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 چکیده
های اصلل    های مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه اتخاذ سياست

حلا،    د. با اینشو سازی اقتصاد ایران محسوب م  اقتصادی در جهت مقاوم گذاران ياستس

ارزی بر پيچيدگ  مطالعات مربوطله ازلدود     های ياستس ارتباط بخش تجارت خارج  با

 هلای  ياستها  نحو  اتخاذ و تدوین س و تأثر ميان آن يرتأث  است. لذا شناسای  این ارتباط

 د.کن تر م  يل به تعاد، در بخش خارج  شفافکالن اقتصادی را برای ن

شناخت روابط متقابلل بلين کسلری بخلش تجلارت خلارج  بلا         باهدفمقاله حاضر نيد 

اثرگلذاری نالام ارزی بلر     سازوکارالگوهای مختلف نرخ ارز در اقتصاد ایران درصدد است 

گيری از الگوی تصلحي    با بهر  مدت کوتا  کسری بخش تجارت خارج  را در بلندمدت و

ملورد بررسل     1360-93هلای   ط  سا، Structural VECM))خطای برداری ساختاری 

دار بلين نلرخ ارز    معنل   بيانگر یك ارتباط بلندملدت مسلتقيو و    قرار دهد. مقایسه نتایج

واقع  با تراز تجاری اقتصاد ایران ط  دور  مورد بررس  است. همچنين نرخ ارز واقع  در 

های ارز رسم  و بازار آزاد بيشترین اثرگذاری را بلر بهبلود )کسلریر تلراز      ا نرخمقایسه ب

 33/1که نرخ ارز واقع  در بلندمدت بلا ضلریب    طوری هب ؛است تجاری اقتصاد ایران داشته

 شود. سازی اقتصاد ایران م  تراز تجاری را بهبود بخشيد  و موجب مقاوم

خ ارز واقع   نرخ ارز رسم   نرخ ارز بازار آزاد  تراز تجاری غيرنفت   نر :کلیدی های واژه

 یساختارالگوی تصحي  خطای برداری 
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 مقدمه

های اقتصادی داخلی هر کشوور   تنها تحت تأثیر سیاست ارزش پول ملی کشورها نه
الملل نیز بر ارزش  قرار دارد، بلکه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین

بخش تجارت خارجی  یژهو به ،های کالن اقتصادپول داخلی و به دنبال آن بر متغیر
 طور   کیو ازپذیری اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. تعیین نرخ ارز مطلوو    و آسیب

تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجواری و توراز    بر صادرات و واردات و به ینقش مؤثر
در تعیوین قودرت رقوابتی     یاز طر  دیگر از نقش مؤثر .های کشور دارد پرداخت
نندگان داخلی در برابر رقبوای خوارجی در بازارهوای داخلوی و خوارجی و      تولیدک

در هر دو مورد  ،رو یناز ا .تبع آن در تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است به
سوازی اقتصواد و کواهش     توانود بور مقواو     شده، انتخا  نرخ ارز مطلو  موی  اشاره
 پذیری آن کمک شایان توجهی نماید. آسیب

سازی اقتصاد  حاضر به بررسی تعیین الگوی مطلو  نرخ ارز برای مقاو مقاله 
. یکوی از ملزوموات تحقوق اقتصواد     پردازد میایران از منظر بخش تجارت خارجی 

گیور   ترین مقوا  تصومیم   عنوان اصلی است. دولت بهمطلو  ارز نرخ مقاو ، انتخا  
ا  و مدیریت مطلو  با انتختواند  مالی و ارزی کشور میتجاری، های  در سیاست

هوای شودید ناشوی از     اقتصاد کشور دچار شوک ،تا در آینده ارز شرایطی مهیا سازد
زمینه را برای بهبوود متوتمر   و از سوی دیگر  اتخاذ تدابیر سطحی و زودگذر نشود
های تجاری و از طریق آن تقویوت مقاوموت    بخش تجارت خارجی، کاهش کتری

 ند.کناقتصادی کشور فراهم 
د کوه  شوو صلی تحقیق این است که چه الگوو و نورخ ارزی انتخوا     ا پرسش
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را بر بهبود بخش تجوارت خوارجی و توراز تجواری کشوور و از آن       یربیشترین تأث
1مودل  سازی اقتصاد ایران داشته باشد؟ برای این منظوور از  طریق بر مقاو 

 VECM 

دت را مودت و بلندمو   انباشتگی از نوو  تصوحیخ خطوا کوه رابطوه کوتواه       هم بردار)
در اقتصاد ایران بهوره گرفتوه شود. بنوابراین مقالوه       1360 -93 دورهبرای  (دهد می

 د. شو می یده به شکل زیر سازمان باال پرسشحاضر در پی پاسخ به 
های نظری و در ادامه، مطالعات تجربی مربوط بوه   در بخش بعدی، چارچو 

شود. آنگاه با توجه به شورای    اثرگذاری نرخ ارز بر بخش تجارت خارجی بیان می
یک الگوی مناسب اقتصادسنجی انتخا  و تخمین زده  ،های اقتصاد ایران ویژگیو 
عنووان یکوی از    بر بخش تجارت خارجی بوه  اتخاذشدههای  شود و آثار سیاست می
نظر و بر اساس  سازی اقتصاد ایران بر مبنای الگوی مورد مقاو  یها مؤلفه ینتر مهم

. بخش پایانی نیوز  گیرد یای ارز مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار مه نرخانتخا  
 .شود یهای سیاستی را شامل م گیری و توصیه نتیجه

 چارچوب نظری اثرگذاری نرخ ارز بر بخش تجارت خارجی. 1

 لرنر -مارشالنظریه . 1-1

کواهش موجوب افوزایش صوادرات،     ایون  طرفداران کاهش ارزش پول معتقدند که 
رفتن اشوتغال و سوطود درآمودی و همننوین کواهش واردات       باال یجهدرنتتولید و 

ها را جبوران   تراز تجاری را بهبود بخشیده و کتری تراز پرداخت یجهد. درنتشو می
کند. از بین بردن مازاد تقاضا بتتگی به کشش منحنی عرضه و تقاضا بورای ارز   می

ردار باشود، کواهش ارزش   دارد. اگر عرضه و تقاضای ارز از حتاسیت باالیی برخو
، موازاد  جوه یدرنتدهود و   پول، تقاضا برای ارز را کاهش و عرضه آن را افزایش موی 

در ادبیات اقتصادی  البته. (95 :1376بروجردی،  تقاضا از بین خواهد رفت )رحیمی
بر اساس این رابطه، شرط الز  و کوافی بورای    است ولرنر معرو   -شرط مارشال

شرط  هاین است ک ،دشوکشور منجر به بهبود تراز تجاری اینکه کاهش ارزش پول 
Ɛ𝑥|  مقابل برقرار باشد: + Ɛ𝑚| > هوایی کوه اقودا  بوه      اکثر کشورحال چون  این با .1

                                                                                                                                              

1  . Vector Error Correction Model. 
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، در ایون صوورت   هتوتند رو  هکنند با کتری تجاری روب کاهش ارزش پول ملی می
باشود.  شرط مارشال لرنور  از های تقاضا برای صادرات و واردات باید بیشتر  کشش

تنها در این صورت است که سیاست کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری 
 (.27 :1388کندی،  ورهد )شو می

 -کاربردی، شورط مارشوال   و نظریلرنر در مطالعات  -شرط مارشال عالوه بر
هوای   لرنر تعمیم یافته نیز مورد استفاده قرار گرفته است. ایون حالوت بورای کشوور    

سوهم صوادرات    βد. بر این اساس، اگور  شپیشنهاد  1984در سال صادرکننده نفت 
ترتیب حتاسیت تقاضوا بورای صوادرات و     به Ɛm و Ɛx غیرنفتی از کل صادرات و

هوای ارزی   قراری شورط مارشوال لرنور تعمویم یافتوه، دریافوت       بر واردات باشند با
یابود   تراز تجاری بهبود موی  جهیدرنتیابد و  های ارزی کاهش می افزایش و پرداخت

لرنور کشوش    -طور که بیان شد، در رابطه مارشوال  . همان(54-56 :1382خیابانی، )
رابطوه   1رابینتوون  رو یون از ا ،نهایت فرض شوده بوود   عرضه صادرات و واردات بی

 ηxکشش عرضه کاالهای صادراتی و وارداتی دیگری را با در نظر گرفتن دو عامل 
 د:کرصورت زیر معرفی  به ηm و

(4) 
صورت زیر بیوان   توان به ( را می4رابطه )

 د:کر

[Ɛ𝑥 + 1]

[
Ɛ𝑥

𝜂𝑥
− 1]

>
[𝜂𝑚 + 1]

[
𝜂𝑚

Ɛ𝑚
− 1]

 

(5) 
[Ɛ𝑥 + Ɛ𝑚 + 1] < [(

Ɛ𝑥Ɛ𝑚

𝜂𝑥𝜂𝑚

) (𝜂𝑥 + 𝜂𝑚 + 1)] 

 بواال نهایت باشند، آنگاه سمت راسوت نامتواوی    برابر با بیηm  و ηxحال اگر 
-58: 1382خیابانی، )آید  می صورت شرط مارشال لرنر در به باالصفر شده و رابطه 

57). 

 (J. منحنی )1-2

گوذاری تغییور ارزش    بر طبق این نظریه زمان نقوش مهموی در درجوه و نحووه اثور     
مودت،   توان سه دوره زمانی بتیار کوتاه خارجی پول ملی دارد. برای این منظور می

                                                                                                                                              

1  . Joan Robinson  
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ارزش پوول ملوی در    کوه کواهش   طوری هب ،مدت را در نظر گرفت مدت و بلند کوتاه
د. علت این موضو  شو منجر  تجاریشدن تراز  به بدتر حتیمدت  دوره بتیار کوتاه

های قیمتی تقاضای واردات و صادرات در دوره زموانی بتویار    بودن کشش کوچک
 بوه هنگوا   داند کوه   جی را ناشی از این ضعف می یدهپد 1مدت است. کروگر کوتاه

باشووند، تحووت  اکنووون در راه مووی هووا کووه هووم بتوویاری از کوواال تغییوور در نوورخ ارز،
مودت در توراز    اند و تکمیل این معامله، تغییرات کوتواه  هایی خریداری شده قرارداد

: 1380)رسویدگان،  شوود   یتر م د و درواقع تراز تجاری بدگرد تجاری را موجب می
شوکل شوبیه   ). این نظریه در ادبیات اقتصادی به منحنوی جوی معورو  اسوت     (65

بوا کواهش ارزش خوارجی     𝑡2و   𝑡1در فاصله زمانی بین 1است(. در شکل  J حر  
تراز تجواری بهبوود    یجتدر به بعد به 𝑡2زمان شود. از  تر می بد تجاریپول ملی، تراز 

مودت،   شوود. در دوره زموانی کوتواه    یمثبوت مو   تجواری  تراز، 𝑡3یابد و از زمان  می
تضوعیف پوول    ،رو یند. از اکن می ینابینتون را تأمتر شده و شرط ر ها بزرگ کشش

شوود و   شورو  موی   تجواری ه و بهبود توراز  شتگذا یرملی بر صادرات و واردات تأث
بوا  . یابد زمان با آن، به علت اثرات تکاثری این بهبود، درآمد ملی نیز افزایش می هم

