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  طةبررسي سهم تغييرات راب
  ثبـاتي نرخ مبـادله بر بي

   ارز در اقتصـاد ايران
  

 
  
  

 
   *مهدي تقوي
  ** آزادمهر كهرام
  *** پروانه سالطين

  
  
 شود و محسوب مي يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كالن » مبادلهةرابط«

در حقيقت دو . استهاي مربوط به آن   مهمترين بخش تحليل،رابطه و نرخ ارزاين ارتباط دو طرفه 
با . باشد تغييرات نرخ ارز حقيقي و رابطه مبادله مي، ي نسبي در يك اقتصادقيمتهامنشأ مهم تغيير 

توابع واكنش به ، ARDL ،VECMمقاله حاضر با استفاده از مدلهاي ، توجه به اهميت  اين ارتباط

                                                 
  .؛ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباييتقوي هديدكتر م. *

E. mail: taghavi2009@yahoo. com  
  .  دانشگاه عالمه طباطبايي- ؛ كارشناس ارشد اقتصادآزادمهر كهرام. **

E. mail: azadmehr_kahram@yahoo. com 
  .  واحد علوم و تحقيقات- دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي؛ پروانه سالطين. ***

E. mail: par_salatin@yahoo. com 
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 برنرخ ارز  در ، مبادلهبه بررسي اثرات بلند مدت و كوتاه مدت تغييرات رابطهVARضربه الگوي
  مي پردازد 1338-1383 ةدورطي اقتصاد ايران 

نقش ، ثيرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادلهأبا وجود ت: دهد كه  مينتايج اين پژوهش نشان
 در اقتصاد ايران  ارزدر نوسانات نرخ ارز ناچيز است و بيشترنوسانات نرخمبادله  ةهاي رابط شوك

 بهبود رابطه مبادله و ؛ ديگر اثر توليد ناخالص مليةنتيج؛ باشد رخ ارز ميتغييرات خودنناشي از 
اثرات رابطه ، نتيجه ديگر اين پژوهش؛ رابطه در كاهش تورم داخلي استاين  اثرات بهبود متقابالً

تجاري در اقتصاد -سياستهاي نادرست  اقتصادياتخاذ مبادله در كاهش رشد اقتصادي است كه از 
  .  استشدهناشي اي مورد بررسي   سالهطيايران 

  
  

  :ها كليد واژه
، ARDL ،VECMهاي   مبادله، مدل اقتصادسنجي، مدلهاقتصاد ايران، نرخ ارز، رابط

  ضريب فزاينده پويا
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  دمهمق
در . براي اولين بار در نظريات ريكاردو و مارشال مطرح گرديد»  مبادلهةرابط«اصطالح 

 ترجيحات تقاضاي تأثيربلندمدت رابطه مبادله و له بررسي ئادبيات مدرن اقتصادي مس
رابطه مبادله ، صاددانان جديدتاز ديدگاه اق. رابطه همواره مطرح بوده استاين كننده در  مصرف

بطوريكه تغييرات . باشد يكي از مهمترين ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كالن مي
كشورها را قادر ، بهبود رابطه مبادله.  دارد مبادله كشورها اثر مستقيمي بر رفاه آنهاةرابط
كاهش ، صادرات بيشتري را خريداري كنند و بالعكس، درآمديسازد تا در همان سطح  مي

اين احتمال نيز وجود . دهد رابطه مبادله قدرت خريد كشورها را در بازارهاي جهاني كاهش مي
بدتر شدن توزيع درآمد ، صاديهاي رابطه مبادله منجر به آهسته شدن رشد اقت دارد كه شوك

هاي  هاي رابطه مبادله شوك شوك. و افزايش احتمال بروز بحرانهاي پولي شديداً مخرب شود
مالي هستند كه هم بطور مستقيم و هم به دليل ارتباط قوي بين ثبات رابطه مبادله و 

همچنين . زنند ثبات در اقتصاد كالن دامن مي بيبه ، در فرايندهاي پولي و ماليآن ثباتي  بي
هاي بزرگ رابطه مبادله به  شوك.  به هم مرتبط هستندتشدب مبادله و نرخ ارز واقعي ةرابط

ات سوء ناشي از تأثيرحال نيز  عين كند و در  تدريج نظام نرخ ارز ثابت را تضعيف مي
رات به تغييباتوجه ثباتي اقتصاد كالن  بي. دهد افزايش مينيز بحرانهاي پولي بسيار مخرب را 

رود و منجر به كندي رشد   مانعي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي بشمار مي،در رابطه مبادله
هاي فيزيكي و  گذاري در سرمايه شود و از سرمايه اقتصادي و بدتر شدن توزيع درآمد مي

 متغيرهاي كالن و  از رابطه مبادلهپذيريتأثيررويكرد ديگر مربوط به . كند انساني ممانعت مي
به عنوان شاخصي براي تجزيه و تحليل ، به عبارت ديگر اين متغير ؛است بر آن گذاريتأثيريا 

، حساب جاري، بر متغيرهاي اقتصاد كالن؛ مانند رشد اقتصادي، الملل هاي اقتصاد بين تئوري
  . پذيرد  ميتأثيرگذارد و متقابالً از آنها   اثر مي…ي داخلي و قيمتها

در . بوط به ارتباط دو طرفه رابطه مبادله و نرخ ارز استمهمترين بخش اين رويكرد مر
تغييرات نرخ ارز حقيقي و رابطه ، حقيقت دو منشأ مهم تغيير قيمتهاي نسبي در يك اقتصاد

از يك طرف نوسانات  ؛البته روابط تئوريك بسياري بين اين دو متعير وجود دارد. استمبادله 
نرخ ،  پاسخ توليد ناخالص داخلي؛گردد و از ديگر سو ميثباتي نرخ ارز  رابطه مبادله منجر به بي
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هاي نرخ ارز   به صورت سيستماتيك در نظام،هاي رابطه مبادله  بر شوكقيمتهاارز حقيقي و 
  هاي واقعي رابطه مبادله به نظام به عبارت ديگر پاسخ اقتصاد داخلي به شوك. متفاوت است

  . ارزي كشورها بستگي دارد
دانيم اقتصادهاي متكي به نفت در  طور كه مي همان. قتصاد نفتي استا، اقتصاد ايران

ثباتي توليد   بيتأثير ،بر اساس شواهد تجربي. پذيرند ثباتي رابطه مبادله بسيار آسيب برابر بي
 رابطه مبادله و تأثيربنابراين بررسي . ناخالص داخلي در اقتصادهاي نفتي دو برابر بيشتر است

تواند  اد داخلي و تحليل ارتباط متقابل بين نرخ ارز و رابطه مبادله ميهاي آن بر اقتص شوك
. ها ارائه نمايد  سياستگذاران اقتصادي در زمينه مقابله با اين شوكايراهكارهاي مفيدي را بر

  مبادله و نوسانات نرخ ارز مورد بررسي قرار گرفته وةاز اينرو در اين پژوهش ارتباط بين رابط
 ثباتي نرخ ارز ناشي از نوسانات رابطه مبادله  وع كه چه نسبتي  از بيهمچنين اين موض

  . تشريح گرديده است، باشد مي
در مرحله اول پايه نظري و سابقه . .  به چند قسمت تقسيم شده استاين پژوهش
 مبادله ابتدا به صورت ة ارتباط بين نرخ ارز و رابط،گردد و در مرحله بعد پژوهش بررسي مي

نتايج اين ، گردد و در پايان  سپس در قالب يك مدل براي اقتصاد ايران تحليل ميمستقيم و
  . ارائه خواهد شدنيز پژوهش 

  

  چارچوب نظري
هاي نرخ ارز  نظريات خود را در ارتباط با نظام،  ميلتون فريدمن1950در سال 

تواند  رز اسمي مينرخ ا، ي چسبندهقيمتهادر دنيايي با  پذير بر اين اساس ارائه كرد كه انعطاف
كند كه وقتي اقتصادها  فريدمن بيان مي. هاي واقعي محافظت نمايد اقتصاد را در مقابل شوك

ي نسبي را به سرعت تغيير قيمتهاتوانند  كشورهايي كه مي، هاي واقعي روبرو شوند با شوك
دنيايي با  زيرا در ؛ دارنديتر تعديالت ماليم، در رابطه با تغيير متغيرهاي اقتصادي، دهند

در . هاي ارزي بستگي دارد ي نسبي بشدت به رژيمقيمتهاسرعت تعديل ، ي چسبندهقيمتها
توانند به سرعت  ي نسبي به وسيله تغييرات نرخ ارز اسمي مي، قيمتهاپذير يك نظام انعطاف

