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٩٠   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
  مقدمه

 و قيمتها بسيار مورد تأکيد قرار گرفته يدر سالهاي اخير، آگاهي از ارتباط بين نوسانات ارز
 مطالعات زيادي نيز در اين مورد انجام شده است، هر چند که اساس اين بحث به سالهاي و

مطالعات اخير، نتايج حائز اهميتي در پي داشته که بعضي . گردد  باز مي١٩٧٠آغازين دهه 
 مطالعه ميزان .اند از آنها باعث تجديد نظر در برخي از باورها و مباني نظري موجود شده

تواند نكات جديدي را به ويژه براي   اقتصاد مينسبيارزي بر قيمتهاي سرايت نوسانات 
براي نمونه در بخش تجارت خارجي آشورها آگاهي از اينكه . سياستگذاران تصوير کند

و غير ) صادراتي و وارداتي(تواند قيمت آاالهاي تجاري  نوسان نرخ ارز تا چه اندازه مي
ورهاي در حال توسعه آه به دنبال بهبود تراز تجاري  ـ به ويژه براي آشتجاري را متأثر کند

مطالعات اخير بيانگر آن هستند آه الزامًا رابطه اي يك . خود هستند ـ مي تواند بسيار مفيد باشد
اين امر باعث . به يك بين نوسانات ارزي و قيمت آاالهاي صادراتي و وارداتي وجود ندارد

مارشال لرنر دستخوش تغيير قرار ) شرط(لگو شده است آه بر خالف رويه گذشته مباني ا
  . دنبال مي شود به شرح زيردر اين مطالعه دو فرضيه. گيرد

 در اقتصاد ايران، تغيير نرخ ارز با رابطه مبادله رابطه معکوس دارد؛ـ 
ـ در اقتصاد ايران، تغيير نرخ ارز با قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله 

  .يم داردرابطه مستق
 

  بحث نظري
به اين . گردد برمي ٢ يا نظريه برابري قدرت خريد١اساس اين بحث به قانون قيمت واحد

مضمون که مثًال در دو کشور مورد بررسي با توجه به نرخ ارز بين آنها بايد قيمت کاال يا 
  .شوند اين موضوع به وسيله روابط زير نشان داده مي. سبدي از کاالها يکسان باشد

١(                                                                            LOP :  Pi = e. P*i  
٢ (                                                                                 PPP :   P = e. P*  

 بيانگر i خارجي ودر کشور مورد نظر و کشور) ها(سطح قيمت*P وP   در روابط باال 
مواردي ( برقرار نشدهروابطاما عالوه برآنکه بسياري از فروض در اين . باشد کااليي خاص مي

در  )نبود هزينه حمل و نقل، نبود توزيع و فروش مجدد ومانند اينها مانند حداکثرسازي سود،
ت واحد نسبي و به اين دليل اقتصاددانان از قانون قيم. اند بسياري از مواردحتي نقض هم شده

اند که در واقع بيانگر يکسان بودن آهنگ نوسانات نرخ  برابري قدرت خريد نسبي استفاده کرده
  .شوند باشد و به شكل زير نشان داده مي ارز و قيمتها در کشورها مي

٣     (                                                                     LOP :  Pi = ∝.eP*i  
۴ (                                                                                   PPP :   P = ∝.eP*  

_____________________________________________________________________ 
1. Low of One Price(LOP). 

2. Purchasing Power Parity(PPP). 
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٩١  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور

باشد و به   درصد هماهنگي بين نوسان نرخ ارز و سطح قيمتها مي∝ضريب در واقع 
نگي بنابراين بسياري از تحقيقات اخير بر چگو. تواند همان نرخ ارز واقعي باشد تعبيري مي

  . متمرکز شده اند∝محاسبه و ويژگيهاي 
 علل ،در مورد داليل ناهماهنگي بين نوسان نرخ ارز و سطح قيمتها در چارچوب باال

   ١ .توان به موارد زير اشاره کرد مختلفي بيان شده است که مي
  وجود رقابت انحصاري در بازارها؛ ‐
  اقتصادي؛٢ضرورت درنضرگرفتن متغير مربوط به خطرپذيري ‐
 يژگيهاي مختلف جغرافيايي کشورها؛و ‐
 ينه حمل و نقل؛زه ‐
 تفاوت در ساختار نهادي کشورها؛ ‐
 تفاوت در الگوي مصرف کشورها؛ ‐
 .اعمال سياستهاي تجاري مختلف توسط کشورها ‐

در ازاي يک درصد تغيير ) و صادراتي(در اصل به درصد تغيير در قيمتهاي وارداتي
در چارچوب اين پديده، . شود  گفته مي٣ERPTکنندهنرخ ارز بين کشورهاي صادرکننده و وارد

به بديهي است که باتوجه . شود ميزان اثر نوسانات ارزي بر قيمت کاالهاي تجاري بررسي مي
تواند کامل يا   ميERPTميزان انتقال اثر نوسانات نرخ ارز بر قيمتهاي وارداتي يا صادراتي

  . ناقص اتفاق بيفتد
جه به حالتي که پول ملي يک کشور دچار افزايش يا  با توERPTدرجه و جهت تحقق 

اولين مطالعاتي که به صورت رسمي در اين مورد . کاهش ارزش شود، متفاوت خواهد بود
 بود که مشاهده ١٩٨٦انجام شد، بررسيهاي مربوط به عملکرد شرکتهاي چند مليتي در سال 

تحت تأثير ساختار بازار و  موجود در عملکرد اين شرکتها به طور شديدي ERPTشد، ميزان 
نااطميناني موجود در متغيرهاي کالن اقتصادي است که باعث مي شود اين شرکتها با تغيير 

  راحاشيه سود خود) و نه به طور الزام متناسب با تغييرات ارزي( در قيمتهاي فروش خود 
شد اين موضوع، به مرور زمان که رقابت شديدتري در مبادالت بين المللي حاکم . ر دهنديتغي

  .نمود بيشتري يافت
 ناقص مربوط به حالتي است که صادرکنندگان، قيمت را بسته به ERPTيکي از حالتهاي 

و با ) از آنجا که حضور در بازار و حفظ سهم معيني از آن اهميت خاصي دارد( شرايط بازار
بل نوسانات کنند و در مقا  در سطح معيني حفظ مي،توجه به کشش تقاضاي مصرف کنندگان

  .ارزي را با کاهش يا افزايش حاشيه سود خود، جبران مي کنند

_____________________________________________________________________ 
1. Pienlopi K. Goldberg and Michel M. Knetter. Goods prices and exchange rates: what have we learned?. 

