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  چکیده
هاي مختلـف بـر نـرخ ارز    توانند از راهها میشود؛ اما دولتقیمت ارز توسط عرضه و تقاضاي آن تعیین می

کنـد.  هـاي نـرخ ارز را تعریـف مـی    بازارهاي ارز، نظام ها درتأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت
هاي نرخ ارز، چارچوبی براي تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزي مطلوب براي نظام درواقع

مناسـب بـراي یـک     ارزي نظام انتخابپرداخته است.  1990-2015کشورهاي عضو اوپک در دوره زمانی 
 ارزي نـامطلوب  نظـام  دهنـده  نشـان  کشـور  یک خ ارز درنر هاي؛ زیرا نوسانکشور بسیار حائز اهمیت است

 .دهـد مـی  قرار تأثیر تحت را کشور آن اقتصادي متغیرهاي سایر عملکرد و بوده کشور این براي شده تعیین
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یدکاقتصدادیمتغیرهدایتدرینازجمفدهمهدم.شدودارزیدابیاقتصادیمتغیرهاییرسابردرنتیجه وارززنر
درایدنتحقیدقبدرایانتتدابنظدا ارزیمطفدوب،ازدومددلآرجدی.استتور نرزومفیتولیدکشور

(Argyومعیارتصمیم)گیریشاخص(هایچندگانهMADMاستفادهشدهاست.مدلآرجیبر)اساس
کدارگیریهایتابفوییتتمینزدهشدهاست.مدلدو بابهرویکردحفاظتیطراحیوباکمکروشداده

(مدوردبررسدیقدرارگرفتدهاسدت.نتدای AHPسفسدفهمراتیدی)معیارهایکیفیواستفادهازروشتحفیل
کشورهایعضواوپکدهندکهنظا ارزیشناورمدیریتشدهبرایحاصلازتتمینمدلآرجینشانمی
تراست.درروشتحفیلسفسفهمراتیینیزهمیننتیجهبهدستآمددهازدونظا ارزیثابتوشناورمناس 

ترینمعیارهدابدرایعنوانمهماست.همچنیندراینروش،معیارهایصادرات،قیمتوکاراییاقتصادیبه
 اند.نظا ارزیشناورمدیریتشدهشناختهشده



(.AHPهایتابفویی،تحفیلسفسفهمراتیی)نظا ارزی،کشورهایعضواوپک،دادهها:واژهکلید

  JEL:C23, F31بندی طبقه

 

 مقدمه -1

یاستانداردسدازالمففدی،ازسویسدازمانبدین2014براساسفهرستمنتشرشدهدراولژانویه
(ISO

هدایاوخدماتوهمچنینجریداننوعپولرای درجهانبرایتجارتکااله250(،تقرییا1ً

متحدده،دالرکاندادا،یدورواروپدا،یدنژاپدن،ها،دالرایداالتمالیوجوددارندکهازبارزترینآن
تدوانشودوندرزارزرامدیفرانکسوئیس،یوانچینو...است.بههرپولخارجی،ارزگفتهمی

 .(Evans,2014کرد)رتعریبعنوانارزشپولیککشوربرحس ارزشپولکشوردیگبه

یتقاضدانرزارزازجمفهمتغیرهایمهموتأثیرگذاربرمتغیرهایحقیقدیاقتصدادماننددتولیدد،
نظدا ارزیاسدتکدهنقدشمهدمو،تدرازآناسدت؛امدامهدم...ودستمزدهاها،قیمتسطحکل،

مسدئفهایدن.کنددمیایفاکشورهایقتصادامتغیرهایبردرنتیجهوارزنرزیینانکاریدرتعغیرقابل
برتننظا فروپاشیازبعدارزینظا تعیینیعنی اهموودز زیدراگردیدد؛برخدورداربیشدترییتاز

تدأثیرطرفدیازوبدودهحداکمکشدورهادرپذیریلتعدیقیلازآننوعینظا ارزیثابتوتاحد
وتجدارتافدزایشیدلعددازآنزمدانبدهدلها،بکشوراقتصادیهایمتغیربرارزنرزوارزینظا 

________________________________________________________________ 

1- International Organization for Standardization (ISO) 
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ازپدسهرحدالبده.اسدتکدردهپیدداگیدریچشدمافدزایشجهانسطحدرخارجیگذاریسرمایه
کددا کدهگرفتنددقراراساسیسؤالاینمقابلدرجهانکشورهای"وودزبرتن"سیستمفروپاشی

 است.  ترمناس کشورشاناقتصادبرایارزینظا 

اکثدرکدهاسدتحدالیدراین.استبودهمطرحنیزنفتصادرکنندهکشورهاییاینسؤالبرا
یهداهمیشهمجیوربهتیعیتازخواسدتهالمففی،بینارزینظا اخیرهایسالیطدرشراکشورهااین

.درباشدندمدیمتصدورخدودبدرایالمفلبیناقتصادنظا دررامنافعبیشترینکهاندبودهکشورهایی
پدولییهدادرسیاسدتیددنظرمدیددیبداتجد1978المففیپولدرسدالندوقبینصاینخصوص

طدوررسدمیپدذیرفتوآنرابدهکشدورهایعضدو،شدهرا،بهمدیریتشناورارزنرزنظا خود،
(.Rose,2011کرد)توصیهخیزازجمفهکشورهاینفت

یشدنهادنفتبدهتیعیدتازپصادرکنندهیتوسعهازجمفهکشورهاکثرکشورهایدرحالبنابراینا

اسدتیدرحالاین.کنندحرکتارزینظا نوعینبهسمتاکردندیپول،سعالمففیبینصندوق
اسدت؛همچندیننداشدتههداآنگونهسنتیتیبداسداختاراقتصدادیهیچبعضاًارزینظا نوعینکها

هدانیدودهومناسد ندافعآنالمففیپولنیزدرجهدتتدأمینمهایارزیپیشنهادیصندوقبیننظا 
(.2009Ghosh& Ostry,است)نشدهطراحیکشورهاایناقتصادییتوضع

کدهیدنابدراییست؟چانتتابنظا ارزیدرکشورهامینایکهاستاینیسؤالاساسبنابراین
دریدابیوارزداوریبرایچارچوبیبایدبزندانتتاببهدستگزینهچندبینازبتواندکشوریک

مناسد ارزینظدا انتتابدرگرفتهصورتمطالعاتبهتوجهباخدصهطوربه.باشدداشتهاختیار

خدارجی،تدرازتأمینقییلازید.اهدافمتعددنددنیالشوتواننمیزیادیاهدافکشوریکبرای
وشدو هضدربتدأثیرکاهشداخفی،تولیدافزایشکارایی،افزایشداخفی،تعادلوثیات یاهدهدا

انتتدابطدورکفیبده.گیرنددیمدقدرارتوجهموردارزنرزنوساناتکردنحداقلواقتصادبروارد
واردهایشو ماهیتواقتصادساختاریهایویژگیپولی،مقاماتسیاستیاهدافبهارزینظا 
.(Komijani&Nadeali,2004دارد)بستگیاقتصادبر

وهداضدربهتدأثیرکداهشارزی،نظدا انتتدابیاازاهددافبدرطورکهگفتهشدد؛یکدیهمان
شدو ازناشدیتأثیرپدذیراقتصدادیمتغیرهاینوساناتکردنحداقلواقتصادبرواردهایشو 

بدینانتتدابدرحفداظتیخاصدیتچارچوبازتوانمی هدفاینبهرسیدنبرایاست.نظرمورد
ااسبر.نموداستفادهارزیهاینظا  مقابدلدرراکشدوراقتصدادکهارزینظا هرچارچوبیناس
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شدودمیدادهتشتیصنظا ینترمناس کشورآنیبراکند؛محافظتبهترآنبرواردهایشو 
(Komijani&Arabi,2002.)

شدروع2008سدالازکدهیبحراند؛استبحرانوضعیتدرجهانکنونیاقتصادیشرایطیراز
داردادامدهیزناکنونهموشده بدربحدرانازحاصدلاثدراتکداهشوضدعیتیچندیندراینبندابر؛

قراراولویتدریگر،نسیتبهتما اهدافداقتصادیکشورهایصادرکنندهنفتاوپکمتغیرهای

شود.یاستفادهمحفاظتیخاصیتچارچوبازهدفاینبهرسیدنید.براگیرنمی
ایارزیشدناور،ثابدتوشدناورهدطورعمدهسهگروهنظا ارزیوجودداردکهشاملنظدا به

مدیریتشدهاست.درنظا ارزیشناور،نرزارزتنهاتوسدطنیروهدایبدازاروبدهدورازدخالدت
کنند؛زیراعرضهوتقاضایارزنوساندارند.درطورمداو تغییرمیهابهشود.نرزدولتتعیینمی

درجهدت هدادربازارهدایارزاردامادولدتنظا ارزیشناورمدیریتشده،نرزارزاجازهتغییرد

هاخواستارثابتکردنکنندودرنظا ارزیثابت،دولتهایارزمشارکتمیتأثیرگذاریبرنرز
هسددتندهددایتنظددیمکنندددههددایارزازطریددقمشددارکتدربددازاریدداازطریددقسیاسددتنددرز

(Rittenberg,2012:632.)
میاحد مربدوببدههنظریوکاربردیقابدلبیداناسدت.ضرورتانجا اینپژوهشازدوجنی

ایدنواسدتگسدترشحدالدرتوسعه،درحالکشورهایدرمناس ارزییهااتتاذواجراینظا 
داخفدیهدایشو باشدنمواجهدرارزنرزهاینوسانبرارزیهاینظا تأثیررویبیشترمیاح 

ارزینامطفوبنظا دهندهنشانکشوریکزارزدرنرهاینوسانزیرا؛اندشدهمتمرکزخارجیو

قدرارتدأثیرتحدتراکشدورآناقتصادیمتغیرهایسایرعمفکردوبودهکشوراینبرایشدهتعیین
اثراتکهاستالز کشور،یکتوسطانتتابیارزیهاینظا بودنمطفوبیبرایبررس .دهدمی

تدرینمهدمازجمفده.شدودارزیدابیاقتصادیمتغیرهاییرسابردرنتیجه وارزنرزبرهانظا نوعاین
ارزی،نظدا یدکارزیدابیبدرایبنابراین؛استتور نرزومفیتولیدکشوریکاقتصادمتغیرهای

ومفدیتولیدیعنییرمتغ دواینبردرنتیجه وارزنرزنوساناتبرنظا آنتأثیربررسیروشینبهتر

اهمیدتدارایکدهمطالعداتازدسدتهایناست.کلیعرضهوتقاضاهایکانالیقازطرتور نرز
مطفدوبارزیگذاریسیاستحوزهدرکاربردیاهمیتدارایوالمفلبینمالیهحوزهدرتئوریک

ین.الز استکهباعطبتوجهبهااندهکمترموردتوجهقرارگرفت؛دباشنمیمرکزیبانکتوسط
-نظدا بهمرتیطحوزهبایاخفگذاراندسیاستواقتصاددانانعمیقاییآشنیرابرازمینهمطالعات،
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.نمودفراهمارزنرزبرتأثیرگذارعواملوارزیهای
نفدتصدادرکنندههدفاساسیازانجا اینتحقیق،تعییننظا ارزیمطفوببرایکشدورهای

تحقیددق،مدددیرانواسددت.بددااسددتفادهازروشونتددای ایددن2015-1990اوپددکدردورهزمددانی
توانندنظامیمتناس باوضعیتکشورخدویشانتتدابنمدودهتداازایدنگذارانارزیمیسیاست

بابت،نرزارزباحداقلنوسانمواجهشودوتأثیراتمنفیبدراقتصدادکشورشداننگدذارد.بدرایدن

یدق،دربتدشایاستکهپدسازمقدمدهدربتدشدو پیشدینهتحقاساسچارچوبمقالهبهگونه
گیدریارائدهگردیددهسو میانینظریتحقیق،دربتشچهار برآوردمدلودرپایداننیدزنتیجده

 است.