ي به ميزان چسبندگي دارد و گتغيير بست، در حاليكه در نظام ارز ثابت، خود را تعديل كنند
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پذير ارز در مقايسه با  هاي انعطاف در نتيجه در نظام. افتد تر و كندتر اتفاق مي  آراماغلب
تر و  هاي واقعي بسيار سريع ي نسبي در پاسخ به شوكقيمتها تعديل ،هاي ثابت ارز نظام
هاي  تفاوت بين نظام، يابد ي اسمي كاهش ميقيمتهابه محض اينكه چسبندگي . تر است آسان

يد فرضيه فريدمن يهاي مختلفي در تأ از آن زمان به بعد تئوري. 1اهد رفتارزي از ميان خو
 نرخ ارز تبديل گشته بارةارائه شده است و اين موضوع به يكي از بحث انگيزترين موضوعات در

هاي رابطه مبادله در  به تحليل پاسخ نرخ ارز به شوك) 1953(در حقيقت فريدمن . است
  . استهاي ارزي مختلف پرداخته  نظام

گروه ديگري از مطالعات اثرات نوسانات ارزي را بر رابطه مبادله مورد بررسي قرار 
يا قانون برابري ) Lop( و قانون قيمت واحد 1970 هر چند اساس اين بحث به دهه ؛اند داده

  . گردد باز مي) PPP(قدرت خريد 
  
)1(                 ∗= ii epPLop :   

 

)2(          ∗
∗ ==

P
PeياepPPPP :  

                                                               
ePPدر روابط فوق  سطح ،  به ترتيب نشان دهنده نرخ برابري ارز بين دو كشور∗,,

طبق اين روابط .  يك كاالي خاص است iنظر و كشور خارجي است و   در كشور موردقيمتها
به دليل عدم توانايي بنابراين . برابر است، ي بين دو كشورقيمتها با نسبت نرخ برابري ارز

هاي حمل و نقل و يا ساير موانع موجود در برقراري جريان آزاد  نظريه فوق در محاسبه هزينه
  . نظريه نسبي قدرت خريد جايگزين آن گرديده است، الملل تجارت بين
  
)3(             ∗= ii PePLop α:  

                                                                                        
                                                 
1. M. Friedman, The Case For Flexible Exchange Rates, Essays in Positive Economics, 
(Chicago, University of Chicago Press, 1953), pp. 157-203.  
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)4(            ∗= PePPPP α:  

 
تغيير در نرخ ارز در يك دوره زماني بايد با تغيير نسبي سطح ، طبق اين نظريه

صورت بروز يك طبق اين ديدگاه در. 1ي دو كشور در همان دوره زماني متناسب باشدقيمتها
اين دو كشور ممكن است براي جلوگيري از ، ي صادراتي يا وارداتي دو كشورقيمتهاشوك در 

به عبارت . زنندبدست به تغييرات جبراني در نرخ ارز اسمي ، تغييرات بيشتر تراز تجاري خود
ديگر دو كشور ممكن است پس از يك تغيير نامطلوب در رابطه مبادله خود مجبور به كاهش 

ز پس از يك شوك مطلوب شوند تا مبادله خود را با رارزهاي خود و باز گرداندن ارزش ا
 در دو كشور حداقل در كوتاه مدت قيمتهاچسبندگي . نگاه دارندمنطبق محدوديت نقدينگي 

ا كشورها ام ؛گردد كند كه تغييرات نرخ ارز اسمي منجر به تغييرات نرخ ارز حقيقي  تضمين مي
 و نسبتي متناسب با تغيير رابطه مبادله خود ، نرخ ارز خود در جهت موافقنياز به تغيير

رابطه مبادله ،  وارد شودA مبادله كشور ةكنيم كه شوك نامطلوبي به رابط فرض مي. ندارند
ي قيمتهاتغيير در . باشد  ميA نيز كاهش خواهد يافت اما اين نسبت كمتر از كشور Bكشور 
به عبارت ديگر . اما شدت متفاوت دارداست، ول اين كشورها  كاهش ارزش پگرنشان، مرتبط

 بايد بيش Aكاهش ارزش ارز در كشور ، A رابطه مبادله كشور  بهپس از يك شوك نامطلوب
. شود  منتقل ميB به كشور Aچرا كه تنها بخش كوچكي از شوك كشور  ؛ باشدBاز كشور 

  . 2ر مقابل ساير كشورها استاثر خالص نيز افزايش در مبادله حقيقي هر دو كشور د
مدل عوامل نهفته ، يك مدل ديگر براي بررسي ارتباط ميان رابطه مبادله و نرخ ارز

  در اين مدل رابطه ميان نرخ ارز حقيقي و رابطه مبادله در يك اقتصاد كوچك . است) بالقوه(
المللي  وضعيت بينل بقام شده و قابليت تغيير در فرض باز در شرايطي كه رابطه مبادله برونزا-

در اين روش هم پيوستگي . گردد بررسي مي - داردرا )عوامل نهفته(و اتفاقات داخل كشور 
بندي ويژگيهاي آماري ارتباط بين نرخ ارز  بين رابطه مبادله و عوامل نهفته از طريق درجه

                                                 
1. K. Goldberg Pienlopi and M. Knentler Michel, "Goods Prices and Exchange Rate: What 
have we Learned?", NBER Working Paper, (1996).  
2. Barbosa – Filho Nelson H. "Terms of Trade Fluctuations And their Implications for 
Exchange Rate Coordination in Mercosur", Institute of Economics, Federal University of 
Rio de Janeiro, (2004).  
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اده در اين چارچوب يك مدل س. شود بررسي مي،  مبادله تحت اطالعات نمونهةحقيقي و رابط
  . گيريم را براي نرخ ارز در نظر ميعامل سه 

  
)5(             wtffS itootiiit λφφ ++= ,,Sit   
  

.  است0 و واحد پول رايج i تغيير در نرخ ارز دو طرفه ميان واحد پول ةنشان دهندكه 
دو عامل وجود خواهد داشت كه نرخ ارز را از طريق آثار منحصر به فرد  بر روي ارزش  بنابراين

 , fo,t به وسيله ،اين عوامل منحصر به فرد.  قرار خواهد دادتأثيرها تحت  از اين واحد پوليكي 

fi,t) براي واحد پول ) عوامل ثابتo و iنمايانگر ،سومين عامل. اند  نمايش داده شده 
سازي رابطه باال  از نرمال. دهد  قرار ميتأثيرهاي بهره را تحت  هايي است كه تمامي نرخ شوك

به رابطه زير ) مشخصاً مطلوب نيست، ن معني كه مقدار اضافي عوامل تخمين زده شدهبه اي(
  :رسيم مي

  
)6(                      222)( ioiiSVar λφφ ++=  
  

با تجزيه واريانس به عوامل 
)(

2

i

i

sVar
φثباتي   كه سهم عوامل داخل كشور در بي

i
i

o s
s

,
)var(

2φثباتي  در بي) از كشور ديگر(ت  كه سهم عوامل ثابi
i

i s
s

,
)var(

2λ سهم عوامل 

  . رسيم ، مي استsiثباتي  مشترك جهاني در بي
  :نماييم مي) 5(حال تغييرات رابطه مبادله را وارد معادله 

  
)7(        tiititootiiti totwffs ,.,. δλφφ +++=  
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با توجه به .  استt در زمان i كشور ة مبادلة نمايانگر لگاريتم رابطtotدر اين رابطه 
 همبستگي وجود دارد معادله عمومي براي ، مبادلهة كه بين عوامل نهفته در رابطوضوعاين م

  ): نماد كشور دوم استj(به صورت زير است ) 7(تعادل واريانس و كواريانس حاصل از معادله 
)8(  

   TiwiTifiiiTifoioiiiioi Ts ,,,
22222 6262626)(var δλδφδφφλφφ +++++=   

  
)9       (

ii TwiiTwjTjTijijioji ss ,.,
2 66,6),(cov δλδλδδλλφ ++++=  

  
ثباتي نرخ ارز را به هفت عامل تجزيه   مؤثر بر بياملعو، )8(سازي معادله  نرمال

(عوامل مخصوص كشور . نمايد مي
)var(

(
2

si
iφ ، عوامل ثابت)

)var(
(

2

si
oφ ، عوامل مشترك

(جهاني 
)var(

(
2

si
iλ ، رابطه مبادله))

)var(
(

2

si
iδ ،بين رابطه مبادله و عوامل ارتباط متقابل 

(ثابت 
)var(

62
( ,

i

Tifoii

s
δφ

ارتباط متقابل بين رابطه مبادله و عوامل مخصوص كشور ، 

)
)var(

62
( ,

i

Tifiii

s
δφ

 و ارتباط متقابل بين رابطه مبادله و عوامل مشترك جهاني 

)
)var(

62 ,

i

TiWii

s
δλ

(1 .  

