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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از دادههاى ساالنه دوره
زمانی  3131 -3131در چهارچوب یك مدل غیرخطى است .برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد
اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال مالیم استفاده شده است ،که توسط یك الگوریتم نیوتون-رافسون و حداکثر تابع
درستنمایى شرطی برآورد میگردد .نتایج تحقیق بیانکننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یك حد آستانه ،در سطوح
مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ،اندازه دولت و سرمایه انسانی در
رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی) ،اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح باالی تضعیف
ارزش پول ملی) ،متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند .تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریههای
اقتصادی سازگاری دارند .بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و بهمنظور اجتناب از آثار
سوء تضعیف ارزش پول ملی ،پیشنهاد میشود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل
ارزهای دیگر خودداری نمایند.
کلمات کلیدی :رشد اقتصادی ،تضعیف ارزش پول ملی ،مدل خود رگرسیون انتقال مالیم.
طبقهبندی .O24 ,O47 ,E52 :JEL

 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه (*نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
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 .1مقدمه
یکی از مسائل مهمی که در دهههای اخیر نظر اقتصاددانان را برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
به خود جلب کرده است افزایش قدرت رقابتی کاالهای صادراتی از طریق تضعیف ارزش پول ملی3
است .ارزش پول ملی هر کشور در حقیقت بیانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر و نرخ ارز
نیز بیانگر ارزش یك پول نسبت به پولهای دیگر است که عرضه و تقاضای آن ،تجارت و پرداختهای
بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به عبارت دیگر ارزش پول ملی کشورها نشاندهنده عملکرد واقعی
شاخصهای اقتصادی آن کشور و نیز قدرت واقعی هر اقتصادی است .یکی از مسائل مهمی که در
زمینه نرخ ارز به ویژه در کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه مورد تحقیق بوده و هست ،مسأله تأثیر
نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی است.
در اقتصاد جهان دو نوع نظام نرخ ارز ثابت و نظام نرخ ارز شناور وجود دارد ،در نظام نرخ ارز ثابت
فقط مسؤولین پولی هر کشور میتواند ارزش قانونی پول آن را تغییر دهد ،اما در نظام نرخ ارز شناور
ارزش پول یك کشور توسط نیروهای بازار تعیین میشود .نظام نرخ ارز شناور به دو نوع شناور آزاد و
شناور مدیریت شده تقسیم میشود .با توجه به اینکه نظام نرخ ارز ایران شناور مدیریت شده است،
انتظار میرود که حتی با وجود اثر تعیینکننده نیروهای بازار بر ارزش پول ملی ،مقامات پولی در تنظیم
ارزش پول ملی دخالت کنند .با توجه به موارد یاد شده یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز
توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است ،تضعیف ارزش پول ملی و نحوه و میزان
تأثیر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی است .از دوران جنگهای ارزی و رقابت
بر سر کاهش ارزش پول در دههی  3311تا مباحث امروزی بر سر ارزش حقیقی یوان چین ،تضعیف
ارزش پول ملی همواره مورد توجه و عالقهی اقتصاددانان بوده است .مباحث مدرن بر سر این موضوع
شامل دیدگاهی تحت عنوان "دیدگاه اجماع واشنگتن" است که بیان میکند ارزش پول باید در سطحی
تنظیم شود که با تعادل خارجی و داخلی سازگار باشد (ادوارد193-194 :3339 ،2؛ ویلیامسون:3331 ،1
.)31-3
نرخ ارز یکی از پرتالطمترین متغیرهای اقتصادی کشور در دو دهه گذشته بوده است و در سالهای
اخیر ،ایران بارها افزایش نرخ ارز را تجربه کرده است .برای نمونه بر اساس مستندات بانك مرکزی ،در
 23سال گذشته اقتصاد ایران بهطور مشخص دو تالطم ارزی را تجربه کرده است؛ نخست دوره 3112
تا  3119و مورد بعدی ،دوره اخیر شوک ارزی یعنی سالهای  3193تا دهه  31شروع نوسانات شدید
نرخ ارز و رکوردزنیهای قیمت دالر است .از اواخر سال  3132تا پایان  3ماهه سال  33از شدت رشد
قیمت دالر نسبت به اوایل دوره کاسته شده است؛ اما طی دو ماه اخیر (اواخر  )3133اقتصاد ایران مجدداً
1. Currency Undervaluvation
2. Edwards
3. Williamson
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شاهد افزایش رشد قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن تورم و بحرانهای ناشی از این
ناحیه بود .بر اساس گزارشات و تحقیقات انجام شده ،کشور در طی اکثر سالهایی که با افزایش بیش
از حد قیمت دالر مواجه بوده است با بحرانهایی نظیر تورم ناشی از کاهش قدرت خرید و همچنین
تورم ناشی از فشار هزینه کاالهای واسطهای وارداتی که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شده
است ،مواجه بوده است.
عدهای از اقتصاددانان معتقدند تضعیف ارزش پول ملی منجر به رشد صادرات و کاهش واردات شده
و به دنبال آن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ اما اغلب کارشناسان عقیده دیگری دارند و بر این
پافشاری میکنند که تضعیف ارزش پول ملی از طریق افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه افزایش
اندازه دولت و نیز از طریق کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم باعث ضربههای سخت به اقتصاد
ایران خواهد شد .با توجه به تجربههای موفقی که چین و بـرخی دیگر از کشورهای شرق آسیا مانند
کره جنوبی ،چین و ژاپن از افزایش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی داشتهاند و مطالعاتی
همچون مطالعه کورنیك و سرون ( )2132تأییدکننده افزایش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش
پول ملی است؛ اما اکنون ادعای دیگری مورد آزمون قرار میگیرد آنهم غیرخطی بودن اثر تضعیف
ارزش پول ملی روی رشد اقتصادی است که مطالعه امبی ( )2131نشاندهنده رابطه غیرخطی تضعیف
پول ملی و رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری کل عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی است.
تنها مطالعهای که در ایران بهطور مستقیم به بررسی اثر افزایش قیمت دالر و رابطه آن با رشد اقتصادی
پرداخته است ،مطالعه غفاری و همکاران ( )3132است که نتایج آن نشاندهنده رابطه منفی افزایش
قیمت دالر با رشد بخشهای مختلف اقتصادی است .در حقیقت برای یك دهه بعضی اقتصاددانان
ایدهی جنگ نرخ ارز را به صورت گسترده مطرح کردند و قوت بخشیدند که میگوید :یك استراتژی
تضعیف ارزش پول ملی به صورت فعال ،میتواند رشد اقتصاد را تحریك کند اما آیا تضعیف ارزش پول
ملی تا هر سطحی در جهت کمك به رشد اقتصادی عمل خواهد کرد یا خیر؟
با توجه به اینکه ایران همواره با مسأله افزایش نرخ ارز خصوصاً در سالهای اخیر روبرو بوده است،
پرداختن به این موضوع که تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی چه تأثیری خواهد گذاشت امری
اجتنابناپذیر جهت دست یافت به رشد اقتصادی مطلوب است و این مطالعه در واقع تالشی جهت یافتن
پاسخ به این سؤال در رابطه با اقتصاد ایران میباشد؛ بنابراین ،بررسی اینکه آیا تضعیف ارزش پول ملی
در دامنههای مختلف ،تأثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی دارد یا نه کامالً ضروری به نظر میرسد .بر
این اساس ،مطالعه حاضر با استفاده از الگوی خود رگرسیون انتقال مالیم ،طی دوره زمانی 3131-3131
به بررسی این موضوع میپردازد.
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران و پاسخ به سؤال
زیر است که نوآوری این تحقیق نیز به شمار میرود:
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آیا تضعیف ارزش پول ملی راهی جهت کمك به رشد اقتصادی ایران میباشد؟ و اینکه آیا تضعیف
ارزش پول ملی تا هر سطحی به رشد اقتصادی ایران منجر خواهد شد یا خیر؟
ساختار ادامه این مقاله به صورت زیر است :در بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق در قالب یك مدل
کالن مورد بررسی قرار میگیرد سپس در ادامه همین بخش به بررسی پیشینه مطالعات تجربی پرداخته
میشود ،بخـش سوم ،مربوط به معرفـی مـدل و متغیرها و روش انجام تحقیق است .بخش چهارم ،به
یافتههای تجربـی تحقیق و برآورد الگوی سری زمانی انتقال مالیم اختصاص دارد و در بخش پنجم،
نتیجهگیری و پیشنهادها ارائهشده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه مطالعات تجربی
 .1-2مبانی نظری

