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بهجای) پول داخلی« ،دالریشدن» نامیده میشود .در دالریشژدن غیررسژمی ،مژردم
یک کشور بهخاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلژی
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دالری شده است .شاخص دالری در سال  3117بژه  1/12و در سژال  3176بژه 1/77
رسید و تا سال  3136به علژت برگشژتناپژذیری دالریشژدن مانژدگار شژد .شژاخص
دالریشدن از سال  3136ابتدا کاهش و سپس افزایش یافژت؛ بژهطژوریکژه در سژال
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این منظور باید طی حداقل  31سال از وارد شژدن شژوکهژای منفژی (شژامل ارزی و
تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.
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مقدمه
تورکهن ،انال کنهش ارزش 1رهنل اهمان و جااب یبودن یمخ اهامه اانیک
افواهش ت نضن اما ،ارزهن ،خنرج پمقدرت شده است .عالوهام اه
در انزارهن ،خودرو خنرج

موجا

خمهدوفموش

لوازک خنیگ و دهجیتنل و حت مسک هن ،لوکس و...

ان معندل رهنل دالر هن خود دالر افواهش قنونق کنال و اساتفنده از ارزهان ،خانرج
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

ا عنوان وسیلة مبندل در آن افواهش رهسک ورشکساتگ شامکتهان اان توجا اا
افواهش معندل رهنل اده ارز ،آیهن (مثل شمکتهن ،سیمنی و )...پمریگتم شدن
یمخ ارز و ی ش آن در اودج دولت و ...یشانی هانه از دالر،شادن اقتصاند اهامان
است.
اما ،پول در اقتصند وهنر وظیفة اسنس وسیل مبندل

2

معینر سنجش 3ذخیامه

ارزش 4و معینر پمداختهن ،تأخیم 5،دریظم گمفت م شود .وقتا پاول ملا هاک
کشور ا دالهل مختلف ازجمل تورک هن ،شدهد کنهش مداوک ارزش پول و ا ثبنت
اقتصند ،یتواید وظنهف خود را ایجانک دهاد هاک ارز خانرج انثبانت و پمقادرت
(ا ل

دالر اممهکن) در ایجنک هک هن ایشتم از وظنهف پول جنهگوه پول هک کشاور

م شود ک ا ونی موقعیت «دالر،شدن »6م گوهند ).(Calvo and Vegh, 1992

1. Depreciation
2. Medium of Exchange
3. Unit of Account
4. Store of Value
5. Standard of Differed Payments
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6. Dollarization

دو یوع دالر،شدن وجاود دارد :دالر،شادن رسام (قانیوی ) 1و یمرسام
(خودا خود .2)،در دالر،شدن رسم دولت پول خنرج را ا عناوان پاول راها
جنهگوه پول داخل هن مکمل آن معمف م کناد؛ منیناد تجماا کشاورهن ،پنینمان
اکوادور و السنلوادور .در دالر،شدن یمرسم ممدک هک کشور ا دلیل تورک شادهد
و کنهش مداوک ارزش پول مل تمنهل ا یگهدار ،پول داخل یداریاد و اخشا از
پول خود را تبدهل ا پول خنرج م کنند .مثال تجماا آرژایتای و تمکیا

(Civcir,

).2005; Salvatore, 2003; Feige et al, 2003
دالر،شدن یمرسم شانمل جنیشاین پاول 3و دالر،شادن مانل (جنیشاین
داراه ) 4است .جنیشین پول زمنی اتفنق م افتد ک هک ارز خانرج تان حاد ،هان
ا طور کنمل ا عنوان هک واحد سنجش و وسیلة مبندلا اساتفنده شاود .دالر،شادن
منل اشنره ا جنیشین داراه هن ،پول خنرج ان داراه هن ،پول داخل دارد هان
ا عبنرت استفنده از ارز خنرج ا عناوان ذخیامه ارزش اسات (فیاگ و همکانران
دالر،شدن یمرسم تواینه م نمنت پاول در درهنفات حاقالضامب از پاول
داخل را کنهش م دهد و دریهنهت یمرسم منعکسکننده امداشتهن ،شهمویدان
از ثبنت رژهم پول و سیستم انیک داخلا و اعتبانر سینساتهان ،پاول اسات کا
تالشهن ،دولت در ا کنرگیم ،منلینت تورم ان اعمنل منلینت ضمن ام داراه هن،
پول داخل را خنث م کند؛ انناماه

اطالع از وسعت دالر،شدن موضاوع مهام

در مبحه اصول گستمش دالر،شدن است کا در آن اثام سینسات پاول داخلا
کمتم و دخنلت یمخ ارز واقع خطمینکتم است.
دالر،شدن دالهل متعدد ،دارد ک م توان آن را در دو دست عوامال اقتصاند،
و یهند ،ت سیماند ،کمد

(Esquivel-Monge, 2007

لشکم.)7 :7830 ،

 .9عوامل اقتصادی :مهمتمه عنمل اقتصند ،دالر،شدن تاداوک تاورک شادهد
1. Official or de Jure Dollarization
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2. Unofficial or de Facto Dollarization
3. Currency substitution
)4. Financial Dollarization (Asset Substitution
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داخل است زهما تورک قدرت خمهد پول مل را کنهش م دهاد .از دهگام عوامال
اقتصند ،م توان ا کنهش مداوک ارزش پول مل

منف اودن یمخهن ،واقع اهامه

فمار سممنه و… اشنره کمد.
 .2عوامل نهادی :مهمتمه عوامل یهند ،شنمل درج آزاد ،اانزار ارز درجا
انز اودن اقتصند و وگویگ توسع انزارهن ،منل داخل است.
الف ا درج آزاد ،انزار ارز :همو انزار ارز آزادتم انشد هوهن هان ،تعاوه
ای ارز داخل و خنرج کمتم است؛
ب ا درج انز اودن اقتصند :همو در تجنرت اای المللا اا عناوان ساهم از
 GDPاهمیت ایشتم ،داشت انشد یینز ا ارز خنرج ایشتم خواهد اود؛
ج ا وگویگ توسع انزارهن ،منل داخل  :اگم ا ایدازه کنف ااوارهان ،مانل
امحس
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

111

ارز داخل وجود یداشت انشد عنملی اقتصند ،اا تعاوه

منل امحس

اان ااوارهان،

ارز خنرج تمنهل خواهند داشت.

تورکهن ،انال و افواهش شدهد یمخ ارز اا طاور وشامگیم ،یامخ اانزده ارز
داخل را یسبت ا ارزهن ،خنرج کنهش م دهد ک اه امم سب

تمنهال عانملی

اقتصند ،ا ارز قو،تم م شود .اه ایت نلهن در ااتدا ان ایگیوه جنیشین داراه ااما،
جلوگیم ،از هوهن هن ،کنهش ذخیمه ارزش پول است و سپس اا جنیشاین پاول
منجم م شود .تداوک اه وضعیت م تواید ا ایعطنفینپااهم( ،امگشاتینپااهم)،

1

دالر،شدن منجم شود (فیگ و همکنران .)0228
یگهدار ،ارز خنرج توسط سنکننن داخل

دالر،شدن تل

یما شاود؛ زهاما

ممک است ا دالهل یهند ،و تنرهخ (ا عنوان مثانل صاندرات هان ساممنه گااار،
خنرج در داخل کشور) اه ارزهن ،خنرج در داخل کشور وجود داشات انشاند.
دالر،شدن زمنی اتفنق م افتد ک سطح اه ارزهان ،خانرج متاأثم از متییمهان،
اقتصند ،منیند یمخ اهمه واقع
ان توج ا مطنل

یمخ تورک یمخ ارز و ...انشد.