 
  سابقه پژوهش

 كشور در حال توسعه 75هاي فريدمن در  رضيهبه بررسي ف) 2004(كريستين برودا 
شود كه آيا  مي مطرح شسپردر اين پژوهش اين . پردازد  مي1973  ـ1996طي سالهاي 

 شوك رابطه مبادله به ا ب،قيمتهانرخ ارز حقيقي و ،  داخلي حقيقي پاسخهاي توليد ناخالص

                                                 
1. Dungey, Mardi, "Identifying Terms of Trade Effects in Real Exchange Rate Movements: 
Evidence from Asia", Journal of Asian Economics, No. 15, (2004), pp. 217- 235.  
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 Panelستفاده از مدل  و با ا؟هاي نرخ ارز متفاوت است يا خير صورت سيستماتيك در نظام

VARرسد كه اوالً پاسخ   به اين نتيجه ميGDP حقيقي در كوتاه مدت و در نظام نرخ ارز 
به عالوه پاسخ نرخ ارز حقيقي به اين  ؛تر است  سريع،هاي برونزاي رابطه مبادله شناور به شوك

طرف ديگر پاسخ از . صادق استنيز هاي زماني  اين الگو در تمامي دورهو ها مستمر بوده  شوك
 ،هاي شناور  متقارن و در رژيم،هاي ثابت هاي مثبت و منفي رابطه مبادله در رژيم به شوك

پذير تغييرات بيشتري  كشورهايي با نظام انعطاف، بعد از يك شوك منفي. نامتقارن بوده است
ود  حقيقي به وجGDPي در تغييرات كم، اند و پس از شوك مثبت را درنرخ ارز تجربه كرده

  . 1آمده است
هاي  به تحليل شوك، با استفاده از مدل اقتصاد وابسته) 2004 (2»رابين سوييفت«

و با اين . پردازد  كاالهاي اساسي است ميةرابطه مبادله در يك كشور كوچك كه صادركنند
تعقيب كننده تغييرات قيمت كاالهاي اوليه بوده و ، فرض كه تغييرات نرخ ارز اين كشورها

رسد كه اگر تغيير نرخ ارز در اثر يك  به اين نتيجه مي، شود  پيدايش پول كاالي ميمنجر به
تغيير نرخ ارز بايد به ، )مورد معمول پول كااليي(د وشمربوط شوك به تمامي كشورها 

.  مبادله همراه گرددةبازارهاي جهاني منتقل شده و به دنبال آن با تغييراتي برونزا در رابط
اسمي و به تبع آن  ي بازار حاكي از تغيير بزرگي در نرخ ارزقيمتهادر تغيير مرحله بعد 

به عبارت . تعديلي داخلي و بلندمدت براي رسيدن به تعادل جديد در كشور كوچك است
منجر به تغييرات ،  اضافه نمودن اثرات برونزاي رابطه مبادله به مدل كشور كوچك،ديگر

 به تبع آن اندازه تغييرات نرخ ارز براي رسيدن به مرحله دوم شده كه درجه تعديالت داخلي و
در اين شرايط اهميت شناور شدن نرخ ارز براي رسيدن به . كند تعادل جديد بيشتر جلوه مي

  . گردد مشخص مي، تر تعديلي سريع
 مبادله و ةهاي رابط پيوند بين شوك) 1987(در پژوهشي ديگر ادوارد وفون وينبرگن 

 كاالهاي ةطبق اين پژوهش براي يك كشور توليد كنند. اند ي كردهنرخ ارز حقيقي را بررس

                                                 
1. Broda, Christian, "Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries", 
Journal of International Economics, No.63, (2004), pp.31 – 58.  
2. Swift, Robyn, "Exchang Rate Changes and Endogenous Terms of Trade Effects in a Small 
Open Economy", Journal of Macroeconomics, No. 26, (2004), pp. 737-745.  
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منجر به افزايش ، ي صادرات استقيمتهاافزايش رابطه مبادله كه ناشي از افزايش در ، اساسي
ي واردات قيمتها مبادله كه ناشي از كاهش ةافزايش در رابط. شود  براي پول داخلي مييتقاضا

  1. المللي منجر شود  كاهش پول بيناست نيز ممكن است بطور مشابه به
هاي سرمايه را مورد تجزيه و تحليل قرار  موضوع كنترل) 1992 (2»ادوارد و استري«

اي مصرف و   نسبي كششهاي جانشين بين دورهةاند و دريافتند كه جهت رابطه به انداز داده
با افزايش درونزايي . بستگي دارد، ميان كاالهاي وارداتي در مقابل كاالهاي غير قابل مبادله

تر  همبستگي رابطه بين اين دو متغير مبهم، رابطه ميان نرخ ارز حقيقي و رابطه مبادله
  . گردد مي

ارتباط ميان نرخ ارز حقيقي و رابطه مبادله را براي ، )2002 (3»بنينيو و ترنيسن«
اند  ن نتيجه رسيدهاند و به اي  مانند استراليا و كانادا مورد بررسي قرار دادهي،كشورهاي مشخص

  . كه رابطه بسيار قوي بين اين دو متغير وجود دارد
 كشور مورد بررسي قرار داد كه سيرابطه بين اين دو متغير را در ) 1995 (4»مندوزا«

كشور در اين ميان در حال توسعه بودند و به اين نتيجه رسيد كه اثرات رابطه مبادله در  23
نتايج اين پژوهش همچنين حاكي از اين است . شتر استكشورهاي در حال توسعه اندكي بي

هابرمير و «. ثباتي نرخ ارز حقيقي ناشي از نوسانات رابطه مبادله است  درصد كل بي49كه 
 مورد بررسي قرار ند كشور در حال توسعه بود26 كشور را كه شامل 51) 1999 (5»مسكوييتا

 كمتري را از جانب رابطه مبادله بر نرخ و دريافتند كه كشورهاي در حال توسعه اثرات دادند
  . كنند  مييافته تجربه كشورهاي توسعهبه ارز نسبت 

                                                 
1. S. Edwards, and S. van Wijnbergen, "Tariffs, The Real Exchange Rate and The Terms: on 
Two Popular Propositions in Internal Economics", Oxford Economies Papers, No. 39(3), 
(1987), pp. 458-464.  
2. S. Edwards, and J. Ostry, "Terms of Trade Disturbances, Real Exchange Rate and 
Welfare: The Role of Capital Controls and Labor Market Distortions", Oxford Economics 
Papers, No. 44(1), (1992), pp. 20-34.  
3. G. Benigno, and C. Theonissen, "Equilibrium Exchange Rates and Supply-Side 
Perfomance", The Economic Journal, No. 113 (486), (2003), pp. 103-124.  
4. R. Mendoza, "The Terms of Trade, The Real Exchange Rate, and Economic Fluctuation", 
International Economic Review, No. 36, (1995),  pp. 101-137.  
5. K. Habermeier and A. Mesquita, "Long-Run Exchange Rate Dynamics, A Panel Data 
Study", IMF Working Paper, (1999), p.50.  
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به بررسي نوسانات رابطه مبادله بر يكسان سازي نرخ ارز در  )2004( 1»باربوسا«
به همزماني نوسانات قيمتهاي  اوروگوئه و پاراگوئه پرداخت و، آرژانتين، كشورهاي برزيل

وجود همبستگي مثبت ضعيف بين نوسانات رابطه نيز و  در اين كشورهاصادرات و واردات 
، همچنين به اين نتيجه رسيد كه با وجود اين همبستگي ضعيف. مبادله اين كشورها پي برد

رابطه مبادله مشترك بايد به ميزان كافي در برابر نرخ ارز دو جانبه اين كشورها انعطاف پذير 
  . باشد

با ) 2004 (»دانگي«و ) 1994 (3»ماهيو و اسكاتمن«، )1989 (2»دايبلد و نرالد«
ارتباط بين رابطه مبادله و نرخ ارز را ، استفاده از مدل عوامل نهفته تحركات نرخ ارز حقيقي