انجوا    تجواری بهبود تراز  𝑡4تا  𝑡2نگاهی به نمودار معلو  است که در فاصله زمانی 
ه و شوت ها و درآمد ملی اثر خوود را گذا  به بعد، افزایش سطخ قیمت 𝑡4گیرد و از  می

 (.118 :1388کندی،  )شوره ند )اثرات ثانویه(شو می تجاریموجب کاهش تراز 

 Jنمودار مربوط به منحنی  .١شکل 

 

                                                                                                                                              

1  . Keruger. 
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 . مدل )روش( جذب1-3

ها روی تراز  قیمت ها و تغییر نرخ ارز، درآمدزمان اثرات  طور هم در روش جذ  به
 :شود ینشان داده م به صورت زیر ها پرداخت

(6) 
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

(7) 
X − M = B 

𝐶)، این مجموعه1الکتاندر + 𝐼 + 𝐺)    را در یک جملهA او آن را جوذ    هک
 (.78 :1379گنجاند )گرجی،  نامیده، می

(8) 
𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝐴 

(9) 
𝑌 = 𝐴 + 𝐵 ⇒ 𝐵 = 𝑌 − 𝐴 

در اقتصواد   دشوده یتولها متاوی با کل محصوول   یا تراز پرداخت تجاریتراز 
(Y منهای جذ  محصول توس  تقاضای داخلی است. اگر قرار باشد تنزل ارزش )

یک کشور را بهبود بخشد، باید به نحوی تولید ملوی را   یها پول ملی تراز پرداخت
توابعی   C د ملی کاهش دهد.نتبت به جذ  افزایش داده یا جذ  را نتبت به تولی

د، پیودا کنو  درآمد افزایش  هرقدرتابعی از درآمد کل است. پس  Aاز درآمد بوده و 
اموا افوزایش مخوارج کمتور از افوزایش درآمود اسوت         ؛یابود  مخارج نیز افزایش می

 (.123 :1388، یکند )شوره
فرض بر این است که خود جذ  بتتگی به درآمد دوره قبل : میل نهایی به جذب

فرض دیگر این اسوت کوه بیکواری منوابع اقتصوادی وجوود دارد.        ، A(𝐴𝑡−1 )=𝐴𝑡دارد 
خارجی باشد. اگر نورخ ارز   یها فرض شود که کشور خود دارای کتری تراز پرداخت

 یجوه یابود و درنت  های صادراتی برحتب پول ملوی کواهش موی    افزایش یابد، قیمت کاال
های وارداتی برحتوب پوول    زیرا قیمت کاال ،یابد صادرات افزایش و واردات کاهش می

ها و خودمات خوارجی را در مقایتوه بوا      رود. تنزل ارزش پول احتماالً کاال باال می ملی
قودرت   وسویله  ینتور کورده و بود    ها و خدمات و عوامل تولیدی داخلی نتبتاً گوران  کاال

آنجاکوه در   هود. از د می جذ  واقعی جمعیت خودی را کاهش یجهرنتخرید واقعی و د
 یابد. یابد، درآمد ملی افزایش می کل، صادرات افزایش و واردات کاهش می

                                                                                                                                              

1  . Alexander. 
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(10) 
𝑁𝐸𝑅 ↑ ⇒  𝑃𝑥 ↓ 𝑄𝑋 و  ↑  ↑ 𝑋  و

 𝑁𝐸𝑅 ↑ ⇒  𝑃𝑚 ↑ 𝑄𝑚 و ↓  ↓ 𝑀 و

افزایش درآمد متتلز  این است که تا حدی منابع اقتصادی بیکار وجود داشته 
 یوضعیت اشتغال ناقص(. اگر اشتغال کامول وجوود داشوته باشود بوه شورط      )باشد 

های جانشین واردات کم شوود. بوا    توان صادرات را افزایش داد که از تولید کاال می
در  Yوده و بوا افوزایش   ( ثابوت بو  Aمخارج داخلی ) ،نختتفرض اینکه در دوره 

𝐵 𝑃معادله  ↑ = 𝑌 ↑  − Ā  یابود )حالوت عود     ها تا حدودی بهبود می تراز پرداخت 
هوم افوزایش    A، نختوت رفوتن درآمود در دوره    اشتغال کامل( در دوره دو  با بواال 

 شود. ها می از پرداخت یابد و این باعث تشدید کتری می
(11) 

𝐴𝑡 = 𝐴 ( 𝑌𝑡−1) 
= ↓ 𝐵𝑃 .رود یمنیز باال  Aیعنی در دوره دو   𝑌 − 𝐴 ↑ 

بررسوی کنویم، از توراز     بواره  یوک  Bحال اگور بخوواهیم ایون دو اثور را روی     
 گیریم: ها دیفرانتیل کلی می پرداخت

(12) 
𝑑𝐵𝑃 = 𝑑𝑌 − 𝑑𝐴 = 𝑑𝑌(1 −

𝑑𝐴

𝑑𝑌
) > 0 

 رابطوه هوا   میوزان بهبوودی در توراز پرداخوت    شوود   مشاهده می باالطبق رابطه 
ایون تحوت    متتقیم با افزایش درآمد دارد، ولی به نتبتی کمتر از یوک اسوت. بنوابر   

واردات( و سطخ درآمد )روی صادرات ملی شرای  بیکاری منابع، تنزل ارزش پول 
هوا درصودی از    تراز پرداخت( بر NER)گذارد و اثر خالص تغییر نرخ ارز  می یرتأث

 (.129-131 :1388، یکند است )شوره  𝑑𝑌تغییر در 

 . مدل پولی1-4

یوک دیودگاه پوولی     ،ها و نرخ ارز تراز پرداخت نظریهدیدگاه مکتب پولی در مورد 
دانان این مکتب معتقدند برای از بین بردن نوسانات نورخ ارز بایود از    است. اقتصاد

هوای پوولی هتوتند کوه موجوب نوسوانات نورخ ارز         زیرا پدیوده  ،پول استفاده کرد
کنند که نورخ ارز قیموت یوک پوول      پولی از این نقطه شرو  می های شوند. مدل می

نتوبی    های پولی بر نقش مهوم عرضوه   تمامی مدل یدپول دیگر است. تأک برحتب
  وسویله  بوه  ها، رفتار نرخ ارز پول در تشریخ رفتار نرخ ارز است. بر اساس این مدل
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های  پولیون مدلشود.  تغییرات در عرضه و تقاضای انباره پول ملی توضیخ داده می
 از:  ها عبارتند آن ینتر از مهم مدلاند که سه  ارائه دادهمتنوعی را به همین منظور 

(، 1976)1ایون مودل توسو  فرنکول     :پوذیر  های انعطا  مدل پولی با قیمت .1
 ( گتترش یافت.1978) 3( و بیلتن1976) 2موسی
 4توسو  رودیگور دورنبووش    مودل ایون   :های چتوبنده  مدل پولی با قیمت .2

 ( گتترش یافت.1976)

توسو  فرانکول معرفوی     1979این مدل در سوال   :5نرخ بهره واقعی فرانکل .3
 شد.

شود که اوراق سها  داخلی و خارجی از نظور   ها فرض می در هر سه این مدل
اموا   ؛هوا متواوی اسوت    لذا نرخ بازده انتظواری آن  ،پذیری کامالً شبیه هم بوده خطر

هوای   شود. در مدل پولی بوا قیموت   ها مشاهده می های مهمی نیز در این مدل تفاوت
طر  بواال   های ارز به ها و نرخ ها، قیمت این است که دستمزدبر پذیر فرض  انعطا 

ند. در مودل  هتوت  پوذیر  مودت انعطوا    مودت و چوه در بلنود    و پایین چه در کوتواه 
مودت چتوبنده هتوتند و فقو       ها در کوتاه ها و دستمزد های چتبنده، قیمت قیمت

هوا و   اموا قیموت   ،کنود  های اقتصوادی تغییور موی    نرخ ارز در پاسخ به تغییر سیاست
هوای اقتصوادی    مدت نتبت به تغییرات سیاست مدت و بلند ها تنها در میان دستمزد

: 1388دهند. مدل سو  نیز تلفیقی از ایون دو مودل اسوت )آذری،     واکنش نشان می
29.) 

 یمطالعات تجرب .2

 ادبیات موضوع .2-1

گورا در   و برون زا دروناتخاذ رویکردی  ،چارچو  نظری حاکم بر اقتصاد مقاومتی

                                                                                                                                              

1  . Frenkel. 

2  . Mussa. 

3  . Bilson. 

4  . Rudiger Dornbusch. 

5  . Frankel. 
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اقتصاد است. رویکردهای رقیب در رابطه با موضو  تعامل با جهان خوارج در سوه   
ویکوورد تعاموول محوودود ، رگوورا( درون -زا رویکوورد ارتبوواط حووداقلی )درونحالووت 
گورا( قابول    بورون  -ا ز طرفوه )بورون   وابتوتگی یوک  رویکورد  ، گرا( درون -زا )برون
سواز،   و فرصوت  یرپذ ی انعطا دراهبرد اقتصاد مقاومتی با رویکر. هتتندبندی  طبقه

برداری از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالنودگی اقتصواد    حداکثر بهره
حفظ استقالل سیاسی و اقتصوادی کشوور معیوار    حال  ینگیرد. درع ی صورت میلم

در ایون راهبورد اسوت. اسوتفاده از رویکورد       لی در تعامول اقتصوادی بوا جهوان    اص
هوای موجوود در اقتصواد     برداری حوداکثری از فرصوت   بهرهوابتتگی متقابل ضمن 

د. در کررا متوجه اقتصاد خواهد  از مخاطرات جهانیپذیری  یبآس، کمترین جهانی
ی حوداکثری از  بوردار  رهبهو یی بر رونق تولید ملوی و  زا دروناقتصاد مقاومتی، وجه 

ریوزی تولیود ملوی متناسوب بوا نیازهوای        برنامهگرایی آن  برون منابع داخلی و وجه
توسوعه دیللماسوی   و  گوذاری خوارجی بورای صوادرات     تشویق سورمایه ، صادراتی
توانود بوا    راهبرد توسعه صادرات، نمیخواهد داشت. همننین  به دنبالرا  اقتصادی
هوای اقتصواد    همراه باشد، لوذا رویکورد سیاسوت    کردن غیرمتعار  واردات محدود

بورای تبیوین   . پوذیر اسوت   و انعطوا   سواز  پیشورو، فرصوت   نیز مقاومتی به واردات
سواده و تکوی    های ترین شاخص سازی اقتصاد ایران یکی از بهترین و مناسب مقاو 
چناننوه توراز    ،گرفته شود، توراز تجواری )بودون نفوت( اسوت      به کارتواند  که می

هوای درونوی اقتصواد     بورداری از مزیوت   بهره تجاری مثبت باشد هم گویای حداکثر
 است و هم تبلور توسعه مبادالت خارجی و تشویق صادرات است.

