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  چکیده
شمار ور بهکشهر المللی و تعیین وضعیت داخلی اقتصاد های اساسی و بنیادی تعیین رقابت پذیری بینواقعی از شاخصنرخ ارز 

رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و شود. از اینها و در اقتصاد میعدم تعادل در تراز پرداخت این شاخص موجب اتنوسان .آیدمی

عوامل بنیادی اقتصاد بر نرخ ارز واقعی تاثیرهدف این مقاله بررسی  .باالیی برخوردار استشناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت 

باشد. بدین منظور با استفاده از رویکرد یوهانسن و جوسیلیوس به می 4Q9831- 9Q9833اقتصاد ایران طی دوره زمانی برای 

 شرایط تجاری و از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، صادبررسی وجود رابطه بلند مدت میان نرخ ارز واقعی و عوامل بنیادی اقت

تمایل اجتماعی به مصرف پرداخته و سپس بردار همجمعی میان این متغیرها و نرخ ارز واقعی بدست آمده است. بطور کلی نتایج 

رشد تولید  ایشموجب افزایش نرخ ارز واقعی شده و افزتمایل اجتماعی به مصرف افزایش در دهد که در بلند مدت نشان می

 شود.تقویت ارزش پول ملی می به کاهش نرخ ارز واقعی وناخالص داخلی و شرایط تجاری منجر 
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 مقدمه -1
های نسبی نشان ای برخوردار است. قیمتهای درست و حقیقی از اهمیت ویژههای درحال توسعه دستیابی به قیمتبرای کشور

دهند که چه کاالهایی و به چه میزان تولید و مصرف شود. بنابراین قیمت های نسبی نقش کلیدی در تخصیص منابع در می

نسبت قیمت کاالهای خارجی به های نسبی مهم در هر اقتصاد است که عبارت است از یکی از قیمتاقتصاد دارند. نرخ ارز واقعی 

تغییرات نرخ ارز واقعی توان رقابتی  کند.را برای عوامل اقتصادی ایجاد می مت مهمیعال واقعیکاالهای داخلی. بنابراین نرخ ارز 

ن های اساسی و بنیادی تعییبنابر این نرخ ارز واقعی در هر کشور از شاخص دهد.کشورها را در مقابل یکدیگر تحت تاثیر قرار می

نرخ ارز به سبب اثری که بر قیمت کاالهای  رود.شمار میالمللی و تعیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بهرقابت پذیری بین

ارز گذارد از اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش نرخ ارز درحقیقت تنزل ارزش پول ملی و کاهش نرخ داخلی و خارجی می

شور در خارج کاالهای تولید این ک ،شود. هنگامی که ارزش پول یک کشور افزایش می یابدبهبود ارزش پول ملی محسوب می

شود که تولید کنندگان افزایش ارزش پول یک کشور باعث میگرانتر میشود و کاالهای خارجی در آن کشور ارزان تر خواهد شد. 

داخلی نتوانند کاالهای خود را در خارج به راحتی به فروش برسانند و در داخل نیز باید در برابر کاالهای خارجی به رقابت شدید 

 (. 9111، 9ه قیمت کاالهای خارجی کمتر است و بالعکس )میشکینبپردازند چرا ک

ای منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد. در ای و تجهیزات سرمایهافزایش قیمت مواد اولیه، کاالهای واسطه

ا، قدرت هدلیل روند صعودی قیمتاز طرفی به های تولیدی خواهند بود. انات نرخ ارز، بخش تولید و بنگاهنتیجه اولین قربانی نوس

های کاذب و سودآور و کاهش قدرت خرید، اشخاص به شغل هاهش یافته و به دلیل افزایش هزینهخرید درآمد قابل تصرف افراد کا

گردد. در کشورهای نفتی نظیر ایران های تولیدی و مولد اقتصاد میروند منجر به کاهش فعالیت در بخشآورند که این یروی م

 هایوضع مالی دولت، درآمدها و هزینه شود، نرخ ارز بطور مستقیم برکه قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تامین می

شود. از ها و در اقتصاد محسوب میآشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداخت آن موثر است.

هایی جهت تعدیل این شاخص از اهمیت منظور تدوین سیاستو شناسایی عوامل موثر بر آن به رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارزاین

(، 9831(، جالئی و همکاران )9833نظیر اسماعیلی رزی ) در این خصوصصورت گرفته مطالعات مطابق با  باالیی برخوردار است.

گذار بر متغیرهای اثرترین مهم( 9831( و درگاهی و گچلو )9838(، ابراهیمی و رحیمی )9834صباغ کرمانی و شقاقی شهری )

های مصرفی اد، هزینهوری، درجه باز بودن اقتصی مبادله تجاری، رشد سطح بهرهنرخ ارز واقعی اقتصاد ایران عبارتند از رابطه

 د ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی.دولت، تولی

 با استفاده از روشباشد. این مطالعه میاصلی این مقاله بررسی عوامل اساسی اقتصادی موثر بر نرخ ارز اقتصاد ایران  هدف

 و همچنین مبانی نظری به بعد از مقدمه، شود.انجام می 9833-9831های فصلی و داده همجمعی یوهانسن و جوسیلیوس

ه لگوی نظری تحقیق پرداختبه بیان روش شناسی تحقیق و ارائه ا بعدمطالعات انجام شده در این رابطه اختصاص دارد. در بخش 

  شود.بیان می نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در نهایت نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو ارائه شده و شود. سپسمی
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موضوعادبیات  -2  

 1(RER) نرخ ارز واقعی -2-1

که نرخ ارز واقعی مبین چگونگی ارتباط بین دو سطح دهد درحالیی بین ارزش پول دو کشور را نشان مینرخ ارز اسمی رابطه

دهد. درواقع شاخص نرخ واقعی ارز های جهانی را نشان میهای داخلی و قیمتی بین قیمتقیمت است. نرخ واقعی ارز رابطه

ی رقابت پذیری یک کشور را از طریق نشان دادن تعداد واحد کاالهای خارجی مورد نیاز برای خرید یک واحد کاالی داخلی درجه

(. نرخ ارز واقعی تحت تاثیر عوامل واقعی و اسمی اقتصاد داخلی و خارجی قرار 9834کند )حقیقت و جرکانی، گیری میاندازه

 دارد.