 در سريالنكا و پاكستان با، طبق نتايج مدل دانگي براي كشورهاي آسيايي. اند بررسي نموده
همچنين .  كوچكي در نوسانات نرخ ارز حقيقي دارد مبادله سهمةرابط، نظام نرخ ارز شناور

دهد كه همبستگي ميان وقايع جهاني و تغييرات رابطه مبادله و وقايع   نشان مي،نتايج
به . گردد مخصوص يك كشور و تغييرات رابطه مبادله منجر به نوسان در نرخ ارز حقيقي مي

همچنين نتايح . ز حقيقي مؤثر استبيان ديگر تعديالت رابطه مبادله در كاهش نوسانات نرخ ار
 درصد از تغييرات ارز حقيقي توسط پانزدهدهد كه در اندونزي با نظام ارز شناور تنها  نشان مي

  . شود رابطه مبادله توجيه مي
اين پژوهش به بررسي مدلي پرداخته است كه به صورت بالقوه بتواند همبستگي بين 

 مبادله يك اقتصاد مشخص را محاسبه نمايد و شرايط جهاني و شاخص رابطه، شرايط داخلي
، يك عامل ثابت، نرخ ارز حقيقي تركيب خطي از سه عامل پنهاندهد كه  همچنين نشان مي

 كه نتايج نشانگر آن است. يك عامل مخصوص كشور و يك عامل مشترك جهاني است
بطه مبادله ي در سهم راتأثيرهمبستگي بين تغييرات رابطه مبادله و عوامل مخصوص كشور 

، مالزي، اندونزي، نتايج مدل براي شش كشور آسيايي تايلند. در نوسانات نرخ ارز ندارد
سهم ، دهد كه با نرخ ارز يكپارچه در مقابل دالر آمريكا پاكستان و سريالنكا نشان مي، فيليپس

                                                 
1. Barbosa– Filho Nelson H. Op. cit.  
2. F. X. Diebold and M. Nerlove, "The Dynamics of Exchange Rate Volatility: Mutivariate 
Latent-Factor ARCH Model", Journal of Applied Econometrics, No. 41, (1989), pp. 1-22.  
3. R. Mahieu and P. Schotman, "Neglected Common Factors in Exchange Rate Volatility", 
Journal of Emprical Finance, No. 1, (1994), pp. 279-3110.  
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هاي  اين سهم در اقتصاد؛ درصد است24ثباتي نرخ ارز حقيقي  ثباتي رابطه مبادله در بي بي
 1. آسيايي شرقي بيشتر است و در پاكستان و سريالنكا تقريباً خنثي است

  
  ه مدل اقتصاد سنجيئارا

 ههاي اقتصاد سنجي به دنبال يافتن نوع رابط اين بخش با استفاده از برخي تكنيك
 رشد اقتصادي و، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، جهت و اثرات متقابل متغيرهاي رابطه مبادله

در يك روند زماني   ابتدا،در اين راستا.  است1383 تا 1338 دراقتصاد ايران طي سالهاي تورم
گردد و   مييت  بين اين دو متغير بررسيرابطه علّو ، ارتباط ميان رابطه مبادله و نرخ ارز

بررسي   مبادلهةهاي رابط سپس در چارچوب يك مدل پاسخهاي پوياي متغير ها به شوك
برآورد  هاي زماني براي الگوسازي و منظور  از روشهاي جديد تحليل سريبراي اين . شود مي

 (VECM) 2» بردارييالگوي تصحيح خطا«، الگوي مورد استفاده. استفاده شده است
تواند روابط تعادلي بلند   مي، بر پويا و كاربردي بودنه جوسليوس است كه عالو-يوهانسون

 »خودبازگشتي بــرداري « حقيقت يك الگويدر واين الگ. مدت را از كوتاه مدت تفكيك كند
)VAR( بلندمدت متغيرها يلگوهاي تصحيح خطا هم اجزا ادر. با ويژگيهاي همجمعي است 
كوتاه مدت كه داراي روابط غير ي و هم اجزا) كند كه از قيود تعادل بلند مدت پيروي مي(

 اين هاياز جمله ويژگي. ي گيردمورد بررسي قرار م، پذير هستند با حالت پوياي انعطاف پايدار
 اين روش در قالب الگوهاي تصحيح ،عالوه بر آن. توان به پويا بودن آن اشاره نمود روش مي

 روابط تعادلي بلند مدت را از روابط كوتاه مدت جدا مي سازد و اطالعات بسيار ،خطا
  . اردما مي گذ  و تأثر متقابل متغير ها  در اختيارتأثيرسودمندي را از نحوه 

  
  معرفي متغير ها

  :متغيرهاي مدل عبارتند از 
T: شاخص رابطه مبادله   

                                                 
1. Dungey, Mardi, Op. cit, pp. 225-231. 
2. Vector Error Correction  
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Pm :شاخص قيمت واردات  
Px :شاخص قيمت صادرات  

GDP: توليد ناخالص داخلي  
RGDP: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي  

ER: نرخ ارز بازار آزاد  
ERR:  واقعي                                         مؤثرنرخ ارز                                   
:INF نرخ تورم  

57 DUM :متغير موهومي انقالب  
71 DUM  : 1371-2متغير موهومي براي يكسان سازي نرخ ارز در سال  

DUMw  : جنگمتغير موهومي  
C :أعرض از مبد  

به  )كه به صورت برونزا وارد مدل شده اند بجز متغيرهاي مجازي(     تمامي متغيرها
  .  متغيرهاي درونزا وارد الگو شده استعنوان

T  آيد  مي كه از رابطه زير به دسترابطه مبادله استشاخص: 

  

)9(               
M

X

P
P

T =  

  
 GDP. شاخص قيمت واردات است Pmشاخص قيمت صادرات و  Px، در اين رابطه

خ رشد اين متغير نر RGDPتوليد ناخالص داخلي برحسب ميليارد ريال به قيمتهاي جاري و
نرخ ارز بازار آزاد است كه برحسب نرخ برابري يك دالر آمريكا در برابر ريال در ، ER. است

رابطه زير محاسبه كه براساس  واقعي است مؤثرنرخ ارز  ERRبازار موازي ارز بدست آمده و 
  :شده است
  

)10(            
P

PERERR
∗×= 
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سطح قيمتها در  *Pسطح قيمتهاي داخلي و   P،  آزادنرخ ارز بازار ER، در اين رابطه
متغيرهاي مجازي نيز براي . است )تورم( نرخ رشد سطح عمومي قيمتها INF. خارج است

 )انقالب-جنگ( و عوامل غير اقتصادي )آزاد سازي نرخ ارز(هاي سياستي  بررسي اثر شوك
مجموعه آماري سري زماني  هاي زماني فوق از تمامي سري. مورد استفاده قرار گرفته است

اجتماعي سازمان برنامه و بودجه و آمارهاي بانك مركزي براي سالهاي ، آمارهاي اقتصادي
  . و مورد استفاده قرار گرفته استشده استخراج  1338 -1383

  
  بررسي پايايي متغيرها

ورد بايد متغيرهاي م، ي براي ايرانيآورد الگو پيش ازبررسي ارتباط بين متغير هاو  بر
آنها توسط ، )هم انباشتگي(نظر ازديدگاه پايايي مورد آزمون قرار بگيرند و درجه همجمعي 

 HQC) ( 3» كوئين–حنان «و ) SBC (2»بيزين -شوارتز«، )AIC (1»آكاييك«هاي  ضابطــه
 و T ،GDP ،INF ،ER ،RGDPنتايج انجام آزمون پاياپايي روي متغيرهاي «. تعيين شود

CPIيعني؛روي تفاضل مرتبه اول جه پايايي و براي تعيين در T∆ ،GDP∆ ،INF∆ ،
CPI∆ و RGDP∆) با ، روند  وأدر دو حالت با عرض از مبد) براي بررسي درجه همجمعي

بايد توجه داشت كه هرجا . آورده شده است)  2(و ) 1 ( و بدون روند در جداولأعرض از مبد
  . ديگر نيازي به ادامه آزمون نيست و سري مورد نظر پايا است. فرض صفر رد شود

%) 5سطح  در(و با مقايسه مقادير آماره و ارزش بحراني ) 1(مطابق نتايج جدول 
) 2(و طبق نتايج جدول  باشند ناپايا مي% 5توان نتيجه گرفت كه تمامي متغيرها در سطح  مي

) شوند گيري پايا مي متغيرها با يكبار تفاضل (. تمامي متغيرها در تفاضل اول پايا مي باشند
  . باشد مي   I)0(  و تفاضل مرتبه اول آنها I)1(بنابراين تمامي متغيرها 

