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بررسی رابطه دالر و یورو بر اساس نظریه بازیها

 .1مقدّمه
امروزه با گسترش ارتباطات بینالمللی به ویژه در حوزه اقتصاد ،بررسی روابط متغیّرها و مؤلّفههای
بینالمللی اهمیت زیادی پیدا کرده است .موفّقیّت در بازار بینالمللی و اتّخاذ استراتژی صحیح مالی و
ارزی بستگی شدیدی به شناخت فضای بینالمللی ،مؤلّفهها و بازیکنان تأثیرگذار دارد .در این ارتباط
اهمیت مسائل ارزی بسیار زیاد است .در دهه گذشته شاهد بودیم در کنار دالر ،پول واحد اروپایی یعنی
یورو نیز حضور گستردهای داشته است و این مسأله باعث شده که کشورها در سیاست ارزی و سبد ارزی
خود یورو را نیز رقیب دالر قرار دهند .انتخاب ضریب اهمیت این دو پول پرقدرت در سبد ارزی میتواند
تعیینکننده باشد .به نظر میرسد رابطه این دو پول نه تنها در معامالت اقتصادی قرار دارد بلکه در قالب
نظریّه بازیها قابل تبیین است .لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این دو پول در مدل نظریّه بازیها
هستیم.
در بازارهای مالی بینالملل تشخیص این واقعیّت اغلب کار دشواری است که تا چه اندازه انتخاب
یک واحد پولی برای سپردهگذاری ،خرید اوراق قرضه یا سهام ،انجام معامالت تجاری (مانند سوآپ) و
استفاده در ترکیب ذخایر ارزی میتواند در تشکیل آتی سرمایه (تراز داراییها و بدهیها) ،ارزش کاالهای
صادراتی و وارداتی و همچنین در اجرای سیاست ارزی نقش سازنده یا بازدارنده داشته باشد .به عبارت
دیگر ،در بازارهای مالی برونمرزی انتخاب صحیح واحد پولی شرط الزم برای موفقیّت در کسب منافع
اقتصادی محسوب میشود (پول جهانشمول) .واحد پول یک کشور زمانی به یک پول برتر و جهانی
تبدیل خواهد شد که از یکسو در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر ،تقاضا برای
خرید و نگهداری آن فراتر از مرزهای کشور انتشاردهنده وجود داشته باشد (چاین و فرانکل:2005 ،
.)283-321
بعد جنگ جهانی دوّم مسأله پول جهانی مطرح شد .اجالس مهمی در برتون وودز آمریکا برگزار شد
که در آن پول بنکور از طرف کینز مطرح گردید طرح وایت طرح دیگری بود که فقط پول آمریکا را
معرفی کرد .طرح وایت در سال 1770پیروز شد و دالر به عنوان پول جهانی مطرح شد .لذا در فضای
مالیّه بینالملل یک بازیکن بیشتر نداشتیم و آن فقط دالر بود .بنابراین یک انحصار پولی وجود داشت
آمریکا از دالر به عنوان وسیله مبادله استفاده میکرد و دالر نقش پول واسطهای را در سطح جهان ایفا
میکرد 20 .سال بعد در قارّه اروپا پیمانی امضاء شد که در آن بسیاری از سران اروپا به دنبال یک پول
جدید بودند و نهایتاً در سال  1777یورو مطرح شد و پول  11کشور یورو شد .به دلیل پشتوانه کشورهای
اتّحادیّه پولی که  11کشور بودند یورو رشد کرد و به عنوان پول ملّی مطرح شد .از سال  2000به بعد
انحصار پول واحد جهانی از بین رفت و مالیّه بینالملل پول جهانی دو قطبی شده بود .در چند سال
گذشته یک بحران در امریکا رخ داد و آمریکا برای آنکه بتواند یورو را خارج کند اقتصاد اروپا را دچار
تزلزل کرد و باعث شد یورو ارزشش کم شود .یورو در برابر دالر شکننده است چون چند کشور باید
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تصمیم بگیرند یورو تزریق یا نشت شود ولی آمریکا بهتنهایی میتواند هر زمان بخواهد تزریق یا نشت
انجام بدهد و استراتژی این بود ،بحران را به اروپا منتقل کنند .آن چیزی که به نظر میرسد این است
که بعد از سال  2000و دوقطبی شدن بازار مالیّه بینالملل یک بازی و رقابت بین دالر و یورو وجود
دارد .در این مطالعه به دنبال تبیین رابطه بین دالر و یورو بر اساس نظریّه بازیها هستیم.
در این مقاله اوّل به معرفی مؤلّفههای بازی دالر -یورو میپردازیم .اوّلین عنصر هر بازی بازیکنهای
بازی هستند و بازیکنهای این بازی دالر و یورو هستند .هر کدام از این بازیکنها ویژگیهایی دارند و
مهارت هر بازیکن در نتیجه اثر دارد .ضمن بررسی سوابق این دو پول پر قدرت ،الگوی مناسب بین آنها
معرّفی خواهد شد.
 .2ادبیات موضوع ) نظام پولی بینالملل(