مطمحشده اه مطنلع در پ پنسخگوه ا پمسشهن ،زهام

است.
)1. Hysteresis (Irreversibility

 .7آهن اقتصند اهمان دالر ،شده است؟
 .0اما ،مهنر پدهده دالر،شدن و اقدامنت پیشنهند م شود؟
 .1مروری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران
اهتمه عملکمد یمخ تورک در اقتصند اهمان مماوط اا دها  12و سانلهان ،قبال از
 7812است؛ ا گوی ا ،ک در سنلهن 7883 ،تن  7812یامخ تاورک عمومانً در ساطح
کمتم از  1درصد حفظ شده و در امخ از سنلهن منف ییو اوده است.
اقتصند اهمان یخستی شوک یفت را در سنل  7818تجما کمد .ط هاک سانل
درآمد یفت یودهک ا س اماام شد و در سنل  7818ا حدود  07میلینرد دالر رساید
و پس از آن ان آهنگ مالهم افواهش پیادا کامد ولا در سانل  7811کانهش هنفات.
درآمد حنصل از افواهش شدهد قیمت یفت در سنل  7818االفنصل ا اودج منت ال
شد و دولت اودج ا ،ا شدت ایبسنط را اجما کمد .ا ر ام افاواهش شادهد حجام
ی دهنگ در سنل  7818یمخ تورک در سنل  7811کنهش هنفت و از  71/1درصد ا
حدود  01درصد در سنل  7811رسید.
پس از ای الب و در دوره جنگ ا علت تحمهمهن و کمباود کنالهان دولات اا
سهمی اند ،کنالهن و توزهع کوپن (پمداخات هنرایا ) رو ،آورد .افاواهش ی ادهنگ
واقع در یخستی سنلهن ،جنگ اهمان و عاماق کا ینشا از کسام،هان ،اودجا
دولت است یمخ تورک را از حدود  72درصد در سنل  7811ا ایش از  08/1درصد
در سنل  7819رسنید .یمخ تورک از سنل  7812تن سنل  7811ط هک رویاد کنهشا
از حدود  08درصد ا حدود  1/9درصد کنهش هنفت امان پاس از طا هاک رویاد
افواهش ا حدود  03/9درصد در سنل  7811رسید.
ان پنهنن هنفت جنگ تحمیل

یمخ تورک ا سمعت کانهش هنفتا و اا حادود 9

درصد در سنل  7819رسید امن پس از آن یمخ تورک ا علت ایجنک سینسات تعادهل
اقتصند ،ان شتنب اناله افواهش هنفت ا یحاوی کا در سانل  7811اا حادود 12
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حدود  72درصد رسید .امن تورک از سنل  7811شتنب گمفات و ظامف دو سانل اا

درصد ییو رسید .سپس یمخ تورک مجادداً کانهش هنفتا و در سانل  7811اا 71/1
درصد رسید.
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در سنلهن 7811 ،تن  7831ااتدا تورک ا علات کانهش قیمات یفات و کسام،
اودج دولت افواهش هنفت و ا  02درصد در سانل  7813رساید و ساپس کانهش
هنفت و در سنل  7831ا  70درصد رسید.
در سنل  7831ا علت افواهش شدهد درآمدهن ،یفت و اودجا هان ،ایبسانط
دولت یمخ تورک ا  01/1درصد افواهش هنفت و سپس در سنل  7833تورک کانهش
هنفت و ا  72/1درصد رسید .از سنل  7833ا اعد ا دلیل ایبسنط اودج ا ،افاواهش
شدهد کسم ،اودج دولت افواهش تحمهمهان ،اقتصاند( ،محادودهت واردات) و
افواهش یمخ ارز (افواهش قیمت کنالهن ،واردات ) یمخ تورک افواهش هنفت و در سانل
 7892ا  07/1درصد و سپس در سنل  7897ا  87/1درصد رسید .یماودار شامنره
( )7یمخ تورک از سنل  7883تن  7897را یشنن م دهد.
نمودار شماره ( .)3نرخ تورم از سال  3113تا 3133
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منبع :دادههن ،سم ،زمنی انیک ممکو ،جمهور ،اسالم اهمان و ممکو آمنر اهمان

 .2پیشینه تحقیق
مطنلعنت اولی در مورد دالر،شدن مماوط ا اواخم ده  7912و اواهل دها 7932
پس از رهن کمدن سیستم امت وودز 1اوده است ک ا عنوان هک توضایح جانهگوهن
اما ،یوسنینت ایش از حد یمخ ارز در کشورهنه ان یظنک ارز ،شننور دریظم گمفتا
1. Bretton-Woods

سیست برتن وودز ( )1590 -1501یک سیست پایه طال ـ ارز بود ،در این سیست ایاالت متحده امریکـا هـر
اون( طال را در سح  39دالر تثبیت کرد و پول سایر کشورها با نرخ ثابتی نسبت به دالر تعریف شـده بـود.
علت اصلی فروپاشی سیست برتنوودز کسری عظی تراز پرداختهای ایاالت متحـده امریکـا در سـالهـای
 1507و  1501بود.

م شود.
گورـدوتی و رودررگـز ) (Guidotti and Rodriguez, 1991در م نلا ا ،اان عناوان
«دالر،شدن در اممهکن ،التای  :آهان قانیون گمشانک معکاوس اسات؟» اا امرسا
دالر،شدن کشورهن ،اممهکن ،التای شانمل اولیاو ،مکوهاک پامو و اوروگوئا
م پمدازید .آیهن یتیج گمفتند ک تیییمات زودگار در تاورک ممکا اسات تاأثیمات
دائم ام درج دالر،شدن اقتصند (ا عنوان یموی مکوهک و اولیو )،داشات انشاد.
آزادسنز ،منل هن امداشت محدودهتهن ،فعنلیتهن ،منل

حت ادون تیییام تاورک

ممک است ا فماهند دالر،شدن منجم شود.
کمین و اررکسون ) (Kamin and Ericsson, 2003در م نل ا ،ان عنوان «دالر،شدن

پس از اامتورک 1آرژایتی » ا امرس دالر،شدن در آرژایتای پاس از اامتاورک سانل
 7939ان استفنده از دو روش سپمدههن ،ارز ،و داراه هن ،دالر ،سانکننن داخلا
آرژایتی م پمدازید .یتنه هم دو روش سپمدههن ،ارز ،و تخمی داراه هن ،دالر،
فیگ و همکانران ( )0228در م نلا ا ،اان عناوان «دالر،شادن یمرسام در
اممهکن ،التی

جنیشین پول و اثمات جنیب شبک و امگشتینپاهم »،ان اساتفنده از

اثمات جنیب شبک ا امرس دالر،شدن یمرسم در آرژایتی م پمدازید .اامآورد
مدل اثمات جنیب شبک یشنن م دهد ک آستنی سطح دالر،شدن اما ،آرژایتای در
حدود  81درصد است .یتنه اه مدل یشنن م دهد ک در سطوح دالر،شدن انال و
پنهی وضعیت پنهادار ،وجاود دارد امان در ساطوح میانی ینپنهادار اسات؛ هعنا
دالر،شدن یمرسم (خودا خود )،م تواید از عواق

اعاد ،هاک احامان پاول

انشد و انزگشت از آن اسینر مشکل است.

کرارگ و والر

)and Waller, 2004

 (Craigدر م نلا ا ،اان عناوان «دالر،شادن و
1. Hyperinflation

به تورم غیرقابهکنترل (تورم ماهانه بیع از  97درصد) ابرتورم گفته میشود .در شـرای ابرتـورمی قیمـتهـا
بسیار سریع افاایع مییابند و پول کشور بـهسـرعت ارزش خـود را از دسـت مـیدهـد .اقتصـاد آرژانتـین از
می 1525تا مار  1557با پدیده ابرتورم روبهرو بوده است ،بهگونهایکه تورم ساالنه آرژانتین در سال 1525
به 12777درصد رسید و بیشترین تورم ماهیانه نیا در ماه ژوایه  1525حدود  152درصد بود.
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یشنن م دهد ک اقتصند آرژایتی ایش از م دار مورد ایتظنر دالر ،شده است.
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مبندل ارز» ان استفنده از مادل جساتجو ،پاول دو ارز 1،اا امرسا دالر،شادن
پمداختند .هنفت هن یشنن م دهد ک دالر،شادن یتیجا طبیعا اهینا سانز ،عانملی
اقتصند ،در اماام ارزهن ،داخل پمرهسک و پنسخ انزار ا سینستهان ،ااد دولات
است .همچنی دالر،شدن کنمل ان هک ارز گستمده م تواید رفنه را اهبود اخشد.
سیوسیر ( )0221در م نل ا ،ان عناوان «دالر،شادن و عوامال الندمادت آن در
تمکی » اان اساتفنده از هاک مادل پورتفاو ،گساتمده اا امرسا عوامال ماؤثم اام
دالر،شدن اقتصند تمکی م پمدازد .سیوسیم از روش  2VARاما ،تخمی مدل فاوق
استفن ده کمد و یتیج گمفت ک تفنوت یمخ اهامه و یامخ ارز موردایتظانر متییمهان،
نل

در تعیی دالر،شدن اقتصند تمکی هستند.