  
  
  

                                                 
1. Akaike 
2. Schwarz Bayesian 
3. Hannan- Quinn 
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  ها براي بررسي پايايي متغيرهاي الگو روي سطح متغيرADF و  DF نتايج آزمون . 1جدول 

) 1( متغير T )3(  GDP )0(  INF )2( ER )0 ( RGDP )2(  CPI 

 مقدار آماره حالت

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني
أمدل با عرض از مبد  
-8/3 و روند  51/3-  58/1  51/3-  16/3-52/3-  61/1  51/3-  74/2-  52/3-  01/3 52/3-  

 أمدل با عرض از مبد
08/2 وبدون روند -93/2-  14/2-93/2-  77/2-93/2-  37/0-93/2-  82/2-  93/2-  92/0  93/2-  

  . باشد مي)   مربوطهtبــراساس مقدار (  بـاالترين وقفه معني دار ة نشان دهندپرانتز ارقام داخل -

 . باشد  مي ADFدر آزمون % 5مقادير بحراني در جدول در سطح -

  MICROFITخروجي نرم افزار  :منبع
  
  
  

  براي بررسي درجه همجمعيADF  و DFنتايج آزمون. 2جدول 
  روي تفاضل مرتبه اول متغيرها بر

) 0( متغير T∆  )3( GDP∆  )1(  INF∆  )1(  ER∆  )0 ( RGDP∆  )2( CPI∆  

 مقدار آماره حالت

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني

 مقدار آماره

 بحراني
أمدل با عرض از مبد  
-52/3-92/9 و روند  67/3  52/3-  00/7-52/3-  24/5-52/3-  01/9-  52/3-  92/3  52/3-  

 أمدل با عرض از مبد
-93/2-05/10 وبدون روند  33/3  93/2-  02/7-93/2-  19/4-93/2-  09/9-  93/2-  01/3  93/2-  

  MICROFITخروجي نرم افزار  :منبع
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  در اقتصاد ايران و رابطه مبادلهارز   بين نرخةبررسي تجربي رابط
 سري زماني
. دهد نشان ميرا  )1383-1338 (ERRو  T ،ERروند تغييرات ، )2 ( و)1 (نمودار
با ،  بخصوص پس از پايان جنگ، رابطه مبادله و نرخ ارز بازار آزاد، مورد بررسيةدر طول دور

جهت . ثر واقعي با نوسانات كمتري روبرو بوده استؤنرخ ارز م نسبت شديد وبه نوسانات 
ا در جهت ر سالهبيشتدر   ERRدر برخي سالها بر هم منطبق بوده و   ERو Tتغييرات 

  ). تغييرات اين دو متغير با يك دوره وقفه بر هم منطبق است(. حركت نموده است Tعكس 
  

  )1(نمودار

تغييرات نرخ ارز حقيقی و تغييرات رابطه مبادله
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 )2(نمودار

تغييرات نرخ ارز بازار آزاد و تغييرات رابطه مبادله
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  يت بين متغيرهابررسي رابطه علّ
  :دهد   مييت گرنجر بين متغيرها نشاننتايج آزمون علّ

عكس آن نيز صادق  ؛رابطه مبادله دليل گرنجري تغييرات نرخ ارز بازار آزاد نيست .1
 . نمي باشد

ولي عكس آن صادق  ؛رابطه مبادله دليل گرنجري تغييرات نرخ توليد ناخالص نيست .2
 . است

عكس آن نيز صادق  ؛ واقعي نيستمؤثررابطه مبادله دليل گرنجري تغييرات نرخ ارز  .3
 . نمي باشد

 عكس آن نيز ؛رابطه مبادله دليل گرنجري تغييرات سطح عمومي قيمتها است .4
 . صادق نمي باشد

 . باشد عكس آن نيز صادق نمي، رابطه مبادله دليل گرنجري تغييرت نرخ تورم نيست .5
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عكس آن نيز صادق ، رابطه مبادله دليل گرنجري تغييرت نرخ رشد اقتصادي نيست .6
  . نمي باشد

ت و معلولي بين متغيرها  بندي نتايج آزمون عليت گرنجر براي بررسي رابطه علّعجم
 رابطه مبادله فقط باعث تغييرات در سطح  عمومي قيمتها شده، دهد نشان ميو جهت آن 

  . )است CPI به سمت Tجهت تغييرات يكطرفه و از (. است
  

  بررسي همبستگي بين متغير
 دهدكه رابطه مبادله با  مينشان )3(جدول  در نتايج ماتريس همبستگي بين متغيرها

.  همبستگي منفي قوي دارد،ثر واقعيؤم  با نرخ ارزهمبستگي مثبت قوي و، بازار آزاد نرخ ارز
  .  بين رابطه مبادله و رشد اقتصادي است،كمترين ضريب همبستگي

  
  و ساير متغير ها Tماتريس همبستگي بين . 3جدول 

T    

4/0  INF  

54/0-  ERR  

57/0  ER  

42/0  GDP 

49/0  CPI  

12/0  RGDP  

  MICROFITفزار خروجي نرم ا:  منبع                       
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  برآورد الگو
الب يك الگوي قدر  بررسي اثر شوك هاي رابطه مبادله و سهم آن بر تغييرات متغيرها

ثر واقعي و ؤداري بين نرخ ارز م از آنجايي كه رابطه معني. سنجي انجام گرفته استداقتصا
. انجام شده استبرآوردها با نرخ ارز بازار آزاد ، رابطه مبادله در چارچوب مدل مشاهده نشده

  . مي وارد مدل شده استهاي سياستي و غيراقتصادي متغيرهاي دا براي بررسي اثر شوك
  

  )تحليل حساسيت( OLSبرآورد رابطه بلند مدت از روش
درصد (بنابراين نتايج به صورت كشش ،  روي لگاريتم متغيرها انجام شدهOLSآزمون 

  . گردد تفسير مي )تغييرات
       

T=-10. 75+0. 99LER+0. 48LGDP-0. 73LCPI  
)11(t:  ( -3. 27)  ( 3. 55)    (2. 32)     ( -2. 23)                                

                                                            
 مي دهد كه يك درصد تغيير مدل پس از رفع مشكل خود همبستگي نشاننتايج   

 ميزان به ترتيب رابطه مبادله  را به ناخالص داخلي و سطح عمومي قيمتهاتوليد ، نرخ ارزدر
طبق نتايج تمامي متغيرها در سطح اطمينان . دهد تغيير مي درصد  -73/0 و 48/0، 99/0
  . معني دار هستند% 95

 
   جوسليوس–برآورد رابطه بلند مدت باروش يوهانسون 

 ، ابتدا با استفاده از دو آماره،متغيرهادر اين روش براي بدست آوردن رابطه بلند مدت 
وجود همجمعي و تعداد روابط همجمعي ) λtrace(و آزمون اثر ) λmax(حداكثر مقدار ويژه 
فرضيه صفر عدم وجود رابطه  «در آزمون حداكثر مقدار ويژه به ترتيب . مشخص مي شود

 رابطه همجمعي وجود يك يا كمتر از يك« و »همجمعي در مقابل وجود يك رابطه همجمعي
فرضيه عدم «آزمون اثر نيز به ترتيب . شود آزمون مي. . .  و»در مقابل دو رابطه همجمعي

وجود يك يا « و » وجود رابطه همجمعي درمقابل وجود يك يا بيشتر از يك رابطه همجمعي
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 آزمون . . . و»كمتر از يك رابطه همجمعي در مقابل وجود دو يا بيشتر از دو رابطه همجمعي
بيشتر % 5اگر آماره هاي آزمون مربوط به اين متغير ها از مقادير بحراني در سطح . مي شود

باشد فرضيه مقابل پذيرفته مي شود و براين اساس تعداد بردارهاي همجمعي به دست مي 
در اين (در مرحله بعد عمل نرمال كردن برروي بردارها براساس يكي از متغيرهاي دلخواه . آيد

در ادامه با استفاده از آزمون نسبت . گيرد انجام مي) سري تراز حساب جاري جا براساس ك
گيرد براساس  بودن هريك از ضرايب مورد بررسي قرارمي دار معني)  LR(حداكثر راستنمايي 

 Π جوسليوس براي دستيابي به بردارهاي همجمعي بايد رتبه ماتريس –روش يوهانسون 
هاي مشخصه مربوطه صورت مي  تعيين رتبه نيز به وسيله برآورد آن و ريشه .مشخص شود