 .1-2دالر آمریکا

از نظر تاریخی ،نظام پولی آمریکا تحت تأثیر سیستم پولی کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا و انگلیس
قرار داشت .در قرون وسطی اساس نظام پولی اغلب کشورهای جهان از فلز نقره (سکّههای نقره)
تشکیل شده بود .در قرن  13میالدی سکّههای طال که در جهان اسالم رواج داشتند به اروپا راه پیدا
کرده و در نظام پولی کشورهای اروپایی نیز مورد استفاده قرار گرفتند .بدینترتیب ،از سال 1000
میالدی به بعد در اروپا و به طبع آن در آمریکا نیز از سکّههای طال و نقره در داد و ستد و همچنین
امور تجاری استفاده میشد .با توجّه به رابطه قیمتی بین طال و نقره که از یکسو تحت تأثیر میزان
تولید این فلزّات در سطح بینالملل و از سوی دیگر تحت تأثیر حجم تجارت بین شهرها و مناطق
اقتصادی جهان قرار داشت ،هر کشور تالش میکرد تا سیستم پولی خود را بر اساس نیازهای اقتصادی
و تجاری خود تنظیم و تدوین کند .به عنوان مثال ،انگلستان بین سالهای ( )1554-1810از یک
استاندارد پولی به نام لیمپینگ 1استفاده میکرد که بر اساس آن سکّههای طال و نقره واحدهای پولی
معتبر و رایج به شمار میآمدند ،اما دولت و سیستم بانکی اقدام به ضرب تنها یکی از دو فلز (سکّههای
طال یا نقره) میکردند.
پس از جنگ دوّم جهانی کشورهای صنعتی و نیمهصنعتی همکاریهای سیاسی و اقتصادی خود را
به ویژه در زمینه سیاستهای پولی و ارزی از سر گرفتند تا بتوانند با یاری یکدیگر نظام پولی جهان را
بازسازی کرده و قوانین آن را متناسب با تکامل اقتصادی جامعه بینالملل بازنگری و تعریف نمایند.
طبیعتاً ،نظام جدید پولی میبایست نه تنها محدودیّتها و مشکالت نظام پول فلزّی را از میان بردارد
(سیستم خودکار طال) ،بلکه توان پاسخگویی به انتظارات و خواستههای کشورهای عضو را برای نیل
1. Limping Standard
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به اهداف اقتصادی داشته باشد .در این راستا ،دو تیم تخصّصی یکی از آمریکا (به سرپرستی هری دکستر
وایت) و دیگری از انگلیس (به سرپرستی جان مینارد کینز) مأموریّت یافتند تا برای بررسی اهداف و
تدوین مقرّرات نظام پولی بینالملل اقدامات الزم را بهعمل آورند .به عقیده کینز و با توجّه به تجارب
پولی کشور انگلیس ،نظام پولی نوین جهانی میبایست از یک سیستم تسویه بینالملل برخوردار گردد
تا بتواند بر کسری و یا مازاد تراز بازرگانی کشورهای عضو و همچنین کشورهای غیرعضو نظارت داشته
باشد .مکانیزم این سیستم پولی باعث جلوگیری از گسترش مازاد تجاری برخی کشورها که به قیمت
کسری تجاری دیگر کشورها به دست میآمد ،میشد (الک .)75-53 :2007 ،به عقیده دکستر وایت
نظام نوین پولی میبایست این اهداف را دنبال و عملی میکرد:
 −همکاریهای اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بینالملل
 −تعیین رابطه برابری دالر آمریکا و طال 1و قرار گرفتن دالر آمریکا در کنار طال و شروع نقش
کلیدی دالر در نظام پولی بینالملل
 −آمادگی و تعهد آمریکا برای خرید و فروش دالر طبق نرخ توافقی باال
 −آزادی معامالت ارزی 2برای تسهیل تجارت جهانی
 −اتخاذ سیاستهای پولی ،ارزی و مالی بر مبنای اصول بازارهای رقابتی
 −تنظیم و تدوین مقرّرات نظام پولی بینالملل و نظارت بر اجرای این مقرّرات توسط یک صندوق
در سال  1744آمریکا موفّق به تصویب طرح وایت در قالب پیمان بر تن وودز شد .در این طرح،
اهداف اقتصادی آمریکا به خوبی انعکاس یافت و کشورها برای کاهش موانع تجاری و بازرگانی و
همچنین حمایت از تجارت آزاد ترغیب شدند .هدف نخست آمریکا ،دست یافتن به بازارهای جدید برای
فروش محصوالت خویش بود ،زیرا آن کشور در طول جنگ جهانی اوّل و دوّم به بزرگترین تولیدکننده
کاالهای صنعتی تبدیل شده بود و میتوانست به کمک بازارهای جدید صادرات کاال و خدمات خود را
افزایش دهد و به منافع باالی حاصل از تجارت دست یابد (رشد فزاینده تولید ناخالص ملّی آمریکا)
دوّمین هدف اقتصادی آمریکا ،تقویّت موقعیّت دالر به عنوان واحد پول برتر (ارز معیار) در نظام پولی بر
تن وودز بود تا بتواند از نقش ذخیرهای دالر در بازارهای پول و سرمایه جهانی متناسب با منافع ملّی
خویش استفاده نماید .نظام پولی بر تن وودز به دلیل ضعف ساختاری در سال  1753شکست خورد و
نظام شناور ارزی جایگزین آن شد .آمریکا تحت نظام شناور ارزی تالش خود را برای تقویّت نقش
جهانی دالر در سازمانها و بازارهای مالی گسترش داد و بهطور جدّی سیاست ادغام و بسط دالر در
اقتصاد جهانی را دنبال کرد .در این دوره ،نسبت رشد ذخایر ارزی کشورها به دالر آمریکا بیش از رشد
ذخایر طال بود به طوری که تقاضای جهانی برای دالر آمریکا دائماً افزایش یافت .در شرایط بحرانی
1. Ounce Gold = 35 US-Dollar
2. Convertibility
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سال  1751زمانی که آمریکا بهطور یکجانبه تعهّد خود مبنی بر تبدیل دالر به طال را باطل ساخت و
رابطه برابری دالر آمریکا به طال و دیگر ارزهای بینالمللی را آزاد اعالم کرد صرفنظر از نوسان کوتاه
مدّت در تقاضای جهانی خرید دالر نیاز کشورها به این واحد پولی هرگز قطع نشد.
 .2-2یورو اروپا

اروپا قارّهای است با تاریخی کهن .قدمت امپراتوریهای یونان و روم باستان به قرنها پیش از میالد
مسیح برمیگردد .کشورهای بزرگ اروپایی در طول تاریخ خویش با جنگهای درون و برونمرزی
بسیاری مواجه بودند که اغلب این جنگها ریشه قومی و نژادی داشت .اروپای امروز هنوز تاوان
جنگهای گذشته را پرداخت میکند ،زیرا فرزندان صلح که وارث افتخارات و اشتباهات پدران خویش
میباشند حتی در دوران رفاه و شکوفایی اقتصادی نتوانستند تصویری واحد و یکپارچه از اروپا به جهانیان
نشان دهند .بحران اقتصادی در سال  2008و موضوع بدهیهای خارجی دولتهای عضو که همگرایی
کشورهای عضو اتّحادیّه اروپا را تهدید میکند داللت بر این واقعیّت دارد.
پس از جنگ جهانی دوّم ،نخستین گام برای رفع نزاع عمیق و ایجاد صلح و دوستی مجدّد بین
کشورهای بزرگ اروپا توسط پیمان اتّحاد زغالسنگ و فوالد بنام اتّحاد مانتان در سال  1772برداشته
شد ،1با امضای قرارداد روم در  27مارس  1775پیمان مکانیزم ارزی اروپا در آوریل سال  ،1752همگرایی
همگرایی کشورهای اتّحادیّه اروپا در تمام زمینهها گسترش یافت و از حسن روابط با یکدیگر به خوبی
بهره بردند .پیمان اتّحادیّه اروپا در سال  1772در شهر ماستریخت به تصویب رسید و تا سال 2008
مجموع  25کشور اروپایی را در برگرفت .2در سال  2001با پیوستن یونان به گروه کشورهای عضو یورو
در مجموع  12کشور از  17کشور اتّحادیّه اروپا دارای پول مشترک شدند .جمع کشورهای گروه یورو با
پیوستن استونی در ژانویه  2011به 15کشور افزایش یافتند .3اهمیت و ارزش یورو را میتوان در قدرت
اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو مشاهده کرد .بحران مالی سال  2011در کشورهای دارای پول
مشترک نشان داد که حوزه یورو با وجود مشکالت متعدّد "قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی" اروپا
محسوب میشود که با در دست داشتن ابتکار عمل هنوز توانایی انسجام کشورهای عضو اتّحادیّه (به
جز انگلستان) را جهت ضرورت اجرای اصالحات مورد نیاز در پیمان اقتصادی اروپا داراست .پول مشترک
اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای اروپاییان امتیازاتی به همراه داشته است که عبارتاند از:

 .1این پیمان بر اساس طرح شومن تشکیل شد )(Schumann-Plan
2. Germany, France, Italy, England, Spain, Portugal, Austria, Holland, Belgium, Greece,
Luxembourg, Malta, Finland, Sweden, Denmark, Ireland, Poland, Hungary, Latvia, Estonia,
Lithuania, Bulgaria, Romania, Slovenia, Czech Republic, Slovakia, Cyprus
 .3انگلستان ،دانمارک و سوئد خواهان پیوستن به گروه یورو نیستند.
Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Austria, Holland, Belgium, Greece, Luxembourg, Malta,
Finland, Ireland, Estonia, Slovenia, Slovakia, Cyprus

80

بررسی رابطه دالر و یورو بر اساس نظریه بازیها

80

 .1-2-2همگرایی اقتصادی

کشورهای اروپایی توانستهاند از طریق همگرایی ،بازارهای متعدّد داخلی را به یک بازار شاخص 1تبدیل
کرده و در راستای تحکیم پول مشترک عمل کنند .نتایج تحقیق بالدوین نشان داد که ظهور پول
مشترک اروپا در افزایش حجم مبادالت تجاری بین کشورهای اروپایی به ویژه در بخشهای صنعتی
و خدماتی نقش مهم و سازندهای داشته است (بالدوین .)77-112 :2007 ،همچنین ،نتایج تحقیق
آلنگتن و کاتومن نشان میدهد که ارزش و قیمتگذاری کاالها و خدمات در بازار مشترک اروپا به دلیل
وجود یورو هماهنگ و یکسان شده به طوری که قیمتها در اغلب بخشهای اقتصادی شفاف و از
ثبات بیشتری برخوردار میگردد (آلینگتون .)53-117 :2007 ،این مسأله باعث شده است نه تنها هزینه
تولید در کشورهای اروپایی از لحاظ میزان تورم ،نرخ دستمزد ،قیمتهای انرژی و نرخ بهره بانکی نسبتاً
یکسان شود ،بلکه با تشدید بازارهای رقابتی این امکان برای فعّاالن اقتصادی به وجود آمده است تا
حدّاکثر استفاده را از منابع و عوامل تولید داشته باشند .حذف تعرفههای گمرکی ،از بین رفتن
محدودیتهای بازرگانی و یکسان شدن قوانین تجاری همگی در افزایش سرمایهگذاریهای بخش
خصوصی و انسجام نظامهای اقتصادی در اتّحادیّه اروپا نقش مثبت و مؤثری ایفا کرده و قدرت صادراتی
اروپا را به دیگر نقاط جهان نسبت به دوران قبل از یورو افزایش داده است .سهم کشورهای حوزه یورو
در کل صادرات جهان معادل  18درصد میباشد ،درحالیکه سهم آمریکا  12و سهم ژاپن  0درصد است
(بانک مرکزی اروپا .)2008 ،جایگزین شدن یورو به جای واحدهای پول ملّی سبب شده است تا برای
تمام کشورهای عضو گروه یورو تنها یک نرخ آن هم ارزش یورو مدّنظر قرار گیرد .از نظر اقتصادی،
نوسانهای ناخواسته نرخ ارز یک فضای بیثبات پولی و مالی در بازار پدید میآورند که منجر به عدم
اطمینان به شرایط آتی شده و این موضوع میتواند در نقل و انتقال سرمایه بین کشورهای اروپایی تأثیر
منفی داشته باشد .بر اساس محاسبات بانک مرکزی اروپا ،پول مشترک ریسک تبدیل ارزها در سطح
حوزه یورو را از بین برده و ساالنه میلیاردها یورو به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی
کمک میکند ( .)Blue Bank, 2007: 12-72عالوه بر این ،تغییر ارزش برابری یورو در مقابل
ارزهای معتبر جهان مانند دالر آمریکا ،پوند انگلیس ،ین ژاپن و فرانک سوئیس بهاندازه قابل توجّهی
کاهش پیدا کرده است.
خارج از مرزهای اروپا موقعیت یورو در بازارهای پولی و مالی جهان در حال تثبیت است ،زیرا تنها
واحد پولی محسوب میشود که در ترکیب ذخایر و نظامهای ارزی و همچنین معامالت تجاری بینالملل
در کنار دالر آمریکا به عنوان پول معتبر مطرح است .صندوق بینالمللی پول در دورههای زمانی پنجساله
اقدام به تغییر سبد پولی حق برداشت مخصوص میکند .معیار سنجش ترکیب مطلوب سبد پولی صندوق
بینالمللی ،یکی ارزش کل صادرات کشورهای گزینششده در هر دوره و دیگری سهم واحدهای معتبر
1. European Domestic Market
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پولی در ذخایر ارزی جهان میباشد .در دوره کنونی ( )2010 - 2014نسبت به دوره پیشین (- 2007
 )2007سهم دالر آمریکا در حق برداشت مخصوص از  44درصد به  41درصد کاهشیافته ،درحالیکه
سهم یورو اروپا از  34درصد به  35/4درصد افزایشیافته است.
 .2-2-2همگرایی سیاسی

