ارزیابی تداوم نظام ارزی ایران مبتنی بر مدلهای دورهای
مهدی امينیراد ،9نادر مهرگان

تاریخ پذیرش19/99/95 :

چکيده
اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی ،نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب
در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است .مشخصههایی نظیر تنوع پایین در
تولید و تجارت ،بازارهای مالی ضعیف و توسعه نیافته و سایر مشخصههای اقتصاد ایران،
ایجاب میکند ،انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصههای مذکور باشد؛ به هرحال
در انتخاب نظام ارزی یک کشور ،متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها،
انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود .به همین منظور در پژوهش حاضر با
استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل
سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس دادههای ماهانه طی دوره
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تاریخ دریافت19/5/99 :

2

 1470-1417پرداخته شده است .مزیت روش تحلیل بقا ،این است که وابستگی زمانی که
ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان میتواند به
نتایص نشان داد ،متغیرهای سیاسی و اقتصاد کالن در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور
اثرگذار هستند .اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان میدهد ،در تصمیم-
گیری در مورد نرخ ارز در ایران ،تنها نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات
سیاسی ،اثر قابلتوجهی بر سیاستهای ارزی دارد.
واژههای کليدی :انتخاب نظام ارز ،تحلیل بقا ،اقتصاد سیاسی ،مدلهای دورهای
طبقهبندی E61, F31, F33 :JEL

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)
 .2استاد اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
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عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود.

Email:eghtesadilam@gmail.com
Email: mehregannader@yahoo.com
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 .9مقدمه
یکی از مسائل مهمی که در بحث مالیه و تجارت بینالملل اهمیت زیادی دارد ،تعیین
نظام ارزی است .با وجود اینکه بسیاری از مطالعات تجربی و نظری به توضیح مزایا و
نظام ارزی بهینه را مشخص کرد و مسئله انتخاب نظام ارزی همچنان به عنوان یک مسئله
اساسی در ادبیات مطرح است (فرانکل .)1777،1اثرات نظام ارزی بر عملکرد اقتصادی
کشورها توسط برخی از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدهاند ،نوع
نظام ارزی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان ،اثرگذار است (آشور و یانگ .)8612 ،8از
زمان فروپاشی نظام برتون وودز ،کشورهای جهان ،نظامهای ارزی مختلفی را تجربه کرده-
اند .از سال  ، 1796کشورهای نوظهور شاهد بیشترین تغییر نظام ارزی در منطقه خود بوده-
اند .این کشورها ،در جهت اتخاذ یک نظام ارزی ثابت ،به منظور رسیدن به اهداف
اقتصادی خود از قبیل کنترل تورم و تشویق صادرات ،تالشهای بسیاری را صورت داده-
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معایب نظامهای ارزی مختلف همت گماردهاند؛ اما به هر حال هنوز نمیتوان به طور قطع،

اند .پس از بحرانهای مالی که در دهه  1776در امریکای التین و شرق آسیا رخ داد ،شک
و گمانهزنیها در زمینه پایداری نظام ارز ثابت ،افزایش یافت .در حال حاضر با در نظر
ارز ثابت دارند (تامگک)8614،4؛ بنابراین ،نظام نرخ ارز ثابت هنوز برای اقتصادهای
نوظهور ،نظام ارز غالب به شمار میرود.
پایداری و تداوم یک نظام نرخ ارز ،نه تنها انتخاب نظام ارزی اولیه را تحت تأثیر قرار
می دهد ،بلکه بر نتایص و پیامدهای اقتصادی حاصل از آن نیز اثرگذار است .حسین و
همکاران ،) 8661( 3در نتایص تحقیقاتی خود ،به ارتباط مستقیم بین پایداری نظام نرخ ارز و
کارایی اقتصادی دست یافتند .از سوی دیگر ،آیزنمن و گلیک )8662( 1نشان دادند ،هزینه
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گرفتن آرایشهای مختلف نظام ارز ثابت ،حدود  96درصد از کشورهای نوظهور ،نظام

1. Frankel
2. Ashour & Yong
3. Tamgac
4. Husain et al.
5. Aizenman & Glick
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خروج از یک نظام ارزی میخکوب با افزایش تداوم این نظام ،افزایش مییابد .سؤالی که
در اینجا مطرح میشود ،این است که آیا تداوم یک نظام ارزی خاص (در اینجا نظام نرخ
ارز ثابت) از برخی از متغیرهای اقتصادی یا سیاسی ،تأثیر میپذیرد یا خیر؟ هدف از این
ارزی ادعا میشود ،عوامل سیاسی بر تداوم نظام نرخ ارز ثابت ،اثر مهم و تعیین کنندهای
دارند .جهت بررسی این ادعا در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر احتمال بقای نظام نرخ ارز
ثابت ،با استفاده از دادههای ماهانه طی دورهی  1470-1417در کشور ایران مورد بررسی
قرار گرفته است .در این راستا ،بخش دوم پژوهش به بررسی مهمترین نظریههایی که در
خصوص انتخاب نظام ارزی وجود دارد ،اختصاص دارد .در بخش سوم ،مروری بر مهم-
ترین مطالعات تجربی در خصوص نرخ ارز و تعیین نظام ارزی خواهد شد .بخش چهارم به
معرفی رویکرد رینهارت و رگف در تعیین نظام ارزی و روش تحلیل بقا اختصاص داشته و
در بخش پنجم ،نتایص و یافتههای پژوهش ارائه شده است .سرانجام در بخش ششم ،به
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مطالعه ،گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی تعیین نظام ارزی است .در نظریه اقتصاد سیاسی نظام

نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادها ،پرداخته میشود.

از ابتدای دهه  ،1706ادبیات اقتصادی تعیین نظام ارزی بهینه گسترش چشمگیری یافته
است .در آن دوره ،نوع نظام ارزی کشورها در قالب کلی دو نوع رژیم ارزی شامل رژیم
ارزی ثابت )FIER( 1و انعطافپذیر )FLER( 8مطرح شد .تا سال  ،1794رژیم ارزی
کشورها بر اساس توافق برتنوودز تعیین میشد .نظام برتنوودز در حقیقت ،یک نظام پایه
طال-دالر بود .در این نظام ،دالر برحسب طال تعریف شده و سایر پولهای ملی برحسب
دالر تعریف میشدند .امریکا ارزش دالر را برابر یک سی و پنجم اونس طال تعیین و اعالم
کرد ،آمادگی تبدیل هر میزان دالر به طال را بدون هی گونه محدودیتی ،در نرخ تعیین
شده دارد؛ سپس سایر کشورها ارزش پول ملی خود را برحسب دالر تعریف کردند .در
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 .2مبانی نظری

1. Fixed Exchange Rate Regime
2. Flexible Exchange Rate Regime
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این نظام ارزی ،تبدیل پولهای خارجی در مبادالت بر اساس نرخهای ارز ثابت انجام
میگرفت .البته ،در شرایط ضروری قابلیت تعدیل برای ارزهای کشورها پیشبینی شده بود.
پس از فروپاشی نظام برتنوودز ،بیشتر کشورهای صنعتی بزرگ ،نظامهای ارزی ثابت را
کشورهای درحالتوسعه نیز نظامهای ارزی متفاوتی را تجربه کردهاند .بر اساس طبقهبندی
صندوق بینالمللی پول )IMF( 1در سال  8613حدود  10/0درصد از کشورهای عضو،
یکی از انواع نظامهای ارزی ثابت را داشتند؛ این در حالی است که در سال  8667نزدیک
 30/2درصد از کشورهای جهان ،نظام ارز ثابت داشتند؛ بنابراین تمایل به نظام ارزی ثابت
در بین کشورها در سالهای اخیر افزایش یافته است .جهت تعیین نظام ارزی کشورها،
نظریههای مختلفی وجود دارد .به طور کلی سه نظریه رایص برای تعیین نظام ارزی بهینه در
ادبیات اقتصادی مطرح میشود (فیا .)8611،8این نظریهها از ابعاد مختلف شامل اقتصادی،
سیاسی و مالی ،انتخاب نظام ارزی بهینه را مورد بحث قرار میدهند.
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کنار گذاشته و به سمت نظامهای ارزی شناور حرکت کردند (فرزینوش.)1474،