)  λmax(براي يافتن تعداد  بردارهاي همجمعي از دو آماره آزمون حداكثر مقادير ويژه . گيرد
،  بيزين و حنان–شوارتز ، آكــاييك(و نيز معيارهاي انتخاب الگو  ) λtrace(و آزمون اثر  

با توجه به اينكه (. بيان شده است) 5(  و)4(ه كــه نتايج آن در جدول استفاده شد) كــوئين 
 و  AICآزمون انتخاب مرتبه مناسب بردارهاي همجمعي براساس باالترين مقدار سه معيار 

SBC و  HQCگيرد  صورت مي(  
  

  :T=F(ER,GDP,INF,C} ({1الگوي 
  ساس آزمونبرا   ERو T ،GDP ،INFآزمون همجمعي براي متغيرهاي . 4جدول 

  حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر
  رتبه   )λtrace(آزمون اثر   ) λmax(آزمون حداكثر مقدار ويژه

مقدار 
بحراني در 

 %90سطح 

مقدار 
بحراني در 

 %95سطح 

مقدار   آماره
بحراني در 

 %90سطح 

مقدار 
بحراني در 

  %95سطح 

فرضيه   آماره
  مقابل

1H  

فرضيه 
  صفر

0H  
80/25  27/28  78/41  95/49  48/53  15/79  1= r  0=r  
86/19  04/22  60/21  93/31  87/34  36/37  2= r  1 r<  
81/13  87/15  59/12  88/17  18/20  75/13  3= r  2 r<  
53/7  16/9  16/1  53/7  16/9  16/1  4= r  3 r<  

 57DUM ،71DUM  DUMwمتغيرهاي .  مقدار ثابت استبا و بدون روند و) 3( از مرتبه VARالگوي  -

  . اند ه شد الگويد وار
  MICROFITخروجي نرم افزار : منبع
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  براساس   ERو T ،GDP ،INFبراي متغيرهاي  آزمون همجمعي. 5جدول 
  شوارتز بيزين و حنان كوين, آكاييك , معيارهاي انتخاب الگو 

HQC  SBC  AIC  هبرت  

56/953-  77/977-  55/939-  0= r  

21/943-  83/971-  65/926-  1= r  

32/939-  24/971-  85/920-  2= r  

30/938-  42/972-  55/918-  3= r  

35/940-  58/975-  97/919-  4= r  

  . همان:  منبع 
  

  :T=F(ER,GDP,INF,C} ({1الگوي 
و نيز معيارهاي سه گانه  ) λtrace(آزمون اثر، ) λmax(آزمون حداكثر مقدار ويژه 

به . مجمعي استبردار هدو وجود   كوين همگي داللت بر–حنان , شوارتز بيزين , آكاييك 
 T وCA   , LNER ,  LNGDPدو تركيب خطي از متغيرهاي درونزايي  عبارت ديگر

جدول  و بردارهاي نرمال شده در) 6(بردارهاي همجمعي در جدول . دارد كه پايا هستند وجود
 بدست T بردار نرمال شده براي دو بردار همجمعي و دوباتوجه به اينكه . ارائه شده است) 7(

  . دارد  دو رابطه تعادلي بلند مدت بين متغيرها وجود،تآمده اس

 
  بردارهاي همجمعي. 6جدول 

  برداردوم  برداراول  متغير
T  024/0  38/0-  

ER 904/0  58/0-  
INF  005/0  0017/0  
GDP 53/0-  212/0  

C 107/0  019/0-  

  MICROFITخروجي نرم افزار  :منبع  
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  بردارهاي نرمال شده. 7جدول 
  بردار نرمال شده دوم  رمال شده اولبردارن  متغير

T  1-  1-  

ER 003/0  154/0-  

INF  203/0-  004/0  

GDP 215/0  556/0  

C 36/4-  513/0-  

  . همان :منبع      

  
  T=F(ER,RGDP,INF,C:1} ({2الگوي 

و نيز معيارهاي سه گانه  ) λtrace(آزمون اثر، ) λmax(آزمون حداكثر مقدار ويژه 
به .  بردار همجمعي استدووجود   كوين همگي داللت بر-حنان, ين شوارتز بيز, آكاييك 

  وجودT  وCA ،LNER ،LNGDPدو تركيب خطي از متغيرهاي درونزايي  عبارت ديگر
 بدست T براي ، بردار نرمال شدهدو بردار همجمعي و دوباتوجه به اينكه . دارد كه پايا هستند

و ) 1( از مرتبه VARالگوي (. دارد غيرها وجود دو رابطه تعادلي بلند مدت بين مت،آمده است
الگو  د وار 57DUM ،71DUM  DUMwمتغيرهاي .  مقدار ثابت استبا بدون روند و

  . )اند شده
  

                                                 
 نيز با ER و T ،RGDP ،INFلند مدت بين متغيرهاي رابطه ب، به دليل اهميت ارتباط بين رابطه مبادله و رشد اقتصادي. 1

در قسمت پوياييهاي كوتاه مدت نيز آزمون شده و نتايج آن ) 2(الب الگوي قجوسليوس و در -استفاده از مدل يوهانسون
 .  استگرديدهتحليل 
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  بردارهاي نرمال شده. 9جدول 
  بردار نرمال شده دوم  بردارنرمال شده اول  متغير

T  1-  1-  

ER 69/0  001/0  

RGDP  019/0  48/0-  

INF 007/0-  02/0-  

C 12/0  20/5  

   MICROFITخروجي نرم افزار  :منبع  

  
  ARDL(1(الگوي با وقفه گسترده توزيع شده

  براي  رابطه مبادله  ARDL  نتايج حاصل از الگوي. 10  جدول
  متغير  ضرايب  tآماره 

29/1  19/0  T(-1)  
02/4  85/0  T(-2)  
71/2-  59/0-  T(-3)  
93/2  001/0  ER 

91/3-  002/0  ER(-1)  
51/3  002/0  ER(-2)  
78/1-  66/0-  ER(-3)  
11/0-  15/0-  GDP 

47/0  005/0  INF 

94/0  14/0  INF(-1)  
35/2-  03/0-  INF(-2)  
17/3  04/0  INF(-3)  
33/0  061/0  C  

  MICROFITخروجي نرم افزار  :منبع   

                                                 
 T=F(ER,GDP,INF,C} ({1الگوي . 1
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 اب( نرخ ارز، )وقفه سه  ودوبا ( دار بودن متغيرهاي رابطه مبادله نتايج حاكي از معني
به عبارت ديگر اثر اين . است% 95در سطح )  وقفه سهو دوبا (و تورم  ) وقفهسه و دو، يك

  . ضريب توليد ناخالص داخلي بي معني است. شود  ميخير ظاهرأمتغيرها با ت
  

  1مدل تصحيح خطا
 يا به عبارت ديگر ؛معادالت الگوي تصحيح خطا از روابط كوتاه مدت حكايت دارد

 بردار همجمعي از روش يوهانسون دوبا توجه به اينكه . دهد دت را نشان ميپوياييهاي كوتاه م
 به همين دليل براي ،شود بردار ظاهر ميدو در مدل تصحيح خطا هر  بدست آمده است و

هاي بهينه براي هر  تعداد وقفه.  استفاده شده استARDL «2«يافتن سرعت تعديل از روش 
 -شوارتز، )AIC(توان به كمك يكي از ضوابط آكاييك يك از متغيرهاي توضيح دهنده را مي 

 ،براي تنظيم الگوي تصحيح خطا. مشخص كرد) HAC(كوين  -و حنان ) SBC(بيزين 
 به عنوان متغير ،كافي است جمالت خطاي مربوط به رگرسيون همجمعي را با يك وقفه زماني

اردهيم و ضرايب را برآورد توضيح دهنده در كنار تفاضل مرتبه اول سايــر متغيرهاي الگو قر
نشان مي دهد كه هر دوره چند درصد از عدم تعادل ) ECM(ضريب تصحيح خطا . كنيم
به عبارت ديگر  ؛شود  رابطه مبادله در جهت رسيدن به تعادل بلند مدت تعديل مي مدتكوتاه

 مدل نتايج اين.  مبادله به روند بلند مدت خويش باز گرددةچند دوره طول مي كشد تا رابط
داريم براي اينكه الگوي پويا به سمت تعادل بلند  انتظار، منعكس شده است) 10(در جدول 

