتز –

تفاضل گیری

بیزین استفاده شده است .نتایج تعیین وقفه ب ینه برای

و با عرض از

متغیرهای مدل در جدول زیر ارائه شده است:

روند

عرض از

روند

زمانی

مبدأ

زمانی

REER

- 2/11

- 1/16

- 0/11

- 1/30

OIL

- 0/06

- 1/11

- 0/11

- 1/16

GC

- 1/31

- 1/11

- 0/21

- 1/26

LQ

- 2/11

- 6/30

- 2/13

- 6/31

CF

- 6/11

- 3/33

- 6/61

- 02/11

OPEN

- 2/1

- 6/06

- 0/16

- 3/10

TT

- 2/21

- 6/011

- 0/61

- 1/31

مبدأ

جدول () 3؛ تعیی تعداي وقفه بهینه مدل

VAR

مقدارآماره شوارتز -بیزی ( )SBC

تعدايوقفه

- 2/21

1

- 6/16

0

- 1/63

2

- 6/26

6
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با توجه به این که در جدول ( ،)2کمترین مقیدار

در مرحله بعد ،الزم است وجود و یا عدم وجود

آماره شوارتز -بیزین در وقفة اول بهدستآمده است،

تعداد بردارهای همگرایی بیا اسیتفاده از آمیارههیای

میتوان بیان کرد که وقفه ب ینه میدل  ،VARبرابیر2

آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه بررسی شود .نتیایج

میباشد.

در جداول ( )1و ( )1ارائه شده است.
جدول( .)4آزمون حداکثر مقايیر ویژه ( ) λmax
مقدار بحرانی ير سطح

ارزش احتمال ير

%59

سطح %59
1/11

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار آماره آزمون

*r  0

r=1

36/11

61/66

*r  1

r=2

11/31

62/00

1/1110

*r  2

r=3

11/203

21/126

1/1110

*r  3

r=4

26/601

03/616

1/100

r4

r=5

1/363

02/106

1/33

منبع :یافتههای تحقیق
* معرف رد فرضیه صفر در سطح معنیدار  1/11میباشد.

جدول ( )9آزمون ماتریس اثر( ) λtrace
مقدار بحرانی ير سطح

ارزش احتمال ير

%59

سطح %59
1/11

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار آماره آزمون

*r  0

r 1
r2
r3

016/10

11/11611

003/130

36/163

1/11

31/301

12/301

1/11

21/336

21/1620

1/133

1/363

02/106

1/33

*r  1
*r  2
r 3
r4

r4
r5

منبع :یافتههای تحقیق
* معرف رد فرضیه صفر در سطح معنیدار  1/11میباشد.

با توجه به نتایج جداول ( )1و ( )1میتوان بییان
کرد که تعیداد بردارهیایی کیه توسی آمیاره آزمیون

بردارهای هم انباشیتگی ،ایین آمیاره آزمیون ،میسک
انتخاب قرار میگیرد.

ماتریس اثر بهدستآمیده ،برابیر سیه بیردار و تعیداد

در مرحله بعید الزم اسیت بیردار نرمیالیزه شیده

بردارهایی که توس آماره آزمون حداکثر مقادیر ویژه

نسبت بیه متغییر درونزای اول کیه در ایین مطالعیه

به دست میآید ر ار بردار است .حال بیا توجیه بیه

 REERمیباشد انتخاب شود .این بردار باید از نظر

اینکیه آمیاره آزمیون میاتریس اثیر تعیداد بردارهیای

عسمت ضرایب ،متناسب با تئوریهای اقتصادی بوده

کمتری را اعیسم مییکنید پیس بیرای تعییین تعیداد

و همچنین ضرایب بیردار ازلحیاد آمیاری معنییدار
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BEER

باشد .بردار ب ینه انتخاب شده در جیدول ( )3نشیان
داده شده است.
نتایج برآورد مدل  VECMداللت بر آن دارد کیه

جدول() 6؛ نتایج رابطه بلندمدت بی متغیرهای مدل

ضریب جمله تصیحیح خطیا (( )ECM)-0برابیر بیا

انحراف

مقدار آماره

معیار

استیوينت
-------

نشان میدهد در هر سال  01درصید از عیدم تعیادل
یک دوره نرخ ارز موثر واقعی در دوره بعید تعیدیل

t

نام متغیر

ضریب

REER

1

-----

OIL

3/303

3/434

2/10

GC

100/052

60/453

- 1/64

می شود .بنابراین ،فرایند تعدیل با سرعت نسبتاً کمی

LQ

16/423

3/656

4/44

به سمت تعادل گرایش دارد.

