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ن نرخ ارز و تولید میابررسی رابطه پویا 
 †*ناخالص داخلی در اقتصاد ایران

 

 
 

 )1(∗محمود ختائی: نویسندگان                                  
 )2( ∗ ∗یونس غربالی مقدم                    

 
 چکیده

 شده در مورد اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولیدات کشور، نظرهای متفاوتی مطرح
با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق . است

نرخ ارز، در این مقاله رابطه میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی کشور با روش 
ARDL   مبنای اصلی تحقیق "ادواردز" بررسی شده و الگوی 1379-1338در دوره 

دولتی و خصوصی، حجم نقدینگی     گذاری بخش رمایهبا کمک متغیرهای توضیحی س. است
. و انواع نرخ ارز تغییرات تولید ناخالص داخلی و میزان اثرپذیری آن مطالعه شده است

اقتصاد ایران،  این تحقیق، بر خالف بسیاری از نظرهای مطرح شده در مورد ساسبرا

                                                           
بررسی رابطه علی پویا بین «تحت عنوان مقدم  یونس غربالی کارشناسی ارشد ،این مقاله برگرفته از رساله  †

کده اقتصاد دانشگاه  در دانش1381 که در تیر ماه سال است »نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران
 . عالمه طباطبائی به راهنمائی دکتر محمود ختائی به اتمام رسیده است

 

  عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی* 

   کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبائی **
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 به طوری که ؛قرار استمیان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیفی بر
تولیدات کشور افزایش نشان ) افزایش نرخ ارز حقیقی(با کاهش ارزش خارجی پول ملی 

ثیر چندانی در افزایش تولیدات أ افزایش نرخ ارز اسمی نیز ت،به همین ترتیب. دهد نمی
توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نیز برای بررسی چگونگی تغییرات تولید . ندارد

 .  یید نمودأگیری قبلی را ت خالص داخلی کشور مورد توجه قرار گرفت که نتیجهنا
 

 مقدمه
 که گروهـی از     جایی تا ،شود ها قلمداد می    یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری        ،نرخ ارز 

 از. کننـد   از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد مـی          ، کشورهای درحال توسعه    در کارشناسان بخصوص 
 هاهایی است که قدرت اقتصادی کشور   ترین شاخص   تولید ناخالص داخلی نیز یکی از مهم       ،سوی دیگر 

ای  ه برای اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیـت ویـژه            ئلاین مس . سازد را نمایان می  
 لـی آنهـا  تولیـد داخ رشـد  ، زیرا برای جبران عقب افتادگی در این کشورها توجه خاصـی بـه           بوده است 

 مهم  ،ثیرگذاری را در رشد تولید داشته باشد      أی متغیرهایی که بیشترین ت    یشناسااین جهت    از   وشود   می
 . است

 کـه   اسـت از موضـوعاتی     بـر آن     مؤثرو عوامل   این دو متغیر مهم اقتصادی      میان  ی روابط   یشناسا
 نیـز ارائـه شـده      صتناقم یمختلف و گاه  های   ه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و نظری        توجههمواره  
 . است

متغیرهـای  اینکـه   ای با تولید ناخالص داخلی دارد و یـا            که نرخ ارز چه رابطه     ئله،پاسخ به این مس   
منظـور   بـه    ،دهنـد  مـی  العملی را نشـان    نرخ ارز چه عکس     وارده بر  های تکانهکالن اقتصادی در برابر     

هدف . حائز اهمیت است  گزاران اقتصادی نیز    در زمینه کاربردی برای سیاست     های اقتصادی  ریزی برنامه
برای . بررسی رابطه پویای میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است              ،اصلی این مقاله  

های دیگر بررسی     سه تفکر کینزی، جذب، پولی و دیدگاه       مطابق ابتدا مبانی نظری موضوع      ،این منظور 
الگـوی ادواردز و    از  ها توضـیح داده شـده و         نگی الگو و داده    چگو ،سپس در قسمت دوم مقاله    . شود می
 ،در قسـمت سـوم    . دشـو   در این فصل اسـتفاده مـی       مؤثرهای نرخ ارز به صورت اسمی، حقیقی و          داده

اساس آن رابطه میان سه نوع نرخ ارز با تولید ناخـالص داخلـی              و بر الگوی معرفی شده برآورد گردیده      
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اله با کمک تابع عکس العمـل آنـی و تجزیـه واریـانس بـه سـاختار       قسمت چهارم مق  . شود میبررسی  

    .قسمت پایانی الگو به نتایج و پیشنهادهای حاصل از مقاله اختصاص دارد. پردازد پویای الگو می
 

 ات نظری مطالع. 1

نمـایی واردات سـبب    نمـایی صـادرات و گـران      بـه دلیـل ارزان    کاهش ارزش پول داخلی از یک طرف        
، عرضه کل را های وارداتی  افزایش قیمت نهاده از طریق،رف دیگرطاز ص صادرات گشته، افزایش خال
 بستگی خواهد داشت که تقاضـا و        ،ثیر خالص کاهش ارزش پول داخلی بر تولید       أ ت ،لذا. دهد کاهش می 

 چنانچه افزایش در تقاضای کـل بـیش از کـاهش            ، دیگر به عبارت . عرضه کل به چه میزان تغییر یابد      
افـزایش   اما اگر میزان کـاهش عرضـه کـل بـر          . شود کل باشد، باعث اثر انبساطی بر تولید می       عرضه  

 ، خنثی بودن اثر تغییر نـرخ ارز بـر تولیـد           . اثر انقباضی بر تولید خواهد داشت      ،تقاضای کل پیشی بگیرد   
ید خنثـی   یکدیگر را بر تول   عرضه کل برابر شده و اثر        -تقاضای کل ات   که تغییر  آید به وجود می  زمانی  
ها و تمایزهای مربوط به تعیین اثر نرخ ارز بـر تولیـد از          تفاوت). 2 ص   ،1372بهمنی اسکویی،   (. نمایند

 هـا  فـروض اساسـی ایـن مـدل       . شـود  ، جـذب و پـولی بیـان مـی         )کشش(طریق رویکردهای کنترلی    
 . کید بر طرف تقاضای اقتصاد استأپذیر بودن قیمت، درجه استفاده از ظرفیت و ت انعطاف

کنـد   ، محصول را تعیین می که طرف تقاضاشود ها فرض می  رویکرد کششی در مدل کینزی          برابر  
 .)47 ص خیابانی،( اثر کاهش اسمی ارزش پول بر محصول و اشتغال مثبت خواهد بود  بر طبق آنو

  واقـع  مـؤثر  کـه سیاسـت فـوق زمـانی          نماید  می بیانبرداشت جذبی از کاهش ارزش پول داخلی        
هـا از سـمت       هزینـه  ، بـه عبـارتی    ؛هـا را داشـته باشـد       انتقال هزینه   توانایی در  اول اینکه،  :که دشو می

