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 چکیده
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، تمرکز جغرافیایی، درجه باز بودن اقتصاد، نظام ارزی، ثر واقعی ارزتغییرات نرخ مؤ: های کلیدی واژه
 .1نوسانات پولی داخلی

 مقدمه. 1
مردان و اقتصاددانان کشورهای  در سه دهه گذشته، یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مورد توجه دولت

های  بین سال. ستدر حال توسعه، انتخاب نظام ارزی متناسب با ساختار اقتصادی این کشورها بوده ا
المللی پول ناگزیر از پذیرش و اعمال نظام ارزی بریتون وودز   کشورهای عضو صندوق بین1947-1971
یافته و در حال توسعه،   پس از متوقف شدن این نظام ارزی، کشورهای جهان، اعم از توسعه، ولی،بودند
 1973در سال . کنندنظر را انتخاب توانستند بنابر مالحظات و شرایط اقتصادی، نظام ارزی مورد   می

از ویژه     به(شد چنین تصور میابتدا در . نظام ارزی بریتون وودز، عمالً جای خود را به نظام شناور داد
کند و نیز   بودن آنها را تنظیم می های واقعی ارز و بسامان  که نظام شناور، تثبیت نرخ2)گراها پولسوی 

؛ لذا در کندهای تورم در دو کشور طرف تجاری تغییر  پای اختالف نرخ تواند هم  های اسمی ارز می نرخ
 سال گذشته، حاکی از 30 لکن رویدادهای ،گیرد  آسانی صورت می ها به  نظام شناور، تعدیل تراز پرداخت

 ، و در واقعاستهای ارز در نظام بریتون وودز  تر از نرخ ثبات های شناور بی این واقعیت است که نرخ
 .(M.Gartner,1993)های ارز در این دوره بسیار شدید بوده است مدت نرخ ات کوتاهنوسان
طور اساسی از زمان توقف نظام ارزی بریتون وودز، فرایند تعیین انتخاب نظام ارزی در کشورهای  به    

اکثر کشورهای صنعتی در این دوره، نظام . در حال توسعه، با کشورهای صنعتی، متفاوت بوده است
ای که نرخ ارز  گونه اند؛ به  کرده، را انتخاب )IMFبندی  مطابق با طبقه( 3شدهت اور و یا شناور مدیریشن

 تعیین  -ای بانک مرکزی های دوره  با توجه به دخالت- نیروهای بازار به وسیلهمیزان زیادی  آنها به 
 . شد می
که پول خود را به پول  که کشورهایی نشانگر این است 1998-1982روند ترتیبات نرخ ارز طی دوره     

 1998در سال % 35 به 1984در سال % 64اند، از  ها تثبیت کرده یک کشور دیگر و یا سبدی از پول
 .  استتقلیل یافته

                                                                                                          
1. Domestic Credit Variability. 
 
1. Monetarists. 
2. Managed Floating. 
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طور اساسی تغییر    بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام ارزی خود را به 1970از اواسط دهۀ    
سوی تثبیت به سبدی از  ، به1ور، نظام ارزی را از تثبیت به یک ارز واحداین کشورها، به مر. اند داده
 .، سوق دادندشد  آن ارزش پول ملی مکرراً تعدیل میبا  که 3پذیرتر و یا اتخاذ ترتیباتی انعطاف 2ارزها

 

                                                                                                          
3. Pegged to a Single Currency. 
4. Pegged to a Basket of Currencies. 
5. More Flexible. 
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 )تعداد کشورها) (1998-1982( ترتیبات نرخ ارز در جهان .1-جدول
                              سال           

 1989 1984 1982 انواع ترتیبات ارزی
1998 

 :تثبت شده به) الف
I- پول واحد 

 دالر آمریکا -1
 فرانک فرانسه -2
 غیره -3

 
II- سبد پولی 

1- SDR 
  غیره-2

 
 
38 
13 
5 

 
 
15 
23 

 
 
34 
14 
5 

 
 
11 
31 

 
 
32 
14 
5 

 
 
7 
35 

 
 
20 
15 
12 
 
 
4 

14 
 
 :ها واحد یا گروه پولپذیر محدود در ارتباط با یک پول  نظام انعطاف) ب
 

 پول واحد -1
 ترتیبات مشترک -2
 

 :پذیر انعطاف) ج
 

های شناور  سایر نظام -1
 :مدیریت شده

 : نظام شناور مستقل -2
 

 
13 
 
 
 
 
38 

7 
14 
 
 
 
 
 
20 
12 

4 
14 
 
 
 
 
 
21 
20 

4 
13 
 
 
 
 
 
54 
46 

 182 152 148 145 مجموع
  
  IFS )1984-2000 ( (International Financialاز ها  ی کلیه جدول آمارها:خذأم

Statistics) استخراج شده است . 
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 )تعداد کشورها) (1998-1982( گروه 3 ترتیبات نرخ ارز در جهان در .2-جدول
 

                                               سال
 1998 1989 1984 1982 انواع ترتیبات ارزی

 ها ی از پولسبدبه یک پول یا تثبیت -1
 شده انواع شناور مدیریت-2
 کامالً شناور-3

94 
51 
 

95 
41 
12 

93 
39 
20 

65 
71 
46 

 182 152 148 145 مجموع
 
 

 )درصد ( )1998-1982( گروه 3 ترتیبات نرخ ارز در جهان در . 3-جدول
                                    سال         

 انواع ترتیبات ارزی
1982 1984 1989 1998 

ی از سبدتثبیت به یک پول یا -1
 ها پول

 شده انواع شناور مدیریت-2
 کامالً شناور-3

64 
 
36 

64 
27 
9 

61 
25 
14 

35 
  39          

                  65 
36 

 100 100 100 100 مجموع
 

 نشان 1998 تا 1976های  سالطی بررسی انواع ترتیبات ارزی متخذه در کشورهای در حال توسعه     
اند، از حدود  ای که پول خود را تنها به یک ارز تثبیت کرده دهد، که نسبت کشورهای در حال توسعه  می
 1998در سال % 29، و به 1989در سال % 38 کاهش یافته و به به طور مداوم 1976در سال % 63

اساس دالر مریکا وابسته و نرخ ارز خود را برا که پول خود را به دالر  نسبت کشورهایی. رسیده است
در % 13به ، در نهایت و 1989در سال % 25 به حدود 1979در سال  % 43اند، از   کردهمحاسبه و تثبیت 