NBER Working Paper, 1996. 

2. Risk. 

3. Exchange Rate Pass Through. 
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٩٢   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 ثبات قيمت برخي از ١٩٩٤-١٩٩٥در سالهاي.  تعبير مي شودPTM١از اين پديده به 

کاالهاي صادراتي ژاپن در بازار آمريکا با وجود نوسانات شديد ارزي بين آمريکا و ژاپن 
  . اي از اين پديده است نمونه
 در حالتهاي کاهش يا افزايش ارزش ERPTه که بيان شد عوامل مؤثر بر بروزهمانگون 

از مهمترين اين عوامل که . در بر داشته باشند) و معکوس(متفاوتي  توانند اثرات پول ملي مي
  .٢توان به موارد زير اشاره کرد معموًال در مطالعات انجام شده بررسي شده اند، مي

  فرايندهاي کالن اقتصادي مانند رونق اقتصادي شرکاي تجاري؛درجه نااطميناني موجود در .١
 توانايي بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهاي ارز توافقي؛.٢
 باال بودن هزينه تعديل براي فروش بيشتر محصوالت صادراتي؛.٣
 ؛٣تجارت بين صنعتي .٤
 باال بودن درجه تمرکز بازار؛.٥
 شيني کاالها؛باال بودن درجه جان.٦
 متعدد بودن توليد کنندگان خارجي؛.٧
 اينکه هدف بنگاه فقط حفظ سهم معيني از بازار باشد؛.٨
 قابل توجه بودن محدوديتها غير تعرفه اي؛.٩
 .قابليت بنگاه در توليد کاال در مناطق جغرافيايي متعدد. ١٠

  . به طور معمول دو رويکرد کلي دنبال مي شودERPT در مورد محاسبه
  بررسي اين پديده به صورت کااليي؛) الف
 .بررسي اين پديد در قالب گروههاي کااليي)ب

 با توجه به )تعديلاندآي پس از (به طور عمده در رويکرد اول، اکثر مطالعات 
کنند که عبارت است   استفاده مي٤ويژگيهاي حوزه مطالعه از يک الگوي رگرسيوني عمومي

  :از
P=α+δX+βE+ψZ+ε 

 مربوط به قيمت يک محصول خاص Pگو که متغيرها بر حسب لگاريتم مي باشند در اين ال
 نرخ ارز در هر E، )مثال مقدار هزينه توليد محصول( يک متغير کنترل اوليه X، )صادراتي(

 جزو اخالل eو ) مثال فشار تقاضاي بازار داخلي (  متغير کنترل ديگر الگوZ و ٥لحظه از زمان
 βاز الگوها، تحليل اصلي در مورد ضريب متغيرنرخ ارز يعني پارامتر در اين گروه . باشد مي

  .يا ناقص باشد  مي تواند کاملβ( ERPT>١  يا =١β(صورت مي گيرد که بسته به مقدار آن

_____________________________________________________________________ 
1. Pricing To Market. 

2. Mun-Heng Toh and Hwei-Jing Ho. Exchange rate pass-through for selected Asian economics. The Singapore 

Economic Review, 2001, Vol.46, No.2. 

3 . Intra- Industry Trade. 

4. Generic Regression Model. 

5. Spot. 
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٩٣  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور

  .باشد  نيازمند پشتوانه آماري قوي مي،بديهي است اين روش
رزي به قيمتهاي در رويکرد دوم، باتوجه به حوزه مطالعه و ميزان سرايت نوسانات ا

مواردي مانند الگوهاي خود . شود  ، الگوهاي مختلفي استفاده ميهاکاالگروهي بخشي و 
نيز در چارچوب رويكرد اين مطالعه .  الگوهاي تصحيح خطا و مانند اينها١رگرسيوني عطفي،
   .دوم تدوين شده است

اي اوليه در ادبيات  بسياري از الگوهکه در مطالعات انجام شده در اين حوزه مشاهده شده
به گونه . نرخ ارز، مانند الگوي مارشال لرنر يا منحني جي ومانند اينها خدشه دار شده است

 اساس شرط مارشال ٢ .مده استاي که در مطالعات کاربردي، نتايج کامًال متفاوتي به دست آ
حالتي بود گشت و وابسته به  لرنر به کششهاي قيمتي تقاضا براي صادرات و واردات باز مي

با . دقيمت کاالهاي تجاري بر حسب واحد پول کشور توليدکننده تعيين مي ش) شد فرض مي(که 
اين فرض، طبيعي است که کاهش ارزش پول ملي يک کشور بتواند تراز تجاري آن را بهبود 

اما در شرايط . افتاد  مي٣اين موضوع به صورت ايستا و فارغ از مقوله زمان اتفاق. بخشد
 که مبادالت بين المللي الزامًا در شرايط رقابت کامل نيستند، به طور عمده قيمت کنوني

 و بر حسب واحد ٤کاالهاي تجاري باتوجه به کشش جانشيني مصرف به صورت بين زماني
پول مصرف کننده تعيين مي شوند؛ بنابراين کاهش ارزش پول ملي با فرض برقراري شرط 

  .٥ي منجر نخواهد شدمارشال لرنر به بهبود تراز تجار
 نوسانات ارزي با قيمتهاي بينباشد که در آن، ارتباط  بحث باال ، موضوع تحقيق حاضر مي 

  .شود و غير قابل مبادله کشور بررسي مي) حوزه صادرات و واردات(بخش قابل مبادله 
  

  مروري بر مطالعات انجام شده
توان   مختلفي انجام شده است که مير مورد آزمون اثر نوسانات نرخ ارز بر قيمتها مطالعاتد

  .اين مطالعات را با توجه به هدف اين بخش از تحقيق به شکل زير طبقه بندي کرد
 اثر نوسانات ارزي را بر قيمتهاي داخلي اقتصاد بررسي ، برخي از مطالعات)الف

يمتهاي در قERPT در تحقيق خود يافتند که در اقتصاد ترکيه ٦براي مثال لي و روسياند؛  کرده
سال اثر نرخ  پس از يک باشد و در اصل، عمده فروشي بيشتر از قيمتهاي خرده فروشي مي

 در اين .يابد؛ ولي شدت آن مربوط به چهار ماه اول سال مي باشد ارز بر قيمتها پايان مي

_____________________________________________________________________ 
1. Recursive VAR. 

2. Greg Leonard  and  Alan  C. Stockman.  Current account and exchange rate: A new look at the evidence. 

NBER Working Paper. 2001. 