نظوا  ارزی مطلوو  اقتصواد    »ای با عنووان   ( در مقاله1392سیف و همکاران )
قتصاد ایوران کوه هموواره    های ا اشاره دارند یکی از بخش« ایران در اقتصاد مقاومتی

محققوان در ایون    ،رو یون از ا .بازار ارز است ،در معرض آسیب و ریتک قرار دارد
نورخ ارز بور    یرهوای مربووط بوه توأث     مقاله با توجه به نتایج حاصل از برآورد مودل 

بور  شناسی نظا  ارزی موجود کشوور   سو و آسیب صادرات، واردات و تولید از یک
ریوزی و   بورای پوی   کننود  یاز سووی دیگور بیوان مو    د بخش تجارت خارجی و تولی

مجموعوه   دبور اسوت بایو    یندی زموان اگیری نظا  ارزی در اقتصاد ایران که فر شکل
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هوای اقتصوادی    سیاسوت  یریکوارگ  بوه  :ها عبارتند از اقداماتی انجا  گیرد که اهم آن
فنوی و   ،هوای نهوادی   اصوالد سواختار   ؛و خودمات   کواال  تنوو  صوادرات   هود   اب

وری  بهوره  ویوژه  بوه  ،های تولیودی  وری نهاده افزایش بهره ؛ژیکی تولید کشورتکنولو
هوا و خودمات تولیودی در اقتصواد کشوور و       پوذیری کواال   ارتقا رقابوت  ؛نیروی کار
آوری از نفت و محصوالت وابتته به آن بوه غیور    بخشی به منابع ارز تنو درنهایت، 

عنوان نظا  ارزی  مدیریت شده بهگیری نظا  ارزی شناور  نفت. به دنبال آن شکلاز 
مطلو  برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردیده که دلیل آن مربوط بوه مزایوای   

 چنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزو  است. نظا  ارزی شناور و هم
تثبیت نرخ ارز و تحقوق  »عنوان ای با  ( در مقاله1392خضری و همکاران ) لعل

توسوعه و   عنووان یوک اقتصواد درحوال     عتقدند که اقتصاد ایران بهم« اقتصاد مقاومتی
ها نیازمند انتخا  نظا  ارزی مناسب در راستای دسوتیابی   ر کشوردیگنفتی، همانند 

هایی نظیر تنو  اندک در تولید، تنو  اندک  به اهدا  اقتصادی خود است. مشخصه
های اقتصاد نفتی  شخصهم ردیگنیافته و  های مالی ضعیف و توسعه در تجارت، بازار

تعیوین   هوا  مشخصوه ایون  کند انتخا  نظا  ارزی کشور متناسب با  ایجا  می ،ایران
 شود.

  مطالعات داخلی .2-2

( با برآورد شاخص انحورا  نورخ واقعوی ارز از مقودار تعوادلی در      1377قاسملو )
این متولله بور صوادرات و رشود اقتصوادی پرداختوه        یراقتصاد ایران، به بررسی تأث

منفی انحرا  نرخ واقعی ارز از متیر تعادلی  یراست. نتایج این مطالعه حاکی از تأث
 آن بر صادرات و رشد اقتصادی ایران است.

کوه افوزایش نورخ ارز باعوث      رسوند  ( به این نتیجه می1383مزینی و یاوری )
 یا ؛ اموا رابطوه  شوود  یمو  مبادلوه  یرقابول دله به غمبا افزایش قیمت نتبی کاالهای قابل

آمده بوا   دست شود. نتایج به دار بین نوسانات ارزی و رابطه مبادله مشاهده نمی معنی
 .و ساختار تجارت خارجی ایران هماهنگ است ها یمتشرای  حاکم بر سطخ ق

هوای اقتصادسونجی تصوحیخ     از مودل  بوا اسوتفاده  ( 1384برومند و همکاران )
طوی  کوه   دنو ده ینشوان مو   OLS و حداقل مربعات معموولی   VECMداریخطای بر
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کتری بودجه و نرخ ارز اثر متتقیم و درآمدهای نفتوی اثور    1338-1380های  سال
 .داشته است تجاریمنفی بر کتری 

نرخ ارز موزون واقعوی بور    ثباتی یب ( به بررسی اثر1388حتانی و همکاران )
. روش اقتصادسونجی  پردازنود  یمو  1338-83 یها صادرات غیرنفتی ایران طی سال
 یهوا  جوسیلیوس و روش خود بازگشت با وقفه -مورد استفاده تکنیک جوهانتون

اثر مثبت نورخ ارز و اثور    ،تحقیق های یافتهاست. بر اساس  ARDL توزیعی گتترده
 قرار گرفته است. ییدآن بر صادرات غیرنفتی مورد تأ ثباتی یمنفی ب

( به بررسی رابطه همگرایی نامتقارن بین توراز  1388) بخش و همکاران شیرین
 سویکالس  -انودرز  تجاری، صوادرات و واردات بوا نورخ ارز بوا اسوتفاده از روش     

. نتوایج نشوان از وجوود رابطوه همگرایوی نامتقوارن بوین توراز تجواری          پردازند یم
بور آن سورعت    )غیرنفتی(، صادرات )غیرنفتی( و واردات بوا نورخ ارز دارد. عوالوه   

عدیل تراز تجاری برای زمانی که باالتر از مقدار تعادلی خوود قورار دارد بیشوتر از    ت
 .گیرد یاز مقدار تعادلی خود قرار م تر یینزمانی است که پا

از الگوی تصحیخ خطوای بورداری    یریگ ( با بهره1388نجارزاده و همکاران )
دار  اط معنوی که یوک ارتبو   رسند یبه این نتیجه م 1338-84 یها ساختاری طی سال

 .گوردد  یم ییدبلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تأ
تراز تجواری   توانتته 1:03ب کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضری که یطور به

 را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد.
انحورا  نورخ   که  دهد نشان می ARDL روشبا ( 1395کازرونی و همکاران )

داری بر صوادرات   یر منفی و معنیتأثواقعی، رابطه مبادله و نرخ واقعی ارز  مؤثرارز 
 .غیرنفتی ایران دارند

GMM بوه روش  و 1360-1390 یها طی سال( 1396امینی و همکاران )
بوه   1

اثور مثبوت و    ،افزوده بخش صونعت  نرخ واقعی ارز و ارزشکه  رسند این نتیجه می
عی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات نوسانات نرخ واق

رود افووزایش نوورخ واقعووی ارز و  انتظووار مووی ،کاالهووای صوونعتی دارنوود. بنووابراین 

                                                                                                                                              

1  . Generalized Method of Moments (GMM) 



 ١٣٩٥بهار  ♦شماره شانزده  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     118

افزوده بخوش صونعت و کواهش هزینوه واحود کوار هور واحود محصوول و           ارزش
نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کاالهای صونعتی در کشوور ایوران    

 .دشو

  مطالعات خارجی .2-3

در مقوله  یری بودند که در بررسی خود تأثان( محقق1990) 1«کوتانی، کاوالو و خان»
هوایی نظیور    ثباتی نرخ ارز بر شاخص انحرا  نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و بی

توسوعه را در طوی    های درحوال  گذاری، صادرات و رشد اقتصادی در کشور سرمایه
دهد هر  مورد تحقیق قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می 1983تا  1960های  سال

توسعه اثور منفوی    های درحال ثباتی و انحرا  نرخ واقعی ارز در کشور دو مقوله بی
گذاری، صوادرات و رشود اقتصوادی داشوته اسوت. محققوان از انحورا          بر سرمایه

از نظریوه برابوری    ثباتی و پیرامون میانگین نرخ واقعی ارز برای محاسبه شاخص بی
گیوری   توسو  خوود بورای انودازه     شوده  یطراحقدرت خرید یک مدل ساختاری و 

 توسعه استفاده کردند. های درحال شاخص انحرا  نرخ واقعی ارز در کشور
را بورای کرواسوی   « پذیری نرخ ارز بر صادرات تأثیر نوسان( »2007سوریک )

ارز بوا اسوتفاده از    ینوانی نااطممورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه شاخص 
شده و سلس با اسوتفاده از تکنیوک     محاسبه 1996-2006 طی دوره و ARCHمدل 
مودت بوین    انباشتگی یوهانتون و مدل تصحیخ خطا، رابطوه بلندمودت و کوتواه    هم

متغیرها برآورد شده است. نتایج به این صورت است که رابطوه بلندمودت منفوی و    
 نرخ ارز و صادرات وجود داشته است.پذیری  ضعیف بین نوسان

را « یرنفتیاثر نرخ ارز واقعی روی صادرات غ»پژوهشی ( در 2012) 2ا  حتن
در کشور آذربایجان به کمک روش تصحیخ خطای نامتقوارن موورد بررسوی قورار     

3یا وی از روش اتورگرسیو حد آستانه دهد. می
در  4ای و روش اتورگرسویو آسوتانه   

                                                                                                                                              

1  . Cottani, Cavallo & Khan 

2  . Hasanov 

3. MTAR 

4. TAR 
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-2010هوای سواالنه    دیل نامتقارن بهوره جتوته و از داده  و تع یجمع چارچو  هم
یوک رابطوه    ،صورت فصلی استفاده کرده است. طبق یافتوه اصولی مطالعوه    به 2000

معنادار بین صادرات غیرنفتی، حجم معامالت تجاری غیرنفتی بور مبنوای نورخ ارز    
ینود تعودیل نتوبت بوه سوطخ تعوادل،       ااموا فر  ،واقعی و درآمد خارجی وجود دارد

 امتقارن نیتت.ن
ارتبواط بوین توراز تجواری و     »ای برای آزمون  ( در مقاله2016) 1کومار نارایان

ها  گیری از رویکرد آزمون محدوده بهره ، با«نرخ ارز )نمونه موردی چین و آمریکا(
رسند که دو متغیر تراز تجواری و نورخ    ی( به این نتیجه میجمع همی )انباشتگ همو 

مدل وقفه از با استفاده  در ضمنانباشته است.  همانند آمریکا همارز واقعی در چین 
مودت و بلندمودت، کواهش ارزش     کوتاه گیرند که در خودبرداری توزیعی نتیجه می

بخشد. همننین شوواهدی   پول ملی کشور چین تراز تجاری این کشور را بهبود می
 د.شمشاهده ن Jاز منحنی 

نقوش نورخ ارز در حمایوت از    »ررسی ای به ب ( در مقاله2017) 2هوانگ هونگ
پردازد. وی با استفاده از مدل خودرگرسویون بورداری    می «تراز تجاری کشور ویتنا 

هوای ماهانوه طوی     داده بور اسواس   4و تصحیخ خطای برداری 3ساختاری چندمتغیره
مدت و بلندمدت نرخ ارز بر توراز   وتحلیل اثرات کوتاه یهتجزبه  2004-2015دوره 

نورخ ارز اثورات    ،مودت  دهود در کوتواه   می پرداخت. نتایج مدل نشان تجاری ویتنا 
که در افق بلندمدت، نورخ ارز   یدرحالگذارد،  خیلی محدود بر جریانات تجاری می

اما بور صوادرات اسومی اثورات قووی و       ؛یری نداشتهتأثبر واردات اسمی و واقعی 
 دار دارد.  معنی

 آورده شده است: 1خالصه نتایج مطالعات داخلی و خارجی در جدول 
 
 

                                                                                                                                              

1  . Kumar Narayan  

2  . Lan Huong Hoang 

3  .  SVAR 

4. VECM 
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 . نتایج مطالعات داخلی و خارجی١جدول 

 مطالعات داخدی
 یافته پژوهش )اثر نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی( سال پژوهشگر

 1376 عربشاهی
 یرمدت تأث کاهش ارزش ریال )افزایش نرخ اسمی یا واقعی ارز( در بدند

گذشته باعث بهبود آن  تجاری نداشته است یا حداقک در  داری بر تراز معنی
 ده است.شن

 1377 قاسمدو
منفی انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی آن بر صادرات و رشد  یرتأث

