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چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی عدمتقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره
زمانی  1533-1532است .ازاینرو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوکهای پیشبینینشده ارزی
و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است .نتایج حاصل برآورد نشان داد که
الگوی قیمتگذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی میکند و شوکهای پیشبینینشده منفی
و مثبت بهصورت نامتقارن در شکلگیری درجهی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیمهای
قیمتگذاری نقش دارند .بهطوریکه در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت
واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم باالی قیمت واردات بزرگتر از واحد و برابر با  1/531است .ضریب شوکهای
منفی در هر دو رژیم قیمتگذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگتر از واحد و در رژیم پایین و باالی قیمت
واردات به ترتیب  2/903و  2/426درصد است .در کل تأثیر شوکهای منفی در مقایسه با شوکهای هماندازه
شدیدتر است .عالوهبر شوکهای ارزی ،هزینه تمامشده تولید کاالهای وارداتی در خارج ،فشار تقاضای داخلی
و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمتگذاری تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.
کلیدواژهها :قیمت واردات ،عبور نرخ ارز ،عدمتقارن ،رگرسیون چرخشی مارکف ،شوکهای ارزی.
طبقهبندی .C22 ,F31 ,E42 :JEL
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 .1مقدمه
یکی از ویژگیهای اساسی اقتصادهای سنتی اتکای آنها صرفاً به منابع در دسترس داخل کشور برای
پاسخگویی به نیازهای مصرفی بوده است .در این چارچوب بخشی از سلیقه و نیازهای مصرفی جامعه
پا سخ داده ن شده و ا صل تق سیمکار و تخ صصگرایی بر ح سب مزیت ن سبی مو ضوعیت ندا شت .با
شکککلگیری تجارت بین کشککورها امکان بهرهمندی از تمامی ظرفیتهای اقتصککادی برای شککرکای
تجاری فراهم شد .بطوریکه کشورها در تولید کاالهایی که در آنها دارای مزیت نسبی و منابع فراوان
بودند متخصککص شککده و مازاد بر نیاز داخلی خود این کاالها را تولید میکردند .میزان مازاد تولید را به
شرکای تجاری صادر میکردند و از محل درآمدهای صادراتی اقدام به واردات سایر نیازهای م صرفی
خود میکردند .در این حالت ،دامنهی سککقیو و نیازهای مصککرفی دیگر ضککرورتی نداشککت محدودیت
منابع داخل کشککور را رعایت کند .با گتشککت زمان ،کشککورها در زنجیرهی تأمین و عرضککه کاالها نیز
تقسککیمکار کرده و هر یک در فراهم کردن بخشککی از زنجیره تأمین متخصککص شککدند .بهطوریکه
نهادههای تولید و تجهیزات و ماشینآالت از کشورهای مختلف وارد کشور ثالث می شد و کشور ثالث
با بهکارگیری تجهیزات و ماشککینآالت وارداتی و همچنین نهادههای وارداتی اقدام به تولید محصککو
دیگر میکرد که این محصو میتوانست بهعنوان کاالی نهایی در کشور متکور مصرف یا صادر شود
و یا بهعنوان یک نهاده وا سطه تو سط بنگاههای داخل یا خارج ک شور موردا ستفاده قرار گیرد .تأکید بر
مو ضوع مزیت ن سبی و تخ صصگرایی باعث کاهش هزینههای تولید ،ایجاد ف ضای رقابتی و افزایش
بهرهوری کشورها شده و رشد اقتصادی در کشورها تسریع شد .مهمترین اصل در بحث مزیت نسبی و
تخ صصگرایی تولید با حداقل بهای تمام شده در مقای سه با سایر ک شورها ا ست و زمانی میتوان از
مزایای کامل تجارت بینالملل بهرهمند شد که کاالهای صادارتی با حداقل بهای تمام شده در مقایسه
با ک شورهای رقیب تولید و صادر شود و متقابقً نیز قیمت کاالهای وارداتی از حداقل بهای تمام شده
برخوردار با شد .مورد آخر بهویژه در ارتباط با ک شورهای درحا تو سعهای همچون ایران که بخشهای
مختلف اقت صادی واب ستگی ساختاری به واردات دارد و همچنین بخ شی از نیازهای م صرفی از محل
واردات تأمین می شود بسیار حائز اهمیت است(براساس آمار بانک مرکزی ایران ،ساالنه بهطور متوسط
 52درصد تولید ناخالص داخلی به واردات اختصاص پیدا میکند و سهم کاالهای سرمایهای ،واسطه و
اولیه از کل واردات نیز خود حدود  02در صد کل واردات ا ست) .در چنین ک شورهایی بخ شی از بهای
کاالهای صادراتی به بهای واردات کاالهای وا سطهای و اولیه و سرمایهای مربوط می شود .در نتیجه
ضرورت دارد در راستای بهرهمندی حداکثری از مزایای تجارت خارجی مسئله هزینه و قیمت کاالهای
وارداتی بیش از هر موضوع دیگری موردتوجه قرار گیرد.
عوامل بنیادین متنوعی تعیینکننده قیمت واردات ه ستند اما مهمترین آنها شامل نرخ ارز ،قیمت
کاالهای وارداتی در ک شور مبدأ و حا شیه سود بنگاههای واردکننده ا ست .در این بین نرخ ارز اهمیت
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دوچندان دارد چرا که از یکسکککو کلیهی خریدهای بنگاههای واردتی از کشکککورهای مبدأ با ارز خارجی
صورت میگیرد و از سوی دیگر نرخ ارز و نو سان آن عمدتاً متأثر از سیا ستهای ارزی ه ستند .به
عبارت بهتر ،دولت با سککیاسککتگتاری ارزی قیمت واردات را متأثر میکند و از این طریو سککیاسککت
قیمت گتاری همه بنگاه های وارداتی بهطور فراگیر تحت تأثیر قرار میگیرند .اثرگتاری نرخ ارز بر
قیمتهای داخلی از کانا های مختلف نکتهای است که باعث می شود سیاستگتاران توجه بی شتری
به چگونگی تغییرات نرخ ارز دا شته با شند و در سیا ستهای خود این نکته را لحاظ کنند که تغییرات
نرخ ارز میتواند باعث تغییر در نرخ تورم شود .البته سؤالی که میتواند پاسخ آن برای سیاستگتاران
مفید باشککد این اسککت که تغییر در نرخ ارز به چه میزان و چگونه قیمتهای داخلی را متأثر میکند
(ابراهیمی و مدنیزاده.)140 :1332 ،
با تغییر قیمت واردات نیز حجم واردات مشخص میشود و همچنین اثرات این تغییرات قیمتی روی
سطح عمومی قیمتهای تولید داخل ،صادرات و م صرف داخل بهخوبی خود را ن شان خواهد داد .در
نتیجه این پیامدها رشد اقتصادی نیز متأثر می شود .بر همین اساس ضرورت دارد واکنش قیمت داخلی
کاالهای وارداتی به نرخ ارز که در ادبیات اقتصکککادی تحت عنوان پدیدهی «گتر نرخ ارز» شکککناخته
می شود بهدقت برر سی شود .در عمدهی مطالعات صورت گرفته عمدتاً برر سیها معطوف به تعیین
درجهی گتر نرخ ارز به صورت متقارن بوده ا ست .این در حالی ا ست که ممکن ا ست بنگاه وارداتی در
واکنش به شککو های ارزی منفی و مثبت ،سککیاسککتهای قیمتگتاری نامتقارن اتخاذ کنند به عبارتی
قیمتهای واردات را به یک میزان تغییر ندهند .ضککمن آنکه براسککاس انترارات عققیی شککو های
پیشبینین شده ه ستند که عامقن اقت صادی را به واکنش وادار میکنند و شو های پیشبینی شده
اصککوالً در تصککمیمات و برنامهریزیهای قیمتی از قبل لحاظ میشککود .عقوهبر این ،مقولهی تغییرات
رژیمی نیز الزم اسککت در پدیدهی گتر نرخ ارز مدنرر قرار گیرد چراکه سککیاسککتها ،شککرایط و فضککای
اقت صادی ک شور واردکننده و صادرکننده در طو زمان متغیر ا ست و بنگاههای وارداتی برا ساس رفتار
عققیی در طی زمان رژیم های مختلف قیمت گتاری را اختیار میکنند .در هر رژیم نیز نقش عوامل
بنیادی منحصربهفرد است (مصباحی و همکاران .)53 :1331 ،با توجه به این مباحث ،مطالعهی حاضر
به بررسکککی تأثیر نامتقارن شکککو های پیشبینینشکککده ارزی بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر
رژیم های قی مت گتاری واردات طی دوره ی ز مانی  1332-1325میپردازد .در این راسک ک تا از فیلتر
هودریک-پرسکات برای شناسایی شو های پیشبینینشده ارزی و از رگرسیون چرخشی مارکف 1که
قابلیت شککناسککایی رژیمها و اعما تغییر در نحوهی ارتباط بین متغیرها را در رژیمهای متفاوت دارا
هسککتند ،برای مد سککازی پدیدهی گتر نرخ ارز بهصککورت نامتقارن در رژیمهای مختلف قیمتگتاری
ارزی استفاده میشود.
1. Markov-Switching Regression.
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در ادامه در بخش دوم مقاله مبانی نرری و پی شینه مطالعات تجربی ارائه می شود .بخش سوم به
روش شناسی تحقیو تخصیصیافته است .در بخش چهارم مد سازی و تحلیل نتایج صورت میگیرد
و در بخش پنجم نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه میشود.
 .2مبانی نظری
در تئوریهای اقتصککادی ،رابطه نرخ ارز با واردات ،یک رابطه معکوس اسککت .یعنی با افزایش نرخ ارز،
قیمت کاال های وارداتی افزایش می یابد .فرآیند عبور نرخ ارز دارای دو مرحله اسکککت :در مرحله او ،
نو سانات نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی منتقل می شود .در مرحله دوم تغییرات در قیمت کاالهای
وارداتی به قیمت عمدهفرو شی و م صرفکننده منتقل می شود .درجهی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات
به سهم واردات در سبد م صرفی و سهم مواد اولیه و وا سطهای و سرمایهای وارداتی در فرآیند تولید
دارد (شهبازی و اسدی.)31 :1333 ،
در ادبیات نرری تصکککریح مد عبور نرخ ارز بر مبنای رفتار قیمتگتاری بنگاه وارداتی ،صکککورت
میگیرد ( بارحومی5221 ،1؛ کامپا و گلدبرگ5222 ،5؛ االبری و گودوین5223 ،3؛ جونتیق و کرهونن،4
 .) 5215بنگاهی را در نرر بگیرید که در یک بازار رقابت ناقص در کشکککور داخلی (واردکننده) دارای
قدرت قیمتگتاری نسبی است .به تبعیت از مطالعه شیخ و لوهیچی )5211( 2بنگاه تولیدکننده خارجی
درصدد حداکثر کردن سود خود به فرم زیر است(مصباحی و همکاران:)23 :1331 ،
()1