وند استرلینگ متصل پکه پول خود را به   سهم کشورهایی،؛ البته)4جدول( تقلیل یافته است 1998سال 
هیچ کشوری با پوند رابطه  پول 1989 در سال ،ده و در حقیقتکرنحو بارزتری سقوط   اند، به کرده
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دلیل کشورهای عضو منطقه فرانک در جامعه مالی  برعکس، فرانک فرانسه به . رسمی نداشته است
 . است زمینه خود را از این بابت حفظ کرده 1افریقا

 و یا به SDR(2(دسته دوم کشورهایی هستند که پول خود را به پایه واحد حق برداشت مخصوص    
، نسبت شود مشاهده می) 4(گونه که در جدول  همان. اند ساخته دیگر مرتبطرزهای سبدی از ا

در پایان دهۀ % 6 به 1976های  در خالل سال%  10 از حدود ،اند وصل شده) SDR(کشورهایی که به 
در مقابل، نسبت ممالکی که پول خود را به سبد .  تنزل یافته است1998در سال % 3 و حدود 1980

  به 1976در سال % 13سرعت افزایش یافته و از   به ،اند، در ابتدا  دیگر متصل کردهموزونی از ارزهای
 .کاهش یافته است% 8 باز به حدود 1998 رسیده؛ ولکن در سال 1989در سال % 21

 
 )درصد) (1976-1998( ترتیبات نرخ ارز در حال توسعه  . 4–جدول 

     سال                                          
  انواع ترتیبات ارزی

1976 1984 1989 1998 

 :تثبت شده به) الف
I-پول واحد  
  دالر آمریکا-1
 فرانک فرانسه -3
 غیره -4

 جمع
 

II-سبد پولی  
1- SDR 
  غیره-2

 
 
43 

1/12 
5/7 

 
6/62 

 
 

3/10 
1/13 

 
 
26 
11 
3 

 
40 
 
 
8 
22 

 
 
25 
10 
3 

 
38 
 
 
6 

21 

 
 
13 
9 
7 

 
29 
 
 

3 
8 

 
 :ها یر محدود در ارتباط با یک پول واحد یا گروه پولپذ نظام انعطاف) ب

                                                                                                          
1. Communaute Financiere Africaine, (CFA). 
1. Special Drawing Right. 
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 پول واحد -1
 ترتیبات مشترک -2

 
 :پذیر انعطاف) ج

 :شده های شناور مدیریت سایر نظام -1
 :  نظام شناور مستقل-2   

 
6/5 

 
 
 

4/8 

6 
0 

 
18 
6 

4 
0 

 
21 
10 

3 
0 

 
33 
24 

 100 100 100 100 مجموع
 

  بر اقتصاداثرات نوسانات نرخ مؤثر واقعی ارز. 2
ها در معامالت خارجی  ها و دریافتی  محاسبه مقدار پرداختیبرای همواره شاخص مناسبی ،نرخ اسمی ارز

بسیاری از کشورها با نظام ارزی ثابت، معموالً ارزش پول خود . یستبرای واردکنندگان و صادرکنندگان ن
 معامالت پول داخلی، به وضع مالیات بر جای تغییر هنگام عدم توازن خارجی، به  را ثابت نگه داشته و به

 بر معامالت ارزی، تسهیالت و امتیازات برای  1واردات و صادرات، اخذ پیمان ارزی، مالیات اضافی
های دیگر بر واردات، از جمله سپردن  ها و کنترل های ترجیحی برای صادرات و محدودیت صادرات، نرخ

دن ارز از طریق فروش کاالها و خدمات در خارج از کشور دست آور وثیقه و هر عامل دیگری که برای به
ها و   آن، دریافتیبه وسیلهشود که نرخ ارزی که    سبب می،این اقدامات. پردازند   می،کندایجاد انگیزه 

گیرد، با نرخ ارز رسمی یا اسمی متفاوت باشد؛ بر   های صادرکنندگان و واردکنندگان صورت می پرداختی
، که شود   در مفاهیم جدید مطرح می2عنوان یک نرخ دو وجهی بادله بین هر دو پول بهاین اساس، نرخ م

 .های ارز دو وجهی است  متوسط نرخ و نرخ مؤثر ارز،های مبادله پول در بازار ارز دهندۀ هزینه نشان
. تاسکنندۀ وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی  اصوالً نرخ واقعی ارز، تعیین    

د و  شالمللی خواهد بهبود موقعیت اقتصاد کشور در صحنه داخلی و رقابت بینموجب بهبود در این نرخ، 
یکی از تعاریف ارائه شده از . دش خواهد  منجراختالل در نرخ واقعی ارز، به بدتر شدن توان رقابت کشور

ه قیمت نسبی داخلی  ب(PT) نرخ واقعی ارز، همان نسبت قیمت نسبی داخلی کاالهای قابل تجاری
که در حقیقت این تعریف از نرخ واقعی ارز، بیانگر چگونگی است  (PN) کاالهای غیرقابل تجاری 
 و بر این اساس، افزایش در نرخ واقعی استتجاری و غیرقابل تجاری  های قابل تخصیص منابع بین بخش

 به انتقال منابع از بخش غیرتجاری ،رسازد و این ام  طور نسبی سودآور می ارز، تولید کاالی تجاری را به
  .(S.Edwards, 1991)انجامد   به بخش تجاری می

                                                                                                          
1. Surcharges. 
2. Bilateral Exchange Rate. 
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. استها و نرخ ارز   ثبات سطح قیمت ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، یکی از مهمترین اولویت    
و بسیار دیده شوند  روبه رو میبه هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک باالیی 

های داللی ارز سوق داده  مت فعالیتد به س، این افرا)دورۀ نوسانات نرخ ارز( که در این دوره  شده است
هایی  های بانکی، بیمه، فعالیت های حمایتی مانند کمک که ثبات نرخ ارز و سیاست شوند؛ درصورتی  می

 . قرار گیرندرایند معقولواردات و صادرات در یک فشود که  موجب میدر جهت کاهش ریسک، 
خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دالیل اصلی عواقب نوسانات نرخ ارز     

 با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را نظامطرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این 
در نرخ ارز موجب بی ثباتی  ،در حقیقت. کند  میالمللی فراهم  گذاری بین تولید، تجارت و سرمایهبرای 

اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه . دشثباتی در تولید و تجارت خواهد  بی
های خود به  انداز مشخصی از درآمدها و هزینه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد چشم

دلیل   بودن ارزش ارزی کاالهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به رغم مشخص پول ملی ندارند، علی
تواند   وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کاالهای صادراتی، این نوسانات می

 ,G.K)د شوضرر و یا سودهای کالن موجب ؛ به شدت متأثر کرده) به پول ملی(ارزش کاالهای مزبور را 
Helliener,1985). 