 

 :2(IRER) لینرخ ارز واقعی داخ -2-1-1
نرخ ارز  (.9111، 8عبارت است از قیمت نسبی کاالهای قابل تجارت بر حسب قیمت کاالهای غیر قابل تجارت )هینکل و همکاران

شود. روش اول، استفاده از قیمت نسبی کاالهای قابل ی دو کاالیی و سه کاالیی تعریف میارز حقیقی داخلی نیز به دو شیوه

ش شود. روقابل خروج، برحسب قیمت کاالهای غیرقابل تجارت است که نرخ ارز دو کاالیی نامیده میتجارت، یعنی قابل ورود و 

(. نسبت 9838کاالهای قابل ورود و قابل صدور بر حسب قیمت کاالهای غیرقابل تجارت است )مهرآرا،  ی قیمتدوم، محاسبه

قعی داخلی ارز صادراتی و نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی به قیمت کاالهای غیر قابل تجارت، نرخ وا

 شود.کاالهای غیر قابل تجارت، نرخ واقعی داخلی ارز وارداتی نامیده می

 

 :4(ERER) نرخ ارز واقعی خارجی -2-1-2
ای هقیمت عبارت است از نرخ ارز اسمی که با استفاده از نسبت مقدار خارجی به داخلی یک شاخص قیمتی )مانند سطح عمومی

 شود.های داخلی به پول واحد( تعدیل میهای خارجی به هزینههای داخلی یا هزینهخارجی به سطح عمومی قیمت
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 باشد.ارز اسمی مینرخ  Eشاخص قیمت کاالهای داخلی و  GdPشاخص قیمت کاالهای خارجی،  GfPکه در آن 

، 1(PPPی برابری قدرت خرید )گیری نرخ واقعی خارجی ارز وجود دارد. معیار اول بر اساس نظریهسه معیار مختلف برای اندازه

شود. معیار دوم بر اساس دو کشور طرف تجاری استفاده می CPI3مخارج نسبی است که در آن از شاخص قیمت مصرف کننده، 

                                                 
2 Real Exchange Rate 
1Internal Exchange Rate 
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3External Real Exchange Rate 
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برد. را بکار می 9(dfGDPروش شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی ) اینباشد. ی تولید مییا کل هزینه مدل ماندل ـ فلمینگ

یری گهای احتمالی اندازهجایگزین عنوانمختلف قیمت را به  معیار سوم، معیار کاالهای قابل مبادله است. این معیار، چهار شاخص

 ی نیروی کار یک واحد تولیدها عبارتند از هزینهکند که این شاخصاد میرقابت پذیری در تولید کاالهای قابل مبادله پیشنه

ی بخش صنعت و سایر ، شاخص ضمنی ارزش افزودهWPI2کاالهای قابل مبادله یا صنعتی، شاخص قیمت عمده فروشی 

 (.9838ی کاالهای قابل مبادله و ارزش یک واحد صادرات )ابریشمی و رحیمی، های تولید کننده

های اصلی تجاری و یا ی طرفعنوان متوسطی از همهتواند در ارتباط با یک طرف اصلی تجاری، یا بهخ واقعی ارز مینر

شود. در حالت نامیده می 8(BRERکشورهای رقیب تعریف شود. در وضعیتی که دو کشوری است، نرخ ارز واقعی دو جانبه )

شود. نرخ واقعی موثر ارز، ارزش نامیده می 1(REERرخ واقعی موثر ارز )یا ن 4(MRERچند کشوری نرخ ارز واقعی چند جانبه )

دهد. این شاخص یک میانگین وزنی از نرخ ارز پول یک کشور را در مقابل سبدی از پول کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می

یک از کشورها در  اهمیت نسبی هری ها اغلب منعکس کنندهباشد. وزنواقعی کشورهای طرف تجاری براساس یک سال پایه می

 (.9111، 3تجارت با کشور مورد نظر است )هینکل و سنجیوموا

ی نرخ واقعی ارز خارجی است. در این روش شاخص قیمت یک سبد ترین شاخص برای محاسبهنرخ ارز واقعی دوجانبه ساده

د در یک کشور خارجی به یک پول واحد داخلی نظر با قیمت یک سبد نوعی مصرف یا تولی نوعی مصرف یا تولید در کشور مورد

(. در این تحقیق منظور از 9831شود و به ارزش نسبی دو پول داخلی و خارجی اشاره دارد )طغرایی، گیری مییا خارجی اندازه

 .نرخ ارز واقعی، نرخ ارز واقعی دوجانبه است
 

  شرایط تجاری و نرخ ارز واقعی -2-2

ها عمدتا بر نقش اثرات درآمدی ناشی از تغییر رابطه ی مبادله بر نرخ ارز واقعی، تحلیلییرات رابطهگذاری تغی اثردرخصوص نحوه

ی مبادله تجاری، درآمد حقیقی افزایش یافته و منجر به افزایش کنند که با بهبود رابطهمبادله تجاری تاکید داشته و بیان می

دلیل تعیین آنها در بازارهای ه ردد. با فرض ثبات قیمت کاالهای تجاری بگتقاضای کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت می

جهانی، افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت کاالهای غیرقابل تجارت خواهد شد که درنتیجه نرخ ارز واقعی کاهش یافته و ارزش 

 (.9114پول ملی تقویت خواهد شد )فاروکی، 
ردد. با گنفت و افزایش درآمدهای نفتی از طریق تغییرات شرایط تجاری نمایان میاز طرف دیگر آثار تغییر قیمت حقیقی 

یابد. عمده کشورهای صادرکننده نفت افزایش قیمت واقعی نفت و درآمدهای نفتی، نرخ ارز واقعی کشور صادرکننده کاهش می

یابد و در نتیجه نه تنها قابلیت رقابت میدچار بیماری هلندی هستند. با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی آنها کاهش 

ود شیابد، بلکه بیماری هلندی به شکل رونق بخش غیرقابل مبادله در اقتصاد نمایان میپذیری آنها در اقتصاد جهانی بهبود نمی

                                                 
6Gross Domestic Product Deflator 

7Wholesale Price Index 

8Bilateral Real Exchange Rate 

9Multilateral Real Exchange Rate 

10Real Efective Exchange Rate 
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گچلو، دهد )درگاهی و که در بلند مدت مانع شکل گیری بخش قابل مبادله شده و توان رقابت پذیری اقتصاد را کاهش می

9831.) 
 