) 𝑡𝑊 𝜋𝑡𝐹 = 𝐸𝑡−1 𝑃𝑡𝐼𝑀 𝒬𝑡 (𝑃𝑡𝐼𝑀 , 𝑃𝑡𝐷 , 𝑌𝑡 ) − 𝐶𝑡 (𝒬𝑡 (0),

𝑥𝑎𝑀
𝑀𝐼𝑡𝑃

در این معادله 𝜋𝑡𝐹 ،سود بنگاه خارجی بر حسب پو خارجی 𝐸 ،نرخ ارز اسمی (ارزش هر واحد پو
خارجی بر حسککب واحد پو داخلی)𝑃𝑡𝐼𝑀 ،بیانگر قیمت کاالی وارداتی بر حسککب پو داخلی اسککت.
) 𝒬𝑡 (0بیانگر تقاضکککا برای کاالی وارداتی اسکککت که تابعی از قیمت کاالی وارداتی ) 𝑀𝐼𝑡𝑃( ،قیمت
کاالهای رقیب موجود در بازار داخل ) 𝐷𝑡𝑃( و سطح درآمد )  (Ytا ست .هزینه تولید کاال بر ح سب پو
خارجی ) 𝐶𝑡 (0با توجه به میزان تولید ) 𝒬𝑡 (0و قیمت نهادههای تولید 𝑡𝑊 مشخص میشود .با توجه
به شرط درجه او ماکزیممسازی سود خواهیم داشت:
()5

𝑡PtIM = Et MCt μ

1. Barhoumi
2. Campa & Goldberg
3. Al-Abri & Goodwin
4. Junttila & Korhonen
5. Cheikh & Louhichi
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𝑡𝐶𝑀 هزینه نهایی تولید و 𝑡𝜇 حاشکککیه سکککود (مار آ  )1بنگاه اسکککت .اگر از طرفین معادله ()5
لگاریتم گرفته و سپس بهصورت فرم رگرسیونی نوشته شود ،خواهیم داشت:
()3

