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 نرخ ارز  رابطه تولید ناخالص داخلی و  سیربر
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 استادیار،دانشکده اقتصاد،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
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 سعیدامامعلی پور-2

 اقتصاد،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،دانشکده مدرس مدعو
S20emamalipor@gmail.com 

 چکیده 

ودرسياست گذاريهاي اقتصادي نقش کليدي  است خارج بادنياي مرتبط دراقتصادهاي مهمي ارزعامل نرخ

 درکشورهاي اسالميتوليد ناخالص داخلي بر نوسانات نرخ ارزاثر  ررسياين مطالعه به باز اينرو .دارد

استفاده مي شود. از اطالعات اقتصادي کشورهاي ايران، اندونزي، اردن،  هاي تابلوييبااستفادهازرهيافت داده

کويت، مالزي، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودي، سنگال، ترکيه و امارات متحده عربي استفاده مي شود 

که  نوسانات نرخ ارز تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي   بيان مي دارد فرضيه  بررسيدر اين تحقيق 

-کشورهاي اسالمي دارد. بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل اين فرضيه قابل رد نبوده و لذا افزايش بي

 ثباتي و شدت نوسانات نرخ اسمي ارز منجر به کاهش سطح توليد در کشورهاي اسالمي دارد.  

 

  توليد ناخالص داخليکشورهاي اسالمي ، اتي نرخ ارز، : بي ثبکلمات کلیدی
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 همقدم

 وساخته وارداتي اي سرمايه الهايا ک وبرقيمت دربازارداخلي وارداتيوخدمات  کاالها برقيمت ارز نرخ

شاخص  ميدهد،درتغييرونوسان رخ ارز آزادورسمي درنرخهاي که تأثير ميگذارد. نوساناتي درداخل شده

ميباشند،اثرگذار است.براي مثال  تورم محاسبه مبناي واقع در که فروشي وعمده کننده مصرف قيمتهاي

 همراه داخليوخارجي تعادل اقتصاد حفظ به منظورنيل وبه تورم ازجمل درايران پولي اقتصاد مشكالت دررفع

مديريت  روي ارز ونرخ تأثيرتغييرقيمتها به وارزي وتوجه پولي،مالي سياستهاي بين بارشداقتصادي،هماهنگي

ها در همه دورهگذاران اقتصاد کشور بوده و هاي عمده سياستنرخ ارز در اقتصاد همواره يكي از چالش

 .برانگيزي حول نحوه تعيين نرخ ارز در جريان بوده استمباحث چالش

 هبیان مسال

در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين  کشورهاگذاران اقتصاد مساله مهمي که اکنون سياست 

است که در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟ پاسخ به اين سوال از يك طرف نيازمند بررسي 

براي نمونه سازوکار مديريت نرخ ارز در اقتصاد و از طرف ديگر نيازمند تعيين مسير بهينه نرخ ارز است. 

بررسي روند زنيم و به ديگر کشورها هم  اهميت اين مساله قابل تعميم است. کشور خودمان را مثال مي 

تغييرات نرخ ارز در دوران پس از جنگنرخ ارز در اقتصاد ايران در سير تاريخي خود، تغيير و تحوالت 

، يك نظام ارزي حداقل دونرخي 0831اي به خود ديده است. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال گسترده

 .شده بوده استل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ ارز غيررسمي )بازار آزاد( به صورت شناور مديريتشام

نرخي شناور ، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تك0830سازي نرخ ارز از سالبا اجراي سياست يكسان

ز رسمي و غيررسمي، و با گسترش شكاف ميان نرخ ار 0831شده تغيير يافت. اما از نيمه دوم سال مديريت
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 زيراقتصاد ايران عمال به نظام ارزي دو نرخي بازگشته است. سير تاريخي نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 

 نشان داده شده است. 