رنوسا

)2008

 (Yinusa,در م نل ا ،ان عنوان «ارتبنط ای دالر،شدن و یوسنن یمخ

ارز :روش تنوع پورتفو 3،در ییجمه » ا امرس جهت علیت دالر،شادن و یوسانن
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یمخ ارز در کشور ییجمه اما ،دوره  7931تن  0228م پمدازد .یتنه آزماون علیات
گمیجاام 4یشاانندهنااده رااطا دوطمفا ااای یوساانینت یاامخ ارز اساام و شاانخ
دالر،شدن است .اناه حنل ا یظم م رسد علیت از دالر،شدن ا یوسنینت یمخ ارز
قو،تم و نل

است .اه امم یشنن م دهد سینستهنه ک هدف آن کانهش یامخ

ارز در ییجمه است در ااتدا انهد موضوع دالر،شدن را امرس کنند.
کاســتیلو و همکاانران

)et al, 2012

 (Castilloدر م نل ا ا ،ااان عنااوان «تخماای

دالر،شدن یسب ان هک مدل تعندل عموم تصندف  :ان روهکمد ایوه » ان اساتفنده از
دادههن ،کشور پمو ا ارزهنا دو یوع از دالر،شادن هعنا جنیشاین پاول ) 5(CSو
1. Dual Currency Money Search Model
2. Vector Autoregressive
3. Portfolio diversification

در روش تنوع پورتفوی فرض میشود که ساکنان داخلی در پورتفوی خود ترکیبـی از دارایـیهـا برحسـب ارز
داخلی (مانند پول ن د ،سپردههای بانکی ،اوراق قرضه داخلـی و )...و دارایـیهـا برحسـب ارز خـارجی (ماننـد
ارزهای خارجی ،سپردههای ارزی ،اوراق قرضه خارجی و  )...نگهداری میکنند .در این مدل سـه دارایـیهـا
برحسب ارز خارجی در پورتفوی ساکنان داخلی ،نشاندهنده شدت دالریشدن است.
4. Granger Causality
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5. Currency Substitution

دالر،شدن قیمت ) 1(DPم پمدازید .آیهن ان استفنده از هک مدل تعندل عموم پوهن،
تصندف ) 2(DSGEیهوکینوه هن یشنن م دهند ک ان از ای امدن دالر،شدن واکانش
تولید و مصمف یسبت ا شوک سینستهن ،پول دو اماام م شود و از کنیانل یامخ
اهمه سینست پول مؤثمتم است.
در زمین دالر،شدن و جنیشین پول در اقتصند اهمان مطنلعنت محدود ،ایجانک
شده است مطنلعنت ایجنکشده در داخل از کشور شنمل خلعتبام )7813( ،زالپاور
( )7818هودانپننه و خیناانی ( )7811لشاکم )7830( ،و طهمایچیانن و یاوروز،
ایمم ( )7839م انشند .از ایت ندات ک ا اه مطنلعنت م تاوان وارد دایسات اها
است ک تمنک مطنلعنت تجما ایجنکشده در اقتصند اهمان اام جنیشاین پاول تممکاو
کمدهاید درحنل ک جنیشین پول حنلت حد ،دالر،شدن اسات .اقتصاند اهامان اان
پدهده دالر،شدن آن هم از یوع دالر،شدن منل روا رو اسات؛ زهاما اان توجا اا
افواهش ت نضن ،سفت انز ،دالر ایشتم سنکننن داخل از دالر اا عناوان هاک داراها
خلعتبم )7813( ،در م نل ا ،ان عنوان «اقتصند دالر ،و سپمدههن ،ارز :،احه
یظم ،و مفانهیم آن از دهاد اقتصاند کاالن» اا احاه توصایف و یظام ،در ماورد
دالر،شاادن و جنیشااین پااول ما پاامدازد .خلعتباام ،وههگا هاان ،دالر،شاادن را
امم شمنرد فممول محنسب جنیشین پول خنرج ا پول مل را ارائ م کناد و در
پنهنن ا معنه

دالر،شادن اقتصاند ما پامدازد و اام جنبا هان ،تخمهبا عنرضا

دالر،شدن از دهدگنه اقتصند مل تأکید م کند .خلعتبام ،در مطنلعا خاود رهساک
سینس و ایتظنر کنهش ارزش پول مل را مهمتمه متییمهن ،ماؤثم اام دالر،شادن
اقتصند اهمان م داید.
زال پور ( )7818در پنهننینم کنرشننس ارشاد خاود اان عناوان «جنیشاین ارز
ا جن ،پول مل در اقتصند اهمان» جنیشین ارز ا جن ،پول مل را وضعیت م دایاد
ک پول مل از پس کنرکمدهن ،سنت اش امیم آهد و ا ینونر حوزه یفوذ خاود را در
اقتصند مل ا پولهن ،خنرج م سپنرد .زالپور حجم دالرهن ،درحانلگامدش را
1. Price Dollarization
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium
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منل (ی ااوار معنمالت ) استفنده م کنند.
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از تفنوت ارقنک واردات و صندرات ا دسات آورده و درجا جنیشاین پاول ) (CSرا
محنسب کمده است .و ،علت اصل دالر،شدن اقتصند اهامان را تفانوت وشامگیم
یمخ رسم ارز ان یمخ انزار سینه ارز و افواهش یناطمیننی و ینپنهدار ،اقتصاند اهامان
در سنلهن ،پس از ای الب اسالم م داید.
رزدان پناه و خیابانی ( )7811در م نل ا ،ان عناوان «جانهگوهن پاول ملا » اا
امرس جنهگوهن پول و دالر،شدن در اقتصند اهمان در سانلهان 7819 ،تان 7810
پمداختند .آیهن ان تلفیق روش کمی و ارهکساون ( )7998و روش اامدار هامجمعا
جوهنیسون جوسیلیوس ) (Johansen-Juselius, 1990, 1994یتیج گمفتند ک اقتصند اهمان
دالر ،شده است و علت دالر،شدن اقتصند اهمان در سانلهان ،پاس از ای االب را
کنهش ارزش رهنل محدودهتهن ،انزارهن ،منل و سممنه ممنوعیت ایتشنر اوراق
قمض کمرویق اودن انزار اورس و تورک م دایند.
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لشکم )7830( ،در رسنل دکتم ،خود ان عنوان «تحلیل پدهده جنیشین پاول و
عوامل مؤثم ام آن (مورد اهمان)» ان استفنده از روشهن ،کمین و اررکسون ()0228
االررن ) (El-Erian, 1988و بوردو و چـودری ) (Bordo and Choudri, 1982اا امرسا
جنیشین پول در اقتصند اهمان پمداخت .لشکم ،یتیج گمفات کا درجا جنیشاین
پول در اهمان ان یمخ تورک داخل و یمخ ارز در انزار مواز ،رااط مست یم و ان تولیاد
ینخنل

داخل رااط عکس دارد .همچنی عوامل موثم ام درج جنیشاین پاول در

اهمان شنمل اختالف ای یمخ اهمه داخل و خنرج
انزار مواز ،و حجم واردات هستند.