 .9-2نظریه منطقه بهينه ارزی ()OCA

در توسعه نظریهی منطقه بهینهی پولی محققانی چون ماندل ،)1701( 4مکینون)1704( 3
نظامهای ارزی بر اساس مشخصهها و میزان یکپارچگی اقتصادی کشورها متفاوت است؛
هر چه میزان یکپارچگی بین کشورها بیشتر (کمتر) باشد ،مزیتهای نظام ارزی ثابت در
مقایسه با نظام ارزی شناور ،بیشتر (کمتر) خواهد بود؛ چرا که در یک نظام ارزی ثابت با
داشتن ارتباطات خارجی قوی ،هزینههای معامالت بین کشورها کاهش مییابد
(مکینون .)1704،0در چارچوب این نظریه ،انتخاب نظام ارزی برای کشورها باید متناسب با

1. International Money Fund
2. Sfia
3. Mundell
4. Mckinnon
5. Kenen
6. McKinnon
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و کنن )1707( 1نقش بسزایی را ایفا کردند .بر اساس این نظریه ،مزایا و معایب هر یک از
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مشخصههای ساختاری و معیارهای اقتصادی کشورها (که نسبتاً باثبات هستند) باشد .اگرچه
در برخی از پژوهشهای تجربی ،شواهدی در جهت اعتبار این نظریه در جهت انتخاب
نظام ارز یافت شده است (پویرسن ،8661 ،1جون و ماوارو ،)8668،8اما مطالعات جدیدتر
 .)1774بر اساس این نظریه میزان تحرک نیروی کار ،میزان باز بودن اقتصاد و تنوع
تولیدات آن ،عوامل تعیینکننده در انتخاب نظام ارزی هر کشور محسوب میشود.
 .2-2نظریه اقتصاد سياسی

از زمان مطرح شدن بحث «ناسازگاری زمانی» توسط کیدلند و پرسکات ( )1799و
توسعه آن توسط بارو و گوردن ( ،)1724نظریه اقتصاد سیاسی انتخاب نظام ارزی ،مورد
توجه قرار گرفته است .بر اساس این نظریه ،اعتبار سیاستگذاران و عوامل سیاسی ،نقش
تعیین کننده در انتخاب نظام ارزی کشورها دارد .بر اساس ادبیات سازگاری زمانی،
سیاستگذاران جهت کسب اعتبار باید قاعده سیاستی را دنبال کنند که به لحاظ زمانی
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نشان داده است ،این نظریه به تنهایی در تعیین نظام ارز کشورها موفق نیست (کروگمن،4

سازگار باشد .یکی از راههای کسب اعتبار برای سیاستگذاران ،ثابت نگهداشتن نرخ ارز
در برابر پول کشور خارجی است که مکانیسم مطلوبی برای کاهش انتظارات تورمی است
و انعطافپذیری کشورها بستگی دارد .نظام ارزی انعطافپذیر ،این امکان را فراهم میکند
تا یک کشور سیاست پولی مستقل داشته و میتواند با جذب شوکهای داخلی و خارجی
از اقتصاد ملی حمایت کند؛ اما این انعطافپذیری معموالً با هزینه زیان در اعتبار و تورم
باال همراه خواهد بود .نظام ارزی ثابت ،درجه انعطافپذیری سیستم را کاهش میدهد ،اما
نظام ارزی ثابت سیاستگذاران را ملزم میکند تا در جهت حفظ اعتبار تالش نمایند
(بهرامی و اسدی)1478 ،؛ بنابراین ،انتظار بر این است ،نظام ارزی کشورها با متغیرهای
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و دارای اعتبار ضدتورمی باالیی است؛ از این رو انتخاب نظام ارزی بهینه به تبادل بین اعتبار

1. Poirson
2. Juhn & Mauro
3. Krugman
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سیاسی ارتباط داشته باشد .پیساریدس )1726( 1عنوان میکند ،رأیدهندگان در انتخابات
نامزدی را انتخاب میکنند که در تثبیت قیمتها و سیاستهای اشتغال ،توفیق بیشتری
داشته باشند؛ بنابراین قبل از انتخابات ،سیاستگذاران نظام ارز شناور را انتخاب میکنند تا
در کشورهایی که بخش مهمی از تقاضای مصرفی ،واسطهای و سرمایهای خود را از
طریق واردات تأمین میکند ،ثبات نرخ ارز میتواند به تثبیت سطح قیمتها در اقتصاد،
کمک کند و از این نظر سیاستمدار به اهداف سیاسی خود نزدیکتر شود .همچنین
براساس شواهد تجربی ،شاخص دموکراسی نیز بر انتخاب نظام ارزی مؤثر است .در
کشورهای با سطح دموکراسی بیشتر ،تصمیمات شفافتر بوده و از اینرو تمایل جهت
فعالیتهای سفتهبازی ناشی از وجود اطالعات ناقص ،کاهش مییابد (کالوو و
مندزا .)8666،8بروز ( )8668عقیده دارد ،در کشورهای با سطح دموکراسی باالتر به دلیل
شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیمات ،تمایل بیشتری به نظام نرخ ارز شناور وجود دارد؛
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با استفاده از سیاست پولی مستقل ،احتمال پیروزی در انتخابات را افزایش دهند.

بنابراین انتظار بر این است ،سطح دموکراسی اثر منفی بر تداوم نظام ارزی ثابت داشته باشد.
جهت در نظر گرفتن عوامل سیاسی تعیینکننده بر نظام ارزی ،از متغیرهای مختلف سیاسی
جمهوری و مجلس شورای اسالمی و شاخص دموکراسی استفاده شده است.
 .5-2اثرات متغيرهای اقتصادکالن
4

بر اساس مطالعاتی که توسط بارو و گوردون ( )1724در زمینه اعتبار سیاست پولی
انجام شده است و توسط محققانی از قبیل والسکو )1770( 3و بنیگو و میسیل)8663( 1
ادامه یافته است ،یک سیاست ارزی پایدار و ثابت ،میتواند به سیاست هدفگذاری نرخ
تورم ،کمک کند .استدالل اصلی در جهت حمایت از نظام نرخ ارز ثابت ،توانایی این نظام
1. Pissarides
2. Calvo & Mendoza
3. Barro & Gordon
4. Velasco
5. Benigno & Missale
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میتوان استفاده کرد .در این پژوهش از متغیرهای استیضاح وزیران ،انتخابات ریاست
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برای ایجاد ثبات قیمت و تعهد به کارایی سیاست پولی است؛ بنابراین در کشورهایی که
سابقه نرخ تورم باال و پایدار دارند ،با احتمال بیشتری نظام ارز ثابت را انتخاب میکنند .این
امر از اثر انضباطی (هزینههای سیاسی رها کردن ارز میخکوب شده ،سیاستهای سخت
پول داخلی در مقابل کاالها یا ارزهای خارجی را در پی دارد) ناشی میشود .از آنجا که
کشورهایی با نرخ تورم پایین ،توانایی بیشتری در حفظ نظام ارزی میخکوب دارند ،به نظر
میرسد ،نرخ تورم پایین تا حد زیادی با انتخاب نرخهای ارز ثابت ،همراه باشد.
نرخ رشد اقتصادی باال به احتمال زیاد با نرخ سرمایه گذاری و همچنین رشد صادرات
همراه است .افزایش صادرات با ثبات سایر شرایط ،منجر به مازاد در حساب جاری شده و
در نتیجه بر نرخ ارز (پول خارجی برحسب پول داخلی) در جهت کاهش ،فشار وارد
میکند؛ مگر اینکه بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرده و ذخایر خارجی را جمع
آوری کند .حتی اگر بانک مرکزی با مداخله در بازار ،نرخ ارز ثابت را حفظ کند ،مداخله
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تری را القا میکند) و اثر اعتمادی (اطمینان و اعتماد بیشتر ،میل بیشتر نسبت به حفظ ارزش