 ،هـا شـود     منجر به کـاهش هزینـه      دوم اینکه، . کاالهای خارجی به سمت کاالهای داخلی حرکت کند       
لیدی خالی تو های ظرفیت ،دراین صورت اگردراقتصاد. توجه به سطح درآمد کاهش یابد ها با یعنی هزینه

 .  خواهد شدحقیقیها باعث افزایش محصول  و منابع استفاده نشده وجود داشته باشد، انتقال هزینه
این روش فـرض    .  متقابل بین بخش خارجی و بخش پولی اقتصاد توجه دارد          آثاربرداشت پولی بر    

م یـ  طـور دا   به) بدون توجه به نرخ بهره    ( و آربیتراژ    )PPP(کند که نوع مطلق برابری قدرت خرید         می
 کاهش ارزش اسـمی پـول اثـری    ،با این فرضیات. شود برقرار است و ازمنابع به طور کامل استفاده می    
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 کاهش ارزش اسمی پول اثر یـک بـه یـک بـر              ،ی قدرت خرید  برزیرا براساس نظریه برا   .  ندارد برتولید
هـا،    پرداخـت  ترین مـدل برداشـت پـولی از تـراز            براساس ساده . های داخلی خواهد داشت    روی قیمت 

ادواردز، ( کوتاه مدت و یا بلند مدت ندارد        و یا اشتغال در    حقیقیتولید   کاهش ارزش پولی هیچ اثری در     
 .دهد جدول زیر آثار کاهش ارزش پول داخلی بر تولید را در سه مدل فوق نشان می. )89، ص 1373

 
  کاهش ارزش پول داخلی بر تولیدآثار . 1جدول 

 تولید کل مدل
رویکرد ( ده کینز مدل سا
 )کششی 

اگر تقلیل ارزش پول داخلی سبب بهبود تراز  جاری به پول داخلی شود ، تولیـد                 
 .یابد کل در کوتاه مدت و بلند مدت افزایش می

 .در صورت وجود منابع بالاستفاده تولید ممکن است افزایش یابد مدل جذب

 نداشته و تولید در اشـتغال کامـل         هیچ اثری در کوتاه مدت و بلند مدت بر تولید          مدل پولی
 .قرار دارد

 
اثر مثبت یا خنثی    تواند بر تولید     داد چگونه ارزش پول می     که توضیح می  های باال    هبر خالف نظری  

های نظری دیگری نیز وجود دارد که احتمال اثر منفی کاهش ارزش پول بر تولید را             بحث ، باشد هداشت
 . دهد توضیح می

مورد کشـورهای صـنعتی واردکننـده نفـت           این مسئله را در    )1982،  1981( 1دورنبوش و اسمیت  
ین بـودن کشـش در قیمـت واردات و صـادرات در ایـن          یآنان معتقدند که به علت پـا      . اند هبررسی کرد 

 .  حقیقی منفی بر تولید داشته باشدآثارکشورها، کاهش ارزش پول ملی احتماالً 
 و نیز مطالب طرفداران مکتب ،چارچوب ارائه شده کینز از، با استفاده )1978 (2کروگمن و تیلور

 نشان دادند که کاهش ارزش پول داخلی اثر انقباضی بر تولید و ،پولی و مفروضات مربوط به آن
ط در همه کشورها بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته یبه اعتقاد آنان تمام این شرا. اشتغال دارد
 ناشی از کاهش ارزش پول داخلی بیشتر از احتمال رونق آن کند و در این کشورها رکود صدق می

 . است

                                                           
١. Dornbush & Schmid 
٢. Krugman. P & L. Taylor 
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های سمت عرضه نیز وجود دارد که از طریـق آنهـا،          عالوه بر آثار طرف تقاضا، تعداد زیادی کانال       

 مطـرح ییـد ایـن نظریـه    أدو بحـث را در ت  )1979(برونـو  .  تواند انقباضی باشـد    کاهش ارزش پول می   
هـای    هزینه داده  ،یک کشـور در حال توســعه، با کاهش ارزش پول داخلی         اینکه در    مبنی بر کند،   می

 بـاال  ،های داخلی نیسـتند    وارداتی هستند و به راحتی قابل جایگزین توسط داده        چون  مورد نیاز صنعت،    
هـا    که وابسته به بانک    ،شان را  ها به سرمایه در گردش     همچنین، کاهش ارزش پول، نیاز بنگاه     . رود می

های بهره و تقاضای وجوه را افزایش        این امر نرخ  . ، افزایش خواهد داد   ندی اعتبارات آنهاست  ب و سهمیه 
اثر مثبت تولید افزایش یافته به      از این رو،    . ها شود  دهد که ممکن است منجر به کاهش تولید بنگاه         می

ر کوتاه مدت،   خیر عمل کنند، د   أهای نسبی با ت    اگر قیمت . شود خنثی می  های نسبی باالتر   وسیله قیمت 
ای و بازار مـالی،   مدلی را برای کاالهای واسطه    ) 1986(وینبرگن  . امکان اثر منفی بر عرضه کل هست      

هـای کاالهـای واردات بـر حسـب پـول            ثیر کاهش ارزش پول بر هزینـه      أبسط داد و مانند برونو، بر ت      
اثر تغییرات برابـری    به  ن  وی همچنی . کید نمود أثیر منفی آن بر سرمایه در گردش ت       أداخلی، به عالوه ت   

 .پرداخـت های خارجی و بر دستمزدهای اسمی در غیـاب شـاخص دسـتمزدها               های بدهی  بر بازپراخت 
 ).49صخیابانی، (

 
 ها معرفی الگو و داده. 2

وی مدل تولید ناخالص داخلـی      . است) 1986( بر گرفته از مدل ادواردز       مقالهاین   الگوی پیشنهادی در  
 مـرتبط سـاخته   )E( و نرخ ارز اسـمی  )TOT( رابطه مبادله ،)M( سیاست پولی ،  )G(را به سیاست مالی     

 . است
 سیاست مالی مـورد     مورد و بخش خصوصی در      گذاری بخش دولتی   در الگوی پیشنهادی، سرمایه   

 از  .شاخص سیاست پولی در الگو منظـور شـده اسـت          حجم نقدینگی به عنوان     . توجه قرار گرفته است   
 در دست نبود، 1369ا ت 1358ام ساالنه مربوط به قیمت صادرات و واردات ازسال آنجایی که آمار و ارق

 ، ولی  با جایگزینی نرخ ارز حقیقی به جای نرخ ارز اسـمی             ؛شد  رابطه مبادله حذف می    بایست بناچار می 
قی رابطه مبادله و نرخ ارز حقی     ) 1986(شود و به تغبیر دورنبوش       که نوعی رابطه مبادله را نیز شامل می       