𝑡𝜀 𝑝𝑡𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝛾𝑚𝑐𝑡 + 𝜃𝑚𝑡 +

که در آن 𝑀𝐼𝑡𝑝 𝑚𝑐𝑡 ،𝑒𝑡 ،و 𝑡𝑚 بهترتیب بیانگر لگاریتم قیمت واردات کاال در کشکککور داخل ،لگاریتم
نرخ ارز اسمی ،لگاریتم هزینه نهایی تولیدکننده در خارج و لگاریتم حاشیه سود بنگاه وارداتی ا ست .در
رابطه ( ،)3اگر  𝛽 < 1باشککد درجه عبور نرخ ارز ناقص و اگر  𝛽 = 1باشککد درجه عبور نرخ ارز کامل
اسککت .همچنین اگر  𝛽 > 1باشککد ،نشککان میدهد که اثر پایداری قیمتی 5در بازار واردات کشککور
واردکننده وجود دارد (مصکباحی و همکاران .)02 :1331 ،براسکاس رابطه ( )3میتوان بیان داشکت که
عوامل بنیادین تعیینکننده قیمت واردات در کشککورهای شککامل نرخ ارز ،هزینه نهایی تولید در کشککور
تولیدکننده و حاشککیه سککود واردکننده اسککت .بهطور طبیعی با افزایش هزینه نهایی تولیدکننده ،بهای
تمام شده کاال در ک شور مبدأ افزایش مییابد و بنگاه واردکننده بهناچار باید هزینهی بی شتری را برای
خرید پرداخ ت کند و در نتیجه قیمت واردات افزایش خواهد یافت .همچنین با افزایش نرخ ارز طبیعی
اسککت که قیمت واردات بر حسککب قیمت داخلی کشککور واردکننده افزایش یابد .سککومین عامل بنیادین
تعیینکننده نرخ ارز حاشککیه سککود بنگاه واردکننده اسککت .به عقیده مان )1301( 3این عامل مرکز ثقل
ارتباط بین قیمت کاالهای وارداتی با عوامل مؤثر بر آن است .بهطوریکه با اگر حاشیه سود بنگاههای
واردکننده باال با شد ،ممکن ا ست آنها اثرات هزینهای افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه نهایی تولید را
در قیمت واردات منعکس نکنند چرا بنگاههای واردکننده از قدرت قیمتگتاری کاملی برخوردار نی ستند
و بسته به ساختار بازار محصو وارداتی ،کشش قیمتی کاالهای وارداتی متغیر است .بهعنوانمثا اگر
ک شش قیمت کاالیی در بازار پایین با شد ،م سلماً انعکاس هزینههای افزایش بهای تمام شده خرید و
افزایش نرخ ارز در قیمت فروش کاالهای وارداتی منجر به کاهش سهم بازاری واردکننده خواهد شد.
لتا در چنین شرایطی ترجیح بنگاه واردکننده ،جتب بخش عمدهای از افزایش هزینهها در حا شیه سود
خواهد نه افزایش قیمت کاالهای وارداتی در بازار واردکننده.
حاشککیه سککود بنگاههای واردکننده عمدتاً متأثر از فضککای کسککبوکار بنگاههای واردکننده اسککت.
متغیرهای فضای کسبوکار تحت کنتر بنگاههای واردکننده نیست بلکه این فضا متأثر از سیاستها
و متغیرهای اقت صاد کقن مرتبط با امر واردات ا ست .از مهمترین این متغیرها میتوان به سطح درآمد
ک شور واردکننده و باز بودن تجاری ا شاره کرد .با باال بودن درآمد ک شور واردکننده ،انترار بر این ا ست
که تقاضککا برای کاالهای داخل و خارج افزایش یابد .در نتیجه با فرث ثبات سککایر شککرایط قیمت این
 .1درصدی که به هزینه نهایی بنگاه افزوده میشود.
2. Hysteresis Induced Effect
3. Mann
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کاالها نیز افزایش یابد (برون آگوئری 1و همکاران .)053-051 :5215 ،از سکککوی دیگر ،اگر افزایش
درآمد کشککور واردکننده باعث شککود توان تولید کشککور واردکننده نیز افزایش یابد ،آنگاه ممکن اسککت
کاالهای داخل جانشکککین کاالهای وارداتی شکککوند .در شکککرایط افزایش رقابتپتیری در بازار کشکککور
واردکننده ممکن اسککت بنگاه وارداتی برای حفس سککهم فروش خود حاشککیه سککود خود را تعدیل کند
(قوش .)112-114 :5213 ،5در نتیجه اثر نهایی درآمد ک شور واردکننده بر درجه عبور نرخ ارز به برآیند
دو اثر اشککاره شککده بسککتگی دارد (مصککباحی و همکاران .)33-35 :1331 ،موضککوع دیگر در ارتباط با
حاشیهی سود بنگاههای وارداتی باز بودن تجاری است .باز بودن تجاری از یکسو با هزینههای پولی و
زمانی مرتبط با فرآیند واردات مرتبط است (بهعنوانمثا مدت زمان الزم برای اخت مجوزها و ترخیص،
هزینههای حملونقل ،نرخ تعرفههای وارداتی ،هزینههای تسککویه بینالمللی و  .)...لتا هر چه اقتصککاد
کشکککور واردکننده از لحاظ تجاری آزادتر باشکککد ،سکککطح قیمت کاالهای وارداتی کاهش خواهد یافت
(قوش ،112 :5213 ،ازکان و اردن .)22 :5212 ،3از سککوی دیگر با افزایش حجم تجارت یا تقاضککای
کاالهای وارداتی (عمدتاً این موضککوع تحت عنوان افزایش درجه باز بودن تجاری شککناخته میشککود)،
درصککورتیکه ورود بنگاههای جدید به عرصککه واردات نیازمند زمان و هزینه باشککد و بهراحتی مقدور
نباشکککد ،منجر به افزایش قدرت قیمت گتاری بنگاه های وارداتی خواهد شکککد و از این طریو قیمت
کاالهای وارداتی افزایش مییابد .بنابراین ،اثر نهایی باز بودن تجاری بر سطح قیمت واردات به برآیند