بدون خنثیسازی اثرات آن ،موجب افزایش تورم شده و نرخ ارز حقیقی را افزایش خواهد
داد؛ بنابراین انتظار بر این است با ثبات سایر شرایط ،افزایش رشد اقتصادی ،منجر به
حساب جاری و سرمایه دو مولفهی مهم ترازپرداختها هستند که کاهش آنها منجر به
انتقال منحنی ترازپرداختها به سمت چپ و افزایش تقاضا برای پول خارجی میشود؛ از
این رو ،انتظار بر این است ،کاهش تراز حساب جاری و سرمایه ،منجر به افزایش نوسانات
نرخ ارز خارجی شده و تداوم نظام ارزی ثابت را کاهش و خطر خروج از نظام ارز ثابت را
افزایش دهد .نکته دیگراینکه ،با افزایش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ،ممکن است برخی
از افراد بخشی از سرمایه های داخلی خود را به پول خارجی تبدیل کرده و آن را از کشور
خارج کنند .این اقدام منجر به کاهش حساب سرمایه میشود .کسری درحساب سرمایه

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

افزایش خطر خروج از نظام ارز ثابت شود.

میتواند به علت افزایش جریان سرمایه به سمت خارج از کشور باشد؛ همچنین کاهش
حساب سرمایه ،ممکن است به علت افزایش تقاضای افراد جامعه برای داراییهای خارجی
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باشد .با توجه به ارتباط همسوی کسری حساب سرمایه و تقاضا برای پول خارجی ،انتظار بر
این است ،افزایش کسری حساب سرمایه ،نوسانات ارزی در کشور را افزایش داده و منجر
به افزایش احتمال خروج از نظام ارز ثابت شود.

جالئی و همکاران ( ،)1421رفتار نرخ ارز حقیقی را با استفاده از یک الگوی خود
رگرسیو و تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران برآورد و رفتار کوتاهمدت و بلندمدت
نرخ ارز حقیقی را مدلسازی کردند .نتایص این تحقیق نشان داد ،شاخص سیاست پولی و
درجه باز بودن اقتصاد در کوتاهمدت دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده؛ اما در
بلندمدت ضریب این شاخص ،مثبت است .متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در
یک کشور است ،در کوتاهمدت تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی داشته؛ اما در بلندمدت اثر
سیستم کنترل ارز بر نرخ ارز حقیقی مثبت بوده است .مزینی ( )1421با بررسی تغییرات نرخ
ارز ،وجود پدیدهی ادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران را بررسی کرد و نشان میدهد ،پدیده
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 .5پيشينه تحقيق

ادوار انتخاباتی با تأکید بر نرخ ارز در اقتصاد ایران مشاهده نمیشود .شکیبایی و همکاران
( ،) 1429به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز در کشورهای عضو
وجود دارد .تقوی و محمدی ( ،)1476به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداختها
در اقتصاد ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند ،رهیافت پولی نرخ ارز ،اگرچه درستی
عالمت ضرایب و معنیداری آنها را از لحاظ آماری رد نمیکند ،ولی با توجه به برآورده
نکردن محدودیت ضرایب ،مدل پولی نرخ ارز از اعتبار کافی برخوردار نیست؛ به هرحال،
نتایص نشان داد ،رهیافت پولی تراز پرداختها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است .ابراهیمی
( ) 1471در پژوهشی ،اثر جریان ورود سرمایه بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای در حال
توسعه را طی دوره  ،8667-1726مورد کنکاش قرار میدهد و به این نتیجه میرسد،

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

اوپک پرداخته و به این نتیجه رسیدند ،بین قیمت نفت و نرخ ارز رابطه تعادلی بلندمدت

درکشورهای صادرکننده نفت ،درآمدهای نفتی و سهرمایهگذاری مسهتقیم خارجی منجر
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به افزایش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت شده و مشکالت بیماری هلندی را در پی دارد.
کازرونی و همکاران ( )1478در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل بقا ،به بررسی اعتبار
نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف-
نسبت به نظام ارز تثبیت شده ،احتمال بقای بیشتری دارد .عبادی و جهانگرد ( )1471در
پژوهش خود به الگوسازی مداخله ارزی در ایران پرداخته و به این نتیجه میرسند ،تزریق
بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیهگاههای مناسب ساخت اقتصاد کشور ،موجب
مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد
میشود .صارم و مهرآرا ( )1474در پژوهشی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی ،به بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسانات نرخ ارز در کشور ایران پرداخته و به
این نتیجه رسیدند ،بانک مرکزی هنگام مواجه با شوک ارزی ،سیاست پولی انقباضی را
انتخاب میکند .نجفزاده و همکاران ( )1471در پژوهشی با استفاده از دادههای ماهانه
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گذاری تورم پرداخته و به این نتیجه میرسند ،نظام ارزی شناور در هر دو گروه کشورها

طی دوره  ،8611-8662به بررسی نوسانات نرخ ارز و بازدهی بازار سهام در کشورهای
 1D8پرداختند .نتایص شبیه سازی آنها ،نشان داد ،نوسانات نرخ ارز به طور مثبت و
قرار میدهد .زبیری ( )1471در پژوهشی با بکارگیری رهیافت سری زمانی ساختاری ،به
بررسی تاثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم در اقتصاد ایران پرداخت .یافتههای
این پژوهش ،نشان داد ،شهکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد ،تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ
تورم اقتصاد ایران دارد و یک درصهد افهزایش در شکاف نرخ ارز ،منجر به افزایش 4
درصدی نرخ تورم در ایران میشود .محمودزاده و صادقی ( )1470به توضیح مسئلهی
انتخاب نظام ارزی بهینه در اقتصاد ایران پرداختند .این تحقیق به دنبال توضیح این مسئله
است که با حرکت بهه سهمت نظهام ارزی شهناور ،سیاستهای ارزی چگونه خواهد بهود؟
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معناداری بازدهی سهام در چهار کشور ایران ،پاکستان ،اندونزی و بنگالدش را تحت تأثیر