اتّحادیّه اروپا زمانی میتواند در سطح بینالملل اهداف و منافع ملّی خویش را به دست آورد که با یک
چهره و یک صدا نزد جهانیان عمل کند .جهت تحقّق چنین همگرایی ،تقویّت سیاسی یورو باید چنین
تعبیر شود که کشورهای اروپایی نه تنها تالش مستمرّ خود را برای اتّخاذ سیاست مشترک خارجی
معطوف دارند بلکه خواستههای سیاسی خود را در راستای اجرای قانون اساسی اروپا 1مطرح و دنبال
کنند .به عبارت دیگر ،حرکت به سوی ایاالت متّحده اروپا تنها گزینه مطلوب برای حلّ ریشهای
مشکالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی این قارّه به نظر میرسد .برای دستیابی به این مهم گرچه قانون
اساسی اروپا گامی مثبت برای انسجام سیاسی اتّحادیّه اروپا محسوب میشود ،اما قادر به حلّ اصولی
مشکالت این قارّه نخواهد بود .بر مبنای قانون اساسی جدید که با رد همهپرسی در برخی از کشورهای
عضو (ازجمله دانمارک ،ایرلند و فرانسه) روبرو شد ،هدایت و رهبری اتّحادیّه اروپا در سطح بینالملل
توسط پست ریاست جمهوری و وزیر امور خارجه مشترک صورت خواهد گرفت تا یک سیاست واحد و
شفاف از اروپا ارائه شود.
کشورهای اتّحادیّه اروپا امیدوارند از طریق ایجاد این دو پست سیاسی بتوانند در ارتباط با تحوّالت
سریع در اروپا و سایر نقاط جهان هماهنگی بین کشورهای عضو را در اتّخاذ تصمیمات سیاسی و
اقتصادی تسهیل کنند .از آنجایی که رئیسجمهور و وزیر خارجه مشترک اتّحادیّه اروپا فاقد قدرت
اجرایی هستند و در عمل تابع تصمیمات سران کشورهای عضو میباشند انتظار میرود در مواقع بحرانی
نتوانند مواضع کشورهای اروپایی را به هم نزدیک کرده و در یک جبهه واحد نگهدارند.
ثبات پایدار زمانی در اروپا به دست میآید که کشورهای دارای پول مشترک ،با انتقال قدرت سیاسی
از پایتختهای خویش به یک مرکز سیاسی موافقت کنند .از سوی دیگر ،کشورهای حوزه یورو دارای
سیاستهای متمرکز پولی و ارزی هستند ،در حال که سیاستهای اقتصادی و مالی همچنان در اختیار
دولتهای عضو باقیمانده و به شکل غیرمتمرکز اجرا میشود .حال اگر بین سیاستهای غیرمتمرکز
مالی و اقتصادی از یکسو و سیاستهای متمرکز پولی و ارزی از سوی دیگر تضاد ایجاد شود ،همان
گونه که بحران یورو در سال  2011نشان داد ،حفظ ثبات پولی و انضباط مالی در حوزه یورو امری
دشوار خواهد بود .به عنوان مثال عدم انضباط مالی ،به شکل افزایش غیراصولی کسری بودجه نه تنها
از درجه اعتبار مالی کشورهای مربوطه خواهد کاست (یونان ،پرتغال) بلکه میتواند موجب کاهش اعتماد
عموم به پول مشترک و نوظهور اروپا شود .سیاستهای تثبیتی و توسعه بر اساس قرارداد ماستریخت
1. European Institution
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این هدف را دنبال میکنند که تمام اعضای حوزه یورو با هماهنگ و هم سو کردن سیاستهای
اقتصادی و مالی خود از بروز هرگونه شکاف در گروه یورو جلوگیری کرده و اعتماد عموم را به ثبات
پولی و انضباط مالی حوزه یورو جلب کنند .با در نظر گرفتن این واقعیّت که شرایط و موقعیّت اقتصادی
کشورهای حوزه یورو با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت به ویژه از لحاظ ساختار درآمدهای صادراتی،
نرخ رشد اقتصادی ،میزان وابستگی به مواد اولیه ،نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی آشکار میباشد انتظار
میرود که در شرایط دشوار اقتصادی (افزایش کسری بودجه و رشد فزاینده بدهیهای خارجی) رعایت
و اجرای سیاستهای تثبیتی و توسعه بر حسب قرارداد امکانپذیر نباشد ،به این معنا است که کشورهای
گروه یورو در سیاستهای اقتصادی و مالی خود همیشه میبایست منافع ملّی را با منافع جمع تطبیق
داده تا بتوانند تصمیم موردنظر و نه مورد دلخواه را بگیرند (محدودشدن قدرت اجرایی دولتهای عضو).
اغلب کشورهای اتّحادیّه اروپا تنها به این دلیل نظر مثبت و مساعدی به یورو و همگرایی کشورهای
اروپایی از خود نشان میدهند ،زیرا باور آنها چنین است که وضع اقتصادی و اجتماعی این کشورها با
آمدن یورو بهبود یافته و به مراتب بهتر از دوران قبل از یورو خواهد شد .چنانچه اعضای جدید گروه
یورو لیل مشکالت متعدّد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نتوانند به رشد و رفاه مدّنظر در افکار عمومی
دست یابند ،موفّقیّت کشورهای عضو دشوار و پیچیده خواهد شد .این مسأله از آنجایی حائز اهمیت
است که پیوستن به گروه یورو پیش از هر چیز منجر به انضباط مالی دولتها و تشدید رقابت بین
مؤسّسات اقتصادی شده و مقامات دولتی نیز امکان بهرهبرداری از سیاستهای پولی و ارزی را نخواهند
داشت.
 .3مروری بر مطالعات پیشین
تحقیقاتی در زمینه دالر و یورو در سطح بینالملل انجام شده است .از آن جمله میتوان به مطالعات زیر
اشاره کرد.
1
چین و فرانکل ( )2005پرسش آیا این احتمال وجود دارد که یورو جای دالر را به عنوان ارز عمده
در ذخایر بینالمللی را بگیرد؟ را مدّنظر قرار داده و تقاضای ذخایر بینالمللی برای یورو در سطح دنیا را
برآورد میکنند .آنها به این نتیجه میرسند دو سناریو وجود دارد که با توجّه به آنها یورو میتواند بر دالر
به عنوان ارز ذخایر بینالملل برتری یابد .این دو سناریو عبارتند از .1 :چنانچه باقیماندهی اعضای اتّحادیّه
اروپا تا سال  2020به اتّحادیّه پولی اروپا 2EMU ،بپیوندند؛  .2چنانچه روند کاهش ارزش دالر در آینده
تداوم یابد.

1. Chinn and Franke
2. European Monetary Union
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ترازا و ملهم )2005( 1به بررسی رابطه بلندمدّت میان مقادیر واقعی قیمت نفت و نرخ ارز دالر در
مقابل یورو طی سالهای  2000تا  2000پرداختند .نتایج هم انباشتگی و آزمون علیّت نشان میدهد
که یک درصد کاهش ارزش دالر منجر به افزایش  1/77درصد قیمت نفت در بلندمدّت میشود( .و یک
درصد تقویت یورو مطابق با  1/88درصد افزایش قیمت نفت در بلندمدت میشود ).علیّت نیز از قیمت
نفت به دالر میباشد و سرعت تعدیل نرخ ارز به مسیر بلندمدّت خود در هر دوره برابر با  0/12درصد
است.
2
ژانگ ،فان ،تانگ ،تسیه و وی ( )2008اثر سرریز ارزش دالر آمریکا بر قیمتهای نفت را بررسی
کردند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که ارتباط بلند مدّت و منفی میان این دو متغیّر وجود دارد ولی
تالطم قیمتها در این دو بازار مستقل از یکدیگر است؛ بهطوریکه نوسانات مداوم ارزش دالر آمریکا،
نمیتواند علّت معنیداری در تغییرات قیمت بازار نفت باشد.
بریتنفیلنر و کارسما )2008(3مطالعهای روی قیمت نفت خام و نرخ دالر آمریکا (در مقابل یورو) انجام
دادند .آنها برای رابطه منفی این دو متغیّر پنج کانال تئوریک مطرح نمودند و از نظر زمانی رابطه بین
آنها را در چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته است.
آنها از منظر تئوریک و با روش آزمون علیّت گرنجری نشان دادند که اطالعات نرخ ارز بهصورت
معناداری قیمتهای آینده نفت را اصالح میکند .به عبارت دیگر رابطه علیّت از سمت نرخ ارز به سوی
قیمت نفت است.
اوزترک )2008( 4به بررسی رابطه بلندمدّت قیمت نفت و نرخ ارز یک کشور صنعتی کوچک و باز
بدون منابع نفتی مثل ترکیه پرداخت .او از روش ه انباشتگی جوهانسن و آزمون علیّت و با استفاده از
دادههای فصلی از  1782تا  2000دریافت که قیمت حقیقی و بینالمللی نفت خام علّت تغییرات نرخ
ارز حقیقی دالر به لیره جدید ترکیه است.
زرادا )2010( 7به بررسی رابطه و علیّت میان قیمت نفت و نرخ ارز دالر آمریکا در سالهای  1787تا
 2007پرداخت .وی در ادامه قیمت طال را نیز به آن اضافه نمود ،نتایج تحقیق به این شرح میباشد.1 :
هیچ رابطه هم انباشتگی بین متغیّرها نیست و ارتباط بلندمدّت بین نرخ ارز ،قیمت نفت و قیمت طال
وجود ندارد .2 .رابطه علیّت میان قیمت نفت و نرخ ارز از هیچیک از دو سو دیده نشد .نتایج نشان داد
علیّت از قیمت نفت بهسوی قیمت طال است و همچنین از نرخ ارز به سمت طال است.