 .  شود  این مشکل تا حدود زیادی حل می،رسانند مفهوم واحدی را می
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 اما از آنجا که کشورهای درحال توسعه عموماً بـا تعـدد نـرخ ارز بـه اشـکال گونـاگون رسـمی و                       
در . اسـت کار گرفته شده از جمله مسائل مطـرح         ه   انتخاب نرخ ارز ب    بنابراین، ،رسمی مواجه هستند  غیر

  :استشده موارد ذیل در خصوص نرخ ارز توجه مقاله به سازی این مطالعه الگو بررسی و
صـادرکنندگان شـاخص     توانـد بـرای واردکننـدگان و        نرخ ارز اسمی در معامالت خارجی نمـی        .1

 نیـز ط تـورمی    یهمچنـین در شـرا    .  آیـد  شمارها به    ها و دریافتی   مناسبی جهت محاسبه مقدار پرداختی    
 .جی باشدبیانگر قدرت رقابت خارتواند  مین

  ، که صادرکنندگان، یا واردکنندگان، با آن درگیر هسـتند         ، نیز صرفاً قیمت ارزی را     مؤثر نرخ ارز    .2
گیری هزینه تولید کاالها     ها و تراز تجاری، اندازه     ، برای تحلیل تراز پرداخت    از این لحاظ  . دهد نشان می 

. تواند سودمند باشد   ین قدرت آن نمی   ان رقابتی کشور و روند واقعی نرخ ارز تعادلی و تعی          توو تشخیص   
 .دهد تاحد زیادی موارد فوق را پوشش می نرخ ارز حقیقی ،این رو از

 با توجه به اینکه برآیند مجموعه تحوالت پولی، مالی و تجاری به نحـوی در بـازار      ،از سوی دیگر  
هـای    چگونگی فعالیـت   بازار موازی ارز در مقایسه با بازار رسمی به جهت         یابد و    موازی ارز انعکاس می   

مند  های اقتصادی از مزیت نسبی بهره      اقتصادی و ارائه اطالعات برای تنظیم، تدوین و اعمال سیاست         
نکته .  نرخ ارز بازار موازی ارز در مقابل نرخ ارز رسمی ترجیح داده شد     ؛)64 ص   ،1378 کازرونی،(است  

ن بود کـه نـرخ ارز کـدام کشـور انتخـاب              ای شد، باید به آن توجه می    این تحقیق   دیگری که در فرایند     
در بـازار ارز ایـران دارا    سهم غالبی را) دالر( پول رایج ایاالت متحده  اینکه،شود؟ در این خصوص اول   

 به عنوان نماینده سایر     ، برآورد رابطه بلند مدت بین دالر ایاالت متحده و مارک آلمان           دوم اینکه، بوده،  
های ارز  ـ گرنجر نشان داد که رابطه همسوی بلند مدت بین نرخ انگلهای ارز با  استفاده از روش    نرخ

ثیر خود را به نوعی بـه سـایر         أهای خارجی در حداقل زمان ت      تغییرات در هرکدام از پول      و ،وجود داشته 
بنابراین مجموعه دالئل فوق نشان داد کـه بـه کـارگیری قیمـت دالر ایـاالت        . دهند ها انتقال می   پول

 مدل نهایی   ،لذا. ر موازی ارز به صورت نرخ ارز حقیقی از پشتوانه محکمی برخوردار باشد            متحده در بازا  
 : به صورت زیر استمقالهبه کار گرفته شده در این 

tW١PRIINVPUBINV,,٢M,
P
EPfGDP +
∗

= 












 )1(                                       
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 که در آن 

GDP  =   69به قیمت ثابت سال تولید ناخالص داخلی 

P
P *E = نرخ  ارز حقیقی 

 Mحجم نقدینگی= ٢ 
PUBINV = 69 به قیمت ثابت سال گذاری بخش دولتی سرمایه 

PRIINV = 69به قیمت ثابت سال گذاری بخش خصوصی  سرمایه 

W١t = ندهست اخالل  یاجزا . 
صی و دولتـی بـا      گذاری بخش خصو   رود که روابط بین سرمایه     بنابراین، از نظر تئوریک انتظار می     

 .باشد) مثبت یا منفی(تولید مثبت، و حجم نقدینگی و نرخ ارز با تولید نامشخص 
بدین ترتیب براساس تعریف نـرخ ارز       . دش، از نرخ ارز اسمی استفاده       حقیقیبرای محاسبه نرخ ارز     

ل های داخلی و خارجی تعدیل نمـودیم کـه از فرمـو            حقیقی، نرخ ارز اسمی را نسبت به شاخص قیمت        
                    . کند زیر تبعیت می

P
PNER

P
PNERRER

*

* .
/$١

/
==  

 

 شـاخص بهـای کاالهـا و خـدمات     P نرخ ارز اسمی، NER نرخ ارز حقیقی، RERدر رابطه فوق    
  معـرف دالر   $ شاخص بهای کاالها و خدمات مصـرفی کشـور ایـاالت متحـده و                  *Pمصرفی ایران،   

 . است
 برخـوردار   آهسـته  از یک روند صـعودی       1350ارز حقیقی تا سال     دهد که نرخ      نشان می  1نمودار  

روند نزولی به خود    نرخ ارز حقیقی    ، ارزش پول ملی افزایش یافته و        1357 تا 1351 از سال    .بوده است 
 این روند  از حالـت صـعودی برخـوردار شـده و           ،1357با افزایش ناگهانی نرخ ارز از سال        . گرفته است 

 منفی ، شیب1372سازی ارز در سال  به طوری که تا آغاز برنامه یکسان.  استیافته ادامه 1366تاسال 
 . گیرد  حالت نوسانی به خود می، افزایش در شیبیشده و مجدداً با اندک
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 1379-1338های   روند نرخ ارز اسمی و حقیقی طی سال.1نمودار 
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 از یـک  1355سـال    ترین متغیر کالن اقتصادی تا     ی از مهم  تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان یک       

 نیز بر روند صعودی آن افزوده       1353 نفتی سال    تکانه به طوری که     ،روند صعودی برخوردار بوده است    
 به بعد معکوس شـده  1355 از سال   متغیر شیب این    ،شود  مالحظه می  2گونه که از نمودار      همان. است

نقالب اسالمی ایران و تحریم نفتی و آغاز جنگ تحمیلی شیب نزولـی      به همراه وقوع ا    1359و تاسال   
  تولید ناخالص داخلی روند مثبت داشته و مجـدداً بـا  1365 تا سال  1360از سال   . ادامه داشته است  آن  

  رونـد   بـه بعـد    1365سـال    از.  و کاهش درآمدهای ارزش شاهد شیب منفی هستیم        1365 نفتی   تکانه
 .  استبودهمثبت 

لید ناخالص داخلی بدون نفت نیز دقیقاً آهنگ تغییرات تولید ناخالص داخلی با نفت را طی                روند تو 
 .دهد  می  را نشان تولید ناخالص داخلی با نفت و نرخ ارز حقیقی روند تغییرات این دو3نمودار . نماید  می