 .1گروهی اقتصادی متشکل از هشت کشور در حال توسعه اسالمی شامل ایران ،ترکیه ،پاکستان ،بنگالدش ،اندونزی ،مالزی ،مصر و نیجریه.
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آنها بر اساس برآوردهای خود به این نتیجه دست یافتند ،در گذار به سمت نظام ارزی
شناور آزاد ،مقامات پولی ایران باید از نظام ارزی میانی استفاده کنند.
فریدن و همکاران )8666( 1به بررسی تغییرات نرخ ارز طی  838انتخابات برگزار شده در
از انتخابات به مراتب از دوره قبل از آن بیشتر است .رالف ستزر ،)8661( 8در پژوهشی نقش
عوامل سیاسی ،نهادی و اقتصادی را بر تداوم نظام نرخ ارز در  37کشور در حال توسعه طی
دوره زمانی  8666-1793مورد بررسی قرار داد .ایشان با استفاده از روش تحلیل بقا و الگوی
رگرسیون کاکس به این نتیجه میرسد ،انتخاب یک نظام نرخ ارز تنها یک مسئله تئوریک
محض نیست ،بلکه به شدت به انگیزههای ملیگرایانه و نهادی و میزان استقالل بانک مرکزی
وابسته است .بلومبرگ و همکاران ،)8661( 4با استفاده از دادههای سیاسی و اقتصادی 81
کشور طی دوره  1777-1706و مدل پانل دیتا ،پایداری نظام نرخ ارز ثابت را در کشورهای
امریکای التین و حوزه کارائیب مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند .متغیرهای پژوهش آنها شامل
تغییر در دولت ،انتخابات ،تعداد احزاب مؤثر ،درصد رأی دولت ،عدم ثبات سیاسی و استقالل
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منطقه امریکای التین پرداخته و به این نتیجه رسیدند ،کاهش ارزش پول ملی در دورههای بعد

بانک مرکزی بود .از جمله نتایص این پژوهش نقش مهم متغیرهای سیاسی و اقتصادی در
ماندگاری طول دوره نظام نرخ ارز ثابت بود .مهمت گکلو )8667( 3با مطالعه  81اقتصاد
ناخالص داخلی ،تورم ،ذخایر ارزی ،رشد حجم پول ،سهم تجاری ،کسری تجاری و چند
متغیر سیاسی (تعداد سالهای ثبات رئیسجمهور ،وضیعت حزب حاکم در مجلس و
ناسیونالیسم) را بر انعطافپذیری نظام نرخ ارز بررسی کرد .نتایص نشان داد ،انتخاب نظام نرخ
ارز به توسعه اقتصادی ،تفاوت سطح تورم در کشورها و مؤلفههای سیاسی بستگی دارد و به
کسری و مازاد تراز تجاری و باز بودن حساب سرمایه وابسته نیست .تامگک )8614( 1با
استفاده از روش تحلیل بقا ،تداوم نظام نرخ ارز ثابت را در اقتصادهای نوظهور بررسی کرد و به
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نوظهور طی دوره  8660-1796و استفاده از روش پروبیت اثر تصادفی ،تأثیر متغیرهای تولید
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این نتیجه رسید ،در این کشورها وابستگی زمانی غیرخطی در الگوی زمانی نظام نرخ ارز ثابت
وجود داشته و زمان عامل مهمی در بقای نظام نرخ ارز ثابت به شمار میرود؛ همچنین عواملی
از قبیل باز بودن اقتصاد ،تغییر در ذخایر خارجی و رشد اقتصادی اثر معناداری بر انتخاب نظام
دوره  8663-1791و استفاده از روش لوجیت اسمی چند متغیره به این نتیجه رسید که
کشورهای غنیتر نسبت به کشورهای فقیرتر از نظ ر منابع طبیعی ،با نظام نرخ ارز ثابت
سازگارتر هستند .همچنین نتایص این محقق نشان داد ،افزایش دموکراسی منجر به کاهش
احتمال انتخاب نظام ارز ثابت میشود .رودریگرز 8در پژوهشی که در سال  8610در
کشورهای امریکای التین انجام داد ،نقش عوامل سیاسی و اقتصادی را بر انتخاب نظام ارزی
این کشورها بررسی کرد .ایشان با تحلیل دادهها طی دوره  8616-1721و استفاده از روش پانل
پروبیت به این نتیجه رسید ،هر چه اقتصاد یک کشور بازتر و کوچکتر باشد ،احتمال انتخاب
نظام ارز ثابت بیشتر خواهد بود .همچنین دموکراسی نیز به عنوان یک شاخص سیاسی در تعیین
نظام ارزی مؤثر است .آشور و یانگ ( )8612در پژوهش خود با بررسی تعدادی از کشورهای
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ارزی در این کشورها دارند .آلیو )8611( 1با استفاده از دادههای پانلی شامل  131کشور طی

در حال توسعه طی دوره  ، 8660-1793اثر نظام ارزی را بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار
دادند .نتایص آنها نشان داد ،در رژیم نرخ ارز ثابت در مقایسه با شناور ،نرخ رشد اقتصادی،
شناور 6/03 ،درصد رشد باالتری را تجربه کردهاند .بافی و همکاران )8612( 4در پژوهشی به
بررسی هدفگذاری تورم و سیاستهای ارزی در کشورهایی با سطح توسعه یافتگی پایین
پرداخته و به این نتیجه رسیدند ،مدیریت سخت نرخ ارز و الزام به نرخ ارز ثابت ،به میزان قابل
توجهی منجر به افزایش کارایی سیاست هدفگذاری تورم می شود .اکه و ادتان )8612( 3در
پژوهشی با استفاده از تکنیک هم انباشتگی و تصحیح خطا طی دوره  8610-1720به این نتیجه
رسیدند ،تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبتی بر نرخ ارز در کشور نیجریه دارند.
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 1/8درصد باالتر است؛ در حالی که کشورهای دارای نظام ارزی میانی در مقایسه با نرخ ارز
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بررسی مطالعات مرتبط با نرخ ارز در داخل کشور نشان میدهد ،بیشتر پژوهشهای
داخلی ،به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز پرداخته و مطالعات اندکی در خصوص نقش عوامل
اقتصادی و سیاسی بر انتخاب نظام ارز وجود دارد .عالوه بر این ،تداوم نظام ارزی تقریباً در
این پژوهش ،با لحاظ تداوم نظام ارزی به عنوان یک عامل اثرگذار ،در تالش است تا
مدلسازی متفاوتی از عوامل مؤثر بر نظام ارزی ایران داشته باشد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر از
نظر روش مورد استفاده ،تأکید بر متغیرهای سیاسی در تعیین نظام ارزی ،در نظر گرفتن
پایداری نظام ارزی به عنوان یک عامل اثرگذار و دوره زمانی ( )1470-1417از سایر مطالعات
این حوزه ،متمایز است.

 .1مدل تحقيق و روش برآورد
جهت بررسی عوامل مؤثر بر بقای نظام نرخ ارز ثابت ،ابتدا باید طی ادوار مختلف ،نظام
ارزی کشور مشخص شود .از اینرو به رویکرد و شاخصی جهت طبقهبندی رفتار نرخ ارز نیاز
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هی یک از مطالعات پیشین داخلی به چشم نمیخورد؛ در حالی که رویکرد مورد استفاده در

است .به منظور طبقه بندی نظام ارزی ،چندین رویکرد وجود دارد .برای مثال ،در
رویکردکالین و شامباوق ،) 8662( 1اگر تغییرات نرخ مبادله ماهانه بین پول دو کشور برای کل
رینهارت و رگف ) 8663( 8در پژوهش خود ،جهت تعیین نظام ارزی حاکم بر یک کشور
الگوریتمی را معرفی کردند که نسبت به سایر روشهای طبقهبندی ،جامعتر بوده و برتری و
مزایایی دارد .اولین مزیت آن این است که جهت طبقهبندی نظام ارزی کشورها ،از اطالعات و
دادههای نرخ ارز بازار ( به جای نرخ ارز رسمی) استفاده شده است .دو دلیل برای انتخاب نرخ
ارز بازار به عنوان شاخص سیاست پولی و تعیین نظام ارز ذکر شده است .اول دلیل این است
که بر اساس تحلیل رگرسیون ،نرخ ارز بازار میتواند ،تغییرات در نرخ ارز رسمی را پیشبینی
کند و دلیل دوم همبستگی بیشتر نرخ ارز بازار نسبت به نرخ ارز رسمی با نرخ تورم است.
دومین مزیت روش رینهارت و رگف ،به حساب آوردن اثرات شوکها در تعیین نظام ارزی

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

سال در محدوده  8درصدی باقی بماند ،آن را به عنوان نظام نرخ ارز ثابت طبقهبندی کردهاند.

