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 چکیده

یت اقتصادی آن کشوور نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضع

شوکهای حاصل از نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصول از آن یکوی از . با توجه به اینکه در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست

مهمترین متغیرهای اقتصادکالن است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهود. نرور 

ا و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تواثیر مشوابه و یکسوان نودارد، هود  ایون م ا عوه به اینکه این شوکه

، از  3131-3131با اسوتااده از داده هوای دوره زموانی  واردات ایرانبررسی تاثیر شوکهای حاصل از نوسانات نرخ ارز رسمی بر 

  می باشد.( sur) سیستم معادالت شبه مرتبط طریق

پروسکات تعیین کرده و سپس از روش کاور شووکهای مببوت و  _نرور، شوکهای نرخ ارز را با استااده از فیلتر هودریکبدین م

را تاکیک نموده و با استااده از روش سیستم معادالت شوبه مورتبط تخموین زده شوده اسوت. نتوای  نشوان داد، نرخ ارز منای 

  در نرر گرفتن دوره های قبل این تاثیر کمی بهبود می یابد. شوکهای مببت اثر منای روی واردات دارد، هرچند با

 

 

 

 (sur)رتبطسیستم معادالت شبه م ، واردات،  نرخ ارز ،ی ارزشوکهای  واژگان  کلیدی:
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 مقدمه

های ارزی بسوتگی دارد یوک رمیوم صوحی  کوه بوا تباتوجه به این که توفیق سیاستهای تجاری و اقتصادی به موفقیت در سیاس

ر اقتصادی کشور پیوند داشته باشد و یک نرخ ارز من قی که نمایانگر تغییرات واقعی متغییرهای کالن اقتصادی در کشور ساختا

 باشد، می تواند سیاستهای تجاری و فعا یتهای اقتصادی داخل کشور را تضمین کند. 

وسانات آن باعث تغییراتی در قیمت آنها و در نرخ ارز یکی از مهمترین متغییرها در تعیین قیمت واردات و صادرات می باشد و ن

نتیجه افزایش و کاهش میزان تجارت خارجی می شود. بنابراین یک متغییر کلیودی و مهوم اقتصوادی در سیاسوت گوهاری هوا 

قلمداد می شود، ب وری که برخی اقتصاد دانان بخصوص در کشورهای در حال توسعه ، از آن  به عنوان  نگور اسومی یواد موی 

 (.3131)بهمنی اسکویی،  کنند

 ومبانی نظری  همیت موضوعا

امروزه ارزش پول ملی کشور نه تنها تحت تاثیر سیاست های پو ی و ما ی هرکشور قرار دارد، بلکه تغییور و تحووالت موداور در 

له بوا افوول نروار بورتن بازارهای جهانی ارز نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد کشورها تاثیر می گهارند. این مسئ

 وودز که پول کشورها دچار نوسانات و تغییرت قرار داشت رنگ بیشتری بر خود گرفت .

ن( از حیث سیاستگهاری بسیار مهم بوده و به عنوان آاز طر  دیگر، در کشورهای درحال توسعه تغییر نرخ ارز)کاهش و افزایش 

ران اقتصادی این کشورها جهت حصول تو ید و اشتغال بیشتر بوده اسوت. یک ابزار اقتصادی مهم، همواره مورد توجه سیاستگها

اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی را ظاهر سازد )و خ ر گریزی دست اندر کاران تجارت خارجی بیشتر باشد( در این حا ت برخی از 

 ور را ندارنود کوه درآمودها یوا واردکنندگان ب ور کلی دست از انجار چنین معامالتی بر خواهند داشت زیرا تاب تحمل ایون خ

قیمتهای ریا ی آنها یکباره تغییر کند و این امر باعث کاهش حجم مبادالت خارجی خواهد گردیود و بسویاری از کاالهوایی کوه 

دارای مزیت نسبی هستند به بازارهای جهانی راه نخواهند یافت، و این پدیده تخصیص منابع را مختل خواهد کورد و منجور بوه 