طهمایچینن و یوروز ،ایمام ( )7892در م نل ا ،اان عناوان «آزماون جنیشاین
پول در اهمان :کنرامد ،از الگو ،خودانزگشت اان وقفا هان ،تاوزهع ) »(ARDLاا
امرس جنیشین پول در اهمان ان استفنده از دادههن 7810 ،تن  7811پمداختناد .آیهان
یشنن دادید ک جنیشین پول در اقتصند اهامان اتفانق افتانده اسات امان شادت آن را
امرس یکمدید .درحنل ک الزم تح یاق و پاهوهش در اها زمینا امرسا شادت
جنیشین پول است اهنک ارزهن ،خنرج جنیشی پاول هاک کشاور هساتند امام،
ادهه م انشد.
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یمخ تورک داخلا

یامخ ارز در

 .3الگوی نظری تحقیق
 .3-1تابع تقاضای پول در اقتصادهای دالریشده

اررکسون و کمین ) (Ericsson and Kamin, 2008هک تهاور ،اساتنیدارد ت نضان ،پاول
ا صورت زهم دریظم گمفت اید:
()7

d

M
 f Y , R 
P

ک  M dت نضن ،اسم پول  Pساطح قیماتهان  Yمتییام م یانس( 1منیناد درآماد
واقع )  Rامدار انزده داراه هن ،مختلف (منیند یمخ ارز یامخ تاورک یامخ اهامه
و )...است .ت نضن ،واقع پول ان  Yو ان عننصم ،از  Rک شنمل پول هساتند رااطا
مست یم و ان عننصم ،از  Rک م توایند جنیشی پول انشند رااط معکوس دارد.

بهمنی اسکوری ) (Bahmani-Oskooee, 1996اهمن اسکوه و رحمان
) Oskooee and Rehman, 2005و اهمن اسکوه و تانکو (Bahmani-Oskooee and Tanko,
(Bahmani-

واقع ا عنوان متییم م ینس و از متییمهن ،یمخ تورک و یامخ ارز اا عناوان اانزده
داراه هن ،رقی

پول استفنده شود .در ایشتم کشورهن ،درحانلتوساع یامخ اهامه

ا جن ،آیک از سو ،سنزوکنر انزار تعیی شود ا صورت ادار ،و دساتور ،تعیای
م گمدد .ا عبنرت دهگم تأثیم عملکمد قنیون عمض و ت نضن در اانزار پاول در یامخ
اهمه منعکس یم شود و عمومنً یامخ اهامه معیانر مننساب ااما ،یشانن دادن هوهناة
فمصت یگهدار ،پول ییست .ان توجا اا عادک توساع مانل در اکثام کشاورهن،
درحنلتوسع از یمخ تورک و یمخ ارز ا عنوان متییمهن ،هوهنا ا فمصات یگهادار،
پول استفنده م شود .مدل آیهن ا صورت رااط ( )0است:
()0

Ln(mt )  a  bLnYt   c t  dLnext    t

ک در آن  mtمنیده واقع پول  Ytدرآمد واقع ا عنوان متییام م یانس   tیامخ
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) 2006پیشنهند کمدید در تناع ت نضن ،پول کشورهن ،درحنلتوسع از متییام درآماد

تورک  extیمخ ارز و  aعمض از مبدأ است.
1. Scale Variable
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کمی و ارهکسون ( 0228و  )0223تناع ت نضن ،پول الندمدت لگنرهتم ا خط
زهم را اما ،اقتصند آرژایتی دریظم گمفت اید:
()8

max

m  p   0   1R   2p   3e   4p

ک در آن  mلگنرهتم ت نضن ،پول  pلگنرهتم شنخ
یمخ اهمه داخل سپمدههن ،انیک

قیمت مصمفکننده داخلا

R

 eلگنرهتم یمخ ارز است .تناع ت نضن ،پول کمی

و ارهکسون از دو جهت یسبت ا تناع ت نضن ،پول استنیدارد تفنوت دارد .یخسات
اما ،اقتصندهن ،اامتورم

1

هک متییم م ینس منیناد  GDPحااف شاده اسات .دوک

شنمل هک متییم ومخ دیدها ،است ک ان حداکثم یمخ تورک تن اه تانرهخ
یشنن داده م شاود .عالماتهان ،ماورد ایتظانر ااما ،ضاماه

p max

 2  0 1  0
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  4  0  3  0هستند ان توج ا اهنک ( Rیمخ اهمه) ( pیمخ تورک) ( eیامخ
کنهش ارزش پول مل ) هستند و  p maxدر سماسم یموی ا طور هکنواخت افواهش

م هنااد   4داللات اام کانهش ت نضان ،پاول اان توجا اا افاواهش تاورک قبلا
(امگشتینپاهم ،دالر،شدن) دارد.

در مدلهن ،اقتصند ،شنمل اثم ومخدیدها ،فمض ام اه است کا متییام وااسات
ا تیییمات در هک از متییمهن ،توضیح کلید ،ا طور ینمت نرن واکنش یشنن ما دهاد
ان توج ا اهنک متییم توضیح درحنل افواهش هن کنهش است .اثم ومخدیادها ،در اها
مدلهن معموالً از طمهق گنجنیدن حداکثم ارزش گاشت هک متییام مسات ل هان حاداکثم
ارزش گاشت متییم وااست ااما k ،دوره اخیام تخمای زده ما شاود .اها مفهاوک در
زمین هن ،مختلف اقتصند کنرامد ،منیند یظمه مصمف و اقتصند پول اعمنل شاده اسات
).(Mongardini and Mueller, 1999; Idrisov and Freinkman, 2009
متییمهن ،ومخدیدها ،ا ل

اما ،امآورد تناع ت نضن ،پول استفنده ما شاوید.

مهمتمه متییمهن ،ومخدیدها ،در امآورد تناع ت نضان ،پاول حاداکثم یامخ اهامه
گاشت حداکثم یمخ تورک گاشت حداکثم یمخ کنهش ارزش پول داخل در گاشت
اما k ،دوره اخیم هستند (مویگنردهن و مولم  7999ادرهسوو و فمهنکم

.)0229

در روهکمد متییمهن ،ومخدیدها ،عمق حنفظ عوامل اقتصند ،ان  kوقف متییم
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1. Hyperinflationary

ومخدیدها ،یشنن داده م شود .متییمهن ،ومخدیدها ،قاندر اا توضایح ایتظانرات
عوامل اقتصند ،و تصمیمنت اقتصند ،آیهن هستند .عوامال اقتصاند ،ااما ،ارزهانا
یمخ تورک و یمخ ارز در آهنده ا صورت پوهن ا پوهنه تنرهخ اها شانخ

هان در

حنفظ شنن متوسل م شوید .در همی حنل ایتظنرات عوامل در درج یخست تحت
تأثیم قنالتوج تمه تیییمات منف یودهک (شوکهان ،منفا ) شاکل گمفتا اسات
هعن آیهن ا حداکثم کنهش ارزش پول داخل و حداکثم یمخ تاورک ذخیامهشاده در
متییم وامخدیادها ،منفا

حنفظ افماد استگ دارید .ا یظم م رسد عالمت ضمه

انشد درحنل ک امکنن مثبت اودن ییاو وجاود دارد (ادرهساوو و فامهنکم

0229؛

.)Vuslet us, 2003
در اه پهوهش اما ،امآورد تناع ت نضن ،پول در اهمان از رااطا زهام اساتفنده
م شود ک از اضنف کمدن هک متییم ومخدیدها ،اا تاناع ت نضان ،پاول در م نلا
اهمن اسکوه و رحمنن ( )0221در کشورهن ،درحنلتوسع ا دست آمده است.
  3 inf   4 inf max k

ک در آن
شنخ

اا دسات ما آهاد

P

قیمت مصمفکننده ا سنل پنه  Y 7811درآمد مل ا سانل پنها 7811

e

rm2

ت نضن ،واقع پول است کا از یسابت

یمخ ارز در انزار یمرسم

 infیمخ تورک و

inf max k

M2
P

متییم وامخدیادها ،حاداکثم

یمخ تورک تن  kدوره اخیم است .در اها رااطا  Yمتییام م یانس  eو  infمتییمهان،
هوهن ا فمصت هستند .در اه م نل تاناع ت نضان ،پاول در اهامان طا سانلهان،
 7883-7839ان استفنده از دادههن ،سم ،زمنی انیک ممکو ،تخمی زده م شود.
از روش «خودرگمسیون ان وقف هن ،توزهع گساتمده» ) 1(ARDLااما ،اامآورد
تناع ت نضن ،پول در اقتصند اهمان استفنده ما شاود .2روش  ARDLتوساط پسامان و
1. Autoregressive Distributed Lag Method

 .2علت استفاده از مدل  ARDLوجود ترکیبی از متغیرهای  I 0و  I 1است؛ بهطوریکه ،نتای آزمون
 ADFنشان میدهـد کـه متغیرهـای  Lne  ، LnY  ، Lnrm2و  inf max 10دارای ریشـه
واحد هستند ،یعنی  I 1هستند ،همچنین ( infتورم) متغیری مانا یا  I 0میباشد.
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()1

Lnrm2   0   1 LnY    2 Lne 
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شی

)(Pesaran and Shin, 1996

پسمان و پسمان

(Pesaran and Smith, 1998; Pesaran, M.