تضعیف ارزش پول ملی نباید با افت ارزش پول ملی اشتباه گرفته شود .افت ارزش پول ملی بدون
مداخله مقامات پولی و در اثر مداخله عوامل بازار در نظام نرخ ارز شناور اتفاق میافتد؛ اما تضعیف ارزش
پول ملی یك سیاست پولی بوده که با مداخله مقامات پولی در یك نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده
انجام میشود .در نظامهای ارزی شناور مدیریت شده که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها
را در زمان حاضر تشکیل میدهد عموماً بانكهای مرکزی هر کشور نرخ ارز را با تعیین دامنهای از
نوسانات و با مالحظاتی نظیر رقابتپذیری ،تأمین رشد اقتصادی (از طریق رشد تولیدات داخلی ،حمایت
از صادرات و سرمایهگذاری خارجی) ،تأمین ذخایر ارزی احتیاطی و غیره مدیریت مینمایند (ارباب،
331-33 :3131؛ رضایی و طالبلو.)334-312 :3199 ،
تضعیف ارزش پول ملی به عنوان یکی از سیاستهای تعدیل اقتصادی همواره برای توسعه صادرات
و بهبود تراز تجاری مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است .از یك طرف ،سیاست تضعیف ارزش
پول ملی طبق نظریههای اقتصادی از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمك
میکند؛ اما از طرف دیگر ،با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی برای رشد اقتصادی مضر
خواهد بود .به این ترتیب افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند
این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد .این تحقیق با تکیه بر مدل نظری باالسا–ساموئلسون 3که
دارای چند فرض اساسی است به بررسی اثر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی میپردازد ،طبق
این مدل -3 :اقتصاد به دو بخش قابل تجارت (اقتصاد باز) و غیرقابل تجارت (اقتصاد بسته) تقسیم
میشود؛  -2سرمایه میتواند بین بخشها و کشورها جابهجا شود؛  -1نیروی کار میتواند بین بخشها
حرکت کند اما امکان جابهجایی بین کشورها را ندارد .این فرض باعث برقراری تساوی دستمزد بین
1. Balassa & Samuelson

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ايران

سال ششم -شماره  -21بهار 1931

121

بخشها در داخل یك کشور میشود و در نهایت باعث ایجاد برابری قدرت خرید در بخش قابل تجارت
اقتصاد خواهد شد (الجشوا.)2-1 :2111 ،3
با تضعیف پول ملی و ارزانتر شدن نسبی کاالهای صادراتی داخل در مقابل کاالهای خارجی ،با
توجه به مدل باالسا-ساموئلسون ،صادرات در بخش کاالهای قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) افزایش
مییابد و با توجه به فروض مدل و امکان جابهجایی نیروی کار در بین بخشها ،نیروی کار از بخش
غیرقابل تجارت (خدمات) به بخش قابل تجارت اقتصاد منتقل شده و باعث افزایش بهرهوری نیروی
کار در بخش قابل تجارت شده و این مسأله منجر به افزایش دستمزد نیروی کار و برابری قدرت خرید
در بخش قابل تجارت خواهد شد و در نهایت به رشد اقتصادی کمك میکند .همچنین با توجه به
فروض مدل و امکان جابهجایی سرمایه در بین بخشها ،سرمایه از بخش غیرقابل تجارت به بخش
قابل تجارت منتقل میشود و افزایش سرمایهگذاری در این بخش منجر به افزایش تولید و افزایش
صادرات در بخش قابل تجارت اقتصاد خواهد شد و در نهایت افزایش رشد اقتصادی را بهدنبال خواهد
داشت (طیبی و اسماعیلی رزی.)43-41 :3133 ،
با افزایش نرخ ارز هرچند که صادرات تقویت میشود ،اما از سوی دیگر چون ایران کشوری واردکننده
میباشد و بسیاری از مواد اولیه ،ماشینآالت و همچنین کاالهای مصرفی خود از طریق واردات تـأمین
میکند ،با تورم وارداتی از این ناحیه روبهرو شده که باعث جهش نرخ تورم میشود؛ بنابراین ،با افزایش
نرخ ارز در ایران از یكسو بهدلیل وابستگی کشور به واردات ،تورم افزایش مییابد و از سوی دیگر نرخ
ارز افزایش مییابد و عمالً چرخه باطلی شکل میگیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش مییابد .در
واقع کاهش ارزش پول داخلی از کانال هزینه کاالهای واسطهای وارداتی تولید واقعی را کاهش ،سطح
قیمتها را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد (کندیل و دیگران.)412-423 :2111 ،2
بهطورکلی ،در بازار کاالها تضعیف ارزش پول ملی ،سبب گرانتر شدن کاالهای وارداتی و ارزانتر
شدن کاالهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه ،افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی را در بر خواهد
داشت .در طرف عرضه نیز در کشورهای درحالتوسعه تضعیف ارزش پول ملّی ،سبب افزایش هزینه
واردات کاالهای واسطهای و در نتیجه ،گرانتر شدن واردات کاالهای واسطهای (نهاده تولید) میشود
و بدینترتیب موجبات افزایش هزینههای تولید را نیز فراهم میآورد (که اصطالحاً تورم وارداتی نامیده
میشود) .با توجه به اینکه اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است و این درآمدها در اختیار دولت
میباشد ،با تضعیف ارزش پول ملی ،ارزش درآمدهای نفتی کشور به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش
مییابد و از آنجاییکه مخارج دولت در ایران متکی به درآمدهای نفتی است در نتیجه افزایش اسمی
ارزش درآمدهای نفتی دولت را قادر میسازد که مخارج خود را افزایش دهد .این در حالی است که طبق
1. Lojschova
2. Kandil & Berument & Dincer
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منحنی آرمی در اقتصاد ،افزایش مخارج دولت (اندازه دولت) تا حد آستانهای خاصی تأثیر مثبت بر رشد
اقتصادی دارد و چنانچه اندازه دولت از حد آستانه خود عبور کند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد
داشت (خداویسی و عزتی)41 :3132 ،؛بنابراین ،چنانچه تضعیف پول ملی به اندازهای باشد که دولت
اندازه بهینه خود را به واسطه افزایش درآمدهای خود رد کند در این حالت ،این میزان از اندازه دولت به
علت کنار زدن بخش خصوصی و ایجاد اختالل در کارکرد سیستم کالن اقتصادی کشور و نیز افزایش
تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .افزایش اندازه دولت طبق مطالعه صیانزاده ( ،)3191نیز
در ابتدا سبب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد اما از یك حد آستانه به بعد افزایش اندازه دولت رشد
اقتصادی را کاهش خواهد داد .در نتیجه مطابق آنچه گفته شد زمانی که تضعیف ارزش پول ملی کم
است افزایش اندازه دولت زیاد نیست در نتیجه سبب افزایش رشد اقتصادی میشود اما در سطوح باالی
تضعیف ارزش پول ملی بزرگ شدن اندازه دولت با گذشت از حد آستانه خود منجر به کاهش رشد
اقتصادی خواهد شد.
تضعیف ارزش پول ملی همچنین به دلیل افزایش رقابتپذیری در بخش کاالهای صادراتی ،منجر
به افزایش سرمایهگذاری در بخش قابل تجارت اقتصاد خواهد شد و از طریق افزایش تولید در این
بخش ،رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ،اثر خالص تضعیف پول ملی بر تولید بستگی به
این دارد که کدامیك از اثرات فوق بر دیگری غالب شود ،با توجه به کانالهای اثرگذار حتی این امکان
نیز وجود دارد که تضعیف پول ملی (که بر اساس نظریههای سنتی انتظار میرود تولید ناخالص داخلی
را افزایش دهد) اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد (کازرونی و همکاران)93-91 :3133 ،؛ که
این در واقع بیانکننده آن است که تضعیف ارزش پول ملی در سطوح مختلف ،اثرات متفاوتی روی رشد
اقتصادی خواهد داشت (دارای اثر غیرخطی روی رشد میباشد).
 .2-2پیشینهی مطالعات تجربی
 .1-2-2مطالعات داخلی

