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مقدمه
نرخ ارز ،واسط ميان اقتصاد داخل و اقتصاد خارج از مرزهاي يك كشور است و در

جهاني كه به سمت آزادي روابط تجاري و افزايش حجم مبادالت بينالمللي پيش ميرود،
يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر وضعيت اقتصادي كشورها خواهد بود .نرخ

ارز ترجمهكننده قيمتهاي داخلي به قيمتهاي بينالمللي و بالعكس ميباشد .با توجه
به جايگاه قيمت در تخصيص منابع محدود اقتصادي ،تغييرات نرخ ارز تأثير مهمي بر

متغيرهاي خرد و كالن اقتصادي دارد.

نرخ ارز از طريق تأثير بر قيمتها (اعم از نهاد و ستاده) تصميمات واحدهاي اقتصادي در

سطح خانوار و بنگاه را متأثر ميكند در سطح كالن نيز بر متغيرهاي تورم ،بيكاري ،صادرات،
واردات و تواليد ناخالص داخلي اثر ميگذارد .بهعنوان نمونه كانديل ،برومنتودينسر)2006( 1

نشان دادهاند تغييرات نرخ ارزآثار معناداري بر توليد ،سطح قيمتها و اجزاي تقاضاي كل
دارد .همچنين با تأثير بر سود و بهره اوراق بهادار خارجي و داخلي بر روند ورود و خروج

سرمايه نيز مؤثر است .بهعنوان نمونه هائووري )2006( 2رابطه ميان مرخ ارز ،قيمت داراييها

و جريان سرمايه را بررسي كردهاند .عالوهبر اين در اقتصاد ايران كه درآمدهاي ارزي حاصل
از فروش نفت خام بخش مهمي از درآمدهاي دولت را تشكيل ميدهد ،با توجه به عدم
توازن عرضه و تقاضاي ارز در بازار داخلي و جذب مازاد عرضه ارز توسط بانك مركزي،
نرخ ارز از طريق تأثير بر پايه پولي و حجم نقدينگي بر اقتصاد ملي تأثير ميگذارد.

در دنياي كنوني كه مبادالت مالي و تجاري بينالمللي گسترش فراواني يافته است،

اهميت نرخ ارز بيش از پيش افزايش يافته است و شناخت رفتار و تأثيرات آن بر فضاي اقتصاد

داخلي براي سياستگذاران اقتصادي ضروري است .يكي از بحثهاي سياستي چالشبرانگيز
با توجه به جايگاه دولت در بازار ارز ،تعيين سطح نرخ ارز ميباشد .عموماً در نظريههاي
اقتصادي بيان ميشود كه سياست كاهش ارزش پول ملي (افزايش نرخ ارز) آثار انبساطي
دارد و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد .كاهش ارزش پول ملي باعث افزايش

قيمت داخلي كاالهاي خارجي و كاهش قيمت خارجي كاالهاي توليد داخل ميشود و لذا
1. Kandil, Berument and Dincer
2. Hau and Rey
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تقاضاي خارجي كاالهاي توليد داخل( ،صادرات) افزايش و تقاضاي داخلي كاالهاي توليد

ساير كشورها( ،واردات) كاهش خواهد يافت .اين شرايط ميتواند باعث تحريك و رونق
توليد شود (ابراهيم .)2007 1،بهعنوان نمونه گيلفاسون و اشميد )1983( 2نشان ميدهند كه
كاهش ارزش پول ملي آثار انبساطي در اقتصاد دارد.

از سوي ديگر نرخ ارز بر طرف عرضه نيز اثر خواهد داشت .افزايش نرخ ارز باعث

افزايش قيمت كاالهاي واسطهاي وارداتي ميشود .با توجه به اينكه بخشي از نهادههاي توليد

از طريق واردات تأمين ميشود ،هزينههاي توليد افزايش خواهد يافت و افزايش هزينههاي

توليد آثار انقباضي بر توليد خواهد داشت .كروگمن و تيلور )1976( 3و ادواردز)1986( 4
بيان ميكنند كه در كشورهاي در حال توسعه كانال هزينه نهادههاي توليد اهميت بيشتري

نسبت به ساير كانالها از جمله كانال افزايش قيمت داخلي كاالهاي نهايي وارداتي و كاهش

قيمت خارجي كاالهاي صادراتي دارد .لذا دو كانال متعارض براي اثرگذاري نرخ ارز بر
سطح توليد وجود دارد.

تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمتها نيز اثر دارد .افزايش نرخ ارز اسمي از طريق

افزايش قيمت كاالهاي وارداتي اعم از نهايي و واسطهاي باعث افزايش سطح عمومي

قيمتها خواهد شد.

فهم اثر تغييرات نرخ ارز بر توليد ناخالص داخلي كشور با توجه به ابهام نظري كه

در اين خصوص وجود دارد ،بسيار ضروري است .لذادر اين مقاله بهدنبال آن هستيم با

استفاده از مدل خودرگرسيونبرداري برايند اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح توليد را مورد

سنجش قرار دهيم.

در بخش دوم مقاله برخي از مهمترين مطالعات پيشين درخصوص آثار تغييرات نرخ ارز

بر متغيرهاي كالن اقتصادي مرور ميشود .در بخش سوم چارچوب مدل مقاله تبيين ميشود.
در بخش چهارم ،نتايج برآورد مدل و در بخش پاياني جمعبندي و توصيههاي سياستي مقاله
ارائه خواهد شد.

1. Ibrahim
2. Gylfason and Schmid
3. Krugman and Taylor
4. Edwards
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 .1پيشينه تحقيق
مقاالت متعددي در حوزه بررسي آثار شوكهاي نرخ ارز ،چه در سطح متغيرهاي كل

1

نوشته شده است .بهعنوان نمونه سينگ )2006( 2اثر شوك نرخ ارز را بر توليد مجارستان
با استفاده از يك مدل خودرگرسيونبرداري مورد بررسي قرار داده است .نتايج تحقيق او

نشان ميدهد كه اثر كاهش ارزش حقيقي نرخ ارز 3در سه ماه اول انقباضي و در سه ماهه دوم
انبساطي بوده و پس از آن از بين ميرود در حالي كه كاهش ارزش اسمي ارز در سهماهه

اول انقباضي است و پس از آن اثرش از بين ميرود .برومنت و پاساگوالري )2003( 4اثر
كاهش ارزش حقيقي ارز را بر توليد در تركيه با استفاده از مدل خودرگرسيونبرداري

بررسي كردهاند كه نتايج مطالعه ايشان نشان ميدهد كه كاهش ارزش حقيقي نرخ ارز
برخالف انتظار آثار انقباضي دارد.

كانديل و ميرزايي ( )2002اثر نوسانات نرخ ارز را بر سطح توليد و قيمت بخشهاي

اقتصاد آمريكا در قالب يك مدل كالن ساختاري مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج مطالعه

ايشان نشان ميدهد افزايش ارزش 5دالر به شكل معناداري رشد توليد بخش مالي را كاهش
ميدهد .در نهايت ايشان با توجه به اينكه درجه باز بودن در صنايع آمريكا پايين است ،نتيجه

ميگيرند كه شوكهاي خارجي و نوسانات نرخ ارز اثر ماليمي 6بر سطح قيمتها دارد بدون
اينكه آثار معكوس معناداري بر رشد توليد داشته باشد.

هان )2007( 7در چارچوب مدل خودرگرسيونبرداري به بررسي آثار شوك نرخ ارز

بر سطح توليد و قيمت بخشهاي اصلي اقتصاد حوزه يورو و زيربخشهاي بخش صنعت
ميپردازد .او ابتدا يك مدل پايه در سطح متغيرهاي كل تخمين زده و سپس براي هريك
از بخشها و زيربخشها يك مدل مجزا تخمين ميزند .نتايج تحقيقات او نشان از ناهمگني