 .)7833اها روهکامد از

) H; Pesaran, B, 1997معمف شده است (صمد ،و پهلوای

محنس وههها ،یسبت ا روش هن ،پیشای امخاوردار اسات؛ یخسات اهنکا اها
روهکمد ای متییمهن ،وااست و توضیح تفنوت قنئل م شود و مشاکل درونزاها
را حل م کند .دوک اهنک اجوا ،الندمدت و کوتنهمدت را ا طور هامزمانن تخمای
م زید و مشکالت مماوط اا متییمهان ،ازقلامافتانده و خودهمبساتگ را امطامف
م کند .سوک اهنک صمفیظم از درج همجمع تخمی زنهن سع در تشاخی

و

تخمی مدل دارد .اها روش تنهان درصاورت کانرامد درسات ما هنااد کا واقعانً
متییمهن ،توضیح علت متییم وااست انشند هعنا معلاول متییام وااسات یباوده و
یسبت ا آن درونزا یبنشند.
 .3-2شاخص دالریشدن
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در هک اقتصند ان دالر،شدن یمرسم

عمض پول گستمده مؤثم ) 1(EBMشانمل ارز

محل ( 2پول ی د) در گمدش خنرج سیستم انیک
در گاامدش خاانرج سیسااتم ااانیک
سپمدههن ،ارز ،خنرج

)(FCD

7

)(FCC

5

)(LCC

3

ارز خنرج ( 4پاول ی اد)

سااپمدههاان ،دهاادار ،محل ا

)(LCD

6

در انیکهن ،داخلا و ساپمدههان ،پاسایاداز و

مدتدار ارز محل ) 8(LTDاست .شب پول ) 9(QMشنمل  FCDو  LTDاست؛ اناناماه
تعمهف معمول پول گستمده ) 10(BMاا م ادار یانمعلوک  FCCکمتام از  EBMاسات.
انناماه :
1. Effective Broad Money Supply
2. Local Currency
3. Local Currency in Circulation Outside the Banking System
4. Foreign Currency
5. Foreign Currency in Circulation Outside the Banking System
6. Local Checkable Deposits
7. Foreign Currency Deposits
8. Local Currency Time and Savings Deposits
9. Quasi Money
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10. Broad Money

()1
EBM  LCC  FCC  LCD  QM

()1
QM  FCD  LTD

()1
BM  LCC  LCD  QM

در هک رژهم ان دالر،شدن یمرسم

عمض پول ثبتشده ان توج اا حااف

FCC

کمتم از عمض پول مؤثم است ک ا طور معمول ینشننخت اسات و اا طاور مسات یم
توسط انیک ممکو ،قنال مشنهده ییست.
کنلوو و وگ ( )7990پیشنهند م کنند کا اان توجا اا محادودهت دادههان در
ایدازهگیم ،م دار

FCC

اما ،تح یق ام رو ،فماهناد جنیشاین پاول از م ادار قناال

مشنهده  FCDا عنوان پماکس دالر،شدن استفنده شود .مطنلعانت جنیشاین پاول و
اما ،سنجش اهنک تن و حد کشورهن دالر ،شادهایاد اا کانر رفتا ایاد .شانخ
دالر،شدن 1ا صورت زهم یشنن داده م شود:
()3

DI  FCD / BM

اطالعنت حجم سپمدههن ،ارز ،خنرج ) (FCDدر سیستم اانیک کشاور محممنیا
تل

م شود .امن همی اطالعنت ییو واقعیتهن ،اقتصند اهمان را یشانن یما دهناد؛

زهما ا علت محدودهتهن و موایع سیستم اانیک

سانکننن داخلا ایگیاوها ،ااما،

یگهدار ،ارز خنرج در سیستم انیک یدارید و حجم موجود سپمدههن ،ارز ،ییاو
ایشتم ان هدف واردات یگهدار ،م شود.
در اه م نل ساپمدههان ،ارز ،را اا صاورت سام ،زمانی از روش کمای و
ارهکسون ( )0228ا دست آورده و سپس شنخ

دالر،شدن را اما ،اقتصند اهامان

محنسب م کنیم.
1. Dollarization Index
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دالر،شدن (ا ل

مماوط ا صندوق ای الملل پول) ایشاتم از یسابت  FCDاا

BM
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سپمدههن ،ارز ،تخمی زدهشده در اها م نلا ساپمدههان ،ارز ،مطلاوب در
سیستم انیک را یشنن م دهند ک شنمل ارزهن ،خنرج در دسات سانکننن داخلا
(ک در صورت مطلوب اودن عملکامد سیساتم اانیک در انیاکهان ساپمدهگااار،
م شود) و سپمدههن ،ارز ،موجود در انیکهن است.
عمض پول گستمده
انیک

)(LCC

)(BM

شنمل ارز محل (پول ی د) در گمدش خنرج سیستم

سپمدههن ،دهدار ،محل

)(LCD

سپمدههن ،ارز ،خنرج

)(FCD

در

انیکهن ،داخل و سپمدههن ،پسایداز و مدتدار ارز محل ) (LTDاست .انناماه :
()9
BM  LCC  LCD  LTD  FCD

ان توج ا اهنک سپمدههن ،انیک در اقتصند اهامان اا صاورت ساپمدههان ،ارز ،و
رهنل هستند پول گستمده ) (BMرا م توان ا صورت معندل ( )72دریظم گمفت:
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131
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()72
BM  DM  FCD  e

()77
DM  LCC  LCD  LTD

ک در آن  BM همنن  DM  M 2پول گستمده ا صورت ارز داخل (شنمل پاول
داخل در گمدش خنرج از سیستم انیک و سپمدههن ،رهنل ) و  eیامخ ارز در اانزار
آزاد است .از معندل ( )72م توان معندل ( )70را یتیج گمفت:
()70
DM  BM  FCD  e

از معندل ( )1و ( )70م توان یتیج گمفت:
()78

M2
BM
rm2 

P
p

تناع ت نضن( DM ،پول گستمده ا صورت ارز داخل ) ا صورت معندلا ( )71یشانن
داده م شود.