  ):a<1( باشد  ضريب جمله تصحيح خطا كوچكتر از يك و منفي مي،مدت حركت كند
  

                                                 
  T=F(ER,GDP,INF,C} ({1 الگوي. 1

2. Auto-Regressive Distributed Lag 
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  رابطه مبادلهحاصل از رابطه تصحيح خطا براي متغير نتايج . 11 جدول
  متغير  ضرايب  tآماره 

23/ -1  25/ -0  DT1 

71/2  59/0  DT2 

93/2  001/0  DER  
10/4-  001/-0  DER1  
79/1  66/0  DER2  
11/ -0  15/0-  DGDP  
47/0  005/0  DINF  
97/2-  63/4-  DINF1  
17/3-  04/0-  DINF2 

33/0  61/0  DC  
01/3-  54/0-  ECM(-1) 

  MICROFIT خروجي نرم افزار :منبع  

  
.  دهندگي باالي الگو است قدرت توضيحة نشان دهند2R ،7/0در اين الگو ضريب 

ضريب جمله تصحيح خطاء نشان مي دهد كه در هر دوره  چند درصد از عدم تعادل كوتاه 
ضريب به دست . گردد ت تعديل ميمدت رابطه مبادله در جهت رسيدن به تعادل بلند مد

 از درصد 54يعني در هر دوره  ؛ -54/0برابر ) خطاي عدم تعادل( ECMآمده براي متغير 
بنابراين . شود م تعادل رابطه مبادله تعديل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزديك ميعد

  كه جمله خطانتايج حاكي از آن است. گيرد  به سرعت انجام ميتعديل به سمت تعادل نسبتاً
  . معني دار است% 95در سطح اطمينان 
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  هاي كوتاه مدت پويايي
استفاده ) العمل عكس (1لگوي توابع تحريكبراي بررسي روابط پويايي كوتاه مدت از ا

يا آنچه ) ها ها يا شوك تكانه( در حقيقت تــجزيه و تــحليل واكنش متغيرها به ضربه. شود مي
ابزاري متداول براي بررسي و دستيابي به اطالعات  ،شود  ناميده مي2»ضريب فزاينده پويا«

  . يا استات متقابل ميان متغيرها در الگوهاي پوتأثيرمربوط به 
  

  :T=F(ER,GDP,INF,C} ({1الگوي 
نوسانات شديدي  ولي روند اين متغير ؛دشو  مي شوك رابطه مبادله باعث تغيير نرخ ارز

 ب افزايش معني دار  نرخ ارز سبتقريبا تا دوره دوم ، شوك مثبت رابطه مبادله. آورد بوجود نمي
 ميان مدت نيز ة  دوردرن كاهش اي، كاهد  ميگردد و پس از آن به تدريج از ميزان آن مي

شوك هاي رابطه . گردد  مييابد و در بلند مدت باعث افزايش معني دار در نرخ ارز  ميادامه
به عبارت ديگر اين دو . توليد ناخالص داخلي ندارد داري بر نرخ تورم و ثير معنيأ تةمبادل

  . دهند  مبادله پاسخ نميةهاي رابط متغير به شوك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Impulse Response 
2. Dynamic Multiplier 
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  :T=F(ER,GDP,INF,C} ({1الگوي ، توابع واكنش به ضربه. 3 ارنمود
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  :T=F(ER,RGDP,INF,C} ({2الگوي 
  T=F(ER,RGDP,INF,C} ({2الگوي ، توابع واكنش به ضربه. 4نمودار

   
 شوك مثبت رابطه مبادله باعث افزايش نرخ ارز با روندي صعودي در كوتاه مدت

 ميان درنمايد كه اين كاهش   مي با كاهش شديدي افتپس از دوره پنجم نرخ ارز. شود مي
ت و بسيار ماليم شروع به ببا ثا ازآن در بلند مدت با روندي نسبتاًپس . مدت ادامه دارد

دهد و پس از آن با   ميشوك رابطه مبادله نرخ تورم را تا دوره دوم افزايش. نمايد  ميافزايش
از اين دوره به بعد . تا دوره پنجم ادامه دارداين روند . دهد  ميشوك شديدي تورم را كاهش

 يابد و پس از آن به سطح تعادلي خود در بلند مدت  مينرخ تورم با روندي نزولي كاهش
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. پاسخ رشد اقتصادي به شوك رابطه مبادله در كوتاه مدت و ميان مدت شديد است. رسد مي
پس از . دهد  ميدت افزايشرشد اقتصادي را در كوتاه مدت به ش، شوك مثبت رابطه مبادله

اما در بلند مدت اين رشد . شود  ميدوره پنجم رشد اقتصادي به شدت افت كرده و منفي
  . يابد  ميمنفي با روند با ثبات و ثابتي ادامه

  
  تجزيه واريانس

يت گرنجر يا درجه برونزايي متغيرها را خارج از دوره اين روش قدرت نسبي زنجيره علّ
يت گرنجر خارج از دوره نمونه ناميده  روش آزمون علّبنابراين،. كند  ميگيري نمونه اندازه

هاي وارد شده به متغير هاي مختلف الگو در واريانس خطاي  سهم تكانهآن در   كهشود مي
 مثال اگر متغيري ؛ برايشود پيش بيني يك متغير در كوتاه مدت و بلند مدت مشخص مي

بيني  بهينه قابل پيش بيني باشد واريانس خطاي پيش خود بطور ،مبتني بر مقادير با وقفه
 ،بيني با تجزيه واريانس خطاي پيش. شود تنها براساس تكانه هاي وارد برآن متغير بيان مي

 به متغيرهاي الگو تقسيم ، تكانه وارد شدهدر مقابل واكنش هنگامسهم نوسانات هر متغير 
 متغير را برروي تغييرات متغيرهاي ديگر ما قادر خواهيم بود سهم هربدين ترتيب شود و  مي

نمايش داده شده ) 13(  و )12( ج اين آزمون در جدولنتاي. در طول زمان اندازه گيري نماييم
  . است

  
  T=F(ER, GDP,INF,C} ({1الگوي 

 اول ة صفر تمامي  تغييرات نرخ ارز ناشي از خود اين متغير است در  دورةدر دور
ناشي از تغيير توليد ناخالص % 6حدود ، ارز ناشي از خودشتغييرات در نرخ % 90حدود 
تا دوره دهم . ناشي از نرخ تورم  است% 02/0 مبادله و ةناشي از تغييرات رابط% 10، داخلي

سهم توليد ناخالص ،  دومةپس از دور. تغييرات خودش دارا است نرخ ارز بيشترين سهم را بر
. يابد  كاهش مي، ولي پس از دوره چهارم اين سهم،دياب داخلي در تغييرات نرخ ارز افزايش مي

سهم رابطه مبادله پس از يك كاهش شديد در دوره سوم به تدريج تا دوره دهم افزايش 
نتايج تجزيه واريانس براي متغير . نرخ تورم نيز اثر ناچيزي در تغييرات نرخ ارز دارد. يابد مي
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GDP ين متغير به ترتيب ناشي از خودشدهد كه بيشترين سهم در تغييرات ا  نشان مي ،
در %)71تا%62( ششم به بعد نرخ تورم سهم بسيار زياديةاز دور. نرخ تورم و رابطه مبادله است

دهد كه بيشترين سهم   نشان مي INFنتايج تجزيه واريانس براي متغير . داردGDPتغييرات 
  .  استT و GDP، در تغييرات اين متغير به ترتيب ناشي از خودش

  
  ERنتايج حاصل از تجزيه واريانس: اولالگوي  .12جدول 

INF  GDP  ER  T  دوره  

00/0  00/0  1  054/0  0  

08/0  06/0  9/0  12/0  1  

04/0  21/0  7/0  06/0  2  

05/0  26/0  61/0  04/0  3  

03/0  31/0  578/0  0390  4  

037/0  29/0  577/0  04/0  5  

02/0  25/0  574/0  06/0  6  

024/0  22/0  574/0  082/0  7  

02/0  19/0  58/0  088/0  8  

018/0  17/0  6/0  085/0  9  

024/0  16/0  62/0  07/0  10  

  MICROFITخروجي نرم افزار : منبع   

  
  T=F(ER,RGDP,INF,C} ({2الگوي 

 ةپس از دور. ناشي از خودش استRGDP بيشترين سهم تغييرات ،تاپايان دوره
نتايج تجزيه واريانس . شود توجيه مي ERو  Tتوسط  RGDPاز تغييرات  % 20ود هفتم حد