براین اساس، نوسانات شدید نرخ ارز سبب خارج شدن برخی از افراد از چرخه تجارت و رفتن به     
اندرکاران تجارت خارجی کشور  خطرتر و احیاناً سودآورتر خواهد شد و هر چه دست سمت معامالت کم

ثیر أ ت،ن نوساناتریسک گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، ای
ها و تحدید تجارت خارجی خواهد داشت و  بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت

 تا حدود زیادی تضعیف خواهد  ،استهای اقتصادی  ریزی و فعالیت احساس ثبات و ایمنی که الزمه برنامه
 (G.K. Hellinier,1985) شد
های واقعی مؤثر کشورهای در حال توسعه و ابهام در    در نرختواند سبب تغییرات  نوسانات نرخ ارز می    

های خارجی و نیز ذخایر  گذاری در کاالهای صادراتی، مدیریت مالیه عمومی، بدهی سودآوری سرمایه
های ارز  تر نیز که در آن، نرخ های ارزی قابل انعطاف نظام دلیل گرایش فزاینده به. خارجی آنها شود

شوند، این است که   ، و رسماً شناور هدایت شده و یا شناور مستقل نامیده میوندش  مستمراً تعدیل می
. رو به رو شدندهای تورم داخلی باالیی   بسیاری از کشورهای درحال توسعه با نرخ1980 طی دهۀ ،اوالً

های خود   برای حفظ قابلیت و رقابت خارجی کاالهای خود، مجبور به تضعیف شدید پول،این کشورها
دلیل اکراهی که نسبت به تعدیل  های عمده جهانی نیز نامعلوم بوده و به  نوسانات ارزش پول،ند  ثانیاًشد

تری را  تر است نظام قابل انعطاف رسمی مستمر وجود داشت، بسیاری از کشورها دریافتند که مناسب
های خارجی، برخی  پولای از   با تعدیل ارزش پول خود براساس سبد اعالم نشده،؛ در نتیجهنتخاب کنندا
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کاهش مؤثر نرخ ارز را به  زمانی که های عمده سود جویند و اند از نوسانات پول از این کشورها توانسته
 . (Aghevli, 1991) کنندپنهان آن را سود آنها بود، 

 
 مروری بر مطالعات انجام شده . 3

صورت   چه به(های مختلف  ز جنبهوسیعی اهای  پژوهشبا نظام ارزی و نرخ ارز، مطالعات و رابطه در 
در زمینۀ نظری بسیاری از مطالعات .  استشدهانجام از سوی پژوهشگران ) صورت تجربی  و چه بهنظری

انجام گرفته در این های  پژوهشدر این قسمت، به بررسی کلی از . انتخاب نظام بهینه ارزی بوده است
 .زمینه خواهیم پرداخت

طور تحلیلی به  های خارجی به  با توجه به تعادل تراز پرداخت1961  در سال)Mundel(    ماندل 
  به این 1962 در سال )Mckinnon( مکینون که درحالی. بررسی انتخاب نظام بهینه ارزی پرداخت

با انتخاب نظام رابطه در نظری بسیاری از مطالعات . ، پرداخت1ها  بررسی با تأکید بر ادامۀ ثبات قیمت
نتیجۀ . ه بر اقتصاد انجام گرفته است شدواردهای  تکانه و 2 توجه به ثبات کالن اقتصادیبهینه ارزی، با

 ارزی به همان میزان که به ساختار  اساسی این مطالعات، بر این مبنا بوده است که انتخاب نظام بهینه
 .شتها نیز بستگی خواهد دا   و اندازۀ  این تکانه3اقتصادی یک کشور بستگی دارد، به ماهیت

طور  دهند که به  ها تمرکز بر درجه بهینه دخالت دولت در بازار ارز دارند و نشان می برخی دیگر از الگو    
. شوند  های ارزی شناور و یا ثابت ترجیح داده می مطلق عملکردهای میانی نسبت به انتخاب نظام

 بر اثر تغییرات در رابطۀ مبادله مجموعۀ دیگری از مطالعات در مورد انتخاب بهینۀ نظام ارزی با تأکید 
د که براساس آن، کری را معرفی ی الگو1985 در سال )Koich Hanada(  کویچ هانادا.اند کردهبحث 

های  المللی در نظام های بین المللی و قیمت چگونگی ارتباط بین تورم و بیکاری در دو بعد ملی و بین
های مختلف ارزی  نظامبا های پولی کشورها  ات سیاستگیرد و  چگونگی اثر  مختلف مورد بررسی قرار می

 .دهد  میررا مورد مقایسه قرا
، با تمایز قائل شدن بین دو روش اساسی  4های مدیریت نرخ ارز ل ارزی از جنبۀ سیاستیدر مورد مسا    

  ،6(NAA)و تمرکز بر هدف لنگر اسمی  5(RTA)با تمرکز بر هدف قراردادن نرخ حقیقی ارز 
 با تأکید بر اینکه در 1990 در سال )Max Corden(ماکس کوردن . است هایی انجام گرفته  بررسی

                                                                                                          
1. Price Stability. 
2. Macroeconomic Stability. 
3. Nature. 
4. Exchange Rate Management Policy. 
5. Real Target Approach. 
6. Nominal Anchor Approach. 
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تمرکز بر  و در روش ،عنوان یک ابزار سیاستی ضدتورمی ، از نرخ ارز به تمرکز بر هدف لنگر اسمیروش 
توان   عی میرسیدن به اهداف واقبرای همراه دیگر ابزارهای سیاستی   ، به هدف قرار دادن نرخ حقیقی ارز

 کشور 17 بررسی مزبور را برای ،)های واقعی  العمل نرخ اسمی ارز به تکانه   عکس با توجه به (کرداستفاده 
 .در حال توسعه انجام داد

، متمرکز بر ساختار اقتصادی در راستای تعیین نظریاکثر مطالعات تجربی، بر عکس مطالعات     
  آلن استوکمن . بوده است1(OCA) مناطق بهینه پولی نظریهترتیبات نرخ ارز و با تأکید بر 

)Alene Stockman( به بررسی و مقایسۀ تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز 1988 در سال (REERV)2 

 به بررسی 1986در سال ) Mussa( موسا .های ارزی شناور و ثابت پرداخت در کشورهای دارای نظام
 در طور عمده دارای رفتار متفاوت   خ واقعی ارز بهپرداخت و نتیجه گرفت که نر استوکمن مشابه
 . خود اثر مهمی در انتخاب نظام ارزی دارد،ها  و این تفاوتاستهای ارزی مختلف  نظام
 تمرکز بر انتخاب نظام ارزی و ساختار اقتصادی با توجه به 1978 در سال )Heller(  هلرمطالعات    