 تمایل اجتماعی به مصرف و نرخ ارز واقعی -2-3

های دولت بر کاالهای قابل تجارت های دولت بر نرخ واقعی ارز به دو شکل قابل بررسی است، افزایش هزینهاثر افزایش هزینه

های دولت بر مچنین افزایش هزینهبدون تاثیر بر تراز داخلی با ایجاد کسری تراز تجاری، نرخ ارز واقعی را افزایش خواهد داد ه

دهد که باعث کاهش نرخ واقعی ارز خواهد های بخش غیرقابل تجارت را افزایش میکاالهای غیرقابل تجارت، سطح عمومی قیمت

(. طی زمان، با افزایش درآمد یا ثروت مصرف کنندگان ترجیحات مصرفی آنها در جهت استفاده بیشتر از 9839شد )نصراللهی، 

نماید. به عبارت دیگر به دلیل باال بودن کشش درآمدی کاالهای غیرقابل مبادله )کاالهای غیر قابل ای غیرقابل تغییر میکااله

شوند(، با افزایش درآمد یا ثروت مصرف کنندگان، تقاضا و قیمت این کاالها افزایش یافته و مبادله کاالهای لوکس محسوب می

رسد این استدالل درمورد کشورهای درحال توسعه به دلیل کیفیت یابد. اما به نظر میهش میجه نرخ حقیقی تعادلی ارز کادر نتی

نازل کاالهای غیر قابل مبادله صادق نباشد زیرا در این کشورها با افزایش درآمد یا ثروت مصرف کنندگان، تقاضای کاالهای قابل 

(. با افزایش تقاضای کاالهای وارداتی کسری تراز تجاری 9831گچلو، یابد )درگاهی و مبادله که عمدتا وارداتی هستند، افزایش می

 یابد.افزایش یافته و نرخ ارز واقعی افزایش می

 

 رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی -2-4

-صمهمترین شاخوری یکی از بهره وری وشدت سرمایه درنظر گرفته شده است.رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده بهره

وری راهبردی جهت به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیالت و ... های موثر بر نرخ واقعی ارز است. بهره

ادله ی مبدهد و رابطهالملل افزایش میی بینزنی یک کشور رادر عرصهوری در کاالهای قابل تجارت قدرت چانهاست. افزایش بهره

 وری باعث افزایش کیفیت تولید وشود. افزایش بهرهدهد و منجر به افزایش قدرت پول ملی کشور میکشور تغییر میرا به نفع 

پردازد. اثر وری بر نرخ ارز واقعی میبه بررسی اثر بهره 9ساموئلسن-دهد. اثر باالساتکنولوژی شده و شدت سرمایه را افزایش می

جارت وری بخش غیر قابل توری بخش قابل تجارت افزایش یافته و بهرهکند اگر بهرهن میساموئلسون به بیان ساده بیا -باالسا

ارت وری بخش قابل تجشود، افزایش بهرهجهانی تعیین میثابت بماند، در اقتصاد کوچک که قیمت کاالهای قابل تجارت در بازار 

ه انتقال نیروی کار بخش غیر قابل تجارت به بخش قابل شود. این افزایش دستمزد منجر بباعث افزایش دستمزد در این بخش می

یابد اما به دلیل آنکه این شود. با کاهش نیروی کار در بخش غیر قابل تجارت دستمزدها در این بخش افزایش میتجارت می

ود را کاالهای خوری نیست لذا تولیدکنندگان این بخش برای جبران کاهش درآمد، قیمت افزایش دستمزد به دلیل افزایش بهره

دهند که این منجر به افزایش قیمت نسبی قابل تجارت به غیر قابل تجارت خواهد شد و درنتیجه نرخ ارز واقعی کاهش افزایش می

 یابد.می

شدت سرمایه عبارت است از حجم سرمایه به ازای هر کارگر. شدت سرمایه عامل اثر گذار بر تولید واقعی است و خود تحت 

باشد. پیشرفت تکنولوژی شدت عواملی چون پیشرفت تکنولوژی، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و استقراض خارجی میتاثیر 

دهد اما استقراض خارجی بسته به موارد مصرف آن تاثیرات متفاوتی بر شدت سرمایه خواهد داشت. اگر سرمایه را افزایش می

                                                 
1 Balassa-Samuelson 
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دهد و اگر جهت سرمایه گیرد شدت سرمایه را در آینده کاهش میهای مصرفی صورت استقراض خارجی به منظور تامین هزینه

ها و بهره به کشورهای خارجی شدت سرمایه الص سرمایه پس از بازپرداخت بدهیگذاری صورت پذیرد، به دلیل افزایش بازدهی خ

ورتی که ناشی از رشد دهد و درصرا افزایش خواهد داد. رشد جمعیت اگر ناشی از مهاجرت باشد شدت سرمایه را افزایش می

 (.2119شود )فانگ هو، طبیعی باشد منجر به کاهش شدت سرمایه می

 

 ارزی ایران مرور تاریخی بر نظام -2-5

نظام ارزی ایران به دلیل اعمال سیاست ترجیحی درمورد مبادالت و با توجه به سهمی که هریک از انواع مبادله در کل تجارت 

های ارزی، نرخ نهایی صادرات های ارزی، نرخ پرداختنرخ ارز به شکل نرخ پایه رسمی، نرخ دریافتیاند، دارای حداقل پنج داشته

 (.9833و نرخ بازار موازی در طول تاریخ بوده است )اسماعیلی رزی، 

، یهای ارزی ایران بسته به اینکه از محل فروش نفت، صادرات غیر نفتهای تجاری و ارزی نرخ دریافتیبر مبنای سیاست

صادرات دولتی، صادرات کاال و خدمات بخش خصوصی حاصل شده باشد متفاوت بوده است. اعمال همین سیاست ترجیحی در 

های ارزی ایران با توجه به خصوصی یا دولتی بودن آن ارتباط با واردات کاال و خدمات ایران نیز موجب شده تا نرخ پرداخت

کنترل نرخ ارز در کشور موجب عدم کارایی در استفاده از منابع، ایجاد بازارهای  های ارزی ومتفاوت باشد. از طرفی محدودیت

ی ارز در ایران که در آن دو نوع نرخ ارز رسمی و غیر رسمی وجود دارد، شده است. نرخ ارز غیر های دوگانهموازی ارز و نیز نرخ