کازرونی و رستمی ( ،)3192با استفاده از دادههای سری زمانی ایران طی دورهی  3141-3193و با
بهکارگیری روش فیلتر هودریك-پرسکات به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت پرداختند.
نتایج مطالعه حاکی از آن است که شوکهای پیشبینی شده نرخ ارز بیشتر از پیشبینینشدهی آن،
تولید واقعی را دچار نوسان میکند .در مورد قیمـت نیـز عکـس ایـن حالـت مصـداق دارد .همچنین
نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این
واقعیت منتهـی مـیشـود کـه شوکهای منفـی نـرخ ارز ،تولیـد واقعـی را بیشـتر از شوکهای مثبت
آن تحت تأثیر قرار میدهد؛ درحالیکه شوکهای مثبـت نـرخ ارز روی قیمـت بیشتر ،تأثیرگذار است.
عسگری و توفیقی ( ،)3199با استفاده از دادههای سری زمانی ایران طی دورهی  3119-3192با
بهکارگیری مدل پایهای ادواردز به بررسی و تعیین نامیزانی نرخ ارز و تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر
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رشد اقتصادی پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش
از حد ارزشگذاری شده و بهعبارتی نامیزانی منفی بود ،مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد،
تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است .در واقع با برآورد مدل مشاهده شد که با افزایش  3درصدی
نامیزانی نرخ واقعی ارز تولید ناخالص ملی  1/132درصد کاهش مییابد.
مهرآرا و سرخوش ( ،)3193با استفاده از دادههای سری زمانی ایران طی دورهی  3119-3192با
بهکارگیری روش رگرسیونی سری زمانی انتقال مالیم ،به بررسی و آزمون عدمتقارن نوسانات نرخ ارز
(بر حسب تکانههای مثبت و منفی) بر تولید حقیقی پرداختند ،نتایج مطالعه حاکی از آن است که
تکانههای منفی به مراتب اثرات بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانههای مثبت دارد .در
حقیقت ،تکانههای منفی نرخ ارز حقیقی (تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش
میدهد ،درحالیکه تکانههای مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح
اولیه آن برگرداند.
سامتی و دیگران ( ،)3193با استفاده از دادههای سری زمانی ایران طی دورهی  3132-3192با
بهکارگیری روش فیلتر هودریك -پرسکات به بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران
پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که شوکهای مثبت نرخ ارز موجب گرانشدن کاالهای وارداتی
و ارزانتر شدن کاالهای صادراتی میگردد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی را در پی
خواهد داشت؛ در بخش عرضه اقتصاد نیز در کشورهای درحالتوسعه شوکهای مثبت نرخ ارز که باعث
کاهش ارزش پول ملی میگردند ،سبب افزایش هزینههای وارداتی کاالهای واسطهای و در نتیجه
گرانتر شدن کاالهای واسطهای وارداتی و متعاقب آن باعث افزایش هزینههای تولید و سطح قیمتها
میگردند که دارای اثر منفی بر رشد اقتصاد است.
عزیزی و هادیان ( ،)3133با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورهی  3111-3191با بهکارگیری
روش رگرسیون انتقال مالیم لجستیك ،به بررسی تأثیر انحرافات نرخ ارز از مسیر تعادلی بر اقتصاد
ایران پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که انحرافات نرخ متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار
میدهد و دارای آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی است.
غفاری و همکاران ( ،)3132با استفاده از دادههای سری زمانی ایران طی دورهی  3133-3131و با
بهکارگیری روش اقتصادسنجی کالن ساختاری مقیاس کوچك ،به بررسی و پیشبینی آثار افزایش نرخ
ارز بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصادی ایران پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که شوک
ارزی مثبت ،تولید اقتصادی در چهار بخش اصلی را مختل میکند و منجر به کاهش تولید در این چهار
بخش میشود .همچنین یافتهها نشان میدهد افزایش نرخ ارز ،تولید بخش نفت و گاز را بیشتر
دستخوش کاهش قرار میدهد.
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بصیرت و همکاران ( )3134اثر نوسانهای نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای
مالی در کشورهای منتخب عضو اوپك را طی دورهی  3393-2131انجام دادهاند .نتایج این مقاله با
استفاده از دادههای تابلویی نشان میدهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل
نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمیباشد .از طرفی
اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی ،منفی و معنادار میباشد.
 .2-2-2مطالعات خارجی

بهمنی اسکویی و کاندیل ،)2111( 3با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  3333-2111با
بهکارگیری تکنیك اقتصادسنجی آزمون باند یا کرانهها به بررسی عدمتعادل نرخ ارز و تأثیر آن روی
رشد اقتصادی پرداختهاند .متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی واقعی،
حجم نقدینگی ،مخارج واقعی دولت و نرخ واقعی ارز میباشد .نتایج مطالعه بیانگر این است که کاهش
ارزش ریال (تضعیف پول داخلی) در مقابل دالر در کوتاهمدت و بلندمدت دارای اثرات انبساطی بر رشد
تولید میباشد.
کاندیل ،)2119( 2با استفاده از دادههای  31کشور درحالتوسعه برای بازه زمانی  ،3321-2111به
بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت میپردازد .نتایج مطالعه حاکی از آن است که نوسانات نرخ
ارز دارای اثرات نامتقارن تولید و قیمت داخلی در کشورهای موردنظر میباشند؛ به این معنا که شوکهای
مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) از کانال هزینه کاالهای واسطهای وارداتی تولید واقعی را
کاهش و سطح قیمتها را افزایش میدهد ،درحالیکه شوکهای منفی نرخ ارز (افزایش ارزش پول
داخلی) بدون اینکه موجب کاهش تورم قیمتها گردد سبب کاهش تولید واقعی گردیده است.
لوپز و همکاران ،)2131( 1با استفاده از دادههای پنل برای مجموعهای از کشورهای پیشرفته و
نوظهور طی بازه زمانی  3391-2113به بررسی تغییرات نرخ ارز در مسیر تعادلی خود با تفکیك کردن
تضعیف ارزش پول ملی و تقویت ارزش پول ملی پرداختند نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که
بیش ارزشگذاری تأثیر منفی بر رشد اقتصاد دارد درحالیکه تضعیف ارزش پول ملی از طریق تشویق
صادرات منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد .در واقع نتایج بیانگر تأثیر نامتقارن تضعیف ارزش
پول ملی و تقویت ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی میباشد.
مکلود و میلوا ،)2133( 4با استفاده از دادههای پانل برای  39کشور مورد مطالعه ،طی دورهی زمانی
 3313-2114و بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته به بررسی تأثیر نرخ ارز بر رشد بهرهوری
پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش رشد بهرهوری کل
1. Bahmani Oskooee & Kandil
2. Kandil
3. Lopez-Villavicencio, Antonia, and Valerie Mignon
4. McLeod & Mileva
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عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی تا یك حدی میشود .به نظر میرسد که صادرات محصوالت
کارخانهای به عنوان یك کانال اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر بهرهوری کل عوامل تولید است .همچنین
تضعیف ارزش پول ملی باعث انتقال کـارگران از بخش کاالهای غیرمبادلهای به بخش کاالهای
مبادلهای میشود و از کانال یادگیری با انجام دادن باعث رشد بهرهوری در بخش کاالهای مبادلهای
میشود.
گلوزمان و همکاران ،)2132( 3با استفاده از دادههای کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته و با
بهکارگیری مدل دادههای تابلویی به بررسی نحوه تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی
پرداختهاند ،بدین منظور عالوه بر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ،متغیرهای مصرف ،صادرات،
واردات ،سرمایهگذاری و پسانداز نیز به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند و تأثیر تضعیف
ارزش پول ملی بر روی هر یك از متغیرهای مذکور پرداختهشده است .نتایج این مطالعه نشان داد که
در کشورهای درحالتوسعه تضعیف ارزش پول ملی بخش قابل تجارت را نمیتواند تحت تاثیر قرار دهد،
اما منجر به تغییرات پسانداز ،سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
امبی ،)2131( 2با بهکارگیری دادههای  12کشور طی بازه زمانی  ،3311-2119به بررسی تأثیر
تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از طریق کانال بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته است .نتایج
مطالعه حاکی از آن است که تضعیف ارزش پول ملی از طریق افزایش بهرهوری کل عوامل تولید و با
تأکید بر سرمایه انسانی منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود .همچنین نشان میدهد که بیشترین
تأثیرگذاری تضعیف ارزش پول ملی ،از طریق کانال بهرهوری کل عوامل تولید بر روی رشد است.
والسیوک ،)2134( 1با استفاده از دادههای کشورهای آسیایی ،آمریکای التین و جنوب آفریقا طی
دوره  3311تا  2131و با بهکارگیری روش دادههای تابلویی به بررسی و پاسخ به این سؤال پرداخته
است که آیا پشت پرده موفقیت اقتصادی چین ،رقابت در نرخ ارز بوده است؟ محقق در این مطالعه
میخواهد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه با در نظر گرفتن یك مدل سهبخشی و با احتساب
اصطکاکات بازار کار ،تضعیف پول ملی منجر به رشد اقتصادی میشود زمانی که تخصیص مجدد
کارگران از بخش سنتی با بهرهوری کم به بخش صنعتی با بهرهوری بیشتر صورت میگیرد .نتایج این
مطالعه نشان داد که سیاست تضعیف پولی ملی زمانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که اقتصاد یك
کشور با فراوانی نسبی نیروی کار ،کمبود منابع کشاورزی و موانع ورود کارگران به بخش صنعتی مواجه
باشد.