 براین نظر است که با توجه به ،وی. صادفی داشته است و اثر نوسانات ت(OCA) مناطق بهینه پولی
طور مطلق هیچ نظام ارزی واحدی برای تمامی  ، بههستنداینکه کشورها دارای ساختار اقتصادی متفاوت 

 . کردتوان پیشنهاد  آنها نمی
 و نیزمناطق بهینه پولی ، با توجه به 1985 در سال )Micheal Melvin(  مایکل ملوینمطالعات     

  کالن، بیشتر متمرکز بر نقشی که ماهیت نوسانات اقتصادی بر انتخاب نظام ارزی دارد، بوده های  نظریه
هایش به این نتیجه رسید که کشورهایی که تغییرات بیشتر نرخ   طی بررسی)Savvids( ساویدز.است

  ملوین برعکس نظریۀ،وی. ندا کردهرا انتخاب  3پذیر اند، ترتیبات نرخ ارز انعطاف واقعی ارز را تجربه کرده
 و هم در الگوهای اقتصادی باز، نقش مهمی را در OCAدریافت که متغیرهای دیگر، هم به روش 

 .هستندانتخاب نظام ارزی دارا 
با توجه به اهمیت انتخاب نظام ارزی و نوسانات نرخ واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه، در 

های ارزی در ایران، به بررسی اثرات متقابل نظام ارزی و  ستبخش بعدی ضمن بحث کلی در مورد سیا
 .خواهیم پرداخت1375-1350نوسانات نرخ مؤثر واقعی ارز در ایران طی دوره 

 

                                                                                                          
7. Optimal Currency Approach 
8. Real Exchange Rate Variability. 
1. Payment Adjustments. 
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 های نرخ ارز در ایران سیاست. 4
این . شده استرو به رو نظام ارزی و ترتیبات نرخ ارز در ایران، قبل و پس از انقالب، با تحوالت زیادی 

 که با مقررات ارزی و شود  وسیله یک نظام چند نرخی مشخص می  به بعد به 1350 از دهۀ ،نکته
بسیار مهمی را برای اقتصاد و عواقب له ئای که این مس گونه های مربوط به واردات همراه بوده، به کنترل

 .های اقتصادی به همراه داشته است کارایی سیاست
یل وجود درآمدهای نفتی باال و در نتیجه عدم بروز بحران در تراز دل های قبل از انقالب، به طی سال    

 به 1350اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات از دهۀ .  ریال تثبیت شده بود70دود ها، نرخ دالر ح پرداخت
 نتوانست واردات ،، اما اتخاذ این استراتژیشدای  ای و واسطه بعد، سبب افزایش واردات کاالهای سرمایه

اتخاذ سیاست  توانی رقابت تولیدکنندگان داخلی، نا. ی نهایی و مصرفی را در داخل کاهش دهدکاالها
از سال . دشمی در سمت تقاضا یهای منطقی حمایتی، سبب ایجاد فشارهای دا  سیاستنبوددرهای باز و 

وابستگی ، همچنین »برتون وودز« با استقرار نظام ارزی شناور در برخی از کشورها و توقف نظام 1352
معنا که تغییرات دالر درمقابل  د؛ بدینشریال به دالر، سبب نوسانات شدید ریال در مقابل ارزهای دیگر 

گرفت، بر حجم و قیمت صادرات و   ای ازتجارت ایران با آنها انجام می  سایرکشورها که بخش عمدهرزهایا
 .ای گذاشت مالحظه واردات کشوراثر قابل

 وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از  نقالب، عواملی از قبیل ادامۀهای پس از ا طی سال    
رشد درآمدهای نفتی به دالر و حتی کاهش این درآمدها به قیمت ثابت، افزایش  صدور نفت، عدم

... ها، تورم، عوامل سیاسی و جنگ و جمعیت کشور، تشدید تقاضا برای کاالهای وارداتی، فرار سرمایه
 . ش ریال در مقابل ارزهای دیگر در بازار آزاد شدیداً کاهش یابد تا ارزموجب شد

های ارزی و بازرگانی خارجی برمحور تخصیص منابع محدود   سیاست1360های اولیه دهه  در سال
ها طی   روند کلی این سیاست،گیرد؛ اما  ارزی به نیازهای وارداتی و نیز تشویق صادرات غیرنفتی شکل می

ای که  گونه ، بهشد سازی نرخ ارز و آزادسازی تجارت نمایان می  در جهت یکسان1368های پس از  سال
 در راستای سیاست تعدیل اقتصادی، سعی در جهت حذف و تعدیل مراحل 1368در نیمه دوم سال 

های ارز به نرخ ارز رسمی، رقابتی و شناور  د و تعداد نرخشپیچیدۀ اداری در بخش تجارت خارجی 
 .یافتکاهش 

صورت شناور هدایت شده  سازی نرخ ارز، نظام ارزی به ، با اعمال سیاست یکسان1372ز ابتدای سال ا   
ارزش کل صادرات نسبت به سال (دلیل کاهش قیمت نفت  د، بهشدرآمد و نیز نرخ ارز، نرخ شناور اعالم 

د مقررات ارزی ، سبب ایجا1372 نوسانات نسبتاً شدید در نرخ ارز از اواسط سال ،)کاهش یافت% 9قبل 
 . دش منظور برقراری ثبات در بازار آزاد و تخصیص بهتر منابع ارزی  و بازرگانی جدید به
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های کنترل ارزی و تعهد صادرکنندگان مبنی بر فروش ارز حاصل از   سیاست1375در سال 
 3000ادل بانکی در مهلت مقرر و تثبیت نرخ ارز صادراتی در سطح هر دالر معنظام صادرات غیرنفتی به 

بانکی همچنان قاچاق نظام های قبل ادامه داشت و عملیات ارزی خارج از  ریال در راستای سیاست
 . طور خالصه آورده شده است های ارزی در ایران به سیاست) 5(در جدول . شد  محسوب می

 
 معرفی الگو. 5

 سیستم معادالت یارزی، الگوتعیین ارتباط بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و انتخاب نظام به منظور 
 .شود   معرفی میSLDVMهم زمان زیر، موسوم به الگو 

در  عنوان متغیر مجازی ، متغیر کیفی است که به)نظام ارزی(زا  در این الگو، یکی از متغیرهای درون    
روش دو  و روش تخمین 1996 تا 1970های  شود و دورۀ مورد بررسی، شامل سال  نظر گرفته می

 . ای پروبیت است همرحل
 :صورت کلی الگو عبارت است از
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 )1997-1991( سوابق ترتیبات نرخ ارز در ایران . 5–جدول 