قابل توجه درخصوص واكنش بخشهاي اقتصاد چه از حيث قيمت و چه از حيث سطح
1. Aggregate
2. Hsing
3. Real Depreciation
4. Berument and Pasaogullari
5. Appreciation
6. Moderate
7. Hahn
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توليد در مقابل شوك نرخ ارز ،دارد .بيشترين سطح واكنش مربوط به ارزش افزوده بخش
صنعت (بدون در نظر گرفتن ساختمان) و خدمات حملونقل ميشود .در زيربخشهاي
بخش صنعت نيز بيشترين واكنش را صنايع مربوط به توليد كاالهاي سرمايهاي و واسطهاي

از خود نشان ميدهند .از حيث قيمت نيز در زير بخشهاي بخش صنعت بخش برق ،گاز و
آب بيشترين واكنش را نشان ميدهند.

درخصوص اثر كاهش ارزش پول داخلي 1بر توليد واقعي نظريههاي متفاوتي وجود

دارد .همانگونه كه در مقاالت فوق بيان شد بعضي از نظريههاي اقتصادي داللت بر آثار

مثبت كاهش ارزش پول بر توليد حقيقي دارند و برخي بيان ميكنند كه كاهش ارزش پول
منجر به كاهش توليد واقعي خواهد شد .نظريه مشهورتر آن است كه كاهش ارزش پول

داخلي از طريق كاهش قيمت كاالهاي داخلي در بازارهاي جهاني و افزايش قيمت كاالهاي
نهايي وارداتي در بازارهاي داخلي باعث افزايش خالص صادرات شده و با افزايش تقاضاي
كل ،توليد واقعي را افزايش ميدهد.

در مقابل كروگمن و تيلور ( )1976و ادواردز ( )1986كانال هزينه نهادههاي توليد را

بهعنوان مسيري كه از طريق آن كاهش ارزش پول داخلي منجر به افزايش هزينهها و كاهش
توليد ميشود ،معرفي كردهاند .اين كانال در كشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارد،

چرا كه فرايند توليد در اين كشورها به شدت به نهادههاي وارداتي وابسته است و كاهش
ارزش پول داخلي با افزايش قيمت نهادههاي وارداتي در داخل ،هزينه توليد را افزايش
خواهد داد (ابراهيم.)2007 ،

عالوهبر اين كانال طرف عرضه ،كانال ديگري در طرف تقاضا براي توجيه آثار انقباضي

كاهش ارزش پول داخلي بيان شده است .كاهش ارزش پول داخلي از طريق افزايش سطح

عمومي قيمتها ،باعث كاهش تراز حقيقي 2شده و تقاضاي كل را كاهش ميدهد (ادواردز،

 .)1986همچنين گيلفاسون و رادتزكي )1991( 3بيان ميكنند كه در اقتصادهايي كه شرط
مارشال-لرنر نقض ميشود ،كاهش ارزش پول به كاهش توليد ميانجامد.