ی و قسمتی از نقل و انتقاالت تجاری از طریق این رسمی اغلب از طرف بازار تعیین شده و نقل و انتقاالت مالی بخش خصوص

عنوان یکی از ابزارهای سیاسی، در اختیار بانک ی دولت تعیین شده و بهگیرد. نرخ ارز رسمی نیز به وسیلهسیستم صورت می

 (.9839مرکزی قرار دارد )نصرالهی، 

فشارهای تورمی باالی داخلی قرار داشت. این  های منفی گسترده همراه بای شصت، اقتصاد ایران در معرض تکانهدر دهه

ی دوم مساله باعث گرانی بیش از حد پول داخلی برحسب نرخ رسمی شد. گران شدن نرخ رسمی پول داخلی بویژه در نیمه

درصد  811تا  211ی شصت شدت یافت و منجر به افزایش چشمگیر تفاوت نرخ بازار موازی و نرخ رسمی شد. این افزایش از دهه

 2111بطور باور نکردنی به بیش از  9831درصد در اواسط این دهه رسید و سپس تا سال  311تا  111ی شصت به در اوایل دهه

های زهها تابع انگیتوان نتیجه گرفت که مبادالت انجام شده در بازارهای رسمی و موازی در این سالدرصد بالغ گشت. بنابراین می

های رقابتی، های جنگ در کنار نرخ ارز رسمی، چند نرخ ارز دیگر مانند نرخیکه در اواخر سالکامال متفاوتی بوده است بطور

تحوالت  9833از سال  (.9839ترجیحی برای واردات کاالهای خاص، نرخ مسافرتی و همچنین نرخ خدماتی برقرار شد )نصراللهی، 

به بعد شامل رها  33ست ارزی بانک مرکزی ایران از سال وقوع پیوست. رئوس اصلی سیاهای ارزی کشور بهای در سیاستعمده

ها و گرایش به سیستم بازار و سیاست یک نرخی بود )شجری و کردن تدریجی سیاست نظارت بر ارزهای خارجی و تعدد نرخ

 (.9811نصراللهی، 

های پرداخت 33در سال  های ارزی و بازرگانی بانک مرکزی،افزایش درآمدهای نفتی به علت بحران خلیج فارس و سیاست

ی عراق به کویت و محدود به دنبال وقوع بحران صحرا و حمله 19جاری ارزی کشور با افزایش قابل توجهی مواجه گردید. در سال 

ی نفت خیز خاورمیانه عربی، دریافت ارز حاصل از صادرات نفت ایران افزایش یافت. ترقی قیمت شدن صادرات نفتی از منطقه

ی تولید ایران در چارچوب تصمیمات اوپک به منظور جبران ارهای جهانی ناشی از این بحران و نیز افزایش سهمیهنفت در باز

ی نفت و درنتیجه افزایش حجم صادرات نفت موجبات افزایش درآمدهای نفتی را فراهم آورد و مقامات پولی و ارزی کمبود عرضه
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ی ارزی مطمئن و قابل توجه به ترک سیستم نظارت و برقراری از یک ذخیره کشور به توهم یک افزایش بلند مدت و برخورداری

های ترجیحی، ارزش ریال شدیدا کاهش یافت و بانک به دنبال حذف نرخ 9812نظام تک نرخی ارز گرایش پیدا کردند. در سال 

دت کوتاهی توانست نرخ ارز را ی نامحدود ارز را در پیش گرفت و تا ممرکزی برای جلوگیری از تنزیل بیشتر سیاست عرضه

 ثباتی اقتصادی گردید و در نهایت با کاهش قیمتتثبیت کند. اما این سیاست موجب پیدایش یک موج سفته بازی و تورم و بی

ال در س ی ارز و نظارت بازار کاهش یافت و باعث شدنفت و مشکالت بازپرداخت تعهدات خارجی، توانایی بانک مرکزی در عرضه

بانک مرکزی سیاست دو نرخی و نظارت را درپیش بگیرد. در ابتدا نرخ ارز رسمی کشور نزدیک به نرخ ارز غیر رسمی بود.  9814

د های نفتی مورهای انبساطی مالی و عدم وقوع قیمتاین سیاست در بدو امر موفق بود، اما افزایش نقدینگی به همراه سیاست

با اجرای  (.9834وازی و شکست نظام ارزی شناور شد )صباغ کرمانی و شقاقی شهری، انتظار موجب افزایش نرخ ارز در بازار م

نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. اما از  ،9839یکسان سازی نرخ ارز از سال  سیاست

ایران عمال به نظام ارزی دو نرخی بازگشته اقتصاد  اف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی،و با گسترش شک 9831نیمه دوم سال 

 است. 

 

 پیشینه تحقیق -2-6

تالش کردند مدل رفتار  "ورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایرانآبر"ای با عنوان ( در مقاله9831جالئی و همکاران )در مطالعات داخلی 

 مدل تصحیح خطای برداری و (1VARخود رگرسیون برداری ) با روش 9883-9831های نرخ ارز واقعی ایران را برای سال

(2VECM(  برآورد کنند و رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی را تعیین کنند. برآوردهای کوتاه مدت و بلند مدت نشان

 حقیق نشان داد که شاخصنتایج این ت گیرد.ار خود در یک دوره گذشته قرار میدادند که رفتار نرخ ارز واقعی تحت تاثیر رفت

در کوتاه مدت دارای تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده اما در بلند مدت ضریب این سیاست سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد 

رز واقعی ا مثبت شده است. متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در یک کشور است، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر نرخ

 بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده است.داشته اما در بلند مدت اثر سیستم کنترل ارز 

عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در ایران )رهیافت خودرگرسیون "ای با نام ( در مقاله9834شقاقی شهری )صباغ کرمانی و 

نتایج  اند.پرداخته 9883-31های ارز ایران طی سال اقعیبه بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت عوامل مؤثر بر نرخ و "برداری(

دهد طی دوره زمانی مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله و حجم پول سبب افزایش نرخ واقعی نشان میاین تحقیق 

های نفتی، از و نیز قیمت های خارجیشود و بالعکس، افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص دارائیارز اقتصاد ایران می

 روند.ل کاهنده نرخ ارز بشمار میعوام

بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در "ای تحت عنوان ( در مقاله9838ابریشمی و رحیمی )