 

 09-76، روند نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران 1-1نمودار

 

 حدود پژوهش

 از بااستفاده درکشورهاي اسالميتوليد ناخالص داخلي   بر نوسانات نرخ ارزاين مطالعه به يررسي  اثر 

استفاده مي شود. از اطالعات اقتصادي کشورهاي ايران، اندونزي، اردن، کويت،  هاي تابلوييرهيافت داده

 .مالزي، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودي، سنگال، ترکيه و امارات متحده عربي استفاده مي شود

 فرضیه های تحقیق

 نوسانات نرخ ارز تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي  کشورهاي اسالمي دارد.  .1

 اهداف تحقیق

 .منتخب ياسالم يدر کشورها يناخالص داخل ديارتباط نوسانات نرخ ارز و  تول نييتع .1

 طي دوره زماني در اسالمي منتخب  يکشورها يبراتحقيق  به منظور آزمون فرضيهموردنظر  هايمدل     
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 باشند:به صورت زير مي 

GNP = f (LER, INF, OPEN, FDI)      (0)   

 مدل: نيدر ا

tGDP :کشور در زمان  توليد ناخالص داخليt .است 

tINF تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده :(CPI)  در زمانt .است 

tFDI :گذاري مستقیم خارجي به صورت درصدي از سرمايهGDP   به قیمت ثابت 

Openness هاي مختلفي بوده و در تحقيق حاضراز اين شاخص )درجه بازبودن تجارت( که داراي شاخص

 شود:به صورت نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي استفاده شده که به صورت زير تعريف مي

                                  (0            )
GDP

IMEX
Openness

)( 
 

توليد ناخالص داخلي  GDPواردات کاالها و خدمات و  IMصادرات کاالها و خدمات،EX(، 0در رابطه )

 .باشدمي

tLER نوسانات نرخ ارز در زمان :t .است 

 نظریه های مختلف نرخ ارز

تواند با توجه به مقتضيات هرکشور مورد استفاده قرار گيرد، مسئله هاي ارزي مختلف که مينظام عالوه بر

رد، چگونگي تعيين نرخ ارز تعادلي و پي بردن به سازوکاري است که مهم ديگري که به دليل نظري اهميت دا

در تعيين نرخ ارز چهار نظريه اصلي وجود دارد که در ذيل به آنها  شود.براساس آن تعيين مي نرخ ارز

پردازند و دو بلندمدت ميترند به تفسير تغييرات نرخ ارز در هاي سنتيپردازيم. دو نظريه اول که نظريهمي

مدت تاکيد دارند. اما وتاههاي ارز در کهاي جديدتري هستند بيشتر به نوسانات نرخنظريه دوم که نظريه

با اينكه نظريه سنتي يا »دارد: الملل بيان ميطور که دومينيك سالواتوره از اساتيد مطرح اقتصاد بينهمان

شكاري برخوردارند ولي يك نظريه جامع که ادغام دو از اهميت آ مدت هربلندمدت و نظريه مدرن يا کوتاه

 (.0831،)سالواتوره«خ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده استاين دو باشد و نظريه واحدي را براي نر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   4 

 

 رویکرد پولی

کند. ها و تعيين نرخ ارز ايفا ميتر از پرداختدر اين رويكرد، پول نقش اساسي را در ايجاد تغييرات بلندمدت

ها شده و براساس نوع نظام ارزي عدم تعادل عرضه و تقاضاي کل پول ملي موجب عدم تعادل تراز پرداخت

گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضاي پول را برقرار سازد. در اين ميها تاثير کشور بر نرخ ارز يا تراز پرداخت

 پول تابعي از جزء داخلي پايه پول ملي، جزء خارجي آن و ضريب فزاينده است:ديدگاه عرضه 

= m(D+F) SM 

جزء خارجي پايه پول ملي  Fجزء داخلي و  Dضريب فزاينده پول  mعرضه پول ملي  SMدر اين معامله 

 هستند.