دو اثر مت کور ب ستگی دارد .مو ضوع انترارات عققیی در اقت صاد امر شناخته شده ا ست و بنگاههای
وارداتی نیز در ت صمیمات قیمتگتاری خود این امر را م سلماً رعایت میکنند .برا ساس این مو ضوع،
بنگاههای اقتصادی عمدتاً به شو های پیشبینینشده عوامل بنیادین تعیینکننده قیمت نرخ ارز صرفاً
واکنش ن شان خواهند داد و واکنش آنها ب سته به شو منفی و مثبت انترار بر این ا ست ب سته به
شرایط بازار واردات و ارز یک سان نباشد .ازاینرو ،درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات تابعی از بیثباتی
عوامل بنیادین تعیینکننده قیمت واردات بهخصککوص نرخ ارز اسککت (رازافیماهفا5215 ،4؛ کازورزی 2و
همکاران5222 ،؛ نوگوئیرا جونیور و لئون لدسکککم 5211 ،1و شکککیخ و لوهیچی .)5211 ،2آن چه که
تعیینکنندهی بیثباتی نرخ ارز ا ست ،شو های منفی و مثبت پیشبینین شده ا ست .در واقع عاملین
اقت صادی صرفاً ن سبت به وقوع این شو ها اطقعات کافی ندارند و قادر نی ستند این شو ها را در
تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند .سیاستگتار اقتصادی نیز دقیقاً بر مبنای شو های پیشبینینشده
نرخ ارز در پی تأثیرگتاری بر درجه گتر نرخ ارز است .با توجه به اهمیت این موضوع ،در مطالعه حاضر
1. Brun- Aguerre
2. Ghosh
3. Ozkan & Erden
4. Razafimahefa
5. Ca’Zorzi
6. Nogueira Junior & Leon-Ledesma
7. Cheikh & Louhichi
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بهجای تمرکز بر اثرات بیثباتی نرخ ارز بر اثرات شکککو های پیشبینینشکککده منفی و مثبت ارزی بر
درجه گتر نرخ ارز تأکید شده است.
 .3پیشینهی تحقیق
مطالعات متنوعی در ارتباط با گتر نرخ ارز بر قیمت واردات صورت گرفته است که در ادامه به برخی از
این مطالعات اشاره میشود.
کامپا و گلدبرگ ) 5225( 1به مطالعه عوامل مؤثر بر درجه گتر نرخ ارز بر قیمت واردات در 52
ک شور  OECDطی دوره زمانی  5223-1322پرداخته ا ست .نتایج ن شان داد که درجهی عبور نرخ ارز
در بلندمدت بی شتر از کوتاهمدت ا ست .برحومی ( )5221با برر سی  54ک شور درحا تو سعه طی دوره
زمانی  5224-1302با اسککتفاده از رویکرد همانباشککتگی پانل دیتا نشککان داد که درجه عبور نرخ ارز در
ک شورهای مختلف متفاوت ا ست و این تفاوت به نرام ارزی مختلف ،موانع تجاری و رژیمهای پولی و
تورمی مربوط می شود .مارازی و شیتس )5221( 5با برر سی اقت صاد امریکا طی دوره زمانی -1325
 5224نشکککان دادند که واکنش قیمت واردات به تغییرات نرخ ارز از  2/2در دههی  1322و  1302به
 2/5در دهههای  1332و  5222کاهش یافته است .سگلوسکی )5212( 3با بررسی  55کشور منتخب
اروپایی طی دوره زمانی  5221-1335نشان داد که شاخص قیمت واردکننده از نرخ ارز بهصورت مثبت
و معناداری تأثیر میپتیرد و نوسککان و بیثباتی نرخ ارز این اثرات را افزایش میدهد .درامانی و تاندوه4
( )5211با بررسی اقتصاد کشور غنا طی دوره زمانی  5212-1332نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر
قیمت واردات در کوتاهمدت کمتر از بلندمدت اسککت .هرناندز و لبلبییسککیوگلو )5215( 2با اسککتفاده از
رویکرد مارکف سوئیچنگ طی دوره زمانی  5224-1302نشان دادند که بیش از  %22از کاهش درجه
عبور نرخ ارز قیمت اتومبیلهای وارداتی به آمریکا تو سط ثبات پولی این ک شور تو ضیح داده می شود.
قوش ( )5213با مطالعه  3ک شور آمریکای التین طی دوره زمانی  1322-5212به روش  SURن شان
داد بیثباتی سیاست پولی ،نرخ تورم ،بیثباتی نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر
درجه عبور نرخ ارز دارد .جیمبورین ،) 5213( 1با بررسکککی کشکککورهای اتحادیه اروپا طی دوره زمانی
 5212-1331با ارویکرد  VARنشکککان داد که نرخ ارز اسکککمی مؤثر بر قیمت کاالهای وارداتی تأثیر
مثبت و معناداری دارد؛ اما اثر آن بر شککاخص قیمت مصککرفکننده و تولیدکننده از نرر آماری معنادار
نی ست .یاناماندرا )5212( 2با ا ستفاده از  ECMو دادههای دورهی زمانی  5213-5223ن شان میدهد
1. Campa & Goldberg
2. Marazzi and Sheets
3. Ceglowski
4. Dramani & Tandoh
5. Hernandez and Leblebicioğlu
6. Jimborean
7. Yanamandra
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درجه عبور نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی در هند در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است و در هر دو
مقطع زمانی ،بیش از واحد ا ست .بهارم شاه 1و همکاران ( )5212به ارزیابی عدم تقارن گتر نرخ ارز در
اقت صاد مکزیک پرداختند .آنها ن شان دادند درجه گتر نرخ ارز بر قیمت م صرفکننده در زمان تقویت
