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چکیده
نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد میتواند سطح عمومی قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد .ازاینرو برای سیاستگذارانی
که هدفشان کنترل تورم است ،بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتنابناپذیر است .در این پژوهش
میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل  SVARمحاسبهشده و
عوامل مؤثر بر آن بررسیشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سالهای  7۷17تا
 7۷۳۷بین  ۷1تا  41درصد تخمین زده شده است .همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرفکننده بیشتر از قیمتهای تولیدکننده
مؤثر است .بهعالوه نتایج نشان میدهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است .همچنین کاهش
نوسانات تورم و نرخ ارز میتواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دورههای با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران
رخ نمیدهد .در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاستهای پولی با ثبات و هدفگذاری تورم اتفاق افتاده
است که به نظر میرسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.
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 .1مقدمه
نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کالن است که هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
سیاستگذاریهای دولت قرار دارد و هم مؤلفهای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد
بهصورت درونزا تعیین میگردد .ازاینرو سیاستگذاران میتوانند بهطور مستقیم و یا از طریق اثرگذاری
بر وضعیت اقتصاد بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشند؛ اما فارغ از اینکه منشأ تغییرات نرخ ارز چیست،
اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتهای داخلی از کانالهای مختلف نکتهای است که باعث میشود
سیاستگذاران توجه بیشتری به چگونگی تغییرات نرخ ارز داشته باشند و در سیاستهای خود این نکته
را لحاظ کنند که تغییرات نرخ ارز میتواند باعث تغییر در نرخ تورم شود .البته سؤالی که میتواند پاسخ
آن برای سیاستگذاران مفید باشد این است که تغییر در نرخ ارز به چه میزان و چگونه قیمتهای داخلی
را متأثر میکند.
بر اساس مطالعات مختلف ،اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی در زمانها ،کشورها و بخشهای
مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد ،متفاوت است و الزم است که اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی
در هر بازار و هر بخشی بهطور مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به مؤلفههای اثرگذار ،رابطه بین
نرخ ارز و قیمتهای داخلی تبیین شود .ازاینرو برای سیاستگذاری که هدف آن کنترل تورم است،
بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات ارزی بر قیمتهای داخلی حائز اهمیت است .ازاینرو مطالعات
گستردهای در خصوص اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتهای کاالهای وارداتی و قیمتهای داخلی تحت
عنوان گذر نرخ ارز 7انجام شده است.
از طرف دیگر ،نرخ ارز در ایران در سالهای گذشته تحت تأثیر سیاست ارزی (مانند یکسانسازی
نرخ ارز ،چند نرخی کردن نرخ ارز و  )...و شوکهای بیرونی (ناشی از تحریمهای بینالمللی و شوکهای
قیمت نفت) نوساناتی زیادی داشته است .با توجه به مشاهدات به نظر میرسد که در اقتصاد ایران با
توجه به واردات محور بودن برخی تولیدات داخلی و واردات قابلتوجه کاالهای مصرفی ،این تغییرات
ارزی اثر قابلتوجهی بر قیمتهای داخلی داشته باشد .ازاینرو محاسبه گذر نرخ ارز برای اقتصاد ایران،
بررسی تغییرات آن و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن میتواند برای سیاستگذاری که هدف کنترل
تورم را دارد ،حائز اهمیت باشد.
در این مقاله ،با توجه به اهمیت گذر نرخ ارز برای اقتصاد ایران ،با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
گذر نرخ ارز و تغییرات آن در طول زمان را محاسبه میکنیم .همچنین با توجه به مطالعات انجامشده،
عوامل مؤثر بر تعیین و تغییر در گذر نرخ ارز شناسایی و بررسیشده است.
« .7گذر نرخ ارز» ترجمه ") "Exchange rate pass through (ERPTاست و در این مقاله منظور اثر تغییرات نرخ ارز بر
شاخص قیمت مصرفکننده است .البته ترجمههای دیگری نیز از این عبارت وجود دارد که میتوان از «اثر انتقالی نرخ ارز»«،ضریب
نفوذ نرخ ارز» و «درجه عبور نرخ ارز» نام برد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -71تابستان 7۷۳5

74۳

در ادامه ادبیات موضوع و مطالعات نظری انجامشده در این خصوص مرور میشود .در بخش سوم
برآوردی از گذر نرخ ارز با استفاده از مدل  SVARانجام میشود .در بخش چهارم با استفاده از مدل
کالمن فیلتر تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان 7برآورد میشود .در بخش بعدی نیز اثر عوامل مختلف
بر تغییرات گذر نرخ ارز ارائه میشود .در انتها نیز جمعبندی و نتیجهگیری صورت میگیرد.
 .2ادبیات نظری و تجربی موضوع
نرخ ارز هم از مجرای مستقیم و هم غیرمستقیم بر قیمتهای داخلی اثرگذار است .مجرای مستقیم
اثرگذاری نرخ ارز دومرحلهای است .در مرحله اول تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای واردات اثر میگذارد
که بهعنوان گذر نرخ ارز بر قیمتهای واردات مطرح میشود و در مرحله بعد تغییر در قیمت واردات بر
قیمتهای داخلی اثرگذار خواهد بود .طبیعتاً در هر مرحله مؤلفههای مربوط میتواند میزان اثرپذیری را
تحت تأثیر قرار دهد.
اثر غیرمستقیم نرخ ارز بر قیمتها بهواسطه اثرگذاری نرخ ارز بر رقابتپذیری کاالها در بازارهای
بینالمللی است .تضعیف ارزش پول داخلی باعث ارزان شدن کاالهای داخلی برای خریداران خارجی
شده که منجر به افزایش صادرات و افزایش تقاضای کل میشود .با ایجاد مازاد تقاضا در بازار داخلی،
سطح قیمتهای داخلی افزایش مییابد .ازآنجاکه در قراردادها ،در کوتاهمدت سطح دستمزد اسمی ثابت
است ،سطح دستمزد واقعی در نتیجه این تحوالت سیر نزولی یافته و تولید نیز افزایش مییابد .با گذشت
زمان که دستمزدها تعدیل میشوند و به سطح اولیه خود میرسند با افزایش هزینه تولید ،سطح قیمتها
افزایش و در نتیجه تولید کاهش مییابد .بنابراین کاهش ارزش پول ،موجب افزایش دائمی در سطح
قیمتها و افزایش موقتی در تولید میشود (خوشبخت و اخباری.)7۷11 ،
ازاینرو ،میزان انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمتها در همه بازارها یکسان نبوده و با توجه به مکانیسم
قیمتگذاری در آن بازار تعیین میشود .اگر قیمت کاالهای وارداتی بر اساس قیمتهای کشور
تولیدکننده (همان صادرکننده کاال) تعیین شود ،قیمتها در بازار مقصد بر حسب واحد پول کشور
تولیدکننده مشخص میشود .در نتیجه ،تغییر نرخ ارز بین دو کشور صادرکننده و واردکننده ،قیمتهای
داخلی ناشی از این تغییر بهطور کامل تعدیل میشود و اثرگذاری نرخ ارز بهطور کامل خواهد بود .این
حالت را قیمتگذاری بر اساس واحد پول تولیدکننده 2مینامند که در آن گذر نرخ ارز کامل ۷وجود دارد.
حالت دیگر قیمتگذاری بر اساس واحد پول محلی 4است که در آن قیمتها بر اساس واحد پولی بازار
مقصد است و تغییرات نرخ ارز تأثیری بر قیمتها ندارد.
1. Time varying
)2. Producer Currency Pricing (PCP
3. Complete ERPT
)4. Local Currency Pricing (LCP
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751با توجه به مشاهدات و مطـالعاتی که گذر نرخ ارز را بـرای کشورهای مختـلف محاسبه کردند.
جدول  7نتایج برخی مطالعات را در خصوص گذر نرخ ارز کشورهای مختلف نشان میدهد .بر این
اساس گذر نرخ ارز در کشورهای مختلف ،متفاوت و عمدتاً در بازه  71تا  ۷1قرار دارد .ازاینرو دو نتیجه
به دست میآید اول اینکه گذر نرخ ارز با توجه به مطالعات مختلف ،کامل نیست .ثانیاً اینکه گذر نرخ
ارز در کشورهای مختلف ،متفاوت است .در این راستا و در جهت توضیح تفاوت در گذر نرخ ارز در
کشورها و بازارهای مختلف ،مطالعات گستردهای صورت گرفت .جهتدهی دیگری که مطالعات در این
حوزه داشتند توجه به تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان است .در بسیاری از کشورهای توسعهیافته گذر
نرخ ارز در حال کاهش است .اینکه چه عواملی تغییر در گذر نرخ ارز را به وجود میآورد ،سؤال دیگری
بود که مطالعات مختلف در تالش برای پاسخ دادن به آن بودند.
جدول  :1گذر نرخ ارز کشورهای مختلف در مطالعات
مطالعه
گاگنون و ایهریگ ()2114
ایهریگ و همکاران ()2111
چادوری و هاکورا ()2111
لیو وتسانگ)2111( 7
کارا و همکاران)2115( 2
اوکران)2171( ۷
شو و همکاران ()2111
زبیر و همکاران)217۷( 4