1. Depreciation
2. Real Money Balance
3. Gylfason and Radetzki
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اين نظريات متعارض داللت بر اين دارند كه اثر نهايي كاهش ارزش پول بر توليد
حقيقي به ميزان قدرت و تأثير هر يك از كانالهاي يادشده بستگي دارد و ممكن است يك
كشور به كشور ديگر متفاوت باشد و نياز به انجام مطالعات تجربي داشته باشد .در مطالعات
كاربردي مربوط به آثار نرخ ارز در ايران تنها بر متغيرهاي كالن همچون رشد ،تورم ،كسري
تجاري و ...تمركز شده است .توكلي و سياح ( )1389در چارچوب مدل  SURآثار نوسانات
نرخ ارز را بر توليد كل و اجزاي تابع تقاضاي كل (مخارج مصرفي خانوار ،سرمايهگذاري
خصوصي ،صادرات غيرنفتي و واردات) بررسي كردهاند.
ايزدي و ايزدي ( )1387اثر تغييرات نرخ ارز را بر ارزش افزوده بخش صنعت با
استفاده از مدل  ARDLبررسي كردهاند .ايشان آثار كوتاهمدت و بلندمدت انحراف
نرخ ارز از مسير تعادلي بلندمدت و نوسانات نرخ ارز واقعي را بررسي كردهاند .نتايج
تحقيق نشان ميدهد كه هر دوي اين متغيرها آثار منفي در كوتاهمدت و بلندمدت بر
ارزش افزوده بخش صنعت دارند.
نجارزاده و ديگران ( )1388در چارچوب مدل  VECMبه بررسي رابطه متقابل ميان
كسري بخش تجارت خارجي و رابطه مبادله و نرخ ارز واقعي پرداختهاند .نتايج تحقيق ايشان
نشان ميدهد كه رابطه بلندمدت ميان نرخ ارز و تراز تجاري وجود دارد و كاهش ارزش پول
در ايران كسري تراز تجاري را با ضريب  1/33بهبود ميبخشد.
همانگونه كه در بررسي اجمالي مطالعات خارجي مشهود است ،با توجه به ويژگيها و
قابليتهاي مدلهاي خودرگرسيونبرداري براي بررسي آثار شوكهاي متغيرهاي اقتصادي،
از اين چارچوب تحليلي استفاده شده است .در اين تحقيق نيز با توجه به مشابهت مسئله از
مدل خودرگرسيونبرداري استفاده ميشود.
 .2چارچوب مدل
براي تخمين مدل و استخراج توابع عكسالعمل آني 1و تحليل آن ،ابتدا بايد به مسائلي
1. Impulse Response Functions
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همچون تعيين متغيرهاي مدل ،آزمونهاي ريشه واحد 1و همجمعي ،2تعيين وقفه بهينه مدل
و شيوه تجزيه شوكهاي ساختاري براي استخراج توابع عكسالعمل آني پرداخته شود.
 .2-1تعيين متغيرهاي مدل
اولين قدم ،تعيين متغيرهاي هر يك از اين مدلها ميباشد .هان  )2007( 3در چارچوب
مدل خودرگرسيونبرداري به بررسي آثار شوك نرخ ارز بر سطح توليد و قيمت
بخشهاي اصلي اقتصاد حوزه يورو و زيربخشهاي بخش صنعت ميپردازد .در
مطالعه او از نرخ ارز اسمي استفاده شده است كه در اين تحليل نيز از نرخ ارز اسمي
غيررسمي كه توسط بانك مركزي گزارش ميشود ،استفاده ميكنيم .نرخ ارز
بهصورت ارزش ريالي يك واحد پول خارجي تعريف ميشود و افزايش آن معادل
كاهش ارزش پول ملي است.
عالوهبر نرخ ارز اسمي ،توليد ناخالص داخلي بدون نفت ( ،)GDPشاخص قيمت
مصرفكننده ( ،)CPIصادرات ( )EXTو واردات ( )IMPنيز وارد مدل ميشوند .براي
تخمين آثار شوك نرخ ارز بر توليد ناخالص داخلي از دادههاي ساالنه در دوره 1352-1387
كه توسط بانك مركزي منتشر شده است ،استفاده ميشود.
 .2-2تبديل متغيرها ،آزمون ريشه واحد و همجمعي
براي بررسي وجود ريشه واحد در متغيرهاي مدل كه بهصورت لگاريتمي ميباشند ،از
آزمون  ADF4استفاده شده است .نتايج آزمون كه بر روي همه متغيرهاي مدل و در حالت
با عرض از مبدأ و بدون روند انجام شده نشان ميدهد كه تمام متغيرهاي مدل در سطح 5
درصد ( I (1هستند.
1. Unit root
2. Cointegration
3. Hahn
4. Augmented Dickey-Fuller
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جدول .1آزمون ريشه واحد
متغيرها

آماره آزمون

p-value

طول
وقفه

متغيرها

آماره
آزمون

p-value

طول
وقفه

LEXR

-1.869

0.34

0

)D (LEXR

4.880

0.000

0

1.318

0.99

3

3.857

0.005

0

0.095

0.96

2

-3.64

0.01

1

-1.63

0.45

0

-4.37

0.015

0

-1.86

0.34

0

-4.88

0.000

0

LGDP
LCPI
LEXP
LIMP

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

)D (LGDP
)D (LCPI
)D (LEXP
)D (LIMP

معموالً بهدليل وجود مسئله رگرسيون كاذب 1در شرايطي كه متغيرها مانا نيستند ،ابتدا با