 
 الگو برآورد. 3

رابطه تعادلی بلند مـدت     نای وجود   مع نه تنها    ،ای از متغیرهای اقتصادی     بین مجموعه  1گراییوجود هم 
ه ب الگو ب  ی سازگاری از ضرا    برآورد کامالً  ،OLSتوان با استفاده از روش        بلکه می  ست،بین این متغیرها  

                                                           
١. Cointegration 
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 ی متغیرهـای مـدل تحقیـق      یبه همین منظور آزمون یوهانسون نیز برای تشخیص همگرا        . دست آورد 

سـفانه  أامـا مت  . مدت بین متغیرها برقرار اسـت     ی بلند   ی که یک رابطه همگرا    ه و نشان داد   گرفتهبه کار   
 بـه دلیـل در نظـر        ، در برآورد رابطه بلند مـدت      OLSاستفاده از روش     وقتی حجم نمونه کوچک است،    

. برآورد بدون تورشی را ارائـه نخواهـد داد         های پویای کوتاه مدت موجود بین متغیرها،       نگرفتن واکنش 
ی کوتاه مدت را    یلگوی کاملی را مورد توجه قرار دهیم که پویا        ورد ا  رسد برآ   به نظر می   ی منطق ،بنابراین

 . ب الگو با دقت بیشتری برآورد شودیدر خود داشته باشد و در نتیجه موجب شود تا ضرا
 

 1379-1338های   روند تولید ناخالص داخلی با نفت وبدون نفت طی سال.2نمودار 
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 1379-1338 های الص داخلی و روند نرخ ارز حقیقی طی سال تولید ناخ.3نمودار
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مـورد توجـه قـرار       ،ی که برای رابطه ایستای بلند مدت مدل مورد استفاده در تحقیـق            یالگوی پویا  
 بـه   یم،ب بلند مدت الگـو دسـت یـافت        ی بدون تورشی از ضرا    برآوردهای نسبتاً به   کمک آن    ه تا ب  گرفت
  :رت زیر استصو
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 .  مشهور است )ARDL(های گسترده  الگوی خود توضیح با وقفهاین الگو به  
 

 رز حقیقی و تولید ناخالص داخلی نرخ ا)الف
 .شده است برآورد )(٢=m با قرار دادن دو وقفه و Microfit افزار با استفاده از نرم) 1(رابطه 

با توجه به معیار قرار دادن ضابطه .  است)١+m(١+k= 35 = 243های برآورد شده برابر با   رگرسیون
 .  ارائه شده است2 در جدول  Microfit ط بهترین مدل انتخاب شده توس )SBC(شوارتز ـ بیزین 

 ه و کمیـت آمـار     (١=P) های متغیـر وابسـته تنهـا یـک بـوده           بر اساس ضابطه مذکور تعداد وقفه     
 : به صورت زیر است محاسباتی

٧٫١٢
٠٫٠٩١١
٠٫۶۴٨٨

١α̂S
١١α̂ ==

−
 

 95 طبق جدول در سطح اطمینـان        ،1 بنرجی، دوالدو و مستر    ازاز آنجاکه کمیت بحرانی ارائه شده       
 گیـریم رابطـه تعـادلی بلندمـدت بـین          نتیجـه مـی   . شـود  مـی   رد H. فرضیه   ، است -60/4درصد برابر   

گذاری بخش خصوصـی     نای ضریب با وقفه سرمایه    ب به استث  ی تمامی ضرا   و های الگو وجود دارد    متغیر
)1- ( LPRIINV  درصد معنی دارند95 که در سطح اطمینان . 

هـای   آماره.  درصد است که نشان از قدرت توضیح دهندگی باال دارد          99برابر با    R٢ ضریب تعیین 
زمـان در   آزمون همبستگی سریالی، تصریح الگو، نرمال بودن و ناهمسانی واریـانس کـه بـه طـور هم                 

 .  نشان از خوبی برازش الگو دارد و قابلیت اطمینان برآورد فوق را باال برده است؛جدول آمده است
                                                           

١ . Banerjee, Dolado & Mester 
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 2جدول 

Autoregressive Distributed Lag Estimates 
ARDL(١،٠،١،٠،١) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 

********************************************************************
Dependent variable is LGDP 

observations used for estimation from ١٣۴٠ to ١٣٧٩40 
******************************************************************** 
Regressor                  Coefficient              Standard Error            T-Ratio[Prob] 

LGDP(-١)                      .٣۵٣٫٨                  ٠٩١١٠٣                          ١٢٧۵۵[٠٠١.]٨ 
LRER                         -.٠۴۶٨٧۵                         .٠١۶۴٣۴                 -٢٫٨۵[٠٠٨.]٢٣ 
LM٠٩٧.                         ٢٣٨٣٠.                              ٢۵٩۶                  ٢٫۴۴[٠٢١.]١٧ 

LM٣.-                        (١-)٢۵۵[٠٠١.]٣٫٨٢٠٧-                 ٠٩٣١٣٠.                         ٨٣ 
LPOBINV                      .١۶۴۶٠٢.                         ٠۵۶٧۴                  ۶٫۴[٠٠٠.]١١٣ 
LPRIINV                       .٠٢٣٢٩.                         ١٢٩٣٠۵                  ۵٫۵۵٠۶[.٠٠٠] 
LPRIINV(-١)               -.٠۵٠٢٧٨٠.                         ٢٨٨٩۶                -١٫٩٠٢١[.٠۶۶] 

INTP                             ۴٫۶۶٧٨                           .۵۶٨٫٢٨                 ٣٣٣۶[٠٠٠.]٢ 
T                                  .٠۴٠٠.                        ٨٣٨٨۶۴٠۶٧٫                 ٧۵۵[٠٠٠.]٢٧ 
***************************************************************** 

R-Squared                                  .٩٩٧۵۶        R-Bar-Squared                        .٩٩۶٩٣ 
S.E. of Regression                    .٠٣٢۵٨٣       F-stat.   F(  ٣١  ,٨)            ۵٨١٫۶[.٠٠٠] 
Mean of Dependent Variable    ١٠٫٠٨٣١      S.D. of Dependent Variable    .۵٨٧۶١ 
Residual Sum of Squares         .٠٣٢٩١٢      Equation Log-likelihood        ٨۵٫٢٩٨٧ 
Akaike Info. Criterion             ٧۶٫٢٩٨٧      Schwarz Bayesian Criterion   ۶٨٫۶٩٨٧ 
DW-statistic                             ١٫٨٨٩٣         Durbin's h-statistic         .۴٢٨١٨[.۶۶٩]  

********************************************************************  
Diagnostic Tests 

******************************************************************** 
         *Test Statistics    *                 LM Version       *                  F Version*      