 اقتصادی ایران

 1380 رحیمی
 ،دهد کاهش ارزش ریال، قیمت صادرات برحسب پول خارجی را کاهش می

کاهش ارزش پول مدی، قیمت صادرات برحسب پول داخدی  یجهاما درنت
 یابد. افزایش می

 1382 نامنی
اثر انقباضی کاهش ارزش پول بر تولید با در نظر گرفتن نرخ ارز  ییدتأ

میانگین موزون و اثر انبساطی آن با نرخ ارز رسمی، همچنین بهبود تراز 
 .ریوها در هر دو سنا ها و افزایش سطح عمومی قیمت پرداخت

 1385 توتونچی مدکی

 اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مثبت-
 اثر افزایش نرخ ارز بر سطح تولید منفی-

 ها ارتباط مثبت بین افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت-
 یراز طریق تأث یرنفتیو منفی تغییر نرخ ارز بر صادرات غ یرمستقیماثرات غ-

، از اثرات یرنفتیتورم و تولید( بر صادرات غ)ا ه آن بر تورم و تولید و اثر آن
 بیشتر است. یرنفتیمستقیم و مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات غ

 1388 نجارزاده و همکاران
دار بدندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد  یك ارتباط معنی

ب کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضری که یطور به  ؛بررسی وجود دارد
 تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. توانسته 1:03

 و افزایش در نرخ تورم یجار حسابسازی نرخ ارز موجب بهبود در تراز  یکسان 1388 چراتیان
 غیرنفتیثباتی آن بر صادرات  اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی 1388 احسانی و همکاران
 اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده است 1391 راسخی و همکاران

 1392 حاتمی
مثبتی بر تورم و افزایش آن داشته و  یرشاخص نامیزانی نرخ واقعی ارز تأث

کاهش  یجادمنفی و ا یرها تأث همچنین بر رشد اقتصادی و حساب تراز پرداخت
 ها سری در حساب تراز پرداختتولید کشور و ایجاد ک

زاده و  دایی کریم
 همکاران

1393 
مثبت نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخدی، رابطه مبادله و  یرتأث

 یرنفتی( بر صادرات غیرنفتیدر بخش غکار )وری نیروی  بهره
 مدت تجاری در کوتاه  مثبت نرخ ارز حقیقی بر تراز یرتأث 1394 رجبیان و همکار

 1395 کازرونی و همکاران
یر منفی و تأثواقعی، رابطه مبادله و نرخ واقعی ارز  مؤثرانحراف نرخ ارز 

 .داری بر صادرات غیرنفتی ایران دارند معنی

 1396 امینی و همکاران
افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار  افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش

واقعی ارز موجب رونق صادرات کاالهای هر واحد محصول و نوسانات نرخ 
 .شوند یصنعتی در کشور ایران م

 مطالعات خارجی
کوتانی، کاوالو و 

 خان
1990 

 گذاری، صادرات و رشد اقتصادی منفی نرخ ارز واقعی بر سرمایه یرتأث

 رابطه بدندمدت منفی و ضعیف بین نوسان پذیری نرخ ارز و صادرات 2007 سوریك
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 2010 کازرونی
اثرات مثبت و منفی نرخ ارز واقعی و تغییرات آن بر روی صادرات غیرنفتی 

 ایران

 2012 اف حسن
رابطه معنادار بین صادرات غیرنفتی، حجم معامالت تجاری غیرنفتی بر مبنای 

 نرخ ارز واقعی و درآمد خارجی

 2016 کومار نارایان
تراز تجاری این مدت و بدندمدت، کاهش ارزش پول مدی کشور چین  در کوتاه

 .بخشد می کشور را بهبود

 2017 هوانگ هونگ
گذارد،  مدت نرخ ارز اثرات خیدی محدود بر جریانات تجاری می در کوتاه

یری نداشته تأثکه در افق بدندمدت، نرخ ارز بر واردات اسمی و واقعی  یدرحال
 دار دارد. اما بر صادرات اسمی اثرات قوی و معنی

های ارز دوگانه و حتوی چندگانوه مواجوه بووده      ها با نرخ اکثر سالاقتصاد ایران در 
هوا   ای( در کنار نرخ ارز بازار آزاد در اکثر سوال  است. نرخ ارز اسمی رسمی )مبادله

نظران اقتصادی نیز بر تنظیم و تعیوین نورخ ارز حوول     وجود داشته و برخی صاحب
دارنود. در مقالوه    یدو  تأکعنوان نرخ ارز مناسب و مطل نرخ ارز واقعی )حقیقی( به

ای سه نرخ ارز اسمی رسمی، بوازار آزاد   د اثرات بلندمدت و مقایتهشحاضر سعی 
د توا  شوو اقتصواد ایوران محاسوبه     (بودون نفوت  )و نرخ ارز واقعی بر تراز تجواری  

 ،، نرخ ارز مطلو  برای بهبود توراز تجواری و متعاقوب آن   یک مشخص گردد کدا 
است. در این مطالعه بهبوود توراز تجواری بودون نفوت و      سازی اقتصاد ایران  مقاو 

عنوان بهترین شاخص استحکا  و مقاوموت اقتصوادی    های تجاری به کاهش کتری
با این مختصات انجا  نگرفته و نتوایج مطالعوه    یا مدنظر قرار گرفت. تاکنون مطالعه

کشور  اقتصاد مقاومتی و متلوالن بخش مالی و ارزی گذاران یاستتواند برای س می
 کاربرد داشته باشد.

 . معرفی متغیرها، تصریح مدل و برآورد3

، نماینده شاخص مقاومت اقتصادی ایران )متغیر )غیرنفتی( . تراز تجاری3-1

 وابسته(

گرایوی   زایوی و بورون   درون ،های کلی اقتصاد مقاومتی مهم در سیاست یدواژهدو کل
وری بواال از   داکثری و با بهوره برداری ح زا موضو  بهره اقتصاد است. رویکرد درون

دهود. رویکورد    اقتصاد ایران را مورد توجه قرار موی  ،های درونی ها و مزیت ظرفیت
های موجوود در جهوان خوارج )دانوش      برداری حداکثری از فرصت زا نیز بهره برون

را مودنظر دارد. لوذا در    ملوی اهدا  اقتصواد   یشبردمنظور پ فنی، سرمایه و بازار( به
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تورین   سازی اقتصاد ایران یکوی از بهتورین و مناسوب    ر برای تبیین مقاو مقاله حاض
کار گرفته شود، تراز تجاری )بودون نفوت(    هتواند ب ساده و تکی که می های شاخص

های  برداری از مزیت بهره چناننه تراز تجاری مثبت باشد هم گویای حداکثر .است
و تشویق صادرات اسوت.   درونی اقتصاد است و هم تبلور توسعه مبادالت خارجی

هرقدر کتری بخش تجارت خوارجی کمتور باشود و توراز تجواری       ،یگرد عبارت به
تووان گفوت کوه مقاوموت اقتصوادی کشوور تقویوت شوده اسوت.           بهبود یابد، موی 

اقتصاد ایران هموواره   (غیرنفتی)مشخص است تراز تجاری  2طورکه از شکل  همان
 جاری تشدید شده است.های ت های اخیر کتری منفی بوده و طی سال

 تراز تجاری غیرنفتی )میلیون دالر( .2شکل 

 
 : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مأخذ

مشخص است تراز تجاری )غیرنفتی( اقتصاد ایوران طوی    2طورکه در نمودار  همان
همواره دارای کتری تجاری بوده و واردات بیشتر از صادرات  1380-90 های سال

میلیارد  5که این کتری تجاری )بدون نفت( از حدود  طوری هغیرنفتی شده است، ب
توراز   البتوه در نوسوان بووده اسوت.     1387میلیارد دالر سوال   33تا  1373دالر سال 

کوه در   طووری  هبو  ،شوده  مثبوت  رونود  دارایتا حدودی ی اخیر ها سالتجاری طی 
 اسوت میلیون دالر شوده   1698و  - 7477، 246، 890به ترتیب  97تا  94ی ها سال

 )بانک مرکزی(.
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 تحوالت ارزی در اقتصاد ایران )نرخ ارز، متغیر مستقل اصلی( .3-2

پس از پیروزی انقال  اسالمی یک نظا  چنود نرخوی )ریوال بوه دالر( در اقتصواد      
وص حوق برداشوت مخصو    دوباره ریال بوه  1/3/1359د. اما در تاریخ شایران اجرا 

SDR ین تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی هر واحد( تثبیت شد. ا به 3/92رخ )به ن
د و نرخ ارز رسومی پوس از پیوروزی انقوال  اسوالمی و در دوران جنوگ       شارز ن

 1340-1372 یهوا  تحمیلی ثابت ماند. در عمل نرخ رسمی دالر در ایران بین سوال 
داشتن ارز در وضوعیتی رخ داد   ریال نوسان داشت. سیاست ثابت نگه 75تا  65بین 

بعد، اقتصاد کشور ما دچار فشارهای تورمی بود. افزایش نورخ  به  1352که از سال 
بوودن نورخ رسومی     تور  در داخل در مقایته با کشورهای صنعتی با توجه به ثابت

ارز، به کاالهای وارداتی مزیت اقتصادی بخشید و توان رقابتی محصوالت ایران در 
 .(253: 1387)دژپتند و همکاران، را کاهش داد  المللی ینبازارهای ب

با گذشت زمان و افزایش شکا  بین نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پوولی  
نظا  چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظا  چند نرخی نیوز موؤثر واقوع    

نموودن ارز بور بوازار     ینرخو  نظا  شناور مدیریت شده و توک  1367نشد و از سال 
خارجی، کتری بودجه و تور  منجور بوه   های  حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی

کاهش شدید قیمت ریوال در مقابول ارزهوای خوارجی و از طور  دیگور خوروج        
سیاست ارزی و بازرگوانی   1369سرمایه از کشور شد. در دولت سازندگی در سال 

منظور دستیابی به نورخ تعوادلی ارز و    کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی به
آموده   عمول  زار غیررسمی ارز مدنظر قرار گرفت. اقدامات بهنوسانات با یرکاهش تأث
آغاز شده بود در این سال شودت   1368نرخ ارز که از سال  سازی یکتاندر زمینه 

 مواه  ینبیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی، رقابتی و شناور شد. در فرورد
ملغوی   گانوه  سه یها و نرخ درآمدنرخ ارز به اجرا  سازی یکتانسیاست  1372سال 

هر دالر انتخا  شد. دیری نگذشوت   برایریال  1500اعال  شد و نرخ جدید ابتدا 
که با کاهش قیمت نفت و محصوالت نفتی، نرخ ارز در بوازار غیررسومی افوزایش    

 1750گردید. در ایون سوال نورخ ارز در     شده اعال یافت و باعث باالرفتن نرخ ارز 
 ریال ثابت شد.
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هوای آن افوزایش    ، نورخ ارز و نوسوان  1383نیموه اول  تا  1374 یها طی سال
آن بانک مرکزی مبادرت به محودودکردن معوامالت غیربوانکی ارزی     ییافت. در پ

 1373ماهووه اول  و سووه 1372در سووال  ینکووهازا د. پووسکووربوورای ثبووات نوورخ ارز 
بازار ارز به حد غیرمتعار  رسید، بانک مرکوزی و شوورای نظوارت     یزهایوخ افت