()71

 DM 
Ln
   0   1 LnY 
 P 
  2 Lne    3 inf

ان جنیشی سنز ،معندالت ( )78و ( )71در معندل ( )1معندل ( )71ا دست م آهد.
()71

 BM 
 DM 
Ln
  Ln
   4 inf max k
 P 
 P 

کمی و ارهکسون ( )0228معن دار ،متییم ومخدیادها ،را مبتنا اام دالر،شادن
اقتصند (جنیشین پول) م دایند .ان جنهگوه کامدن معندلا ( )70در معندلا ( )71و
سنده کمدن آن م دار  FCDا دست م آهد.
()71


 BM  FCD  e 
  Ln

P



max k

LnBM   LnBM  FCD  e   4 inf max k

()73

BM


Ln
   4 inf max k
 BM  FCD  e 

()79

BM
 exp  4 inf max k 
BM  FCD  e

()02



1

FCD  e  BM  BM  
 exp  4 inf max k  

()07

 

1
1  

  exp  inf max k   
4

 

معندل ( )07حجم سپمدههان ،ارز ،خانرج ) (FCDرا امحسا

BM
e

FCD 

دالر اممهکان یشانن

م دهد ک ان متییم ومخدیدها ،و پول گستمده رااط مست یم و ان یمخ ارز در اانزار
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()71

 BM
Ln
 P
  4 inf

یمرسم رااط معکوس دارد.
حنل م توان شنخ

دالر،شدن را محنسب کمد:
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()00

FCD  e
DI 
BM


BM  
1
   e BM

1  

e   exp  4 inf max k   

()08

1
DI  1 
exp  4 inf max k 

معندل ( )08شنخ

دالر،شدن است ک ان ( inf max kمتییم ومخدیادها ،حاداکثم

یمخ تورک تن  kدوره اخیم) یشنن داده م شود .شنخ

دالر،شدن ای صفم و هاک قامار

دارد.
 .4تخمین مدل
اما ،تخمی مدل اصل ااتدا انهد عمق متییم ومخدیدها ،مشخ
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131
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شود؛ ااما ،اها

منظور ااتدا مدلهنه ان عمقهن 7 ،تن  70تخمی زده م شود و سپس ان اساتفنده از
آمنرههن R 2 ،شوارتو ا ایوه

1

معن دار ،متییام وامخدیادها ،و امرسا ی ا

فموض کالسیک عمق اهین مشاخ

ما شاود .در عماقهان ،اایش از  70متییام

ومخدیدها ،ان حداکثم یمخ تورک تن اه تانرهخ (متییام وامخدیادها ،اادون عماق
 ) inf maxاماام م شود ک دارا ،مشکالت از قبیل عدک پوهنه تنرهخ در حنفظا
افماد و دور اودن شوکهن ،منف از یظم زمنی است .ان توج ا جدول شامنره ()7
عمق اهین  72م انشد هعن ایتظنرات سنکننن داخل تحت تأثیم حداکثم یمخ تاورک
تن  72سنل اخیم است.
جدول شماره ( .)3انتخاب عمق بهینه متغیر چرخدندهای با استفاده از برآورد مدل با عمقهای مختلف
عمق

متغیر
چرخدندهای

1

inf max 1

2

inf max 2

3

inf max 3

9

inf max 4

ضریب
متغیر
چرخدندهای
7/7392
()7/132
7/7121
()7/903
7/7759
()7/993
7/7710

7/5522

آماره
شوارتا-
بیاین
01/070

آماره

7/5521

07/993

7/5521

07/992

7/5521

07/290

R2

خود
همبستگی
1/713
()7/319
7/322
()7/938
7/915
()7/901
7/977

فروض کالسیک
نرماهیتی
شکه تبعی
مدل
7/092
9/199
()7/822
()7/792
1/992
9/178
()7/981
()7/729
1/297
9/213
()7/939
()7/722
1/292
8/393

ناهمسانی
واریان(
2/187
()7/192
2/907
()7/175
2/895
()7/173
2/930

1. Schwarz Bayesian

9

inf max 5

8

inf max 6

0

inf max 7

2

inf max 8

5

inf max 9

17

inf max 10

11

inf max 11

12

inf max 12

بدون
عمق

inf max

()7/513
7/7702
()7/999
7/7138
()7/328
7/7192
()7/287
7/7199
()7/225
7/7101
()7/295
7/7252
()7/723
7/7100
()7/288
7/7922
()7/732
7/7922
()7/280

7/5523

01/952

7/5522

07/221

7/5522

01/737

7/5522

07/595

7/5522

01/785

7/5528

09/723

7/5520

00/211

7/5529

09/133

7/5522

01/232

()7/920
7/190
()7/852
7/997
()7/972
7/398
()7/991
7/319
()7/909
7/238
()7/820
7/730
()7/290
7/925
()7/929
7/722
()7/080
7/217
()7/890

()7/938
7/991
()7/272
1/183
()7/995
1/772
()7/878
7/827
()7/012
7/997
()7/273
1/273
()7/978
7/225
()7/881
1/850
()7/922
7/575
()7/839

()7/712
2/202
()7/757
9/822
()7/737
9/230
()7/797
9/872
()7/732
9/322
()7/738
1/902
()7/217
7/723
()7/003
7/537
()7/339
3/009
()7/792

()7/115
1/897
()7/277
2/993
()7/111
2/973
()7/119
7/873
()7/170
2/920
()7/112
7/188
()7/829
7/729
()7/209
7/519
()7/335
1/228
()7/100

منبع :یتنه تح یق

ان توج ا تعداد مشنهدات ( 10سنل) و سنلینی اودن آیهن حداکثم تعاداد وقفا را 0
دریظم گمفت و اماسنس معینر شوارز ا ایوه مدل

ARDL1,1,0,0,1

اما ،سنلهان،

معینر مننس تم ،اما ،ایتخنب وقف هن ،اهین در یموی هانه اان حجام کوواکتام
است.
جدول شماره ( .)4تخمین ضرایب پویای مدل ARDL1,1,0,0,1
احتمال
7/777
7/777
7/777
7/777

آمارهt
99/3039
8/1772
-9/3992
-0/2283

ضریب
7/52289
7/31121
-7/23180
-7/17080

متغیرها

7/777
7/722
7/779

-9/0032
-1/0222
3/7258

-7/7792099
-7/7720508
7/7795218

inf

8/0015

7/777
7/55292
1/5395
آماره F
[7/737257]7/283
[1/3287]7/298
-

[7/19595]7/851

7/99722

R-Bar-Squared
DW-statistic

)ln(rm2)(1
)ln( y
)ln( y)(1
)ln(e

inf max 10
)inf max 10(1

c

R-Squared
7/55209
[F-Stat. F(0،91) 9832/9]7/777

آماره LM
[7/730700]7/290
[1/9022]7/217
[1/2737]7/978
[7/18901]7/829

Serial Correlation
Functional Form
Normality
Heteroscedasticity
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 7883-7839امآورد شده است .در دادههان ،کمتام از  722معیانر شاوارز ا ایاوه

منبع :یتنه تح یق

ان توج ا جدول شمنره ( )0آمنره  Fیشنن م دهد ک کل مدل در ساطح خطان7 ،
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درصد معن دار است .آمنرههن R 2 ،و  R 2یشنن م دهند کا اها متییمهان قادرت
R 2  0.99874

توضیحدهندگ اناله ام ت نضن ،واقع پول داریاد؛ اا طاور،کا

است هعن متییمهن ،توضیح  99/311درصد از تیییمات متییم وااسات را اامازش
م کنند.
از آیجن ک احتمنل مماوط ا آزمونهن ،خودهمبساتگ

ینهمسانی وارهانیس

تورش تصمهح و یممنلیت اورگتم از  2/7است انناماه فمضی صفم اه آزماونهان
همسنی وارهنیس عدک تورش تصمهح و یممانل ااودن

مبن ام ف دان خودهمبستگ

جو خطن را یم توان رد کمد و مدل امآورد ،فموض مماوط اا جملا اخاالل را
تأمی م کند (رجوع شود ا جدول شمنره .)0
پس از تخمی معندل پوهن انهد آزمون وجود هن ف دان رااط الندمادت را ایجانک داد.
اما ،ایجنک اه آزمون انهد مجموع ضماه
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ایحماف معینرش ت سیم شود .اگم قدر مطلق آمنره اا دساتآماده از قادر مطلاق م اندهم
احمای ارائ شده توسط بنرجی دوالدو و مستر 1اورگتم انشد فمضی صافم رد شاده و
وجود رااط الندمدت پاهمفت م شود .آمنره محنسبنت اماام ان  -1/011م شود ک قادر
مطلق آن از قدر مطلق م دار احمای جدول انمجا

دوالدو و مساتم ( -8/11در ساطح

 91درصد) اورگتم است؛ انناماه فمضی صفم مبن ام یباود رااطا الندمادت اان ساطح
اطمیننن  91درصد رد م شود در یتیج متییمهن ،مادل مااکور دارا ،رااطا الندمادت
هستند.
جدول شماره ( .)1تخمین ضرایب بلندمدت مدل ARDL1,1,0,0,1
احتمال
7/777

آمارهt
8/9953

ضریب
1/1231

7/777

-9/2053

-1/9725

7/719
7/723
7/777

-2/9325
2/3812
2/0221

-7/782329
7/725088
8/1852

متغیرها

)ln( y
)ln(e
inf
inf max 10

c

منبع :یتنه تح یق

یتنه حنصل از تخمی الندمادت اای متییمهان در جادول شامنره ( )8آورده شاده
است ک یشنن م دهد ضماه
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اان وقفا متییام وااسات از هاک کسام و اام

امآورد ،عامض از مبادأ

) ln(y

) ln(eدر ساطح

1. Banrejee, Dolado and Mestre

اطمیننن  99درصد و متییمهن inf ،و  inf max 10در ساطح اطمینانن  91درصاد
معن دار هستند.
در ممحل اعد ،شاکل تصاحیح خطان ARDL ،را اامآورد کامده و یتانه اامآورد
کوتنهمدت شکل تصحیح خطن ا صورت جدول شمنره ( )1گوارش شده است.