پولی ملی بی شتر از زمان ت ضعیف پو ملی ا ست .کورتویچ 5و همکاران ( ،)5210با ا ستفاده از رویکرد
 ARDLو دادههای ف صلی طی دوره زمانی  5214-5222ن شان دادند که در ک شورهای جنوب شرق
اروپا ،گتر نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت نامتقارن اسککت و همچنین قیمت واردات در کشککورهای در
حا گتار ن سبت به ک شورهای تو سعه یافته ح سا سیت بی شتری به تغییرات نرخ ارز دارد .فوربس 3و
همکاران ( )5210با بررسی اثرات شو های تقا ضا و شو های پولی بر گتر نرخ ارز در انگلیس طی
دوره زمانی  5212:1-1333:1با رویکرد  SVARن شان دادند که گتر نرخ ارز بعد از شو های تقا ضا
کاهش اما با شو های پولی گتر نرخ ارز افزایش پیدا میکند.
شجری و همکاران ( )1304با استفاده از رویکرد  VARو دادههای ساالنه طی دوره زمانی -1302
 1330نشککان داده اسککت درجه عبور نرخ ارز در بلندمدت بیشککتر از کوتاهمدت اسککت و در هر دو دوره
زمانی ،ناقص ا ست .مهرابی ب شر آبادی و همکاران ( )1332با ا ستفاده از رویکرد  VECMطی دورهی
زمانی  1313-1301ن شان دادهاند نرخ ارز در تو ضیح نو سانات قیمت صادرات ن سبت به قیمت واردات
نقش بی شتری دارد .کازرونی و همکاران ( )1331با رویکرد  TVPو دادههای ساالنه  1300-1324به
این نتیجه رسیدند بین شکاف تولید ناخالص حقیقی ،هزینه نهایی شرکای تجاری و بیثباتی نرخ ارز با
درجه عبور نرخ ارز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .اصکککغرپور و مهدیلو ( )1333با رویکرد هم
انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس طی دورهی زمانی  1322-1303نشان دادند درجه عبور نرخ ارز در
محیطهای تورمی باال بی شتر از محیطهای تورمی پایین ا ست .عی سیزاده رو شن ( )1334با دادههای
دوره زمانی1313-1331و رویکرد  VECMن شان داد درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهای صادراتی
و وارداتی در کوتاه مدت و بلند مدت ناقص اسکککت .در بلندمدت درجه عبور نرخ ارز ،افزایش می یابد.
اصکککغرپور و همکاران ( )1334نیز با اسکککتفاده از دادههای دورهی زمانی  1322-1331و رویکرد هم
انبا شتگی جوهان سون-جو سیلیوس ن شان دادهاند درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات ناقص ا ست .در
محیط تورمی باال درجه عبور نرخ ارز کمتر از محیط تورمی پایینتر اسکککت .مصکککباحی و همکاران
( ،)1331با اسککتفاده از مد چرخشککی مارکف طی دوره  1333 :4 -1313 :5نشککان میدهد دو رژیم
قیمت پایین و قیمت باال برای کاالهای وارداتی وجود دارد و در هر دو رژیم درجه عبور نرخ ارز ،بیش
از واحد اسکککت .همچنین بیثباتی درآمدهای نفتی از نرر عقمت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر درجه عبور
دارد .همچنین م صباحی و همکاران ( )1331در مطالعهی دیگری با همان رویکرد فوق ن شان میدهند
1. Baharumshah
5. Kurtović
3. Forbes
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در هر دو رژیم درجه عبور نرخ ارز بیش از واحد اسکککت و همچنین با بروز بیثباتی تورمی در اقتصکککاد
ایران ،درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش مییابد.
نوآوری مطالعه حاضککر در مقایسککه با مطالعات فوق در این اسککت ،که در این مطالعه تأثیر نامتقارن
شو های مثبت و منفی پیشبینینشده نرخ ارز بر قیمت واردات به صورت رژیمی بررسی می شود این
در حالی ا ست که در مطالعات صورت گرفته فوق )1 ،اثرات نرخ ارز بر قیمت واردات به صورت متقارن
در نرر گرفته شده است )5 .همچنین واکنش قیمت واردات به کل تغییرات نرخ ارز بررسی شده است
نه قسککمت پیشبینینشککده آن .این در حالی اسککت که بر اسککاس نرریه انترارات عققیی ،عامقن
اقتصککادی به شککو های پیشبینینشککده واکنش نشککان میدهند نه بخش پیشبینینشککده تغییرات
متغیرها.
 .4مدلهای چرخشی مارکف
برای مد سازی ارتباط بین متغیرهای اقتصادی دچار شکست ساختاری ،همیلتون )1303(1استفاده از
مد های چرخشککی مارکف را پیشککنهاد کرده اسککت .در این مد ها بهصککورت درونزا زمانهای دقیو
شککسکتهای سکاختاری تعیین میشکوند و هیچ محدودیتی از نرر تعداد دفعات تغییرات و مدت زمان
آن ها وجود ندارد (فقحی و هاشکککمی دیزج ،)142 :1303 ،همچنین ،این مد فروث کمتری را بر
توزیع متغیرهای مد تحمیل مینماید و قادر به برآورد همزمان تغییرات متغیرهای م ستقل و واب سته،
مشروط به درونزا بودن وضعیت اقتصاد در هر مقطعی از زمان است (ابونوری و عرفانی-111 :1302 ،
 .)115در حالت کلی برای بررسککی ارتباط بین دو متغیر بر اسککاس مد های چرخشککی مارکف میتوان
یک حالت تعمیمی بهصورت زیر تعریف کرد(مهرگان و همکاران:)2 :1331 ،
()4