د داخلی خواهد شد و چنانچه دست اندر کاران تجارت خارجی خ ر پهیرتر باشند، در اینصوورت فعا تهوای خوود را کاهش تو ی

متوقف نمی سازند و برای خ ر پهیری خود و قبول ریسک، سود بیشتری طلب خواهند کرد و از آنجا که عرضه و تقاضای یوک 

شکیل می دهد و کشور مزبور قودرت تعیوین قیمتهوای جهوانی را کشور کوچک تنها سهم اندکی از عرضه و تقاضای جهانی را ت

ندارد، از اینرو دست اندر کاران تجارت خارجی افزایش سود را با خرید ارزانتر تو ید کنندگان و فروش گرانتر خریوداران داخلوی 

روش گرانتور بوه مصور  کننوده تامین خواهد کرد. خرید ارزانتر از تو ید کنندگان باعث کاهش انگیزه تو ید آنها خواهد شد و ف

داخلی به افزایش قیمت و تورر داخلی دامن خواهد زد.  ب ور کلی باید گات که تغییرات پیش بینی نشده نورخ ارز بوه کواهش 

 تو ید داخلی، افزایش قیمتها و تهدید تجارت خارجی منجر می شود.

آن است که نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن از خود نشوان مباحث جدید تئوریک و نیز بررسی های تجربی انجار یافته حاکی از   

بر متغییر های کوالن اقتصوادی از جملوه تو یود و قیموت ، متاواوت از اثورات   1بدین معنی که اثرات کاهش نرخ ارز می دهند.

 .3(1222)کندیل، می باشد  4افزایش نرخ ارز 
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واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین بر عرضه کول اقتصواد از  ب ور کلی، نوسانات نرخ ارز بر تقاضای کل اقتصاد از طریق

 (.3131طریق هزینه های کاالهای واس ه ای وارداتی ، تاثیر خواهد داشت )غااری و همکاران، 

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشوور 

 (.3133قایسه با شرایط سایر کشورهاست )آقایی و همکاران، در م

پس از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت )نرار برتن وودز(، نرخ ارز نوسانات بیشتری داشته و از همان زمان، اثر بی ثباتی های نرخ 

 ارز بر تجارت بین ا ملل، کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت وشناور بوده است.

 ها آگاهی از نحوه و میزان تاثیر گهاری افزایش و کاهش نرخ ارز بسیار حائز اهمیت  بوده و نتای  این بررسی می تواند توصویه   

 های سیاستی مناسبی ارائه نماید. بدین ترتیب ،  ضرورت بررسی و انجار تحقیق نمایان می شود.

 ارز 

ود. اگر واحد پول ملی را معیار قرار داده و ارزهای خارجی را در مقابل آن برابری ارز خارجی به پول داخلی نرخ ارز نامیده می ش

ن نرخ بندی مستقیم گاته می شود. اگر برعکس ارز خارجی را مبنا قورار داده و پوول ملوی را براسوا  آن انودازه آبسنجیم  به 

 ع غیر مستقیم می باشد.نو زگیری کنیم سیستم نرخ بندی را غیر مستقیم می نامند. سیستم نرخ بندی ایران ا

نررات تعیین نرخ ارز مشتمل بر دو دسته اند: نرریه های سنتی که براسا  جریان تجارت و برابری قدرت خرید ارئه شده انود 

مدت تاسیر می کنند و نرریات جدید که بور اهمیوت بازارهوای سورمایه و گوردش بوین  دب وری که تغییرات نرخ ارز را در بلن

سیر نوسانات نرخ های مباد ه ارز کوتاه مدت و گرایش آن ها به خوار  از تعوادل کوتواه مودت تاکیود دارنود ا مللی آن جهت تا

 .(3132)آتشین خامنه، 

 نرخ رسمی ونرخ غیررسمی ارز

نورخ رسومی  به عبوارتی، این دونرخ درمقابل یکدیگر به کار می روند واغلب درنرار های ارزی تببیت شده معنی پیدا می کنند.