 پیشینه تحقیق -2

 سدال از بعدد امدا ؛دارد سال 150 از یشب یاسابقه یاقتصاد میاح  در یارز نظا  یک انتتاب

 میاحد  یدزن یدرانا در .اسدت دهنمدو جف  خود به را یشتریب اقتصاددانان توجه میاح  ینا 1973

ایدنقسدمتبدهبرخدیازدر.انددکدرده پیددا یشدترب یتاهم 1352 سال از یارز یهانظا  به مربوب
هددایارزیبکددارگرفتددهشدددهدرمطالعدداتخددارجیوداخفددیصددورتگرفتددهدرخصددوصنظددا 

اقتصادهایمتتفب،اشارهگردیدهاست.
Ana, et al (2015درمقالهخودبها)هدایرزیابیاستقدلاقتصادکدنژاپنبهوسدیفهسیسدتم

هابهشدکلماهاندهیآناند.دورهزمانیدرمطالعهنرزارزمتتفبودرجهتحر سرمایهپرداخته

ها،مدلخودرگرسیونبدردارییآنبندیشدهاست.درمطالعهدسته2014-1957هایبرایسال
(VARبرایارزیابیعمفکردنرزار)زشدناوردرافدزایشاسدتقدلاقتصدادکددنژاپدننسدیتبده

هایمتتفبمربوببدهانتقدالآمریکاتوسعهدادهشدهاست.بااستفادهازچارچوبتجربی،فرضیه
دهندکهاسدتقدلپدولاند.نتای نشانمیالمففیوحرکتنرزبهرهوقیمتکاالهاآزمونشدهبین

امابهعفتسیستمنرزارزشناور،مقداریازاستقدلپولیخودراژاپندرطولزمانکاهشیافته
،استقدلپولیراافدزایش1980حفظکردهاست.درمقابل،اگرچهکنترلسرمایهدرپیشازدهه

 ندادهامابهبهیوداستقدلبازارکاالهاکمککردهاست.

Boudias
ارزبدرچرخدهجریدانسدرمایه،ندرز(،درمقالهخودبهمطالعهتأثیرنظا نرز2015)
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رشددداعتیددارخصوصددیوسددطحدالرآمریکددادراقتصددادهاینوظهددورپرداختددهاسددت.درمطالعدده
ودیگدری1980-2010کشوربرایدورهزمدانی12بودیاس،دودستهدادهتابفوییکهیکیشامل

هاست.نتای حداکیازباشند؛درنظرگرفتهشدمی1994-2008کشوربرایدورهزمانی22شامل
PSTRبرآوردمدلرگرسیونانتقالهموارتابفویی)

دهندکهنظا نرزارزهیچتدأثیری(نشانمی1
برمؤلفهجریانسرمایهدرچرخهنداردوگسترشاعتیارخصوصیدراقتصادهاییبداارزثابدت،بده

باالتریازدالرمحفیآمریکاشکلادواریاست.همچنیناقتصادهاییبانظا نرزارزثابت،سطح
گیدریدهندکهنظا نرزارزبایددیدکمتغیدرمهدمدرتصدمیمدهند.ایننتای نشانمیرانشانمی

 هابرایمقابفهباگسترشاعتیارخصوصیودالرسازیباشد.سیاست

Davis and Fujiwara (2015درمقالهخودبهمطالعهتور ونرزارزباکمدکروشداده،)-

اندد.نتدای پرداختده 1998-2010کشوربدرایدورهزمدانی96هایهایتابفوییوبااستفادهازداده

گدذاریتدور ،حاکیازآناست؛براییکاقتصادکهنسیتبهتجارتنسدیتاًبسدتهاسدت؛هددف
زاسدت؛امابراییکاقتصادکهنسیتبهتجدارتنسدیتاًبدا؛رفاهاجتماعیباالتریرابههمراهدارد

گذارینرزارزارجحیتدارد.همچنیننتای تجربیبدااسدتفادهازپاندلکشدورهایتوسدعههدف
هایمرکزیبهاحتمدالزیداددرزمداناتتداذندرزارزدهندکهبانکتوسعهنشانمییافتهودرحال

رایتثییدتکنندوبهشدتپیوندبیناعتیارباندکمرکدزیوتمایدلبدثابت،اعتیارکمتریپیدامی
 نرزارزبهبازبودنتجارتوابستهاست.

Ali, et al (2016درمقالهخودبهمطالعهتجربیدرمدوردانتتدابنظدا ارزیمناسد بدرای)

اند.دراینمطالعهبراییافتنپرداخته 1984-2012یزمانساختاراقتصادیکشورپاکستاندردوره
-واملتعیینکنندهآن،ازالگویخودتوضیحبرداریباوقفهرابطهبفندمدتبیننظا نرزارزوع

ARDLهایتوزیعی)
ECMوبراییافتنرابطهکوتاهمددتازمددلتصدحیحخطدا) (2

(اسدتفاده3
شدهاست.نتای حاکیازآناستکهبازبودنتجارت،ذخایرارزخدارجی،ندرزتدور وتوسدعه

دهدکههدردوهانشانمیآنزیمناس هستند.مطالعهمالیمعیارهایمهمیبرایانتتابنظا ار

________________________________________________________________ 

1- Panel Smooth Transition Regression (PSTR) 
2- Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
3- Error Correction Model (ECM) 
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 نظا نرزارزبهشدتمیتکوبشدهوشناورآزادبرایاقتصادپاکستاننامناس هستند.

Tavakolian and Afzali Abaghouvy(2014درمقالهخودبهمقایسدهعمفکدرداقتصدادایدران،)

این اند.پرداختهDSGEتشدهوثابت(بارویکردشناور،شناورمدیری)یارزهایمتتفبدرنظا 
گذارپولیوبتشخارجیاستودربتشتولیددمدلشاملبتشخانوار،بنگاه،دولت،سیاست

هدایمتتفدب،معدادالتاسدتتراجییابیبتشازچسیندگیقیمتیکالوواستفادهشدهاست.بهینه

اند.نتای بررسدیتوابدعواکدنشیبرآوردشدهخطیسازیشدهوپارامترهابااستفادهازروشبیز
وریدرنظا ارزیثابت،کمتدرینودرهاینفتیوبهرهدهندکهتور درمقابلتکانهمیآنینشان

مقابلتکانهنرزارز،بیشترینمقدارنوسانراداراست.درنظا ارزیثابت،تور کمتدرینوتولیدد
اور،تور بیشتریننوسانرادارد.بیشتریننوسانودرنظا ارزیشن

Khordeforosh and Basirat(2014درمقالهخودبهبررسیتأثیرگدذاریندوعنظدا ارزیبدر،)

-بااسدتفادهازروشداده1990-2015برایدورهزمانی خیزرشداقتصادیکشورهایمنتت نفت

میتکدوبمدیدمونظدا ارزیاند.نتدای حداکیازآناسدتکدهنظدا ارزیپرداختههایتففیقی

شناور،رابطهمثیتومعناداریبارشداقتصادیدارندومیزاناثرگذارینظا ارزیشناوربیشدتراز
نظا ارزیمیتکوبمدیماست.

Mahmoudzadeh and Sadeghi(2014درمطالعددهخددودبددهانتتددابنظددا ارزیبهینددهبددرای،)
DSGEمیپویدایتصدادفی)اقتصادایرانبدارویکدردتعدادلعمدو

اندد.هددفازانجدا (پرداختده1
هایمتتفبارزیبرایاقتصدادایدرانیخودرا،مقایسهقواعدپولیجایگزینمتناظربانظا مطالعه

رابطدهمیادلده()عنواننمایندهنرزبهره(وخارجیرشدپایهپولیبه)هایداخفیدرمواجهباشو 
هداتحدتر،واکنشمتغیرهایکفیدیاقتصادکدننسدیتبدهایدنشدو اند.بدینمنظوبیانکرده

تدرساز)گدذاریتدور وتیفدوربداهددفندرزارزقواعدسیاسدتپدولیتثییدتندرزارز،هددف
هدایداخفدیوخدارجیبدردهنددکدهتدأثیرشدو اند.نتدای نشدانمدیشناورسازی(بررسیکرده
طدوریکدههدرهایقواعدپولیبسدتگیدارد؛بدههکانالداریبطورمعنیمتغیرهایاقتصادکدنبه

گدذاریهاتحتقاعدهسیاستیتیفورباهدفنرزارزمنجربهنوساناتبیشترسرمایهیکازشو 

________________________________________________________________ 

1- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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هدایتدور ووتولیدکلدرهردوبتشقابلتجارتوغیرقابلتجارتخواهدشدد؛امداواکدنش
گدذاریتدور ،هدرتحتقاعدههددفکهست.درحالیترانرزارزتحتاینقاعدهمتقاعدکننده

هدایگذاری،مصرفوتولیدبانوساناتکمتدریهمدراهاسدت؛امداواکدنشچندمتغیرهایسرمایه
شودکهقاعددهتیفدوربداتور ونرزارزواقعیتحتاینقاعدهشدیدتراست.درمجموعگفتهمی

زعمفکردبهتریبرخدورداراسدت.نتیجدهکفیددیهدفنرزارز،درتثییتنرزارزواقعیوتور ا

آناستکهدرگذاربدهسدمتنظدا ارزیشدناورآزاد،مقامداتپدولیایدرانازنظدا ارزیمیانده
 استفادهنمایند.