(MSIA(K)_ARX(p, q): 𝑦𝑡 = 𝑐(𝑠𝑡 ) + ∑𝑝𝑖 𝑎𝑖 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−𝑝 + ⋯ +
) 𝑡𝑠( 𝑡𝜀 ∑𝑞𝑗 𝛽𝑗 (𝑠𝑡 )𝑋𝑡−𝑞 +

در مد فوق 𝑡𝑦 متغیر وابسککته 𝑋𝑡 ،متغیر مسککتقل و 𝑐 عرث از مبدأ و 𝑡𝜀 جزء اخق مد اسککت.
تمامی عنا صر سمت را ست رابطه ( )4تابعی از متغیر رژیم یا و ضعیت ( 𝑡𝑠) میبا شند 𝑠𝑡 .یک متغیر
تصادفی گسسته و نهفته (غیرقابل مشاهده) است که در طو زمان بر اثر تغییرات نهادی و ساختاری
تغییر میکند و میتواند  Kحالت به خود بگیرید؛ مثقً در مورد متغیر رشد اقتصادی ،وقتی 𝑡𝑠 دو حالت
 1و  5بگیرد این دو حالت وضککعیتهای اقتصککادی رکود و رونو را نشککان خواهند داد .در رابطه ()4
تمامی ضکککرایب متغیر ها در رژیم های مختلف متفاوت می باشکککند ولی هر یک از این اجزا رژیمی،
میتوانند بهصورت غیر رژیمی نیز ظاهر شود.
1. Hamilton
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متغیر تغییر و ضعیت ( 𝑡𝑠) در رویکرد چرخ شی مارکف بهعنوان یک متغیر نهفته (غیرقابلم شاهده)
در الگو ظاهر میشککود .بهدلیل این ویژگی نمیتوان بیان داشککت که در زمان جاری  tبهصککورت دقیو
کدام رژیم رفتاری در اقتصاد حاکم است .بااینوجود ،احتما حاکم شدن یک رژیم مشخص در اقتصاد
در یک زمان مشخص  tبر مبنای زنجیرهی مارکف قابلاندازهگیری است .بهعبارت بهتر صرفاً میتوان
احتما حاکم شدن یک رژیم در اقت صاد را در زمان  tبیان کرد .بر مبنای زنجیره مارکف فرث بر این
اسککت که احتما متغیر گسککسککته  ،stاز احتما مقادیر گتشککته متغیر  stتبعیت میکند .این فرآیند
خودرگر سیو دارای مرتبه محدود (متناهی) ا ست .اگر فرث شود که فرآیند زنجیره مارکف مرتبه او
است ،توابع احتما انتقالی برای  kوضعیت بهصورت زیر خواهد بود:
) 𝑠𝑡 ∈ {1,5, … , 𝐾} , 𝑃 (𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, Ω𝑡−1

()2

𝑗𝑖𝑃 = )𝑖 = 𝑃 (𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, Ω𝑡−1 ) = 𝑃 (𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1
}𝐾 ∑𝑘𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,5, … ,

{

ماتریس احتما انتقاالت( )Pبا تجمیع احتماالت فوق در یک ماتریس افراز شده با مرتبه  K*Kبه
دسککت میآید .هر عنصککر ( 𝑗𝑖𝑃) در ماتریس احتما انتقاالت ،احتما انتقا از وضککعیت (رژیم)  iبه
وضعیت  jرا بیان میکند.
𝐾

()1

, ∑ 𝑃𝑖𝑗 = 1 ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1,5, … , 𝐾} ,2 ≤ 𝑃𝑖𝑗 ≤ 1
𝑗=1