نرخ واقعی ارز در ایران ی به بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده "چارچوب سه کاالیی: مورد مطالعه ایران

رکزی م ه، سهم سرمایه گذاری، ذخایر بانکی مبادلآنان دریافتند که در بلند مدت نرخ واقعی ارز برای واردات با رابطه .اندپرداخته

ر د ی مثبت دارد. همچنین نرخ واقعی ارز برای صادراتی منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطهی باز بودن اقتصاد رابطهو درجه

 ی مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخایر بانک مرکزی و عرضه حقیقی پول رابطه منفی دارد.بلند مدت با رابطه

                                                 
1 vector autoregressive 

2 Vector error correction model 



 

8 

 

بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران ) با "ای با عنوان ( در مقاله9831درگاهی و گچلو )

به بررسی ثبات نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران و شناسایی عوامل  "های توزیعی(ا وقفهاستفاده از روش همگرایی خود توضیح ب

خ انباشت وری، نربراساس نتایج این مطالعه قیمت حقیقی نفت، رشد سطح بهرهاند. موثر بر آن در کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته

و سیاست تضعیف ارزش اسمی پول ملی، عوامل تعیین های تجاری و ارزی، سیاست مالی، سیاست پولی سرمایه، شدت کنترل

 باشد.نرخ حقیقی ارز در ایران میکننده 

 به دنبال یافتن متغیرهای "اثر متغیرهای اساسی کالن اقتصادی بر نرخ ارز"ای تحت عنوان ( در مطالعه9811) تقوی و سعیدی

برای آزمون رابطه نرخ ارز با متغیرهای اساسی اقتصاد کالن،  کالن اقتصادی هستند که در تعیین نرخ ارز تعادلی نقش دارند. آنها

-نرخ ارز بازار آزاد را تابعی از تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری کل و کسر بودجه دولت فرض کردند و با استفاده از روش انگل

از مرتبه یک هستند. همچنین  گرنجر مشخص شد لگاریتم نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید ملی و کسر بودجه دولت هم انباشته

ی با سرمایه گذار ای مستقیم ود ناخالص ملی رابطهروش یوهانسن نشان داد که رابطه بلند مدت بین نرخ ارز بازار آزاد و تولی

ای غیر مستقیم دارد. آنها از روش آزمون علیت گرنجر دریافتند که جهت رابطه علی در الگو درست مشخص شده است و رابطه

 باشند.علت گرنجری تغییر در نرخ ارز می و سرمایه گذاری هر دو تولید

عوامل تعیین کننده نرخ ارز واقعی در یک کشور کوچک باز: براساس "ای با عنوان ( در مقاله2198) 9کیادر مطالعات خارجی نیز 

مدت تابعی است از دهد نرخ ارز واقعی در بلند کند که نشان مییک مدل پولی نرخ ارز واقعی را ایجاد می "های کشور کاناداداده

های بدهی واقعی، مخارج واقعی دولت، کسری تولید ناخالص داخلی،  GDPو خارجی، ی واقعی داخلینرخ بهره عرضه واقعی پول،

برای  تامین مالی خارجی در تولید ناخالص داخلی و قیمت کاال. این مدل ی و خارجی در تولید ناخالص داخلی،سنگین داخل

ی متغیرها بجز دهد که همهمورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می 2191-9112های فصلی کشور کانادا طی سالهای داده

ی واقعی داخلی و خارجی و تامین مالی خارجی در تولید ناخالص داخلی از نظر آماری تاثیر معناداری عرضه واقعی پول, نرخ بهره

 هره،ب تغییر در نرخا دارند. هرچند در کوتاه مدت متغیرهای مالی داخلی تاثیری بر نرخ ارز واقعی ندارند. بر نرخ ارز واقعی کاناد

 منفی بر رشد نرخ ارز واقعی دارد.در کوتاه مدت تاثیر  به امریکا در تولید ناخالص داخلی،قیمت کاالها و بدهی  رشد عرضه پول،

به  "عوامل بلند مدت تعیین کننده نرخ ارز واقعی در امریکای التین"عنوان ی خود با ( در مقاله2113) 2کاررا و رستوت

پرداخته است. نتایج این تحقیق  9111-2113بررسی رفتار بلند مدت نرخ ارز واقعی در نوزده کشور امریکای التین در دوره زمانی 

های واقعی تاثیرات دائمی بر روی نرخ ارز شوک دهدکه این نشان می کند،ابری قدرت خرید را تایید نمیفرض برقراری قانون بر

های غیر ایستا عوامل بلند مدت واقعی امریکای التین دارند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل

تجاری،  لتی، شرایطساموئلسون، مخارج دو-بدست آمده اثر باالسا تعیین کننده نرخ ارز واقعی را تشخیص دهد. با توجه به نتایج

 جریان خارجی سرمایه و نظام ارزی بر نرخ ارز واقعی امریکای التین تاثیر گذار هستند. درجه باز بودن اقتصاد،

با  "های نرخ ارز واقعی و حساب جاری در یک اقتصاد کوچک باز: استرالیاپویایی"ای با عنوان ( در مقاله9111) 8لیم و استین

 طتغییرات شدید نرخ ارز واقعی تعادلی استرالیا را توس، 9112تا  9118های فصلی سال هم انباشتگی و دادههای از آزموناستفاده 

ری وس انداز خصوصی، سیاست مالی، بهرهدهند. این عوامل عبارتند از: شرایط تجاری، نرخ پنوسانات عوامل بنیادی توضیح می

                                                 
1 Amir Kia 

2 Jorge Carrera &RomainRestout 

1Lim&stain(1995) 
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 هیدهد که  کسری تجاری و رشد بدنتایج این تحقیق نشان می جهانی.های تجاری و غیر تجاری و نرخ بهره سرمایه در بخش

و یا کاهش صرفه جویی اجتماعی  شود که باعث تحریک سرمایه گذاریری سرمایه ایجاد میوابتدا توسط یک افزایش در بهره

ای اجتماعی برای ازبین هموجب نگرانی است. سیاست ،شود. بدهی خارجی اگر به دلیل کاهش نرخ پس انداز اجتماعی باشدمی

 .گذارد، تاثیر معکوس خواهد داشتسری تجاری که اثر منفی بر رشد میبردن ک

کند که در آن لی را ارائه میمد "های کالن اقتصادی نرخ ارز واقعیتعیین کننده "ای تحت عنوان ( در مقاله9139) 9برانسون