1. Terraza & Melhem
2. Zhang, Fan, Tang Tsai and Wei
3. Breitenfellner and Cuaresma
4. Ozturk
5. Zrada
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نوتنی )2012( 1به ارتباط بین قیمت نفت خام و ارزش دالر آمریکا پرداخت .او نشان داد که در
سالهای اخیر ضریب همبستگی میان نرخ ارزش دالر آمریکا و قیمت کاالها منفی بوده است .در
سالهای اخیر شدّت همبستگی برای نفت مانند فلزّات صنعتی و کاالهای کشاورزی افزایشیافته و
علّت این موضوع را مربوط به عوامل سنّتی بنیادین نمیداند و معتقد است فراتر از این عوامل ،مواردی
مانند افزایش سفتهبازی به علّت پایین بودن نرخ بهره و افزایش نقدینگی در کشورهای صنعتی علّت
این رخداد است .او میگوید که حجم زیاد نقدینگی به بازار کاال منتقل میشود.
در ایران مطالعات زیادی در این زمینه انجام نشده است .در اینجا به چند مورد از مطالعات عمدهای
که در این زمینه انجام شده اشاره میکنیم.
بی ریا و فرزین وش ( )1383در مطالعه خود به برآورد تابع تقاضای ذخایر خارجی بانکهای مرکزی
 27کشور صادرکننده نفت پرداخته است .آنها با استفاده از برخی معیارهای آماری و همچنین درجه
خطر گریزی ارزهای مختلف ،ترکیب بهینه ذخایر خالص ارزی هر کشور را برآورد کرده و در نهایت به
این نتیجه میرسد که با توجّه به اینکه در سال ( 02 ،)2000درصد از ذخایر ارزی دنیا به دالر 10 ،درصد
به مارک و  1/7درصد به شکل ین نگهداری میشد ،لذا تفاوتهایی بین سهم واقعی و بهینه ارزها
وجود دارد و دلیل این امر این است که در برابر مقادیر مختلف ضریب نسبی گریز از خطر ،ترکیبات
مختلفی از سهمهای بهینه ارز به دست میآید اما مقدار بهینه این ضریب معیّن نیست.
عباس دادجو ( )1385به این نتیجه میرسد که دالر همچنان به عنوان مهمترین ارز در میان
پولهای بینالمللی ایفای نقش میکند و همچنین با اینکه یورو از پتانسیل مناسبی برای کاربرد در
ذخایر ارزی برخوردار است؛ اما دارای سهم کمتری نسبت به دالر بوده و بخش عمده ذخایر ارزی کشور
به شکل دالر نگهداری میشود.
هوشمند و فهیمیدوآب ( )1387در مطالعه خود به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدّت پایدار
بین دو متغیر قیمت نفت خام و ارزش دالر آمریکا پرداختهاند .برای این منظور ،از آزمونهای هم جمعی
و علیّت بین متغیّرها برای دوره  1787 :1تا  2008 :4استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
 10درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام ،منجر به کاهش  1/8درصدی ارزش واقعی دالر میشود.
جهت علیّت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دالر آمریکا است.
کمیجانی و توکلیان ( )1387در مطالعه خود سهم یورو و دالر را در ذخایر بانکهای مرکزی با
استفاده از فیلتر کالمن مورد برآورد قرار دادهاند .در دوره حضور و عملکرد یورو؛ یعنی 2008-1777
سهم یورو در ذخایر ارزی به نحو قابلتوجّهی در مورد چهار کشور ایران ،روسیه ،عربستان و ترکیه
افزایش یافته است .شواهد نشان میدهد که هر چهار کشور به سمت تنوّع بخشی در سبد ارزی ذخایر
خارجی خود حرکت کردهاند که بیانگر افزایش اهمّیّت نسبی یورو و کاهش اهمّیّت نسبی دالر در ترکیب
1. Novotny
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داراییهای خارجی آنها است .سهم یورو در ذخایر ارزی کشورهای ایران ،روسیه و ترکیه از سال 2003
و در عربستان با تأخیری چند ساله از سال  2005افزایش یافته و یورو به عنوان یک رقیب قابلاعتنایی
برای دالر درآمده است.
مهرآرا ،جبل عاملی و براتی ( )1387در مطالعه خود برای اوّلین بار از شبیهسازی یک مدل اثرات
شبکهای برای تعیین شرایطی که قیمتگذاری به سایر ارزهای موجود امکانپذیر است استفاده کردهاند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که به هنگام استفاده همزمان از دو ارز در مبادالت ارزی زمانی تعادل پایدار
داریم که )1( :هزینه مبادله بسیار پایین باشد؛ ( )2حدّاقل سهم مطمئنی از بازار به یورو قیمتگذاری
شود؛ ( )3عوامل غیرشبکهای همانند مالحظات سیاسی و اجتماعی تأثیر نسبتاً باالیی بر تصمیمات
بازیگران بازار نفت داشته باشند؛ ( )4هزینه اطّالعات یا پایین باشد و یا اینکه به سرعت با افزایش
استفاده از یورو کاهش بیابد .در حال حاضر پیشنهاد فروش نفت به یورو بر اساس عوامل مذکور غیر
عملی بوده و روش پیشنهادی پوشش ریسک نوسانات دالر و مدیریت صحیح پرتفوی ذخایر ارزی است.
آریا و محبیخواه ( )1370در مقاله خود تغییر ذخایر ارزی ایران از دالر آمریکا به دیگر ارزهای مورد
پذیرش با استفاده از آمار و ارقام ساالنه سری زمانی اقتصاد ایران ،کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره
( )1382-1380را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهند که دالر آمریکا برجستهترین واحد پولی
است که در اقتصاد بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد و تغییر ذخایر ارزی ایران از دالر به دیگر ارزهای
مورد پذیرش تأمینکننده منافع بلندمدّت ما در بازارهای جهانی نخواهد بود ،زیرا ایران بیشتر تحت بلوک
دالر قرار دارد تا بلوک یورو.
خیابانی و دهقانی ( )1373در مطالعه خود با استفاده از آمار هفتگی دوره  1777تا  2012در چارچوب
یک مدل  1VAR-ABEKK-In-Meanارتباط تالطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دالر آمریکا در
مقابل یورو) ،طال و نفت مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین بازارها مذکور و
قدرت انتقال ریسک بین آنها ،به شدّت تحت تأثیر اخبار و پایداری تالطم در یک بازار (بهویژه بازار
نفت) میباشد.
موضوع انطباق نظریه بازیها در مورد ارزها یک موضوع کامالً نو و جدید است و از آنجاییکه دالر
ارزی است که از گذشته در معامالت اقتصادی بیشترین سهم را داشته است و سابقه طوالنی بهعنوان
پول جهانی دارد بهعنوان رهبر و یورو که یک ارز نو پا و کم سابقه میباشد به عنوان پیرو در نظر گرفته
شده است .تفاوت مقاله حاضر با دیگر مقالههایی که در مورد دالر و یورو انجام پذیرفته است این میباشد
که مقاله پیش رو از حیث مدل نظریه بازیها این مقایسه مورد توجه قرار گرفته است ،کاری که در
مقالههای پیشین صورت نگرفته است .در ادامه به معرفی بازی و مدل رهبر  -پیرو میپردازیم.
1. Vector Autoregressive Multivariate Asymmetric GARCH in Mean
(بردار خودرگرسیون چند متغیره نامتقارن گارچ در میانگین)
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 .4بازی
هرگاه سود یک بازیکن تنها در گرو رفتار خود او نبوده و متأثّر از رفتار یک یا چند بازیکن دیگر باشد ،و
تصمیمات دیگر تأثیر مثبت و منفی بر روی سود او داشته باشند ،یک بازی میان دو یا چند بازیکن یاد
شده شکل گرفته است1.
 .1-4ساختار بازی