𝑃𝑘1
𝑃𝑘5

⋯
…

⋱
⋮
] 𝑘𝑘𝑃 ⋯

𝑃51

𝑃11

𝑃55

𝑃15

⋮
𝑘𝑃5

⋮

𝑃
𝑘[ 1

برای برآورد پارامترهای الگوهای چرخ شی مارکف از روش حداکثر در ستنمایی ا ستفاده می شود .در
این روش تابع لگاریتم درسکککتنمایی (𝐿𝑔𝑜𝑙) احتما مشکککتر بین وقوع  ytو تمام stها نسکککبت به
پارامترهای تصادفی حداکثر میشود (مینگ کوان.)0-4 :5225 ،1
 .5مدلسازی و تحلیل نتایج
به پیروی از مطالعات تجربی ،مد پایه پدیده عبور نرخ ارز براسکککاس عوامل بنیادین آن و بهصک کورت
تغییرات رژیمی بهصورت زیر است:5

1. Ming Kuan.
 .5در اینجا فرث شده است الگوی قیمتگتاری بنگاههای وارداتی بهصورت تابع درجه او (لگاریتمی -لگاریتمی) است.
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𝐿𝑃𝐼𝑀𝑡 = 𝛼(𝑠𝑡 ) + 𝛽(𝑠𝑡 )𝐿𝐸𝑀𝐴𝑅𝑡 + 𝛾(𝑠𝑡 )𝐿𝑃𝑃𝐼𝑈𝑆𝑡 + 𝛿(𝑠𝑡 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 +
) 𝑡𝑠( 𝑡𝜀 𝜇(𝑠𝑡 )𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 +

که در آن 𝑡𝑀𝐼𝑃𝐿؛ لگاریتم طبیعی شککاخص ضککمنی قیمت واردات به قیمت ثابت  1303در سککا ،t
𝑡𝑅𝐴𝑀𝐸𝐿؛ لگاریتم طبیعی نرخ ارز (دالر بر ح سب ریا ) در بازار آزاد در سا 𝐿𝑃𝑃𝐼𝑈𝑆𝑡 ،t؛ لگاریتم
طبیعی شکککاخص قیمت تولیدات ایاالت متحده امریکا 1به قیمت ثابت  1303در سکککا 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 ،t؛
لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت  1303در سکککا 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 ،t؛ شکککاخص باز بودن
تجاری در سا  tا ست که از در صد ن سبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی حا صل
شده است𝜀𝑡 ،؛ جزء اخق مد در سا  tو 𝑡𝑠؛ نشاندهندهی متغیر وضعیت رژیمی در سا  tاست.
حا اگر شو های مثبت و منفی ارزی از هم تفکیک شود ،میتوان نوشت:
()0

𝑡𝑆𝑈𝐼𝑃𝑃𝐿) 𝑡𝑠(𝛾 𝐿𝑃𝐼𝑀𝑡 = 𝛼(𝑠𝑡 ) + 𝛽(𝑠𝑡 )𝑁𝑆𝐻𝑡 + 𝜏(𝑠𝑡 )𝑃𝑆𝐻𝑡 +
) 𝑡𝑠( 𝑡𝜀 + 𝛿(𝑠𝑡 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜇(𝑠𝑡 )𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 +

که در آن،
𝑁𝑆𝐻𝑡 ؛ شو منفی مربوط به لگاریتم نرخ ارز بازار آزاد در سا  tاست.
𝑃𝑆𝐻𝑡 ؛ شو مثبت مربوط به لگاریتم نرخ ارز بازار آزاد در سا  tاست.
از آنجا که در اقتصکککاد تحوالت غیرقابلپیشبینی در یک متغیر اقتصکککاد بهعنوان شکککو تعریف
میشود ،لتا در اینجا ابتدا الزم بود جز قابل پیشبینی نرخ ارز از کل سری زمانی ارز جدا شود و سپس
جز باقیمانده (پیشبینینشده سری زمانی ارز) مبنای تفکیک شو های منفی و مثبت ارزی قرار گیرد.
بر همین مبنا ،در اینجا ،ابتدا با ا ستفاده از فیلتر هودریک-پر سکات جز روند بلندمدت لگاریتم طبیعی
نرخ ارز پیشبینی شککده اسککت و سککپس جزء چرخهای لگاریتم طبیعی نرخ ارز ( 𝑡𝑅𝐴𝑀𝐸𝐿𝐶) مبنای
تفکیک شو ها بهصورت زیر قرار گرفته است:
|) 𝑡𝑅𝐴𝑀𝐸𝐿𝐶 𝑁𝑆𝐻𝑡 = |𝑀𝑖𝑛(0,
|) 𝑡𝑅𝐴𝑀𝐸𝐿𝐶 𝑃𝑆𝐻𝑡 = |𝑀𝑎𝑥(0,




در نمودار ( )1شککیوهی تفکیک لگاریتم طبیعی نرخ ارز بازار آزاد به دو جز روندی و چرخهای نشکان
داده شککده اسککت .الزم به ذکر اسککت کلیه اطقعات متغیرهای این تحقیو از بانک مرکزی جمهوری
اسقمی ایران اخت شده است .اطقعات مربوط به شاخص بهای تولیدکننده ایاالت متحده نیز از بانک
جهانی اخت شده ا ست و سا پایهی آن به سا  1303تبدیل شده ا ست .حا با برآورد رابطه ()2
میتوان درجه عبور گتر نرخ ارز را بهصورت نامتقارن و تحت رژیمهای رفتاری مختلف بررسی کرد.