متعهد به تعریف پول  ملی بازارهای خوارجی  نرخی است که بانک مرکزی رسمااعالر نموده و درمحدوده قانون برحسب آن، ،ارز

زاد گاته موی آاست. دراین گونه نرار ها غا با به دالیل مختلف بازار رسمی ارز رای  است که بعضا به آن بازار سیاه ارز و یا بازار 

ارز اعوالر موی شوود عرضه و تقاضا در این بوازار نورخ حاصوله )غیور رسومی( بیشوتر از رسومی  شود ودربیشتر مواقع به فراخور

 .(3133)بایبوردی،

  های مختلف ارزینظام

 نظام ارز شناور

طوور آزاد نوسوان توانند بوههای ارز میدر چارچوب این نرار که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ

. نرار شوناور ارز حوا تی افراطوی اسوت کوه در آن دشووسیله نیروهای بازار تعیین میو مقادیر تعاد ی آنها فقط به داشته باشند

6ر ارز براسا  عوامل بازار است.کنند و در واقع تسویه بازاهای مرکزی در بازار ارز دخا ت نمیبانک
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 نظام نرخ ارز ثابت

کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. حوال سعی می در نرار نرخ ارز ثابت مقامات پو ی کشورها

اگر افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر به افزایش نرخ ارز به حدی فرارتر از مقدار اعالر شده شود، مقامات پو ی با دخا ت در 

بنابه دالیلی مانند افوزایش قابول مالحروه صوادرات کشوور و بوه  کند چنانچهبازار و عرضه ارز به حاظ نرخ اعالر شده اقدار می

د مقامات پو ی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیوین شوده افوزایش بایدنبال آن افزایش عرض ارز، نرخ ارز کاهش 

 .(3132،)فرجی وتوتونچیان دهدمی

 

 7نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل

هوای نوام لوب را حوداقل های م لوب آن را داشته و ویژگویهای نرخ ارز ثابت و شناور که خصیصهنرارهای ترکیبی از ویژگی

شود. امکوان مشخص می ،براسا  این نرار، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده. کند

در نروار نورخ ارز  که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.های پو ی مختلف به میزانی فراهم است آزادی عمل سیاست

تووان ها به د یل امکان تغییر نورخ ارز در محودوده مجواز، مویمیخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت

 . (3132،)فرجی وتوتونچیان بخشی از آن را رفع کرد

 

 نظام نرخ ارز میخکوب خزنده 

قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسویع نورخ برابوری ارز کوه موجوب  خکوبتناب از اشکاالت نرار نرخ ارز میور اجمنربه

در ایون نروار اگور چوه   شود، نرار نرخ ارز میخکوب خزنده طراحوی شوده اسوت.اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی میبی

کننود، اموا بورخال  نروار نوسانات مجاز نرخ برابوری ارز را تعیوین موی کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه

وجود آید، تغییر نرخ برابوری ارز بایود از قبول ها بهپرداخت میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نرار کسری یا مازاد تراز

 .(3136،نگ سا واتوره)دومینی ای زمانی کامالً مشخصی صورت گیردهاعالر شده و به صورت تدریجی در فاصله

 

 

 نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

ید به طور محض ثابت بوودن نورخ ارز را پوهیرفت یوا بر نرخ ارز ثابت یا شناور فرض بر آن بود که یا باهای ارزی مبتنی در نرار

ناخت میوزان بهینوه دخا وت ترین موضووع، شونرخی کامالً انع ا  پهیر را قبول کرد. اما در نرار ارز شناور مدیریت شده اصلی

هوای هود  های برابوری ارز یوا نورخدراین نرار دستورا عمل و قواعد مشخصی برای مداخله دو ت، نرخ دو ت در بازار ارز است.