دهد كه بيشترين سهم در تغييرات اين متغير به ترتيب ناشي از   نشان ميERبراي متغير 
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نيز  نشان  INFنتايج تجزيه واريانس براي متغير . است%) 15(INFو %) ER ،T)39 خود
يرات تغي% 15 است و تنها INFدهد كه بيشترين سهم در تغييرات اين متغير ناشي از خود مي

  . شود توجيه مي  Tو  ERاين متغير توسط
  

  RGDPس نتايج حاصل از تجزيه واريان:  الگوي دوم .13جدول 

INF  GDPR ER  T  دوره  

031/0  00/0  1  00/0  0  

0360/0  97/0  016/0  02/0  1  

0361/0  94/0  037/0  043/0  2  

0362/0  91/0  057/0  055/0  3  

0365/0  89/0  076/0  660/0  4  

036/0  86/0  094/0  075/0  5  

037/0  84/0  11/0  085/0  6  

0373/0  82/0  12/0  093/0  7  

0375/0  8/0  14/0  1/0  8  

037/0  78/0  15/0  1/0  9  

037/0  76/0  16/0  11/0  10  

  MICROFIT خروجي نرم افزار : منبع

  

  نتيجه پژوهش
براي پاسخ به فرضيه مطرح شده در اين پژوهش آزمونهاي متعددي انجام گرفته كه 

  :ايج آن به قرار زير استنت
وجود ارتباط مثبت و معني دار بين رابطه مبادله و نرخ ارز بازار آزاد   حاكي از،نتايج -

دهد كه رابطه مبادله   ميبراي تحليل حساسيت نشان  OLSبررسي آزمون. است
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نتايج آزمون . پذير است ت نسبت به نرخ ارز كششبشدARDL   از آن نيز حاكي
 ةمقادير اين متغير با سه دوره وقفه بر رابط،  مقدارجاري نرخ ارزاست كه عالوه بر

و آزمون  )VECM( نتايج مدل تصحيح خطاي برداري. گذارد  ميمبادله اثر
در حقيقت آثاري كه . نمايد  ميييدأهمبستگي نيز ارتباط مثبت بين اين دو متغير را ت

  مبادلههرابط بين نرخ ارز و باعث ارتباط ،كاهش ارزش پول ملي بر رابطه مبادله دارد
بطور كلي كاهش ارزش پول ملي باعث كاهش قيمت كاالهاي صادراتي بر . گردد مي

گردد و   ميحسب پول خارجي و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي بر حسب پول داخلي
هر گاه حاصلضرب دو كشش عرضه واردات و صادرات بزرگتر از حاصلضرب دو كشش 

نرخ  .شود  مياين امر به خرابي رابطه مبادله منجر، صادرات باشدتقاضا براي واردات و 
 وضوعيكي از مهمترين متغيرها در تعيين قيمت واردات و صادرات است و اين م، ارز

نيز حاكي از پاسخ  بررسي تحليلهاي پويا. نمايد  ميييدأارتباط بين اين دو متغير را ت
 مبادله ةهاي رابط رز در پاسخ به شوكنرخ ا. هاي رابطه مبادله است نرخ ارز به شوك

 با ثبات و ماليم  ولي در بلند مدت با روندي نسبتاً،يابد  ميابتدا در كوتاه مدت كاهش
سهم رابطه مبادله در توجيه تغييرات  ، دهد  مينتايج همچنين نشان. گردد  ميودهافز

 دش توجيهنرخ ارز با الگوي اول كوچك است و بيشتر تغييرات اين متغير توسط خو
از تغييرات نرخ ارز توسط % 40دهدكه حدود   مياما نتايج الگوي دوم نشان. شود مي

 . رابطه مبادله توجيه شده است

 ارتباط مثبت وجود ، مبادلهةرابط  وداخليدهد ميان توليد ناخالص   ميبررسيها نشان -
ر برابر درصدي رابطه مبادله د  40پذيري  نتايج تحليل حساسيت حاكي از كشش. دارد

GDPنتايج . همچنين اين متغير دليل گرنجري تغييرات رابطه مبادله است.  است
 ARDLمدل . كند  ميييدأو آزمون همبستگي نيز اين ارتباط را تVECMمدل 

 نتايج تحليلهاي پويا  نشان. داري را بين اين دو متغير نشان نمي دهد رابطه معني
دهد و همچنين  اي رابطه مبادله نميهيچگونه پاسخي به شوك ه  GDPدهد كه  مي

 ديييأ توضوعاين م. بسيار ناچيز است  GDPسهم رابطه مبادله در توجيه تغييرات 
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يت گرنجر است كه حاكي از يك طرفه بودن جهت تغييرات از نرخ ارز به بر آزمون علّ
 . رابطه مبادله است

. معني دار وجود دارددهد بين تورم و رابطه مبادله ارتباط منفي و   مينتايج نشان -
، بررسي نتايج تحليل حساسيت. تورم استسوي يت از رابطه مبادله به جهت علّ
نتايج . دهد  ميدرصدي رابطه مبادله را در برابر تغييرات نرخ تورم نشان7373كشش 

 است كه مؤثردوره وقفه بر رابطه مبادله دو دهد كه تورم با   مينشان ARDLمدل 
نيز ارتباط بين   VECMنتايج مدل . يابد  مي بعد نيز ادامهاين ارتباط تا يك دوره
افزايش رابطه مبادله با افزايش ، در نظام ارز شناور. دهد  مياين دو متغير را نشان

نيز  و منجر به كاهش تورم داخليشدن   ارزانترسبب، ارزش واقعي پول داخلي
 تورم هيچ پاسخي به ،لدهد كه در الگوي او  ميبررسي تحليلهاي پويا نشان. گردد مي

بسيار ناچيز   INFدهد و سهم رابطه مبادله در تغييرات  مبادله نميةهاي رابط شوك
 ولي اين ؛شود  ميINFهاي رابطه مبادله باعث نوساناتي در  در الگوي دوم شوك. است

 . گيرد  ميمتغير در بلندمدت در سطح تعادلي خود قرار

دهد كه بين رشد اقتصادي و رابطه مبادله  ي منتايج مدل تصحيح خطاي برداري نشان -
ي طبق نتايج تجربي بهبود رابطه مبادله به افزايش درآمد ملّ.  منفي وجود داردارتباطي

وضعيت ،  مبادله وخيم باشدةرابط عيتض ولي اگر و،شود  ميو رشد اقتصادي منجر
تواند   ميبه عبارت ديگر رابطه مبادله.  از رشد ممكن است بدتر شود، سپسكشور

افتد   مي در شرايطي اتفاقوضوعاين م. بطور كلي بهبود رشد اقتصادي را خنثي سازد
 نتايج تحليلهاي پويا نشان. كه كشور از سياستهاي مطلوب اقتصادي استفاده ننمايد

در ، دهد  ميدهد كه شوك رابطه مبادله در كوتاه مدت رشد اقتصادي را افزايش مي
اين رشد منفي با نيز و در بلند مدت ، شود  مي رشدميان مدت باعث كاهش قهقرايي

  . سهم رابطه مبادله در توجيه تغييرات رشد ناچيز است. يابد  ميروندي باثبات ادامه
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  گيري نتيجه
، ثيرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادلهأدهد كه با وجود ت  مينتايج اين پژوهش نشان

 در اقتصاد نرخ ارزچيز است و بيشتر تغييرات نقش شوك هاي رابطه در نوسانات نرخ ارز نا
 نقش قابل توجه توليد ناخالص ، ديگروضوعم.  استاين متغير خودتغييرات ايران ناشي از 

.  اثرات بهبود رابطه مبادله در كاهش تورم داخلي است، مبادله و متقابالًة در بهبود رابطداخلي
اهش رشد اقتصادي است كه ناشي از اثرات رابطه مبادله در ك، نتيجه ديگر اين پژوهش

  . است سالهاي مورد بررسي طيتجاري در اقتصاد ايران  -سياستهاي نادرست  اقتصادي
  

  :گردد  ميهئبا توجه به نتايج بدست آمده پيشنهادات زير ارا
فراهم آوردن زمينه مساعد براي افزايش توليد داخلي در بخش غير نفتي كه منجر به  •

 . گردد  ميبهبود رابطه مبادله

تالش براي بهبود رابطه مبادله به كاهش ، با توجه به مشكل تورم باال در اقتصاد ايران •
 . نمايد  ميتورم داخلي كمك

-اتخاذ تصميمات سياسي، ثير عوامل سياستي بر متغير هاي اقتصاديأبا توجه به ت •
  . اقتصادي بايد با دقت صورت بگيرد
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