1. Glüzmann and et al.
2. Mbaye
3. Wlasiuk
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مائو و یائو ،)2132( 3با استفاده از دادههای  331کشور مختلف جهان طی دوره  3321تا  2131و با
بهکارگیری روش دادههای تابلویی به بررسی نحوه تأثیر تضعیف پول ملی بر رشد اقتصادی در رژیم
نرخ ارز ثابت پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که با وجود رژیم نرخ ارز ثابت ،اثر باالسا ساموئلسون
تعدیل میشود و تضعیف پول ملی منجر به رشد اقتصادی میشود .از سوی دیگر ،با مقایسه کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه ،مشخص شد که تضعیف پول ملی تأثیر معنادار و بزرگتری در کشورهای
درحالتوسعه نسبت به کشورهای صنعتی دارد.
کورینك و سرون ،)2132( 2با استفاده از دادههای مجموعهای از کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه طی دوره زمانی  2113-3331با بهکارگیری مدل دادههای تابلویی و ارائه یك چارچوب
تحلیلی به بررسی نحوه تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از طریق کانال انباشت ذخایر
خارجی پرداختهاند ،محققین ابتدا با استفاده از مدل تابلویی ،نحوه تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد
اقتصادی و رشد بهرهوری را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در هر دو گروه از
کشورها ،تضعیف ارزش پول ملی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و رشد بهرهوری دارد ،سپس محققین با
ارائه چهارچوب نظری و تحلیلی ،سعی در توجیه نظری این موضوع از کانال انباشت ذخایر خارجی
نمودهاند.
 .3-2-2جمعبندی مطالعات

مطالعات خارجی متعددی به بررسی تضعیف ارزش پول ملی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی پرداختهاند از
جمله امبی ( )2131و کورنیك و سرون ( )2132که نتایج آنها بیانگر تأثیر مثبت تضعیف ارزش پول
ملی بر رشد اقتصادی از طریق تشویق صادرات به عنوان نیروی محرکهی رشد میباشد؛ اما بررسیهای
انجام شده در ارتباط با ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده نشان میدهد مطالعات در داخل به غیر از
مطالعه غفاری و همکاران ( )3132که به بررسی رابطه افزایش نرخ ارز و رشد بخشهای عمدهی
اقتصادی پرداخته است ،سایر مطالعات صرفاً به بررسی تأثیر نوسانات یا نامیزانی نرخ ارز پرداختهاند و
مطالعهای که اثر تضعیف ارزش پول ملی را از تقویت ارزش پول ملی تفکیك کند و صرفاً بر اثر تضعیف
ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی تأکید داشته باشد ،انجام نشده است .نوآوری دیگر این تحقیق ،عالوه
بر مدل مورد استفاده و بررسی غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی ،نحوه محاسبه شاخص تضعیف ارزش
پول ملی و منطبق کردن آن با اثر باالسا-ساموئلسون است .از آنجاییکه نظام نرخ ارز ایران شناور
مدیریت شده میباشد ،ارزشگذاری مناسب و بهینه پول ملی توسط مقامات پولی جهت دست یافت به
رشد اقتصادی مطلوب ضروری میباشد .از این رو با توجه به اهمیت این موضوع ،انجام تحقیق حاضر
جهت پر کردن این شکاف در مطالعات داخلی ضروری است.
1. Mao and Yao
2. Korinek & serven
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 .3تصریح مدل ،دادهها و روش انجام تحقیق
 .1-3تصریح مدل و دادههای تحقیق

در این بخش الگوی تجربی اثرات غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی مبتنی بر ادبیات
موضوع (شامل مبانی نظری و مطالعات تجربی) ارائه و برآورد میگردد .در تصریح معادله رشد تولید،
عالوه بر لحاظ کردن تضعیف ارزش پول ملی ،تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه
عوامل طرف عرضه (مانند سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی) و عوامل طرف تقاضا
(مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار میگیرند .اساس الگوی مورد استفاده در این تحقیق پس از محاسبه
تضعیف ارزش پول ملی ،با الهام از نظریههای رشد اقتصادی ،مدل رشد اقتصادی امبی ( )2131و
همچنین مدل رشد مهرآرا و سرخوش ( ،)3193به صورت زیر ارائه میشود:
()3

𝑡𝜀 𝑑 l 𝑦𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + β2 𝑢𝑣𝑎𝑙𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑠𝑔𝑡 + 𝛽4 𝑙ℎ𝑐𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑖𝑛𝑣𝑡 +

متغیرهای استفاده شده در این تحقیق با توجه به محدود بودن حجم نمونه ،در دسترس بودن دادهها
و آزمونهای تشخیصی ،انتخاب شدهاند که به ترتیب 𝑑 l 𝑦𝑝𝑐𝑡 ،بیانگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
سرانه 𝑢𝑣𝑎𝑙𝑡 ،شاخص تضعیف ارزش پول ملی محاسبه شده توسط محققین با استفاده از شاخص قیمت
ایران و شاخص قیمت آمریکا ،که در زیر به نحوهی محاسبه آن میپردازیم 𝑙𝑠𝑔𝑡 ،لگاریتم اندازه دولت
است که به صورت نسبت مجموع مخارج جاری و عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی میباشد𝑙ℎ𝑐𝑡 ،
سرمایه انسانی (نسبت افراد ثبتنام کننده در دانشگاهها و مؤسسات دولتی میباشد linv ،لگاریتم تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص داخلی است ،و 𝑡𝜀 بیانگر جزء اخالل میباشد .دادههای مورد استفاده در این
تحقیق برای کشور ایران به صورت ساالنه ،طی دوره  3131-3131بر پایه سال  3131از بانك مرکزی
ایران و بانك مرکزی آمریکا استخراج شده است .تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات گردآوری شده بر
پایه روشها و آزمونهای آماری و مدلهای اقتصادسنجی سریهای زمانی و با بهرهگیری از
نرمافزارهای مناسب نظیر  JMULTIو  EVIEWS.8میباشد.
 .2-3اندازهگیری تضعیف ارزش پول ملی

در این مطالعه ،از شاخص تضعیف ارزش پول ملی برابری قدرت خرید ارتقا یافته استفاده میشود که
مبتنی بر معیار برابری قدرت خرید استاندارد بوده و نسبت به اثر باالسا  -ساموئلسون تعدیل شده است.
عالوه بر این اثر تقویت ارزش پول ملی از تضعیف ارزش پول ملی تفکیك شده است بهگونهای که فقط
اثر تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت محاسبه این شاخص به صورت زیر است:
ابتدا نرخ ارز حقیقی در سطح ) (RERtیا نسبت شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی به صورت زیر
محاسبه میشود:
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)log(𝑅𝐸𝑅𝑡) = log(𝑋𝑅𝐴𝑇𝑡⁄𝑃𝑃𝑃𝑡) = log(𝑃𝑢𝑠𝑎⁄𝑃𝑖r

()2

که در آن  XRATtنرخ ارز اسمی ارز داخلی نسبت به دالر آمریکا است ،PPPt ،نرخ ارز بهدستآمده از
نظریه برابری قدرت خرید است Pusa .سطح قیمتها در آمریکا است و  Pirسطح قیمتها در ایران است.
معادله  2سادهترین نسخه شاخص انحراف مبتنی بر برابری قدرت خرید را ارائه میدهد .اگر
)log(RERtمثبت شود ،نشاندهنده تضعیف ارزش پول ملی و اگر منفی شود نشاندهندهی بیش
ارزشگذاری نرخ ارز حقیقیِ  RERtاست.
مرحلهی دوم شامل تنظیم این معیار برای اثر باالسا – ساموئلسون است آن هم با استفاده از شاخص
انحراف ارتقا یافتهی کالین و ویلیامسون .این کار با رگرس نمودن  RERtبر روی تولید ناخالص داخلی
حقیقی سرانه  RGDPCHtانجام میشود که به صورت زیر است:
𝑡𝜀 log(𝑅𝐸𝑅𝑡) =∝ +β log(𝑅𝐺𝐷𝑃𝐶𝐻𝑡) +