 .(3132،)فرجی وتوتونچیان وسانات مجاز نرخ ارز وجود ندارداعالر شده و محدوده مشخصی برای ن
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 نرخ ارز و واردات

کی، اثر دقیق نوسان نرخ ارز بر روی تجارت هنوز به طور کامل روشون نیسوت. از دیودگاه تجربوی، م ا عوات از نق ه نرر تئوری

بسیاری بر روی کشورهای در حال توسعه متمرکز شده اند، چرا که در این کشورها نمی توان یک ارتباط روشن و معنوی دار دو 

(.  ها در مورد اثرگهاری نوسانات نورخ ارز بور 3131ی و همکاران، سویه بین نوسانات نرخ ارز و جریان تجارت کشف کرد)کازرون

متغییر های اقتصادی، از جمله واردات، اتااق نرر وجود ندارد؛ به طوری که م ا عات مختلف بوه نتوای  متاواوتی درر راب وه بوا 

ند. از این رو م ا عوه حاضور بوه دنبوال نحوه اثر گهاری نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی ناشی از آن بر میزان واردات دست یافته ا

 بررسی اثر شوکهای حاصل از نوسانات نرخ ارز بر میزان واردات در ایران است.

 م ا عات انجار شده در این زمینه را ب ور کلی میتوان بر سه نوع تقسیم کرد.

( عودر راب وه 3331) 3(، بهمنی اسوکویی2123)3دسته اول اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات را مبهم نشان داده اند. آالر و احمید

 معنادار بین نوسانات نرخ ارز و واردات را گزارش داده اند.

 33(، بوایرنی و همکواران1223)32دسته  دور اثر منای نوسانات نرخ ارز بر س   تجارت را نتیجوه گرفتوه انود. سووکار و حسون 

 تجارت دست یافته اند.  ( به نتایجی مبنی بر اثرات منای نوسانات نرخ ارز بر حجم1223)

(،  3333)31ار سوی کنوزای و بوروکس در نهایت دسته سور که به اثراتمببت نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت اشاره کورده انود، 

به شواهدی مبنی بر اثر مببت نوسانات نرخ ارز بر وارداتو حجم تجارت برخی از کشوورها ی   (1221)34آگو ی  (،1223)31دایل 

 ست یافته اند.در حال توسعه د

( در م ا عه ای در یافتند که هیچ راب ه معناداری بوین نوسوانات نورخ ارز و جریوان هوای واردات در 1224)33سایرگار و راجان 

 اندونزی وجود ندارد.

 

 سیاستهای مالی  

تجارت و غیور قابول  اثر مخار  مصرفی دو ت بر نرخ ارز بستگی  به این دارد که این مخار  بیشتر در کدامیک از بخشهای قابل

تجارت صورت گرفته باشد. افزایش مخار  دو ت در بخش قابل تجارت باعث ایجواد کسوری تجواری موی شوود و در نتیجوه آن 

کل در بخش قابل مباد وه موی گوردد. بورعکس،   ارزش پول داخلی کاهش می یابد تا تعادل خارجی دوباره باعث افزایش مخار

ابل تجارت باعث افزایش تقاضا در این بخش می شودو برای برقراری تعادل مجودد در ایون افزایش مخار  دو ت در بخش غیر ق

بخش، قیمت کاالهای غیر قابل تجارت افزایش پیدا می کند. افزایش قیمت نسبی کاالهای غیر قابل مباد ه نیز منجر به افزایش 

بعی از ترکیب مخار  دو ت در دو بخش کاالهوای قابول ارزش پول داخلی)کاهش نرخ ارز( می گردد. بنابراین نرخ ارز در واقع تا

تجارت و غیر قابل تجارت می باشد به طوری که افزایش مخار  دو ت در بخش تجوارت منجور بوه کواهش ارزش پوول داخلوی 

                                                             
8 Alam and ahmed 
9 Bahmani-oskooee 
10 Sukar and hassan 
11 Byrne et al  
12 Mckenzie and brooks 
13 Trade flows  
14 Aristotelous 
15 Siregar and rajan 
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  هد)افزایش نرخ ارز( می شود و افزایش مخار  دو ت در بخش غیر قابل مباد ه ارزش پول داخلی )کاهش نرخ ارز( افزایش می د

 .36(3333،و مونتیل 3334،ادوارد)

 

 سیاست های پولی

 ومسوکوکات هااسوکنا  مجمووع معنوای کشوربه دریک ،نقدینگی است پول وشبه پول مجموع ، پول ،حجم تر صحی  عبارت به یا نقدینگی

ااده از ابزارهوای سیاست های  پو ی  توسط  بانک مرکزی یامقاموات پوو ی کشوور وبااسوت. کشوراست دریک دیداری هایوسپرده

 مانند:نسبت سپرده قانونی،نرخ تنزیل مجدد،عملیات بازار باز که به ابزارهای سیاست های پو ی معرو   هستند اعمال می گردد.