******************************************************************** 
 *A:Serial Correlation *CHSQ (١) =  .٠۶۴٨۵۵[.٧٩٩]*F(٣٠ ,١) =  .٠۴[٨٢٧.]٨٧٢٠* 
 *B:Functional Form   *CHSQ (١) =   .٩۵٠٨۵[.٣٣٠]*F(٣٠ ,١) =   .٧٣٠۵[٣٩٩.]٠* 

 C:Normality              *CHSQ (٢) =   .۶۶٩٠۵[.٧١۶]*            not applicable* 
 *D:Heteroscedasticity*CHSQ (١) = .٠٢٠۵۴۴[.٨٨۶]*F(٣٨ ,١)=  .٠١٩۵[٨٩٠.]٢٧* 
******************************************************************** 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlatio 
  B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

 C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 
  D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 
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 بیـزین   –  براساس ضابطه شوارتز      ARDLب بلند مدت مدل برآورد شده از روش         ی ضرا ،بنابراین
  : زیر استبه صورت

LGDP=٠٧٢.-٧٫٩LRER-.١٨١LM١١٧.+٢LPRIINV+.٢۵٣LPOBINV+.٠٧۴T )3(           

(۶٫٢٠)          (٩٫٧۴)         (٢٫٧۴)     (-٣٫٣۴)   (-٢٫٧۴) (-٢٣٫١٢)  
دهد که یـک رابطـه منفـی        نشان می  ،رساند  که مدل پویایی بلند مدت را به اثبات می         ،این معادله 

 اگر هدف   ، دیگر بیانبه  . قی و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران وجود دارد         ضعیف بین نرخ ارز حقی    
 این اجـازه    ،ط اقتصادی ایران  یساختار و شرا   دولت از کاهش ارزش پول داخلی رشد تولید حقیقی باشد،         

 با فرض ثبات سایر عوامل،    ) تضعیف پول ملی  (را نخواهد داد و با افزایش یک درصد در نرخ ارزحقیقی            
 همچنین در بـرآورد مزبـور،     . یابد می درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز کاهش         07/0 بلند مدت در  

 امـا  ،شـود  دیـده مـی   )18/0( یک رابطه منفی نیز بین میزان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به اندازه
 . گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید حقیقی دارند سرمایه

  ARDLیح خطای  مرتبط بـا رابطـه تعـادلی بلنـد مـدت کـه از روش                    مدل تصح  ،از سوی دیگر  

 . به صورت زیر است، برآورد شده

)4(                 D(LGDP)=-.٠۴۶D(LRER)+.١٢۵D(LPRIINV)+.١۶۴D(LPOBINV)          
     (-٢٫٨۵)                    (۵٫۵۵)                         (۶٫۴١) 

+٠٫٢٣٨D(LM٢)-٠٫۶۴٨ecm(-١)+٠٫٠۴٨T+۴٫۶۶٨ 
 (٧٫۵۵)       (٨٫٢٨)     (٢٫۴۴)                                             (-٧٫١٢)  

R٠٫٨٣=٢                         D-W=١٫٨٨                            F=٢۶ 
 درصـد معنـی دار   95ب در سـطح اطمینـان بـاالی         یشود تمامی ضـرا    گونه که مالحظه می    همان

. دارد است که نشـان از قـدرت توضـیح دهنـدگی بـاالی مـدل                 83/0 برابر   R٢ضریب تعیین   . تندهس
 64/0دهد در هر سال   برآورد شده است و نشان می–64/0ضریب تعدیل یا ضریب تصحیح خطا برابر   

 تعدیل بـه سـمت تعـادل        ، بنابراین .شود از عدم تعادل یک دوره در رابطه مزبور در دوره بعد تعدیل می            
 . دهد  خوبی را ارائه میمدت نسبتاًلندب
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 گـذاری بخـش خصوصـی،      سـرمایه   مربوط بـه ضـریب تغییـرات نـرخ ارز حقیقـی،            )t(های   آماره
دار بودن   حجم نقدینگی و متغیر روند نیز باالتر از دو بوده و نشان از معنی              گذاری بخش دولتی،   سرمایه

 . ب داردیضرا
حجـم پـول و      تـورم،  د فوق متغیرهای مختلف موهـومی،     در بررسی و برآور   باید یادآوری کرد که     

 و بهترین مدل برآورد شده مرتبط بـا         شد،های مختلف آزمون     تولید ناخالص داخلی بدون نفت در وقفه      
 .نرخ ارز حقیقی به شرح فوق مورد تفصیل قرار گرفت

 
 ارز اسمی و تولید ناخالص داخلی  نرخ )ب

 به بررسی رابطه بـین   ، نرخ ارز حقیقی در الگوی اصلی تحقیق       حال با قرار دادن نرخ ارز اسمی به جای        
 مطابق روش قبلی بوده و با قـرار دادن      ،روش برآورد . پردازیم نرخ ارز اسمی و تولید ناخالص داخلی می       

آید کـه بـه      دست می ه   رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای مدل ب        ،دو وقفه و ضابطه شوارتزـ بیزین     
 . صورت زیر است

(۶٫۵۴)         ٢٫١٣)(             
٠٫٠٧٣T٠٫٧۴LM٢             

     (٧٫۴٨)                (١٫۵٨)                (-٢٫۵۵)         (١٨٫۶٨)             
NV٠٫٢١٢LPOBINV٠٫٠٧٣LPRII٠٫١٠١٣LNER٧٫۵١LGDP

−
+−

++−=

)5    (  

 بین نرخ ارز اسمی و تولیـد ناخـالص داخلـی وجـود     ،برآورد یک رابطه منفی ضعیفاین بر اساس  
بـا فـرض ثبـات سـایر عوامـل در            ،) تضعیف پـول ملـی    (با افزایش یک درصد نرخ ارز اسمی          و ،دارد
 یـک   مبینحجم نقدینگی   ضریب  . یابد ولید ناخالص داخلی حقیقی کاهش می      درصد ت  10/0 مدت،بلند

گـذاری بخـش     به استثنای ضـریب سـرمایه     .  است 11/0رابطه منفی با تولید ناخالص داخلی به میزان         
 تمـامی   ،دهـد  و رابطه ضـعیف را نشـان مـی         دار است   درصد معنی  87خصوصی که در سطح اطمینان      

وصی با دولتـی    گذاری بخش خص   مقایسه سرمایه . دار هستند   درصد معنی  95ب در سطح اطمینان     یضرا
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گذاری بخش دولتـی     دهد که در بلندمدت سرمایه     در میزان اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی نشان می        
 .ثیر بیشتری داردأبر تولید ت

  : مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلند مدت به صورت زیر است

D(LGDP)=۵٠٫٠٧١-٫٣٢D(LNER)+١١٨ .٠D(PRIINV)+.١۵٠D(POBINV) )6  (  
                               (٧٫٣٢)           (-٢٫٣٨)       (۴٫٠٨)              (۵٫۶۶) 