 مبانی نظری -3

 کننده صادر کشورهای برای مناس  ارزی نظا  انتتاب پژوهش این اصفی هدف جاکهازآن

Argyازرهیافت مطفوب ارزی نظا  انتتاب برای پژوهش این در دلیل همین است؛به نفتاوپک
MADMهایچندگانه)گیریباشاخص(ومدلتصمیم1994)

.(استفادهشدهاست1

توانبهکمدکآرجی:اینمدلبراساسخاصیتحفاظتیطراحیگردیدهاستومیرهیافت
هدایاقتصدادی،نفتاوپکراازبحرانآن،تأثیرپذیریمتغیرهایاقتصادیکشورهایصادرکننده

-2015هدایآمداریبدرایدورهزمدانیموردبررسیقرارداد.مدلانتتابشدهبااسدتفادهازداده
-(تتمینزدهخواهدشدد.درایدنروشبداشدییهGLSوروشحداقلمربعاتتعمیمیافته)1990

گدرددکدهکددا تصدادی،تعیدینمدیهایاقهایارزیمتفاوتدرمقابلبحرانسازیعمفکردنظا 

هایواردبراقتصدادازهایارزی،کمتریننوسانقیمتوتولیدرادرمقابلشو یکازایننظا 
-می انتتاب کشورها این برای ارزی نظا  رویکردحفاظتی، به توجه با پایان در اند.خودنشانداده

 مورد در تریمناس  عمفکرد اقتصادی، هایازبحران حاصل هایشو  بروز هنگا  کهدر گردد

دادهاست. نشان خود از هدف متغیرهای ثیات

گیریکدهدر(:درعفمتصمیمMADMهایچندگانه)گیریباشاخصهایتصمیممدلروش
بندیراهکارهدامطدرحاسدت؛ایدنآنانتتابیکراهکارازبینراهکارهایموجودویااولویت

________________________________________________________________ 

1- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
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(بدیشازسدایرAHPاند.دراینمیانروشتحفیدلسفسدفهمراتیدی)ردههاجایخودرابازکروش
تدرینفندونهامورداستفادهقرارگرفتهاست.فرایندتحفیدلسفسدفهمراتیدییکدیازمعدروفروش

1970ل.ساعتیعراقیاالصدلدردهدهابارتوسطتوماسگیریچندمنظورهاستکهاولینتصمیم
سفسفهمراتییمنعکسکننددهرفتدارطییعدیوتفکدرانسدانیاسدت.ایدنفرایندتحفیلابداعگردید.

هارابهشدکفیدهدوآنهاموردبررسیقرارمیتکنیک،مسائلپیچیدهرابراساسآثارمتقابلآن

پردازد.روشفرایندتحفیلسفسفهمراتییباتوجدهبدهسدادگی،هامیسادهتیدیلکردهوبهحلآن
زمانونیزقابفیتبررسدیسدازگاریطورهمکارگیریمعیارهایکمیوکیفیبههپذیری،بانعطاف

توانددربررسیموضوعاتیهمچونموضوعاینپژوهشکاربردمطفدوبیداشدتهها،میدرقضاوت
(.Lytkouhi et al ., 2014باشد)

اریدومع یدریبداچنددگزیندهرقیدگمیلسفسفهمراتییدرمواقعیکدهعمدلتصدمیفرایندتحف

رییدگمیرد.اساساینروشتصدمیتواندمورداستفادهقرارگریمتفاوتروبرواستمییگمیتصم
هایدوتاییبهمنظورایجادیدکمداتریسنسدیتهایزوجیاستواراستوشاملمقایسهبرمقایسه

لیددعندوانخروجدیتوهاینسدییرابدههایدوتاییووزناستکهیکورودیبهصورتمقایسه
کندوعواملمدوردمآغازمییهمآوردندرختسفسفهمراتییتصمانماید.تصمیمگیرندهبافرمی

دهددوسد سبداانجدا مقایسداتمرانشدانمدیی موردارزیابیدرتصدمیهایرقمقایسهوگزینه
مراتیدیلسفسفهیدهد.درنهایتمنطقفرآیندتحف راموردارزیابیقرارمییهایرقزوجیگزینه

ندهیمبهیسازدکدهمنتهدیبدهتصدمقمییهایزوجیرابایکدیگرتففهایحاصلازمقایسهماتریس

شودکهبدامقدادیریارهاماتریسهندسیتشکیلمییگردد.دراینمدلبرایهریکاززیرمعمی
همکداران،)لیتکدوهیویدردگهاینسدییدومعیدارصدورتمدیبرایتعیینمیزاناولویت9تا1از

 است.شدهبهمعرفیرهیافتآرجیوتحفیلسفسفهمراتییپرداخته(.درادامه1393


 مدل آرجی -3-1

 عرضده اصفی معادله چهار از؛است شده طراحی حفاظتی رویکرد اساس بر رهیافتآرجیکه

 هددفتدابع یدک و سیاسدتی واکدنش تابع دو دستمزدها، و هاقیمت عمومی سطح کل، تقاضای و

 متغیرهدایمیدان روابدط تییدین بدر میتندی اقتصدادی سدازیمددل در آرجی دیدگاه .شودمی کیلتش

 و کننددگانمصدرف تولیدکننددگان، شدامل اقتصدادی واحددهای عقدئدی رفتار مینای بر اقتصادی



  سال بیست و ششم اقتصاد پولی مالی  10

.است اقتصادی ذارانگسیاست
 اقتصداد نددبتوا بهتدر اقتصداد بدر وارد هدایشو  مقابل در که نظامی هر ،حفاظتی رویکرد در

-شدو  بیشتر.شودمی تفقی ترمناس  ؛کند حفاظت هاشو این از ناشی منفی اثرات از را کشور

 و شدودمدی ایجداد ارز نرزو نفت قیمت طریق از نفت صادرکننده کشورهای اقتصاد بر وارد های
 را خدود نیز دولت بودجه بر هاشو  این تأثیر نفتی درآمدهای به هادولت وابستگی دلیل به س س

 است ارز نرز و نفت قیمت هایشو  از متأثر که عرضه واقعی هایشو  دهد؛بنابراینمینشان

 لحدا  مددل دربوده نفتی درآمدهای به هاآن وابستگی ازناشی که دولت یابودجه هایشو  و

 دفرایند از ناشدی هدایشدو کشورها، این اکثر در مزمن و مداو  تور  وجود دلیل به .است شده
 گرفتده نظدر در مددل در نیدز ارز نرز بر درنتیجه و تور  بر آن تأثیر دلیل به دستمزدها در زنیچانه

:داشت خواهیم را زیر معادالت درنتیجه .شودمی

                                                   (3-1)  

 t=عرضهکلکاالهاوخدماتدردوره 

 tایدردوره=وارداتکلکاالهایسرمایه 

 t=نرزارزدردوره

 tهایداخفیدردوره=شاخصسطحعمومیقیمت

 و ایواسدطه کاالهدای واقعدی کدل واردات از تدابعی کدل عرضده کده کنددمی بیان معادله این
 تعددیل داخفدی هایقیمت عمومی سطح شاخص وسیفه بههک واقعی ارز نرز تغییرات و ایسرمایه

 کدل واردات واقعدیافدزایش یعندی؛باشدد منفدی 2αو مثیدت1αرودکدهمیانتظار.باشدمی شده

 ندرز افزایش دیگر طرف از .شود کل عرضه واقعی افزایش باع  ایسرمایه و ایواسطه کاالهای

 ایواسدطه و اولیده کاالهدای هزینده افدزایش طریدق از ی(مفد پول واقعی ارزش کاهش)واقعی ارز

ازدیگرسواثرمنفیافزایشنرزارزواقعدیداشتخواهد منفی اثر کل عرضه و تولید بر وارداتی
شدود؛اثدرعنوانبتشیازعرضهکلکهازخارجواردبدازارمدیبروارداتکاالهایمصرفینیزبه

(.Argy,1994)منفیبرعرضهکلدارد

                                       (3-2)  

 t=تقاضایکلکاالهاوخدماتدردوره 



 11 تولید و قیمت های ارزی برنظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام

 t=نقدینگیکلدردوره 

 t=متارجدولتدردوره

 رجمتدا و کدل واقعدی پدول حجدم از تدابعی واقعی کل تقاضای که کندمی یان(ب3-2) معادله

اندد.ضدرای شدده تعدیل ،داخفی هایقیمت عمومی طحس شاخص وسیفه به کهاستدولت واقعی

3α 4وαدرصدتغییردرتقاضایکلواقعیرابهترتی نسدیتبدهدرصددتغییدردرحجدمواقعدی،
باشدندهدردومثیدت4αو3αرودکهضدرای دهند.انتظارمیپولومتارجواقعیدولتنشانمی

 (.1994آرجی،)

                                                                           (3-3)  
 کند.(تعادلدربازارکاالهاوخدماترابیانمی3-3معادله)

                (3-4) =شاخصدستمزدهادردوره t 

هادرداخلنسیتبهدورهقیدل،بدهکندکهانحرافاتسطحعمومیقیمت(بیانمی4-3معادله)
شو وعاملاخدلتصادفیاسدتvt تغییراتدستمزدها،نرزارزوحجمنقدینگیبستگیدارد.