ین کند و ای تغییرات نرخ ارز موثر ترکیب میفاکتورهای توضیح دهندههای نسبی و تراز حساب جاری را به عنوان قیمت پول،

آلمان و ژاپن با استفاده از روش خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار  های فصلی چهار کشور امریکا، انگلیس،داده مدل را برای

 خوانی دارد.های موجود همداده است. نتایج بدست آمده با تئوری

 

 تحقیق و تصریح الگوشناسی روش  -3
 معرفی رویکرد یوهانسن و جوسیلیوس -3-1

گیرد، الزم است ارتباط متقابل بین آنها نیز مورد توجه زمانی که رفتار چند متغیر سری زمانی در یک الگو مورد بررسی قرار می

و (VAR) شود. ارتباط موجود بین الگوی ارائه می(VAR)قرار گیرد. در همین راستا است که الگوی خودتوضیح برداری 

 دست آورد.آورد تا به سادگی بردارهای همجمعی را از روی ضرایب الگوی خود توضیح برداری بههمجمعی این امکان را فراهم می

کند و این روش را در قالب الگوی تصحیح خطای برای تخمین ضرایب استفاده می (VAR)روش همجمعی یوهانسون از روش 

 دهد.ها است، انجام میی رفتار کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آناری مانند زیر که پیوند دهندهبرد

 

tPtPtPttt UYYBYBYBY   )1(12211 ...,  
 که در آن:

 1-i=1,2,...,P )...( 21 ii AAAIB  
 و

)...( 21 PAAAI   

 
حاوی اطالعات مربوط به روابط تعادلی بلند مدت است. درواقع  ماتریس    است که در آنα  ضرایب تعدیل عدم

 تی،)نوفرس ماتریس ضرایب روابط تعادلی بلند مدت است βی سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت و تعادل و نشان دهنده

ایی هروابط تعادلی بلند مدت وجود داشته باشد، ممکن است در کوتاه مدت عدم تعادلواقع وقتی بین چند متغیر . در(993: 9813

ها یا همان خطاها پرداخته و رفتار کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تصحیح این عدم تعادل بهVECM داشته باشیم که مدل 

PtY دهد و در این راستابلند مدت آنها پیوند می 
 ماتریس( تصحیح خطا )در ر( ابطه معادل جملهECT.است ) 

 بطور کلی مراحلی که در استفاده از روش یوهانسون باید انجام داد به ترتیب زیر است:

 ی جمعی متغیرهای الگو.آزمون مرتبه -9

                                                 
1William H. Branson 

http://www.nber.org/people/william_branson
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تا تضمین کند که جمالت خطای مربوط به الگوی تصحیح خطای برداری  VARهای بهینه در الگوی تعیین تعداد وقفه -2

VECM  (1)ماناI .هستند 

کند. آزمون نخست، آزمون . یوهانسون دو آزمون را برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی ارائه میی ماتریس تعیین رتبه -8

 ی آزمون اثر است.یژه و آزمون دوم، آزمون نسبت راستنمایی بر پایهی حداکثر مقادیر ونسبت راستنمایی بر پایه

تشخیص روند در آمار و در نتیجه لزوم وارد کردن متغیرهای قطعی همچون عرض از مبداء و روند زمانی در بردارهای  -4

 همجمعی.

 ز نظر اقتصادی با مفهوم هستنداعمال قیدهای خطی بر روابط همجمعی به منظور شناسایی روابط تعادلی بلند مدت که ا -1

 .(9813 )نوفرستی،

 
 تصریح الگوی تحقیق -3-2

( و مالحظات خاص اقتصاد ایران 2112با توجه به مبانی نظری موجود، مطالعات تجربی صورت گرفته و به پیروی از فانگ هو )

 ترجیحاتوری، بهبود تکنولوژی، شرایط تجاری و بهرهسطح  عوامل بنیادی اقتصاد از جملهتوان نرخ ارز واقعی را تابعی از می

وری و شدت سرمایه ی تغییرات بهرهدر این مقاله از رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان نمایندهزمانی اجتماعی درنظر گرفت. 

لی نوان عامانداز و شرایط تجاری به عمتغیر تمایل اجتماعی به مصرف، بیانگر شرایط مصرف و پس شود. همچنیناستفاده می

ار آثکند. برای کشور ایران که اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی دارد، های خارجی را ترسیم میاست که شرایط تراز پرداخت

 .گرددتغییر قیمت نفت بر نرخ ارز در بلند مدت از طریق تغییرات شرایط تجاری نمایان می

 

(9) 

 
 باشد:در این الگو هر یک از متغیرها به شرح زیر می

tLRER 1، لگاریتم نرخ ارز واقعیtLRER لگاریتم نرخ ارز واقعی با یک دوره وقفه ،tLGDP رشد تولید ناخالص داخلی ،

tSP)تمایل اجتماعی به مصرف ) نسبت مجموع مصرف بخش خصوصی و عمومی به تولید ناخالص ملی ،tTC  ( شرایط تجاری

 . جزء اخالل tو  قیمت نسبی کاالهای صادراتی و وارداتی(

 

 

 

 

 بررسی نتایج تجربی  -3
 -های مربوطه، با استفاده از رویکرد یوهانسنو بررسی نتایج تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیراین بخش به دنبال بحث 

 می باشد.9مربوط به ایران 9831-9833فصلی های آماری مبتنی بر داده جوسیلیوس
                                                 

 فدرال رزرو اخذ شده است.  تارنمای مرکزی و داده های آمریکا ازتارنمای بانک های مربوط به ایران از کلیه داده -9

tttttt TCSPLGDPLRERLRER    42110
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. در روش پردازدهای زمانی تصریح شده میاین پژوهش با استفاده از روش یوهانسن به بررسی روابط بلند مدت میان سری

طراحی  I(9)و  I(1)روش یوهانسون برای متغیرهای  ث، تعیین مرتبه جمعی متغیرها است زیراترین مباحیوهانسون یکی از مهم

فولر تعمیم یافته استفاده -ها از آزمون ریشه واحد دیکیی جمعی آنها و تعیین درجهشده است. به منظور بررسی مانایی سری

ا استفاده ب های متغیر وابسته که الزم است تا خود همبستگی سریالی بین جمالت اخالل این متغیر رفع گردد،وقفهتعداد  شود.می

اول متغیرها با در  مرتبه مقادیر اصلی و تفاضل شود. نتایج آزمون حاصل برایتعیین می( ACI) از حداکثر مقدار معیار آکائیک

( 9ند زمانی و نیز با در نظر گرفتن مدل با عرض از مبدا و باروند زمانی در جدول )نظر گرفتن مدل با عرض از مبدا و بدون رو

 هستند. I(9)همجمع از مرتبه یک یعنی ی متغیرهای الگو براساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، همه ارائه شده است.