CF

-193/336

15/25

- 3/59

OPEN

-46/494

5/019

- 9/19

TT

-43/933

6/224

- 6/55

C

414/13

-------

-------

 -1/01بوده و در سیطح  %01معنییدار اسیت کیه

حال که مقادیر نرخ ارز میوثر واقعیی بیهوسییله
روش  BEERتخمین زده شد ،مقادیر انحیراف نیرخ

منبع  :یافتههای تحقیق

ارز موثر واقعی قابل محاسبه است و در نمودار زییر
نشان داده شده است.

با توجه به نتایج جدول فوق ،میتوان بیان کرد که :
نمويار ( )1انحراف نر ارز موثر واقعی
25

20
15
10
5
0
-5
-10

-15

منبع :یافتههای تحقیق

هرگاه مقدار انحیراف نیرخ ارز میوثر واقعیی از

داشت که طی دوره مورد بررسیی انحیراف نیرخ ارز

صفر بیشتر باشد REER ،بیش از حد ارزش گیذاری

موثر واقعیی دارای نوسیانات بسییاری بیوده اسیت.

شده است .با توجه بیه نمیودار( )0مییتیوان ا یار

به طوری که از سالهای ( 0632تیا  )0631و (0661
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علیرضا کازرونی ،زانا مظفری ،مریم کریمی کندوله و مسلم امینی

تییا  )0611مقییادیر انحییراف نییرخ ارز مییوثر واقعییی

نتایج بیانگر این است که سریهای زمانی یا از درجه

بزر تر از صفر بوده که این به معنیی بییش از حید

انباشتگی صفر بوده و در سطح ایستا هستند و یا در

ارزش گذاری پول ملی میباشد و از سال( 0633تیا

سطح ایستا نبوده و با یک مرتبه تفاضلگییری ایسیتا

 )0660و ( 0613تا  )0630مقادیر انحیراف کمتیر از

شده اند .بنابراین مشکلی به لحاد وجیود متغیرهیای

صفر بوده که در این سالهیا نیرخ ارز کمتیر از حید

( I)2و بیشتر وجود ندارد و میتوان به نتایج حاصله

ارزش گذاری شده است.از ابتدای دوره مورد بررسی

اطمینان داشت .وجود رابطه بلنیدمیدت بیهوسییلهی

یعنی سال 0631تا سال  0631تقریبا رونید انحیراف

آزمییون بنرجییی ،دوالدو و مسییتر ( )0332و مییدل

نرخ ارز نزولی بوده است کیه مییتیوان دلییل آن را

پویابررسی شده است 26که نتایج آزمون بییانگر ایین

افزایش حجم نقدینگی ،افزایش هزینههای دولیت و

است که مدل دارای رابطه بلندمدت اسیت .در ادامیه

بیوده

آزمون فروه کسسیک و آزمیون پاییداری ضیرایب

است.در سال  0611بیشترین مقدار انحراف نرخ ارز

بررسی شده که نتایج حاصل از آزمونهای تشخیص

را داریم که مقدار آن به 01/36درصد رسییده اسیت

و آزمییون ثبییات سییاختاری نشییان داد کییه فییروه

که نشان میدهد در این سیال  REERبییش از حید

کسسیییک بییرای تخمییین مییوردنظر برقییرار اسییت و

ارزشگذاری شده و در سیال  0636کمتیرین مقیدار

ضییرایب پایییدار هسییتند .و سییپس بییه ارائییه رابطییه

انحییراف نییرخ ارز را داریمکییه مقییدار آن -3/63

بلندمدت پرداخته می شود که تاثیر انحراف نیرخ ارز

درصداست.

موثر واقعی و متغیرهای کنترلی دیگر را بر صیادرات

کاهش حجم تجارت بیه دلییل وقیوع جنی

غیرنفتی میسنجد(.با توجه به طیوالنی شیدن بحیث
نتایج بررسی ایستائی متغیرها ،تخمین پوییای میدل،

 -2-4تخمی مدل عرضه صايرات غیرنفتی
به منظور برآورد مدل عرضیه صیادرات غیرنفتیی

آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر ( ،)0332آزمیونهیای

ایران با استفاده از روش  ARDLو دادههیای سیاالنه

تشخیص ،آزمون ثبات ساختاری ،رابطهی کوتاهمدت

 ،0631 -0630ابتیدا مانییایی متغیرهییا بییا اسییتفاده از

و ضریب تصحیح ارائه نشده است).

روش دیکیی فیولر تعمییمیافتیه (21 )ADFو آزمییون

نتییایج حاصییل از تخمییین بلندمییدت بییه روش

فیلیییپس -پییرون( 21)PPو آزمییون وویتکووسییکی،

 ،ARDLحداکثر با سه وقفه و معیار شوارتزبیزین در

فیلیپس ،اشمیت ،شین) 23(KPSSبررسی شده اسیت.