()1

ضریب بتا به ما میگوید زمانی که کشور غنیتر میشود ،به صورت میانگین چه مقدار نرخ ارز حقیقی
کشور تمایل به افزایش پیدا کردن دارد (مطابق یافتههای باالسا – ساموئلسون) .سپس مقادیر برآورد
شدهی 𝑡𝑅𝐸𝑅  logمعادله شماره  1را از مقادیر بهدستآمده از مدل  2کم میکنیم .با این کار شاخص
انحراف قدرت خرید برابرِ ارتقا یافته به دست میآید که به صورت زیر است:
)𝑇 ̂𝐸𝑅(𝑔𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑝𝑝𝑝𝑡 = log(𝑅𝐸𝑅𝑡) −

()4

مقادیر مثبت این شاخص ) (misppptنشاندهندهی آن است که نرخ ارز بهگونهای تنظیمشده است
که سطح قیمتها در داخل پایینتر از مقدار پیشبینی شده توسط شاخص نرخ ارز برابری قدرت خرید
است و مقادیر منفی از آن نشاندهنده عکس حالت فوق خواهد بود .مقادیر محاسبه شده شاخص تضعیف
ارزش پول ملی در جدول  3و نمودار  3ارائه شده است.
جدول  :1مقادیر محاسبهشده برای شاخص تضعیف ارزش پول ملی
سال

سال

سال

Uval
1

3193

Uval
1/2411

3111

1

3192

1/2213

3119

.

1

3191

1/3112

3113

.

3113

1/1292
1/1123
1
1/2342

3199
3193
3131
3133

1/3239
1/1421
1/1191
1/1332

3191
3193
3192
3191

.
1
1/3233
1/3319

3112
3111
3114
3113

1/2921

3132

1

3194

1/3333

3112

Uval
1/1432

3123
3111

.
.

3121

.
1/1321
1/3122
1/2212

3124
3123
3122
3121

1/3931

3129

3131

منبع :یافتههای تحقیق حاصل از نرمافزار Eviews

سال

1/2332

سال

Uval
1/1121

Uval
.

3131

3123

3134

3122

1
1

3133

.
.
.
.

3132
3131
3139
3133

.

3121
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UNDERVAL
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

1393

1391

1389

1387

1385

1383

1381

1379

1377

1375

1373

1371

1369

1367

1365

1363

1361

1359

1357

1355

1353

نمودار  :1شاخص تضعیف ارزش پول ملی
منبع :نرمافزار Excel

 .3-3مدل انتقال مالیم ()STR

یك نمونه اولیه از این مدلها ،رگرسیون آستانهای ( 3)TRاست که به وسیله هنسن )3333( 2ارائه شده
است .در این مدل ،مشاهدات با توجه به متغیر آستانهای که کمتر و یا بیشتر از مقدار آستانهای تعیین
شده باشند به چند گروه و یا رژیم همگن 1تقسیم میشوند .البته در این مدل مشاهدات بسیار نزدیك
به مقدار آستانهای وجود دارند که به لحاظ اختالفات ناچیز در دو گروه متفاوت قرار گرفتهاند و از این رو
به نحوی تأثیرگذاری آنها با یك جهش شدید مواجه است .برای مرتفع نمودن این مشکل مدل
رگرسیونی انتقال مالیم ( )STRتوسط فوک 4و همکاران ( ،)2114گونزالز 3و همکاران ( )2113و کولیتاز
و هارولین )2112( 2ارائه و توسعه داده شده که در حقیقت شکل گسترشیافته مدل  TRبا لحاظ نمودن
تابع انتقال است .بنابراین ،در مدل  STRتغییر ضرایب رگرسیونی با حرکت از یك رژیم به رژیم دیگر
توسط شیب تابع انتقال که بیانگر سرعت تعدیل است ،تعیین میشود .روش مورد استفاده در تحقیق
حاضر برای تخمین مدل ،روش غیرخطی انتقال مالیم خود رگرسیونی الجستیك میباشد .در روش
حاضر ارتباط بین دو متغیر به صورت غیرخطی تغییر میکند .در صورتی که ارتباط بین دو متغیر در طول
زمان تغییر یابد ،آنگاه اصطالحاً میگویند تغییر رژیم صورت گرفته و نقطه تغییر رژیم ،تحت عنوان
)1. Threshold Regression (TR
2. Hansen
3. Homogenous
4. Fok
5. González
6. Colletaz and Hurlin
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سطح آستانه مشخص میگردد .به پیروی از تراسویرتا 3339( 3و  ،)2114آسالنیدیس و
خپاپادیس ،)2113(2عزیزی و هادیان ( )3133و علیزاده و همکاران ()3134یك مدل انتقال مالیم با دو
رژیم حدی و یك تابع انتقال به صورت زیر تصریح میشود:
()3

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = (𝜑 + 𝜃𝑧𝑡 𝐺(𝛾, 𝑐, 𝑠𝑡 ))𝑧𝑡 +

در معادلهی فوق  t=1,…,Tو همچنین  ytمتغیر وابسته Zt ،برداری از متغیرهای برونزا و درونزا و
وقفهی متغیرها ،و ) 𝜀𝑡 ~ (0,2جزء خطا میباشد .تابع ) 𝑡𝑆  𝐺(𝛾, 𝐶,نشاندهنده یك تابع انتقال (عامل
ایجاد رابطهی غیرخطی) است که دارای دو ویژگی پیوسته و کراندار بین صفر و یك است که به پیروی
از عزیزی و هادیان ( )3133به صورت الجستیکی تصریح میگردد:
()2

j

G(𝛾, 𝑐, 𝑠𝑡 ) = {1 + exp[−γ ∏j=1(st − 𝑐𝑗 )]}−1 , γ > 0

که در آن  Cیك بردار  jبعدی از مقدار آستانهای و به نقطهای اشاره دارد که تغییر رژیم در آن اتفاق
میافتد و  γشاخص سرعت انتقال یا همان شیب معادله میباشد و دارای قید بدیهی  𝛾 > 0است.
 stبیانگر متغیر انتقال است و بر اساس مطالعات صورت گرفته میتواند از بین متغیرهای توضیحی یا
هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبانی نظری در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد
رابطه غیرخطی باشد ،انتخاب گردد.
با توجه به اینکه آسالنیدیس و خپاپادیس ( )2113اذعان داشتهاند تابع انتقال بهطور معمول دارای
یك یا دو حد آستانهای ( )j=1 , j=2است ،ویژگی پیوسته و کراندار بودن تابع انتقال بین صفر و یك
مورد بحث قرار میگیرد .با فرض  j=1یك تابع انتقال با عنوان  LSTR1با دو رژیم خطی وجود دارد.
بدینترتیب با میل کردن پارامتر شیب به سمت بینهایت ،در صورتی که 𝑐 > 𝑡𝑠 باشد ،تابع انتقال
مقدار عددی یك ( )G=1و زمانی که 𝑐 < 𝑡𝑠 تابع انتقال مقدار عددی صفر ( )G=0را دارد.

1. Terasvira
2. Aslanidis & Xepapadeas
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با فرض  ،J=2در صورت میل کردن پارامتر شیب به سمت بینهایت با یك تابع انتقال سه رژیمی
با عنوان  LSTR2مواجه خواهیم شد رژیم اول و سوم مشابه هم میباشند یعنی تابع انتقال در این دو
رژیم ،مقدار عددی یك ) )G =1دارد ولی در رژیم دوم متفاوت از آن دو است و مقدار عددی صفر
( )G=0را دارد .شکل تغییر یافته مدل  ،LSTR2مدل رگرسیونی غیرخطی انتقال مالیم با تابع
نمایی )ESTR(3است ،شکل این مدل به صورت زیر میباشد (موالیی و دهقانی.)22-22 :3131 ،

شایان ذکر است مدل  STRبه یك مدل رگرسیون خطی تبدیل خواهد شد در صورتی که پارامتر
شیب با سرعت انتقال میان رژیمی به سمت صفر میل کند .فرضیه صفر ،یعنی خطی بودن مدل به
صورت H0 = β1=β2=β3=0 :است که برای آزمون این فرضیه از آماره  Fاستفاده میشود .بعد از
اینکه فرضیه  H0رد شد ،برای تشخیص نوع الگوی غیرخطی آزمونهای زیر بر روی مدل انجام
میگیرد:
1. H04:β3=0
2. H03:β2=0│β3= 0
3. H02:β1=0│β2=β3=0
1. Exponential
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آماره آزمون مربوط به فرضیههای صفر ذکر شده در باال به ترتیب  F3 ،F4و  F2نشان داده میشود.
برای تأیید الگویی LSTR1باید فرضیههای  H04و  H02رد شوند و با رد کردن  H03مدل  LSTR2یا
 ESTRانتخاب میشود (خداویسی و وفامند.)32-33 :3132 ،
 .4نتایج تخمین
 .1-4نتایج ایستایی متغیرها