باشدندهرسدهمثیدت3و2و1دهد.انتظارداریمهاراتحتتأثیرقرارمیکهسطحعمومیقیمت
(.1994آرجی،)

                                                       (3-5)  

کندکهشاخصدستمزدهادردورهجاریبدهانتظداراتشدکلگرفتدهدر(بیانمی5-3معادله)
جمفدهvtوابستهاست.t-1وهمچنیندستمزدهایدورهtهادردورهدرموردسطحقیمتt-1دوره

زنیدرتعییندستمزدباشد.تواندناشیازپروسهچانهاستکهمیاخدلتصادفی

                                  (3-6)  
کنددکده(،تابعواکنشسیاستیمقاماتدربازارارزیاست.ایدنمعادلدهبیدانمدی6-3معادله)

هدایداخدلوخدارجازسدطوحنرزارزرابراساستفاضلتغییراتسطحعمدومیقیمدتمقامات

باشدد؛یعندیi=1دهدد.اگدردورهتعدیلرانشانمدیiکنند.هاتعدیلمیهایقیلآنروندیادوره
هدایداخدلوخدارجازسدطوحنرزارزساالنهوبراسداستفاضدلتغییدراتسدطحعمدومیقیمدت

هایارزیمتفاوتیراتواندنظا میtشود.دراینتابعپارامتررهقیلانجا میروندشاندریکدو
-رااعمدالمدیPPPباشد؛یعنیمقامات،نظا ارزیکامدًشناورمیتنیبرt=1منعکسنماید.اگر
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د؛غیرازصفرویکباشtنمایدواگرباشد؛تابعنظا ارزیثابترامنعکسمیt=0نمایند.اگر
(.1994آرجی،)یدنماپذیرتر،یعنیشناورمدیریتشدهرامنعکسمیهایانعطافنظا 

                                                                       (3-7)  
هدایداخفدیونسدیتبدهانحدرافسدطوحقیمدت (قاعدهواکنشمقاماتپولیرا7-3معادله)

تواندددسددازگاریوهمدداهنگییددادهددد.ایددنمعادلددهدرواقددعمددیمددیرانشددانtیدردورهخددارج

درجدهمداخفدهمقامداتtناهماهنگیسیاستپولیبارژیمارزیرامنعکسنماید.دراینمعادلده
هداییمدتباشد،یعنیمقاماتپولینسیتبهتفاوتسطحعمومیقt=0دهد.اگرپولیرانشانمی

دهندکدهایدنمدوردهماهند بدانظدا ارزیکدامدًواکنشنشاننمیtخارجیدردورهداخفیو

هدایداخدلوخدارجدریعنیبهاندازهتفاوتسطحعمدومیقیمدت؛باشدt=1باشد.اگرشناورمی
اسدت.ثابدتدهندکهاینموردهماهن بدانظدا ارزیمقاماتپولیحجمپولراتغییرمیtدوره

شودکهاینکشورنظا ارزیشدناورمددیریتشددهرامشتصمی؛رابرصفریایکنشودبtاگر
 (.Argy,1994کند)یدنیالم

          (3-8)  

 =واریانستولید

=واریانسقیمت
بدرمیندایرویکدرد،کهیکتابعزیانبدودهراتابعهدفسیاستیمقاماتدولتی،(8-3معادله)

گذارحداقلکردنتابعزیدانیداهمدانمجمدوع.هدفمقاماتسیاستاستتیطراحیشدهظحفا

ابتددابایددمددلرابدرایتولیددو،برایرسیدنبدهتدابعهددف .واریانستولیدوقیمتخواهدبود
دومعادلهمهمدیگرکهنظا ارزیازطریدقتدأثیربدرندرزارزبدر،شازآن؛اماپینمودقیمتحل

ایایوسدرمایه.یکدیوارداتکاالهدایواسدطهکدردگذاردرابایستیبهمددلاضدافههااثرمیآن
استکهنرزارزبرآنتأثیرگذاربودهودیگریمتارجدولتاستکهدرایدنکشدورهامتدأثراز

ایراتدابعیازدرآمددهایایوسدرمایهباشدد.ابتدداوارداتکاالهدایواسدطهمیتغییراتنرزارز

:یعنیگرفتهشدهاست.دردورهقیلدرنظرارزیناشیازصادراتنفت

          (3-9)  
xکدهدرآن

oدرآمددهایارزیناشدیازصدادراتنفدتو mcایووارداتکاالهدایواسدطه
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هایناشیازتغییراتقیمتنفترامدنعکستواندنوساناتوشو ایاست.اینمعادلهمیسرمایه
گردد؛متارجدولتدردورهجاریبهمتارجدولتدردورهقیلمرتیطمی،نماید.درمعادلهدو 

 :یعنی

            (3-10)  

هدایدولدترامدنعکسهایسیاسدتبودجدهتواندشو اخدلتصادفیاستکهمیعامل
 (.1994آرجی،نماید)

یعندی؛شدوندحلمی ان،ابتدامعادالتبرحس قیمتبرایرسیدنبهمعادلهنهایییعنیتابعزی
خواهددزیدرصدورتبدهکهگرددمیجایگزین(4-3)درمعادله(7-3(و)6-3(،)5-3)معادالت

:بود

 
(3-11)  

باسادهکردناینرابطهخواهیمداشت:

   (3-12)  

تعیینکننددهندوعنظدا tباشد.چونمیبرابرومساویباکهدرآن
برابدرtعنوانمثدالاگدرتمینزد.بههایارزیتتوانمعادلهباالرابرایانواعنظا ارزیاست؛می

بنابراینمعادلدهزیدر؛برابرصفرخواهدشدصفرشود؛یعنیکشورنظا ارزیثابتداشتهباشد؛
شود:تتمینزدهمی

 (3-13)  

برابرصدفرخواهددشددوبرصفرشدهوبنابراینبراt،امااگرنظا ارزیکامدًشناورباشد
:شودمعادلهزیرتتمینزدهمی

    (3-14)  

هدایشدناوربدراینظدا طورکهدربتشمربوببهمعرفیرهیافتآرجینیزگفتدهشدد؛همان

(12-3)معادلهشوند؛بنابراینیایکنمیصفربرابرباtوtیمدیریتشدههیچکدا ازپارامترها
(،6-3)معدادالت،بدرایمحاسدیهتولیددشود.تتمینزدهمیبههمانصورتیکهنوشتهشدهاست؛

بهدستآید:تساویزیرشودتادادهمیقرار(1-3)درمعادله(12-3(و)3-9)
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 (3-15) 

 آید:رابطهزیربهدستمیباسادهسازیاینتساوی،

  (3-16)

،مشدتصکننددهندوعوباشدد.دررابطدهبداالمیبرابرباکهدرآن

شددهونیدزبرابدرصدفرشدود؛برابرصفرمیtباشند.براینظا ارزیثابتچوننظا ارزیمی

آید:معادلهزیربهدستمی

      (3-17)  

باشددومدیبرابدربرابرباصفرشددهوچدونtامااگرنظا ارزیکامدًشناورباشد؛

برابرصدفرخواهددشددومعادلدهزیدربودهاست؛درنتیجه(برابر12-3درمعادله)

شود:تتمینزدهمی

     (3-18)  

-یدایدکنمدیصدفربرابرباtوtیهایشناورمدیریتشدههیچکدا ازپارامترهابراینظا 

شود.دهمیتتمینز(بههمانصورتیکهنوشتهشدهاست؛18-3)معادلهشوند؛بنابراین
هدایارزی،یتابعزیانمطرحشدهدربتشقیلبرایهریکازنظا جهتمحاسیهدرنهایت

(براینظا ارزیشناورمددیریتشدده،معدادالت16-3(و)12-3بایستیمعادالتقیمتوتولید)
-3و)(14-3(براینظا ارزیثابدتومعدادالتقیمدتوتولیدد)17-3(و)13-3قیمتوتولید)

(براینظا ارزیشناورتتمینزدهشوند.18
سدازیبدهسدادهt-1هایموردانتظدارشدکلگرفتدهدردورهبهعفتنیوددادهبرایسطحقیمت

بنابراینبراسداسروابدط؛معادالتمربوببهقیمتوتولیددرهرسهنظا ارزیپرداختهشدهاست
خواهدآمد:(،رابطهزیربهدست3-3(و)3-2(،)3-1)

              (3-19)  
(درمعادلهباال،رابطهزیربهدستخواهدآمد:7-3(و)6-3باجایگزینروابط)

 
 (3-20)  
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وبدراینظدا t=0هایقیفینیزبیانشدهاست؛براینظا ارزیثابدتطورکهدرقسمتهمان
tوtیهیچکددا ازپارامترهداباشدوبراینظا ارزیشناورمدیریتشدهمیt=0ارزیشناور

شوند.یایکنمیصفربرابربا
ازPt (درآنوسد ساسدتتراج9-3معادلده)وt=0(پسازقدراردادن20-3بنابراینمعادله)

براینظا ارزیثابتبهصورتزیرخواهدبود:آنوتیدیلپارامترهابه

                                 (3-21)  
ازآنوPt ساسددتتراج(درآنوسدد 9-3ومعادلدده)t=0(پددسازقددراردادن20-3معادلدده)

براینظا ارزیشناوربهصورتزیرخواهدبود:تیدیلپارامترهابه

                                 (3-22)  
ازآنوتیدددیلPt (درآنوسدد ساسددتتراج9-3(پددسازقددراردادنرابطدده)20-3معادلدده)

براینظا ارزیشناورمدیریتشدهبهصورتزیرخواهدبود:پارامترهابه

                   (3-23)  
هدایارزیبایسدتیروابدطس سبرایبهدستآوردنمعادالتتولیدمربوببههریکازنظا 

بهشرحذیلخواهندد(جایگزینگردند.معادالتتولید1-3(دررابطه)23-3(و)3-22(،)3-21)
بود:

براینظا ارزیثابت

                                                 (3-24)  
براینظا ارزیشناور

                                      (3-25)  
براینظا ارزیشناورمدیریتشده

                     (3-26)  
برایتمدا کشدورهایمدوردمطالعدهبدرآوردمعادالتتولیدوقیمتهرنظا ارزیاکنونباید

بررسدیدرتابعزیانجایگزاریشدودتداپارامترهایساختاریبهدستآمدهازاینکشورها،.شود

عندیندوعنظدا ارزیدرکشدورهایعضدوی)بهازایچدهمقددارازپارامترهدایسیاسدتیگرددکه
برچدارچوببنا؛س سآننظا ارزیکهتابعزیانراحداقلکند؛شوداینتابعحداقلمی(اوپک
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عندوانکمترینهزینهرابراقتصاداینکشورهاتحمیلکردهوبده،هایارزیخاصیتحفاظتینظا 
 .شودنظا مطفوبارزیانتتابمی



 حلیل سلسله مراتبیمدل فرایند ت -3-2

هیدکفونمدودهانیبمراتییسفسفهلیتحففرآینداصولعنوانبهرازیراصلچهارساعتیتوماس
عیارتنداز:اصولاین.استنهادهبنااصولاینبررامقرراتونیقوانمحاسیات،

AبدرعنصدرBباشد،تدرجیحعنصدرnبرابرBبرعنصرAشربمعکوسی:اگرترجیحعنصر (1)

خواهدبود.n/1برابر
بایدهمگنوقابلمقایسهباشند.بهبیاندیگربرتریعنصدرBباعنصرAاصلهمگنی:عنصر (2)