ها و نرخ بهره است. البته در بيان ساده سطح تقاضاي پول نيز تابعي از درآمد حقيقي، سطح عمومي قيمت

ها اشاره شده که هرچقدر ميزان آنها بيشتر اين رويكرد تنها به دو متغير درآمد حقيقي و سطح عمومي قيمت

ها براي انجام معامالت روزمره بيشتر خواهد شد. معامله رويكرد ينگاهباشد تقاضاي پول از سوي اشخاص و 

 يل است:ساده تقاضاي پول به شرح ذ

𝑚𝑑 =
1

𝑉
 𝑝𝑦 

 توليد يا درآمد ملي اسمي است. PYسرعت گردش پول  Vتقاضاي پول  Mdدر اين معامله 

در يك نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضاي پول فزوني يابد و مقامات پولي کشور جزء داخلي پايه پول ملي را به 

ر جزء داخلي پايه پول ملي را به ميزاني ميزاني که اين افزايش تقاضاي پول فزوني يابد و مقامات پولي کشو

المللي و مازادتر که اين افزايش تقاضا را پاسخ دهد، افزايش ندهند، اين امر موجب جريان ورودي ذخاير بين

المللي موجب افزايش جزء خارجي پايه پول ملي و عرضه پول ن ذخاير بينشود، ورود جرياها مياز پرداخت

يابد. در مقابل افزايش ميزان عرضه پول در مقابل و تقاضاي پول ادامه مي شده و تا تعادل مجدد عرضه

شود که مازاد عرضه پول را ها به ميزاني ميتقاضاي آن منجر به جريان خروج سرمايه و کسري تراز پرداخت
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ل مدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولي کنترلي بر عرضه پودر کشور از بين ببرد. بنابراين در بلند

نخواهند داشت. تحت يك نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي پول موجب عدم تعادل 

المللي پول يا شود اما اين عدم تعادل به سرعت با تغيير نرخ ارز از بين رفته و جريان بينها ميترازپرداخت

در  کند.تسلط خود را حفظ مي هاي پوليشود و مقام پولي نير بر عرضه پول و سياستذخيره، ايجاد نمي

نتيجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضاي پول يك کشور در مقابل عرضه و تقاضاي پول ديگر کشورها 

بستگي خواهد داشت. شايان ذکر است که در مدل پيچيده رويكرد پولي تقاضاي پول )و در نتيجه نرخ ارز( از 

رويكرد پولي نيز در تعيين نرخ ارز تغييرات آن پذيرد.تأثير مي انتظارات تورمي و تفاوت نرخ بهره کشورها نيز

کند و نقش رو شد. اين رويكرد بيش از حد بر نقش پول تاکيد ميبا ابهاماتي روبه 0198در دوره پس از سال 

گيرد. همچنين در اين کننده نرخ ارز به ويژه در بلندمدت ناديده ميتجارت را به عنوان عنصر مهم و تعيين

هاي مالي خارجي و داخلي از جمله اوراق قرضه جانشين کاملي براي يكديگرند که در واقع رويكرد دارايي

 چنين نيست)همان منبع(.

 رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

 دارند.ثروت مالي خود را به صورت ترکيبي از پول داخلي و اوراق قرضه داخلي و خارج نگه ميها افراد و بنگاه

ي ثروت مالي به شكل نقد )پول داخلي( ريسك صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالي محروم نگهدار

 دارند.کند. البته افراد همواره مقداري پول نقد براي انجام معامالت نگاه ميمي

اوراق  در رويكرد تراز موجودي اوراق بهادار با توجه به معادالت رياضي تقاضاي افراد کشور براي پول داخلي و

نرخ بهره  iنرخ ارز  Rيابيم که در آن هاي داخلي و خارجي، به رابطه زير براي تعيين نرخ ارز دست ميقرضه

 يك ضريب است.cنرخ اوراق قرضه خارجي و  Fکل ثروت جامعه  Wنرخ بهره خارجي  *iداخلي 

𝑅 =
(𝑖 , 𝑖∗)𝑊

𝐹
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و کل ثروت جامعه و تابعي معكوس از نرخ بهره  براساس فرمول باال نرخ از تابع مستقيمي از نرخ بهره خارجي