3. Atemporal. 

4. Intertemporal elasticity of substitution of consumption across time periods.   

5. Michel B. Devereux . How does a devaluation affect the current account . University Of British Columbia 

Discussion Paper , 1999. 

6 . Leigh & Rossi, 2002. 
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٩٤   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 الگوي مربوطه در قالب الگوي خود رگرسيوني برداري عطفي آزمون و اثرات ،بررسي

 نوعبه طور عمده روش انتخاب شده در مطالعاتي از اين . ررسي شده استمتقابل متغيرها ب
و (گردد که در چارچوب مطالعات بانک تسويه بين المللي، ميزان   باز مي١به مطالعه کارتي

 را در قيمت کاالهاي وارداتي بر تورم داخلي برخي کشورهاي صنعتي ERPT) شدت اثر
 از روشي با عنوان توزيع VARدر قالب الگوي او براي الگوسازي اين کار . بررسي کرد

 بهره جست که از آن پس در بخش قابل توجهي از مطالعات به کار گرفته ٢زنجيره اي قيمتها
  اشاره آرد آه به بررسي ٣توان به چودري ديگر مطالعات انجام شده در اين گروه مياز . شد

منتخب با تأآيد بر شرايط تورمي  قيمتهاي داخلي آشورهاي بهميزان انتقال نوسانات ارزي 
  .  استاين آشورها پرداخته

برخي ديگر از مطالعات اثر نوسانات ارزي را بر قيمتهاي بين بخشي اقتصاد مورد ) ب
 راهاز  ( اثر سياستهاي پولي و ارزي را٤براي مثال موريس و ريواردو. اند مطالعه قرار داده

در بخشهاي کشاورزي، صنعت،  در کشور آرژانتين بر سطح قيمتها )نرخ ارز
 در اين مطالعه براي آزمون مربوطه از .اند و خدمات بررسي کرده) خرده فروشي(بازرگاني
 .و در نهايت الگوي تصحيح خطا استفاده شده استجمعي روش هم 

در برخي ديگر از مطالعات، اثر نوسانات ارزي بر قيمت کاالهاي وارداتي کشورها ) ج 
 ERPT  اشاره کرد که شدت ٥توان به تکاجي و يوشيدا  ميطالعاتاين ماز . بررسي شده است

 آلمان و قيمت کاالهاي صادراتي ژاپن  ورا در قيمت کاالهاي وارداتي کشورهاي آمريکا
 در اين گروه از مطالعات به طور عمده از معادله عمومي رگرسيوني .است محاسبه کرده

 به صورت ERPT استفاده شده و بحث - شدتوضيح دادهاز اين که پيش - ERPTمربوط به 
توان به مطالعه  از ديگر مطالعات اين گروه مي. کااليي يا گروهي از کاالها بررسي شده است

 و شدت آن در منتخبي از آشورهاي آسيايي ERPT اشاره آرد آه به بررسي پديده ٦تو و هو
  .اند پرداخته
نات ارزي و قيمت کاالهاي قابل مبادله در برخي ديگر از مطالعات، ارتباط بين نوسا) د 

 بررسي شده است که مي PPP و LOP در چارچوب اصول )به طور عمده (و غير قابل مبادله
 الگوي مورد آزمون با ، در اين گروه مطالعات. اشاره کرد٧توان به مطالعه کاکار و اهاني

مده و آزمون مربوطه  به دست آPPPانجام برخي عمليات جبري و جايگزيني در الگوي اوليه 
  .انجام شده استجمعي در قالب بحث هم 

_____________________________________________________________________ 
1 . Mc Carthy & 1999. 

2.VAR Incorporating a Distribution Chain of Pricing. 

3. Choudhri ,2001. 

4. Morisset & Revoredo,1995. 

5. Takagi & Yoshida,1999. 

6. Toh & Ho,2001. 

7. Kakkar & Ogaki,1999. 

Archive of SID

www.SID.ir



٩٥  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور

 قيمت نسبي آاالهاي به بررسي آه به نوعي باشند ميگروه آخر، آن دسته از مطالعاتي ) ه 
؛ اما در چهارگروه پردازند رخ ارز مين نوسانات برآشورهاي مختلف با تأآيد  در قابل مبادله
 اشاره آنيم آه به مطالعه ١توانيم به انگل و روگر مياز اين گروه مطالعات . گنجند باال نمي

 تعيين قيمت آاالهاي برنقش و اثر مرزها و به تعبيري سياستهاي تجارت خارجي آشورها 
 آه به بررسي آن بخش از  اشاره آرد٢توان به مطالعه جين و رز  يا ميندا قابل مبادله پرداخته

موجود در رابطه با رژيمهاي ) آالسيك(هاي اند آه با نظريه  تجارت بين آشورها پرداخته
 .  همخواني ندارندي قيمتهاي تجار وارزي

در ايران، عمده مطالعات انجام شده در اين مورد، اثر نوسانات نرخ ارز را بر حجم 
  . اند که مي توان آنها را به صورت زير خالصه کرد واردات و صادرات بررسي کرده

  ور صادرات ، واردات ، توليد ناخالص داخلي، اشتغالآزمون اثر نوسان نرخ ارز ب)الف
سلمانپور ) ١٣٧٧ (جعفري) ١٣٧٤(روشن روان ) ١٣٧٤(دستمزدها؛ دره شيري

  ). ١٣٦٨ (نيك زاده حسينو ) ١٣٧٦(زنوز
و مقيمي، ) ١٣٧٤(بررسي عوامل موثر بر صادرات و واردات بشرزاد محبوبي ) ب

)١٣٧٤ .( 
 ).١٣٧٠( شکيبايي استخراج تابع تقاضاي واردات؛)ج
 ). ١٣٧٨(استخراج تابع عرضه صادرات؛ مرادحاصل) د
 ).١٣٧١(بررسي پولي تراز پرداختهاي آشور؛شهابي ) ه
 ). ١٣٧٦( در اقتصادايران؛ عربشاهي J-Curveبررسي پديده) ز
 

  ساختار الگو
قيمتهاي تحقيق به دنبال بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر   بيان شد در اينهمانگونه که قبًال

. مي باشيم) قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله و رابطه مبادله(نسبي اقتصاد 
ي به کار گرفته شود که ضمن برخورداري از پشتوانه هاي نظري يبه اين منظور بايد الگو

ست در اين رابطه الگويي مبناي عمل قرار گرفته ا. باال را فراهم کند) بررسي(امکان آزمون 
چارچوب کلي . باشد  نرخ ارز مي٥ و کششي٤ درآمدي٣،که ترکيبي از رويکردهاي پولي