تفاضلگيري متغيرها را مانا كرده و سپس در مدل وارد ميشوند .اما سيمز ( )1980و سيمز،
استاك و واتسون ( )1986معتقدند كه حتي اگر متغيرها داراي ريشه واحد باشند ،نبايد تفاضل

آنها را در سيستم وارد كرد .استدالل آنها اين است كه هدف از تحليل خودرگرسيونبرداري
تعيين روابط متقابل ميان متغيرهاست و نه برآورد پارامترها .در واقع استدالل اصلي آنها اين

است كه با تفاضلگيري ،اطالعاتي را كه نشاندهنده وجود روابط همجمعي ميان متغيرهاست
را از دست خواهيم داد .به همين ترتيب استدالل ميشود كه نيازي به روندزدايي از متغيرهاي
موجود در مدل خودرگرسيونبرداري نيست (اندرس،1386 ،ج .)70 :2

در صورتي كه ميان متغيرهاي رابطه همجمعي وجود داشته باشد ،ميبايست از چارچوب

 VECM2استفاده كرد .اما از آنجا كه مدل  VECMرا با تغيير و تبديل پارامترها ميتوان به
شكل يك مدل خودرگرسيونبرداري معادل نوشت ،چنانچه رابطه همجمعي ميان متغيرهاي
مدل وجود داشته باشد ،ميتوان يك مدل خودرگرسيونبرداري با متغيرهاي نامانا را تخمين
زد و به نتايج معتبري رسيد (سلوور و راند.)1996 ،3

براي آزمون وجود رابطه همجمعي ميان متغيرها در مدل خودرگرسيونبرداري از آزمون

يوهانسون ـ جوسيليوس استفاده ميشود .نتايج اين آزمون نشان ميدهد كه در سطح  5درصد،
1. Spurious regressions
2. Vector Error Correction Model
3. Selover and Round
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براساس آماره λtraceسه رابطه همجمعي و براساس آماره λmaxدو رابطه همجمعي وجود دارد.
جدول .2آزمون همجمعي
تعداد روابط همجمعي
r≤1

آماره آزمون

r =0

Trace

133.7

p-value

0.00

0.00

Max

*

63.1

39.1

*

p-value

0.00

0.00

*

r≤2

r≤3

r≤4

*

*

31.5

11.9

2.2

0.03

0.16

0.13

19.6

9.6

2.2

0.08

0.23

0.13

70.6

* نشاندهنده رد فرضيه صفر در سطح  5درصد.
مأخذ :همان.

 .2-3تعيين طول وقفه بهينه
با توجه به تعداد متغيرهاي مدل و تعداد مشاهدات ،براي كارايي تخمينها ،طول وقفه  1براي
همه متغيرها در نظر گرفته شده است .همچنين براساس معيار اطالعاتي SC 1وقفه  1كمترين
مقدار را دارد و لذا براساس اين معيار اطالعاتي وقفه  1بهينه است.

 .2-4تجزيه شوكهاي ساختاري
معموالً از روش تجزيه چولسكي كه توسط سيمز ( )1980معرفي شد ،براي تجزيه شوكهاي

ساختاري استفاده ميشود ،اما نتايج حاصل ازاينروش به شدت به ترتيب متغيرها در مدل وابسته
است و با تغيير ترتيب متغيرها ،نتايج تخمين و توابع عكسالعمل آني تغيير ميكند .اما پسران و

شين )1998( 2روشي براي استخراج توابع عكسالعمل آني پيشنهاد دادند كه به ترتيب متغيرها
در مدل بستگي نداشت .در اين رويكرد ،الگوهاي گذشته همبستگي ميان شوكهاي مختلف

بهطور كامل در نظر گرفته ميشود كه نتيجه آن دستيابي به توابع عكسالعمل آني يكتا است كه
به ترتيبهاي متفاوت متغيرها در مدل وابسته نيست .از آنجا كه نميتوان به شكل روشن و دقيقي،
1. Schwarz Information Criterion
2. Pesaran and Shin
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ترتيب علّي متغيرها در مدل را تعيين كرد ،در اين تحقيق از رويكرد پسران و شين ( )1998براي
تجزيه شوكهاي ساختاري و به دست آوردن توابع عكسالعمل آني استفاده ميشود.