اصوالد و   هوا  یاسوت ر جدیدی بورای تثبیوت نورخ ارز اندیشویدند. ایون س     ارز تدابی
آزادسازی بازار ارز که در سال پیش اعال  و اجرا شده بود را متوقوف و در برخوی   

 1372این از سوال   بر نرخ ارز بازگرداند. بنا سازی یکتانموارد به وضعیت پیش از 
بوا  داو  افوزایش یافوت و   طور م به یررسمیفاصله بین نرخ ارز رسمی و غ 1373تا 

کوه   1373کوشش مقامات پولی بورای کنتورل ناپایوداری نورخ ارز توا سوال        وجود
عنووان یوک حقیقوت بواقی      همننان این ناپایداری به ،ارز ممنو  شد یدوفروشخر
اجورا نشود و    یخوب شدن ارز در عمل به ینرخ لذا به علت تداو  سیاست تک ؛ماند
تشدید گردید. این امر باعث شود   ها یمتزایش قچرخه رشد نقدینگی و اف یجهدرنت

ر دیگو تحوریم و   ،ریال برای هر دالر تعیین کنند. تور  2345که مقامات نرخ ارز را 
نورخ ارز بوه    1374فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سوال  

ریال برسد، درواقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکتت مواجه شد. بر اسواس   6200
موجب شد که از  1374الذکر، افزایش شدید نرخ ارز در اوایل سال  مالحظات فوق

بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز و منع قانونی تما  معامالت  1374خردادماه 
خارج از شبکه بوانکی کشوور بگیورد. در سوال      ارزی و نیز منع واردات و صادرات

 1374جوودای از تمهیووداتی کووه بوورای صووادرکنندگان ایجوواد شوود، مقووررات  1375
قبلی  یها نیز تصمیم به تثبیت نرخ ارز در نرخ 1376کمابیش اجرا گردید. در سال 

هرچنود   ،گرفته شد. مبارزه با تور  یکی از توجیهات اصلی این سیاست بوده است
 (1).بر صادرات غیرنفتی شد یت دارای اثر منفاین سیاس

بر دو نرخ پایه و صادراتی بود توا   نظا  ارزی مبتنی ،در طی برنامه سو  توسعه
سیاسوت   ،درواقوع سازی نرخ ارز اعمال شود.   سیاست یکتان 1381در سال  که ینا

سوازی سوال    از یکتان آمیزتر یتبتیار موفق 1381سازی انجا  شده در سال  یکتان
بود. دلیل موفقیت این سیاست نیز پشتوانه ذخوایر موجوود در اختیوار بانوک      1372
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مرکزی برای حمایت از نرخ ارز اعال  شده به خاطر وجود صوندوق ذخیوره ارزی   
 .(28 :1387)اتاق بازرگانی،  بود

به ثبات بوازار و نورخ    توان ینیز م 1384-92تحوالت ارزی دوره  ینتر از مهم
، تداو  فعالیت حتا  ذخیره ارزی، تشکیل صندوق توسعه ملی، 1389ارز تا سال 

نختوت  بین نرخ رسومی و بوازار آزاد در نیموه     توجه قابلن شکا  نختتیپیدایش 
 1391و تشدید آن در سال  1390بحران ارزی از نیمه دو   یریگ ، شکل1389 سال

در  هوا  یموت و افزایش شکل سطخ عموومی ق  المللی نیب های یمبه دنبال تشدید تحر
گیوری نظوا  چندگانوه ارزی، ممنوعیوت صوادرات برخوی کاالهوا و         داخل، شوکل 

کاالهای وارداتی به ده گروه و تشکیل مرکوز مبوادالت ارزی در سوال     بندی یتاولو
موجوب   1390از نیموه دو  سوال    یژهو به ،نا  برد. افزایش نرخ ارز بازار آزاد 1391
نیازهوای   ینبرای تأم یا عناوین نرخ مرجع و نرخ مبادله باجدیدی  یها تا نرخشد 

 یناقتصادی جایگزین نورخ ارز بو   یها واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه
 25000در سوطحی نزدیوک بوه    افوزایش و   یا نرخ ارز مبادله یجتدر شود. به بانکی 

مرجوع  آزاد شکل گرفوت. نورخ ارز    ریال تثبیت شد. بدین ترتیب سه نرخ در بازار
شوامل کاالهوای    2و  1 هوای  یوت ریال به ازای هر دالر بورای واردات اولو  12260

 یهوا  گروه 9 تا 3 های یتواردات اولو ینارز برای تأم یا اساسی و دارو، نرخ مبادله
ر کاالهوا و خودمات.   دیگو نیواز   ارز موورد  ینوارداتی و نرخ ارز بازار آزاد برای تأم

 .به تصویر کشیده شده است 2غییرات نرخ ارز در این دوره در جدول روند ت

 و بازار آزاد( بانکی ینروند تغییرات نرخ ارز )نرخ ب .2 جدول

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
 12260 10971.8 10338.7 9920 9574 9285 9197 9026 یبانک نیبنرخ 

 26078 12047 10442 9977 9677 9357 9226 9042 بازار آزاد

 1392، یزیر مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

ایجواد فضوای    یلای، به دل ا روی کار آمدن دولت یازدهم و شرو  مذاکرات هتتهب
هوای   روشن و امیدبخش از آینوده اقتصواد ایوران و انتظوار جامعوه از رفوع تحوریم       

دالر رونود باثبواتی را طوی    ، نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافت و تقریبواً  شده وضع
بوه ترتیوب معوادل     1396و  1395سونواتی   یها کرد. دولت نرخ دالر را در بودجه
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ریال معین کرد و بازار با دامنه محدودی از این نرخ فاصوله   33000ریال و  29900
حال اواخر کار دولت مجدداً شاهد افوزایش نورخ دالر و افوزایش آن     داشت. با این

بودیم کوه عمودتاً   و سلس تشدید کاهش ارزش پولی ریال  39000 هتا محدودابتدا 
های دولت جدیود آمریکوا    سیاستها و  بازگشت تحریم یژهو به ،المللی تحوالت بین

بر  رغم شعار خود مبنی د. در ضمن دولت یازدهم علیشاعال  عامل اصلی  عنوان به
صاد ایوران بوا دو   زمینه نداشت و همننان اقت ینسازی نرخ ارز، توفیقی در ا یکتان

روند نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی )به قیمت ثابوت سوال    د.شنرخ ارز مدیریت 
 ( اقتصاد ایران در نمودار زیر به تصویر کشیده است:1376

 (١٣4٥-٩0روند نرخ ارز اسمی و واقعی در ایران ) .٣شکل 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق و بانک مرکزی

 نتایج تخمین .3-3

 معرفی الگوی تخمین .3-3-1

هوای ارز بور بخوش     روش الگوسازی که در این تحقیق برای بررسوی اثورات نورخ   
کار برده شده اسوت، روش تصوحیخ   ه تجارت خارجی و مقاومت اقتصادی ایران ب

بورداری بوا    یساختاری است که درواقع یک الگوی خوود بازگشوت   1خطای برداری
ت همراه با رواب  بلندمودت موورد   مد است و در آن رواب  کوتاه یجمع همویژگی 

                                                                                                                                              

1  . Vector Error Correction Model (VECM) 
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. در انجا  شوده اسوت   9ایویوز  افزار نر گیرند و برآوردها از طریق  یبررسی قرار م
بر اساس رواب  بلندمدت اقتصادی )ادبیوات نظوری و تجربوی( بوه      توان یضمن، م

صوورت   عی قیودی اعمال کرد. این الگو در حالت کلی بهمج ضرایب بردارهای هم
 :دشو یزیر تعریف م

 



 
m

i

ttititt WXXTccX
1
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 .(1nاست ) I( 1زای ) بردار متغویرهای درون :tX که:
، رابطوه  ER ، نورخ ارز BC )غیرنفتوی(  در این مقالوه متغیرهوای توراز تجواری    

. در باشوند  یمودل مو  زای  جوزو متغیرهوای درون   XO و صادرات نفتوی   TOTمبادله
و مناسب نرخ ارز بر تراز تجاری اقتصاد ایوران   ضمن برای انتخا  الگوی مطلو 

و نرخ ارز اسومی رسومی    MER، نرخ ارز بازار آزاد RER نیز از سه نرخ ارز واقعی
استفاده شده است. همننین برای محاسبه نرخ ارز واقعی از نورخ   NERای(  )مبادله

ده است. بودین ترتیوب، بور اسواس تعریوف نورخ ارز       ارز رسمی اسمی استفاده ش
هوای داخلوی و خوارجی     قیموت  واقعی، نرخ ارز رسمی اسمی نتبت بوه شواخص  

 .کند یتعدیل شده که از رابطه زیر تبعیت م

I

OECD

CPI

CPI
NERRER 

 
:CPI OECD        شاخص قیموت کشوورهای سوازمان توسوعه همکواری و توسوعه

هوای جهوانی بوا     با توجه به اینکه شاخص قیمت ،(1376اقتصادی )به قیمت ثابت 
تبودیل شوده    1376یه نیتتند به سوال پایوه سوال    پا هم 1376های ثابت سال  قیمت
 است.

CPII 1376: شاخص قیمت ایران به قیمت سال پایه. 
TOTی صادراتی به شاخص قیموت کاالهوای وارداتوی    : شاخص قیمت کاالها

کشورها به ازای یک واحد از صادرات چه میزان کواال  که کشور )نشانگر این است 
بور   اسواس روش شواخص ارزش واحود و مبتنوی     کنند و محاسوبه نیوز بور    وارد می

بورای کاالهوای صوادراتی و    جمهوری اسالمی ایوران  در گمرک  شده ثبتاطالعات 
 .ت(وارداتی بوده اس
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100*
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X
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P
TOT 

 
tWیرمقاد رازیغ بهزای  : بردار متغیرهای برون ( 1ثابت و روندها استq.) 
t.بردار جمالت خطا است : 

T.روند : 
1cثابت. یر: بردار مقاد 

mموورد نیواز بورای دسوتیابی بوه پتوماندهای نوفوه سوفید          یها : تعداد وقفه
 (2)است.