جدول ( )6ارائه شده است.

جدول( )3برآوري بلندمدت مدل عرضه صايرات غیرنفتی ایران پژوهش با استفايه از روش
ضریب برآوريی

متغیر

مقدار

1/112

1/106

3/111

LGDP

1/102

- 6/120

- 6/622

LRER

1/111

- 1/031

- 1/211

TT

1/102

2/661

- 1/111

MIS

P-Value

مقدار آماره

t

منبع :یافتههای تحقیق
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با توجه بیه نتیایج جیدول ( ،)6متغیرهیای نیرخ
واقعی ارز  ،انحراف نرخ ارز میوثر واقعیی و رابطیه

BEER

صادرات غیرنفتی ایران بیا اکثیر مطالعیات صیورت
گرفته در داخل و خارج از سازگار میباشد.

مبادله تثثیر منقی و معنیداری بر صیادرات غیرنفتیی
ایران دارد ،متغیر تولید ناخالص داخلیی اییران تیثثیر

 -9نتیجهگیری و بحث

مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتیی اییران دارد.

در این مطالعیه بیرای بیرآورد انحیراف نیرخ ارز

به طوری که ضریب واقعی نیرخ ارز -6/622اسیت و

موثر واقعی ابتدا بیا اسیتفاده از روش  BEERرفتیار

بدین معنی است که با یک درصید افیزایش در نیرخ

نرخ ارز موثر واقعیی تعیادلی بیهوسییله میدل هیم-

واقعی ارز  ،صیادرات واقعیی 6/622درصید کیاهش

انباشتگی جوهانسون میورد بررسیی قیرار گرفیت و

مییابد ،ضریب انحراف نرخ ارز موثر واقعی یا همان

مقادیر بالقوه نرخ ارز واقعی تخمین زده شد و سپس

کشش صادرات غیرنفتی نسبت به انحیراف نیرخ ارز

با استفاده از مدل کمین ( )2110و البیداوی ()2106

موثر واقعی برابر با  -1/111است وبدین معنی است

انحراف نرخ ارز موثر واقعی محاسبه گردید که نتایج

که با یک درصد افزایش در انحیراف نیرخ ارز میوثر

نشان دادکه در طی دوره مورد بررسی نرخ ارز میوثر

واقعی ،صادرات غیرنفتی1/111درصد کیاهش میی-

واقعی همواره دارای انحراف مثبت و منفی بیوده کیه

یابدو با افزایش انحراف نرخ ارز موثر واقعیی هزینیه

نشییان میییدهیید اییین نییرخ گییاهی بیییش از حیید

تولید کاالهای قابیل تجیارت افیزایش میییابید کیه

ارزش گذاری شده و گاهی کیم ارزش گیذاری شیده

موجب انتقال منابع از بخش تولیدی بیه بخیش غییر

است .انحراف نیرخ ارز میوثر واقعیی در طیی دوره

مولد و تولید کاالهای غیرقابل تجارت میشود .ایین

مورد بررسی همواره دارای نوسان بوده است که این

مورد در اکثر مطالعیات داخلیی و خیارجی صیورت

نشان دهنده اختسف دائمی بین نرخ ارز مشاهده شده

گرفته مانند مطالعه بقندان و فرجزاده ( ،)0632آمیادو

و بالفعل بوده است.در سال  0611و  0636به ترتیب

( )2100دیده میشود و منفی بیودن ایین ضیریب را

بیشترین و کمترین مقدار انحیراف را دارییم .سیپس

تائید میکند .در واقع انحراف نرخ ارز موثر واقعیی ،

تثثیر انحراف نرخ واقعی ارز بیر صیادرات غیرنفتیی

یکی از موانع و عوامیل بازدارنیده توسیعه صیادرات

ایران طیی دوره زمیانی 0631-0630بررسیی شید.با

غیرنفتی است.ضریب رابطه مبادله برابیر بیا -1/211

توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل میتوان گفیت

است یعنی با یک درصد افیزایش در رابطیه مبادلیه،

کیه در بلندمییدت همییه متغیرهیای توضییحی ،تییثثیر

صادرات غیرنفتی1/211درصد کاهش مییابد ضریب

معنیداری بر صادرات غیرنفتی ایران دارنید .در ایین

تولید ناخالص داخلی برابر با  3/111است که با یک

راستا متغیرهای نرخ واقعی ارز انحراف نرخ ارز موثر

درصد افیزایش در تولیید ناخیالص داخلیی ج یان،

واقعی و رابطه مبادله طیی دوره زمیانی موردبررسیی

صییییادرات غیرنفتییییی  3/111درصیییید افییییزایش

تثثیر منفی بر صادرات غیرنفتی اییران داشیته اسیت.