1. Klein & Shambaugh
2. Reinhart & Rogoff

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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است .از این رو در این پژوهش از نرخ ارز بازار جهت تعیین نظام ارزی کشور استفاده خواهد
شد .الگوریتم رینهارت و رگف جهت تعیین نظام ارزی یک کشور در شکل  1ارائه شده
است.
] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

منبع :رینهارت و رگف()8663

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

شکل .9الگوریتم انتخاب نظام ارزی کشور

بر اساس الگوریتم پیشنهادی برای تعیین نظام ارز میخکوب (ثابت) دو معیار وجود
دارد .اولین معیار بر اساس تغییرات ماهانه نرخ ارز است .بر اساس این معیار ،اگر تغییرات
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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نرخ ارز ماهانه برای  3ماه متوالی یا بیشتر برابر صفر باشد ،نظام ارزی به عنوان میخکوب
طبقهبندی می شود .دومین معیار بر اساس احتمال تغییرات نرخ ارز است .ابتدا احتمال اینکه،
نرخ ارز ماهانه در طول یک دورهی  1ساله کمتر از یک درصد تغییر کند را محاسبه کرده
انواع نظامهای میخکوب (میخکوب ،میخکوب خزنده و  )...خواهد بود .انتخاب  26درصد
به صورت تصادفی انتخاب نشده است؛ چراکه انتخاب این آستانه در طبقهبندی نظام ارزی
کشورها موفق بوده است .جهت تعیین نوع نظام ارز میخکوب و شناور نیز محققان
معیارهای را مشخص کردهاند .برای مثال اگر تغییرات نرخ ارز کمتر از  1درصد بوده ،اما
تغییرات تنها در جهت افزایشی باشد ،نظام ارزی میخکوب خزنده ،اگر در هر دو جهت
افزایش و کاهش حرکت کند ،میخکوب غیر خزنده (کراندار) و در صورتی که هی
حرکتی نداشته باشد نظام ارزی میخکوب خواهد بود.
همچنین بر اساس الگوریتم مذبور ،اگر نرخ تورم ساالنه در کشوری بیش از  36درصد
باشد ،نظام ارزی سقوط آزاد 1و برای تورم بیش از  16درصد نظام ارزی در آن سال ،شناور

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

و اگر این احتمال بیش از  26درصد باشد ،در کل دورهی  1ساله نرخ ارز کشور یکی از

شدید خواهد بود .به هرحال از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نظام
که یکی از مؤلفهها ی میخکوب را داشته باشد ،به عنوان نظام ارز ثابت در نظر گرفته می-
شود .خروج از نظام ارز ثابت (شکست آن) به صورت حرکت از یک نظام ارز ثابت به
نظام شناور تعریف میشود .تداوم یا ماندگاری نظام نرخ ارز ثابت به صورت مدت زمان
بین آغاز و پایان این نظام ارزی تعریف شده است .پس از تعیین نظام ارزی کشور ،تأثیر
عوامل اقتصاد کالن بر تعیین نظام ارز موردبررسی قرار میگیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

ارزی ثابت است ،طبقهبندی مذبور به دو طبقهی ثابت و شناور تبدیل شده است .هر نظامی

1. Freely Falling

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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 .9-1تحليل بقا

به دلیل ماهیتی و نقشی که زمان در تحلیل بقا ،بازی میکند ،حجم عمدهای از روش
تحلیل بقا به برآورد و استنباط توابع توزیعی که بتواند زمان بقا را تصریح کنند ،اختصاص
تداوم دورهی بیکاری افراد ،جنگ ،ازدواج ،ورشکستگی بنگاهها ،فاصله زمانی بین تولد
فرزندان ،زمان سازگاری با فنّاوریهای جدید و ...استفاده میشود .یکی از موضوعاتی که
می تواند در این روش بررسی شود ،این است که آیا احتمال پایداری یک وضعیت یا
حالت خاص وابسته به عمر آن رویداد هست یا خیر؟ اگر این مسئله صادق باشد ،وابستگی
زمانی در آن رویداد وجود دارد .در عمل جهت تحلیل بقای یک وضعیت (نظام ارز ثابت
یا شناور) ،از  3تابع استفاده میشود .تابع توزیع تجمعی شکست ،تابع چگالی شکست ،تابع
بقا و تابع مخاطره .تابع بقا که به صورت رابطه ( )1توصیف میشود ،بیانگر احتمال این
است که زمان صرف شده در یک رخداد از یک زمان تصریح شده ،بیشتر باشد:
)

( )1

)(

(

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

دارد (کالوز و همکاران .)8662 ،تحلیل بقا برای بررسی و مطالعهی رخدادهایی از قبیل

در رابطه ( T ،)1یک متغیر تصادفی است که زمان صرف شده در یک وضیعت به
بقا را میتوان با استفاده از ) ( به دست آورد:
)

( )8
()4

)(

}) (

(

)(
{

)(
)(

)(

اصطالح رایص دیگری که در تحلیل بقا وجود دارد ،نرخ خطر یا تابع خطر ) h(tاست
که به صورت احتمال رخ دادن یک حادثه مشروط بر اینکه تا زمان  tیا بیشتر رخ داده
باشد ،تعریف می شود .نرخ خطر با گرفتن حد احتمال اینکه شکست یک رویداد در یک

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

خصوص (تداوم یک رویداد) را نشان میدهد .توابع چگالی و توزیع تجمعی متناظر با تابع

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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فاصله زمانی معین رخ دهد ،مشروط بر اینکه در آغاز این فاصله هنوز در حال جریان باشد،
محاسبه میشود (کیفر:)1722،1
) (
) (

( )3

)

|

(

) (

میشود:
( )1

) (

)(
) (

) (

) (

) (

) (

) (
) (

) (

تابع خطر تجمعی ) H(tکل ریسکی که تا زمان  tانباشته شده است را اندازهگیری
میکند:
) (

( )0

∫

) (

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

در واقع نرخ خطر برابر منفی مشتق تابع بقا نسبت به زمان است و به صورت زیر بیان

در تحلیل بقا برای تعیین نقش عواملی که تداوم نرخ ارز ثابت را تحت تأثیر قرار
میدهند ،میتوان از روش شبه پارامتریک و پارامتریک استفاده کرد .در روش شبه
رگرسیون کاکس از جمله مدلهای تناسبی تحلیل بقا و جزء روشهای شبهپارامتریک بوده
که توسط کاکس ( )1798معرفی شد .کاکس پیشنهاد داد ،تابع خطر با استفاده از رابطه ()9
محاسبه شود:
)(

( )9
()2

)

)

(

)
(

(
)

(

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

پارامتریک ،نرخ خطر تابعی از یک نرخ خطر پایه و مقدار متغیرهای توضیحی است .روش

1. Kiefer

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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نرخ

خطر پایه است .در حقیقت ،نرخ خطر پایه ،برابر میزان خطر با فرض صفر بودن مقادیر همه
متغیرهای توضیحی است.
قیدی بر شکل تابع خطر طی زمان اعمال نشده است .تابع خطر در عمل میتواند افزایشی،
کاهشی و یا شکل غیرخطی داشته باشد .فرض بر این است که صرفنظر از شکل تابع،
متغیرها به صورت عامل ضرب شونده نرخ خطر پایه را انتقال میدهند (کالوز و
همکاران)8662،؛ به عبارت دیگر ،توزیع تابع بقا تصریح نشده است .در واقع مدلهای شبه-
پارامتریک ،بین مدلهای ناپارامتریک و پارامتریک قرار میگیرند .مدلهای شبه
پارامتریک تا آنجا که به عنصر زمان مربوط میشود ،ناپارامتریک بوده اما در خصوص اثر
متغیرهای توضیحی شکل معینی را تصریح میکنند؛ بنابراین مدل کاکس انعطافپذیری
باالیی دارد و تنها فرض آن این است که نرخ خطر کلی با نرخ خطر پایه متناسب است؛
یعنی اثر متغیرهای توضیحی بهصورت عامل ضرب در خطر پایه وارد میشوند.