 تخمین نتایج .3-3-2

های معموول اقتصادسونجی در کارهوای     استفاده از روش: متغیرهای تحقیق ماناییآزمون 
متغیرهوای موورد مطالعوه اسوت. از طور  دیگور اکثور         مانوایی بر فورض   تجربی مبتنی

هوای سوری    قبل از استفاده از متغیر ،رو ینند. از اهتت ماناهای زمانی اقتصاد کالن نا سری
یی آن اطمینان حاصل کورد. بورای اطمینوان از    مانایا نا ماناییزمانی الز  است نتبت به 

های دیکی فوولر   در مدل از آزمون یی متغیرهای سری زمانی مورد استفادهمانایا نا مانایی
 .تعمیم یافته و آزمون شکتت ساختاری پرون استفاده شده است

یی متغیرهای مورد استفاده در مودل،  مانایا نا ماناییدر این قتمت برای اطمینان از 
یافتوه موورد بررسوی قورار      فولر تعمیم -کلیه متغیرهای مورد نظر بر اساس آزمون دیکی

هوای مختلوف و ممکون و     یافته به صورت  تعمیم فولر ریشه واحد دیکیگیرد. آزمون  می
بوودن   دار یبودن هر یک از عوامل جبری )مقادیر ثابت و روند( و معنو  دار یبر اساس معن

د. جدول شها، برای کلیه متغیرهای موجود در مدل آزمون  متغیرهای وابتته با وقفه داده
 .یافته برای متغیرهای مورد نظر است عمیمفولر ت -دهنده نتایج آزمون دیکی نشان 3

 برای سطح متغیرهای مورد مطالعه یافته تعمیمفولر  -آزمون دیکی .٣جدول 

 متغیر ADFآماره  درصد 1سطح  درصد 5در سطح  درصد 10در سطح 

2.6- 2.92- 3.58- 2.188- BC 

2.6- 2.92- 3.58- 2.41- TOT 

2.6- 2.92- 3.58- 0.72- ER 

2.6- 2.92- 3.58- 0.112 XO 
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فوولر   -شود بوا توجوه بوه اینکوه قودرمطلق آمواره دیکوی        طورکه مالحظه می همان
 چنوین  یون تور اسوت، لوذا ا    یافته از مقادیر بحرانی برای کلیه متغیرها کوچوک  تعمیم
فرضویه  شود که کلیه متغیرهای مورد مطالعه در سطخ ناپایوا بووده و    گیری می نتیجه

Ho ی از درجوه اطمینوان   یمتغیرهای مزبور در سوطخ بواال   بر وجود ریشه واحد مبنی
 انباشوتگی متغیرهوای موورد    گیرد. حال برای تشخیص درجه هم قرار می ییدمورد تأ

متغیرها تکورار شود.    نختتبرای تفاضل مرتبه  افتهی میتعمفولر  -نظر آزمون دیکی
متغیرهوا نشوان داد    نختتبرای تفاضل مرتبه  یافته یمفولر تعم -نتایج آزمون دیکی

بورای   ADFاند )آماره  گیری ساکن شده تفاضل بار یککه کلیه متغیرهای مدل پس از 
و  -27/3، -3/5 ، -2/7 یوب بوه ترت  XOو  BC ،TOT ،ERمتغیرهای 

 کیو  درجوه ادعا کرد که کلیه متغیرهوا انباشوته از    نتوا یبه دست آمد(. لذا م -58/4
 دار خواهد بود. برآورد مدل با روش حداقل مربعات معمولی تورش و (I(1)بوده )

فوولر زموانی کوه شکتوت      -یانتقادات پرون از روش آزمون دیکو  با توجه به
زمانی وجوود دارد، بررسوی شکتوت سواختاری و آزموون       های یساختاری در سر

در شرایطی که  سازد ی( خاطرنشان م1989ریشه واحد پرون ضروری است. پرون )
را در آزموون ریشوه    ای یژهمراقبت و دبای ،انتظار یک شکتت ساختاری وجود دارد

نکوردن   فولر در جهت رد -یهای آزمون دیک د. در این حالت، آمارهکرواحد اعمال 
ریشه واحد اریب دارد. مالحظه نموودار نورخ ارز واقعوی، انتظوار وقوو  شکتوت       

سازی نرخ ارز در  اجرای سیاست یکتان یلساختاری را برای نرخ ارز حقیقی به دل
. این شکتت ساختاری را با توجه بوه نموودار موذکور    سازد یمحتمل م 1372سال 

تغییر در شیب آن در نظور   به یکی از دو صورت احتمالی تغییر در سطخ یا توان یم
برای تشخیص مانایی یا نامانوایی   (1989پرون ) Cو  Aگرفت. بنابراین از الگوهای 

نمودن   این متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون پرون در مورد نرخ ارز واقعی با لحاظ
دو شکل احتمالی تغییر در سطخ و تغییر در سطخ و شیب در پیوسوت آورده شوده   

برای متغیر نرخ ارز واقعوی در هور    αضریب برآورد شده  t یها آمارهاست. مقایته 
( بوا  Cدر الگووی   -047/0و  Aدر الگووی   -919/0 یوب )بوه ترت  Cو  A دو الگوی

مقادیر بحرانی مربوطه حکایت از آن دارد کوه حتوی بوا در نظور گورفتن شکتوت       
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فرض صفر )ریشوه   توان ی، بازهم نم1372نرخ ارز در سال  سازی یکتانساختاری 
شود که وجود ریشه واحد بورای متغیور    بدین ترتیب نتیجه می (3)د.کرواحد( را رد 

نرخ ارز واقعی ناشی از شکتت ساختاری نبوده و ایون متغیور دارای ریشوه واحود     
و تفاضل  باشند یم کی درجهکلیه متغیرها انباشته از  که ینبنابراین، با قبول ا .هتتند

، به بررسی مراحل بعدی تخمین الگوی تصحیخ خطای بورداری  گردد ها مانا می آن
 .شود یپرداخته م

و بور طبوق ادبیوات نظوری و      شده مطردو آزمون فرضیه  پرسشبرای بررسی 
گوردد کوه ابتودا بور      طراحی می صورت ینمطالعات تجربی، مراحل تخمین مدل بد

 شوده  ارائوه ادبیات نظوری   یهخطای برداری ساختاری و بر پا یخاساس الگوی تصح
و تأثر رابطه کتری بخش تجارت خارجی از متویر نورخ ارز واقعوی، اسومی      یرتأث

صوورت جداگانوه موورد     بوازار سویاه( بوه    -رسمی و نورخ ارز بوازار آزاد )مووازی   
. در ادامه نیز با استفاده از توابع واکنش ضربه و تجزیوه  گیرد یقرار م وتحلیل یهتجز

ارت خارجی در برابر ضربه به هر یوک از  واریانس، میزان واکنش کتری بخش تج
مودت تصوحیخ خطوای     شود. در ضمن با تخمین الگووی کوتواه   متغیرها بررسی می
که  شود یمتغیرها بر کتری بخش خارجی بررسی م یرمدت تأث برداری، نتایج کوتاه
 .شود یهر یک از مراحل تخمین بیان م یلتفص  در ادامه تحقیق به

ارز بر کتری بخش تجارت خارجی ابتودا مرتبوه    یها برای برآورد اثرات نرخ
VAR   وقفه تعیین شد. هر  5با استفاده از معیارهای آکاییک و شوارتز و با احتتا

طراحی شوده بورای اقتصواد     VARدو معیار داللت بر وجود مرتبه اول برای الگوی 
ر بورای آن د  نختوت ایران دارد. لذا جهت برآورد الگو به روش یوهانتون، مرتبوه  

 (.4)جدول  شود ینظر گرفته م

 VARانتخاب مرتبه  .4جدول 

 مرتبه آکاییك شوارتز
1509.1- 1509.1- 0 
1372.9- 1308.8- 1 
1375.9- 1347.7- 2 
1384.3- 1342.1- 3 
1393.4- 1337- 4 
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از روش یوهانتون استفاده شد. بور   یجمع همرواب   یینمنظور تع در مرحله بعد، به
 IIرتبوه ماتریتوی    دبایو  یجمعو  هوم این اساس، برای دستیابی به تعوداد بردارهوای   

مشخصوه   هوای  یشوه بورآورد آن و ر  یلهوس د. تعیین رتبه ماتریس نیز بهشومشخص 
تخوا   و نیز معیارهای ان max,trace. با استفاده از دو آماره گیرد یم صورت

را  دار یمشخصه معن های یشهتعداد ر توان یکوین م -نالگو: آکاییک، شوارتز و حنا
گانه آکاییک، شووارتز   ی سهو نیز معیارها max,trace یها د. آزمونکرتعیین 
 ،یگور د عبارت داللت دارند. به یجمع همکوین همگی بر وجود یک بردار  -و حنان

و  RER (NERو  BC ،TOTگانوه   سوه زای  ی درونتنها یک ترکیب خطی از متغیرهوا 
MERشوده بورای ایوران     صه الگوی برآورد( وجود دارد که مانا هتتند. مقادیر مشخ

 عبارتند از:
 (0.00   0.092221   0.52326   0.66324)  

 آمده است: 6و  5نتایج آزمون مقادیر مشخصه الگو در جداول 

 برای کسری تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز جمعی همآماره  .٥جدول 

trace max رتبه 
 90سطح 

 درصد
 95سطح 

 درصد
 آماره

 90سطح 
 درصد

 95سطح 
 درصد

 آماره
1H  

31.93 34.87 52.96 19.86 22.04 50.06 r =1 r = 0 
17.88 20.18 2.89 13.81 15.87 2.47 r =2 1r 

7.53 9.16 0.426 7.53 9.16 0.42 r =3 2r 

برای سه متغیر کسری تجاری، رابطه مبادله و  جمعی هممعیار انتخاب الگو برای تعیین تعداد روابط  .6جدول 

 نرخ ارز

 رتبه آکاییك شوارتز کوین - حنان
992.5- 997.6- 989.4- 

   r = 0 
975.5- 984.1- 970.3- r =1 

979.6- 990.5- 973.1- r =2 

982.1- 994.1- 997.4- r =3 

کوین  -نسه معیار آکاییک، شوارتز و حنا توجه: انتخا  رتبه مناسب بر اساس باالترین مقدار
 .گیرد یصورت م

نظور   اقتصادی که پیرامون ارتباط میان متغیرهای موورد  های یهحال با استفاده از نظر

0H
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با اعمال قیوود بور    توان یها اشاره شد، م وجود دارد و در بخش ادبیات نظری به آن
ها دسوت یافوت.    به ارتباط بلندمدت اقتصادی میان آن یجمع همضرایب بردارهای 

متغیرهوای   در میوان  یجمع همیک بردار  که ینا یلبر اساس روش یوهانتون، به دل
د. برای ایون  شاعمال  یجمع همزا وجود داشت، لذا یک محدودیت بر رابطه  درون

، تنها به هنجارسازی ضریب متغیر کتری بخش تجوارت  یجمع هممنظور در بردار 
 خارجی بتنده شد.

 بلندمدت نرخ ارز واقعی بر بخش تجارت خارجی یرتأث (الف

صوورت   اساس نرخ ارز واقعی به بر شده یطراحضرایب بلندمدت برآوردی الگوی 
 :آید یزیر به دست م

BC =  18.86- TOT +  1.33 RER 

 دقیقاً شناسا های یتبا اعمال محدود جمعی همنتایج برآورد روابط  .7جدول 

 بردار اول متغیر
 1 کسری بخش تجاری

 رابطه مبادله
7.19 
(86.3) 

 نرخ ارز واقعی
32.1- 

(61.0) 

 مقدار ثابت
41.380- 

(37.818) 

 اعداد داخل پرانتز انحرا  معیار مجانبی ضرایب برآورد شده است.

 فراشناسا های یتبا اعمال محدود جمعی همنتایج برآورد روابط  .8جدول 

 بردار اول متغیر
 1 کسری بخش تجاری

 رابطه مبادله
86.18 

(44.3) 

 نرخ ارز واقعی
33.1- 

(62.0) 

 0 مقدار ثابت

 انحرا  معیار مجانبی ضرایب برآورد شده است.اعداد داخل پرانتز 

، رابطوه متوتقیم   نختتلذا نتایج برآورد ضرایب بلندمدت حکایت از این دارد که 
کوه   طووری  ه، بو دشو یبلندمدت بین تراز بخش خارجی و نرخ ارز واقعی مشاهده م
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 ،دو دهد.  تراز تجاری را افزایش )بهبود( می 33/1نرخ ارز واقعی با داشتن ضریب 
دار بلندمدت معکوس میان بخش تجارت خارجی و رابطه مبادله  وجود رابطه معنی

 .شود یم ییدتأ

 بلندمدت نرخ ارز بازار آزاد بر بخش تجارت خارجی یرتأث (ب

صورت زیر بوه   شده بر اساس نرخ ارز بازار آزاد به ضرایب بلندمدت الگوی طراحی
 :آید یدست م

BC =  19.43- TOT +  1.107 RER 

 فراشناسا های یتبا اعمال محدود جمعی همنتایج برآورد روابط  .٩ جدول

 بردار اول متغیر
 1 کسری بخش تجاری

 رابطه مبادله
43.19 

(51.4) 

 نرخ ارز بازار آزاد
107.1- 

(61.0) 

 0 مقدار ثابت

 اعداد داخل پرانتز انحرا  معیار مجانبی ضرایب برآورد شده است.