 حجم پول ونرخ بهره دربازار پول  کنترل شده وباتوجه به هد  مورد نرر تغییر  می نماید. بااعمال سیاست های پو ی

( ) ( ودرنتیجه باتغیراتی که در عرضه حقیقوی پوول ) ه اسمی پول عرضراتی  که درحجم پول یا سیاست های پو ی باتغی

خواهود شود  LMموی شوود. ها اعموال  سیاسوت پوو ی موجوب انتقوا ی منحنوی LMایجاد  میکند موجب جابجایی منحنوی 

 .(3131رمضانیان،)

 .(3136)کازرونی و دو تی  انقباضی بودن این سیاست ها دارد ااثرسیاستهای پو ی بستگی به انبساطی ی

 

 مبانی و پیشینه ها

 خارجی  پیشینه

در پژوهش خود به بررسی عوامل موثر بر مصور  و تواثیر سیاسوتهای پوو ی و موا ی بور مصور   33(،1226کندیل و میرزایی )

ا وی  1221خاورمیانه بر اسا  داده هوای سواالنه  خصوصی، برمینای نرریه مصر  کنیز در نه کشور در حال توسعه در من قه

پرداخته مد های آنها شامل نرخ بهره، تو ید ناخا ص داخلی و نرخ ارز است آنها به این د یل نرخ ارز را وارد مدل مصور   3361

ی آنهوا خصوصی کردند که در این کشورهای در حال توسعه مصر  به میزان واردات بسوتگی دارد نتوای  حاصول کوار تحقیقوات

بیانگر اینست که نرخ ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر مصر  است آنها استدالل کردند که چون در کشوورهای در حوال توسوعه 

مصر  خصوصی تا حد زیادی به واردات بستگی دارد و در کشورهای در حال توسوعه عمودتا واردات  بیشوتر از صوادرات اسوت 

دات افزایش می یابد  و با افزایش هزینه های واردات )کاالهوای قابول انتقوال( تقاضوا بورای بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه وار

 کاالهای غیر قابل انتقال کاهش می یابد بنابراین مصر  کاهش خواهد یافت.

ت در ( در م ا عه ای در یافتند که هیچ راب ه معناداری بوین نوسوانات نورخ ارز و جریوان هوای واردا1224)33سایرگار و راجان 

 اندونزی وجود ندارد.

برآورد نموده  ardl( تابع تقاضای واردات پاکستان را براسا  داده های سری زمانی فصلی و با به کارگیری روش 1231)33آالر 

 است. نتای  م ا عه وی نشان دهنده وجود راب ه بلند مدت بین، تقاضای واردات، رشد واقعی اقتصواد، نورخ ارز مووثر حقیقوی و

                                                             
16 Edwards,1994 and montiel,1999 
17  Mirzaie & Kandil 

18 Siregar and rajan 
19 alam 
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نرخ ارز موثر حقیقی است. عالوه بر این ، نتای  اثر منای نوسانات نرخ ارز واقعی بور واردات پاکسوتان در بلنود مودت را نوسانات 

 تایید می کند.

-3333( در م ا عه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات تایلنود در دوره زموانی 1231)12جیرانیا کول 

را برای  ardlمدل سازی نموده و همچنین روش  egarchپرداخته است. وی نا اطمینانی نرخ ارز را با استااده از فرآیند  1231

 بررسی هم انباشتگی بین متغییر ها به کار برده است. نتای  اثر منای نااطمینانی نرخ ارز برواردات تایلند را نشان می دهد.