 پيش از اين استفاده شده است و از درستي و استحکام کافي برخوردار مي ،الگوي مورد نظر
 و هدف از اين بررسي مبناي ها در اين تحقيق نيز با اندکي تعديل و با توجه به فرض٦.باشد

_____________________________________________________________________ 
1. Engle & Rogers ,1996. 

2. Jeanne & Rose ,1999. 

3. Monetary Approach. 

4. Income Approach. 

5. Elasticity Approach. 

6. Mohsen Bahmani-oskooee,1999.The long run relation between a black market exchange rate and the trade 

balance ,Evidence from Iran .Journal Of Economic Studies ,26(2):121-129. 
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٩٦   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
شايان ذکر است ويرايشهاي مختلف الگوي ياد شده در مطالعات . استکار قرار گرفته 

 ١ . استفاده شده است،انجام شده براي کشورهاي مختلف
در الگوي مورد نظر، روابط بين متغيرها در قالب يک الگوي بلند مدت و در چارچوب 

ي ريال  ارزش برابر،از آنجا که براي نرخ ارزـ در اين الگو .  بررسي شده استVARروش 
 براي نرخ ارز از سري زماني ارزش ريالي  ـايران با دالر آمريکا در نظر گرفته شده است

آمريکا به عنوان کشور خارجي در در مقابل، هر دالر آمريکا در بازار موازي استفاده شده و 
  .نظر گرفته شده است
جمعي الگوي هم  در قالب -باشند که تمامي متغيرهاي آن لگاريتمي مي ـ در الگوي اوليه

درآمد ملي و حجم پول دو مقادير واقعي  تابعي از ، نسبت صادرات به واردات،بلند مدت
به عبارت ديگر نسبت .  در نظر گرفته شده است اسميو نرخ ارز) ايران و آمريکا(کشور

 تابعي از نوسانات درآمد ملي و حجم پول دو کشور و نيز نوسانات نرخ ،صادرات به واردات
طبق الگوي باال تغييرات نسبي درآمد و حجم پول دو کشور و .  نظر گرفته شده استارز در

از عوامل تعيين کننده صادرات و ) به عنوان متغيرهاي مستقل(رابطه برابري پول ملي آنها
 هرگونه ،بديهي است در اين حالت. در نظر گرفته شده است)به عنوان متغير وابسته(واردات 

 تأثير بر قيمت بايعني متغيرهاي مستقل . شود از کانال قيمت اعمال مياثر متغيرهاي مستقل 
توان تأثير متغيرهاي  مي. شوند  باعث کاهش و افزايش هر يک مي،نسبي صادرات و واردات

 دو روي يک  رامستقل ياد شده را بر قيمت نسبي کاالهاي تجاري يا حجم تجارت خارجي
ر اين الگو به جاي حجم صادرات و واردات از دو بنابراين در اين تحقيق . سکه دانست

 حجم پول و درآمد ملي دو ماننديعني اثر متغيرهايي . قيمتهاي نسبي آنها استفاده شده است
 قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله و (کشور و نرخ ارز بر قيمتهاي نسبي

توان الگو را به  ميبنابراين .  استبررسي شده )رابطه مبادله،که خود نوعي قيمت نسبي است
  .شکل زير بازنويسي کرد

PX/PM = α + β١.YI + β٢.YU +  β٣.MI + β۴.MU + β۵.EX +Єt 
کاالهاي صادراتي و وارداتي و ( به ترتيب شاخص قيمت PM و PXدر رابطه باال 

ملي و حجم  به ترتيب درآمد YI،  YU ،MI ، MU  و )کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله
. باشند مي جزو اخالل الگو Єtو ) دالر( نرخ ارز اسمي EXپول دو کشور ايران و آمريکا، 

قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به رود ضريب متغير نرخ ارز در معادله مربوط به  انتظار مي
 بديهي است ضرايب. غير قابل مبادله مثبت و در معادله مربوط به رابطه مبادله منفي شود

متغيرهاي حجم پول و درآمد ملي دو کشور نيز با توجه به کششهاي جانشيني و درآمدي تعيين 
  . خواهند شد

_____________________________________________________________________ 
1. Kate Phylaktis, and Eric Girardin, 2001.Foreign exchange markets in transition economics: China. journal of 

Development Economics, 64:521-235. 
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٩٧  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور

. کنيم در ادامه براي تنظيم مناسب مطالب، متغيرها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسيم مي
 مقادير از) به جز نرخ ارز(در گروه مربوط به متغيرهاي برونزا با توجه به ادبيات موضوع 

. واقعي متغيرها استفاده شده و تنها نرخ ارز به صورت اسمي مبناي عمل قرار گرفته است
 شاخصهاي مشخص با عنوان قيمت نسبي  نداشتندرباره متغيرهاي وابسته به دليل وجود

کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله و نيز رابطه مبادله، از متغيرهاي توليد شده موجود در 
اي انتخاب شده  به طوري که در تحقيقات مشابه نيز چنين رويه.  استفاده شده استمورد اين
  . است

رابطه مبادله تهاتري خالص ) باشد  نظر ميموردآنچه در اين تحقيق ( در مورد رابطه مبادله
يا رابطه مبادله کاال است که به صورت نسبت شاخص قيمت کاالهاي صادراتي به وارداتي نشان 

سري زماني اين متغير، از نسبت شاخص قيمت کاالهاي صادراتي به  براي ١.شود ميداده 
وارداتي منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نسبت شاخص عمده فروشي 

  .کاالهاي صادراتي به وارداتي منتشر شده توسط بانک مرکزي استفاده شده است
 اين نکته بيانه به غير قابل مبادله، قبل از هر چيز درباره قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادل

باشند که در نظر  رسد که اصوًال اين کاالها داراي برخي ويژگيها مي ضروري به نظر مي
توانيم به موارد زير  از اين ويژگيها مي.  الزم است،داشتن آنها براي انتخاب شاخص مناسب

  .اشاره کنيم
  باشند؛ وت مياين کاالها در کشورهاي مختلف متفا ‐
 کند؛ ترکيب آنها در طول زمان تغيير مي ‐
 کند؛ وزن اختصاص داده شده به آنها در طول زمان تغيير مي ‐
شود؛زيرا هر کاالي قابل مبادله با  دراصل کاالي قابل مبادله خالص مشکل يافت مي ‐

 .باشد خدمات غير قابل مبادله مانند خرده فروشي همراه مي
براي توليد سري زماني شاخص قيمت نسبي به طور معمول، ه با توجه به موارد ياد شد