تاریخ 
 شروع

هایی که معامالت در  معامالت و نرخ نرخ هر دالر امریکا به ریال انواع نرخ ارز
 گیرند  آنها شکل می

  ریال70  نرخ رسمی پایه-1 21/1/91
 

ای  صادرات نفت، واردات کااله-
های اولویت  ضروری، واردات برای طرح
های رسمی،  دار، خدمات مربوط به بدهی

 دانشجویان بورسیه دولت
ای و    واردات کاالهای واسطه-  ریال600  نرخ رقابتی-2 

ای و نیز خدماتی که در باال ذکر  سرمایه
 نشده بود

ها  بانکبه وسیله تعیین -شناور  نرخ شناور-3 
 برپایه نرخ ارز آزاد

که تحت  صادرات غیرنفتی، وارداتی -
 و پرداخت یستپوشش نرخ رسمی ن

 بیشتر امور خدماتی
 نرخ ارز بازار -4 

 غیربانکی
  خرید و فروش آزاد ارز خارجی- بازاراز سوی تعیین 

  تمام معامالت- شده شناور مدیریت  نرخ شناور-1 21/3/93
) نرخ رسمی یکسان (-2 

 نرخ آزاد بازار غیربانکی
 فروش آزاد ارز خارجی خرید و -  بازاراز سویتعیین 

ها   ابتدا تمام معامالت، سپس پرداخت- 1750  نرخ رسمی-1 21/12/93
تدریج منحصر به واردات کاالهای  به

 های رسمی شد ضروری و نیز بدهی
 تمام معامالت از جمله صادرات - شناور  نرخ آزاد بازار -2 

به مسافران و پرداخت غیرنفتی، پرداخت 
 برای کاالها و خدمات غیرضروری

 صادرات نفتی، واردات کاالهای - 1750  نرخ رسمی-1 4/5/94
ضروری، پرداخت بابت خدمات ضروری 

 های رسمی و بدهی
ل زیر قیمت  ریا50ابتدا   نرخ رسمی صادراتی-2 

فروشندگان مجاز و سریعاً 
  ریال تثبیت شد234درقیمت

 صادرات غیرنفتی و واردات کاالهای -
 )بسته سری کاالی مشمول یک(مثبته 
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 . 5–ادامه جدول 
 

 نرخ بازار فروشندگان -3 
 مجاز ارز

 ریال در 2680(شناور 
 و سپس به قیمت 31/12/94

 تاریخ فاصله  ریال در6200
 به وسیله تعیین شده 1995
 بازار

 تمام معامالت دیگر، صادرات غیرنفتی، -
پرداخت ارز انتقاالت ارزی، پرداخت 

 بابت کاالها و خدمات غیرضروری

) موازی( نرخ بازار -4 
 خارجی

 در تاریخ 3100-3000
31/12/1994 

  خرید و فروش آزاد ارز خارجی-

 صادرات نفتی، واردات کاالهای -  ریال1750  نرخ اسمی-1 20/5/95
های  ضروری، واردات برای طرح

دار، واردات خدمات ضروری و  اولویت
دار های اولویت رداخت بدهی روی پروژهپ

 تمامی معامالت دیگر از جمله صادرات -  ریال3000  نرخ اسمی صادراتی-2 
غیرنفتی، پرداخت بابت خدمات 
خریداری شده، واردات و خدماتی که 

 زیر پوشش نرخ رسمی نیستند
 صادرات نفتی، واردات کاالهای -  ریال1750  نرخ رسمی-1 11/7/97

های  واردات برای طرحضروری، 
دار، پرداخت برای خدمات  اولویت
 ضروری

 تمامی معامالت دیگر از جمله صادرات -  ریال3000  نرخ رسمی صادراتی-2 
غیرنفتی، پرداخت بابت خدمات 
خریداری شده، واردات و خدماتی که 

 زیر پوشش نرخ رسمی نیستند
ارداتی مجاز شدند تا از های و  واریزنامه-  ریال4600 ای نامه  نرخ ارز واریز-3 

 100میزان  طریق بازار ارز تهران به
 50درصد برای صادرکنندگان فرش و 

درصد برای صادرکنندگان غیرنفتی 
 .مورد معامله قرار گیرند
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 :IMF Survey, (1999)  خذأم

*که در آن،     
 تغییرات نرخ مؤثر واقعی 2y؛ 2 شده متغیر مشاهده1y؛ 1یر مشاهده نشدهعنوان متغ  به�1

زایی که    بردار متغیرهای برون2X؛ سازد متأثر میزایی که نظام ارزی را   بردار متغیرهای برون1Xارز؛ 
ایبی  بردار ضر2β و γ ،2γ ،1β 1دهد و   ثیر قرار میأتحت ت، سازد متأثر میتغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز را 

 .است، شوندکه باید محاسبه 
 :در این الگو

)(:1
)(0:0

1

*
11

adoptedregimeFixedotherwiseIfy
adoptedregimeFlexibleyIfy

⇒=
⇒>= 

 
 این .ایم  با عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در نظر گرفتهرابطه سه متغیر اساسی را در ،طور کلی به   

 :متغیرها عبارتند از
توان میزان    را مییکی از عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی: (OPEN)درجه باز بودن اقتصاد . 1

صورت بزرگ بودن سهم کاالهای مبادله شده در تولید در نظر  این معیار به . بازبودن اقتصاد دانست
 .]2[شود  گرفته می

پذیری نرخ ارز   که ارتباطی منفی بین درجه بازبودن و درجه انعطافشود ، بیان مینظریه معموالً در     
ثبات و متغیر  این است که نرخ ارز شناور، خصوصاً اگر بی عقیده). A,Savvides,1992(وجود دارد

در . عنوان واسطه مبادله، ذخیره ارزش و معیارسنجش کاهش دهد باشد، ممکن است نقش پول ملی را به
در کشورهای در حال توسعه، . یک نظام شناور، نرخ ارز مجاز است که براساس نیروی بازار نوسان کند

لیدکننده و صادرکننده موادخام اولیه هستند، درآمدهای ناشی از صادرات برای  کشورهایی که تو،ویژه به
بینی است و این در یک نظام شناور، نوسانات بیشتر نرخ ارز را  این کشورها بسیار متغیر و غیرقابل پیش

های  ها و هم قیمت نوسانات نرخ ارز در یک اقتصاد باز موجب تغییراتی هم در سطح قیمت. کند  یید میأت
 نااطمینانی درباره نرخ بازدهی ،این تغییرات نیز. شود  نسبی بین کاالهای مبادالتی و غیرمبادالتی می