کشورهای
موردبررسی
 21کشور
کشورهای G7
کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه
هنگ کنگ
ترکیه
آفریقای جنوبی
چین
نیجریه

گذر نرخ ارز
 21درصد
 7۷درصد
برای کشورهای با تورم پایین  71درصد ،برای کشورهای با تورم
متوسط  ۷5درصد و برای کشورهای با تورم باال  51درصد
 21درصد
 75درصد
 7۷درصد
 21درصد
 21درصد

مطالعه تیلور )2111( 5نشان داد که گذر نرخ ارز در آمریکا در اواخر دهه  7۳۳1کاهش داشته است.
البته این مشاهده در مطالعات دیگر (مانند ایهریگ و همکاران )2111( 1تاختامنوا ))2111( 1برای سایر
کشورهای توسعهیافته نیز مورد آزمون قرار گرفته و تائید شد .در مطالعه تیلور ،محیط تورمی پایین در
آن دوره ،مهمترین عامل کاهش گذر نرخ ارز شناخته شد .رفتار بنگاه در محیط قیمتگذاری تناوبی و
رقابت انحصاری در این مطالعه بررسیشده است .در این شرایط بنگاهها برای چند دوره جلوتر خود نیز
قیمتگذاری میکنند .بنگاه اگر تغییرات در هزینهها را دائمی و باثبات در نظر بگیرد ،در قیمتگذاری
1. Liu, L. G. and Tsang, A
2. Kara, H. and Ogunc, F.
3. Ocran, M. K.
4. Zubair, A.; Okorie, G. and Sanusi, A
5. Taylor, J. B.
6. Ihrig, J. E.; Marazzi, M. and Rothenberg, A. D.
7. Takhtamanova, Yelena F.
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خود تغییرات هزینهای (مانند تغییر نرخ ارز) را لحاظ میکند .حال در رژیم با تورم باال افزایش هزینهها
عمدتاً با ثبات در نظر گرفته میشود؛ بنابراین تغییر نرخ ارز در تورمهای باال به افزایش بیشتر قیمتها
منجر خواهد شد.
بر این اساس گذر نرخ ارز را میتوان وابسته به رژیم سیاستی دانست .یک مجموعه سیاستی که به
دنبال تورم پایین و با ثبات باشد و البته سیاستها برای فعاالن اقتصادی دارای اعتبار باشد ،بهطور
خودکار گذر نرخ ارز را کاهش میدهد .این دیـدگاه توسط مطالعات دیگـر نیز تأیید شد .چودری و
هاکورا )2111( 7با استفاده از مدل تئوریک اقتصاد کالن و با استفاده از دادههای  17کشور در بازه زمانی
 7۳1۳-2111نشان داد که تورم در بین متغیرهای کالن بیشترین توضیحدهندگی را برای تغییرات گذر
نرخ ارز دارد و شواهد قوی در خصوص رابطه مثبت گذر نرخ ارز و متوسط تورم هم در بین کشورها و
هم در طول زمان وجود دارد .گاگنون و ایهریگ )2114( 2نیز در این راستا تمرکز خود را بر روی نقش
سیاست پولی در گذر نرخ ارز قرار دادند .آنها با استفاده از مدل تئوریک نشان دادند که ثبات تورمی که
توسط سیاستهای پولی بانک مرکزی دنبال میشود باعث کاهش گذر نرخ ارز میشود .این یافته با
دادههای  77کشور آزمون شد و نتایج نشان داد که نه تنها کاهش تورم بلکه کاهش نوسانات تورم نیز
باعث کاهش در گذر نرخ ارز میشود .البته اثر کاهش نوسانات قیمتی بر کاهش گذر نرخ ارز در مطالعات
دوریوس و یتمن )2171( ۷و برگر و واورا )217۷( 4نیز تأیید شده است.
ازاینرو سیاستهای پولی باثبات که به هدف کنترل تورم اعمال میشود میتواند باعث کاهش
تورم و نوسانات آن شود که هر دو این عوامل باعث کاهش گذر نرخ ارز خواهند شد .این سیاستها در
دهه  7۳11با عنوان سیاستهای هدفگذاری تورم 5در بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته پیگیری
شد .ازاینرو انتظار میرود یکی از نتایج دنبال کردن سیاستهای هدفگذاری تورم در هر کشوری (اعم
از درحالتوسعه یا توسعهیافته) کاهش گذر نرخ ارز در آن باشد .ازاینرو برخی مطالعات مانند اوبستفلد1
( )2112و فالمینی )2111( 1نشان دادند که کشورهایی که به سمت سیاستهای هدفگذاری تورم
رفتهاند توانستهاند گذر نرخ ارز خود را کاهش دهند و این اتفاق برای کشورهای مختلف توسعهیافته و
درحالتوسعه اتفاق افتاده است.