کشور هنود، بوه م ا عوه شودت و نحووه  3333تا  3331اده های سری زمانی طی سال های (، با استااده از د3333) 13سامانتا

اثرگهاری عدر اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور در کوتاه مدت وبلند مودت پرداختوه و نشوان 

 داده است که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه مدت را متاثر می کند.

(، به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه در زمینه اطالعوات صونعت 2311) 11بک

( استااده کرده است. نتای  نشان ardlبین کره و ماپن پرداخته و برای این منرور از یک روش وقاه های توزیعی خودبازگشت )

دو جانبه در کوتاه مدت نسبتا حسا  هستند،امادر بلند مدت کمتر واکنش نشان  می دهد که صادرات و واردات کره به نرخ ارز

 می دهند.
 

 داخلیپیشینه 

در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر نوسانات نرخ ارز برفعا یتهای اقتصادی کشور به بررسی تاثیر نوسوانات  ،(3133توکلی، سیاح )

بر تو ید واقعی اقالر تشکیل دهنده تقاضای کل کشوور پرداختوه در ایون نرخ ارز در کنار دو ابزار سیاست ما ی و سیاست پو ی 

پژوهش نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی تجزیه می شود و تاثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاسوت 

 قرار می گیرد.پو ی )نقدینگی( و سیاست ما ی )مخار  دو ت( بر فعا تهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی 

مدل اقتصادی از یک سیستم مغادالت شامل تو ید واقعی، مخار  خانوار، سرمایه گهاری بخش خصوصی، صادرات غیر ناتوی، و 

و بوا کموک روش اقتصواد سونجی سیسوتم  3136-3113واردات تشکیل می شود . با استااده از داده های ساالنه در سوا های 

 . نتای  حاصل از شوک مببت و شوک منای نشان می دهد.معادالت شبه مرتبط برآورد می گردد

( در پایاننامه خود به م ا عه اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تجارت ایران پرداخته است. نتای  حاکی از اثر مببوت 3133نعمت ا لهی )

 ریسک نرخ ارز بر واردات، صادرات )اثر بر واردات کمتر از صادرات(و مازاد تجاری است.

بوا اسوتااده از داده هوای  3333-1223( اثر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران طی دوره زموانی 1233)  11همکارانمحمدی و 

مد سازی شده اسوت. نتوای  م ا عوه اثور  14ساالنه بررسی نمودند. در این م ا عه نوسانات نرخ ارز با استااده از یک فرآیند تارچ

 ن را تایید می کند.منای نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایرا

 

 

                                                             
20 jiranyakul 
21 samanta 
22 beak 
23 Mohammadi et al 
24 tarch 
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 نتایج پایایی متغیرها

در ادامه آزمون پایایی متغیرها را برای تااضل مرتبه اول آنها انجار می دهیم زیرا همان ور که گاته شد متغیرهای موورد بحوث 

تااضل مرتبه  اول  در حا ت بدون عرض از مبدا و با عرض از مبدا وروند در س   ایستا نشدند. نتای  آزمون پایایی متغیرها برای

تمامی متغیرها درحا ت تااضل مرتبه  اول ، بدون عرض از مبدا و هم با   آمده است. بر اسا  نتای  این جدول (3آنها در جدول)

 از مبدا و روند پایا می باشند . عرض

 نتای  آزمون پایایی برای تااضل یک وقاه متغیرها (،3جدول شماره )

  با عرض ازمبدا و با روند وندبدون عرض از مبدا و بدون ر 

 نتیجه وقاه مقدار بحرانی آماره وقاه مقدار بحرانی آماره متغیر

IM -6.608836 0.0000 1 6.447850- 0.0000 1 پایا 

GE -5.851492 0.0000 1 -5.715922 0.0002 1 پایا 

MS 6.065017 1.0000 1 5.641396 1.0000 1 پایا 

S -3.095021 0.0028 1 -4.196469 0.0104 1 پایا 

        

 یافته های تحقیق منبع :        

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات تخمین مدل و 

 

فرمول شوکهای مببت و منای نوسانات نرخ ارز به صورت  ،13کاوری نرری و تئوریکی، و با پیروی از بدین منرور براسا  مبان