این نااطمینانی نیز موجب . دهد  را افزایش می) در مقابل پول خارجی(داری پول داخلی  واقعی نگه
اد بیشتر باشد، باثبات سایر ه بازبودن اقتصج هر چه در،بنابراین. شود  افزایش پدیدۀ جایگزینی پول می

 .پذیری نرخ ارز کمتر قابل دسترسی است شرایط، انعطاف
های ارز ثابت، برای حذف  ترند، اما در شرایط نرخ اقتصادهای بسیار باز با نظام ارزی ثابت آسوده    

ت طور معکوس مرتبط با میل نهایی به واردا کسری تجاری، ضروری است که اقتصاد به مقداری که به
                                                                                                          

1. Unobserved 
2. Observed 
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 این ممکن است به کاهش تولید منجر شود؛  با این حال، برای بازگرداندن ،اما. زدایی شود است، تورم
 چنان که ،تر است، بنابراین هزینه تراز تجاری، استفاده از مدیریت تقاضا نسبت به شناوری نرخ ارز کم

جود دارد؛ یعنی هرچه پذیری نرخ ارز و گفته شد، ارتباطی منفی بین درجه بازبودن و درجه انعطاف
 .تر است پذیر مناسب انعطاف های ارز کمتر درجه بازبودن اقتصاد افزایش یابد، نرخ

صورت مستقیم و فقط با   اگر بخش اعظم صادرات یک کشور به :(GCONC) 1تمرکز جغرافیایی. 2
ل طرف یک طرف تجاری انجام گیرد، ممکن است که برای آن کشور سودمند باشد که پولش را به پو

انتظار داریم که این متغیر دارای عالمت منفی باشد؛ یعنی بین شناوری نرخ ارز و . متصل کنداش  تجاری
 ).A,Savvides,1992(این متغیر ارتباطی منفی وجود دارد

یابد، کارایی بازارهای تولید   که یک کشور توسعه می  درحالی :(PGDP) 2سطح توسعه اقتصادی. 3
تری برای شناوری نرخ ارز خواهد بود و انتظار   کاندید مناسب، در نتیجه.یابد  ایش میداخلی و سرمایه افز

  .(Holden 1979) دارای عالمت مثبت باشد ،رود که این متغیر  می
، نیز دو متغیر در نظر گرفته شده  تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارززای مؤثر بر با متغیرهای برونرابطه در     

 : عبارتند ازاست؛ این متغیرها
 با نرخ مؤثر واقعی ارز، درجه باز رابطه یکی از متغیرهای قابل بررسی در )درجه باز بودن اقتصاد) الف

 هر چقدر یک اقتصاد بازتر باشد، نقش ،اصوالً. (Brenstein, Melvin 1984) استبودن اقتصاد 
تغییرات نرخ مؤثر واقعی  یا PPPقیمت کاالهای قابل مبادله در کل شاخص قیمتی، باالتر و انحرافات از 

 .است کوچکتر ارز

های پولی   کی از مباحث اساسی، بحث در زمینه اثرات تکانهی) (DCV) 3نوسانات پولی داخلی) ب
 و اعتبار 1M پولی   دو نوع تکانه،در این زمینه عموماً. استداخلی بر تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز 

 .(Rosiers, Degrauwe 1987)شود    در نظر گرفته می4داخلی

های پولی، سبب افزایش در   افزایش در تکانه. انتخاب شده استاین تکانه ، نوع دوم پژوهشدر این    
 ) 2X   و1X(زای الگو   بردار متغیرهای برون، بنابراین. شدنوسانات و تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز خواهد 

 :صورت زیر نوشت توان به    را می
[ ]
[ ]DCVOPENX

PGDPGCONCOPENX
,

,,

2

1

=
=

 

                                                                                                          
1.Geographic Concentration.  
2. Level of Economic Development. 
3. Domestic Credit Variablility. 
4. Domestic Credit. 



 
 
 
 

 137                                                        15شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

 : هم زمان عبارت است ازیو صورت کلی الگو

2542

13211

UDCVCOPENCREGIMREERV
UPGDPCGCONCCOPENCREERVREGIM

+++=
++++=

γ
γ

 

 .]3[ است اخالل در الگویترتیب اجزا   به2U و1U ها ضرایب الگو و Ciکه 
 

  )2SEPM(ای پروبیت   دو مرحلهچگونگی تخمین براساس روش. 6
 عنوان متغیر وابسته مجازی  تغیرها به هم زمان مزبور، با توجه به اینکه یکی از میبرای تخمین الگو

 .ده استش استفاده 2SEPMای موسوم به  در نظر گرفته شده است، از روش دو مرحله) نظام ارزی(
ای از متغیرهای   هم زمانی را که شامل زیر مجموعهی ، الگو(Heckman)هکمن  1978در سال    

شد، مورد بررسی   الت نیز این متغیر مشاهده میای که در سمت راست معاد گونه زا بودند، به مجازی درون
 را مورد بررسی قرار داده و تکمیل ی هکمن  الگو(Amemiya)آممیا 1987در سال . قرار داد

 .(Madalla)کرد
 :استصورت زیر  به) پژوهش یالگو(زده شده طبق این روش   تخمینی مزبور و حل الگویالگو

 :اشته باشیمهرگاه سیستم معادالت هم زمان زیر را د
)1(     
)2( 

 :که در آن



 >

=
otherwise

yif
y

0
01 *

1
1 

 
 :دست آورده صورت زیر به های تقلیل یافته را به در ابتدا، برای حل الگو فرم

)        3(  
)4( 
 

 صرفا ،، براین اساساست 1 دوگانهعنوان یک متغیر  یک متغیر قابل مشاهده به2yبا توجه به اینکه 

ً
2

2

δ
πتوان تخمین زد که در آن   را می: 

                                                                                                          
1. Dichotomous 
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)( 2
2
2 VVar=δ 

 : خواهیم  داشت،بنابراین

)5(                                                  *
2

*
2

2

2

2

2

2

*
2**

2 VX
V

X
y

y +=+== π
δδ

π
δ

 

 :صورت زیر نوشت توان به  را می) 2(و ) 1(معادالت ساختاری ، بر این اساس
 
)6(                                                                 111

**
2211 uXyy +′+= βδγ 

)7(                                                               
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* و (OLS)با حداقل مربعات معمولی  1πای پروبیت، در ابتدا   تخمین دو مرحلهیدر الگو

2π  به
*Xگذاری  نیز پس از جای) 6(تخمین معادلۀ . شود    تخمین زده میProbit MLوسیله 

2π̂ برای  
**

2y پس از )  7( برای تخمین معادلۀ ،گیرد و همچنین   صورت میحداقل مربعات معمولی روش با
*Xگذاری  جای