1. Choudhri, Ehsan U and Hakura, Dalia S
2. Gagnon, J. E. and Ihrig, J.
3. Devereux, M. B. and Yetman, J.
4. Berger, D. and Vavra, J. S.
5. Inflation Targeting Policy
6. Obstfeld, M.
7. Flamini, A.
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752کامپا و گلدبرگ )2115( 7نیز با استفاده از اطالعات  2۷کشور  OECDبر اثر مثبت تورم بر گذر
نرخ ارز را تأکید کردند .در این مطالعه عالوه بر تورم بر نوسانات نرخ ارز بهعنوان عامل مهم در تعیین
گذر نرخ ارز اشارهشده است .بهعبارتدیگر با توجه به نتایج این مطالعه کشورهایی که نوسانات نرخ ارز
در آن بیشتر بوده ،گذر نرخ ارز باالیی را تجربه کردهاند .همچنین در همین راستا برخی مطالعات مانند
فرانکل و همکاران )2172( 2و دوریوس و انگل )2112( ۷اثر رژیم ارزی متفاوت در میزان اثرگذاری نرخ
ارز بر قیمتهای داخلی را بررسی کرده و معنیداری این اثر را اثبات کردند.
عالوه بر تورم ،نوسانات تورم ،نوسانات نرخ ارز و سیاستهای پولی با ثبات ،از عوامل مهم دیگری
که در مطالعات اثر آنها بر گذر نرخ ارز بررسیشده است ،درجه باز بودن اقتصاد است .کامپا و مینگوز4
( )2111مهمترین عامل اختالف در گذر نرخ ارز در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اختالف در
درجه باز بودن اقتصادی کشورهای اروپایی به دست آورد .همچنین اسمت و وترز )2112( 5با استفاده از
مدل ساختاری بر اهمیت درجه باز بودن اقتصاد و چسبندگی قیمتهای واردات بر گذر نرخ ارز پرداخته
است.
در مجموع ،بخش عمده مطالعات این حوزه را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد .گروه اول،
مطالعاتی (مانند مککارتی ،)2111( 1چودری و هاکورا ،)2111( 1ایهریگ و همکاران ( ))2111هستند
که بر روی تغییر گذر نرخ ارز در بین کشورهای مختلف تمرکز کردند .بر اساس این مطالعات ،عواملی
مانند محیط تورمی ،سیاست پولی ،نظام ارزی ،درجه باز بودن اقتصاد و نوسانات تورمی مهمترین عواملی
بودند که تفاوت گذر نرخ ارز بین کشورها را توضیح میدهند.
گروه دوم مطالعاتی (مانند فروت و کلمپرر ،)7۳1۳( 1یانگ )7۳۳1( ۳و گلدبرگ و کامپا))2171( 71
بودند که تفاوت گذر نرخ ارز در بین بخشها و بازارهای مختلف را بررسی کردند .ساختار بازار ،تقاضای
بازار ،محدودیتهای بازار مانند تعرفهها و چسبندگی بازار از مهمترین عوامل اثرگذار بر گذر نرخ ارز در
بازارهای مختلف است.

1. Campa, J. M. and Goldberg, L. S.
2. Frankel, J.; Parsley, D. and Wei, S. J.
3. Devereux, M. B. and Engel, C.
4. Campa, J. M. and Mínguez, J. M. G.
5. Smets, F. and Wouters, R.
6. McCarthy, J.
7. Choudhri, Ehsan U. and Hakura, Dalia S.
8. Froot, K. A. and Klemperer, P. D.
9. Yang, J.
10. Goldberg, L. S. and Campa, J. M.
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گروه سوم مطالعات (مانند امیتی و همکاران 2174 ،7و چن و یونال ،)2174 ،2گذر نرخ ارز را در
سطح قیمتگذاری شرکتی بررسی میکند .این مطالعات گذر نرخ ارز را در سطح خرد و در سطح
شرکتهایی که کاالی خود را صادر میکنند بررسی میکنند .بر اساس نتایج این مطالعات واردات محور
بودن نهادهها ،سهم شرکت از بازارهای خارجی ،حاشیه سود شرکت و محدودیت اعتباری از مهمترین
عواملی هستند که بر میزان تعدیل قیمتی این شرکتها پس از تغییرات نرخ ارز اثر میگذارند.
در این مطالعه به بررسی گذر نرخ ارز در ایران و تغییرات آن پرداختهشده است .همچنین تأثیر عوامل
مؤثر بر گذر نرخ ارز (که در مطالعات اشارهشده در این بخش آمد) در ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
بدین منظور ابتدا با مدل  SVARبرآوردی از گذر نرخ ارز ارائه میگردد .پس از آن با استفاده از برآورد
مدل فضا -حالت ۷تغییرات گذر نرخ در طول زمان به دست میآید .سپس اثر عوامل مختلف بر تغییرات
آن بررسی میشود.
 .3برآورد مدل SVAR

رابطه بین نرخ ارز و قیمتهای داخلی متأثر از تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی است .ازاینرو برآورد
گذر نرخ ارز منوط به در نظر گرفتن تعامالت بین متغیرها خواهد بود .این تعامالت در مدل SVAR
دیدهشده است .با استفاده از مطالعه مککارتی ( )2111و همچنین ماهیتی که اقتصاد ایران دارد ،مدل
 SVARطراحیشده است .همانطور که اشاره شد نرخ ارز میتواند تحت تأثیر شرایط اقتصادی حالت
تعادلی متفاوتی داشته باشد .ازاینرو در معادله مربوط به نرخ ارز ( 𝑡𝑒) عالوه بر وقفه سایر متغیرهای
درونزای مدل اثر شوکهای طرف عرضه و تقاضا ( 𝑠𝑡𝜀 و 𝑑𝑡𝜀) 4و شوک قیمت نفت ( 𝑜𝑡𝜀) دیدهشده است.
اگر بخواهیم مسیر اصلی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتهای مصرفکننده ( 𝑐𝑡𝑝) را در مدل لحاظ کنیم به
این صورت خواهد بود که شوک نرخ ارز ( 𝑒𝑡𝜀) بر روی قیمت کاالهای وارداتی ( 𝑚𝑡𝑝) اثرگذار خواهد بود
و شوک در قیمت کاالهای وارداتی ( 𝑚𝑡𝜀) بر قیمت تولیدکننده ( 𝑝𝑡𝑝) مؤثر خواهد بود .همچنین قیمتهای
مصرفکننده ( 𝑐𝑡𝑝) عالوه بر تأثیرپذیری از شوکهای ارزی و قیمت واردات ،تحت تأثیر شوکهای
قیمت تولیدکننده ( 𝑝𝑡𝜀) هم قرار دارد .تغییرات در قیمتها و شوکهای ق تی،شوک قیمت نفت و
شوکهای ارزی میتواند کسری بودجه ( 𝑡𝑓) را تحت تأثیر قرار میدهد و تغییر در کسری بودجه میتواند
باعث تغییر در وضعیت انقباض یا انبساط پولی( 𝑡𝑚) شود 5 .ازاینرو و با توجه به اهمیت تغییر در وضعیت
1. Amiti, M., Itskhoki, O. and Konings, J.
2. Chen, N. and Juvenal, L.
3. State space

 𝜀𝑡𝑠 .4و 𝑑𝑡𝜀 شوکهای بخش عرضه و تقاضا هستند که با روش از مطالعه کار و اندرس( )2111شناساییشدهاند.
 .5توضیح در خصوص چگونگی محاسبه متغیرها در پیوست  7آمده است.

754

تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر ...

754
پولی در تغییرات قیمتها و در نظر گرفتن این رابطه متغیرهای کسری بودجه و شاخص سیاست پولی
هم به مدل اضافهشده است .مدل تشریح شده را میتوان بهصورت زیر نوشت.