 از یکدیگر متمایز و تعریف می شوند. (3شماره )

 

Post= 0.5{abs(Drst)+ Drst} 

negt= - 0.5{abs(Drst)- Drst} 
 

به ترتیب مو اه های مببت و منای شوکهای نرخ ارز و یا ترقی و تنزل  negtو  Postشوکهای نرخ ارز و  Drstدر راب ه فوق 

 نماد مقدار م لق متغییر است. absپول داخلی می باشند و 

 ( بیان شده.1( بصورت فرمول )1221)13( وبلکلی1223)16ضای اقتصاد کندیلم ا عه حاضر بر مبنای مدل پایه طر  تقا

 

                         (2                                                              ))1-t, NS t, NS 1-t, ps t, ps1 -t, MS t, MS1 -t, GE t= f(GE tIM 

 

 .استری  شده تص( 1)طبق مدل و برای مدل مورد م ا عه 

 

 (3              )t+ u1-tNS 8+ α tNS 7+ α1 -tps 6+ α tps 5+ α1 -tMS4+ α tMS 3+ α 1-tGE2+ α tGE 1+ α0= α tIM    

 

     ( متغییرها را بصورت زیر داریم.1برای فرمول )

                                                             
25 . cover. )1992 ( 
26 .kandil(2007)    
27 .bleakly(2002)   

(1) 
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 IM:  میزان واردات کشور  ،                        GE: در دوره  مخار  دو تt      ،      1-GEt  :  1مخار  دو ت برای دوره-t ، 

 MS: حجم نقدینگی برای دورهt     ، MSt-1 :  حجم نقدینگی برای دورهt-1    ، Ps : بورای دوره  شوکهای مببوت نورخ ارزt     

PSt-1 :  شوکهای مببت نرخ ارز برای دورهt-1 ، NS: شوکهای منای نرخ ارزt ، NSt-1 : ای دوره شوکهای منای نرخ ارز برt-1        

Ut: .عامل خ ا می باشد 

از هم تاکیک شده و پوس از  و با استااده از مدل کاور ،تعیین 13پروسکات_شوکهای پیش بینی شده بر اسا  فیلتر هدریک که

صواد مدل پژوهش بورای اقت  (SUR)  13آزمون پایایی، متغییر ها با استااده از ا گوی اقتصاد سنجی سیستم معادالت شبه مرتبط

 مورد تخمین و بحث و تحلیل قرار خواهند گرفت.  Eviwes9با استااده از نرر افزار  ، 3131-3131طی دوره   ایران

 ارایه شده است. (1)نتای  بدست آمده در جدول

 (surنتای  بدست آمده از تخمین ا گو با سیستم معادالت شبه مرتبط) _(1)جدول شماره 

     
 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob متغیر

     
     α -97075.54 62744.15 -1.547165 0.1320 

GEt 1.424013 0.739864 1.924695 0.0635 

GEt-1 -0.399503 0.773247 -0.516657 0.6091 

MSt -0.275794 0.190398 -1.448509 0.1575 

MSt-1 0.372607 0.247123 1.507782 0.1417 

PSt -65.57015 31.67286 -2.070231 0.0468 

PSt-1 68.30948 29.64978 2.303878 0.0281 

NSt 42.98789 34.17619 1.257832 0.2178 

NSt-1 -53.19294 37.32846 -1.424997 0.1641 

     
     Determinant residual covariance 2.58E+09   

     
     R-squared 0.453326   

 Durbin-Watson stat 1.056492                                 

     
      

 در صورت جاگزاری ضرایب بدست آمده از تخمین مدل داریم:

 

                                                             
28 Hodrik-proskat 
29 Seemingly Unrelated Regressions (SUR). 
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IMt = -97075.54 + 1.424013 GEt  - 0.399503 GEt-1  - 0.275794 MSt  + 0.372607 MSt-1  - 65.57015 pst + 