+٠٫٢٨١D(LM٢)-٠٫٧٠٨ecm(-١)+٠٫٠۵٢T 
(٢٫٩٠)           (-٧٫٠۶)        (٢٢ .٧) 

R٠٫٨٢=٢          D-W=١٫۶۴           F=٢۴٫٠۶ 
 درصـد معنـی دار      95طمینـان بـاالی     ب در سطح ا   ی تمامی ضرا  ،شود گونه که مالحظه می     همان 

ی یدهنـدگی بـاال     مبین این است که مدل از قدرت توضیح        ، درصد 82 برابر   R٢ضریب تعیین   . هستند  
 از عدم 7/0دهد در هر سال      است که نشان می    708/0ضریب جمله تصحیح خطا برابر      . برخوردار است 

 خـوبی در   از سرعت تعـدیل نسـبتاً  ،بنابراین ،شود ای در رابطه مزبور در دوره بعد تعدیل می       تعادل دوره 
 . حرکت به سمت تعادل بلند مدت بر قرار است

 
 خالص داخلیتولید نامؤثر نرخ ارز  )ج

 مـؤثر  نرخ ارز    ،سومین و آخرین نرخ ارز مورد نظر در بررسی رابطه بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی                
  :بلندمدت آن به صورت زیر استرابطه  روش برآورد مطابق دو روش قبلی بوده و. است

)7( LGDP=۶٠٫٠٢+٫٣٢LEER+٠٫١٨٠LPRIINV+٠٫٢۴LPOBINV-٠٫١٧LM٠ .٠+٢۶۴T 
     (٢١٫۴١)    (١٫٠٠)            (۴٫۵۴)                (٨٫۶٨)            (-٣٫٠١) (۵٫١٢)    

 و  مـؤثر ن نرخ ارز     برخالف دو نرخ ارز بررسی شده هر چند به میزان ناچیز بی            ،معادلهاین  براساس  
معنـی بـوده و       لـذا بـی    ،  اسـت   ١٫٠٠=t از آنجا که آماره      ،وجود دارد رابطه مثبت    یتولید ناخالص داخل  

 .  درصد قابل اعتماد نیست95ب آن در سطح اطمینان یضرا
 و انتخـاب    ،های ارز بررسی شده و حذف و اضافه نمودن برخـی متغیرهـا             با عنایت و توجه به نرخ     

 نتایج  مؤثر نرخ ارز    اول اینکه  ؛توان به این جمع بندی رسید      ، می مذکوروردی در روابط    بهترین مدل برآ  
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های ارز اسمی و حقیقی نتایج قابـل          اگرچه نرخ  دوم اینکه، . های دیگر ارائه نداد    خوبی را نسبت به نرخ    
بـه  شـود کـه      های هر دو مدل مشاهده مـی        با مقایسه آماره   ،اند قبول و با اطمینان باالیی را نشان داده       

 .  برخوردار استتری نتایج نرخ ارز حقیقی از درجه اعتماد باال، مشابهرغم برآوردهای تقریباً
 

 ساختار پویایی الگو . 4

یید رابطه تعـادلی پویـای آن بـا بلنـد مـدت در الگـوی                أمدت و ت   اکنون با توجه به وجود الگوی کوتاه      
ARDL      ،هـا کـه    این روش. پردازیم مدت می های کوتاه  ییبه بررسی پویا    که در قسمت قبل ارائه شده

  بـه توابـع عکـس العمـل          ،هستند …های سنتی مانند تعدیل جزئی و      در واقع جایگزینی برای تحلیل    
 . آنی و تجزیه واریانس معروف اند ) واکنش(

 
 العمل آنی تابع عکس )الف

العمـل   از معیار تابع عکس   ،  حیح خطا به طور انفرادی مشکل است      ب الگوی تص  یاز آنجا که تفسیر ضرا    
 العمـل نشـان     متقابل بین متغیرها را به وسیله تـابع عکـس          آثاری  یاین معیار پویا  . شود آنی استفاده می  

 تـابع  ،بـه عبـارتی  . کند های دیگر ترسیم می  به طوری که اثر مشخص یکسری را روی سری     ؛دهد می
ـ     العمل آنی به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به اطال          عکس ثیرات متقابـل بـین     أعـات پیرامـون ت

 ی نظـام را در پاسـخ بـه        ی مسـیر پویـا    ،همچنـین ایـن توابـع     . رود متغیرها در الگوهای پویا به کار مـی       
 .) 29، ص 1380هژبر کیانی، (دهد   اندازه یک انحراف معیار نشان میهای وارده به تکانه

طای برداری براسـاس ضـابطه    بهینه جهت الگوی تصحیح خهبرای این منظور، انتخاب طول وقف    
 Eviewsنرم افـزار     بیزین و تعیین بردار همگرایی از طریق آزمون یوهان سون با استفاده از               –شوارتز  

 که انتظار ما را     ، یکی از بردارها   .داده است نتیجه  ی را   ی دو بردار همگرا   ، با وقفه بهینه یک    انجام یافته و  
 انتخـاب  ،سـازد  ب برآورده میی ناخالص داخلی و تعداد ضرا     به لحاظ وجود متغیر نرخ ارز حقیقی و تولید        

العمل آنی و تجزیه واریـانس       عکس های توابع  با استفاده از این رابطه بلندمدت ابزار       ، بنابراین .دگرد می
العمل سایر متغیرها را نسبت      نمودارهای زیر عکس  . شود ه می برای تحلیل کوتاه مدت الگو به کار گرفت       

 . دهد ار نرخ ارز حقیقی نشان میبه یک انحراف معی



 ...بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی 18

 

 بـر تولیـد ناخـالص    ، یک انحراف معیار در نرخ ارز حقیقی در دوره اول     ،     بر اساس نمودارهای مزبور   
 تا دوره سوم ابتدا رونـد نزولـی داشـته،    تکانهاثر این . گذارد نداشته و با وقفه یک اثر می     تأثیری  داخلی  

 از دوره دهم به بعد ثابت شده و بـه تعـادل              صعودی تقریباً  روند. گیرد سپس حالت صعودی به خود می     
 . رسد مدت میبلند

-٠٫٠٣٠

-٠٫٠٢۵

-٠٫٠٢٠

-٠٫٠١۵

-٠٫٠١٠

-٠٫٠٠۵

٠٫٠٠٠

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of LGDP to One S.D. LRER Innovation

٠٫١٠

٠٫١٢

٠٫١۴

٠٫١۶

٠٫١٨

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of LRER to One S.D. LRER Innovation

-٠٫٠٣

-٠٫٠٢

-٠٫٠١

٠٫٠٠

٠٫٠١

٠٫٠٢

٠٫٠٣

٠٫٠۴

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of LM٢ to One S.D. LRER Innovation