𝑠𝑡𝜀
𝑑𝑡𝜀
𝑜𝑡𝜀 𝑏3 1 0 0 0 0 0
𝑒𝑡𝜀 𝛼3 𝛼4 1 0 0 0 0
𝑚 𝜀 𝛽3 𝛽4 𝛽5 1 0 0 0
𝑝𝑡 𝛾3 𝛾4 𝛾5 𝛾6 1 0 0
𝑐𝑡𝜀 𝜃3 𝜃4 𝜃5 𝜃6 𝜃7 1 0
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عبارت )𝑖(  𝐸𝑡−1در واقع مقدار انتظاری از متغیر  iدر فصل  t-1است .این عبارت با وقفههای
متغیرهای درونزای مدل ( 𝑡𝑒 )𝑚𝑡 ،𝑓𝑡 ،𝑝𝑡𝑐 ،𝑝𝑡𝑝 ،𝑝𝑡𝑚 ،جایگزین میشود .با توجه به معیار اطالعات (مانند
آکائیک و شوارتز) وقفه بهینه برای این مدل یک وقفه انتخابشده است .البته با توجه به ماهیت متغیرها
برخی محدودیتها بر روی ضرایب اعمالشده که شامل موارد زیر است.
 به دلیل اینکه نرخ ارز نسبت به برخی از متغیرهای مدل مانند قیمت دالری واردات ،قیمتتولیدکننده و کسری بودجه دولت برونزا است ،اثر وقفه این متغیرها بر روی نرخ ارز صفر در نظر
گرفتهشده است.
 فرض شده است که قیمت دالری کاالهای وارداتی مستقل از متغیرهای سیاستی داخل تعیینمیشود .ازاینرو اثر وقفه کسری بودجه و تغییرات پولی بر قیمت دالری واردات صفر در نظر گرفتهشده
است.
 همچنین قیمت دالری واردات بهطور مستقیم اثری بر رشد پایه پولی و کسری بودجه ندارد و اگرهم بر این متغیرها اثرگذار باشد با واسطه قیمتهای داخلی اثرگذار خواهد بود .لذا اثر وقفه قیمت دالری
واردات بر کسری بودجه و رشد پایه پولی صفر در نظر گرفتهشده است.
عالوه بر این قیدها که بر روی وقفه متغیرها اعمالشده است ،قیودی هم بر روی اثر همزمان
متغیرها لحاظ شده است که با توجه به توضیحاتی که دادهشده است و ساختار روابط بین این متغیرها
تنظیمشده است .بر این اساس که در مدل  SVARبر روی اثر همزمان متغیرها اعمال میشود تا مدل
قابلشناسایی باشد در قالب اثر شوکهای همزمان متغیرها در نظر گرفتهشده است .بهطوریکه ماتریس
شوکها پایین مثلثی است.
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برای برآورد این مدل از دادههای فصلی  7۷17تا  7۷۳۷استفادهشده است .همچنین روش برآورد
مدل  SVARحداکثر کردن تابع راست نمایی است .بعد از برآورد ضرایب مدل فوق برای بررسی اثر
نرخ ارز بر قیمتهای داخلی از توابع واکنش آنی استفاده میکنیم .گذر نرخ ارز در این روش پاسخ متغیر
قیمتهای مصرفکننده بر تغییرات نرخ ارز تعریف میشود .برای اینکه بتوانیم از توابع واکنش آنی
تفسیر گذر نرخ ارز کرده و آن را بر حسب درصد بیان کنیم ،پاسخ شاخصهای قیمتی (مصرفکننده یا
تولیدکننده) به شوک نرخ ارز را به پاسخ نرخ ارز به شوک نرخ ارز تقسیم میکنیم .در این صورت پاسخ
شاخص قیمت مصرفکننده به شوک نرخ ارز بهعنوان گذر نرخ ارز شناخته میشود.
نتایج توابع واکنش آنی نرمال شده در نمودار  7گزارششده است .بر اساس این نمودار میتوان گفت
که تغییرات نرخ ارز اثر همزمان  77درصدی بر روی شاخص قیمت مصرفکننده داشته و اثر بلندمدت
تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرفکننده حدود  ۷1درصد .است .همچنین مقایسه پاسخ شاخص
قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد که پاسخ شاخص قیمتی مصرفکننده به
شوک ارزی بیشتر از شاخص قیمت تولیدکننده است .دورهای که الزم است تا اثر نرخ ارز بر شاخص
قیمت مصرفکننده تخلیه شود ،زمان اثرگذاری شوکها را نشان داده و از این جهت حائز اهمیت است.
بر اساس این نتایج پس از گذشت  4فصل  14درصد و بعد از گذشت  1فصل  ۳1درصد از اثر نرخ ارز
بر قیمتهای داخلی تخلیه میشود .بهعالوه بیشترین تورم ناشی از شوک ارز در شاخص قیمت
مصرفکننده بعد از  2فصل و در شاخص قیمت تولیدکننده بعد از یک فصل اتفاق میافتد.
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پاسخ شاخص قیمت مصرفکننده به شوک
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نمودار :1پاسخ شاخصهای قیمتی به شوک نرخ ارز (درصد)
توضیح :در دو نمودار باالیی پاسخ شاخصهای قیمتی مصرفکننده (سمت راست) یا تولیدکننده (سمت چپ) به شوک نرخ ارز نشان
دادهشده است .برای اینکه این نمودارها ارقام قابل تفسیری را ارائه دهد ،این پاسخ بر پاسخ نرخ ارز به شوک نرخ ارز تقسیم میکنیم.
دو نمودار پایین هم رشد نمودار دو نمودار باال را نشان میدهد که تغییرات در تورم را نشان میدهد.

نمودار  2نیز بهنوعی مقایسهای بین پاسخ شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به شوکهای نرخ ارز،
پایه پولی و قیمت دالری واردات است .7بر اساس نمودار  2گذر قیمتهای دالری واردات بر قیمتهای
داخلی حدود  11درصد است که بیش از دو برابر شوکهای نرخ ارز اثرگذار است .2همچنین اثر پایه
پولی بر قیمتهای داخلی کمتر از نرخ ارز برآورد میشود .نکته قابلتوجه در این بخش واکنش قیمت
مصرفکننده به قیمت واردات در دو دوره اول است .تغییر در قیمت واردات در دوره اول با واکنش ۷1
درصدی قیمتها روبرو است اما این واکنش اغراقشده در دوره دوم تعدیلشده و اثر تجمعی دو فصل
به  25درصد کاهش مییابد .اما از دوره سوم به بعد اثرات مثبت بوده است.

 .7الزم به ذکر است که اثر شوک کسری بودجه بر قیمتهای داخلی معنیدار نبوده است و به این دلیل در نمودار  2آورده نشده است.
 .2علت بزرگ تر بودن اثر قیمت دالری واردات نسبت به نرخ ارز هم این است که بر اساس مطالعات اثر تغییر در نرخ ارز بر قیمت
داخلی (ریالی) واردات کامل نیست و یک درصد رشد در نرخ ارز باعث یک درصد رشد قیمت ریالی واردات نمیشود (دالیل مختلفی
در این خصوص آورده میشود) .اما یک درصد تغییر در قیمت خارجی واردات باعث یک درصد تغییر در قیمت ریالی واردات میشود.
ازاینرو انتظار میرود که اثرگذاری قیمت دالری واردات بیشتر از نرخ ارز باشد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