هاي اصلي مدل به فرم ارائه شده در باال، درنظر نگرفتن مبادالت داخلي و اوراق قرضه خارجي است. از کاستي

هاي باال و همچنين مزايا و درمدل است. با توجه به رويكردها و نظريه تجاري، درآمد حقيقي و انتظارات

درخصوص الگوهاي مختلف  –رغم مطالعات متعددي که توان عنوان کرد بهف ارزي ميهاي مختلمعايب نظام

اند. انجام شده؛ نتايج يكساني حاصل نشده و گاهي نتايج متفاوت و مغاير يكديگر نيز بوده -تعيين نرخ ارز

ي آن بيني روند آتبراساس شواهد تجربي اين الگوها موفقيت چنداني در تبيين گذشته نرخ ارز و پيش

هاي گيريدر جهت» هاي جديدي در باره الگوسازي نرخ ارز ايجاد کرده است.گيرياند و اين امر جهتنداشته

ه، هاي بهرها، نرخ)سطح قيمت جديد الگوسازي نرخ ارز سعي شده در بلندمدت از متغيرهاي اساسي اقتصاد

گرايانه نيز استفاده شود. در بلندمدت ههاي تجربها و عرضه پول( و در کوتاه مدت از تحليلتراز پرداخت

هاي هاي برابري قدرت خريد، الگوهاي پولي و غيره است. تحليلاساس الگوسازي نرخ ارز مبتني بر نظريه

هاي جديد گيريگرانه است. در جهتهاي تجربهمدت دراين الگوها تلفيقي از متغيرهاي بنيادي و تحليلکوتاه

مدت ارز در قالب يك الگوي مبتني بر عوامل غيراقتصادي مورد وسانات کوتاهعمدتاً سعي بر آن است تا ن

 همان منبع(.«)بررسي قرار گيرد

 پیشینه های داخلی

تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي در در مقاله اي  (0811خانم صفري و همكاران ) -

بررسي اثر بي ثباتي نرخ  آنان تحقيق هدف ازبررسي نمودند.هاي کلي کشاورزيراستاي بند دوم سياست

.مدل بكار گرفته شده الگوي خود بود . 0811-0831ارز بر صادرات بخش کشاورزي در ايران طي دوره 

مي باشد.نتايج تحقيق رابطه معكوس بين نوسانات نرخ ارز و (ARDL)هتوضيح با وقفه هاي توزيع شد

رد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات که در آن، در مو دادصادرات بخش کشاورزي را نشان 

آيد. بنابراين، اتخاذ سياست هايي جهت تنوع بخشي و گسترش تك محصولي سخن به ميان مي

صادرات غير نفتي با از ميان برداشتن موانع و نيز راهكارهاي مناسب در اين زمينه در همه کشورهاي 
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اب ناپذير مي باشد. در اين ميان نرخ ارز در حال توسعه داراي اقتصاد تك محصولي ضرورتي اجتن

متغيري است که چگونگي سياست گذاري در زمينه آن متغيرهاي کالن اقتصادي به ويژه رشد صادرات 

 سازد.غير نفتي را متاثر مي

بر سرمايه گذاري  را تأثير نااطميناني نرخ ارز و نرخ تورم( در مطالعه خود 0810صمدي و همكاران ) -

شامل کشورهاي ايران، بنگالدش،  (،D8)در کشورهاي اسالمي عضو گروه دي هشت مستقيم خارجي 

اندونزي، مالزي، ترکيه، نيجريه، پاکستان و مصر، مورد بررسي قرار دادند. نتايج تخمين مدل بيانگر اين 

بود که متغير نرخ ارز اثر معناداري بر مدل نداشته در حالي که متغيرهاي نااطميناني نرخ ارز و 

اثر معنا داري بر سرمايه گذاري مستقيم  FDIو وقفه دوم  GDPاطميناني تورم، سهم تجارت از نا

خارجي دارند. به عبارت ديگر متغيرهاي نااطميناني نرخ ارز و نااطميناني نرخ تورم اثر معنادار و منفي 

دارد و نيز FDIاثر مثبتي بر  GDPبر سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته و متغير سهم تجارت از 

 مشاهده شد که اثر نااطميناني نرخ ارز اثرات مخرب بيشتر ي نسبت به نااطميناني حاصل از تورم دارد.