-٠٫٠۶

-٠٫٠۴

-٠٫٠٢

٠٫٠٠

٠٫٠٢

٠٫٠۴

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of LPOBINV to One S.D. LRER Innovation

-٠٫٠٣

-٠٫٠٢

-٠٫٠١

٠٫٠٠

٠٫٠١

٠٫٠٢

٠٫٠٣

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of LPRIINV to One S.D. LRER Innovation
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همچنین یک انحراف معیار وارده از طرف نرخ ارز حقیقی بر خودش بعد از حدود شـش دوره بـه                    
  .کند میت حرک تعادل  سمت  به  دوره7 از بعد  ولی ،داشته  اثرمنفی برحجم نقدینگی رسد، می کامل  تعادل

 
 زیه واریانس تج )ب

ثبـاتی هـر     ، قادر به تعیین سهم بـی      مدت اری برای عملکرد پویایی کوتاه    یتجزیه واریانس به عنوان مع    
 .)27ص ، 1380 هژبر کیانی، (استوارده به هر یک از متغیرهای دیگر الگو تکانه متغیر در مقابل 

 توسـط هـر یـک از    ،ثبـاتی ایجـاد شـده در تولیـد ناخـالص داخلـی       بنابراین برای تعیین سهم بی    
ارائه ر مربوط  و نمودا3نتایج حاصل از آن در جدول  . شود های الگو از تجزیه واریانس استفاده می      متغیر

 .شده است

 3جدول 
Variance Decomposition of LGDP 

Period S.E. LGDP LRER LM٢ LPUBINV LPRIINV 

 ٠٫٠  ١۵٣۵۶٠.٠٠٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٠  ١ 
 ٠٫١٠٢٣  ٢۵٩٧٫  ٧۶٠٫٣٩٠  ٢٩٠١۵١٫  ٠٣۶٨٣٠٠۴  ٠٫٢٨۶٠٫٠١٠  ٩٧٩۵٠٢ 
 ٠٫١  ٣۴٣٣٨۴  ٩٧٫٠۶١٫٧  ٠٫٩١٨٣٧٣  ١٧٧۶٢١۴٠٫١  ٣۶٠٫٠٩  ١٧١١۶٠٠۴ 
 ۴  ٠٫١٧٩۵٠۴  ٩۶١٫  ٫٣٢٧٩٩۵۴٠٨۵١٫٨١٢  ٣۴٠٫١٢١  ٧١۴٠٫١٩٧٢٨٠  ١٠ 
 ۵  ٠٫٢١١۵۶٩  ٠۵٫۴۶٧۵٢٫١٨٢  ٢۴٠۶  ١٫٩١۵٠٫١  ٩٣٨۶٩۵۵٠.٢  ٨۶۴۵٧٨ 
 ۶  ٠٫٢۴٠٢۴۶  ٩۴٫۶٧٠۵۵  ٢٫٧۴٩٣٣۶  ٢٫٠۴٨٣۴۴  ٠٫٢٣١٩۶٠٫٢٩٩٨٠  ٠۶ 
 ٠٫٢  ٧۶۵٩٨۶  ٩۴٫٠١٢۶٣٫٢١٣  ٢۵٩۴  ٠٫٣١٣٢٠٢  ٠٫٢٧٠٣٠٢  ٢٫١٩٠٢٨٢ 
 ٩٣٫  ٠٫٢٨٩١٠٧  ٨۵١۴۴٣٫  ٣۵۶٧۴۴٢٫٣٢  ٣۵١۶٠٫٣١  ٠٫٢٧٨٣٩٧  ٧۴۵۶٨ 
 ٠٫٣٠٩٩  ٩۵٩٣٫١  ٩۶٣٨۴  ٢٫  ٣٫٨١٧٣٧٠۴۴٠٫٢  ٠٨١٣۶٧۴۴٠.٣١٠  ٠۵٣٢ 
 ٠٫٣٢٨٩٢  ١٠۴  ٩٢٫٩٣١۴٣٫٩٨١٩  ٠۴۵  ٢٫۵٠٫٢  ٣٣٧٨٣۴٠٫٣٠  ٨٣٧٠۴۵٠٢ 
 ٠٫٣  ١١۴۶٣٧۵  ٩٢٫٧٨۴٢۴  ۴٫٠٨۴۴٩۴  ٢٫۶٠۴٠٫٢٩٨٣٠  ٠٫٢٢٨١٢١  ٨٣٨۶ 
 ٠٫٣  ١٢۶٢۶۵٩٢٫  ١۶٩۵٣١  ۴٫١۴۵٢٫  ٢٠٣۶۵٠٫٢٠٩  ٧٠٠٠۶۶٠٫٢٩٢٨٢  ٢۴ 
 ٩٢٫  ٠٫٣٧٨٠٣٠  ١٣۶۴۴٢۴  ۴٫١٧٩۴٣۶  ٢٫۶٩۴٢۴۴  ٠٫١٩٣۶٠٫٢٨٨٣٨٩  ٩١ 
 ١۴  ٩٢٫  ٠٫٣٩٢٧٢٩۶١۵٧٢  ۴٫١٩٨۵۶٢٫٧٢٠  ٠۶۵٠٫١٨٠٠  ١۴٠٫٢٨  ٣۵٠٢۴ 
 ١۵  ٠٫۴٠۶٩٢٫  ٨٩٩۵٩٨٧۴  ۴٫٢١٠۵٠٫١  ٢٫٧٣٩٧٢٣  ١٩۶٨۴٠٫٢٨٢  ١٧۶٠٣ 
 ١۶  ٠٫۴٢٠۶۴٩٢٫  ٢۵٨۶١۶  ۴٫٢٢٠١٧۴  ٢٫٧۵۴١۶٠٫١  ٢۵٨۵۶۶  ٠٫٢٨٠٩٣۴ 
 ٠٫  ١٧۴٣۴٩٢٫  ٠١٨۵٧٣٩٨  ۴٫٢٣٠٠۴٢٫٧  ٢۶۵٩٠۴  ٠٫١۵٠٢۶٠٫٢٧٩٨٠٠  ٨ 
 ٠٫  ١٨۴۴٧٠۶٩٢٫  ١۵۶٠٣٨  ۴٫٢۴١١١۶  ٢٫٧٧۶٢٢۴  ٠٫١۴٠٫٢٧٩٠٠  ٣٢٧٨۶ 
 ٠٫  ١٩۴۵٩٢٫  ٩٧٨٩۵۴۴٩٧  ۴٫٢۵٣۴۵۴  ٢٫٧٨۵٨۴٠٫٢٧٨٣٩٧  ٠٫١٣٧٣٢٩  ٩ 
 ٠٫  ٢٠۴٩٢٫  ٧٢٢١٠۵٢٨٢۶  ۴٫٢۶۶۵٢٫٧٩  ٩٣۵٠٫١٣٢١  ١٠٨۶٠٫٢٧٧٨  ٨۶٩ 