پیش از تخمین الگو ،الزم است درجه ایستایى متغیرها مورد ارزیابى قرار گیرد .نتایج آزمون دیکی فولر
تعمیمیافته نشان میدهد که متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،تضعیف ارزش پول ملی و اندازه
دولت در سطح مانا هستند و متغیرهای سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با یكبار
تفاضلگیری مانا میشوند .و نتایج آزمون  kpssحاکی از آن است که تمام متغیرها در سطح مانا هستند.
با توجه به اینکه طبق نتایج دیکی فولر تعمیم یافته بعضی از متغیرهای ما ) I(1هستند الزم است
جهت اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کاذبنبودن رگرسیون در پایان تخمین آزمون
ریشه واحد برای باقیماندهها انجام گیرد.
 .2-4نتایج آزمون خطی بودن و انتخاب مدل بهینه

در رابطه با علت وارد کردن وقفهها در مدل میتوان گفت ،مقادیر با وقفه متغیرهای توضیحی یا متغیر
وابسته در مدل به این معنی است که ساختار مدل به صورت پویا تبدیل شده است .یکی از دالیل مهمی
که در این زمینه وجود دارد کندی تعدیل متغیر وابسته است .به عنوان مثال اعمال یك سیاست از طرف
دولت یا مقامات پولی نیاز به گذشت زمان دارد تا بتواند اثرات خود را بر متغیرهای اقتصادی بگذارد
(سوری .)93 :3193 ،اما در مورد وقفه رشد اقتصادی در مدل مطالعه حاضر ،اول اینکه این مدل یك
مدل رشد میباشد و یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی بر اساس نظریههای اقتصادی
وقفه متغیر رشد است؛ یعنی رشد این دوره میتواند متأثر از رشد دورههای قبل باشد .مورد دوم اینکه
این مدل یك مدل  STARاست ،یعنی یك بخش خودرگرسیو هم دارد که باید وقفه بهینه آن تعیین
شود ،که در نهایت وقفه بهینه بر اساس معنیداری ضرایب ،انطباق با نظریههای اقتصادی و معیار
شوارتز بیزین انتخاب گردیده است .بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده وقفه بهینه برای متغیر وابسته
یك (که به صورت وقفه رشد اقتصادی در قسمت متغیرهای توضیحی وارد مدل میشود) ،و برای
متغیرهای توضیحی صفر میباشد؛ مدل نهایی با لحاظ کردن وقفه رشد اقتصادی به صورت زیر تصریح
میشود:
()1

𝑡𝑙𝑎𝑣𝑢 𝑑 l 𝑦𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + β1 𝑑 l 𝑦𝑝𝑐(𝑡−1) + β2
𝑡𝜀 + 𝛽3 𝑙𝑠𝑔𝑡 + 𝛽4 𝑙ℎ𝑐𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑖𝑛𝑣𝑡 +
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نتایج حاصل از انجام آزمونهای خطی بودن مدل در جدول زیر بیان شده است .در اینجا عالوه بر
متغیرهاى درونزاى موجود در مدل ،وقفه اول نرخ رشد اقتصادی و متغیر روند بهعنوان متغیرهاى بالقوه،
مورد آزمون قرار گرفته است .شایان ذکر است که مقادیر بیان شده در جدول زیر ،آماره  Fنیست ،بلکه
مقدار سطح عدم اطمینان آماره  (Prob F) Fرا نشان میدهد .بر این اساس ،ستون  Fبیانگر سطح عدم
اطمینان در رد فرضیه خطى بودن و  F3 ،F2و  F4به ترتیب به سطح عدم اطمینان در رد فرضیههاى
 H03 ،H02و H04مربوط است .در این جدول ،متغیر انتقال مناسب با عالمت * مشخص شده است.
با مقایسه مقادیر بیانشده در جدول زیر ،مالحظه میگردد که سطح عدم اطمینان متغیر تضعیف
ارزش پول ملی کوچكترین مقدار را نسبت به سایر متغیرها به خود اختصاص داده است .بنابراین،
فرضیه خطى بودن در مورد این متغیر ،به احتمال بیشترى رد شده و میتوان گفت که آماره آزمون آن،
نسبت به سایر متغیرها کوچكتر بوده است .بر این اساس ،متغیر تضعیف ارزش پول ملی ،مناسبترین
متغیر به عنوان متغیر انتقال است .از آنجایىکه مقدار آماره آزمون ،بیانگر غیرخطى بودن مدل موردنظر
ما است ،مدل به صورت غیرخطى مورد تخمین قرار خواهد گرفت.
جدول  :2نتایج آزمون خطى بودن و تعیین متغیر انتقال
مدل پیشنهادی
الجستیك

F2
1/1113

F3
1/3

الجستیك

1/1112

1/3

1/3

نمایی
نمایی
الجستیك
الجستیك

1/3
1/13
1/111
1/112

1/1111
1/1113
1/4
1/3

1/2
1/4
1/3
1/13

متغیر انتقال

F4
1/1

F
1/12

)dlypc(t-1

1/1114

*)uval(t

1/113
1/111
/14
1/12

lSg
Lhc
Linv
TREND

منبع :یافتههای تحقیق حاصل از نرمافزار jmulti

بر اساس سه ستون  F3 ,F2و  ،F4فرم تابع انتقال ،انتخاب مىگردد .در صورت انتخاب متغیر تضعیف
ارزش پول ملی به عنوان متغیر انتقال ،فرم تابعى مناسب پیشنهاد شده براى تابع انتقال ،به صورت
لجستیك است که این فرم تابعى ،بیانگر عدم تقارن در تأثیر کم ارزشگذاری پول بر رشد اقتصادی
حول مقدار آستانه است.
 .3-4مقادیر اولیه در برآورد  cو 𝛄

پارامترهاى مدل  STRتوسط الگوریتم نیوتون رافسون مورد برآورد قرار میگیرد .بنابراین ،الزم است
یك مقدار اولیه مناسب براى شروع الگوریتم انتخاب گردد .جستجوى مقادیر از طریق یك تقریب خطی
در  cو خطی -لگاریتمی در  γصورت میپذیرد .برای هر مقدار  cو γمجموع مربعات خطا محاسبه
میگردد و مقادیرى از این دو پارامتر ،به عنوان نقطه شروع الگوریتم معرفى میشود که کمترین مجموع
مربعات خطا را حاصل کند .در شکـل زیر قرینه مجموع مربعات خطا (به صـورت مقادیر منـفى) تابعی

111

تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی...

111

از  cو  γنشان دادهشـده است .بـدین ترتیب و با تـوجه به شکل زیر ،مقدار اولیه c = 0.2178

و  γ = 9.01855به عنوان نقطه شروع الگوریتم انتخاب میشود.

منبع :یافتههای تحقیق حاصل از نرمافزار jmulti

 .4-4برآورد مدل توسط الگوى LSTR1
با توجه به اینکه تمامى آزمونهاى الزم جهت تعیین الگو انجامشده است ،میتوان به برآورد الگوى
نهایى پرداخت .فرم کامل الگویى که برآورد مىگردد ،به صورت زیر است.
جدول  :3نتایج تخمین الگوى غیرخطی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی پول بر رشد اقتصادی
آماره (tارزش احتمال)

ضریب

متغیر

قسمت غیرخطی

)1/111( 4/24
)1/24( -1/42
)1/113( -2/39
)1/111( -4/33
)1/131( -2/49
)1/114( 1/19
)1/111( 3/319

* 1/133
-1/313
* -1/131
* -1/34
** -1/43
* 9/239
* 1/24

آماره (tارزش احتمال)

ضریب

متغیر

قسمت خطی

Const
)dlypc(t-1
Uval
lSg
Linv
Gamma
C1

* 1/133
)1/111( 4/24
Const
1
/
213
**
)1/141( 2/13
)dlypc(t-1
**1/333
)1/131( 2/23
Uval
** 1/13
)1/123( 2/12
lSg
**1/193
)1/12( 2/41
Lhc
1
/
39
**
*
)1/19( 3/13
Linv
آکائیك =  -4/3شوارتز=  -1/2ضریب تعیین= 1/93