تاثير نرخ ارز واقعي و نااطميناني آن بر »( مقاله اي  را با عنوان 0811محمود گردي و همكاران )  -

آمده، تاثير منفي نرخ  ارائه نمودند. نتايج به دست« سرمايه گذاري خصوصي در بخش کشاورزي

واقعي ارز بر سرمايه گذاري خصوصي را  نشان مي داد که تاثير آن از طريق افزايش هزينه هاي 

واردات کاالهاي سرمايه اي بر تاثير مثبت ناشي از گسترش صادرات محصوالت کشاورزي غلبه کرده 

د مدت و کوتاه مدت نشان مي است. البته بايد توجه داشت که تاثير باالي اعتبارات اعطايي در بلن

دهد که کمبود منابع مالي همچنان مهمترين محدوديت سرمايه گذاري خصوصي در بخش کشاورزي 

 بوده است.     
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 های خارجیپیشینه 

ند که صرفنظر از (با استفاده از اطالعات تابلويي بخش صنعت انگليس نشان داد1119)دي ويتا و آبوت -

ثباتي نرخ ق و توسعة باال و بخش صنعت با تحقيق و توسعة پايين(، بينوع بخش )بخش صنعت با تحقي

 دار نبوده است.،  معنيFDIداشته، ولي اثر نرخ ارز واقعي بر  FDIدار بر ارز واقعي تأثير منفي و معني

هاي تايواني در چين انجام گذاري شرکتاي که در مورد سرمايه( در مطالعه1113)چينگ لين و همكاران -

گذاري مستقيم خارجي با هدف ثباتي نرخ ارز باعث کاهش سرمايهند به اين نتيجه رسيدند که بيداد

ثباتي نرخ ارز بستگي به جانشين صادرات، عالمت متغير بي FDIشود ولي در مورد جستجوي بازار مي

 ها دارد.گريزي شرکتدرجه ريسك

کشور منتخب آسيا، آفريقا و  03پانل براي هاي ( با استفاده از تكنيك داده1113)مانوپ و همكاران -

هاي ارز گذاري مستقيم خارجي و نرخ، به بررسي رابطة سرمايه0111-1111آمريكاي التين طي دوره 

 GDPپرداختند. نتايج حاصل از پژوهش آنان حاکي از آن است که اثر متغيرهاي نرخ  ارز واقعي و رشد 

منفي  FDIثباتي نرخ  ارز واقعي و نرخ ارز انتظاري روي مثبت بوده و اثر متغيرهاي تورم، بي FDIبر

گذاري پورتفوليو، صادرات، تعداد خطوط اصلي تلفن و باشد. همچنين ضريب متغيرهايي مانند سرمايهمي

GDP باشند.دار نميسرانه معني 

 روش تحقیق

 يهمبستگ قيتحق نيو همچن يفيداده ها توصي بررس وهينظر ش است و از ياز نظر هدف کاربرد قيتحقاين 

 طيشرا شتريشناخت  ب يباشد و برايم  دهيو پد داديرو كييکه هدف ان بررس ليدل نيبه ا  يفياست . توص

 باشديمدنظر م رهايمتغ نيرابطه ب قيتحق نيکه در ا ليدل نيبه ا يباشد و همبستگيموجود م
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 هادادهروش تجزیه و تحلیل 

. تجزيه و شوداستفاده مي 0هاي تابلوييروش دادهبه علت نوع داده هاي مورد مطالعه،  مطالعه دراين

تحليل ترکيب سري زماني و مقطعي و به عبارت ديگر، روش داده هاي تابلويي، يكي از موضوعات کاربردي 

اطالعات را براي گسترش روش در اقتصادسنجي است، ترکيب سري زماني و مقطعي، محيطي بسيار غني از 

هاي برآورد و نتايج نظري فراهم مي آورد. در بسياري از موارد، محققان مي توانند از داده هاي تابلويي براي 

مواردي که نمي توان فقط به صورت سري زماني و يا فقط به صورت مقطعي بررسي کرد، استفاده کنند. 