هر بازی از سه عنصر اساسی تشکیل شده است :بازیکنها ،اعمال ،ترجیحات .بازیکنها (در اصل همان
تصمیمگیرندگان) بازی میباشند .بازیکن میتواند شخص ،شرکت ،دولت و  ...باشد .مجموعهای است
از تصمیمات و اقداماتی که هر بازیکن میتواند انجام دهد .ترجیحات یک بازیکن در اصل مشوّقهای
بازیکن برای گرفتن یا نگرفتن تصمیم میباشد به عبارت دیگر بیانگر نتیجه و امتیاز بازیکن در صورت
گرفتن تصمیم متناظر با آن میباشد.
 .2-4تعادل نش

2

در بیان تعادل نش باید گفت که اگر نظریّه بازیها در صدد ارائه جواب یکتا برای یک بازی است ،باید
آن تعادل نش باشد .یعنی فرض میکنیم نظریّه بازیها ترکیب استراتژی را به عنوان جواب برای یک
بازی پیشبینی کرده مبنی بر اینکه بازیکنان آن را انتخاب میکنند ،این جواب موقعی صحیح است و
با واقعیّت جور درمیآید که بازیکنان مطابق آن رفتار کنند ،یعنی دقیقاً آن را انتخاب کنند .این انتخاب
موقعی عملی است که ،استراتژی پیشبینیشدهای که یک بازیکن انتخاب میکند ،بهترین پاسخ به آن
استراتژی که پیشبینیشده حریف است ،باشد .این استراتژیهای بهترین پاسخ این نوع ،تعادل نش
است.
لذا وقتی که بازیکنان در شرایط انتخاب استراتژی در یک بازی قرار میگیرند و امکان هیچگونه
تبادلنظر دربارهی انتخابهای همدیگر بین آنها وجود ندارد ،در این حالت هر بازیکن باید باوری را
نسبت به اینکه حریف چه انتخابی خواهد کرد داشته باشد .تعادل نش موقعی حاصل میشود که :اوّالً
هر بازیکن با توجّه به باوری که نسبت به انتخاب حریف دارد ،استراتژی را انتخاب کند که بیشترین
پیامد را عایدش کند ثانیاً باور بازیکن صحیح باشد یعنی عمالً حریف آن استراتژی را که باور بازیکن
شکل گرفته انتخاب کند .استراتژیهایی که بازیکنان با این روش انتخاب میکنند استراتژی تعادلی
نش آنها را شکل میدهد.

 .1قهرمان عبدلی ،نظریّه بازیها و کاربردهای آن ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،واحد تهران.)1385( ،
2. Nash Equilibrium
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 .5دادهها و متغیّرها
در این بخش به بررسی دادهها و متغیّرهای استفاده شده در مدل میپردازیم .دادههای مقدار تقاضا دالر
و یورو در مبادالت تجارت جهانی ،از انتشارات بانک مرکزی اروپا و گزارش ساالنه نقش بینالمللی یورو
که اغلب ماه جوالی هر سال انتشار پیدا میکند جمعآوری شده است که این آمار از سال  2000تا
 2014میباشد چون یورو از سال  2000به عنوان ارز بینالمللی بر روی کار آمد.
برای متغیّر قیمت دالر و یورو از شاخص  1SDRاستفاده نمودهایم .حق برداشت مخصوص SDR
که به آن پول کاغذی یا طالی کاغذی نیز اطالق میشود ،یک دارایی پولی صوری است که در اواخر
دهه  1700توسط صندوق بینالمللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بینالمللی جبران شود.
 .6روش تحقیق
مدل تحلیل تحقیق بر اساس نظریّه سهم بازار و بازی رهبر – پیرو است .در این تحقیق ابتدا مدل بازی
دالر و یورو را بر اساس مدل درختی و مدل ریاضی طراحی کرده سپس در خصوص تعادل نش آن را
مورد آزمون قرار میدهیم .باید توجه داشت که بازی دالر و یورو از نوع غیر تصادفی است زیرا که دارای
راهبردهایی صرفاً منطقی هستند و دارای مجموع غیر صفر میباشد زیرا در بازیهای مجموع غیر صفر
راهبردهایی موجود است که برای همه بازیکنان سودمند است .دالر و یورو با ترکیب فعّالیّت خود به
ارائه خدمات ارزی در جهان میپردازند .برای بیان الگو رقابت بین دالر و یورو فرض میکنیم که دالر
و یورو با یکدیگر برای جذب تقاضاکننده ارز بیشتر رقابت میکنند .دالر را با  $و یورو را با  €نشان
میدهیم .بنابراین با اعمال فروض مذکور ،تابع تقاضا دالر و یورو به صورت زیر تعریف میشود:
()1

p$ = α1 − α2 q $ − α3 q € + 𝑈$

()2

p€ = β1 − β2 q € − β3 q $ + 𝑈€

در این تابع  p$قیمت دالر بر اساس شاخص  p€ ،SDRقیمت یورو بر اساس شاخص q€ ،SDR

مقدار تقاضا برای یورو و  q$مقدار تقاضا برای دالر میباشد .در اینجا ما تابع هزینه نهایی هر ورق دالر
و یورو را صفر در نظر میگیریم و با توجه به آن تابع عکسالعمل هر کدام را به دست میآوریم .یک
بار تابع تقاضا را با روش کورنو و بار دیگر با روش اشتاکلبرگ بررسی میکنیم.