751

سال پنجم -شماره  -71تابستان 7۷۳5

۰.۸
۰.۷
۰.۶
پاسخ شاخص قیمت مصرف
کننده به ضربه نرخ ارز

۰.۵
۰.۴
۰.۳

پاسخ شاخص قیمت مصرف
کننده به ضربه قیمت واردات

۰.۲
۰.۱

۰.۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶

نمودار  :2پاسخ شاخص قیمت مصرفکننده به شوکهای مختلف

 .3-1تحلیل حساسیت نتایج مدل SVAR
برای اطمینان از اینکه نتایج حاصل از مدل  SVARبرآورد صحیحی از اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی
ارائه میدهد ،این مدل با ساختارهای مختلف (که نزدیک به ساختار مدل اصلی است) برآورد شده است.
ازآنجاکه در این مطالعه اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی اهمیت دارد تنها پاسخ قیمت مصرفکننده به
شوک نرخ ارز در نمودار  ۷ارائهشده است  .در زیر تغییراتی که در هر حالت در مدل  SVARدادهشده
است مشخصشده است.
الف -از فصل چهارم سال  7۷۳1تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که جهش نرخ
ارز را نیز به همراه داشته است .با توجه به متفاوت بودن شرایط اقتصادی در این دوران بازه مورداستفاده
برای برآورد از  7۷17تا فصل دوم  7۷۳۷به  7۷17تا فصل سوم  7۷۳1تغییر کرد .در این حالت گذر
کوتاهمدت نرخ ارز  71درصد و گذر بلندمدت نرخ ارز  21درصد برآورد میشود.
ب -برای اطمینان از اینکه استفاده از متغیرهای متعدد در کنار نرخ ارز و قیمتهای داخلی اثر
نامطلوبی بر برآورد گذر نرخ ارز نگذاشته است ،مدل سادهای با دو متغیر نرخ ارز و شاخص قیمت
مصرفکننده برآورد شد .بر اساس نتایج این مدل که در قسمت ب نمودار  4ارائهشده است ،گذر
کوتاهمدت نرخ ارز  7۷۳1و گذر بلندمدت  2۳درصد است.
ج -در این حالت نیز مانند حالت ب متغیرهای اضافی حذف شدهاند و تنها نرخ ارز ،قیمت دالری
واردات و شاخص قیمت مصرفکننده وارد مدل شده است که نتایج مدل اصلی مانند حالتهای قبلی
تأیید میگردد.

751

تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر ...

751د -با توجه به اینکه متغیرهای مدل دارای یک ریشه واحد هستند ،باید از آنها رشد گرفت و سپس
وارد مدل کرد .در مدل اصلی متغیرها با تفاضل مرتبه اول لگاریتم متغیر وارد میشوند که بهنوعی
رشدفصلی متغیر را نشان میدهد .در این حالت رشد یکساله منتهی به فصل نسبت به دوره مشابه
متغیرها وارد مدل میشوند .بهعنوانمثال برای شاخص قیمت مصرفکننده ،در مدل اصلی تورم فصلی
وا رد شده است اما در این حالت تورم ساالنه در نظر گرفته شده است .بر اساس نتایج این روش نتایج
مدل اصلی تأیید میشود.
هـ -مدل اصلی و حالتهایی که در باال به آن اشاره شد ،با استفاده از دادههای فصلی بوده است.
در این قسمت مدل سادهای با دو متغیر نرخ ارز و شاخص قیمت مصرفکننده با دادههای ماهانه ارائهشده
است .نتایج این مدل نشان میدهد که اثر یک درصد تغییر در نرخ ارز بر قیمتهای داخلی در ماه اول
 1درصد است ولی اثر بلندمدت آن  ۷۳درصد است.
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هـ -استفاده از دادههای ماهانه
نمودار  :3تابع واکنش آنی در مدلهای مختلف :پاسخ شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIبه شوک نرخ ارز
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 .۴برآورد یک سری زمانی برای گذر نرخ ارز
برای بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات گذر نرخ ارز ،ابتدا باید گذر نرخ ارز بهصورت متغیر در طول زمان
محاسبه شود .به این منظور با بهرهگیری از مطالعاتی که در این حوزه انجامشده ،مدلهای فضا -حالت
و روش کالمن فیلتر برای برآورد گذر نرخ ارز متغیر در زمان 7استفاده میشود.
گذر نرخ ارز میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تغییرات قیمتهای داخلی است .مهمترین و اصلیترین
کانال اثرگذاری نرخ ارز از طریق قیمت محصوالت وارداتی است .ازآنجاکه قیمت داخلی (ریالی) واردات
از حاصلضرب قیمت محصوالت وارداتی بر حسب ارز خارجی ( )pmدر نرخ ارز تبدیل پول خارجی به
پول داخل ( )eبه دست میآید ،میتوان گفت که تغییر در قیمت واردات از دو منشأ نرخ ارز و قیمت
واردات بر حسب پول خارجی است .لذا اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی را میتوان از طریق معادله 7
برآورد کرد.
𝐽

𝐾

𝑚
𝑗+ ∑ 𝛾𝑗𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑡−
) 𝑘) + ∑ 𝜃𝑘𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑡−

()7

𝑗=1

𝑘=0

𝐼
) 𝑐
∑ 𝛽𝑖𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑡−1

=

) 𝑐𝑡𝑝(𝑔𝑜𝑙𝑑

𝑖=1

𝑁

𝑡𝜀 + ∑ 𝜂𝑛𝑡 𝒴̃𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 +
𝑛=0

()2

i=1,2,…,I

𝑡𝑖𝜈 𝛽𝑖𝑡+1 = 𝛽𝑖𝑡 +

()۷

j=0,1,2,…,J

𝑡𝑗𝜀 𝛾𝑗𝑡+1 = 𝛾𝑗𝑡 +

()4

k=0,1,2,…,K

𝑡𝑖𝜔 𝜃𝑘𝑡+1 = 𝜃𝑘𝑡 +

()5

n=0,1,2,…,N

𝑡𝑖𝜖 𝜂𝑛𝑡+1 = 𝜂𝑛𝑡 +

()1

𝑡𝑖𝛿 𝜇𝑡+1 = 𝜇𝑡 +

معادله  7معادله معیار است که در آن 𝑡 𝑝 شاخص قیمت مصرفکننده 𝑝𝑡𝑚 ،شاخص دالری قیمت
واردات 𝑒𝑥𝑡 ،نرخ ارز غیررسمی و 𝑡̃𝒴 شکاف تولید در زمان  tاست .همچنین 𝑡𝑖𝛽 𝜂𝑛𝑡 ،𝜃𝑘𝑡 ،𝛾𝑗𝑡 ،و 𝑡𝜇
متغیرهای وضعیت هستند که غیرقابل مشاهده هستند .معادلههای  2تا  1نیز معادالت انتقال هستند که
در آنها فرآیند انتقال متغیرهای وضعیت با توجه به مطالعاتی که در این خصوص انجامشده است ،2گام
تصادفی ۷در نظر گرفتهشده است.
1. Time-varying Exchange Rate Pass Through
2. Sekine, T.
3. Random Walk
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برای برآورد معادالت  71تا  75الزم است که تعداد وقفههای متغیرهای مستقل تعیین شود .با توجه
به معیارهای اطالعات ،دو وقفه انتخاب شد .نتایج این برآورد در ستون اول جدول  2نشان دادهشده
است .با توجه به اینکه بخشی از ضرایب معنیدار نبودند ،از مدل حذف شدند و نتایج در ستون دوم با
عنوان مدل  7آورده شد .مدل  7مدل اصلی این پژوهش است.
گذر نرخ ارز را میتوان در دو افق زمانی محاسبه کرد .گذر نرخ ارز کوتاهمدت ،اثر تغییر در قیمتهای
داخلی ناشی از نرخ ارز در همان دوره را منعکس میکند .ازاینرو تنها اثر همزمان را در نظر میگیرد و
این اثر همزمان از ضریب  𝜃0محاسبه میشود .بر اساس جدول  2اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر قیمتهای
داخلی معنیدار است .گذر نرخ ارز بلندمدت عالوه بر اثر همزمان اثر با وقفه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی
را نیز در نظر میگیرد .گذر نرخ ارز بلندمدت با توجه به ضرایب برآوردی بهصورت زیر برآورد میشود.
𝐾∑
𝑡𝑘𝜃 𝑘=0
) 𝑡𝑖𝛽 (1 − ∑𝐼𝑖=1