68.30948 pst-1 + 42.98789 NSt  - 53.19294  NSt-1+ ut 

 آزمون معنی داری ضریب رگرسیون آزمون فرضیه را برای ضرایب رگرسیون به شکل زیر می نویسیم:

 

  

 

 درصود صودر3 از طبق جدول باال از آنجا که س   معنی دار به دست آمده برای ضریب تمامی متغییر ها از س   تحقیوق کوه

 پهیرفته می شود.   رد شده و فرض   کوچکتر است، بنابرین فرض درصد3 از و بزرگتر

 

 

 و پیشنهادها نتیجه گیری        

اثر منای نوسانات نرخ ارز بر سو   تجوارت را م ا عه حاضر با توجه به نتای  بدست آمده هم راستا با نتای   م ا عاتی است که 

( به نتایجی مبنی بر اثرات منای نوسوانات نورخ ارز بور 1223) 13مکاران(، بایرنی و ه1223)12نتیجه گرفته اند. سوکار و حسن 

 حجم تجارت دست یافته اند. 

و نتای  بدست آمده از م ا عه ما نشان می دهد که شوکهای مببت حاصل از نوسانات نرخ ارز بر حجم واردات اثر مناوی داشوته 

داشته هرچند منی دار نیست. با احتساب دوره های قبل میران شوکهای منای حاصل از نوسانات نرخ ارز اثر مببت روی واردات 

 این اثرات تاحدودی اثر خود را تقلیل می کنند.

 رنر در ایران برقرار بوده و افزایش نرخ ارز )کواهش ارزش پوول  _ضریب برآوردی نرخ ارز نشاندهنده آن است که شرط مارشال 

شده است .  ها به نرر دیدگاه ساختار گرایان جدید در مورد ایران در زمینه  داخلی( منجر به کاهش واردات و بهبود تراز تجاری

 تغییرات نرخ ارز مورد تاییدقرار نمی گیرد.

با توجه به نتای  بدست آمده و بی معنی بوودن تواثیر مخوار  دو وت و حجوم نقودینگی بور واردات در ایوران، بنرور نموی آیود 

 ند واردات و حجم آن خیلی تاثیر گهار باشد.سیاستهای ما ی و پو ی دو ت بتواند در رو

 

 

 

 

                                                             
30 Sukar and hassan 
31 Byrne et al  
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 منابع

اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گهاری بخش خصوصی )م ا عه موردی ایوران( فصولنامه  "(. 3136کازرونی، علیرضا و دو تی،مهناز.)

 36پژوهشهای بازرگانی زمستان 

،مق وع  "ری ایران با شرکای تجواری منتخوب بوا اسوتااده از روش پانول دیتوا بر ترازتجا  j( بررسی اثر منحنی 3132آتشین خامنه،زهرا )

   تحصیلی کارشناسی ارشد، رشته علور اقتصاد ، دانشگاه آزاد تبریز

(، بررسی اثرقیمت نات و نرخ ارز بر روی قیمت سوهار در ایوران تحوت شورایط بوی ثبواتی، پایانناموه کارشناسوی 3133بایبوردی، سمیه )

 آزاد تبریز ارشد،دانشگاه

(، اثرات کالن اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ، سومین کنارانس سیاستهای پو ی و ارزی. تهران، 3131بهمنی اسکویی، محسن )

 موسسه تحقیقات پو ی و بانکی.

واقعی طی سا های  (، بررسی منابع نوسانات کالن اقتصادی ایران با تاکید بر نرخ3133آقایی ، کیومرث، جباری ، امیر و کریمی،حمید.)

 .1، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره43-34

بررسی اثر نوسانات ارز بر ا گوی صادرات ایران)رهیافت غیرخ ی  "(، 3131کازرونی، علیرضا ، حسن نژاد دانشمند، ا ناز و منیعی،امید )

 .146-133، 32پژوهشی م ا عات اقتصادی کاربردی ایران شماره -سوئیچینگ(، فصلنامه علمی –مارکف 

 (، اثر نا اطمینانی ارزبر تجارت ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران دانشکده اقتصاد دانشگاه ا زهرا.3133نعمت ا هی، فاطمه )
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