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

برای برآورد اثرات متغیرهای توضیحی در چارچوب رگرسیون تناسبی کاکس ،هی

تابع لگاریتم درستنمایی کاکس بهصورت رابطه ( )7خواهد بود:
)
)

()16

(

)

(

به منظور بررسی اثرات متغیرهای توضیحی روی تداوم نظام نرخ ارز ثابت ،مدل رگرسیون
کاکس به صورت زیر برآورد میشود:

()11
متغیر وابسته در رابطه(،)11

لگاریتم خطر نسبی و

بردار متغیرهایی است که بر

احتمال بقای نظام نرخ ارز ثابت اثرگذار است .بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی،

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

( )7

}])

(

[

(

{

∑

) (

متغیرهای توضیحی در جدول  1معرفی و تعریف شدهاند.
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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جدول  .9معرفی متغيرهای پژوهش
متغیر

تعریف عملیاتی

منبع

رشد

رشد صادرات نفتی (شامل نفت و گاز) و صادرات

بانک مرکزی

صادرات

غیرنفتی

ج.ا.ایران

اقتصادی
میزان تورم
متغیرهای
اقتصاد کالن

رشد واردات
رشد حساب
سرمایه
نرخ ارز
استیضاح
وزیران

ج.ا.ایران

رشد شاخص قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت سال

بانک مرکزی

1424

ج.ا.ایران

رشد کل واردات کشور (اعم از گمرکی و غیر گمرکی)
کلیه معامالتی که منجر به تغییر مالکیت در داراییها و
بدهیهای مالی خارجی یک اقتصاد میگردند در قسمت
حساب سرمایه ثبت میشود.
قیمت دالر امریکا برحسب ریال در بازار آزاد
تعداد جلسات استیضاح وزرای کابینه دولت در سال t

بانک مرکزی
ج.ا.ایران
بانک مرکزی
ج.ا.ایران
بانک مرکزی
ج.ا.ایران
مجلس شورای

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

رشد

رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت 1424

بانک مرکزی

اسالمی ایران

این شاخص وضعیت کلی دموکراسی در یک کشور را
دموکراسی

چه میزان دموکراسی در یک کشور بیشتر باشد ،مقدار این
شاخص به  +16نزدیکتر است.

متغیرهای
سیاسی

و خانه آزادی

انتخابات
مجلس

در صورتی که انتخابات مجلس شورای اسالمی در سالی

پایگاه

برگزار شود ،مقدار این متغیر یک و در صورت عدم

اطالعات
8

برگزاری انتخابات مقدار صفر میگیرد.

سیاسی

انتخابات

در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در سالی برگزار

پایگاه

ریاست

شود ،مقدار این متغیر در آن سال یک و در صورت عدم

اطالعات

جمهوری

برگزاری انتخابات مقدار صفر میگیرد.

سیاسی

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

نمره

نشان میدهد و مقدار آن بین  +16و  16-تغییر میکند .هر

بنیاد گپمایندر
1

1. Gapminder Foundation & Freedom house
2. Database of Political Institutions

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7
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 .3دادهها و نتایج پژوهش
در نمودار  ،1تغییرات نرخ ارز رسمی و بازار آزاد از فروردین  1417تا مهرماه 1471
قابل مشاهده است .بر اساس نمودار ،نرخ ارز رسمی برای دورههای متوالی ثابت بوده؛ اما
دوره ،سرانجام به صورت یکباره به نرخ ارز بازار رسیده است .این فرآیند چندین بار در
اقتصاد ایران رخ داده است (ازجمله سال  91و  .)21بدیهی است که در چنین شرایطی،
انتخاب نظام ارزی کشور بر اساس نرخ ارز رسمی منطقی نبوده و از اینرو باید از نرخ ارز
بازار استفاده کرد؛ چرا که روند تغییرات نرخ ارز بازار میتواند ،تغییرات نرخ ارز رسمی را
نیز به خوبی پیشبینی کند .بر این اساس و با توجه به نکاتی که سایر متخصصان ارائه
کرده اند ،در این پژوهش نیز از نرخ ارز بازار جهت تعیین نظام ارزی کشور استفاده شد .در
جدول  ، 8بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و رهیافت رینهارت و رگف ،نظام ارزی کشور طی
دوره مورد بررسی تعیین شده است.

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

نرخ ارز بازار همواره در حال تغییر است .با این وجود ،نرخ ارز رسمی پس از چندین

۴۰۰۰۰
نرخ رسمی (ریال)
نرخ بازار آزاد(ریال)

2۰۰۰۰

شهریور
سال …1393
آبان
خرداد
دی
مرداد
اسفند
مهر
اردیبهشت
آذر
تیر
بهمن
شهریور
سال …1376
آبان
خرداد
دی
مرداد
اسفند
مهر
اردیبهشت
آذر
تیر
بهمن
شهریور
سال …1359

نمودار  .9تغييرات نرخ ارز رسمی و بازار آزاد از فروردین  -9531مهرماه 9513

بر اساس الگوریتم طبقهبندی رینهارت و رگف ،طی سالهای  04 -17و  22-97نظام
ارزی در گروه رژیم ارزی ثابت و در سایر سالهای مورد بررسی ،نظام ارز کشور در گروه
نظام شناور طبقهبندی میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

۰
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جدول  .2طبقهبندی نظام ارزی ایران طی دوره  9511-9531بر اساس رویکرد رینهارت و رگف
دوره زمانی

نظام
ارزی

نوع

دوره زمانی

نظام

نوع

ارزی

فروردین  -03اسفند 1402

شناور

غیرخزنده

فروردین  -23اسفند 1422

ثابت

غیرخزنده

فروردین  -07اسفند 1494

شناور

غیرخزنده

فروردین  -27اسفند 1474

شناور

غیرخزنده

فروردین  -93اسفند 1492

شناور

فروردین  -73اسفند 1470

شناور

غیرخزنده

سقوط آزاد و
غیرخزنده

منبع :یافتههای پژوهش

 .9-3آزمون مانایی هگی

1

با توجه ماهیت سری زمانی متغیرهای پژوهش ،باید قبل از برآورد الگوی پژوهش،
آزمون مانایی متغیرها ،انجام شود .جهت بررسی مانایی دادههای ساالنه از آزمونهایی از
قبیل دیکیفولر ،فیلیپس پرون و  ...استفاده میشود؛ اما در دادههای فصلی و ماهانه این
آزمونها کارایی الزم را ندارند.
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فروردین  -17اسفند 1404