  .شود کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله از گزينه هاي زير استفاده مي
  ؛٢استفاده از شاخص عمده فروشي و خرده فروشي ‐
 ؛)به عنوان شاخص(استفاده از قيمت کاالهاي موجود در هر گروه به صورت موردي  ‐
 .قابل مبادله و غير قابل مبادله و تحليل نتايج به صورت گروهيات به تقسيم کاالها و خدم ‐

يعني نسبت شاخص عمده . هر سه گزينه باال به نوعي استفاده شده استاز در اين تحقيق 
قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير فروشي به خرده فروشي به عنوان جايگزيني براي 

 از سوي ديگر از مجموع کاالهاي مورد استفاده در سبد .قابل مبادله به کار گرفته شده است
 خوراکيها ،آشاميدنيها ، دخانيات و پوشاک به عنوان کاالي قابل ،مصرفي خانوار ايراني

_____________________________________________________________________ 
  :براي اطالعات بيشتر رجوع شود به. ١

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، رابطه مبادله بازرگاني خارجي ايران و سياستهاي مناسب براي بهبود آن، چاپ اول ، 

 .١٣٨٢تهران ، 

2. CPI & WPI. 
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٩٨   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
مبادله و مسکن ،سوخت ، روشنايي ، حمل و نقل و ارتباطات به عنوان کاالي غير قابل 

يمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير بنابراين چهار شاخص براي ق ١.مبادله انتخاب شده اند
گزينه سوم در قالب داده هاي ساالنه به آار (قابل مبادله به دست آمده و استفاده شده است 
  ).گرفته شده آه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

به  )١٣۶٠-١٣٧٩( آمار ياد شده به صورت فصلي و براي دوره بيست ساله انواعتمام 
الوه براين براي متغير درآمد ملي به صورت فصلي از دو متغير توليد ع.  استدست آمده

به عنوان جانشين ) به صورت جداگانه(ناخالص داخلي فصلي شده و درآمدهاي نفتي کشور 
  .استفاده شده است

چنانچه متغيرهاي انتخاب شده براي قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله 
شود که هر يک با توجه به شرايط  دقت بيشتري بررسي کنيم، مشاهده ميرا با ) گزينه دوم(

باشند که ضرورت دقت در استفاده  حاکم بر اقتصاد ايران از ويژگيهاي خاصي برخوردار مي
 قيمت گروه خوراکيها، به طور معمول،براي مثال در اقتصاد ايران . کند از آنها را بيشتر مي

شود و هميشه بخش قابل توجهي از آنها  ازار رقابتي تعيين نميآشاميدنيها و دخانيات در يک ب
به از سوي ديگر قيمتها در گروه حمل و نقل و ارتباطات . شود اي مي مشمول نظام يارانه

از کاالها توسط نوسان قيمت اين گروه به طور معمول،  و شوند وسيله دولت قيمت گذاري مي
در اين بين . شود ندگان و مصرف کنندگان کنترل ميشوراي اقتصاد و سازمان حمايت از توليدکن

سوخت و روشنايي کمتر تحت  شود که سطح قيمتها در گروه پوشاک، گروه مسکن، مشاهده مي
بنابراين در اين بررسي تأکيد . اند تأثير کنترلهاي دولتي بوده و قيمتهاي نسبتًا واقعي تري داشته

خت و روشنايي به عنوان قيمت نسبي سو اصلي بر نسبت شاخص قيمت پوشاک به مسکن،
به طوري که شاخصهاي ديگر هم آزمون شده . باشد کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله مي

   . گزارش خواهند شد،است و نتايج
  

  اجراي الگو و تحليل نتايج
ويژگي بارز اين روش . شود  استفاده مي٢براي اجراي الگو از روش خود رگرسيوني برداري

که پژوهشگر را از پيچيدگيهاي معادالت همزمان و لزوم برخي پيش حالياست که در آن 
 OLSگيرد و به راحتي با روش  کند، اثرات متقابل متغيرها را در نظر مي قضاوتها آسوده مي
با (توان براي کليه متغيرهاي وابسته پيشنهادي  الگوي انتخابي را مي. باشد قابل تخمين مي

  :٣اجرا کرد و نتايج به دست آمده را به اين شکل خالصه کرد) يکمک داده هاي فصل
الگوي مربوط به هريک از دو حالت مورد نظر براي رابطه مبادله از نظر فني داراي نتايج ) الف

  .قابل قبولي نبود

_____________________________________________________________________ 
1. Oya Celasun and Mangal Goswami, An analysis of money demand andinflation in the Islamic Republic of Iran , IMF 

Working Paper, 2002, p 6. 

2. VAR. 

  .شوند اند به دليل بدون استفاده بودن، گزارش نمي نتايج الگوهايي که نتايج قابل اعتمادي نداشته. ٢
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٩٩  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور

ن نوسانات ارزي و تغييرات رابطه مبادله بيبه عبارت ديگر در اين مطالعه رابطه معني داري 
 که در اقتصاد بيانبا اين اول تحقيق  فرضيه ،بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده .مشاهده نشد

  . دشو مياي معکوس دارد در قالب اين مطالعه رد  ايران تغييرات نرخ ارز با رابطه مبادله رابطه
اي معني   رابطه نداشتن وجودموردحال براي اطمينان از درستي نتايج به دست آمده در

وسانات ارزي و رابطه مبادله و نيز افزايش استحکام آن، الگو را در قالب يک دوره ن نبيدار 
داده (در حالت قبل . کنيم اجرا مي) ١٣٣٨-١٣٧٩(زماني بلند مدت به وسيله داده هاي ساالنه 

دو شاخص انتخاب شده براي رابطه مبادله بدون در نظر گرفتن قيمت صادراتي ) هاي فصلي
 رابطه مبادله ،آماروجود داشتن با توجه به  در اينجا. ر گرفته بودندنفت، مبناي عمل قرا

پس از اجراي . کنيم ساالنه کشور را با در نظر گرفتن نفت و بدون آن در الگو وارد مي
مشاهده . گيرد  اجراي الگو با يک وقفه در دستور کار قرار ميVARآزمونهاي اوليه الگوهاي 

به دست آوردن باشد و از نظر فني براي   همبستگي نميشود هرچند که الگو دچار خود مي
بردارهاي همگرايي، مشکلي وجود ندارد؛ اما ضرايب به دست آمده براي متغيرهاي درآمد 

و از همه مهمتر ) به صورت موردي در هر يک از دو الگو(حجم پول ملي، رابطه مبادله،
که الگوي برازش شده از نظر نکته جالب توجه آن. شوند رد مي) در هر دو الگو(نرخ ارز