سازند و گسترش روش هاي تخمين و نتايج نظري فراهم مي هاي تابلويي، محيط بسيار مناسبي برايداده

شوندکه امكان مطالعه آنها هاي مقطعي سري زماني براي بررسي مسايلي ميمحققان قادر به استفاده از داده

هاي تابلويي، روشي براي تلفيق داده هاي فقط مقطعي يا فقط سري زماني وجود ندارد. روش دادهدر محيط

 Eviewsافزار (. براي تخمين مدل رگرسيوني از نرم1101، 1ي زماني است )بالتاجيهاي مقطعي و سر

 استفاده خواهد شد.

 متغیرها و مدل  استفاده شده در این تحقیق

 طي دوره زماني در ياسالمي منتخب کشورها يبراهاي تحقيق به منظور آزمون فرضيهموردنظر  مدل

 باشند:به صورت زير مي

GNP = f (LER, INF, OPEN, FDI)      (1) 

 مدل: نيدر ا

tGDP :کشور در زمان  توليد ناخالص داخليt .است 

tINF تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده :(CPI)  در زمانt .است 

                                                           
1-Panel Data 
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tFDIگذاري مستقیم خارجي به صورت درصدي از : سرمايهGDP   به قیمت ثابت 

Openness هاي مختلفي بوده و در تحقيق حاضراز اين شاخص )درجه بازبودن تجارت( که داراي شاخص

 شود:به صورت نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي استفاده شده که به صورت زير تعريف مي

                                  (0                              )
GDP

IMEX
Openness

)( 
 

توليد ناخالص داخلي  GDPواردات کاالها و خدمات و  IMصادرات کاالها و خدمات،EX(، 0در رابطه )

 .باشدمي

tLER نوسانات نرخ ارز در زمان :t .است 

 های تحقیقنتایج تخمین مدل و تحلیل یافته

مدل مورد استفاده در اين  شود.هاي تحقيق پرداخته ميدر بخش دوم به تخمين مدل و تحليل يافته

نرخ اسمي ارز، درجه بازبودن ، لگاريتم توليد ناخالص داخلي تابعي از شدت نوسانات زير بنابراين در معادله

هاي هاي موردنظر به منظور آزمون فرضيهباشد. مدلگذاري مستقيم خارجي ميتجارت، نرخ تورم و سرمايه

 باشند:به صورت زير مي 1111-1108تحقيق براي کشورهاي اسالمي منتخب در طي دوره زماني 

GDP = f (LER, INF, OPEN, FDI    

شود. قبل از تخمين مدل الزم هاي تابلويي پرداخته ميبه روش داده،  لدر اين بخش به تخمين مد

هاي ريشه واحدد در  به ذکر است که به دليل اندک بودن دوره زماني مورد بررسي، از آزمون

شود. در تخمين مدل به روش هاي تابلويي براي اطمينان از پايايي متغيرها استفاده نميداده

هداي  دار بدودن روش داده ليمر معني Fت ابتدا با استفاده از آزمون هاي تابلويي الزم اسداده

ليمر به صورت جدول زيدر   Fتابلويي در مقابل رگرسيون تجميعي آزمون شود. نتايج آزمون 

 باشد:مي
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 های تابلوییدار بودن روش دادهلیمر برای آزمون معنی Fنتایج آزمون  :جدول  

 احتمالارزش  درجه آزادی Fمقدار آماره 

 111/1 (00و091) 77/009

 هاي تحقيقمأخذ: يافته      

کشدور مدورد    01ليمر بيانگر اين است که يكسان بودن عرض از مبدد  بدراي تمدامي     Fنتايج آزمون 

هداي تدابلويي اسدتفاده    توان براي برآورد مددل از روش داده درصد رد شده و مي 5دار مطالعه در سطح معني

شدود.  مدي  هبرآورد مدل تجربي تحقيق پرداختد  هاي تابلويي پويا بههيافت دادهگيري از ررهبا ب هدر ادامنمود. 