ضماه

جدول شماره ( .)2تخمین مدل تصحیح خطا
احتمال
7/777

آمارهt
8/1772

ضریب
7/31121

7/777

-0/2283

-7/17080

7/777

-9/0032

-7/7792099

7/722

-1/0222

-7/7720508

7/777

8/0015

7/99722

-9/2995

7/777
7/27818
1/5395

R-Bar-Squared
DW-statistic

متغیرها

)d ln( y
)d ln(e
d inf
d inf max 10
dc
)ECM (1

-7/701390
R-Squared
7/23993
[F-Stat. F(9،93) 91/3295]7/777

منبع :یتنه تح یق

 ECMیشنن م دهد ک در صورت ایحماف از مسیم تعندل الندمدت سمعت

ضمه

انزگشت متییمهن ا مسیم تعندل الندمدت وگوی است .اه ضامه
منف داشت انشد و از یظم آمنر ،معنا دار انشاد .ضامه

انهاد عالمات

امآوردشاده -2/217811

است ک عالمت منف داشت و در سطح  99درصد معن دار است .اه ضمه

یشنن

م دهد ک در صورت ایحماف از مسیم الندمدت تاناع ت نضان ،پاول در هام دوره
(هک سنل) حدود  1/7811درصد تعدهل خواهد شد هعن  71سنل طول ما کشاد
ک تناع ت نضن ،پول ا مسیم تعندل الندمدت امسد.
آزمون ثبانت در مادل  ARDLمعماوالً اا آزماون سانزگنر ،ت مهبا ضاماه
رگمسیون در طول زمانن ممااوط ما شاود .پسامان و پسامان( )7991اا کانرگیم،
آزمااونهاان 7CUSUM ،و  0CUSUMQرا اااما ،تعیاای ثباانت پنرامتمهاان ،الندماادت
(ضماه

تخمی زدهشده از متییمهن ،تفنضل اول) و همچنی کوتنهمادت (ضاماه

 ) ECM t 1را در مدل تصحیح خطن پیشنهند م کنند .البت یخستی انر اماون دورای
)1. Cumulative Sum of the Recursive Residuals (CUSUM
)2. Cumulative Sum of the Recursive Residuals Squared (CUSUMQ
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جمل تصحیح خطن سمعت تعدهل یسبت اا تعاندل الندمادت را یشانن ما دهاد.
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و اوایاس

)Durbin and Evans 1975

آزمونهن را پیشنهند کمدید (تشکین

 (Brown,اماسانس پسامنیدهن ،یممانلشاده اها
.)7831

اما ،ا دست آوردن پسمنیدهن ،یممنلشده مدل رگمسیون خط زهم را دریظم
میگیمهم:
()01
yt  xt u t

فمض م شود ک از تمنک اطالعنت تن دوره  t  1اما ،تخمی مدل و پیشاین اما،
دوره  tاستفنده شده است .در اها صاورت خطان ،پایشاینا و وارهانیس خطان،
پیشاین اماام است ان:
()01
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()01

vt  yt  xtbt 1





var vt    1  xt xt1 xt 1  xt
1

2

حنل م توان پسمنیدهن ،یممنلشده را ا صورت زهم تعمهف کمد:
()01
1 xt 

vt
x

1  xx

t 1 t 1

()03

t



2



wt  N 0,

آزمون مجموع تجمع پسمنیدهن ) (CUSUMا صورت زهم است:
()09

wj

t  k  1,..., n

̂

t



j  k 1

Wt 

ک در آن دارهم:
()82

 w

 w
t

2

j

j  k 1

t  k 1

177

wt 

ˆ 
2

()87

T

w

r

r  k 1

tk

w

آزمون مجاور مجموع تجمع پسمنیدهن ا شاکل ) (CUSUMQییاو اا صاورت زهام
است.
()80

t

2
j

2
j

w

j  k 1
n

w

St 

j  k 1

اگم آزماون مجماوع تجمعا پسامنیدهن  W و آزماون مجااور مجماوع تجمعا
پسمنیدهن  S ای حدود ممز ،انشند (ساطح معناندار 1 ،درصاد) فمضای ثبانت
t

t

پاهمفت م شود و گفت م شود ک ضماه

تخمین انثبنت است .ول اگام

 Wtو S t

ای حدود ممز ،یبنشند فمضی ثبنت رد م شود و یتیجا ما گیامهم کا ضاماه
اااما ،آزمااون ثباانت ساانختنر ،از آماانرههاان( CUSUM ،پساامنید تجمع ا ) و
( CUSUMQمجاور پسمنید تجمع ) استفنده م کنیم .یمکافاوار

Microfit

یمودارهان،

پسمنید تجمع و مجاور پسمنید تجمع را ای دو خط صنف (فنصل اطمینانن 91
درصد) ارائ م کند .اگم یمودار ارائ شده داخل فنصل اطمیننن انشاد فمضای صافم
مبن ام یبود شکست سنختنر ،پاهمفت م شود .اگم یمودار از فنصل اطمیننن ایامون
زده انشد (ا عبنرت فنصل اطمیننن را قطع کمده انشد) فمضی صفم مبنا اام ف ادان
شکست سنختنر ،رد و وجود شکست سنختنر ،پاهمفت ما شاود .آمانره
اما ،هنفت تیییمات سیستمنتیک در ضماه
ایحماف از پنهدار ،ضماه
(تشکین

CUSUM

رگمسیون و آمنره  CUSUMQزمانی کا

رگمسیون اتفانق و ینگهانی اسات اساتفنده ما شاوید

.)7831

ان توج ا یمودارهن ،شمنره ( 0و  )8فمضی صفم یبود شکست سانختنر ،را
یم توان رد کمد هعن مدل دارا ،ثبنت سنختنر ،است.
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تخمین ا ثبنتاید.
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نمودار شماره ( .)4آزمون ( CUSUMپسماند تجمعی)

منبع :یتنه تح یق
نمودار شماره ( .)1آزمون ( CUSUMQمجذور پسماند تجمعی)
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منبع :یتنه تح یق

رااط الندمدت تناع ت نضن ،پول ا صورت زهم است:
()88

Lnrm2  6.1692  1.1231LnY 
 1.5089 Lne   0.068324 inf
 0.029766 inf max 10

هدف از تخمی تاناع ت نضان ،پاول اامآورد ضامه
0.029766 inf max 10

است ک ان جن،گاار ،ضمه

متییام وامخدیادها ،هعنا
مماوطا در رااطا شانخ

دالر ،شدن دارهم:
()81

1
DI  1 
exp 0.029766 inf max 10

ک در آن ان استفنده از حداکثم یمخ تورک در  72دوره اخیم م توان شانخ

دالر،شادن

را ا دست آورد .وون رااط فوق رااط الندمدت است م توان ان توج ا یمخ تاورک در
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سنلهن 7892 ،و  7897شنخ

دالر،شدن در اه سنلهن را محنسب کمد.