 .3تخمين مدل و تحليل نتايج
براساس آنچه در قسمتهاي قبلي انجام شد ،چارچوب مدل خودرگرسيونبرداري تحقيق
مشخص شد .براي بررسي اثر شوك كاهش ارزش پول بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت،

متغيرهاي شاخص قيمت مصرفكننده ،صادرات و واردات نيز وارد مدل شده و با يك دوره
وقفه ،پارامترهاي مدل تخمين زده شده است (پيوست .)1

اما آنچه در تحليلهاي خودرگرسيونبرداري مورد استفاده قرار ميگيرد ،توابع عكسالعمل

آني است توابع عكسالعمل آني ،واكنش متغيرهاي مدل را به شوك يك متغير نشان ميدهند كه البته

بهصورت انحراف از حالت تعادلي 1نشان داده ميشود .همانطور كه پيشتر نيز بيان شد در اين تحقيق
براي تجزيه شوكهاي ساختاري از روش پسران و شين استفاده ميشود .واكنش توليد ناخالص
داخلي بدون نفت به يك شوك مثبت نرخ ارز اسمي (كاهش ارزش پول ملي) بهصورت زير است:
Response of LGDP to Generalized One

توليد به شوك نرخ ارز
العمل
نمودار  .1تابع عكس
آني S.D.
LEXR
Innovation
.06
.04
.02
.00
-.02
-.04

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-.06

مأخذ :يافتههاي تحقيق.
1. Steady State
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نمودار  ،1واكنش توليد ناخالص داخلي بدون نفت را به شوك نرخ ارز در 12

دوره پس از اعمال شوك نشان ميدهد .براساس تابع عكسالعمل آني توليد به شوك
نرخ ارز ،با اعمال شوك به مدل توليد ناخالص داخلي بدون نفت نسبت به سطح

تعادلي خود كاهش مييابد.

با توجه به نتايج تابع عكسالعمل آني به نظر ميرسد ،در ايران كانال هزينه كه اثر انقباضي

بر توليد دارد نسبت به كانال طرف تقاضا (صادرات و واردات) قويتر است و لذا توليد در

اثر افزايش نرخ ارز و يا كاهش ارزش پول ملي نسبت به حالت تعادلي خود كاهش مييابد.

اين نتيجه با نظر كروگمن و تيلور ( )1976و ادواردز ( )1986درخصوص كشورهاي در حال
توسعه مبنيبر قابل توجه بودن كانال هزينه و اثر انقباضي كاهش ارزش پول دركشورهاي در
حال توسعه همخواني دارد .وابستگي توليد در اين كشورها به واردات كاالهاي واسطهاي و

سرمايهاي باعث ميشود كاهش ارزش پول ملي ،موجب افزايش هزينههاي توليد شده و در
نهايت توليد را كاهش دهد.

نمودار  .2سهم اجزاي واردات از كل واردات

مأخذ :دادههاي سري زماني بانك مركزي سال .1352-1387

نمودار  2كه سهم كاالهاي نهايي ،سرمايهاي و اوليه و واسطهاي وارداتي از كل

واردات را نشان ميدهد ،كاالهاي نهايي تنها بخش كوچكي از كل واردات را به

خود اختصاص ميدهد .در سال  1387مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي  67/5درصد و
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كاالهاي سرمايهاي  18/8درصد واردات را به خود اختصاص ميدهند .در سال 1387

حجم كل واردات و توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمتهاي ثابت سال ،1376

به ترتيب  110318و  446386ميليارد ريال بوده است و نسبت واردات به توليد حدود

 24/7درصد است .بنابراين دادهها ،توليد كشور ،وابستگي شديدي به واردات كاالهاي
اوليه ،واسطهاي و سرمايهاي دارد و افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينههاي توليدي به
ميزان قابل توجهي خواهد شد كه در نهايت كاهش توليد نسبت به روند بلندمدت خود

را دربرخواهد داشت.