AبرعنصرBتواندبینهایتیاصفرباشد.نمی
تواندوابستهباشدوبهصورتوابستگی:هرعنصرسفسفهمراتییبهعنصرسطحباالترخودمی (3)

تواندادامهداشتهباشد.رینسطحمیخطیاینوابستگیتاباالت

انتظارات:هرگاهتغییریدرساختمانسفسفهمراتییرزدهدفرایندارزیابیبایدمجدداًانجدا  (4)
 (.1381قدسیپور،)ردیگ

ارزشگذاریبدروهستندساختارفاقدکهرودیمکاربهارهایییمعمورددرمعموالًروشاین
هدردرهدادادهمقایسدهامکدانودقدتافدزایشبرایبنابراین؛شداساسترجیحاتتصمیمسازیبا

 شود:درششگا زیرراتعریبمیAHPروشسطح،

 تعریبمسئفهوبیانشفافاهداف (1)

 ها(بیانجزئیاتمعیارهاوگزینه)گیریتیدیلمسئفهپیچیدهبهعناصرتصمیم (2)

 هایمقایسهایجادماتریسگیریبهمنظوربکارگیریمقایساتزوجیبینعناصرتصمیم (3)

 گیریهاینسییعناصرتصمیماستفادهازروشبردارویژهبرایبرآوردوزن (4)

 هایتصمیمگیرندگانهابرایاطمینانازسازگاریقضاوتمحاسیهنرزناسازگاریماتریس (5)

هدابنددینهداییگزیندهدهدیشدده،بدرایبدهدسدتآوردنرتیدهتجمیععناصدرتصدمیموزن (6)
(.1383مهرگان،)

 

 برآورد مدل -4

 دراینقسمتنتای حاصلازبرآوردمدلآرجیوتحفیلسفسفهمراتییبیانشدهاست.
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 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل آرجی -4-1

2شرکتنفدتانگفدیسو1هایجمعآوریشدهازبانکجهانیازدادهاستفادهباینبتشادر

(و23-3(،)25-3(و)22-3(،)24-3(و)21-3شدشمعادلده:)افزاراستتا،برایهروباکمکنر 
(،کهبهترتی بهبرآوردسطحقیمتوتولیددرهدرسدهنظدا ارزیثابدت،ارزیشدناورو3-26)

گیریبدینلیمر،جهتتصمیمFهاییهمچونآزموناند؛آزمونارزیشناورمدیریتشدهپرداخته
گیریمیاناثراتتصادفیواثدراتثابدتدرجهتتصمیم3سمنمدلتففیقیوتابفوییوآزمونها
هرششمدلصورتگرفتهاست.

،ناهمسانیواریانسوخودهمیستگیبدرایهدرشدشمددل4هایبروشپاگاندرادامه،آزمون
اندد.سد سمدلباهمدانندر افدزارتتمدینزدهشدده6درنهایتپارامترهایهربررسیگردیدهو

هایجمعآوریشدهوپارامترهایتتمینزدهشده،مقادیرقیمتوتولیدوهمچندینبراساسداده
هاونهایتاًمقدارتابعزیانبرایهرسهنظدا ارزیدرهدریدکازکشدورهاواریانسهریکازآن

(باکمکنر افزاراکسلمحاسیهشدهاست.هدرنظدامیکدهتدابع2015-1990برایدورهزمانی)

 گردد.عنواننظا ارزیمناس برایآنکشورانتتابمیریراداشتهباشدبهزیانکوچکت


 لیمر Fآزمون -4-1-1

تواننددبدهصدورتپدولهدامدیباشددکدهآیدادادهلیمرجهتبررسیاینموضوعمیFآزمون

هایآماریاینآزمونبهشرحزیراست:تففیقی(باشند؟فرضیه)
H0: 1=2=…=(و  1=2=…=( هایتففیقی(دادهروش  ) 

H1: ij  و  ij                                 هایتابفویی(روشداده )  

(هسدتند.اگدرمقدداراحتمدالمحاسدیهشددهnهدا)(وشدی nα)کدهعدراازمیددا طوریبه
 (.Greene,2002شود)ردمیH0درصدباشد؛فرضیه5کوچکترازسطحخطای




________________________________________________________________ 

1- http://data.worldbank.org/ 
2- British Petroleum (BP) 
3- Hausman test 
4- Breusch and Pagan 
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 لیمر Fتایج آزمون : ن1-4جدول 
 نتیجه مقدار احتمال Fمقدار آماره  شماره معادله() یارزهای توابع قیمت و تولید مربوط به هریک از نظام

 های تابلوییروش داده 0000/0 51/8 (21-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی ثابت )

 های تابلوییروش داده 0000/0 47/11 (22-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور )

 های تابلوییروش داده 0000/0 01/12 (23-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 های تابلوییروش داده 0000/0 13/136 (24-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی ثابت )

 های تابلوییروش داده 0000/0 76/186 (25-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور )

 های تابلوییروش داده 0000/0 97/196 (26-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 های تحقیق از نرم افزار استتا منبع: یافته

 

همانطورکهازنتای جدولباالمشتصاست؛درهرشدشمددلفرضدیهصدفرمیندیبدرروش

 هایتففیقیردشدهاست.داده


 1نآزمون هاسم -4-1-2

هایپانفیشود؛بایستیبداهابهصورتدادهکارگیریدادهکهنتیجهآزمونچاومینیبربهزمانی

FEMگیریمیداندوروشاثدراتثابدت)انجا آزمونهاسمن،تصمیم
(وروشاثدراتتصدادفی2

(REM
 (.Greene, 2002) (انجا گیرد3

شوند:بمیدرآزمونهاسمنبهصورتزیرتعریH1وH0هایفرضیه

H0: sروشاثراتتصادفی
H1: sروشاثراتثابت 

(اسدت.اگدرمقدداراحتمدالمحاسدیهH،عراازمیدا مربوببهآمارههاسمن)sکهدرآن
 (.Mehregan& Daliri,2010شود)ردمیH0درصدباشد،فرضیه5شدهکوچکترازسطحخطای

هدایقیمدتانطورکهازنتای جدولباالمشتصاست؛براساسآزمونهاسمن،درمعادلدههم
امدا؛مربوببههرسهنظا ارزی،فرضیهصفرمینیبراستفادهازروشاثراتتصادفیردشدهاست

هایتولیدمربوطهبههرسهنظا ارزیفرضیهصدفرمیندیبدراسدتفادهازروشاثدراتدرسهمعادله

 دفیپذیرششدهاست.تصا


________________________________________________________________ 

1- Hausman test 
2- Fixed Effects Model (FEM) 
3- Random Effects Model (REM) 
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 : نتایج آزمون هاسمن 2-4جدول 

 نتیجه مقدار احتمال χ2مقدار آماره  شماره معادله() یارزهای توابع قیمت و تولید مربوط به هریک از نظام

 روش اثرات ثابت 0001/0 80/21 (21-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی ثابت )

 روش اثرات ثابت 0000/0 93/75 (22-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور )

 روش اثرات ثابت 0000/0 54/105 (23-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 روش اثرات تصادفی 1812/0 87/4 (24-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی ثابت )

 صادفیروش اثرات ت 2436/0 46/5 (25-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور )

 روش اثرات تصادفی 3843/0 27/5 (26-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 های تحقیق از نرم افزار استتا منبع: یافته


 1آزمون بروش و پاگان -4-1-3

کهنتیجهآزمونهاسمن،روشاثراتتصادفیگدردد؛آزمدونبدروشوپاگدانهمچدونزمانی

انتتابمیانروشپول)تففیقی(واثراتتصادفیاجراگدردد.ایدنآزمدونیکداوربایستیبرای
ساده،مورداستفادهقدرارگرفتدهOLSگیریمیانرگرسیوناثراتتصادفیورگرسیوندرتصمیم

باشند:هایاینآزمونبهصورتزیرمیاست.فرضیه

   روشاثراتتصادفی 

روشاثراتثابت   

شدود.ردمیH0درصدباشد،فرضیه5اگرمقداراحتمالمحاسیهشدهکوچکترازسطحخطای
گدرددهایتدابفوییاسدتفادهشودازروشرگرسیوناثراتثابتبرایدادهدراینحالتتوصیهمی

(Mehregan& Daliri,2010.) 



 : نتایج آزمون بروش پاگان3-4جدول 

 نتیجه مقدار احتمال χ2مقدار آماره  شماره معادله() یارزهای وط به هریک از نظامتوابع تولید مرب

 روش اثرات ثابت 0000/0 69/1653 (24-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی ثابت )

 روش اثرات ثابت 0000/0 84/1597 (25-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور )

 روش اثرات ثابت 0000/0 23/1619 (26-3ناور مدیریت شده )تابع تولید مربوط به نظام ارزی ش

 های تحقیق از نرم افزار استتا منبع: یافته

 

هدایهمانطورکهازنتای جدولباالمشتصاست؛براساسآزمدونبدروشپاگدان،درمعادلده

________________________________________________________________ 

1- Breusch and Pagan 



  سال بیست و ششم اقتصاد پولی مالی  20

شددهتولیدمربوببههرسهنظا ارزی،فرضیهصفرمیندیبدراسدتفادهازروشاثدراتتصدادفیرد
است.

براساسنتای بهدستآمدهازدوآزمونهاسمنوبروشپاگان،هرششمددلدارایاثدرات
هایکارآمدیبهدستآید؛امدابدرایاطمیندانازتتمینOLSرودازروشثابتبودهوانتظارمی

 روشتتمینبایستیدوآزمونناهمسانیواریانسوخودهمیستگینیزانجا گیرند.



 آزمون ناهمسانی واریانس -4-1-4

هدایهدایکدسدیک،یکسدانبدودنواریدانسجمددتاجدزایاخددلدردورهیکیازفرا
کند.دراینتحقیدقازمتتفباست.نقضاینفرا،مشکفیبهنا ناهمسانیواریانسراایجادمی

یواریدانسوکهفرضیهصدفر،همسدانطوری(استفادهشدهاست.بهLRآزمونناهمسانیواریانس)
فرضیهمتالب،ناهمسانیواریانساست.اگرمقداراحتمالمحاسیهشدهکوچکترازسطحخطدای

(ارائده3-4شود.نتای اینآزمونبرایهرشدشتدابعدرجددول)ردمیH0درصدباشد،فرضیه5
 شدهاست.