 بلندمدت نرخ ارز اسمی رسمی بر تراز بخش تجارت خارجی یرتأث (ج

صوورت   بر اساس نرخ ارز اسمی رسومی بوه   شده یطراحضرایب بلندمدت الگوی 
 :آید یزیر به دست م

BC =  17.42- TOT +  0.907 RER 

 فراشناسا های یتبا اعمال محدود جمعی همنتایج برآورد روابط  .١0جدول 

 بردار اول متغیر
 1 تجاریکسری بخش 

 رابطه مبادله
42.17 

(96.4) 

 نرخ ارز واقعی
907.0- 

(575.0) 

 0 مقدار ثابت

 اعداد داخل پرانتز انحرا  معیار مجانبی ضرایب برآورد شده است.
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فراشناسا بورای   های یتبلندمدت با اعمال محدود یجمع هملذا نتایج برآورد رواب  
واقعوی، بوازار آزاد و اسومی     هوای ارز  سه مدل بخش تجارت خارجی با لحاظ نرخ

 صورت جدول زیر است: رسمی به

های ارز واقعی، بازار آزاد  با لحاظ نرخ بلندمدت سه مدل تراز تجاری جمعی همنتایج برآورد روابط  .١١جدول 

 و اسمی رسمی

 بردار اول: نرخ ارز اسمی رسمی بردار اول: نرخ ارز بازار آزاد بردار اول: نرخ ارز واقعی متغیر
 1 1 1 تراز تجاری

 رابطه مبادله
86.18- 
(44.3) 

43.19- 
(51.4) 

42.17- 
(96.4) 

 نرخ ارز
33.1 

(62.0) 
107.1 

(61.0) 
907.0 

(575.0) 

 0 0 0 مقدار ثابت

بلندمودت   یربیشترین تأث ،مشخص است باالای جدول  طورکه از نتایج مقایته همان
اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعوی بوا ضوریب    دار و مثبت را بر بهبود تراز تجاری  معنی
دارد. پس از نورخ ارز واقعوی، نورخ ارز بوازار آزاد بوا       2.14معادل  tآماره  و 1.33

 یربر توراز تجواری توأث   ) 1.81معادل  tداری کمتر با آماره  )البته معنی 1.107ضریب 
 داری یو سوطخ معنو  0.907بوا ضوریب    . درنهایت نرخ ارز اسمی رسومی گذارد یم
اسوت. بوا توجوه بوه نتوایج       یرگوذار بر تراز تجاری تأث )1.57 معادل t)اماره  تر نییپا
هور دو نورخ ارز بوازار آزاد و     داری سوطخ معنوی   د کهشو مشخص می آمده دست به

الگووی   ینتور  اذعان داشت که بهترین و مناسب توان یبوده و م اسمی رسمی پایین
 حول نرخ ارز واقعی باشد. بایدتعیین نرخ ارز برای بهبود بخش تجارت خارجی 

بخش ارزی کشور، نورخ ارز اسومی رسومی را بور      گذاران یاستلذا چناننه س
اساس شکا  تورمی داخل و خارج کشور تعدیل و معادل نرخ ارز واقعی تعیین و 

ند، تراز تجاری غیرنفتی بیشترین واکنش مثبت را نشوان خواهود داد و بوا    کنکنترل 
تجاری، مقاومت  های یمدیریت واردات و کاهش کترتقویت صادرات غیرنفتی و 

در اقتصواد   چراکه با تعیین نرخ ارز واقعی اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
ایران، بخش تجارت خارجی بهترین واکونش را نشوان داده و بوا تقویوت تولیود و      
صادرات غیرنفتی و کاهش واردات، ضمن رونق اقتصادی شاهد کواهش وابتوتگی   
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واردات خوواهیم بوود کوه ماحصول آن تقویوت مقاوموت و        اقتصاد به ازاندازه یشب
صورت خالصه طبق نتایج تحقیوق، کوم    لذا به خواهد شد. استحکا  اقتصادی ایران

 یراتگذاری نرخ ارز در مقایته با نورخ ارز واقعوی توأث    گذاری یا بیش ارزش ارزش
 اند.   کمتری بر بهبود تراز تجاری ایران داشته

توانود نورخ ارز مطلوو  در کواهش کتوری       موی  ز واقعی در بلندمدتنرخ ار
د. با توجه بوه انتخوا    شوسازی اقتصاد قلمداد  تجاری اقتصاد ایران و جهت مقاو 

روابو    وتحلیول  یوه عنووان نورخ ارز مطلوو ، در اداموه بوه تجز      نرخ ارز واقعی بوه 
واکونش بوه   مدت و الگوی تصحیخ خطای برداری تراز تجواری و نیوز توابوع     کوتاه

 ضربه بر اساس نرخ ارز واقعی خواهیم پرداخت.

 الگوی تصحیح خطای برداری ایران تراز تجاری بر اساس نرخ ارز واقعی (د

نمودن ضریب سرعت تعودیل متغیور    مدت و مشخص برای دستیابی به رواب  کوتاه
کتری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیخ خطای بورداری اسوتفاده شود کوه     

ضریب سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عد  تعوادل و   دهد یم نتایج نشان
است. بنوابراین   65/0حدود  نختتانحرا  آن از سطخ تعادلی بلندمدت در دوره 

انحرا  متغیر از سوطخ تعوادلی بلندمودت برطور  شوده و       65/0 نختتدر دوره 
بخوش  مودت بورای معادلوه کتوری      . همننین نتوایج روابو  کوتواه   گردد یتعدیل م

نرخ ارز رسومی در سوال    سازی یکتانکه  دهد ینشان م (BCتجارت خارجی )
ده است. ضوریب عوایود ناشوی از صوادرات     شباعث کاهش کتری تجاری  1372

دهنده ایون اسوت کوه افوزایش عوایود       نفت و گاز نیز با داشتن عالمت مثبت نشان
بخووش تجووارت خووارجی در صووادرات ایوون دو محصووول باعووث افووزایش موازنووه 

مدت بوده است. در ضمن، افزایش درآمدهای نفتی نیز موازنه تجواری ایوران    کوتاه
 (.12مدت بهبود بخشیده است )جدول  را در کوتاه
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 نتایج الگوی تصحیح خطای برداری ایران .١2جدول 

 BC معادله

)1(ECM 
065.1- 

(1255.0) 

DOIL 
3.6398 
(8.3395) 

DE 
2460- 

(3400) 

XO 
3563.0 

(045.0) 
2R 66.0 

WD. 57.1 

 انحرا  معیار داخل پرانتز داده شده است

 توابع واکنش به ضربه وتحلیل یهتجز .3-3-3

، ضوریب فزاینوده پویوا    یگور د عبوارت  واکنش به ضربه )تکانه( یوا بوه   وتحلیل یهتجز
متقابول میوان    یراتابزاری متداول جهت بررسی و دستیابی به اطالعات پیرامون تأث

متوداول   وتحلیول  یوه بر اینکه در تجز این ابزار عالوه پویا است. یمتغیرها در الگوها
نیز ابزار ارزشومندی بوه شومار     یجمع همهای  کاربرد دارد، در سیتتم VARگوی ال
شده در اقتصادسنجی، هرچند ممکون اسوت در    اخیر مطرد یها . طبق بحثرود یم

تک متغیرها ناپایا باشند اموا ترکیبواتی خطوی از متغیرهوا      تک یجمع هم یها سیتتم
عنوان رواب  تعادلی بلندمدت  وجود دارد که پایا است، این ترکیبات خطی اغلب به

، فرض بر آن است که انحرافات از رواب  تعادلی پایوا  یگرد عبارت . بهشود یتفتیر م
ادل هتتند، اصابت در تع t=0، با فرض اینکه متغیرها در زمانی مانند یجهدرنت .است

آمودن متویرهای زموانی بورای      یک ضربه یا تکانه به یکی از متغیرهوا باعوث پدیود   
، البته با این فورض کوه   گردد یکه سرانجا  در تعادل جدید متتقر م دشو یسیتتم م

نکات جوالبی را   توانند یهیچ تکانه بعدی بروز نکند. این متیرهای زمانی متغیرها م
موودت متغیرهووا ارائووه کنوود کووه در بتوویاری از   دربوواره روابوو  بلندموودت و کوتوواه

دشووار   یجمعو  همرواب   زمانی که تفتیر متتقیم یژهو تجربی به های وتحلیل یهتجز
 است قابلیت کاربرد داشته باشد.

 هوای  یتضربه بر وضوع  یرنظر به اینکه توابع واکنش به ضربه، متیر زمانی تأث
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بور متغیرهوا و    توان ی، لذا آثار ضربه را مکند یم یریگ آتی یک سیتتم پویا را اندازه
عالوه،  هد. بکردر الگوی تصحیخ خطای برداری مشاهده  یجمع همهمننین رواب  

یوک از دو موورد بواال     دو نو  توابع واکنش بوه تکانوه مختلوف را در هور     توان یم
به تابع واکنش به تکانه متعامد معورو  اسوت کوه در آن     نختتد. نو  کرمحاسبه 

بتیار حائز اهمیت است. نوو  دو  نیوز    VARگرفتن متغیرها در الگوی  ترتیب قرار
معرو  است، در جهت رفع مشوکل وابتوتگی    فتهیا یمکه به تابع واکنش تکانه تعم

مطورد شوده    VAR گورفتن متغیرهوا در الگووی    تابع واکنش به تکانه متعامد به قرار
کوه میوزان ضوربه، یوک      گردد یدر اینجا خاطرنشان م (.75 :1380نوفرستی، است )

 .شود ییا یک انحرا  معیار در نظر گرفته مواحد و 
کوه سیتوتم در تعوادل     شود یمتغیرها فرض مدر بحث واکنش به ضربه برای 

که تمامی متغیرها در  یا گونه به ،و این تعادل در مبدأ مختصات قرار دارد قرار بوده
به یک متغیر، موقتی نامیوده   باره یکتکانه گاه اثر  حالت تعادل برابر صفر هتتند. آن

ی خوود  که متغیر پس از گذشت چند دوره زموانی بوه مقودار تعوادلی قبلو      شود یم
بازگردد. حال اگر این متغیر به صفر برنگردد و در مقدار تعوادلی متفواوتی اسوتقرار    

 .شود ییابد، اثر ضربه دائمی نامیده م
بوه   RERدر و متعامود   افتوه ی میتعمو  تکانهواکنش متغیرها به  5و  4های  شکل

 دشوو  یطورکه مشاهده م انداز یک انحرا  معیار به تصویر کشیده شده است. همان
 باعث کواهش توراز تجواری    نختتاین ضربه در دوره زمانی  یافته یمدر حالت تعم