ثابت

میخکوب

فروردین  -97اسفند 1424

ثابت

غیرخزنده

جدول  .5بررسی مانایی متغيرهای پژوهش
رشد اقتصادی

-8/21

-0/89

ماناI(0) -

نرخ تورم

-8/21

-4/18

ماناI(0) -

رشد صادرات

-8/21

-7/42

ماناI(0) -

رشد واردات

-8/21

-2/80

ماناI(0) -

رشد حساب سرمایه

-8/21

-2/27

ماناI(0) -

نمره دموکراسی

-8/21

-1/26

ماناI(0) -

تعداد استیضاح

-8/21

-1/12

ماناI(0) -

تداوم نظام ارز ثابت

-8/21

- 0 /8

ماناI(0) -

منبع :یافتههای پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

متغيرها

مقدار بحرانی

مقدار آماره آزمون

نتيجه

1. HEGY

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.35.7

ارزیابی تداوم نظام ارزی ایران مبتنی بر مدلهای دورهای



29

جهت بررسی مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون ریشه واحد هگی استفاده شده است.
نتایص این آزمون در جدول  4ارائه شده است و نشان از مانایی همه متغیرهای پژوهش دارد.
شایانذکر است ،با توجه به ماهیت باینری متغیرهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری،

 .2-3برآورد الگوی پژوهش

جدول  ، 3بر اساس الگوهای مختلف رگرسیون مرسوم در تحلیل بقا ،اثر متغیرهای
توضیحی بر لگاریتم خطر نسبی نظام ارز ثابت ،گزارش شده است .سه روش مورد بررسی
عبارتد از :رگرسیون کاکس ،روش لگنرمال و توزیع ویبول .روش لگنرمال جزء
روش های پارامتریک تحلیل بقاست .در این روش ،تداوم یک حادثه ،توزیع لگاریتم نرمال
دارد .بر اساس معیارهای برازش مختلف از قبیل لگاریتم شبهدرستنمایی ،آماره آکایک،
شوارتز و سطح معناداری آماره خیدو ،روش لگنرمال نسبت به روشهای رگرسیون
کاکس و توزیع ویبول ،برازش بهتری دارد.
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آزمون مانایی برای آنها انجام نشده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5
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جدول .1نتایج برآورد اثرات متغيرها بر لگاریتم خطر نسبی نظام نرخ ارز ثابت
متغیرها

رگرسیون کاکس

()16/43

()3/98

عرض از مبدأ

***-6/661

6/663

6/663

()-8/78

()6/09

()6/93

*-6/61

-6/610

-6/619

()-1/99

()-6/8

()-6/31

**-6/61

***6/14

6/61

()-8/63

()8/60

()1/41

**-6/62

**6/11

**6/62

()-1/87

()8/41

()8

***6/66667

**-6/664

-6/66667

()-9/42

()-1/70

()-6/07

***-6/67

***6/60

***6/607

()-1

()4/8

()4/97

***6/42

***-6/92

**-6/47

()8/71

()-1/8

()-8/30

-6/667

-6/632

-6/618

()-6/68

()-6/11

()-6/64

-6/63

-6/80

-6/88

()-6/11

()-1/11

()-1/44

لگاریتم شبه درستنمایی

-796/63

-408/1

-411/8

آماره آکایک

1712/62

930/77

948/3

آماره شوارتز

1722/2

923/0

996/61

خیدو

70/3

14/68

41/11

معناداری خی دو

6/6666

6/6666

6/6661

رشد اقتصادی
نرخ تورم
رشد صادرات
رشد واردات
رشد حساب سرمایه
نمره دموکراسی
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات مجلس
تعداد استیضاح وزیران در سال

منبع :یافتههای پژوهش

* معنادار در سطح اطمینان  76درصد ** سطح  71درصد *** سطح  77درصد
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***8/81

***1/97

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

توزیع ویبول

توزیع لگ -نرمال
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بر اساس نتایص برآورد مدل پژوهش به روش لگنرمال ،در سطح اطمینان  71درصد،
افزایش رشد واردات و نمرهی دموکراسی اثر مثبت و معناداری بر خطر خروج از نظام نرخ
ارز ثابت در کشور دارند .در کشوری که حجم عمدهای از نیازهای مصرفی ،واسطهای و
واردات کاالها و خدمات ،مصرف میشود .طبیعتاً در چنین اقتصادی ،افزایش واردات،
ضمن اینکه منجر به تضعیف بیشتر تولیدات داخلی میشود ،ذخایر ارزی بیشتری جهت
تأمین مالی واردات مصرف خواهد شد و منجر به افزایش تقاضا برای پول خارجی میشود.
طبیعتاً در چنین شرایطی ،تکیه بر نظام نرخ ارز ثابت دشوارتر شده و احتمال تغییرات نرخ
ارز افزایش خواهد یافت .از اینرو با افزایش رشد واردات ،احتمال خروج از نظام نرخ ارز
ثابت افزایش یافته و بقای آن کاهش مییابد.
افزایش نمره دموکراسی ،به معنای وجود نهادهای دموکراتیک بیشتر در جامعه بوده و
میزان پاسخگویی دولت و حاکمیت به ملت را افزایش میدهد و از اینرو افراد جامعه

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

سرمایهای آن از محل واردات تأمین میشود ،حجم عظیمی از درآمدهای ارزی جهت

کنترل بیشتری بر تصمیمات سیاستگذاران خواهند داشت .ممکن است سیاستگذاران با
توسل به قدرت و اختیاراتی که دارند در جهت حفظ ارزش پول به صورت مصنوعی و
خصوص تصمیمات آنها نظر دهند ،قدرت سیاستمداران را محدود کرده و آنها مجبور
خواهند شد تا در خصوص تغییرات نرخ ارز تصمیماتی اخذ کنند از نظر عموم جامعه،
مورد قبول باشد.
در سطح اطمینان  71درصد ،برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور بر خطر
خروج از نظام ارز ثابت اثر منفی دارد؛ به عبارت دیگر در سالهای که انتخابات ریاست
جمهوری برگزار میشود ،خطر خروج از نظام ارز ثابت ،کاهش یافته و ثبات نرخ ارز
افزایش یافته است؛ بنابراین میتوان استدالل کرد ،عمالً دولتها از متغیر نرخ ارز به عنوان
ابزاری در جهت پیروزی در انتخابات بهرهبرداری کردهاند .همانطور که کوپر)1791( 1

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

خارج از نیروهای بازار اقدام کنند ،اما وجود نهادهای دموکراتیک که میتوانند آزادانه در

1. Cooper
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استدالل کرده است ،در کشورهای در حال توسعه ،افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی،
هزینههای سیاسی زیادی را بر دولتها تحمیل میکند که این هزینه از هر دستاوردی که از
کاهش ارزش پول ملی نشات میگیرد ،به مراتب بیشتر است.
دارند ،تالش میکنند ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را تا بعد از انتخابات
ریاست جمهوری به تعویق انداخته و از این طریق محبوبیت حزب خود را در انتخابات
افزایش داده و در دورههای بعد از انتخابات ،تغییرات نرخ ارز افزایش و حتی به بحران
ارزی نیز منجر شده است.
جدول  .3مقایسه نتایج پژوهش با سایر مطالعات تجربی
پژوهشگران

نتیجه

تطابق با نتایص

فریدن و همکاران ()8616

اثر مثبت دموکراسی بر تداوم نظام ارز ثابت

مخالف

تامگک ()8614

اثر منفی رشد اقتصادی و اثر مثبت دموکراسی بر احتمال خروج از

همسو

نظام ارز ثابت
بلومبرگ()8661

اثر مثبت برگزاری انتخابات بر پایداری نظام ارز ثابت

همسو

آلیو()8611

اثر منفی دموکراسی بر تداوم نظام ارز ثابت

همسو

ستزر()8661

اثر مثبت برگزاری انتخابات بر پایداری نظام ارز ثابت

همسو

با توجه به اثر معنیدار دو متغیر سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و نمره دموکراسی بر
خطر خروج از نظام نرخ ارز ثابت ،به نظر میرسد ،متغیرهای سیاسی یکی از کانالهای مهم
و تأثیرگذار بر حفظ و یا خروج از یک نظام ارزی هستند .بلومبرگ و همکاران ( )8661نیز
بر نقش متغیرهای سیاسی بر تداوم نظام ارزی ،تأکید کرده و بیان کردند ،برگزاری انتخاب
بر پایداری نظام ارز ثابت ،تاًثیر مستقیم دارد .در جدول  1به بررسی تطابق نتایص پژوهش با
سایر مطالعات مرتبط ،پرداخته شده است.
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بودیا)8616(1