 . نتایج آزمون ناهمسانی واریانس3-4جدول 

 نتیجه مقدار احتمال χ2مقدار آماره  شماره معادله() یارزهای ریک از نظامتوابع قیمت و تولید مربوط به ه

 ناهمسانی واریانس 0000/0 88/239 (21-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی ثابت )

 ناهمسانی واریانس 0000/0 93/205 (22-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور )

 ناهمسانی واریانس 0000/0 76/213 (23-3ریت شده )تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور مدی

 ناهمسانی واریانس 0000/0 60/356 (24-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی ثابت )

 ناهمسانی واریانس 0000/0 24/354 (25-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور )

 ناهمسانی واریانس 0000/0 66/221 (26-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 های تحقیق از نرم افزار استتا منبع: یافته

 

هاردشدهودرهدرشدشمددل،مشدکلباتوجهبهنتای ،فراصفرمینیبرهمسانیواریانس
 ناهمسانیواریانسوجوددارد.


 آزمون خود همبستگی -4-1-5

-هدادردورهاندهاواسدتقدلآنهایکدسیکمینیبرارتیابنداشتنپسدمیکیدیگرازفرا



 21 تولید و قیمت های ارزی برنظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام

اسدتفاده1جیهایمتتفبزمانیاست.برایبررسیفراعدد خودهمیسدتگیازآزمدونوولددر
باشد:بهصورتزیرمی H1 وH0هیشود.فرای 

H0:      خودهمیستگیوجودندارد
H1:     خودهمیستگیوجوددارد 

شدودردمدیH0درصدباشد،فرضیه5خطایاگرمقداراحتمالمحاسیهشدهکوچکترازسطح

(Tores-Reyna, 2007.) 

(درسایرتوابدعخدود14و15طورکهازنتای بهدستآمدهمشتصاست؛بهجزتوابع)همان

(مشدتصاسدت؛مددلدارایدو4-4(و)3-4طدورکدهازجدداول)همیستگیوجوددارد.همدان
طدورکفیزمدانیکدههدریدکازفدروااسدت.بدهمشکلناهمسانیواریدانسوخدودهمیسدتگی

کدسیکنقضشوند؛دیگرروشحداقلمربعاتمعمدولی،بهتدرینبدرآوردکننددهبددونتدورش

نتواهدبود،زیراواریانسپارامترهاباتدورشهمدراهخواهنددبدودکدهبدرایرفدعمشدکلازروش
(.1391،شود)آشناگروهمکارانحداقلمربعاتتعمیمیافتهاستفادهمی

 
 . نتایج آزمون خود همبستگی4-4جدول 

شماره ) یارزهای توابع قیمت و تولید مربوط به هریک از نظام

 معادله(
مقدار آماره 

F 

مقدار 

 احتمال
 نتیجه

 خود همبستگی وجود دارد 0001/0 242/49 (21-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی ثابت )

 1432/0 336/2 (22-3)تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور 
خود همبستگی وجود 

 ندارد

 1195/0 037/3 (23-3تابع قیمت مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )
خود همبستگی وجود 

 ندارد

 خود همبستگی وجود دارد 0003/0 219/38 (24-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی ثابت )

 خود همبستگی وجود دارد 0001/0 683/55 (25-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور )

 خود همبستگی وجود دارد 0003/0 950/35 (26-3تابع تولید مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده )

 های تحقیق از نرم افزار استتامنبع: یافته

 

 نتایج تخمین پارامترهای مدل  -4-1-6

یانسوخودهمیستگی،هرششمددلهایناهمسانیواربراساسنتای بهدستآمدهازآزمون

________________________________________________________________ 

1- Wooldridge test 
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شدوند.نتدای حاصدلازتتمدینمدنظربراساسروشحداقلمربعاتتعمیمیافتهتتمینزدهمدی
Zگردندواعدادداخلپرانتز،مقداراحتمالآمارهپارامترهایهرششمدلبهصورتزیربیانمی

 است:

نظا ارزیثابت

 
  (-10.75)          (-0.48)           (16.43)           (1.27) 

نظا ارزیشناور

         
          (-1.79)            (-2.49)        (57.51)             (1.90)            (1.82)

نظا ارزیمدیریتشده

        
           (-2.27)       (-2.52)            (57.84)             (-1.58)         (1.78)         (-2.27)

نظا ارزیثابت

                  
          (-3.06)        (-2.78)             (5.15)             (14.31)

نظا ارزیشناور

        
            (-2.69)           (-2.75)            (-0.48)             (3.79)             (14.29)

نظا ارزیمدیریتشده

                (-2.85)         (-2.76)        (-0.40)          (-0.56)          (0.94)             (14.33)


 AHPنظام ارزی مناسب با روش و انتخاب  یابیارز -4-2

نمدوداریاسدتفادهشددهاسدت.درارزهاینظا هایکیفیجهتارزیابیدراینتحقیقازداده
معیدار3بدایارزیهدانظدا گیریبرایمقایسهمیدان(درختسفسفهمراتییمعیارهایتصمیم4-1)

دهزیرمعیارنشاندادهشد33شناوروینظا ارزمدیریتشدهوینظا ارزاصفینظا ارزیثابت،

 است.





 23 تولید و قیمت های ارزی برنظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام

 1990-2015: تعیین نظام ارزی مناسب برای کشورهای صادر کننده نفت اوپک در دوره زمانی 5-4جدول 

 نظام ارزی مناسب
 مقدار زیان

(1+2) 

 واریانس تولید

(2) 

 واریانس قیمت

(1) 
 اسامی کشورها نوع نظام ارزی

 ثابت

 ثابت 6353/1159 6685/9680 3038/10840

 شناور 5066/2198 2964/17430 8030/19628 اکوادور

 مدیریت شده 0955/2047 3396/10048 4351/12095

 مدیریت شده

 ثابت 5380/1165 2119/20458 7499/21623

 شناور 3147/638 8108/31875 1255/32514 امارات متحده عربی

 مدیریت شده 6648/392 1948/17863 8596/18255

 مدیریت شده

 ثابت 0703/1183 5858/30954 6561/32137

 شناور 3290/4852 2189/48745 5479/53597 ایران

 مدیریت شده 9617/4677 7526/15335 7143/20013

 مدیریت شده

 ثابت 9740/1177 2773/22296 2513/23474

 شناور 2002/2190 6860/32269 8862/34459 عراق

 مدیریت شده 3531/2072 1822/18835 5353/20907

 یریت شدهمد

 ثابت 3990/1299 3915/146319 7905/147618

 شناور 8308/530 7372/176300 5680/176831 عربستان سعودی

 مدیریت شده 1258/258 7576/119929 8834/120187

 ثابت

 ثابت 1079/1176 0391/19636 1470/20812

 شناور 8426/857 6115/28424 4541/29282 قطر

 مدیریت شده 7390/627 7957/20524 5347/21152

 مدیریت شده

 ثابت 9665/1145 5982/13643 5647/14789

 شناور 1908/648 0487/23671 2395/24319 کویت

 مدیریت شده 8080/398 3094/13095 1174/13494

 ثابت

 ثابت 9444/1214 3396/37988 2840/39203

 شناور 9024/2231 6812/45359 5836/47591 نیجریه

 مدیریت شده 4532/2088 2175/37421 6707/39509

 مدیریت شده

 ثابت 8865/1199 7709/28249 6574/29449

 شناور 5503/1260 4665/37764 0168/39025 الجزایر

 مدیریت شده 4328/1033 9836/27039 4164/28072

 های تحقیق از نرم افزار اکسل منبع: یافته
 

 های ارزیدهی به نظاموزن -4-2-1

شناسداییدانشدگاهاسداتیدازتدن18هدایارزی،نظدا ارزیدابیمعیارهایبهدهیوزنمنظوربه
ازاسدتفادهبامعیارهاازیکهراوزانس سواخذیکهرنظراتنامه،ازپرسشاستفادهباوشدند

)اکسد رتافزارنر  ECچدویس
(1-4)نمدودارمراتیدی،سفسدفهدرخدتطیدق.گردیددمحاسدیه(1

________________________________________________________________ 

1- Expert Choice (EC) 



  سال بیست و ششم اقتصاد پولی مالی  24

درو اصدفیمعیدار3بهنسیتمعیارهازیرمیانابتدادرختباالیسمتبهپاییناززوجیمقایسات
وزننهاییزیرمعیارهانسدیتبده.پذیرفتهاستصورتهدفبهنسیتاصفیمعیارهایمیاننهایت

هابهشکلدرصدهمراهباضری ناسازگاریورتیهبندیهریدکدرجدداولمعیارهایاصفیآن
 (ذکرشدهاست.8-4(تا)4-6)

 
 08/0: ارزیابی جامع زیرمعیارها نسبت به شاخص نظام ارزی ثابت با ضریب ناسازگاری 6-4جدول 

  ارزیابی جامع رتبه بندی

 گذاریسرمایه %13/4 4

 دولت مخارج %8/1 7

 اتوارد 20% 1

 هاقیمت عمومی سطح %14/7 3

 دستمزدها %4/2 8

 نرخ بهره %4/2 9

 مدت کوتاه نوسانات %18/4 2

 بحران های داخلی %8/9 6

 سیاسی مالحظات %9/2 5

 چویس اکسپرت افزار های تحقیق از نرممنبع: یافته



20وزنبداارداتمعیداروریدز،نظدا ارزیثابدتیارهایمعریزنیبازبراساسنتای جدولباال
 .استاریمعریزنیترمهمدرصد


 06/0: ارزیابی جامع زیرمعیارها نسبت به شاخص نظام ارزی مدیریت شده با ضریب ناسازگاری 7-4جدول 

  ارزیابی جامع رتبه بندی

 مصرف %4/2 6

 صادرات %29/8 1

 پس انداز %3/6 7

 مالیاتی درآمدهای %3/3 8

 اهقیمت عمومی سطح %22/5 2

 دستمزدها 3% 9

 اقتصادی کارایی %13/3 3

 مدت بلند نوسانات %12/4 4

 مدت کوتاه نوسانات %8/2 5

 چویس اکسپرت افزار های تحقیق از نرممنبع: یافته


 



 25 تولید و قیمت های ارزی برنظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 : درخت سلسله مراتبی جهت ارزیابی و انتخاب نظام ارزی مناسب1-4نمودار 

 