بنابراين در حالت . باشد؛ اما نتايج مربوطه قابل قبول نيستند شکل تابعي نيز دچار مشکل نمي
ن متغير نرخ بي) منفي(بلند مدت و استفاده از داده هاي ساالنه هنوز وجود يک رابطه معني دار

که در قالب داده هاي فصلي شود که در واقع همان نتيجه اي است  ارز و رابطه مبادله رد مي
  . به دست آمده بود١٣۶٠- ١٣٧٩در دوره زماني 

قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل از مجموع متغيرهاي استفاده شده به جاي ) ب
تنها الگويي که در آن از لگاريتم شاخص قيمت نسبي پوشاک به مسکن، سوخت و  مبادله

داراي يک بردار همگرايي است ) الگوي اصلي(تفاده شده روشنايي به عنوان متغير وابسته اس
که با مباني نظري هماهنگي کامل دارد و در ضمن باثبات و تعادلي است که در ادامه به تشريح 

براي اين حالت اجراي الگو  . ندارنددر پينتايج قابل قبولي  آن پرداخته خواهد شد، بقيه حاالت،
مشاهده .  به عنوان الگوي اصلي مبناي عمل قرار گرفتبا دو وقفه مناسب تشخيص داده شد و

شد آه الگوي يادشده دچار هيچ يک از مشکالت خود همبستگي، نرماليتي، واريانس ناهمساني 
  .باشد؛ بنابراين از هر يک ازجهات تأييد مي شود و فرم تابعي نمي

ه شناسايي  اجرا شده به انجام آزمونهاي مربوط بVARپس از اطمينان از صحت الگوي 
شود که الگو داراي يک بردار همگرايي است  تعداد بردارهاي همگرايي پرداخته و مشاهده مي

توان در قالب ضرايب بردار ياد  الگوي مورد نظر را مي. که با مباني نظري نيز مطابقت دارد
  به ترتيب بيانگر لگاريتم و مقادير واقعيR وLنمادهاي ( شده به شکل زير بازنويسي کرد

 نيز لگاريتم شاخص قيمت نسبي پوشاک به مسکن، سوخت و �LRPمتغيرها هستند و 
  :) متغير مجازي مربوط به جنگ مي باشدDروشنايي است و 

LRP۴ = ٩٩/١ *EX – ١٢/٣  *LRMI + ٥٢/٩ *LRMU + ٤/٠ *LRYI – ٠٢/٧ *LRYU + ٣٩/١ *D   
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١٠   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
مت نسبي کاالهاي  و قي(EX)همانگونه که مشاهده مي شود، ارتباطي مثبت بين نرخ ارز٠

 وجود دارد و حجم پول و درآمد ملي دو کشور به LRP) ۴(قابل مبادله به غير قابل مبادل
کليات الگو تا اين مرحله قابل قبول . گذارند صورت معکوس بر متغير قيمت نسبي تأثير مي

 و ١انهتكاست؛ اما براي  تأييد نهايي الگو اطمينان از تعادلي بودن آن پس از وارد آمدن يک 
بلند در بنابراين ادامه بحث را به تفکيک .  متغير وابسته ضروري است٢نيز آزمون حساسيت

  .گيريم مدت و کوتاه مدت پي مي
  

  
  نرخ ارزش ناگهاني ي در اثر افزا قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهنوسان. ١نمودار 

  ) نفت به عنوان متغير جانشيندر قالب داده هاي فصلي با کمک متغير درآمد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________________________ 
1. Shock. 

2. Impulse-Response. 

  نرخ ارزش ناگهانی ي در اثر افزا قيمت نسبی کاالهای قابل مبادله به غير قابل مبادلهنوسان .٢نمودار 
)د ناخالص داخلی فصلی شدهير توليصلی با کمک متغدر قالب داده های ف(

٠           ٢            ٤            ٦          ٨         ١٠        ١٢         ١٤   ١٥  

٠٠٥٥/٠  

٠٠٥٠/٠  

٠٠٤٥/٠  

٠٠٤٠/٠  

٠٠٣٥/٠  

٠٠٣٠/٠ 

LRP

٠٨/٠  

٠٦/٠  

٠٤/٠  

٠٢/٠  

٠٠/٠ 
١٥         ٢٠        ٢٥         ٣٠     ٣٥     ٤٠     ٤٥     ٥٠  

LRP 
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١٠  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور
١

LRP  

٠٣٥/٠  

٠٣٠/٠  

٠٢٥/٠  

٠٢٠/٠  

٠١٥/٠  

٠١٠/٠ 
٠          ١٥        ٣٠        ٤٥        ٦٠       ٧٥       ٩٠    ١٠٥       ١٢٠      ١٣٥      ١٥٠  

 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
هاي وارده به متغيرها از آنجا که  در بلند مدت براي بررسي تعادلي بودن الگو در اثر تكانه

را بر  وارد و اثر آن تكانهباشد به متغير نرخ ارز  محور اين تحقيق اثر نوسانات نرخ ارز مي
اين روش . جوييم  بهره مي١ عموميI-Rبه اين منظور از روش . کنيم متغير وابسته بررسي مي

 VAR ترتيبات مختلف متغيرها را در الگوي ،باشد که در محاسبات خود داراي اين مزيت مي
معادل يک واحد (شود اثر تكانه   مشاهده مي١همانگونه که از نمودار . گيرد اوليه در نظر مي

دهد و پس از اندک  وارده به متغير نرخ ارز، متغير قيمت نسبي را افزايش مي) راف معيارانح
  . گيرد متغير در يک وضع تعادلي و باثبات قرار مياين نوساني 

به دست براي آگاهي از رفتار کوتاه مدت الگو، الگوي تصحيح خطاي مربوطه را نيز 
اصي از نظر خود همبستگي، نرماليتي درباره الگوي تصحيح خطا مشکل فني خ. آوريم مي

عالمت منفي ضريب خطاي الگو نيز بيانگر تعادلي بودن آن . شود ومانند اينهامشاهده نمي
. است هر چند که مثبت شدن اين ضريب نيز الزامًا به معني عدم تعادلي بودن الگو نيست

  .الگوي کوتاه مدت از پايداري قابل قبولي نيز برخوردار مي باشد
 جالب توجه آنکه چنانچه الگوي مورد نظر را با کمک متغير توليد ناخالص داخلي نکته

شود  فصلي شده به جاي متغير درآمد ملي نيز اجرا کنيم و فرايند باال را طي کنيم، مشاهده مي
متغير قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله افزايش ) مثبت(ارزي تكانه در اثر 