2π̂ 1 برایy از روش ،Probit ML که در این کرد توجه دبای. ده استش استفاده 
 :الگو، پارامترهای تخمین زده شده عبارتند از

 21
2

2
1

2

2
1

2

12 ,,,, σγ
σ
γ

β
σ
β

σ
σ
σ  

 
 تخمین الگو. 7

 مدهدست آ صورت زیربه ،  بهای پروبیت  دو مرحله روشبامعادالت تخمین زده شده 
 :] 3[ است

          
REGIMDCVOPENREERV

PGDPOPENREERViI

0006/0001/004/304/1

02/0006/045/331/2ˆ

−++−=

−+−=
 

 
  tهای  که آمارهشود ، مشاهده می)پیوست(یافته  های مربوط به معادالت ساختاری و تقلیل در تخمین    

کل دهد که    نیز نشان میFکند و آماره    یید میأ درصد، ت5دار بودن ضرایب را در سطح حدوداً  معنی
یابیم که الگوی برآورد   در می» دوربین واتسون«الگو از اعتبار باالیی برخوردار است و با توجه به آماره 

 . شده، خود همبستگی ندارد
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حاکی از این است که بین بازبودن اقتصاد و تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز  رابطۀ  نتایج تخمین الگو،     

موضوع است که در ایران، هرچه درجۀ بازبودن اقتصاد بیشتر باشد، دهندۀ این  مثبت وجود دارد و نشان
 دلیل وجود سهم عمده صادرات نفتی  توان به  شود و این امر را می  تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز بیشتر می

، تغییرات بسیار در قوانین واردات و صادرات در دورۀ مذکور و ) درصد85بیش از (در کل صادرات ایران 
های گمرکی و افزایش  های این دوره و افزایش محدودیت ر متناوب در بسیاری از سالطو به

ای دانست، به همین دلیل در تخمین دیگری، سهم صادرات نفتی را از بازبودن  های غیرتعرفه محدودیت
ت سد   به تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و باز بودن اقتصاد و ارتباطی منفی بینکردیماقتصاد خارج 

 با افزایش سهم صادرات ،ایم؛ به این مفهوم که با افزایش درجه بازبودن اقتصاد، و یا در حقیقت وردهآ
یابد    توان رقابت خارجی افزایش می،کاهش و در حقیقتتغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز غیرنفتی در کشور 

 ).پیوست(
شود و با توجه به    مؤثر واقعی ارز میهای پولی داخلی سبب افزایش در تغییرات نرخ  افزایش در تکانه    
توان نتیجه گرفت که در    د، در حقیقت میشافزایش سبب کاهش توان رقابت خارجی خواهد این که  این

 .شود   المللی می های پولی، سبب کاهش توان رقابت بین  ایران افزایش تکانه
نظام ارزی شناور مؤثر واقعی ارز با تغییرات نرخ توان دریافت که   با توجه به ضریب نظام ارزی، می

توان ناشی از دور نبودن بازارهای ارزی از   یابد که این امر را می  شده در ایران کاهش می مدیریت
عنوان مدیریت شده اعالن  مداخالت شدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در دورانی که نظام ارزی به

 .] 5[، دانستشد
 ،شود  مشاهده می) 6(گونه که در جدول   همان،ل اقتصادی مختلف بر نظام ارزیا اثر عوام رابط بدر    

دهد که احتماالً   شده را کاهش می افزایش سطح توسعه اقتصادی، برتری اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت
توان   ، میگفته شدگونه که در قبل  همان. است دلیل نوع متغیر جایگزین  انتخاب شده  له بهئاین مس

بین درجه نظریه یکی از عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی را میزان بازبودن اقتصاد دانست و معموالً در 
از طرفی، هر چه نسبت . شود  پذیری نرخ ارز، ارتباطی منفی درنظرگرفته می  انعطاف بازبودن و درجه

ن بازبودن اقتصاد تعریف عنوا که در اینجا به( تولید ناخالص داخلی مجموع سهم صادرات و واردات به 
ثابت دارای مزیت نظام ارزی بیشتر باشد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده نسبت به  ) شده است

 .استباالتری 
 
 )1996-1973( اثر عوامل اقتصادی مختلف بر تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز در ایران. 6–جدول

 OPEN DCV REGIM 
REERV منفی مثبت مثبت 
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REERV مثبت 
 *)منفی(

 منفی مثبت

 .دش  این نتیجه با خارج کردن صادرات نفتی از تعریف بازبودن اقتصاد حاصل *
 

 )1996-1973 (  اثر عوامل اقتصادی مختلف بر نظام ارزی ایران. 7–جدول     

 .دش  این نتیجه با خارج کردن صادرات نفتی از تعریف بازبودن اقتصاد حاصل *
 

 )1996-1973 (  اثر عوامل اقتصادی مختلف بر نظام ارزی ایران. 7–جدول     
  PGDP OPEN GCONC REERV 

REGIM منفی نامعلوم مثبت منفی 
 

 درآمد نفتی، تغییرات مداوم در در کشور ایران، وابستگی شدید به بخش نفت و اتکای روزافزون به
های وارداتی و  قوانین و مقررات ورود و صدور کاال، ساختار نامناسب بازرگانی خارجی، اعمال محدودیت

 ظاهراً با ،ده است و بر این اساسکرها، موجبات ایجاد نوسان در نرخ واقعی ارز را فراهم  یا افزایش تعرفه
باشد، ولکن مشاهده  رود که نظام ارزی ثابت برتری داشته   میافزایش درجه بازبودن اقتصاد، انتظار

میزان بازبودن اقتصاد افزایش یابد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت    بررسی هر چه این که طبقشود  می
رغم اعالن نظام ارزی شناور   علی،توان به این دلیل دانست که اوالً  یابد، که این امر را می  شده برتری می

 در این دوران سعی در ،سمت نرخ ارز ثابت بوده است و ثانیاً ایران، رویکرد بهاز سوی ریت شده مدی
 دولت، از طریق دخالت در بازار ارز، کاهش فشارهای وارداتی، به وسیلهجهت کاهش نوسانات نرخ ارز 

 .تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی، انجام گرفته است
 اتخاذ نظام  نرخ مؤثر واقعی ارز برنظام ارزی، هر چه این متغیر افزایش یابد،با اثر تغییرات رابطه در     