اثر مثبت دموکراسی بر تداوم نظام ارز ثابت

مخالف
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بنابراین بر اساس نتایص میتوان ادعا کرد ،دولتها در ایران تا آنجا که قدرت مانور

1. Bodea
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نمودار  .2نمودار کاپالن -مایر نظام نرخ ارز ثابت

تحلیل نمودار کاپالن -مایر نشان میدهد ،در صورتی که بیش از  16ماه نظام نرخ ارز
کشور ثابت باشد ،به احتمال نزدیک به  166درصد ،تداوم نظام ارز ثابت شکست خواهد
نزدیک  3سال خواهد بود .نکتهی دیگری که از این نمودار حاصل میشود ،این است که
احتمال تداوم نظام نرخ ارز ثابت برای مدت کمتر از  18ماه حدود  91درصد است؛ به بیان
دیگر ،انتظار بر این است که با احتمال نسبتاً باالیی ،پس از یک سال ثبات نرخ ارز در بازار
آزاد ،تغییرات قابلتوجهی در آن به وجود آید.
 .1نتيجهگيری
این پژوهش ،نق ش عوامل اقتصادی و سیاسی را در انتخاب نظام ارزی در کشور ایران
مورد بررسی قرار داده است .به این منظور با استفاده از رویکرد رینهارت و رگف ،نظام

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

خورد؛ به عبارت دیگر ،حداکثر تداوم نظام ارز ثابت در کشور طبق تعریف پژوهش،

ارزی کشور بر اساس دادههای ماهانه طی دوره  1470-1417تعیین شد .مزیت رویکرد
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رینهارت و رگف نسبت به سایر روشهای طبقهبندی ،این است که اوالً از نرخ ارز بازار
جهت تعیین نظام ارزی استفاده کرده است و مزیت دیگر آن تعیین نسبتاً دقیق نظام ارزی
در اکثر کشورهاست .پس از تعیین نظام ارزی کشور ،با استفاده از روش تحلیل بقا ،نقش
این اعتقاد وجود داشته باشدکه زمان صرف شده در یک رژیم ارزی ،عامل مهمی بر
احتمال خروج از آن است ،الگوهای دورهای و تحلیل بقا ،ابزار کارآمد و مناسبی خواهند
بود .جهت تحلیل الگوی پژوهش از سه رویکرد پارامتریک ،ناپارامتریک و شبه پارامتریک
استفاده شده است .نتایص پژوهش نشان داد ،متغیرهای اقتصاد کالن و سیاسی بر تداوم نظام
نرخ ارز ثابت تأثیرگذار هستند .همچنین نتایص تحلیل ناپارامتریک نظام ارزی در ایران نشان
داد ،انتظارات برای افزایش نرخ ارز در ایران بسیار باال بوده و احتمال شکست نظام نرخ ارز
ثابت( طبق تعریف) بعد از  18ماه بیشتر از  91درصد است که بیانگر نوسانات باالی نرخ
ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی در ایران است .اثرگذاری متغیرهای نمره دموکراسی و
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متغیرهای اقتصاد کالن و سیاسی بر انتخاب نظام ارز ثابت در کشور بررسی شد .زمانی که

متغیر مجازی انتخابات ریاست جمهوری نشان میدهد ،تعیین نرخ ارز در ایران تنها یک
مسئله اقتصادی نبوده و عوامل سیاسی ،نقش مهمی در سیاستهای ارزی کشور دارند.
ثبات نرخ ارز ،تأیید دیگری بر این مدعاست .شواهد تجربی پژوهش نشان میدهد،
سیاستگذاران ،عمدتا تا آنجا که در توان دارند ،تالش میکنند ،نرخ ارز را در کشور
ثابت نگه داشته و هر نوع تغییر در نرخ ارز را تا بعد از دوره انتخابات ریاست جمهوری ،به
تعویق بیندازند .به هر حال ،ظرفیتهای اقتصادی کشور اجازه نمیدهد ،تداوم نرخ ارز
برای دوره نامحدودی ،تداوم داشته باشد؛ در نتیجه در دورههای پس از پیروزی در
انتخابات ،عمدتا اقتصاد ایران شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
به منظور حل این معضل پیشنهاد میشود ،درجه استقالل بانک مرکزی افزایش یافته و
سیاست های پولی در چارچوبی مستقل (از نظر عملیاتی) از قوه مجریه ،اتخاذ شود .اثر

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.35.3.5

اظهارنظرهای مقامات سیاسی در بحرانهای ارزی اخیر و تأکید نمایندگان مجلس بر لزوم،

مثبت دموکراسی بر افزایش خطر خروج از نظام ارز ثابت و در نتیجه اثر منفی بر تداوم
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نظام ارز ثابت ،نشان از این حقیقت دارد که دولتهای مستبدتر نسبت به دولتهایی که
اعتقاد بیشتری به اصول دموکراسی دارند ،انگیزهی بیشتری جهت اتخاذ سیاستهای
مداخلهگرانه و محافظه کارانه اقتصادی ،از جمله ثثبیت نرخ ارز ثابت و کاهش ارزش پول
تعیین نرخ ارز تبعیت کرده و شواهد تجربی پژوهش بر صحت و سقم این نظریه صحه می-
گذارد.
اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی ،لزوم لحاظ آنها در الگوهای پیشبینی نرخ
ارز را آشکار میسازد و در نتیجه بدون در نظر رفتن ترجیحات سیاستگذاران ،پیشبینی
روند نرخ ارز بسیار مشکل و با تورش باالیی همراه خواهد بود .بنابراین در پیشبینی نرخ
ارز باید متغیرهای سیاسی را در الگو ،لحاظ کرد .قاعدتا هر نوع تجزیه و تحلیل نرخ و نظام
ارزی بدون در نظر گرفتن ترجیحات سیاستگذاران و تکیه صرف بر متغیرهای اقتصادی،
منجر به خطای پیشبینی باالیی شده و تصویر غلطی از آینده اقتصاد را به تصمیمگیرندگان
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Abstract
Iran's economy as a developing and oil economy, needs to choose
appropriate exchange rate regime is to achieve its economic goals. Some
characteristics such as little diversity in production and trade, weak and
underdevelopment financial markets and other features of the Iranian
economy, Requires the choice of exchange rate regime be based on the
features of the country. However, the choice of exchange rate regime a
country, many variables affect that regardless of their choice of currency
regime will be difficult and illogical. Hence, in this study using survival
analysis and use of Reinhart and Rogoff approach to investigate the role of
political and economic factors on the choice of a fixed exchange regime in
Iran based on monthly data during the period 1980-2017. The advantage of
survival analysis method it is time dependence that may exist in the
occurrence of an event be included and the time can be used as a proxy for
structural factors and unobservable variable in country. The results showed
that political and economic variables affect the choice of the fixed exchange
system in the country. The impact of political variables on the country's
exchange rate regime shows that only economists are not involved in the
decision on the exchange rate in Iran, and the preferences of political
officials have a significant impact on foreign exchange policies.
Keywords: Choice Exchange Rate Regime, Survival Analyze, Political
Economy, Duration Models.
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