شود و در سطحي باالتر از سطح اوليه  با گذشت زمان بخشي از افزايش آن تعديل ميمي يابد و 
هر .  شده است٢گويي اين متغير دچار نوعي جهش بازگشت کننده). ٢نمودار (گيرد  قرار مي

شود؛ ولي در دو حالت، فرايند   تحقيق تأييد مي دومچند که در اين حالت نيز دوباره فرضيه
 ارزي متفاوت  تكانهدر اثربي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله  قيمت نسنوسان متغير

_____________________________________________________________________ 
1. Generalized Impulse-Response. 

2. Overshooting. 

0.00400.00450.0050 ش ناگهانی ي در اثر افزا قيمت نسبی کاالهای قابل مبادله به غير قابل مبادلهنوسان.۳نمودار

 )در قالب داده های ساالنه(نرخ ارز
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١٠   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
براي اطمينان از استحکام نتايج، الگوي موردنظر را براي حالت قبل بنابراين مانند . باشد مي٢

با اين تفاوت که براي کاالهاي قابل مبادله . کنيم  اجرا مي١٣٣٨-١٣٧٩ دوره زماني بلند مدت
 و صنعت و معدن در حسابهاي ملي و براي کاالهاي غير قابل مبادله از زير بخش کشاورزي

توضيح آنکه براي اين دو . )گزينه سوم (از زير بخش خدمات و ساختمان استفاده شده است
بخش اين شاخص قيمت از تقسيم مقادير اسمي و واقعي ارزش افزوده هر بخش به دست آمده 

، الگوي نهايي با يک وقفه اجرا و مشاهده VARپس از اجراي آزمونهاي اوليه الگوي . است
قابل )  تابعي ومانند اينهاشكلخود همبستگي پياپي، (برآورد ياد شده از نظر مسائل فني . شد

اين الگو . وجود دارد) احتمالي(بنابراين امکان استخراج تعداد بردارهاي همگرايي. قبول بود
حالت کوتاه مدت الگوي ياد . شود يرفته ميداراي دو بردار همگرايي است که يکي از آنها پذ

که الگويي تعادلي نيز  باشد به طوري نيز از نظر فني قابل قبول مي) الگوي تصحيح خطا(شده 
  .باشد مي

ي به اندازه يک واحد انحراف ا  حال با روش آزمون حساسيت به متغير نرخ ارز، تكانه
نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل شود که شاخص قيمت  مشاهده مي. کنيم معيار وارد مي

گيرد که اين موضوع  مبادله پس از يک افزايش شديد در سطحي باالتر از سطح اوليه قرار مي
 نوسان شيوهشود در اين حالت  همانگونه که مشاهده مي.  نمايش داده شده است٣در نمودار 

از تكانه ارزي شبيه  وجود آمده بهشاخص قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله 
به نوسان اين متغير در حالتي است که از سري زماني توليد ناخالص داخلي فصلي شده 

رسد اين فرايند تعديل از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار  بنابراين به نظر مي. استفاده شد
 اي مثبت هر چند که فرضيه اين تحقيق در تمامي حاالت، مبني بر وجود رابطه. است

. شود ميان نرخ ارز و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله تأييد مي) مستقيم(
اين نتيجه بيانگر آن است که قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله به خوبي از 

 استحکام کافي از) نه فرايند وقوع( گيرند و اين نتيجه از نظر ماهيت  نوسانات ارزي تأثير مي
ن نوسان نرخ ارز و بيبه اين ترتيب وجود رابطه اي معني دار و مثبت . باشد برخوردار مي

  .شود تأييد مي)  اين تحقيقدومفرضيه (قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله 
ده مي هاحال اگر نتايج اين تحقيق را با تحوالت سالهاي اخير اقتصاد ايران مقايسه کنيم مش

در دو دهه اخير در بخش تجارت خارجي . ندي نيز درست هست واقعشود آه اين نتايج در دنياي
شود و پيوسته در اين گستره شاهد   مشاهده نمي مدونآشور در اصل هيچ نوع قاعده تجاري

التفاوتهاي تجاري و حمايتهاي  اي، محدوديتهاي مقداري، وضع مابه وجود موانع غير تعرفه
اند قيمت آاالهاي تجاري از يك بازار   آه اين سياستها باعث شدهايم بوده  نظير اينهاودولتي 

بخش قابل از آنجا آه  همچنين . و الزامًا شفافيت الزم را نداشته باشندحاصل نشوندرقابتي 
در سالهاي مورد ازيك طرف   آهباشد ميتوجهي از تجارت خارجي آشور مربوط به واردات 

شده و باعث ايجاد اختالل در  تخصيص داده به اين حوزه مختلف ارزي ، نرخهاي بررسي
 سهم قابل توجه دولت  ديگرطرف از  وشده استقابل توجهي از اين آاالها بخش تعيين قيمت 
 برخي مالحظات غير ، وجود آن به ويژه درمورد آاالهاي اساسي و پيرو آشوردر واردات
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١٠  موردي رابطه مبادله و قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادلهمطالعه ؛اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور
٣  بنابراين قيمت. ه اين موضوع را تشديد کنداقتصادي در تصميم گيريهاي دولت توانست

شده  آاالهاي صادراتي و وارداتي آشور و به تعبيري رابطه مبادله از عوامل متعددي متأثر 
در اين بنابراين .  باشدتأثير معني داري داشته آه نوسانات نرخ ارز اسمي نتوانسته در آن ستا 

دار بين نوسانات نرخ ارز اسمي و رابطه اي معني  آه الزامًا رابطهتحقيق نيز مشاهده شد 
اين نتيجه به نوعي در قالب ساير تحقيقات مشابه انجام شده در . باشد مبادله قابل تصور نمي
 يادار بين نرخ ارز و تراز تجاري  اي معني شود آه الزامًا وجود رابطه ايران نيز مشاهده مي

  . وندش تأييد نمي جي هايي مانند منحني امكان وقوع پديده
ر نوسانات نسبي قيمت بداري  از آنجا آه در اصل در اقتصاد آشور، نرخ ارز تأثير معني

اي معني دار بين   آاالهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله دارد؛ در اين تحقيق نيز وجود رابطه
اين و  شد مشاهدهو قيمت نسبي آاالهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله  نرخ ارز نوسانات

توضيح آنکه در سالهاي اخير . شود ضوع با توجه به تحوالت سالهاي اخير نيز تأييد ميمو
اقتصاد کشور به پشتوانه درآمدهاي نفتي شاهد ثبات نسبي بازار ارز بوده و به طور عمده 