()1

= 𝑡𝑇𝑃𝑅𝐸

در معادله  1مجموع ضرایب برآوردی وقفههای نرخ ارز بر یک منهای مجموع ضرایب وقفههای
متغیر وابسته تقسیم میگردد .بر اساس این محاسبات ،گذر نرخ ارز کوتاهمدت و بلندمدت برای هر دوره
 tمحاسبه میشود .نمودار  4نتایج آن را ترسیم کرده است .بر این اساس مشاهده میشود که گذر نرخ
ارز کوتاهمدت حدود  71درصد است و گذر نرخ ارز بلندمدت حدود  ۷1درصد است .تغییرات گذر نرخ ارز
کوتاهمدت و بلندمدت تقریباً در یک جهت هستند .گذر نرخ ارز در بازه  7۷11تا  7۷17کاهشی بوده
است .اما با یکسانسازی نرخ ارز در سال  7۷17روند گذر نرخ ارز صعودی شد که این روند تا سال
 7۷15ادامه پیدا کرد .نکته قابلتوجه دیگر کاهش گذر نرخ ارز در اواخر سال  7۷۳1با جهش ارزی و
چند نرخی شدن نرخ ارز است که این کاهش تا پایان سال  7۷۳7ادامه داشته است.
۰.۴
۰.۳
اثر آنی

۰.۲

اثر بلندمدت

۰.۱

1393Q 2

1392Q 1

1390Q 4

1389Q 3

1388Q 2

1387Q 1

1385Q 4

1384Q 3

1383Q 2

1382Q 1

1380Q 4

1379Q 3

1378Q 2

1377Q 1

نمودار  :۴گذر نرخ ارز بلندمدت و آنی محاسبهشده با مدل

۰.۰
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جدول  :2نتایج برآورد مدلهای حالت فضا برای محاسبه گذر نرخ ارز در حالتهای مختلف
متغیر
𝑻𝟏𝜷
𝑻𝟐𝜷
𝑻𝟎𝜸
𝑻𝟏𝜸
𝑻𝟐𝜸
𝑻𝟎𝜽
𝑻𝟏𝜽
𝑻𝟐𝜽
𝑻𝟎𝜼
𝑻𝟏𝜼
𝑻𝟐𝜼
𝑻𝝁

مدل با دو وقفه

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل ۴

*1/417
)(۷/557
***1/7۳7
)(7٫1۳7
*1/21
)(۷/۳2۷
***-1/7۷2
)(-7/11۷
-1/112
)(-1/141
*1/711
)(4/۳1۳
1/17۳
)(1/115
1/121
)(7/154
***-1/1۷۷
)(-7/12۳
-1/114
)(-1/221
-1/117
)(-1/11۳
*1/115
)(۷/74

*1/5۷1
)(1/۳42

*1/524
)(1/12۳

-

-

*1/21۷
)(4/154
**-1/75
)(-2/722

*1/211
)(4/127
**-1/754
)(-2/75

*1/411
)(5/715
1/7۷۳
)(7/571
*1/252
)(۷/۳7
**-1/742
)(-2/1۷1

*1/415
)(5/211

*1/212
)(۷/442
-1/712
)(-7/21۳

-

-

-

-

*1/714
)(5/727

-

-

**1/147
)(2/175
***-1/1۷
)(-7/17۷

*1/71۷
)(5/75
1/111
)(1/۷41
**1/147
)(2/171
***-1/1۷
)(-7/172

*1/711
)(5/۷12

*1/772
)(۷/544

1/125
)(7/111
***-1/1۷2
)(-7/۳21

***1/141
)(7/152
-1/171
)(-1/1۷1

-

-

-

-

-

-

-

-

*1/111
)(4/215

*1/111
)(4/771

*1/115
)(۷/711

*1/111
)(4/751

-

-

اعداد داخل پرانتز آماره  Zرا نشان میدهد.
عالمت * معنیداری در سطح  7درصد ** ،معنیدار در سطح  5درصد و *** معنیداری در سطح  71درصد را نشان میدهد.
با توجه به اینکه پارامترهای اشارهشده در جدول متغیر وضعیت هستند و در طول زمان تغییر میکنند ،ضرایب ارائهشده در این جدول
تنها آخرین مقدار متغیرهای وضعیت (در دوره  )Tو معنیداری آن را نشان میدهد.

 .۴-1تحلیل حساسیت مدل کالمن فیلتر
برای این که مشخص شود که نتایج مدل قوی بوده و حساسیت باالیی به تغییرات در مدل ندارد،
مدلهای  2تا  4برآورد شدهاند .در مدل  2و  ۷برخی از متغیرهایی که به دلیل بیمعنی بودن در مدل
 7حذفشده بودند ،به مدل اضافه شدند و در مدل  4دوره برآورد مدل از سال  7۷17تا اواسط سال
( 7۷۳1یعنی زمانی که تحریمها آغاز شد) تعیین شد .نتایج برآورد در ستونهای سوم تا پنجم جدول ۷
آمده است .همانطور که از نتایج این برآوردها مشخص است ،ضرایب برآوردی مدل با وجود اضافه و
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کم شدن متغیرهای مدل تغییر چندانی نمیکند .همچنین در نمودار  5نیز گذر نرخ ارز محاسبهشده
توسط مدلهای مختلف نشان دادهشده است .بر اساس این نمودار گذر نرخ ارز محاسباتی با روشهای
مختلف تقریباً نتایج نزدیک به یکدیگر دارند و تغییرات آنها در یک راستا هستند.
۰.۴۰
۰.۳۵
۰.۳۰

مدل ۱

۰.۲۵

مدل ۲

۰.۲۰

مدل ۳

۰.۱۵
۰.۱۰

مدل ۴

۰.۰۵
1377Q1
1377Q4
1378Q3
1379Q2
1380Q1
1380Q4
1381Q3
1382Q2
1383Q1
1383Q4
1384Q3
1385Q2
1386Q1
1386Q4
1387Q3
1388Q2
1389Q1
1389Q4
1390Q3
1391Q2
1392Q1
1392Q4

۰.۰۰

نمودار  :۵تحلیل حساسیت گذر نرخ ارز بلندمدت با مدلهای مختلف
توضیحات :مدل  7مدل با دو وقفه است که تنها متغیرهای معنیدار از مدل باقیمانده است .مدل  2عالوه بر متغیرهای مدل  7وقفه اول نرخ ارز
را نیز شامل میشود .مدل  ۷عالوه بر متغیرهای مدل  7وقفه دوم متغیر وابسته را نیز وارد مدل کرده است و مدل  4همان مدل  7با همان متغیرها
است با این تفاوت که در دورهی زمانی  7۷14تا  7۷۳1برآورد شده است.