 است: هشد هنتايج تخمين مدل اول در جدول زير ارائ

 برای مدلGMM نتایج تخمین مدل به روش  :جدول

prob t متغیر ضریب  انحراف معیار 

999/9 

990/9 

13/01 

88/1- 

101/1 

18/1 

11/1 

19/1- 

1-tGDP 

 ثباتي نرخ اسمي ارزبي

گذاري لگاريتم سرمايه 81/1 18/1 08 99

 مستقيم خارجي

 نرخ تورم -/1111 1 -1/8 99

لگاريتم درجه بازبودن  /118 53/1 3/9 99

 تجارت

 ضريب ثابت 9/10 81/1 39 99

F=860                                   prob= 00 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

دهد مقدار وقفه دار توليد ناخالص داخلدي  نتايج تخمين مدل به روش گشتاور تعميم يافته نشان مي

باشدد.  مي 11/1دار بر توليد ناخالص داخلي دوره جاري داشته و ضريب اين متغير برابر با تأثير مثبت و معني

-بوده که بيان مي -19/1بر با ( براerثباتي نرخ اسمي ارز )همچنين کشش توليد ناخالص داخلي نسبت به بي

درصدد   19/1ثباتي نرخ اسمي ارز، توليد ناخالص داخلي بده ميدزان   کند با افزايش يك درصدي نوسانات و بي
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 81/1گذاري مسدتقيم خدارجي برابدر بدا     يابد. کشش توليد ناخالص داخلي نسبت به متغير سرمايهکاهش مي

گذاري مستقيم خارجي، توليد ناخالص داخلي در حدود يهدهد با افزايش يك درصدي سرمابوده که نشان مي

دار بر توليد ناخالص داخلي بوده يابد. متغير نرخ تورم داراي تأثيرگذاري منفي و معنيدرصد افزايش مي 81/1

يابدد.  درصد کداهش مدي   115/1به طوريكه با افزايش يك درصدي نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي در حدود 

دار بدر توليدد ناخدالص داخلدي در کشدورهاي      بودن تجارت نيز داراي اثرگذاري مثبت و معنيمتغير درجه باز

باشد. بندابراين بدا افدزايش يدك درصددي      درصد مي 11/1منتخب اسالمي بوده به طوريكه کشش آن برابر با 

-ش مدي درصد افدزاي  11/1نسبت تجارت به توليد، توليد ناخالص داخلي در کشورهاي مورد بررسي به ميزان 

تواند زمينه افزايش صادرات و واردات را فراهم نموده و به افزايش توليد يابد. بنابراين افزايش حجم تجارت مي

ادامه براي بررسي معتبر بودن متغيرهاي ابزاري بده کدار   در ناخالص داخلي در اين قبيل کشورها منجر شود. 

ظور رفع همبستگي بين متغيدر وابسدتة بدا وقفده و     ( به من0110گرفته شده در مدل که از نظر آرالنو و باند)

شود ،فرضية صفر آزمون سارگان آن است که ابزارهدا  روند از آزمون سارگان استفاده ميجملة خطا به کار مي

آزمون سارگان باالتر باشد، بهتر است) آرالنو  P-Valueزا هستند و هر چقدر ميزان به عنوان يك گروه برون

 وجه به نتايج آزمون سارگان، که نتايج آن در جدول زير تشرح شده است. (. با ت1119و باند 

 نتایج آزمون سارگان :جدول

 (PVارزش احتمال) (dfدرجۀ آزادی) χ2 (statistic-j)مقدار 

128284/2 9 5784/0 

 مأخذ: محاسبات محقق.             