بداصدادراتاریمعریز،تشدهمدیریارزیینظا ارهایمعریزنیبازبراساسنتای جدولباال،

 .استاریمعریزنیترمهمدرصد8/29وزن

ریدزنیتدردرصددمهدم8/20وزنبدامعیارصادراتریز،شناورارزینظا یارهایمعریزنیباز

است.اریمع
آنیبنددرتیدهویناسازگار یضرباهمراهدرصدشکلبههدفبهنسیتارهایمعیینهاوزن

.استشدهذکر(9-4)جدولدر






 سرمایه گذاری

 مخارج دولت

 واردات

 هاسطح عمومی قیمت

 سطح دستمزدها

 نرخ بهره

 نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز

 های داخلییب پذیری از بحرانآس

 مالحظات سیاسی

 مصرف

 صادرات

 پس انداز

 درآمدهای مالیاتی

 هاسطح عمومی قیمت

 سطح دستمزدها

 کارایی اقتصادی

 نوسانات بلند مدت نرخ ارز

 نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز

 سرمایه گذاری

 مخارج دولت

 واردات

 صادرات

 پس انداز

 تیدرآمدهای مالیا

 هاسطح عمومی قیمت

 سطح دستمزدها

 نرخ بهره

 کارایی اقتصادی

 نوسانات بلند مدت نرخ ارز

 های بین المللیآسیب پذیری از بحران

 مناسب یو انتخاب نظام ارز یابیارز

 شناور ینظام ارز شدهمدیریت  ینظام ارز نظام ارزی ثابت



  سال بیست و ششم اقتصاد پولی مالی  26

 03/0 ناسازگاری ضریب با شناور ارزی نظام شاخص به نسبت زیرمعیارها جامع ارزیابی :8-4 جدول

  ارزیابی جامع بندیرتبه

 گذاریسرمایه %9/9 4

 دولت مخارج %5/4 7

 واردات %14/8 2

 صادرات %20/8 1

 پس انداز %3/6 10

 مالیاتی درآمدهای %2/7 12

 هاقیمت عمومی سطح %11/6 3

 دستمزدها 3% 11

 نرخ بهره %4/5 9

 کارایی اقتصادی %9/9 5

 بلند مدت %8/9 6

 المللیبین 5% 8

 چویس اکسپرت افزار های تحقیق از نرممنبع: یافته

 

 00/0: ارزیابی جامع معیارها نسبت به هدف با ضریب ناسازگاری9-4جدول 

  ارزیابی جامعه بندیرتبه

 م ارزی ثابتنظا %10/6 3

 ارزی مدیریت شده نظام %70/1 1

 ارزی شناور نظام %19/3 2

 چویس اکسپرت افزار های تحقیق از نرممنبع: یافته

 

اریمعنیترمهمدرصد1/70وزنبامدیریتشدهارزینظا اریمعکهدهدیمنشانباالسیماتر
نظا ارزیثابتاریمعو3/19وزنبارنظا ارزیشناویارهایمعواستهایارزینظا یابیارزدر

 .دارندقرارنظا ارزیمدیریتشدهاریمعازبعد یترتبهدرصد6/10وزنبا



 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -5

دراینتحقیقبرایانتتابنظا ارزیمطفوبدرکشورهایعضواوپکازدومددلآرجدیو

استفادهشدهاست.AHPهروشهایچندگانگیریباشاخصمعیارتصمیم
درمدلاولپسازتصریحمدلآرجیوارائهششتابعقیمتوتولیدبرایهرسهنظدا ارزی

هایچاو،هاسمن،بروشپاگدان،ناهمسدانیواریدانسوخدودثابت،شناورومدیریتشده،آزمون

آوریشددهبدرایدورهیجمدعهدااند.س سبراسداسدادههمیستگیبانر افزاراستتاانجا گرفته
بدرآوردشددهومقدادیرقیمدتوGLS،پارامترهایششتابعمذکوربداروش1990-2015زمانی



 27 تولید و قیمت های ارزی برنظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام

اند.درنهایتبرایدورهزمانیموردمطالعهبامحاسدیهوجمدعتولیدبانر افزاراکسلمحاسیهشده
شدوروهدرنظدا ارزیبدهدسدتمقدارعددیواریانسقیمتوتولید،مقدارتابعزیانبرایهدرک

دهندکهدردورهزمدانیمدوردمطالعده،بدرایتمدامیکشدورهایعضدوآمدهاست.نتای نشانمی
عنواننظدا مناسدییاوپکبهغیرازکشورهایاکوادور،قطرونیجریه،نظا ارزیمدیریتشدهبه

هدایارزیزینسدیتبدهسدایرنظدا گردد؛زیرامقدارتابعزیانبرایایننوعازنظا ارانتتابمی

عندوانامدابده؛کمتربودهاست.نظا ارزیمناس برایسهکشورمذکور،نظدا ارزیثابدتاسدت
یکنتیجهکفیدردورهزمانیموردمطالعه،نظا ارزیمطفوببرایکشورهایعضواوپک،نظا 

ارزیمدیریتشدهاست.
مدوثردریفاکتورهداکهیطوربهاستفادهشدهاست.درمدلدو ازروشتحفیلسفسفهمراتیی

-دستهزیرمعیار33وگروهثابت،مدیریتشدهوشناور3مناس دریوانتتابنظا ارزیابیارز

یسندر افدزاراکسد رتچدوهایکیفیدرکارگیریوزندادهنتای حاصلازبه.اندیدهگردیبند
استونظا ینظا ارزترینمناس درصد1/70باوزنمدیریتشدهیکهنظا ارزدهندنشانمی

نظدا یداربعددازمعی بهترتدرصد6/10وزنبانظا ارزیثابتودرصد3/19شناورباوزنیارز
8/29.همچندیندرنظدا ارزیمددیریتشدده،صدادراتبداوزنمدیریتشدهقدراردارنددیارز

عندواندرصدبه3/13صدوکاراییاقتصادیباوزندر5/22هاباوزندرصد،سطحعمومیقیمت
شوند.موثرترینزیرمعیارهابراینظا ارزیمدیریتشدهمعرفیمی

همانطورکهازنتای هردومدلمشدتصاسدت؛نظدا ارزیمطفدوببدرایکشدورهایعضدو

اوپک،نظا ارزیمدیریتشدهاست.
رزواثرگذاریآنبرمتغیرهایکددناقتصدادیباتوجهبهنقشمهمنظا ارزیدرتعییننرزا

شودکدهنظدا گذارانبرایانتتابهرچهبهترنظا ارزی،پیشنهادمیوهمچنینکمکبهسیاست
ارزیشناورمدیریتشدهرامدنظرقراردهند.
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 پیوست

 
 : ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارها نسبت به معیار نظام ارزی ثابت1پیوست 
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 : ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارها نسبت به معیار نظام ارزی شناور3پیوست 
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 EC: نمودار وزن نهایی معیارها با توجه به هدف در نرم افزار 5پیوست 
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 : نمودار حساسیت معیارها6پیوست 
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هدایانجدا گرفتدهدرنهاینر افزاراستتارادررابطهبداآزمدودراینقسمتتصاویرخروجی

فصلچهار اینپژوهشارائهشدهاست.الز بدهذکدراسدتکدهمتغیرهدایمطدرحشددهدرایدن
اند:گذاریزیردرنر افزاراستتاواردشدهپژوهشمطابقباجدولنا 

 P pt-1 p* p*t-1 gt xt-1 y پژوهش  نام متغیر در

 P Pt Pp ppt gt Xt y نام متغیر در نرم افزار
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ثابت، شناور و شناور )قیمت و تولید( در هر سه نظام ارزی )لیمر، به ترتیب برای توابع  F: نتایج آزمون 7پیوست 

 مدیریت شده(
 .xtreg p xt pp gt, fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.7021                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.2270                                        avg =      25.0 

       overall = 0.4460                                        max =        25 

                                                F(3,213)           =    167.31 

corr(u_i, Xb)  = -0.4049                        Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------- 
           p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+-----------------------------------------------------  

          xt |  -.0664142   .0756257    -0.88   0.381    -.2154849    .0826564 

          pp |   2.665973   .1495458    17.83   0.000     2.371194    2.960753 

          gt |  -.5464905   .2505777    -2.18   0.030     -1.04042   -.0525607 

       _ cons |  -140.3136   10.64242   -13.18   0.000    -161.2916   -119.3357 

-------------+-----------------------------------------------------  

     sigma_u |  25.009331 

     sigma_e |  22.146191 

         rho |  .56049393   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------- 
F test that all u_i=0:     F(8, 213) =     8.51              Prob > F = 0.0000  

 

 

xtreg p xt pt ppt gt, fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.9828                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.9409                                        avg =      25.0 

       overall = 0.9731                                        max =        25 

                                                F(4,212)           =   3020.97 

corr(u_i, Xb)  = -0.2725                        Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   .0427823   .0183227     2.33   0.020     .0066643    .0789003 

          pt |   1.127531    .019502    57.82   0.000     1.089088    1.165973 

         ppt |  -.1449685   .0609427    -2.38   0.018    -.2650997   -.0248372 

          gt |  -.0897257     .06123    -1.47   0.144    -.2104234     .030972 

       _cons |   8.510496   3.531162     2.41   0.017     1.549809    15.47118 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  4.7089397 

     sigma_e |  5.3401407 

         rho |  .43743502   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(8, 212) =    11.47              Prob > F = 0.0000 
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. xtreg p xt pt ppt pp gt, fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.9833                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.9468                                        avg =      25.0 

       overall = 0.9733                                        max =        25 

                                                F(5,211)           =   2478.86 

corr(u_i, Xb)  = -0.2854                        Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   .0416691   .0181018     2.30   0.022     .0059856    .0773526 

          pt |   1.134245    .019445    58.33   0.000     1.095914    1.172577 

         ppt |  -1.228086   .4345121    -2.83   0.005    -2.084627   -.3715455 

          pp |   1.069248   .4248126     2.52   0.013     .2318277    1.906669 

          gt |   -.073376   .0608217    -1.21   0.229     -.193272      .04652 

       _cons |   6.765555   3.555788     1.90   0.058    -.2438652    13.77498 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  4.7767604 

     sigma_e |  5.2741875 

         rho |  .45063035   (fraction of variance due to u_i) 

F test that all u_i=0:     F(8, 211) =    12.01              Prob > F = 0.0000 

 

 