 

 تعمیم یافتهفولر -( نتایج بررسی پایایی متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی1جدول )

 مقادیر اصلی تفاضل مرتبه اول
 نام متغیر

 با عرض از مبدا و بدون روند با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا و بدون روند با عرض از مبدا و روند

2123/1- 2193/1- 8343/9- 29141/1 LRER 

1132/1- 3831/1- 1194/2- 1128/2- SP 

3183/1- 1334/1- 1232/9- 3121/9- TC 

2211/4 3111/4 2129/2- 41134/1- LGDP 

 -13/2برای مدل با عرض از مبدا و بدون روند:  %1فولر در سطح -مقدار بحرانی آماره دیکی

  -43/8برای مدل با عرض از مبدا و روند:  %1فولر در سطح -مقدار بحرانی آماره دیکی

 های تحقیقمنبع: یافته

 

ست که ا ی بهینههابلند مدت میان متغیرهای مدل با استفاده از روش یوهانسن، تعیین طول وقفهمرحله بعد برای بررسی رابطه 

( ظاهر شود تا بتوان اطمینان حاصل شود که جمالت خطا خصوصیات کالسیک را VARباید در الگوی خودرگرسیون برداری )

( یا آزمون درست نمائی تعیین SBCبیزین )-(، شوارتزAICی بهینه با استفاده از معیارهای آکائیک )طول وقفه دارا هستند.

را نشان  4درجه وقفه بهینه  SBCدهد اما معیار را نشان می3درجه وقفه بهینه  AIC(، معیار 2شود.طبق نتایج جدول )می

وقفه بهینه  4 شود اما فرض وجودی بهینه در مدل قویا رد نمیوقفه 3تعدیل یافته فرض وجود  LRدهد. با توجه به آزمون می

 شود.درنظر گرفته می 3وقفه بهینه الگو  AICشود. بنابر این براساس معیار رد می ٪11در مدل در سطح اطمینان 

 

 ( تعیین طول وقفه بهینه2جدول )

 طول وقفه AICمعیار  SBCمعیار  تعدیل شدهLRآزمون 

- 421 113 3 

248/1 444 111 1 

134/1 414 133 3 
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183/1 412 131 1 

13/1 411 118 4 

111/1 418 181 8 

111/1 431 121 2 

111/1 498 482 9 

111/1 218- 218- 1 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

ند کشود. یوهانسن پیشنهاد میترین آزمون جهت تعیین بردار همجمعی متغیرها شناخته میجوسیلیوس کامل -آزمون یوهانسن

ی تشخیص وجود روند و عرض از مبدا بصورت تعیین رتبه ماتریس همجمعی و مرحلهی مراحل سوم و چهارم یعنی مرحله

شود. برای تعیین همزمان رتبه ماتریس گیرد. بنابراین در این بخش به بررسی همزمان این دو مرحله پرداخته میهمزمان انجام 

 کنیم. نتایج حاصل از برآوردها در لت تا نامقیدترین شکل برآورد میو الگوی مناسب، الگوی مورد نظر را از مقیدترین حا

 .( نمایش داده شده است8جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 ( تعیین الگوی بردارهای همجمعی3جدول )

 Ӏ H1 H0الگوی  ӀӀالگوی  ӀӀӀالگوی  VӀالگوی  Vالگوی 

  maxλ    

   آماره     ٪11     ٪11 آماره     ٪11      ٪11 آماره     ٪11     ٪11 آماره     ٪11      ٪11 آماره  11٪    11٪

82/23 11/89 33/23 98/21 11/89 33/21 11/24 42/21 93/23 31/21 21/23 43/993 13/29 12/28 11/88 r=1 r=0 

23/22 81/24 38/91 91/28 42/21 18/93 12/91 92/29 11/99 33/91 14/22 14/44 11/91 33/91 11/23 r=2 r<=1 

23/93 88/93 19/91 93/91 22/91 11/91 13/92 33/94 13/1 39/98 31/91 41/21 23/1 18/99 82/1 r=3 r<=2 

11/1 14/99 49/4 11/91 81/92 94/3 1/3 11/3 19/9 18/1 93/1 12/1 14/8 93/4 11/1 r=4 r<=3 

  traceλ    

   آماره     ٪11      ٪11 آماره     ٪11      ٪11 آماره     ٪11      ٪11 آماره     ٪11      ٪11 آماره     11٪      11٪

19/11 18/13 41/39 93/11 11/38 33/38 1/41 33/43 29/41 11/41 43/18 11/13 31/83 39/81 18/88 r>=1 r=0 

23/83 88/81 13/82 84/81 84/42 93/81 13/23 14/89 11/29 18/89 31/84 11/41 43/29 11/24 43/88 r>=2 r<=1 
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28/29 38/28 12/94 13/28 11/21 94/91 11/91 33/91 23/1 33/91 93/21 39/92 21/91 83/92 81/1 r>=3 r<=2 

11/1 14/99 49/4 11/91 81/92 94/3 1/3 11/3 19/9 18/1 931/1 18/4 14/8 93/4 11/1 r>=4 r<=3 

 های تحقیقمنبع: یافته
 

های آماره تمام کمیت ٪11را برای هر پنج مدل نمایش میدهد. در سطح اطمینان =r 1فرضیه سطر اول جدول، نتایج آزمون 

برای هر پنج مدل رد  =1rآزمون این سطر از مقادیر بحرانی ارائه شده یوهانسن و جوسیلیوس بزرگتر هستند، بنابراین فرض 

متغیرهای الگو در برابر فرضیه دو بردار همجمعی  شود. سطر دوم، آزمون فرضیه صفر مبنی بر وجود یک بردار همجمعی بینمی

ی آزمون از مقادیر دهد که فرض صفر در دو مدل اول و دوم رد اما برای مدل سوم آمارهی الگوها نشان مییا بیشتر را برای همه

عالوه . بهجمعی استترین الگو برای تحلیل همشود. در نتیجه الگوی سوم مناسببحرانی کوچکتر بوده و فرض صفر پذیرفته می

ی وجود روابط تعادلی بلند مدت میان متغیرهای یک بردار همجمعی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد که این تایید کننده

 الگو است.