1. Special Drawing Rights
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 .7روش تاریخی و آماری روابط دالر و یورو از سال  2222تا 2214
طبق جدول  1-1همانگونه که مشاهده میشود با اضافه شدن یورو به ارزهای جهانی از سال  2000تا
 2004از سهم دالر کاسته شده و سهم یورو افزایش یافته است همچنین از سال  2007تا  2007سهم
یورو ثابت مانده ولی همچنان سهم دالر کاهش یافته است و از سال  2010تا  2014سهم دالر ثابت
مانده ولی سهم یورو کاهش پیدا کرده است ولی شیب آن خیلی کمتر از دالر در سالهای  2000تا
 2007بوده است .در سال  2008بحرانی در آمریکا رخ داد و آمریکا برای آنکه بتواند یورو را خارج کند
اقتصاد اروپا را دچار تزلزل کرد و باعث شد سهم یورو کاهش یابد و همچنین سهم دالر ثابت بماند،
پس دیگر ارزها از این فرصت استفاده کردند و سهم خود را افزایش دادند .این بازی بین دالر و یورو
بوده است ولی با استراتژی که آمریکا در نظر داشت تا با متزلزل کردن اقتصاد اروپا سهم آن را کاهش
دهد سهم آن کاهش یافت ولی سهم خودش افزایش نیافت و فقط دیگر ارزها سود کردند که این
موضوع در نمودار  1دیده میشود.
60%
دیگر/کل,%

50%
40%

دالر/کل,%

 30%سهم
20%

یورو/کل,%

10%
0%

سال
نمودار  :1سهم ارزها در تجارت جهانی
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جدول  :1سهم ارزها در تجارت جهانی
%دیگرارزها/کل
%30
%30
%32
%34
%30
%40
%42
%47
%48
%47
%71
%72
%72
%73
%74

%دالر/

%یورو/

کل
%70
%77
%70
%48
%40
%44
%42
%37
%30
%37
%34
%34
%34
%34
%34

کل
%14
%17
%18
%18
%18
%10
%10
%10
%10
%10
%17
%14
%14
%13
%12

دیگر ارزها

یورو

دالر

کل

سال

758
020
587
1014
1374
1570
2241
2775
3775
4045
4527
7285
7545
7883
7770

258
301
427
770
077
057
825
1050
1104
1250
1343
1374
1454
1437
1370

1080
1122
1174
1477
1537
1871
2187
2031
2087
2848
3173
3727
3531
3552
3880

1730
2047
2408
3027
3548
4320
7273
0504
5340
8107
7207
10200
10772
11070
11240

2000
2001
2002
2003
2004
2007
2000
2005
2008
2007
2010
2011
2012
2013
2014

منبع نشریه بانک مرکزی اروپا (مقادیر فوق بر حسب میلیارد دالر)

ستون اول این جدول بیانگر سال ،ستون دوم بیانگر سهم کل ارزها در تجارت جهانی و سه ستون
بعد بیانگر سهم دالر و یورو و دیگر ارزها در تجارت بینالملل میباشد و سه ستون دوم بیانگر سه
دالر و یورو و دیگر ارزها نسبت به کل تجارت جهانی میباشد.
 .8نمودار درختی بازی دالر و یورو
در این قسمت تغییرات سهم بازار را در هر سال نسبت به سال قبل با نمودار درختی مورد بررسی قرار
میدهیم.
2222

دیگر ارزها
یورو

افزایش
%2

ثابت

2221

دالر

دیگر ارزها

کاهش

ثابت

%2

یورو

افزایش
%1

دالر

کاهش
%1
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همانطور که از نمودارهای باال پیداست ،در سال  2001یورو یک درصد از سهم بازار را به دست
آورده و سهم دالر یک درصد کم شده است .در سال  2002سهم دالر کاهش پیدا کرده و در مقابل
سهم یورو افزایش یافته است.
سال  2003و  2004استقبال به سمت دالر کم شده امّا یورو نتوانسته کاهش سهم دالر را جذب کند
و در مقابل سایر ارزها این شکاف را پر کرده است.
2224

2223

دیگر ارزها
یورو

افزایش

ثابت

دالر

دیگر ارزها

کاهش

افزایش

%2

%1

%2

یورو

2221

دیگر ارزها
یورو

ثابت

دالر

دیگر ارزها

کاهش

افزایش

%2

%4

%2

یورو

2228

دیگر ارزها
یورو

ثابت

کاهش
%2

2221

افزایش

دالر

کاهش
%2

دالر

کاهش
%2

2227

دالر

دیگر ارزها
یورو

افزایش

ثابت

کاهش

افزایش

%2

افزایش

%2

%1

%3

کاهش

ثابت

دالر

کاهش
%2
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در سالهای  2005 ،2000 ،2007و  2008یورو نتوانسته سهم خود را افزایش دهد ولی سهم دالر
در حال کاهش است و سایر ارزها سهم خود را افزایش دادهاند.
2212

دیگر ارزها

2223

دالر

دیگر ارزها

افزایش

کاهش

کاهش

افزایش

%2

%1

%1

%1

یورو

یورو

دالر

ثابت

کاهش
%1

بعد از سال  2007و شروع رکود اقتصادی اروپا ،یورو اعتبار جهانی خود را از دست داده و سهم آن
در حال کاهش است.
2212

دیگر ارزها
یورو

افزایش

کاهش

%1

%1

2211

دالر

ثابت

دیگر ارزها
یورو

افزایش
%1

2214

دیگر ارزها
یورو

افزایش

کاهش

%1

%1

دالر

کاهش

ثابت

%1

2213

دالر

دیگر ارزها
یورو

ثابت

افزایش

کاهش

%1

%1

دالر

ثابت
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 .9مدل رهبر  -پیرو
برای بیان الگو رقابت بین دالر و یورو فرض میکنیم که دالر و یورو با یکدیگر برای جذب تقاضاکننده
ارز بیشتر رقابت میکنند .دالر را با  $و یورو را با  €نشان میدهیم.
تابع تقاضا دالر و یورو به صورت زیر میباشد:
()3
()4

R2= 0974

p$ = 14.5 − 2.7q $ − 2.5q €

()28935( )-5975( )-7910
R2=0974

p€ = 17 − 4q € − 2.4q $

()23903( )-10955( )-7971
Tc$,€ = c

()7

تابع هزینه دالر و یورو ثابت است و فرض میکنیم برابر  cباشد پس هزینه نهایی هر برگ دالر و
یورو صفر میباشد.
حاال به بررسی بازی دالر و یورو از روش کورنو و سپس با روش اشتاکلبرگ میپردازیم.
الف) روش کورنو
ابتدا تابع سود دالر و یورو را تشکیل میدهیم ،سپس مشتق تابع سود دالر و یورو را نسبت به مقدار هر
کدام میگیریم و مساوی صفر قرار میدهیم و در انتها مقدار ،قیمت و سود هر کدام به دست میآید.
مراحل باال به شرح زیر است:
2

()0

()5

()8

π$ = 14.5q $ − 2.7q $ − 2.5q € q $ − c
⟹
{
2
π€ = 17q € − 4q € − 2.4q € q $ − c
∂π$
= 14.5 − 7q $ − 2.5q € = 0
q $ = 2.3001
∂q $
{⟹
∂π€
q € = 1.187
= 17 − 8q € − 2.4q $ = 0
∂q
{ €
π$ = 13.23
π€ = 7.02