Ordering: LGDP LRER LM٢ LPOBINV LPRIINV 

VARIANCE DECOMPOSITION OF LGDP 
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٩٣
٩۴
٩۵
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LGDP 
 

خطای پیش بینی متغیرهای مربـوط را          مشخص شده است،    SEستون اول که با      در این جدول،  
بینـی   روی خطای پیش   بینی هر سال،   به علت اینکه خطای پیش    . دهد های مختلف نشان می    طی دوره 

بینی  با گذشت زمان خطای پیش      طی دوره زمانی،   ؛دهد را افزایش می   گذارد و آن   ثیر می أ ت سال بعدش 
 درصد واریـانس خطـای تولیـد ناخـالص داخلـی            97حدود   جدول،این  براساس  . در حال افزایش است   

 LRER , LM٢ در حـالی کـه در همـین دوره متغیرهـای     ،شـود  توسط خود متغیر توضـیح داده مـی  

LPUBINV , LPRIINV   درصد از واریانس خطای متغیر 39/0 ، 68/1 ، 28/0 ، 01/0 به ترتیب  
شـود کـه     سـال مشـاهده مـی   پنجدر یک مقایسه مقطعی دیگر پس از . دهد وابسته الگو را توضیح می 
ــی  ــد ناخــالص داخل ــی،  درصــد94تولی ــرخ ارز حقیق ــدینگی   درصــد،7/2 ن   درصــد،04/2حجــم نق
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 درصـد از واریـانس      29/0گذاری بخـش خصوصـی       صد و سرمایه   در 23/0گذاری بخش دولتی     سرمایه
 . دهد خطای تولید ناخالص داخلی را توضیح می

تولید ناخـالص داخلـی بیشـترین        ،های مختلف تجزیه واریانس    شود در دوره    مشاهده می  ،بنابراین
گی نـرخ   دهنـد   سهم توضیح  ،بدین ترتیب . دارد) خودش(توضیح دهندگی متغیر وابسته     ی را برای    یتوانا

ارز در روند آتی اختالالت تولید ناخالص داخلی از مسیر تعادلی بلندمدت به میزان اندکی بوده و مقـدار                 
 . کند کمتری از بی ثباتی الگو را بیان می

 
 های سیاستی نتایج و توصیه. 5

ود توضـیح  استناد به روش خ  که با استفاده از متغیرهای همگرا و با  ،برآورد مدل به کار رفته در تحقیق      
 : منتهی به نتایج زیر گردید انجام شده است، (ARDL)های گسترده  با وقفه

 ) -07/0(در بلندمدت بین نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی ضعیفی بـه انـدازه                   .1   
 . وجود دارد 

 ضـریب جملـه      نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای برداری متناظر با برآوردهـا نشـان داد کـه                .2   
ب تعدیل خوبی در حرکت به سمت       یدار بودن از ضرا    بوده و ضمن معنی    ) -64/0(تصحیح خطا معادل    

 . تعادل بلند مدت برخوردار است 
 ،دشـ العمل آنی و تجزیه واریانس اسـتفاده         دل که از توابع عکس    مدت م  های کوتاه  ییبررسی پویا  .3   

 طرف نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت به تعـادل           های وارده از     تکانه نخست، :نشان داد که  
 در بـین متغیرهـای بـه کـار رفتـه در مـدل تولیـد نـا خـالص داخلـی بیشـترین سـهم                         دوم،  . رسد می

انـدکی را در توضـیح دهنـدگی        توضیح دهندگی را از اختالالت وارد بر خود دارا بوده و نرخ ارز سـهم                
 . ثباتی الگو دارد سهم بی

آیـد و بـه لحـاظ        به عنوان یک متغیر مهم و کلیدی در الگوهای اقتصادی به حساب مـی             نرخ ارز   
اری بـا اسـتفاده از ایـن متغیـر          زی که بر بخش حقیقی و مالی دارد، ارائه پیشنهاد و سیاستگ           یثیر بسزا أت

د شـنها توان در قالـب پی      با استفاده از این تحقیق می       اما آنچه  ،طلبد حساسیت و دقت نظر خاصی را می      
  : به صورت زیر است،دکربیان 
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شود به منظـور      پیشنهاد می  ،بنابراین.  رشد نقدینگی اثر نامطلوبی بر تولید دارد       ، در اقتصاد ایران   .1
 بـر تولیـد     مـؤثر های پولی انبساطی بدون فراهم آمدن سایر عوامل          کارگیری سیاست ه  رشد تولید، از ب   
 . اجتناب شود

  لـذا  ،دهـد  یـرات نـرخ ارز نشـان نمـی        یالزم را نسـبت بـه تغ       از آنجا که بخش تولیدی تحرک        .2
 ، بنـابراین . بر سطح تولید اثر محسوسی ندارد،شود هایی که منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می        سیاست

 در این زمینه نیز مقدم قرار دادن طرف عرضه و اصالح ساختار تولیـد قبـل از تغییـر نـرخ ارز توصـیه                       
 . شود می

 راکه بیشترین سهم توضیح دهندگی از اختالالت وارد بر تولید ناخالص داخلـی              ن با توجه به ای    . 3
 بر آن به صورت دقیـق  مؤثرعوامل  شود برای افزایش تولید، لذا توصیه می ،کند خود آن متغیر بیان می 

 . مورد باز بینی قرار گیرد 
 ناخالص داخلی نسـبت     گذاری بخش دولتی و خصوصی بر تولید       ثیر سرمایه أ با توجه به اینکه ت     . 4

هـای مـالی بـه     رسد در طرف تقاضا به کارگیری سیاست  به نظر می،به نرخ ارز و نقدینگی بیشتر است  
 . های پولی و ارزی برای افزایش تولید نتایج بهتری را ارائه خواهد شد جای سیاست

بـودن ایـن     پـایین    ، گرچه میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه معکـوس برقـرار اسـت               . 5
 تواند  نمی ،) درصد اثر منفی بر تولید در طول زمان دارد         7درصد افزایش نرخ ارز به میزان       100(ضریب  

 تمرکـز  همچنین ،کننده دفاع از ارزشگذاری باالی پول خارجی در حمایت از تولیدات کشور باشد          هتوجی
 .  نیستپذیر و حساسیت باال بر تغییرات نرخ ارز به منظور افزایش تولید توجیه

توجه به بخش   (نگری   و بخشی ) تنها توجه به افزایش نرخ ارز     (خره پرهیز از یکسونگری     باأل  و . 6
 همـه جانبـه     آثـار  و بررسـی     ،کارگیری روش سیستمی   های ارزی و به    در اعمال سیاست  ) ارزی اقتصاد 

 . گیرد کید قرار میأتغییرات نرخ ارز مورد ت
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