( قابل مشاهده است. براساس بردار جمعی بدست آمده نرخ 4)جوسیلیوس در جدول  -ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن

 39/99 افزایش در تمایل اجتماعی به مصرف موجب و یک واحدباشد تابعی مستقیم از تمایل اجتماعی به مصرف میارز واقعی 

( در کشورهای 9831طبق نتایج تحقیقات درگاهی و گچلو )افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. درصد

یر تجاری، با افزایش درآمد یا ثروت مصرف کنندگان تقاضا برای کاالهای درحال توسعه مانند ایران به دلیل کیفیت نازل کاالهای غ

یابد. با افزایش تقاضای کاالهای وارداتی کسری تراز تجاری افزایش یافته و نرخ افزایش میقابل مبادله که عمدتا وارداتی هستند 

ک افزایش ی باشد.همچنین نتایج گویای وجود رابطه معکوس میان شرایط تجاری و نرخ ارز واقعی می یابد.ارز واقعی افزایش می

شرایط تجاری، درآمد  کند با بهبود( بیان می9114فاروکی ) دهد.درصد کاهش می 11/1ی شرایط تجاری، نرخ ارز واقعی را واحد

قابل  شود با فرض اینکه قیمت کاالهایل مبادله و غیرقابل مبادله میحقیقی افزایش یافته و منجر به افزایش تقاضای کاالهای قاب

مبادله در بازارهای جهانی تعیین شده و برای یک اقتصاد کوچک ثابت است، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت کاالهای غیرقابل 

ایش درآمدهای نفتی از طریق تغییرات یابد. از طرف دیگر تغییر قیمت حقیقی نفت و افزمبادله شده و نرخ ارز واقعی کاهش می

رشد تولید ناخالص یک درصد افزایش در ( 4. طبق نتیجه جدول )خواهد گذاشت واقعیشرایط تجاری تاثیری معکوس بر نرخ ارز 

وری و بهبود که بطور غیر مستقیم گویای رابطه معکوس میان بهره شودمینرخ ارز واقعی  درصد کاهش 21/1منجر به داخلی 

وژی و بهبود تکنولوری ساموئلسن افزایش بهره -های موجود از جمله اثر باالساطبق تئوریباشد. لوژی با نرخ ارز واقعی میتکنو

 شود.موجب کاهش نرخ ارز واقعی و تقویت ارزش پول ملی میتولید 
 

 

 جوسیلیوس-( بردار همجمعی بدست آمده به روش یوهانسن4جدول )

 1شدهبردار نرمال  1بردار متغیرها
LRER 11/1 11/9- 

SP 11/3- 39/99 
TC 11/1 11/1- 
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LGDP 93/1 21/1- 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری -4
ا ب نتایج حاصل از برآورد مدل برای اقتصاد ایرانهدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی اقتصاد ایران بود. 

 وری، شدت سرمایه، شرایط تجاریدار عوامل اقتصادی از جمله بهرهحاکی از تاثیر معنی استفاده از رویکرد یوهانسن و جوسیلیوس

ای که متغیر تمایل اجتماعی به مصرف در بلند مدت منجر به به گونه باشد.و تمایل اجتماعی به مصرف بر نرخ ارز واقعی می

تغیرهای شرایط تجاری و رشد تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش نرخ ارز واقعی و تقویت ارزش پول افزایش نرخ ارز واقعی و م

ری وافزایش قیمت واقعی نرخ ارز و بهبود بهره ها،بهبود تراز پرداختدهد ملی خواهد شد که این نتایج بطور غیر مستقیم نشان می

 شود.ایران و تقویت قدرت رقابت خارجی کشور میو تکنولوژی تولید موجب کاهش نرخ ارز واقعی اقتصاد 

ری داشته و با بکارگی (کشاورزی و صنعت) قابل تجارت ای به بخشسیاست گذاران توجه ویژهگردد بنابراین پیشنهاد می

تی و نفوری بخش تولید، به بهبود صادرات غیر های نوین تولید و افزایش بهرههای الزم جهت بهبود تکنولوژی و روشسیاست

ت تر هدایها در عرصه جهانی کمک کرده و به این وسیله نرخ ارز واقعی را به سمت سطوح پایینافزایش قدرت رقابت این بخش

در  های استفاده نشدهگیری از مزیت نسبی و ظرفتها در جهت تقویت توان تولیدی کشور و بهرهدر صورتی که سیاستکنند. 

درات غیر نفتی کشور تدوین شود و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد بخش تولید و متعاقبا افزایش صا

گر از طرف دیگر ا یابد.در طول زمان کاهش می داشته و نرخ ارز واقعی نوسانات قیمت حقیقی نفت آثار مخرب کمتری بر اقتصاد

بازار تزریق شود، جهت کمک به بخش صنعت و کشاورزی  درآمدهای نفتی به جای اینکه با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز به

بکار گرفته شوند در کوتاه مدت منجر به افزایش نرخ ارز واقعی خواهد شد اما در بلند مدت و با رونق یافتن صادرات غیر نفتی و 

برخوردار خواهد شد. در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، نرخ ارز واقعی به طور طبیعی کاهش یافته و از ثبات الزم 

ها و اقدامات جهت تشویق و تقویت خصوص تمایل اجتماعی به مصرف که تاثیر مستقیم بر نرخ ارز واقعی دارد سیاست گذاری

گذاری منجر به کاهش مصرف گرایی،  سرمایه گذاری بخش خصوصی و هدایت درآمدها و ثروت این بخش به سمت سرمایه

ا کاهش نرخ ارز واقعی خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل آنکه اندازه دولت در اقتصاد ایران بسیار کاهش تقاضای واردات و نتیجت

صرفی های مباشد. با افزایش هزینههای مصرفی دولت میی تمایل اجتماعی به مصرف تحت تاثیر هزینهگسترده است، بخش عمده

 یابد.ش یافته و نرخ ارز حقیقی کاهش میدولت برای کاالهای غیرقابل مبادله، قیمت این کاالها افزای
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