 .۵عوامل مؤثر بر گذر نرخ ارز
با استفاده از مدلی که در قسمت قبل ارائه شد ،تغییرات گذر نرخ ارز در طول دوره مورد بررسی برآورد
شد .اینکه تغییرات گذر نرخ ارز از چه عواملی نشأت میگیرد سؤالی است که در آن این بخش به آن
پاسخ داده میشود .در این بخش در قالب یک مدل رگرسیون ساده اثر عوامل مختلف بر روی متغیر
گذر نرخ ارز مورد تحلیلی قرار میگیرد .بنا بر مطالعات این حوزه و ماهیت اقتصاد ایران برخی متغیرهایی
که میتواند تغییرات در گذر نرخ ارز را توضیح دهد ،بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشدهاند که به
شرح زیر میباشند:
 درجه باز بودن اقتصاد :هر چه تعامالت کشور با دنیا بیشتر باشد و صادرات و واردات بیشتر شود،تأثیرپذیری اقتصاد از تغییرات نرخ ارز بیشتر میشود و انتظار داریم که گذر نرخ ارز نیز افزایش یابد.
برای محاسبه درجه باز بودن اقتصاد از جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی استفادهشده
است.
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اختالف نرخ ارز رسمی از غیررسمی :اختالف نرخ ارز رسمی و غیررسمی در واقع شاخصی برای
نوع نظام ارزی است .اگر نظام تکنرخی حاکم باشد ،این اختالف کاسته میشود و اگر این اختالف
بیشتر شود نشان دهنده تعمیق نظام چند نرخی است .در نظام چند نرخی ارز برخی از کاالها و خدمات
وارداتی از کانال ارز رسمی وارد میشود .ازاینرو تغییرات در نرخ ارز غیررسمی اثر کمی بر روی قیمت
داخلی کاالهایی دارد که از کانال ارز رسمی وارد میشود .این به معنی پایین بودن گذر نرخ ارز خواهد
بود.
 سیکل تجاری :دورههای رکود و رونق بازارها بر نوع قیمتگذاری در آن بازارها اثرگذار است .دردوران رکودی انتظار میرود که افزایش در قیمتها باعث کاهش بیشتری در سهم بازار شود .بر این
اساس گذر نرخ ارز در دوران رکود کمتر از دوران رونق خواهد بود .تعیین وضعیت رکود و رونق برای
اقتصاد ایران با توجه به مطالعه عینیان و برکچیان ( )7۷۳۷بوده است.
 نوسانات تورم :افزایش در نوسانات تورم ،تواتر در تغییر قیمتها را افزایش میدهد .ازاینرو افزایشنرخ ارز در این وضعیت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داخلی دارد .واریانس شرطی مدل  GARCHبه
عنوان نوسانات تورم در نظر گرفته شده است.7
 نوسانات نرخ ارز :افزایش نوسانات نرخ ارز و بیثباتی بیشتر بازار ارز ،نااطمینانی متقاضیان ارز کههمان واردکنندگان را افزایش میدهد .واردکنندگان کاال و خدمات برای پوشش ریسک و نااطمینانی
ناشی از نرخ ارز به تغییرات نرخ ارز واکنش بیشتری نشان میدهند که باعث افزایش گذر نرخ ارز خواهد
شد .واریانس شرطی مدل  GARCHبهعنوان نوسانات نرخ در نظر گرفتهشده است2.
 رشد قیمت نفت :نفت مهمترین صادرات کشور است و تغییرات قیمت نفت میتواند در میزان عرضهدالر و واردات کاال و خدمات اثرگذار باشد.
اثر این متغیرها در قالب رگرسیون بر روی گذر نرخ ارز بررسی شد .نتایج این رگرسیون در جدول4
آماده است .بر اساس این جدول میتوان نتایج زیر را گرفت.
 -افزایش نوسانات تورم و نوسانات نرخ ارز اثر آنی و بلندمدت نرخ ارز بر قیمتها را افزایش میدهد.

 .7برای مدلسازی نوسانات تورم ،ابتدا در معادله میانگین مرتبه  ARو  MAرا با توجه به نمودارهای  ACFو  PACFبه دست
میآوریم و معادله واریانس را هم با تصریح ) GARCH(1,1در نظر میگیرم .در این قسمت برای برآورد صحیح نوسانات تورم،
معنیداری متغیرها نیز مالک عمل قرار میگیرد .بهصورتی که با توجه به نتایج بدستآمده مشخص شد که ضریب GARCH
معنیدار نیست .لذا عامل  GARCHاز معادله واریانس حذفشده و معادله واریانس تبدیل به ) ARCH(1میشود.
 .2برای مدلسازی نوسانات رشد نرخ ارز ،همانند مدلسازی نوسانات تورم عمل میشود .تنها نکتهای که در این قسمت وجود دارد
این است که با توجه به اینکه مجموع ضرایب  ARCHو  GARCHدر تصریح ) GARCH(1,1معادله واریانس نرخ رشد
ارز بزرگتر از یک است ،از تصریح ) IGARCH(1,1استفاده میکنیم.
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 کاهش اختالف نرخ ارز رسمی و غیررسمی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز باعث افزایشدر گذر نرخ ارز خواهد شد .علت این رابطه به این دلیل است که در سیستم چند نرخی ارز اگر تغییرات
نرخ ارز غیررسمی با ثابت بودن نرخ ارز رسمی همراه باشد ،قیمتها تأثیر کمتری میپذیرند.
 وضعیت تورم اثر معنیداری بر گذر نرخ ارز ندارد .بهعبارتدیگر گذر نرخ ارز نسبت به تغییر دروضعیت تورم و انتقال از تورم باال به پایین یا برعکس واکنش معنیداری نشان نداده است.
 رشد قیمت نفت که بهعنوان جایگزینی برای درآمد نفتی ایران مطرح است ،اثر معنیداری بر گذرنرخ ارز ندارد.
 هرچه اقتصاد کشور بازتر شود و تجارت با کشورهای دیگر گسترش یابد ،گذر نرخ ارز در کوتاهمدتو بلندمدت افزایش خواهد یافت.
 سیکل رونق و رکود اثر معنیداری بر گذر نرخ ارز ندارد و تنها اثر آنی نرخ ارز در دورههای رکودتورمی بیشتر خواهد بود.
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جدول  :3بررسی اثر عوامل مختلف بر روی گذر نرخ ارز
متغیر وابسته  :گذر نرخ ارز بلندمدت

متغیر وابسته :
گذر نرخ ارز کوتاهمدت (اثر آنی)