نمودار شماره ( .)2شاخص دالریشدن اقتصاد ایران ()3133-3113

منبع :دادههن ،سم ،زمنی انیک ممکو ،جمهور ،اسالم اهمان
نمودار شماره ( .)5روند صعودی متغیرهای نقدینگی (( )M2میلیارد ریال)

نتیجهگیری و پیشنهادات
ضمه

متییم ومخ دیدها ،در تناع ت نضن ،پول معن دار شده است ک یشانندهناده

ایعطنفینپاهم ،و امگشتینپاهم ،رفتنر عوامل اقتصند ،یسبت ا شوک منف یامخ
تورک است هعن دالر،شدن در اقتصند اهمان اتفنق افتنده است .اان توجا اا اهنکا
عالمت ضمه

متییم ومخدیدها ،مثبت است دالر،شدن از یوع دالر،شادن مانل

اوده و سنکننن داخل ارز خنرج را ا عنوان ذخیمه ارزش استفنده م کنند.
یتنه یشنن م دهد ک اقتصاند اهامان اایش از پان دها اسات کا اان پدهاده
دالر،شدن روا رو است .سنا دالر،شدن در اقتصند اهامان اا سانلهان ،قبال از
 7883امم گمدد.
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منبع :یتنه تح یق
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رویااد صااعود ،دالر،شاادن از اواخاام حکوماات پهلااو ،آ اانز شااده اساات
ا طور،ک شنخ

دالر،شدن از  2/71در سانل  7812اا  2/03در سانل  7810و

سپس ا  2/10در سنل  7811رسید .علت آن در ااتدا تورک انال ینش از شوک یفتا
و سپس کنهش درآمدهن ،یفت یسبت ا سانلهان ،اولیا شاوک یفتا و در آخام
یناطمیننی و رهسک سینس ینش از ای الب است ک انعه شده افماد داراها هان،
من ول و یممن ول خود را ا دالر تبدهل کامده و عادها ،ییاو اا خانرج از کشاور
مهنجمت کمدید .درواقع فمار سممنه در اواخم حکومت شنه و اواهال ای االب دلیال
اصل دالر،شدن در اه دوره است.
در دوره جنگ ( )7819-7811شنخ

دالر ،شدن ااتدا در سطح  2/10ثناات

منیااد و سااپس در اواخاام جنااگ اا  2/13رسااید کا علاات آن امگشااتینپاااهم،
دالر،شدن در دوره هن ،قبل و همچنی رایت موجود ینش از سیستم دویمخا ارز
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توسط انیک ممکو ،است.
پس از جنگ ( )7813-7810شنخ

دالر،شدن در سطح  2/11ثناات منیاد

ک علت آن امگشتینپاهم ،دالر،شدن است.
امن از سنل  7810ا علت اجما ،امینم تعدهل اقتصند ،ک یمخ تورک ا حدود
 12درصد افواهش و ارزش رهنل ا ایش از  18درصد کنهش هنفات (شاوک ارز)،
شنخ

دالر،شدن روید افواهش در پیش گمفت؛ ا گوی ا ،ک در سانل  7818اا

 2/11و در سنل  7811ا  2/11رسید و تن سنل  7831منیدگنر شد.
از سنل  7831شنخ

دالر،شدن ا شدت کنهش هنفات و اا  2/11در سانل

 7831رسید سپس افواهش هنفت و ا  2/12در سنل  7897رساید .کانهش شانخ
دالر،شدن و سپس افواهش آن در اه سنلهن ینشا از سا عنمال اسات :یخسات
افواهش ا روه ی دهنگ در سنلهن 7831 ،تن  7839است ا گوی ا،ک ی ادهنگ از
حدود  90727میلینرد تومنن در سنل  7831ا حدود  091392میلینرد تومنن در سنل
 7839رسید؛ هعن در طول حدود  1سنل ی دهنگ  8/0اماام شد .دوک هکسننسنز،
یمخ ارز در اه سنلهن ا کمک درآمادهن ،ارز ،اسات و ساوک افاواهش تاورک در
حدود  87/1درصد در سنل  7897است.
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اقتصند اهمان ان پدهده دالر،شدن روا رو است؛ اما ،مهانر پدهاده دالر،شادن

انهد شماهط اهجند کمد ک دالر،شدن امگشاتپااهم شاود؛ هعنا اعتماند سانکننن
داخل ا پول مل افواهش هناد اما ،اه منظور انهد طا حاداقل  72سانل از وارد
شدن شوکهن ،منف (شنمل ارز ،و تورم ) ا اقتصند جلوگیم ،کمد.
علت اصل پدهده دالر،شدن در اقتصند اهمان تورکهن ،انال و ماوم در طاول
وهل سنل اخیم است؛ پس اما ،مهنر دالر،شدن اقتصند انهد ام کنتمل تاورک تممکاو
کمد .علل اصل تورک در اقتصند اهمان افواهش ا روه ی دهنگ ینشا از درآمادهن،
یفت ط سنوات گاشت است؛ ا طور،ک ی دهنگ هماکنون ا اایش از  122هاوار
میلینرد تومنن رسیده است .انزار پول انزار سممنه و اخش تولید تاوان جااب اها
م دار ی دهنگ را یدارید و اه ی دهنگ ا سمت انزار ارز طاال و اماالک سامازهم
شده و انعه احمان در اه انزارهن م شود.
انیک ممکو ،در اقتصند کشور انهد ا عنوان یهند مست ل عمل کند و تحت تاأثیم
اقدامنت دولت یبنشد .حسنب ذخیمه ارز ،انهد ان توج ا اهداف تشاکیل آن احیان
خنک اما ،خنث کمدن شوکهن ،ینش از یوسنینت قیمت یفت تبادهل داراها هان،
حنصل از فموش یفت خنک ا دهگم ایاواع ذخانهم توساع فعنلیاتهان ،تولیاد ،و
سممنه گاار ،و تأمی اخش از اعتبنر مورد ییانز طامح هان ،تولیاد ،و کانرآفمهن
اخش یمدولت ینک امد؛ ا همحنل انهد شماهط در انزار سممنه کشور اهجند شود تان
اعتمند سممنه گااران ا اه انزار جل

شاده و ی ادهنگ سامگمدان (علات اصال

تورک) راه اه انزار شود .از مهامتامه اقادامنت کا در اانزار ساممنه ایجانک داد
م توان ا افواهش شفنفیت اطالعنت شمکتهن در اورس افواهش تعداد شامکتهان
توسع اورسهن ،کناله در کشور ا وههه ااورس کانال ،کشانورز ،ااما ،حااف
واسط هن از انزار محصوالت کشنورز ،توسع صندوقهن ،سممنه گااار ،توساع
ااوارهن ،یوه منل اساالم مثال اوراق صاکوک و مشانرکت و همچنای توساع
ااوارهن ،پوشش رهسک مثل قماردادهن ،آت و اختینر معنمل اشانره کامد؛ هعنا در
کوتنهمدت داراه هن ،منل ا ایدازه کنف عمض شود تن منجام اا تناوع پورتفاو،
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شود ک ازجمل اه اهداف م توان ا ثبنت میوان درآمدهن ،حنصل از فموش یفات

سنکننن داخل شود.
همچنی دولت انهاد سینساتهانه را اجاما کناد کا تاورک را کانهش داده و
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ایتظنرات تورم را در یظم ممدک تعدهل کند تن اعتمند ممدک ا دولت جل

شود.

وااستگ اودج دولت ا درآمدهن ،یفت انهد کنهش هناد تن اقتصاند کشاور از
شوکهن ،ینش از یوسنینت قیمت یفت در امنن انشد .اما ،اه منظاور ما تاوان از
افواهش درآمدهن ،منلینت از طمهق افواهش پنه هان ،منلیانت

افاواهش ایتشانر اوراق

مشنرکت ا جن ،سینست یمشفنف است ماض از انیک ممکو ،و کنهش هوهنا هان،
دولت از طمهق کووک شدن ایدازه آن استفنده کمد.
در الندمدت انهد سنزوکنر ،تهی کمد ک اه ی دهنگ اا سامت اخاش تولیاد
هداهت شود .اخش تولید را م توان ا وسایل کانهش هوهنا مبندلا اهباود فضان،
کس وکنر و توسع سممنه ایسنی تحمهک کمد تن ان افواهش تولید وااستگ کشاور
را ا واردات کنهش داده و انعه کنهش ایکنر ،و تورک در کشور شود.
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