متغيرهاي ابدزاري تعريدف شدده در    مبني بر معتبر بودن 0Hبا توجه به نتايج آزمون سارگان، فرضية 

در ادامده از   باشدند. مدل رد نشده است، بنابراين متغيرهاي ابزاري مورد استفاده براي تخمين مدل معتبر مي

آزمون خودهمبستگي آرالنو و باند براي بررسي همبستگي بدين جمدالت اخدالل و اينكده آيدا روش گشدتاور       

شود. شرط آزمون آرالنو و باند اين است يا نه؟ استفاده مي( به درستي انخاب شده است GMMتعميم يافته)
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که، اگر از متغير وابسته تفاضل مرتبة اول بگيريم بايستي جملة خطا خودهمبستگي مرتبة اول داشته باشد تا 

تشدريح   محيا شود.  نتايج آزمون در جدول زير (GMMامكان استفاده از تخمين زنندۀ گشتاور تعميم يافته)

 شده است.

 نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند :جدول 

)P-Value(ارزش احتمال t آزمون مرتبه مقدار آمارۀ 

2/2202 2/9428 AR(1) آرالنو و باند 

2/0282 0/0220 AR(2) آرالنو و باند 

 مأخذ: محاسبات محقق.

مشدخص اسدت،   با توجه به نتايج آزمون خودهمبستگي آرالنو و باندد، همدانطور کده در جددول بداال      

باشدد. بندابراين روش گشدتاور    همبستگي بين جمالت اختالل از مرتبة اول بوده و از مرتبة دوم و باالتر نمدي 

 باشد.( روش مناسبي براي برآورد مدل تجربي تحقيق ميGMMتعميم يافته)

 های تحقیقآزمون فرضیه

فرضديه   يدك در اين مطالعه به منظور آزمون تأثير نوسانات نرخ ارز بر متغيرهداي کدالن اقتصدادي،    

داشت نوسانات نرخ ارز تأثير منفي بدر توليدد ناخدالص داخلدي  کشدورهاي      مطرح شده است. فرضيه بيان مي

ثباتي و شددت  يش بياسالمي دارد. بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل اين فرضيه قابل رد نبوده و لذا افزا

 نوسانات نرخ اسمي ارز منجر به کاهش سطح توليد در کشورهاي اسالمي دارد. 

 نتیجه گیری حاصل از یافته های تحقیق

فرضديه   يدك در اين مطالعه به منظور آزمون تأثير نوسانات نرخ ارز بر متغيرهداي کدالن اقتصدادي،    

نوسانات نرخ ارز تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي  کشدورهاي اسدالمي    رددابيان مي کهمطرح شده است. 
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ثباتي و شدت نوسدانات  دارد. بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل اين فرضيه قابل رد نبوده و لذا افزايش بي

 نرخ اسمي ارز منجر به کاهش سطح توليد در کشورهاي اسالمي دارد. 
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Abstract  

The issue of exchange rate volatility and its impact on macroeconomic variables such as gross 

domestic product (GDP), inflation and capital investment is important for economic planning, 

since exchange rate is an important factor in economies related to outside world and has a key 

role in economic policies. This study investigates the effect of exchange rate fluctuations on 

macroeconomic variables in Islamic countries using a panel data approach. Economic data 

from Iran, Indonesia, Jordan, Kuwait, Malaysia, Egypt, Morocco, Oman, Saudi Arabia, 

Senegal, Turkey and United Arab Emirates are used. The present study is based on the 

theoretical background and experimental literatures of studies like Condyle, Broment and 

Deynesr (2007) and Osi (2010), in which dependent variables were GDP, foreign direct 

investment and inflation rate, respectively. Explanatory variables in these equations are 

volatility and fluctuations of nominal exchange rate and the degree of trade openness. In this 

study, there were three hypotheses. The results of hypothesis testing were as follows: the first 

hypothesis stated that exchange rate fluctuations have a negative impact on GDP in Islamic 

countries. Based on the results of model estimation, this hypothesis is not rejected and 

therefore increasing volatility and fluctuations of nominal exchange rate leads to lower 

production levels in Islamic countries.  
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