با توجه به وابستگي توليد به واردات كاالهاي اوليه ،واسطهاي و سرمايهاي ،افزايش

نرخ ارز بر سطح قيمتها نيز اثر افزايشي خواهد داشت .افزايش نرخ ارز ،هم باعث افزايش
قيمت كاالهاي توليد داخل ميشود و هم قيمت كاالهاي نهايي وارداتي را افزايش ميدهد.
واكنش سطح عمومي قيمتها (شاخص قيمت مصرف كننده) به شوك مثبت نرخ ارز در

نمودار  3نشان داده شده است.

Response
آنيLCPI
to Generalized
One
شوك نرخ ارز
سطحofقيمتها به
تابع عكسالعمل
نمودار .3
S.D. LEXR Innovation

.16

.12

.08

.04

.00

12

11
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همانطور كه در نمودار باال نشان داده شده است ،افزايش نرخ ارز باعث افزايش سطح
عمومي قيمتها نسبت به روند تعادلي خود ميشود .به بيان ديگر افزايش نرخ ارز عالوهبر
كاهش توليد نسبت به روند تعادلي ،باعث افزايش سطح قيمتها نيز خواهد شد.

 .4جمعبندي و نتيجهگيري
افزايش نرخ ارز از طريق كاهش قيمت خارجي كاالهاي صادراتي كشور و افزايش قيمت
داخلي كاالهاي وارداتي به كشور باعث افزايش صادرات و كاهش واردات خواهد شد ،كه
از طريق افزايش تقاضاي كل آثار انبساطي بر توليد خواهد داشت .از سوي ديگر افزايش نرخ
ارز باعث افزايش قيمت نهادههاي توليدي وارداتي ميشود كه افزايش هزينههاي توليدي
را در بر دارد كه آثار انقباضي بر توليد خواهد داشت .با توجه به وابستگي ساختاري توليد
كشور به واردات كاالهاي اوليه ،واسطهاي و سرمايهاي ،كانال هزينهاي نرخ ارز قويتر بوده و
افزايش نرخ ارز اسمي باعث كاهش توليد ناخالص داخلي بدون نفت و نسبت به روند تعادلي
خود خواهد شد .بر اين اساس ميتوان براي تحريك توليد داخلي و جلوگيري از افزايش
سطح عمومي قيمتها از سياست كاهش نرخ ارز استفاده شود.

افزايش نرخ ارز در سالهاي اخير كه عمدتاً ناشي از تحريمهاي بانكي و نفتي بوده

است ،در عين حال كه باعث افزايش صادرات غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي و
محصوالت پتروشيمي) از حدود  18ميليارد دالر به  22ميليارد دالر شده است (آمار مقدماتي
گمرك جمهوري اسالمي )1391 ،اما همانطور كه نتايج مدل مقاله نشان ميدهد افزايش
قيمت داخلي نهادههاي وارداتي موجب شده است تا توليد ملي كاهش يابد.
براساس برآوردهاي صندوق بينالمللي پول ( ،)2013در حالي كه اقتصاد ايران در
سال  2011حدود  1/9درصد رشد داشته است اما در سال  2012توليد ناخالص داخلي
ايران  1/4درصد كاهش يافته است .در مقابل اقتصاد متوسط كشورهاي منطقه در سال
 2011و  2012تا  4/2درصد رشد يافته است .اين مطلب بهگونهاي تأييدي بر مدعاي ما در
اين مقاله است.
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پيوست 1
جدول نتايج تخمين مدل خودرگرسيونبرداري

مأخذ :يافتههاي تحقيق.
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