این متغیر در سوطخ   یت، درنهاتکانه. البته پس از گذشت دو دوره زمانی از شود یم
به نرخ واقعی ارز باعوث   تکانهشدن  ، واردیگرد عبارت . بهگیرد یدائمی مثبت قرار م

تا تراز تجاری بعد از یک دوره کاهش یافته و سلس با افوزایش نتوبی در    گردد یم
دوره دو  در یک سطخ دائمی مثبوت قورار گیورد. در حالوت متعامود نیوز واکونش        

توجوه در توراز    تا پوس از یوک افوزایش قابول     شود یباعث م RERمتغیرها به ضربه 
ی مثبوت قورار   ، این متغیر در دوره بعد در یک سطخ دائمو نختتتجاری در دوره 

 گیرد.
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 RERدر مقابل ضربه به  TOTو  BC یافته یمواکنش تعم .4شکل 

 

 RERدر مقابل ضربه به  TOT و BCواکنش متعامد  .٥شکل 

 

 گیری نتیجه

پوذیری   برای کشورهایی که درصدد تقویوت مقاوموت اقتصوادی و کواهش آسویب     
متغیرهوای   ینتر مهماقتصاد خود در بلندمدت هتتند، وضعیت تراز تجاری ازجمله 

بودن رابطوه مبادلوه و در کنوار آن     . با توجه به کلیدیآید یکالن اقتصادی به شمار م
 المللوی  ینبو  یها نرخ ارز در بخش تجارت خارجی و به دلیل اهمیت تراز پرداخت
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در تعیین سطخ درآمد ملوی و اشوتغال و نیوز در فراینود رشود و انباشوت سورمایه،        
های مختلفی برای بهبوود وضوعیت    و استراتژی ها استیتوسعه س کشورهای درحال

، بتوویاری از کشووورهای 1960و  1950هووای  . در دهووهانوود یوودهتووراز تجوواری برگز
توسعه به اجرای سیاست جایگزینی واردات که متکی بوه کنتورل واردات از    درحال

کموی و کنتورل ارز بوود، مبوادرت      هوای  یتگمرکی و نیز محدود یها طریق تعرفه
واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در  . به خاطر تجربه ناموفق و بهورزیدند

، سیاسوت تشوویق صوادرات و آزادسوازی نتوبی بخوش       1980و  1970 یهوا  دهه
تجارت خارجی و بازار ارز را انتخا  کردنود. در برخوی از ایون کشوورها )ماننود      

جاری و موالی  مالزی، تایوان و کره جنوبی( سیاست تشویق صادرات و آزادسازی ت
 هوا  یاسوت ایون س  ،دیگور از کشوورها   یا ، اما در پواره است داشته نتایج خوبی دربر

، در کشورهایی که فضوای مناسوب اقتصواد    یطورکل کارساز و موفق نبوده است. به
سورمایه وجوود    المللی ینکالن و انضباط مالی و پولی و نیز دسترسی به بازارهای ب

ساختار اقتصادی نتبتاً موفوق بووده،    یساز تعدیل و سالم های یاستداشته است، س
آزادسازی  های یاستشده وجود نداشته، س اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد

 نداشته است. اقتصادی نتایج خوبی دربر های یتو مشارکت بیشتر مرد  در فعال
خ بود که بهترین الگووی تعیوین نور    پرسشتحقیق حاضر در پی پاسخ به این 

تر نرخ ارز مطلو  در کشور که بتواند تراز تجاری را بهبود  ارز یا به عبارت روشن
بخشیده و مقاومت اقتصادی ایران را تقویوت کنود، کودا  اسوت؟ بورای پاسوخ بوه        

ارتبواط بوین بخوش تجوارت      کننوده  یینهای نظری تب مذکور ابتدا چارچو  پرسش
تجربی مربوط به ارتباط متقابل  خارجی با نرخ ارز تشریخ شد و در ادامه، مطالعات

گاه با توجه بوه شورای  و    کتری بخش تجارت خارجی با نرخ ارز بیان گردید. آن
اقتصادسنجی انتخوا  و تخموین زده    اقتصاد ایران یک الگوی مناسب های یصهخص

نظور   شده بر تراز تجاری بر مبنای الگوی موورد  ارزی اتخاذ های یاستشد و آثار س
 رسی قرار گرفت.مورد تحلیل و بر

، رابطوه  نختتنتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگو حکایت از این داشت که 
کوه   طوری هب ؛ارز وجود دارد یها متتقیم بلندمدتی بین تراز تجارت خارجی و نرخ
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افزایش نرخ ارز در هر سه حالت نرخ ارز واقعی، رسمی و بازار آزاد موجب بهبود 
نورخ ارز واقعوی بوا     حوال  یون ا با .است دهشدمدت تراز تجاری اقتصاد ایران در بلن

قبول بر بهبوود   قابل داری یمثبت را در سطخ معن یربیشترین تأث 33/1داشتن ضریب 
 ،داری ضوریب دو نورخ ارز دیگور    تراز بخش خارجی داشته است. در ضمن معنوی 

 انیمدار بلندمدت معکوس  ، وجود رابطه معنیدو  .استاز نرخ ارز واقعی  تر یینپا
. همننوین، بورای   شود یم ییدتجاری خارجی و رابطه مبادله در اقتصاد ایران تأ تراز 

نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر بخوش   مدت و مشخص کوتاه دستیابی به رواب 
تجارت خارجی از الگوی تصحیخ خطای بورداری اسوتفاده شود کوه نتوایج نشوان       

  تعادل و انحورا  آن  ضریب سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عد دهد یم
اسوت. بنوابراین در دوره    65/0حودود   نختوت از سطخ تعادلی بلندمدت در دوره 

درصد انحرا  متغیر از سطخ تعادلی بلندمدت برطر  شوده و تعودیل    65 نختت
( نشوان  BCمدت برای معادله تراز تجاری ) . همننین نتایج رواب  کوتاهگردد یم
باعوث کواهش کتوری     1372در سوال   نورخ ارز رسومی   سوازی  تانیککه  دهد یم

ده است. ضریب عواید ناشوی از صوادرات نفوت و گواز نیوز بوا داشوتن        شتجاری 
دهنده این واقعیت است کوه افوزایش عوایود صوادرات ایون دو       عالمت مثبت نشان

مدت شده اسوت. در   محصول باعث افزایش موازنه بخش تجارت خارجی در کوتاه
مودت بهبوود    ش درآمدهای نفتی نیز موازنه تجواری ایوران را در کوتواه   ضمن، افزای

   بخشیده است.

 :دشو یارائه م زیر، پیشنهادهای سیاستی باالآمده  دست با توجه به نتایج به
اقتصواد ایوران    پذیری یبدولت برای تقویت مقاومت اقتصادی و کاهش آس -

در بلندمدت که با بهبود تراز تجاری همراه است، باید نرخ ارز را در محدوده نورخ  
چراکه این نرخ بیشترین اثرگذاری را بر بهبود بخش تجارت  ؛دکنارز واقعی تنظیم 

 خارجی اقتصاد ایران در بلندمدت دارد.

هش ارزش افوزایش نورخ واقعوی ارز )کوا     ،اینکه طبق نتایج تحقیق با وجود -
اجورای   حوال  یون ا ، بوا اسوت  منظور کاهش کتری تجاری مؤثر بوده پول داخلی( به

مالی و پولی صحیحی است و عود    های یاستموفق چنین سیاستی نیازمند اتخاذ س
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 یختهگتو  بودجوه لجوا    های یاجرای انضباط مالی در کشور که پیامد آن ایجاد کتر
دولتوی   هوای  یر افوزایش توور  و بوده   ایجاد مشکالتی نظی این بر ، عالوهاست بوده

باعث شده تا اثرات کاهش ارزش پول داخلی بر بخوش تجوارت خوارجی کشوور     
 ده است.شکه باید مؤثر واقع ن چنان آن

صوادراتی   های یمتکاری شاخص ق دست زوال رابطه مبادله کشور نیز که با -
 همراه است، رشود صوادراتی کشوور را در پوی خواهود داشوت. کواهش اتکوا بوه         
درآمدهای نفت و گاز و افزایش توان صادرات غیرنفتی کشوور بوه هموراه کواهش     

 .کاهد یصادراتی از کتری تجاری م های یمتشاخص ق
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  ها نوشت پی
 آمار و اطالعات از خالصه تحوالت اقتصادی کشور بانک مرکزی استخراج شده است .1

 د.شو( رجو  153-157 :1377 ،فالحی)مطالعه بیشتر به رساله دکتری  برای .2

براساس رابطه  αشده  ضریب برآورد tآماره  .3
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 همننین  محاسبه شده است. 

 tبودن باالترین وقفه با نوجه به آمواره   دار انتخا  متغیرهای تأخیری براساس معنی
س تعداد مشواهدات قبول از وقوو     باشد. در ضمن سطخ بحرانی نیز بر اسا آن می

 شکتت به کل مشاهدات تعیین شد.

 منابع
، قابول دسوترس در:   شانن زرز  ینرخا  تا  هاایی زز   درس. (1397اتاق بازرگانی ایران )

https://www.tzccim.ir/News/259. 

ثبواتی نورخ ارز بور     اثر بوی » .(1388عباسی )جعفر  وپور  امیر خانعلی ،علی احتانی محمد
 .13-34، 32  ، سال نهم، شمارهزقتصاد كالن، «در ایران یرنفتیصادرات غ
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 دوران جنگ اقتصاد ایران در(، 1387)مهدی انصاری  وفرهاد، حمیدرضا رئوفی  ،دژپتند

 .سلاه پاسداران انقال  اسالمی ایران :، تهرانتحمیلی
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 .275-294، 77شماره 
زرزی زلگوهاای تاااری و تارزز     هاای  یاسا  س(. 1377رحیمی بروجوردی، علیرضوا )  

 .، موسته تحقیقات پولی و بانکیها پردزخ 
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های ارز دوگانه و حتی چندگانه مواجه بوده است. نرخ  ها با نرخ در اکثر سالاقتصاد ایران 
هوا وجوود    ای( در کنار نرخ ارز بوازار آزاد در اکثور سوال    ارز اسمی رسمی )مبادله
نظران اقتصادی نیز بر تنظیم و تعیین نورخ ارز حوول نورخ     داشته و برخی صاحب
دارنود. در مقالوه    یود مطلوو  تأک عنوان نرخ ارز مناسوب و   ارز واقعی )حقیقی( به

ای سه نرخ ارز اسمی رسمی، بازار آزاد  د اثرات بلندمدت و مقایتهشحاضر سعی 
د توا  شوو اقتصواد ایوران محاسوبه     (بودون نفوت  )و نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری 

 ،، نرخ ارز مطلو  برای بهبود تراز تجواری و متعاقوب آن  یک مشخص گردد کدا 
ان است. در این مطالعه بهبود توراز تجواری بودون نفوت و     سازی اقتصاد ایر مقاو 

عنوان بهترین شاخص استحکا  و مقاومت اقتصوادی   های تجاری به کاهش کتری
 با این مختصات انجا  نگرفته و نتایج مطالعه یا مدنظر قرار گرفت. تاکنون مطالعه

رزی اقتصواد مقواومتی و متولوالن بخوش موالی و ا      گذاران یاستتواند برای س می
 کشور کاربرد داشته باشد.