می یابدبرآورد مدل تصحیح خطیا نییز نشیان داد کیه

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران ،تثثیر مثبتی بیر

تقریبییاً دو دوره الزم اسیییت تییا عیییدم تعیییادل در

صادرات غیرنفتی ایران میگیذارد .عسمیت و انیدازه

کوتاه مدت تعدیل شود تیا رابطیه تعیادلی بلندمیدت

ضرایب ساختاری بلندمدت و کوتاه مدت بیا تئیوری

برقرار شود .نتایج به دستآمده از برآورد مدل عرضه
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علیرضا کازرونی ،زانا مظفری ،مریم کریمی کندوله و مسلم امینی

اقتصییادی سییازگار اسییت .اییین نتیجییه بییا نتییایج

به آنها اشاره شد را مور بررسی قرار دهند و

بهدستآمده در بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته

راهکارهایی مناسب و سازگار با اقتصاد ایران

در کشورهای درحال توسعه و توسیعهیافتیه سیازگار

برای کنترل این عوامل ارایه دهند.

است .برآورد مدل تصحیح خطیا نییز نشیان داد کیه

 با توجه به اثیر منفیی انحیراف نیرخ ارز بیر

تقریبییاً دو دوره الزم اسیییت تییا عیییدم تعیییادل در

صییادرات غیرنفتییی میییتییوان گفییت کییه

کوتاه مدت تعدیل شود تیا رابطیه تعیادلی بلندمیدت

سیاست های ارزی بهگونهای طراحی شود که

برقرار شود.

نرخ واقعی ارز به سمت سطح تعادلی سیوق

با توجه به نتایج این تحقیق و عوامیل بنییادی در

یابد و از انحراف نرخ ارز کاسته شود .بیدین

نظر گرفته شده موثر بر نرخ ارز تعادلی انتظار میرود

منظور کاهش ارزش اسمی پول بهعنوان یک

برنامهای ج ت کنترل و تعیین صحیح نرخ ارز پیی-

راهحل ج ت از بین بردن انحیراف نیرخ ارز

ریزی گردد و پیشن ادات زیر ارائه میگردد:

موثر واقعی از مسیر تعادلی بلندمدت مطیرح

 با توجه به تثثیر مثبت قیمت نفت بر نرخ ارز

میباشد و اگر این کار در حالتی انجام شیود

تعادلی به سیاست گذاران اقتصیادی پیشین اد

که انحراف در نرخ ارز وجود داشته باشید و

میشود که مدیریت انعطاف پذیری نیرخ ارز

باسیاست های مناسب همراهیی شیود کیه از

اسمی را بیر اسیاس قیمیت نفتمیدنظر قیرار

افزایش قیمتها در کشور جلوگیری به عمل

دهند.

بیاورند راهحل مثثری برای حیذف انحیراف

 با توجه به تثثیر منفی جریان سیرمایه ،رابطیه

نرخ ارز موثر واقعی از مسیر تعادلی میباشد.

مبادله و درجه باز بودن تجاری بیر نیرخ ارز
بلندمدتبه سیاستگیذاران اقتصیادی پیشین اد

فهرست منابع

میشیود از طرییق سیاسیتهیای تجیاری و

 ابریشمی حمید ,م رآرا ،محسن،)0616( .

تعرفههیای وارداتیی و صیادراتی بیه کنتیرل

انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاستهای

جریان سرمایه بپردازند.

تجاری در اقتصاد ایران ،پژوهشنامه بازرگانی،

 با توجه به تثثیر مثبت حجم نقدینگی بر نرخ

دوره  , 3شماره  ،66صص.0-11

ارز بلندمدت پیشن اد میشود سیاست گذاران

 برقندان ،ابولقاسم و زکریا ،فرج زاده،)0632( .

اقتصادی با اعمال سیاستهای پولی مناسیب

اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصوالت

شیرای الزم بییرای تعیییین صییحیح نیرخ ارز

کشاورزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال،20

موثر واقعی را فراهم آورند.

شماره  ،12صص .036-220

 با توجه به نتایج ایین تحقییق کیه نشیان داد

 حسفی ،حمید رضا .اقبالی ،علیرضا .گسکری،

اقتصاد ایران دارای انحراف بسیاری در نیرخ

ریحانه ،)0616(.انحراف نرخ واقعی ارز و رشد

ارز موثر واقعی بوده اسیت لیذا بیه محققیان

اقتصادی در اقتصاد ایران ،پژوهشنامه بازرگانی،

بعدی پیشن اد میگردد که عوامیل میوثر بیر

دوره  ،1شماره ( 6پیاپی ، )01صص.036-011

انحراف نرخ ارز موثر واقعیکه در این تحقیق
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