منبع :نتایج تحقیق؛ *** ؛ ** ؛ *  :به ترتیب سطوح معناداری  3 ،31و  3درصد را نشان میدهد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ايران

سال ششم -شماره  -21بهار 1931

111

با توجه به جدول فوق ،همه ضرایب متغیرها ،به غیر از وقفه رشد اقتصادی در رژیم دوم ،معنادار
هستند .بنابراین ،ضرایب متغیرهای تعیینکنندهی رشد اقتصادی ایران در این تحقیق مقادیر ثابتی نبوده
و خود تابعی از تضعیف ارزش پول ملی هستند.
از آن جایی که ضرایب رژیم دوم الگو ،داراى عالمت معکوس ضرایب رژیم اول است ،میتوان گفت
که اثر متغیرها در نزدیکى حد آستانه تضعیف میگردد .همانطور که در بخشهای قبل بیان شد ضرایب
مدل  ،STRبین  πو  π + θدر نوسان خواهد بود .بنابراین ،میتوان گفت که ضرایب بین مقادیر
بهدستآمده از رژیم اول و مجموع ضریب رژیم اول و دوم در نوسان است.
مطابق جدول ( )1که نتایج تخمین مدل را نشان میدهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت انتقال از
یك رژیم به رژیم دیگر است ،معادل سرعت انتقال مالیم 9/23 ،برآورد شده و مقدار مکان وقوع تغییر
رژیم نیز  1/24درصد برآورد شده است لذا در صورتیکه شاخص تضعیف ارزش پول ملی از  1/24درصد
تجاوز نماید ،رفتار متغیر مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن آن از حد آستانهای فوق،
در رژیم اول قرار خواهد گرفت .از آنجاییکه ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال (تضعیف
ارزش پول ملی) و پارامتر شیب تغییر مییابند و در طول زمان یکسان نیستند ،نمیتوان مقدار عددی
ضرایب ارائه شده در جدول ( )1را مستقیماً تفسیر نمود و صرفاً به تجزیه و تحلیل عالمتها خواهیم
پرداخت.
رژیم اول:
𝑡𝑣𝑛𝑖𝑙 𝑑𝑙 𝑦𝑝𝑐𝑡 =1/13+ 1/21 𝑑 𝑙 𝑦𝑝𝑐(𝑡−1) + 1/333 𝑢𝑣𝑎𝑙𝑡 + 1/13 𝑙𝑠𝑔𝑡 𝑡 + 1/19 𝑙ℎ𝑐𝑡 + 1/39

رژیم دوم:
𝑡𝑣𝑛𝑖𝑙 𝑑𝑙 𝑦𝑝𝑐𝑡 =1/13 + 1/31 𝑑 𝑙 𝑦𝑝𝑐(𝑡−1) – 1/339 𝑢𝑣𝑎𝑙𝑡 - 1/3 𝑙𝑠𝑔𝑡 𝑡 – 1/22

عرض از مبدأ در هر دو رژیم ثابت بوده و ضریب آن مثبت و معنیدار برآورد شده است؛ سرمایه
انسانی به صورت خطی بررسی شده که با توجه به نتیجه تخمین اثر آن بر رشد اقتصادی قبل از حد
آستانه و تغییر رژیم ،مثبت و مطابق با انتظار و نظریههای اقتصادی است .متغیر وقفه رشد اقتصادی در
رژیم اول تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و در رژیم دوم تأثیر آن بر رشد اقتصادی بیمعنی برآورد
شده است.
متغیر تضعیف ارزش پول ملی که عامل ایجاد رابطه غیرخطی در مدل نیز میباشد تا قبل از حد
آستانه یعنی در رژیم اول تأثیر مثبت و بعد از حد آستانه یعنی در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
دارد .در واقع این نتایج بیانگر آن است که تضعیف ارزش پول ملی در سطوح مختلف تأثیر نامتقارنی بر
رشد اقتصادی خواهد داشت .قبل از حد آستانه یعنی در سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی ،تورم
ایجاد شده ناشی از تضعیف ارزش پول ملی که یکی از پیامدهای آن کاهش قدرت خرید مردم است،
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زیاد نیست و طبق نظریه فیلیپس 3تورم در ابتدا با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال منجر به افزایش
رشد اقتصادی میشود .اما با گذشتن از یك حد آستانهای از تضعیف ارزش پول ملی ،تورم به میزان
بیشتری افزایش خواهد یافت (هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و هم تورم وارداتی ناشی از کاالهای
واسطهای) ،در نتیجه منجر به افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است و این درآمدها در اختیار دولت میباشد،
با تضعیف ارزش پول ملی ،ارزش درآمدهای نفتی کشور به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش مییابد و از
آنجاییکه مخارج دولت در ایران متکی به درآمدهای نفتی است در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی
دولت را قادر میسازد که مخارج خود را افزایش دهد .این در حالی است که طبق منحنی آرمی در
اقتصاد ،افزایش مخارج دولت (اندازه دولت) تا حد آستانهای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و چنانچه
اندازه دولت از حد آستانه خود عبور کند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد (خداویسی و عزتی:3132 ،
 .)41بنابراین ،چنانچه تضعیف پول ملی بهاندازهای باشد که دولت اندازه بهینه خود را به واسطه افزایش
درآمدهای خود رد کند در این حالت ،این میزان از اندازه دولت به علت کنار زدن بخش خصوصی و
ایجاد اختالل در کارکرد سیستم کالن اقتصادی کشور و نیز افزایش تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
خواهد داشت.
با توجه به نتایج تخمین این متغیر قبل از حد آستانه و در رژیم اول دارای تأثیر مثبت و بعد از گذشتن
از حد آستانه و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد .که این نتایج مطابق با انتظار و منطبق
بر نظریههای اقتصادی طبق توضیحات داده شده میباشد.
در سطوح پایین شاخص تضعیف ارزش پول ملی ،به دلیل افزایش صادرات در بخش صنعت و
کشاورزی و تأثیر کم افزایش نرخ ارز بر هزینههای تولید ،بهرهوری عوامل تولید و سودآوری در این
بخش از اقتصاد افزایش خواهد یافت .در نتیجه سرمایه از بخش خدمات (غیرقابل تجارت) به بخش
صنعت و کشاورزی منتقل خواهد شد و یا اینکه سرمایهگذاری در این بخشها افزایش خواهد یافت.
سرمایهگذاری در این بخشها به نوبهی خود منجر به افزایش تولید گردیده و رشد اقتصادی را بهبود
میبخشد (مطابق یافتههای امبی ( ،))2131بهرهوری در بخشهای فعال اقتصاد باالتر است و از
آنجایی که تضعیف ارزش پول ملی در سطوح اولیه خود منجر به افزایش تولید در بخش قابل تجارت
خواهد شد در نتیجه بهرهوری نیز در آن باالتر از سایر بخشها خواهد بود) .با عبور از حد آستانه و قرار
گرفتن در سطوح باالی تضعیف ارزش پول ملی ،به دلیل کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و افزایش
تورم وارداتی در قسمت کاالهای واسطهای ،هزینههای تولید افزایش خواهد یافت ،در نتیجه تولید در
بخش قابل تجارت به صرفه نخواهد بود و همین امر به کاهش بهرهوری این بخشها و خروج سرمایه
از آنها منجر خواهد شد (بر اساس فروض باالسا-ساموئلسون سرمایه امکان جابهجایی بین بخشها را
1. philips

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ايران

سال ششم -شماره  -21بهار 1931

119

دارد) .به عبارت دیگر ،در سطوح باالی شاخص تضعیف ارزش پول ملی به دلیل هزینه باالی کاالهای
واسطهای وارداتی ،تولید سودآور نبوده و کارخانجات با ظرفیت کامل خود فعالیت نمیکنند و تحت این
شرایط افزایش موجودی سرمایه نیز تولید را افزایش نخواهد داد .در نتیجه اثر افزایش هزینه مواد اولیه
و کاالهای واسطهای وارداتی ناشی از تضعیف ارزش پول ملی بر اثر افزایش موجودی سرمایه غلبه
نموده و موجب کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .نتایج تحقیق هم نشاندهندهی آن
است که در سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی ،تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رشد
اقتصادی شده سپس رفتار این متغیر با عبور تضعیف ارزش پول ملی از حد آستانهای تغییر میکند و
منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود.
دو حالت بررسی شده در فوق جزء رژیمهای حدی میباشند و در حقیقت رفتار متغیرها بین این دو
حالت حدی قرار دارد .به دلیل ذکر شده نمیتوان مقدار عددی ضرایب متغیرها را در حالت حدی تفسیر
نمود.
 .4-5آزمونهای تشخیصی مدل