مانند (تا کاالهاي قابل مبادله) مانند مسکن(تورم موجود در کشور در کاالهاي غير قابل مبادله
نمود يافته است؛ زيرا کاالهاي قابل مبادله به دليل ثبات نسبي ارزي ، ) ي وارداتيلوازم مصرف

  . تورم کمتري داشته اند
 ارز منجر شودساماندهي هر چه بيشتر بازار به رسد هر اقدامي آه  در آخر به نظر مي

ان از تو سازي ارز را مي تواند اثرات قيمتي مثبتي به همراه داشته باشد آه سياست يكسان مي
از يك طرف سبب ارز زيرا افزايش آارايي بازار . هاي اين اقدامات به حساب آورد نمونه

 واقعي يحات و ترجشود مي) وارداتي و صادراتي(ايجاد شفافيت در قيمت آاالهاي تجاري 
کند و از طرف ديگر با تأثيرگذاري منطقي بر قيمت نسبي  فعاالن در بازار را مشخص مي

کند به طوري آه   جلوگيري مييادله و غيرقابل مبادله از بروز تورمهاي بخشآاالهاي قابل مب
) ترآيه، آرژانتين، ژاپن ومانند اينها(اين موضوع در مطالعات انجام شده براي ساير آشورها 

  . نيز تأييد است
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 قابل مبادله به غير قابل ارزي بر قيمت نسبي کاالهاي) هاي تكانه(در اين مطالعه اثر نوسانات 

نتايج بيانگر آن هستند که افزايش نرخ ارز باعث افزايش . مبادله و رابطه مبادله بررسي شد
اين نتيجه چه در قالب دوره . شود قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله مي

 هاي ساالنه تأييد زماني کوتاه مدت با داده هاي فصلي و چه در بلند مدت و در قالب داده
  .به ويژه در سالهاي اخير با وضع اقتصادي آشور نيز مطابقت داردشود و مي
 مشاهده اي خاص بين دو متغير نرخ ارز و رابطه مبادله ، وجود رابطهديگر تحقيق بخش در
اي منفي بين  از نظر اقتصادي بي معني بود؛ زيرا رابطهالگوها به عبارت ديگر، نتايج . نشد

براي اطمينان از درستي نتايج، الگوي مورد نظر . ت ارزي و رابطه مبادله مشاهده نشدنوسانا
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 را تأييد قبل که نتايج شدنيز اجرا ) براي دوره زماني بلند مدت(با کمک داده هاي ساالنه ٤
  . کرد مي

 نتايج به دست آمده با تحوالت اقتصادي آشور در دو دهه اخير  آههمچنين مشاهده شد
با توجه به اينکه يک نظام ارزي شناور مديريت شده رسد  بنابراين به نظر مي. اردهمخواني د

در دستور کار سياستگذاران قرار دارد، هدايت بازار ارز به طرف نرخ تعادلي آن با توجه به 
ضروري است؛ ) تورم، نرخ بهره، توليد ملي ومانند اينهامانند  ( يمتغيرهاي کالن اقتصادساير 

د نتوان ت ارزي با تأثير بر قيمت نسبي کاالهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله ميزيرا نوسانا
  . د و پيرو آن هم اثرات درآمدي ايجاد کندنتورمهاي بخشي به دنبال داشته باش
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٥   

 فهرست منابع
ارز و بررسي نقش آن در تراز پرداختهاي داخلي و خارجي در لي؛ ع نيك، زاده حسين .١

دانشگاه  معارف اسالمي و اقتصاددانشکده ارشد   آارشناسيپايان نامه؛ ١٣٦٦-١٣٦٢سالهاي 
  .١٣۶٨ ، )ع(امام صادق 

بررسي رفتار آوتاه مدت و بلندمدت نرخ حقيقي ارز در « عفر؛ و گچلو، جحسندرگاهي،  .٢
 پژوهشنامه ؛»هاي توزيعي اقتصاد ايران با استفاده از روش همگرايي خود توضيح با وفقه

  .٢١،١٣٨٠شمارهبازرگاني،
تراز پرداختهاي  بررسي تأثير آاهش ارزش پول بر« ليرضا؛رحيمي بروجردي، ع .٣

سسه تحقيقات پولي و ؤ سومين آنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، م؛»جمهوري اسالمي ايران
  .١٣٧٢،بانكي، تهران

؛ پايان اثرات آاهش ارزش پول بر واردات و توليد ناخالص داخليريدون؛ روان، ف روشن .٤
. دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبائي، علوم اقتصادي ارشد آارشناسي نامه

١٣٧۴.  
-١٣٤٠(اثرات تغيير نرخ ارز بر صادرات و واردات آشورليرضا؛ سلمانپورزنوز،ع .٥

دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه ، علوم اقتصادي  آارشناسي ارشد پايان نامه)١٣٧٣
  .١٣٧۶، مازندران

علوم  ارشد   آارشناسي؛ پايان نامهتأثير آاهش ارزش پول بر وارداتليرضا؛ ع شكيبائي، .۶
  .١٣٧٠، دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده علوم اقتصادي ، اقتصادي

  آارشناسي ارشد؛ پايان نامهتراز پرداختهاي خارجي   روش پولي بررسيبابه؛ر شهابي، .٧
، صادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده علوم اقت ، ريزي سيستمهاي اقتصادي برنامه
١٣٧١.  

مدت و بلندمدت آاهش ارزش ريال ايران بر تراز   بررسي اثر آوتاهجيد؛عربشاهي، م .٨
قتصاد ا آارشناسي ارشد ؛ پايان نامهتجاري با استفاده از تكنيكهاي همگرايي و تصحيح خطا

  .١٣٧۶،  دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي،نظري
؛ پايان ١٣٣٨ـ ٧٦غيرنفتي طي سالهاي  نيلوفر؛ بررسي عرضه صادرات، مرادحاصل .٩

  ١٣٧٨. ، دانشگاه آزاد اسالميعلوم اقتصادي ارشد  آارشناسينامه
؛ پايان اثر درآمدهاي نفتي بر صادرات غيرنفتي از آانال نرخ ارزحمد رضا؛ مقيمي، م .١٠
دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه  ،) ريزي  آارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامهنامه

  .١٣٧۴، ييعالمه طباطبا
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، رابطه مبادله بازرگاني خارجي ايران و  .١١

  .١٣٨٢سياستهاي مناسب براي بهبود آن، چاپ اول،تهران،
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