الف

ب

الف

ب

اختالف نرخ ارز رسمی

*1/7
)(1/171
*1/55
)(1/172
-1/17
)(1/114
*1/7۳
)(1/11
*۷/1
)(1/27
*-1/111

-1/1115
)(1/17۷
*1/۳2
)(1/121
1/1114
)(1/117
*1/721
)(1/151
*7/14
)(1/24
*-1/21

*-1/174
)(1/17۳
*1/12
)(1/1۳
-1/11۷
)(1/11۷
*1/71
)(1/11
*1/11
)(1/21
-1/111۳

-1/112
)(1/111
*1/11
)(1/1۷
-1/1115
)(1/117
*1/111
)(1/1۷
*1/55
)(1/7۷
**-1/71۷

از غیررسمی

)(1/112

)(1/111

)(1/117

)(1/121

*5/۳7
)(7/7
1/111
)(1/111
*1/157
)(1/111
*-1/11
)(1/1۷

*717/5
)(71/1
-1/1112
)(1/112
*1/171
)(1/11۷
-1/111
)(1/17

1/24
)(7/۷
-1/117
)(1/115
*1/171
)(1/114
-1/12۷
)(1/121

*51
)(1/۳
1/1117
)(1/1117
*1/111
)(1/114
1/112
)(1/11۳

عرض از مبدأ
وقفه اول متغیر وابسته
سیکل تجاری
درجه باز بودن
نوسانات تورم

نوسانات نرخ ارز
متغیر مجازی تورم باال
متغیر مجازی رکود تورمی
رشد قیمت نفت

الف  :برآورد با استفاده از دادههای کل بازه زمانی  7۷14تا فصل دوم  7۷۳۷انجامشده است.
ب  :برآورد با استفاده از دادههای بازه زمانی ابتدای  7۷17تا فصل دوم  7۷۳1که نرخ ارز تکنرخی بوده ،انجامشده است.
عالمت * معنیداری در سطح  5درصد و ** معنیداری در سطح  71درصد را نشان میدهد.

 .۶نتیجهگیری
نرخ ارز از طریق اثر بر قیمت واردات و تأثیر بر قدرت رقابتپذیری بنگاههای داخلی ( و در نتیجه تغییر
در تقاضای داخلی) میتواند بر سطح قیمتهای داخلی اثرگذار باشد .بررسی اثر نرخ ارز بر قیمتهای
داخلی میتواند یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذار باشد و راهکارهای الزم جهت اتخاذ
سیاستهای پولی و ارزی در جهت کنترل قیمتهای داخلی را پیشنهاد کند .با توجه به اهمیت نرخ ارز
در کنترل تورم ،در این مطالعه با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی مختلف اثر نرخ ارز بر قیمتهای
داخلی در طول زمان در اقتصاد ایران بررسیشده است .همچنین عوامل اثرگذار بر تغییر گذر نرخ ارز نیز
مورد بررسی قرار گرفته است.
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با توجه به برآوردهای انجامشده گذر نرخ ارز در ایران بین  ۷1تا  41درصد محاسبه شد که با توجه
به مطالعات کشورهای مختلف (که در جدول  7آمده است) نرخ باالیی بهحساب میآید .این نرخ در
شاخص قیمت تولیدکننده کمتر از شاخص قیمت مصرفکننده است .بهعالوه زمان حدود  1فصل نیاز
است تا اثر تغییرات نرخ ارز بهطور کامل بر روی قیمتهای مصرفکننده تخلیه شود و بیشترین تورم
در این مدت در فصل دوم بعد از شوک اتفاق میافتد .همچنین اثر آنی و همزمان تغییرات نرخ ارز بر
شاخص قیمت مصرفکننده بین  77تا  75درصد برآورد شده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز (و کاهش اختالف نرخ ارز رسمی
و غیررسمی) گذر نرخ ارز را باالتر خواهد برد .همچنین هرچه تعامل با اقتصاد دنیا باالتر باشد و درجه
باز بودن اقتصاد بیشتر باشد ،گذر نرخ ارز بزرگتر میشود .بهعالوه با توجه به نتایج مدلها ،کاهش
نوسانات نرخ ارز و کاهش نوسانات تورم میتواند گذر نرخ ارز را پایین بیاورد .اما پایینبودن تورم باعث
کاهش گذر نرخ ارز نمیشود .علت تأثیر نپذیرفتن گذر نرخ ارز از تغییرات تورمی در ایران این است که
کاهش تورم در ایران هیچگاه با همراهی کامل انتظارات تورمی نبوده است و فعاالن اقتصادی کاهش
تورم را موقتی فرض میکنند .چون قاعده کار که بر اساس سیاست پولی باشد تغییری نکرده است .لذا
همانطوری که ایجاد یک تورم پایین و باثبات با اعمال سیاستهای پولی قابل پیشبینی و باثبات،
مهمترین عامل کاهش در گذر نرخ ارز در سایر کشورها بوده است ،در ایران نیز به نظر میرسد پیروی
از این تجربه جهانی در کاهش نرخ ارز مؤثر باشد.
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پیوست  :1توضیح دادههای مورداستفاده در مدل

شاخص قیمت مصرفکننده ( :)pcبرای این متغیر از دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی
استفادهشده است .با توجه به اینکه این متغیر دارای ریشه واحد است ،شاخص قیمت مصرفکننده با
تبدیل تفاضل مرتبه اول لگاریتم وارد مدل میشود که همان تورم است .اثر فصلی این متغیر هم با
روش  X12حذفشده است.
شاخص قیمت تولیدکننده ( :)ppبرای این متغیر از دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی
استفادهشده است .با توجه به اینکه این متغیر دارای ریشه واحد است ،شاخص قیمت مصرفکننده با
تبدیل تفاضل مرتبه اول لگاریتم وارد مدل میشود که همان تورم است .اثر فصلی این متغیر هم با
روش  X12حذفشده است.
شاخص دالری قیمت واردات ( :)pmاین شاخص در مطالعه ابراهیمی ( )7۷۳4گرفتهشده که با
استفاده از دادههای واردات گمرک محاسبهشده است .این شاخص نیز با توجه به ریشه واحد بودن و
داشتن اثرات فصلی بهصورت تفاضل مرتبه اول لگاریتم و بعد از فصلیزدایی کردن وارد مدل شده است.
نرخ ارز ( :)eبرای این متغیر از نرخ ارز بازار غیررسمی که بانک مرکزی منتشر کرده است،
استفادهشده است .نرخ ارز در بازه زمانی  7۷17تا فصل دوم  7۷۳1تکنرخی بوده است .ولی قبل و بعد
از آن نرخ ارز رسمی و غیررسمی با یکدیگر اختالف دارند .طبیعتاً برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز ،از
نرخ غیررسمی بازار استفاده میشود .بدین منظور از نرخ تبدیل دالر به ریال استفادهشده است .این متغیر
هم فصلی زدایی شده و بهصورت تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ ارز وارد مدل شده است.
شکاف تولید (̃𝒴) :از اختالف تولید محقق شده از مقدار بالقوه تولید ،شکاف تولید محاسبه میگردد.
اگر روند سری زمانی تولید حقیقی ،همان تولید بالقوه در نظر گرفته شود ،میتوان روند این متغیر را
بهعنوان تولید بالقوه محاسبه کرده و در نتیجه شکاف تولید را محاسبه کرد.
شاخص کسری بودجه دولت ) :(fاز کسر مخارج یکساله منتهی به فصل از درآمد دولت در این
بازه برای هر فصل کسری بودجه اسمی محاسبهشده و با شاخص قیمت تعدیلکننده GDP ( GDP
 )Deflatorحقیقی شده است .سپس با توجه به اینکه شاخص محاسبهشده دارای ریشه واحد است،
تفاضل لگاریتم متغیر وارد مدل شده است.
شاخص سیاست پولی ( :)mرشد پایه پولی بهعنوان شاخص سیاست پولی در نظر گرفتهشده
است .دورههایی که پایه پولی افزایش بیابد بهمنزله سیاست پولی انبساطی در نظر گرفته میشود.
همچنین اثرات فصلی در این متغیر حذف شدهاند.