مرحله سوم و به عبارتی مرحله بعد از تخمین الگو ،مرحله ارزیابی الگو است .مرحله ارزیابی با بررسی
خطاهای احتمالی در مرحله تخمین آغاز میگردد .اولین آزمون مورد بررسی آزمون عدم وجود خود
همبستگی سریالی است .این آزمون با لحاظ  9وقفه انجام گرفته است که ارزش احتمال آماره آزمون
 Fبرای وقفههای یك تا هشت به ترتیب برابر با  1/23 ،1/14 ،1/2 ،1/41 ،1/32 ،1/34 ،1/4و 1/11
برآورد شده است که بر اساس آن فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خطای خود همبستگی
در سطح اطمینان مناسبی برای تمامی وقفهها قابل رد کردن نیست .دومین آزمون مورد بررسی ،آزمون
باقی نماندن رابطه غیرخطی در پسماندهای مدل میباشد .با توجه به ارزش احتمال آماره آزمون F
برآورد شده ( ،)1/49فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه غیرخطی اضافی در سطح اعتماد مناسبی
تأیید میگردد .لذا الگو بهطورکلی مدل توانسته رابطه غیرخطی بین متغیرها را تصریح کند .آزمون
مورد بررسی دیگر مربوط به ثابت بودن پارامترها در رژیمهای مختلف است .ارزش احتمال آماره F
این آزمون برای تابع انتقال ( )1/112برآورد شده است که بر اساس آن فرضیه صفر این آزمون مبنی بر
یکسان بودن ضرایب در قسمت خطی و غیرخطی در سطح اطمینان  33درصد رد میشود .عالوه بر
آزمونهای اصلی در مدل  STRمیتوان آزمونهای  ARCH-LMو  Jarque-Beraرا نیز به ترتیب
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانـس و نرمال نبـودن باقیماندهها به کـار برد .بر اساس آزمون
 ،ARCH-LMارزش احتمال آمارههای  Fو  𝜒2به ترتیب  1/39و  1/39برآورد شده است .بر اساس
ارزش احتمال هر دو این آمارهها فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس مشروط
به خود رگرسیونی ( )ARCHدر سطح معنیداری قابل قبولی قابل رد کردن نمیباشد .و نیز ارزش
احتمال آماره  𝜒2آزمون  1/13 ،Jarque-Beraبرآورد شده است که بر اساس آن فرضیه صفر مبنی بر
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نرمال بودن پسماندها در سطح اطمینان مناسب رد نمیشود و از اینرو میتوان گفت باقیماندههای مدل
دارای توزیع نرمال است .همچنین با توجه به نتایج ،آزمون مانایی برای پسماندهای مدل نشاندهنده
رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است و رگرسیون ما کاذب نیست .بهطور خالصه مطابق آزمونهای
ارزیابی مدل ،مدل غیرخطی تخمین زده شده از نظر کیفی قابلقبول ارزیابی میشود.
جدول  :4نتایج آزمون مانایی پسماندها
ADF
بدون روند

با روند

)1/1112( 4/3

)1/1131( 4/1

منبع :یافتههای تحقیق حاصل از نرمافزار  ، eviewsمقادیر داخل پرانتز ارزش احتمال را نشان میدهند.

 .5نتیجهگیری
این مقاله به بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی ،بر رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی 3131-3131
میپردازد و یکی از اهداف آن بررسی اثرات تضعیف ارزش پول ملی در سطوح مختلف ،بر رشد اقتصادی
و یافتن مقدار بهینه تضعیف ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است .برای این کار ابتدا شاخص تضعیف
ارزش پول ملی منطبق با اثر باالسا -ساموئلسون محاسبه شده است سپس نامتقارن بودن رفتار رشد
اقتصادی در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال مالیم ()STAR
مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که ارتباط غیرخطی بین تضعیف ارزش پول
ملی و رشد اقتصادی وجود دارد ،همچنین سرمایهگذاری ،اندازه دولت و سرمایه انسانی نیز با رشد
اقتصادی ،دارای ارتباط معنیدار و منطبق با نظریههای اقتصادی در هر دو رژیم اول و دوم ،در سطوح
باال و پایین تضعیف ارزش پول ملی هستند.
در واقع در سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی ،به دلیل ارزانتر شدن کاالهای داخلی نبست به
کاالهای خارجی صادرات افزایش مییابد و همین امر باعث افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی و در
نتیجه افزایش اشتغال و تولید در کشور میشود و رشد اقتصادی را افزایش میدهد که منطبق بر نتایج
تخمین در رژیم اول و قبل از رسیدن به حد آستانه میباشد و طبق نتایج این مطالعه  1/24درصد برآورد
شده است .با گذشتن از حد آستانه یعنی در سطوح باالی تضعیف ارزش پول ملی ،چون چنین اقداماتی
بدون برنامهریزی دقیق انجام میشوند ،موجب افزایش کوتاهمدت هزینههای دیگر کشورها میشوند در
نتیجه کشورهای طرف تجارت نیز دست به عمل متقابل زده و ارزش پول ملی را در کشور خود کاهش
میدهند و همین مسأله منجر به بر هم خوردن روابط اقتصادی طبق نظریههای تجارت بینالملل ،بین
دو کشور طرف تجارت خواهد شد؛ در نتیجه صادرات کشور اول کاهش خواهد یافت و همین امر دلیلی
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برای کاهش رشد اقتصادی کشور مذکور خواهد بود .همانطور که مشاهده میشود نتایج حاصل برای
این مطالعه تأییدکننده کاهش رشد اقتصادی در سطوح باالی تضعیف ارزش پول ملی میباشد.
اما مقدار بهینه برای تضعیف ارزش پول ملی در کشورها متفاوت است و این به دلیل روابط اقتصادی
کشورها با دنیای خارج و تجارت بینالملل و نیز ساختارهای اقتصادی هر کشور میباشد .مثالً در مورد
کشور چین که یکی از قطبهای اقتصادی جهان میباشد و تولید در آن کشور باالست ،تضعیف ارزش
یوان در مقابل دالر تا حد آستانه بیشتری نسبت به کشوری همچون ایران که دارای تولیدات ضعیف
بوده و برای تولید نیازمند کاالهای واسطهای وارداتی میباشد میتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی
آن کشور شود .در واقع برای کشورهای صنعتی و تولیدکننده مثل چین که وابستگی آنان به صادرات
کاالهای صنعتی و کشاورزی است ،تضعیف ارزش پول ملی تا سطوح باالتری نسبت به کشورهای
وابسته به درآمدهای نفتی ،میتواند در افزایش رشد اقتصادی آن کشور نقش داشته باشد .این در حالی
است که گزارشات و آمارهای ارائه شده در خصوص تجارت خارجی ایران نشاندهنده آن است که هنوز
بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و گازهای همراه نفت و پتروشیمی
در صدر فهرست کاالهای غیرنفتی ایران قرار دارند و دولت گذشته که رکورددار کسب باالترین درآمد
نفتی تاریخ ایران است ،نتوانست حجم درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را از  23میلیارد دالر فراتر
ببرد .از اینرو الزم است جهت دست یافتن به این هدف (افزایش صادرات در بخش صنعت و کشاورزی
از طریق تضعیف پول ملی) ،توان تولیدی کشور از طریق بهبود تکنولوژی ،آموزش و نیز تأمین سرمایه
الزم در این بخشها افزوده شود تا درآمدهای صادراتی کشور کمتر متکی بر نفت و مشتقات نفتی باشد.
از طرفی نتایج حاکی از آن است که تضعیف پول ملی از یك حد آستانه به بعد تأثیر منفی بر رشد
اقتصادی کشور خواهد داشت و با توجه به ارزش پایین ریال در مقابل دالر در ایران خصوصاً در چند
سال اخیر و نیز وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و مشتقات آن ،الزم است مقامات پولی در خصوص
ارزشگذاری پول ملی بازنگری الزم را انجام داده و از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی در مقابل
ارزهای خارجی اجتناب نمایند .نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج حاصل از مطالعه ام بی ()2131
سازگار است و نتایج قسمت خطی منطبق بر نتایج مطالعه کورنیك و سرون ( )2132مبنی بر مثبت
بودن اثر افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی است و نتایج بخش غیرخطی تحقیق حاضر با مطالعه غفاری
و همکاران ( )3132مبنی بر اثر منفی افزایش نرخ ارز بر رشد بخشهای عمده اقتصادی سازگار است.
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