. xtreg y xt pp gt, fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.8394                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.7084                                        avg =      25.0 

       overall = 0.7258                                        max =        25 

                                                F(3,213)           =    371.16 

corr(u_i, Xb)  = 0.2873                         Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   .5857115   .2488869     2.35   0.020     .0951147    1.076308 

          pp |   4.665534   .4921606     9.48   0.000     3.695405    5.635663 

          gt |   6.753679   .8246603     8.19   0.000     5.128138    8.379219 

       _cons |  -168.1489    35.0246    -4.80   0.000    -237.1881   -99.10965 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  191.22014 

     sigma_e |  72.883904 

         rho |  .87315143   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(8, 213) =   136.13              Prob > F = 0.0000 

 

. xtreg y xt pt ppt gt, fe 

ixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.8779                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.6567                                        avg =      25.0 
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       overall = 0.7104                                        max =        25 

                                                F(4,212)           =    380.91 

corr(u_i, Xb)  = 0.0789                         Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   .7866036    .218619     3.60   0.000      .355658    1.217549 

          pt |   1.944861   .2326905     8.36   0.000     1.486178    2.403545 

         ppt |  -.2915705   .7271447    -0.40   0.689    -1.724931    1.141789 

          gt |   7.600657   .7305731    10.40   0.000     6.160539    9.040775 

       _cons |   95.64385   42.13247     2.27   0.024     12.59161    178.6961 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  193.20477 

     sigma_e |    63.7165 

         rho |  .90190866   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(8, 212) =   186.76              Prob > F = 0.0000 

 

 

. xtreg y xt pt ppt pp gt, fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       225 

Group variable: b                               Number of groups   =         9 

R-sq:  within  = 0.8844                         Obs per group: min =        25 

       between = 0.6564                                        avg =      25.0 

       overall = 0.7123                                        max =        25 

                                                F(5,211)           =    322.77 

corr(u_i, Xb)  = 0.0499                         Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   .7686313   .2132721     3.60   0.000     .3482144    1.189048 

          pt |    2.05327   .2290979     8.96   0.000     1.601656    2.504884 

         ppt |  -17.77862   5.119346    -3.47   0.001    -27.87024   -7.687004 

          pp |   17.26312   5.005069     3.45   0.001     7.396779    27.12947 

          gt |   7.864626   .7165905    10.98   0.000     6.452032    9.277219 

       _cons |   67.47159   41.89368     1.61   0.109    -15.11219    150.0554 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  192.73989 

     sigma_e |  62.139568 

         rho |  .90584426   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(8, 211) =   196.97              Prob > F = 0.0000 

 
ناور و شناور ثابت، ش)قیمت و تولید( در هر سه نظام ارزی ): نتایج آزمون هاسمن، به ترتیب برای توابع 8پیوست 

 مدیریت شده(
. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |   -.0664142      -.10913        .0427158        .0243532 
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          pp |    2.665973     2.396966        .2690071        .0621578 

          gt |   -.5464905     .0285851       -.5750757        .1763766 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       21.80 

                Prob>chi2 =      0.0001 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    .0427823     .0013955        .0413868        .0063856 

          pt |    1.127531     1.088719        .0388117        .0054999 

         ppt |   -.1449685    -.0307736       -.1141948        .0321081 

          gt |   -.0897257    -.0163807        -.073345         .048307 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       75.93 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

 
. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    .0416691     .0020854        .0395837        .0060847 

          pt |    1.134245     1.093516        .0407296        .0054777 

         ppt |   -1.228086    -1.007825       -.2202614               . 

          pp |    1.069248     .9723288        .0969196               . 

          gt |    -.073376    -.0153563       -.0580196        .0478799 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                 chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       84.39 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 
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. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    .5857115     .5447862        .0409253        .0231609 

          pp |    4.665534     4.596315        .0692192        .0653655 

          gt |    6.753679     6.995637        -.241958        .1787403 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        4.87 

                Prob>chi2 =      0.1812 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    .7866036     .7621662        .0244373        .0160685 

          pt |    1.944861     1.934952        .0099095        .0170737 

         ppt |   -.2915705    -.2864009       -.0051697        .0948674 

          gt |    7.600657     7.702119       -.1014613        .1425755 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        5.46 

                Prob>chi2 =      0.2436 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

. hausman fixed random 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    .7686313     .7466306        .0220007        .0155018 

          pt |     2.05327     2.042187        .0110827        .0172833 

         ppt |   -17.77862    -17.78317        .0045512         .114422 

          pp |    17.26312     17.28188       -.0187576               . 

          gt |    7.864626      7.94783       -.0832042        .1380209 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
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                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        5.27 

                Prob>chi2 =      0.3843 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

ثابت، شناور و شناور مدیریت ): نتایج آزمون بروش پاگان، به ترتیب برای توابع تولید در هر سه نظام ارزی 9 پیوست

 شده(

. xttest0 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        y[b,t] = Xb + u[b] + e[b,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                       y |   127641.1       357.2689 

                       e |   5312.063        72.8839 

                       u |   33738.95       183.6817 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1653.69 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

. xttest0 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        y[b,t] = Xb + u[b] + e[b,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                       y |   127641.1       357.2689 

                       e |   4059.792        63.7165 

                       u |   35170.19       187.5372 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1597.84 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

. xttest0 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        y[b,t] = Xb + u[b] + e[b,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                       y |   127641.1       357.2689 

                       e |   3861.326       62.13957 

                       u |   35178.13       187.5583 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1619.23 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 
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ثابت، شناور و )یمت و تولید( در هر سه نظام ارزی ق):  نتایج آزمون ناهمسانی واریانس، به ترتیب برای توابع 10پیوست

 شناور مدیریت شده(
. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    239.88 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000    
 

. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    205.93 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000 

 

. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    213.76 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000 

 

. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    356.60 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000 

 

. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    354.24 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000 

 

. local df = e(N_g) - 1 

. lrtest hetero nohetero, df(`df') 

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(8)  =    221.66 

(Assumption: nohetero nested in hetero)               Prob > chi2 =    0.0000 

 
 

ثابت، شناور و )قیمت و تولید( در هر سه نظام ارزی ): نتایج آزمون خود همبستگی، به ترتیب برای توابع 11پیوست 

 شناور مدیریت شده(

. xtserial p xt pp gt 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(1,       8) =     49.242 

           Prob > F =      0.0001 

 

. xtserial p xt pt ppt gt 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(1,       8) =      2.633 

           Prob > F =      0.1433 

 

. xtserial p xt pt ppt pp gt 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 
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    F(1,       8) =      3.037 

           Prob > F =      0.1195 

 

. xtserial y xt pp gt 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(1,       8) =     38.219 

           Prob > F =      0.0003 

 

. xtserial y xt pt ppt gt 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(1,       8) =     55.683 

           Prob > F =      0.0001 

 

. xtserial y xt pt ppt pp gt 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(1,       8) =     35.950 

           Prob > F =      0.0003 

 

ثابت، شناور و )قیمت و تولید( در هر سه نظام ارزی )یج تخمین پارامترهای مدل، به ترتیب برای توابع : نتا12پیوست 

 شناور مدیریت شده(

. xtgls p xt pp gt 
Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(3)       =    390.96 

Log likelihood             = -1041.265          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           p |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |  -.0304937   .0638799    -0.48   0.633    -.1556959    .0947086 

          pp |   2.169586   .1320542    16.43   0.000     1.910764    2.428407 

          gt |   .1544184   .1212386     1.27   0.203    -.0832049    .3920416 

       _cons |  -117.8115   10.96017   -10.75   0.000    -139.2931   -96.32997 

 

 

. xtgls p xt pt ppt gt 
Cross-sectional time-series FGLS regression 
Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(4)       =   9576.61 
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Log likelihood             = -729.9641          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           p |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |    -.03988   .0160177    -2.49   0.013    -.0712742   -.0084859 

          pt |    1.04571   .0181847    57.51   0.000     1.010068    1.081351 

         ppt |   .0927333   .0489105     1.90   0.058    -.0031295    .1885962 

          gt |   .0555092   .0304363     1.82   0.068    -.0041448    .1151632 

       _cons |  -5.826946   3.262579    -1.79   0.074    -12.22148    .5675912 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. xtgls p xt pt ppt pp gt 
Cross-sectional time-series FGLS regression 
Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         6          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(5)       =   9714.24 

Log likelihood             = -728.3953          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           p |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |  -.0401078   .0159069    -2.52   0.012    -.0712849   -.0089308 

          pt |   1.048535   .0181281    57.84   0.000     1.013004    1.084065 

         ppt |  -.7804727   .4936487    -1.58   0.114    -1.748006     .187061 

          pp |   .8736936   .4915277     1.78   0.075    -.0896831     1.83707 

          gt |   .0563402   .0302284     1.86   0.062    -.0029064    .1155868 

       _cons |  -7.771609   3.419641    -2.27   0.023    -14.47398   -1.069236 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
. xtgls y xt pp gt 
Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         4          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(3)       =    705.12 

Log likelihood             = -1481.758          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |  -1.257667    .452484    -2.78   0.005    -2.144519   -.3708143 

          pp |   4.818461   .9353873     5.15   0.000     2.985136    6.651787 

          gt |   12.29062   .8587764    14.31   0.000     10.60745    13.97379 

       _cons |   -237.898   77.63486    -3.06   0.002    -390.0596   -85.73651 

------------------------------------------------------------------------------  
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. xtgls y xt pt ppt gt 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(4)       =    703.78 

Log likelihood             = -1481.921          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |  -1.246423   .4529239    -2.75   0.006    -2.134138    -.358709 

          pt |  -.2468938   .5141973    -0.48   0.631    -1.254702    .7609145 

         ppt |   5.235879   1.383015     3.79   0.000     2.525219    7.946539 

          gt |   12.29953    .860629    14.29   0.000     10.61273    13.98633 

       _cons |  -247.8691   92.25412    -2.69   0.007    -428.6839   -67.05439 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

. xtgls y xt pt ppt pp gt 

Cross-sectional time-series FGLS regression 
Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       225 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         9 

Estimated coefficients     =         6          Time periods       =        25 

                                                Wald chi2(5)       =    707.45 

Log likelihood             = -1481.477          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          xt |  -1.249856   .4520471    -2.76   0.006    -2.135852     -.36386 

          pt |  -.2043275   .5151687    -0.40   0.692     -1.21404    .8053846 

         ppt |  -7.922169   14.02863    -0.56   0.572    -35.41777    19.57343 

          pp |    13.1654   13.96835     0.94   0.346    -14.21207    40.54286 

          gt |   12.31205   .8590378    14.33   0.000     10.62837    13.99574 

       _cons |  -277.1726   97.18016    -2.85   0.004    -467.6422     -86.703 

 
 