دلیل عدم وجود ابزارهای  یابد که به  ارزی ثابت نسبت به شناور برای کاهش این نوسانات، برتری می
عدم وجود ذخایر کافی ارزی  و نیز ) مانند وجود معامالت سلف(دهندۀ ارزی مناسب در ایران  پوشش
 .استثباتی نرخ ارز، کامالً قابل انتظار   حفظ بخش واقعی اقتصاد در مقابل اثرات ناشی از بیبرای
حذف این متغیر  (استدلیل حذف این متغیر از الگو، نامعلوم  اثر تمرکز جغرافیایی بر نظام ارزی، به    
 ).استدلیل اضطرار برای درست بودن تخمین  به
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 گیری نتیجه
برانگیز در کشورهای در حال توسعه، انتخاب نظام ارزی متناسب با ساختار یکی از موارد سئوال 

نرخ مؤثر واقعی ارز، با بی ثباتی انتخاب یک نظام ارزی با تمرکز بر . اقتصادی این کشورها بوده است
المللی و متغیرهای کالن اقتصادی، دارای  بخش این نوسانات برجریانات تجاری بین توجه به اثرات زیان

 با توجه به موارد مذکور، به بررسی انتخاب نظام ارزی در ایران ،در این مقاله. استای  یت ویژهاهم
 که افزایش است حاکی از این ، دست آمده  هم زمان بهینتایج کلی الگو که براساس یک الگو. ایم پرداخته

 کاهش توان رقابت ،جههای پولی داخلی، سبب افزایش در تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و در نتی  تکانه
المللی در ایران خواهد شد و هر چه اقتصاد ایران از درجه بازبودن باالتری برخوردار باشد، اتخاذ نظام  بین

 هرچه تغییرات نرخ مؤثر ،؛ امااستثابت دارای مزیت باالتری نظام شده نسبت به  ارزی شناور مدیریت
برای کاهش ...) شده و مدیریت(زی ثابت نسبت به شناور واقعی ارز در ایران افزایش یابد، اتخاذ نظام ار

 .یابد  این نوسانات برتری می
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 توضیحات

باید توجه داشت که در تعریف ادواردز، بهبود یا اختالل نرخ واقعی ارز از طریق کسر  : ]1[
N
T

P
P

 

داخلی کاالهای قابل تجاری را اندازه ، بلکه به اعتقاد وی، این قیمت نسبی، هزینه تولید شود حاصل نمی
تجاری  گیرد و کاهش در نرخ واقعی ارز نمایانگر این است که هزینه تولید داخلی کاالهای قابل  می

افزایش یافته است و درصورت ثبات قیمت نسبی جهانی، چنین کاهشی در نرخ واقعی ارز، نمایانگر 
 .استالمللی کشور  کاهش شدید در توان رقابت بین

. شود  صورت سهم مجموع واردات و صادرات از تولید ناخالص داخلی تعریف می بازبودن اقتصاد به : ]2[
دلیل عدم وجود شاخص   به اضطرار به، ولکنیستکنندۀ این متغیر ن طور دقیق بیان اگرچه این شاخص به

 .دیگر، از این تعریف استفاده شده است
  از نتایج معادالت تقلیل یافته و ساختاری به معادلۀ  آمده است وپیوستمراحل تخمین در  : ]3[
)M-1 (های  ایم و براین اساس آماره رسیدهt و F آمده استای  رایانه معادالت مزبور در نتایج. 
 . آمده استپیوستگیری داده در  چگونگی اندازه : ]4[
صورت هدایت شده و   زی به سازی نرخ ارز، نظام ار ، با اعمال سیاست یکسان1372از ابتدای سال  : ]5[

دلیل نوسانات شدید در نرخ ارز، مقررات   پس از مدتی به ،د؛ ولکنشصورت شناور اعالم  نرخ ارز، نیز به 
های کنترل ارزی اعمال شد، اگرچه در منابع رسمی بانک  ارزی بازرگانی خارجی و پس از آن سیاست

 .شود  شده اعالن می رزی شناور مدیریت به بعد نظام ارزی ایران نظام ا1372جهانی، از سال 
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  پیوست
  ها محاسبۀ داده

 تغییرات آن، .ده استش استخراج IFSبرای ایران از این نرخ  ، تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز. 1
 .در نظر گرفته شده استنرخ مؤثر واقعی ارز  ،انحراف معیار درصد تغییرات فصلی

محاسبه شده تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز نیز مانند این تغییرات  ،های پولی داخلی   تغییرات تکانه. 2
 .است

صورت زیر   به )1(شمنرعنوان ضریب جینی هیبا   این متغیر توسط فرمولی ،تمرکز جغرافیایی. 3
 :ده استشمحاسبه 

∑ 









=

i j

ij
j X

X
GCONC

2

 

 که در آن
j  ،کشور مورد بحث؛  

Xij ، صادرات به بازار جغرافیایی i  کشور  وسیله بهjام؛  
Xj  ،   کل صادرات کشور j کشور مورد بررسی( ام.( 

 ها برای صادرات از    کشور طرف تجاری درنظر گرفته شده و داده5  برای ایران Xjبرای محاسبه 
 Directon of Trade Yearbook of IMFدست آمده است به . 

عنوان یک متغیر   ناخالص داخلی، بهسرانه تولیدبه وسیله  این متغیر ،سطح توسعه اقتصادی. 4
 .ده استش استخراج IFSها از   در نظر گرفته شده و داده(PROXY)جایگزین 

  :  مجموع سهم واردات و صادرات به کل تولید ناخالص داخلی،بازبودن اقتصاد. 5

     
GDP

MXOPEN +
= 

گرفته شده است؛ به طوری که برای درنظر  عنوان یک متغیر مجازی  این متغیر به،نظام ارزی. 6
هایی که نظام ارزی در منابع رسمی بانک  است صفر، و برای سال هایی که نظام ارزی ثابت بوده سال

 .گرفته شده استنظر ده، یک در شجهانی شناور مدیریت شده اعالن 
 

 

                                                                                                          
1. Gini-Hrischman Coefficience. 
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“Real Exchange Rate Variability and the Choice 
 
 

Of Exchange Rate Regime in IRAN” 
 
 
 
This paper draws the relation between real exchange rate variability and 

the choice of exchange rate regime. This argue is tested by estimating a 
simultaneous limited-Dependent variable model with data from a time series 
of Iran during 1970-1996 drawing on the relevant exchange rate literature, 
the paper examines a number of exogenous determinants of exchange rate 
variability and the choice of exchange rate regime. Our results indicate that: 

1) The more open in Iran’s economy, the greater in REER variability, 
2) An increase in domestic monetary shocks will result in greater 

REER variability, 
3) REER variability decreases in the fixed exchange rate regime, 
4) As an openness increases, the choice of the floating regime is more 

suitable,  
5) The greater REER variability, the more likely a fixed exchange rate. 
 