{⟹

p$ = 7.57
p€ = 4.54

{

با توجه به نتایج باال متوجّه میشویم که با روش کورنو سود دالر نسبت به یورو بیشتر بوده و مقدار
تقاضا و قیمت نیز بیشتر میباشد.
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مقدار تعادل نش – کورنو بازی برابر است با 𝑁(𝐺) = {(𝑞$ , 𝑞€ ): ( 2.3001,1.187)} :و پیامد
بازیکنان در تعادل نش برابر است با:

π$ = 13.23
π€ = 7.02

{

ب) روش اشتاکلبرگ
فرض میکنیم یورو رهبر و دالر پیرو باشد ،در این صورت تابع عکسالعمل دالر را به دست میآوریم
در تابع سود یورو جاگذاری میکنیم:
تابع عکسالعمل دالر برابر است با:

()7

14.5 2.5
∂π$
= = 14.5 − 2.7q $ − 2.5q € = 0 ⟹ q $
−
𝑞€
∂q $
2.7 2.7
2

()10

⟹ π€ = 17q € − 4q € − 2.4q € q$ − c
𝑞€ ) − c

()11

2.5
2.7

−

14.5
2.7

2

( π€ = 17q € − 4q € − 2.4q €
2

2

⟹ π€ = 17q € − 4q € − 14.11q € + 2.77𝑞€ − c

()12

q $ = 4.8
q € = 0.31

{ ⟹ = 17 − 8q € − 14.11 − 7.184q € = 0
π$ = 8.74
π€ = 0.07

{⟹

∂π€
∂q€

p$ = 1.80
p€ = 2.24

{

با توجه به نتایج باال متوجّه میشویم که با روش اشتاکلبرگ سود دالر نسبت به یورو بیشتر میباشد
ولی نسبت به حالت کورنو کمتر میباشد.
مقدار تعادل نش – اشتاکلبرگ بازی برابر است با 𝑁(𝐺) = {(𝑞$ , 𝑞€ ): (4.8,0.31)} :و پیامد
بازیکنان در تعادل نش برابر است با:

π$ = 8.74
π€ = 0.07

{

فرض میکنیم دالر رهبر و یورو پیرو باشد ،در این صورت تابع عکسالعمل یورو را به دست میآوریم
در تابع سود دالر جاگذاری میکنیم:
تابع عکسالعمل یورو برابر است با:
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2.4

17

()13

∂π€
= 17 − 8q € − 2.4q $ = 0 ⟹ q € = −
𝑞$
∂q €
8
8

()14

⟹ 𝑐 π$ = 14.5 − 2.7q $ − 2.5q € q$ −
⟹ 𝑞$ ) − c

2.4
8

−

17

2

( π$ = 14.5q $ − 2.7q $ − 2.5q $

8

2

2

⟹ 𝑐 π$ = 14.5q $ − 2.7q $ − 7.08q $ + 0.81𝑞$ −
q $ = 2.03
q € = 1.071

{ ⟹ = 14.5 − 7q $ − 7.08 − 1.02q $ = 0
π$ = 13.02
π€ = 4.51

{⟹

∂π$
∂q$

p$ = 7.18
p€ = 7.04

{

با توجه به نتایج باال متوجّه میشویم که با روش اشتاکلبرگ سود دالر نسبت به یورو بیشتر میباشد
ولی نسبت به روش کورنو کمتر و نسبت به رهبر بودن یورو بیشتر میباشد.
مقدار تعادل نش – اشتاکلبرگ بازی برابر است با 𝑁(𝐺) = {(𝑞$ , 𝑞€ ): (2.03 ,1.071 )} :و
پیامد بازیکنان در تعادل نش برابر است با:

π$ = 13.02
π€ = 4.51

{

 .12نتیجهگیری
بعد از سال  2000با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معامالت اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد
و این ارز بر مبادالت تجاری و سایر ارزها تأثیرگذار بود .امّا بیشترین اثر را روی مهمترین پول جهان
یعنی دالر گذاشت .اکنون که  17سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بینالملل میگذرد به نظر میرسد
یک بازی پیدا و پنهان بین دالر و یورو وجود دارد .در این تحقیق بهدنبال بررسی عمل و عکسالعمل
این دو واحد پولی در عرصه بینالملل بودیم .برای بررسی این امر ،از روش آماری ،نظریه بازیها و مدل
رهبر  -پیرو استفاده شد .نتایج نشان میدهد که بعد از یک دهه جنگ قیمتها بین یورو و دالر ،این
دو ارز به یک توافق و تعادل رسیدهاند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادالت بینالمللی نشان
می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد .البتّه الزم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر
اروپا ،دالر همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو ،البتّه سایر ارزها نیز توانستهاند سهم خوبی از
بازار را به دست آورند و هر دو فرضیه تحقیق ثابت شد.
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همانطور که از نمودارهای درختی در سالهای  2001تا  2014رسم کردیم میتوان متوجه شد که
در سالهای اولیه کاهش دالر و افزایش یورو بیشتر بوده ولی افزایش سایر ارزها زیاد نبوده است .از
سال  2000تا  2007سهم یورو ثابت شده است ولی سهم دالر همچنان کاهش قبل را داشته ولی
افزایش سهم سایر ارزها بیشتر بوده است .از سال  2010تا  2014دالر توانسته است سهم خود را ثابت
نگه دارد و فقط سهم یورو به مقدار  %1کاهش یافته و سایر ارزها سهم خود را افزایش دادهاند و میتوان
گفت از سال  2010دالر تو انسته از کاهش سهم خود جلوگیری کند و آن را ثابت کند ولی نتوانسته آن
را افزایش دهد.
با توجه به روش اشتاکلبرگ و کورنو که روی تابع تقاضا دالر و یورو انجام شد در هر سه مرحله
یعنی دالر و یورو هر دو پیرو باشند ،دالر پیرو و یورو رهبر باشد و یورو پیرو و دالر رهبر باشد به این
نتیجه میرسیم که سود دالر و تقاضا آن بیشتر میباشد و حاکی از این نکته میباشد که دالر با وارد
شدن یورو به عنوان رقیب هنوز سهم خود را در بازار جهانی حفظ کرده و خواهد کرد.
با مقایسه تعادل نش-کورنو با مقادیر تعادل نش اشتاکلبرگ به این نتیجه میرسیم که:
 -1تقاضا هر بازیکن در تعادل نش اشتاکلبرگ متفاوت از تقاضا آنها در تعادل نش – کورنو است.
 -2مجموع تقاضا در تعادل نش – کورنو کمتر از تعادل نش اشتاکلبرگ است.
 -3مقدار مجموع سود در تعادل نش – کورنو بیشتر از تعادل نش اشتاکلبرگ است.
بررسی رقابت یورو اروپا با دالر آمریکا نشان داد که دالر آمریکا از موقعیت جهانی برتری نسبت به
دیگر ارزهای معتبر در سطح بینالملل برخوردار است .این نتیجه بر مبنای سهم واحدهای پولی در
حجم تجارت جهانی بیان میشود.
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