 .1در عمده مطالعات تجربی ،این شاخص به عنوان هزینه نهایی تولیدکننده کاالهای وارداتی در نرر گرفته میشود.
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)Hodrick-Prescott Filter (lambda=100
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نمودار  :1سری احتمال وقوع رژیمهای مختلف درجه عبور نرخ ارز
منبع :یافتههای تحقیو

برای جلوگیری از کاذب بودن نتایج رگر سیونی قبل از برآورد این روابط ،ابتدا باید از مانایی متغیرها
اطمینان حاصل شود .براساس جدو ( )1فرضیه صفر آزمون  KPSS1مبنی بر مانایی سری زمانی در
مورد همه متغیرها پتیرفته میشود .براساس این آزمون ،متغیرها در سطح مانا میباشند.
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد KPSS
مقادیر بحرانی در سطح احتمال
11درصد
2/113
2/113
2/113
2/113
2/113
2/342
2/342

5درصد
2/141
2/141
2/141
2/141
2/141
2/413
2/413

یک درصد
2/511
2/511
2/511
2/511
2/511
2/233
2/233

آماره محاسباتی KPSS

متغیر

2/1431
2/1424
2/1553
2/2320
2/1323
2/2221
2/2412

LEMAR
LGDP
LOPEN
LPIM
LPPIUS
NSH
PSH

منبع :یافتههای تحقیو

تخمین مد های چرخشککی مارکف با دو مسککئله روبهرو اسککت؛ او اینکه ،باید تعداد بهینه رژیمها
تعیین شوند برای این کار از معیار  AICا ستفاده می شود .دوم اینکه ،باید ن شان داده شود که ح ضور
متغیر و ضعیت (رژیمی) در مد الزامی ا ست به عبارتی باید فرث صفر مبنی بر خطی بودن مد در
برابر فرث غیرخطی بودن آن (تصکککریح مد چرخشکککی) آزمون شکککود ،برای این کار از آزمون LR5
استفاده می شود .همچنین برای اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در پسماندهای از آزمون
پورتمن 3و برای ناهم سانی واریانس از آزمون  ARCHا ستفاده میگردد (مهرگان و همکاران:1331 ،
1. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
2. Likelihood Ratio test
3. Portmanteau Test.
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 .)3نتایج این آزمونها و نتایج برآورد الگوی چرخ شی مارکف مربوط به رابطه ( )2برا ساس آزمونهای
متکور ،در جدو ( )5آورده شده است.
براسکککاس معیار  AICدر جدو ( ،)5الگوی دو رژیمی با عرث از مبدأ ،ضکککرایب و انحراف معیار
رژیمی () ،)MSIXH(2برای مد تحقیو مناسب تشخیص داده شد .بر اساس نتایج آزمون ARCH
و پورتمن ،مد برآوردی فاقد ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی میباشند .براساس نتایج آزمون LR
نیز ،رویکرد چرخشی دو رژیمی بر مد های خطی ارجح است.
جدول  :2نتایج آزمونها و برآورد مدلهای چرخشی مارکف
نوع مدل
معیار AIC

متغیر وابسته

LPIM
-4/312

)MSIXH(2
2/323
سطح معناداری
2/222
2/343
2/121
2/452
احتما
2/222
2/222
2/224
2/222
2/222
2/222
2/212
2/232
2/241
2/222
2/142
2/212
2/222
2/222

آماره t
-3/552
-55/322
3/112
11/022
0/322
51/522
5/122
5/522
-5/122
-2/142
1/432
5/222
1/432
2/122

رژیم 1
2/123
2/031

رژیم 2
2/320
2/235

رژیمها
رژیم 2
رژیم 1

1/122

11/222

دوام (به سا )

41/21

احتما تجمعی(درصد)
23/43
طبقهبندی رژیمها بر اساس احتماالت هموار شده
1320-1322
1304-1333
1323-1322
1321-1303

آماره
32/030
5/120
3/455
2/123
انحراف معیار
1/345
5/222
2/222
2/533
2/221
2/512
2/542
2/501
1/312
2/310
1/235
2/400
2/243
2/252

ضرایب
-20/412
-15/002
5/131
5/223
1/512
2/132
2/131
2/112
-5/023
-5/154
1/241
1/321
2/522
2/143

Log-likelihood
آزمون
خطی بودن ( )LR
نرما بودن
خودهمبستگی پورتمن
ناهمسانی واریانس ARCH
متغیرهای مستقل
رژیم
صفر
عرث از مبدأ
یک
صفر
LGDP
یک
صفر
LPPIUS
یک
صفر
LOPEN
یک
صفر
NSH
یک
صفر
PSH
یک
صفر
انحراف معیار
یک

دوره t

1334-1332

منبع :یافتههای تحقیو

احتما انتقاالت
دوره t + 1
خصوصیات رژیمها
رژیم صفر
رژیم یک
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برا ساس جدو ( ،)5تمامی متغیرهای مد تحقیو در هر دو رژیم از نرر آماری معنادار ه ستند(به
استثنای ضریب متغیر  PSHدر رژیم صفر) .براساس نتایج مد برآورد شده ،درجهی عبور نرخ ارز در
رژیم صفر در حالت وقوع شو های مثبت ارزی از نرر آماری معنادار نی ست اما در رژیم یک بزرگتر
از یک و از نرر آماری معنادار اسککت ،بهطوریکه با افزایش پیشبینی شککده یک درصککدی در نرخ ارز،
قیمت واردات به میزان  1/321درصککد افزایش خواهد یافت .این در حالی اسککت که در رژیم صککفر،
واردکنندگان با افزایش پیشبینینشده نرخ ارز اقدام به افزایش قیمتها نخواهند کرد بلکه از حاشیهی
سککود خود کم میکنند .در نتیجه شککو های مثبت ارزی تأثیر نامتقارنی بر قیمت واردات در رژیمهای
مختلف قی مت گتاری کاال های وارداتی دار ند .شکککو های منفی پیش بینی نشکککده در هر دو رژیم
قیمتگتاری واردات منفی و از نرر ارزش مطلو بزرگتر از واحد ه ستند .برا ساس این ضرایب ،قیمت
واردات با کاهش پیشبینینشککده یک درصککدی در نرخ ارز بهترتیب در رژیم صککفر و یک  5/023و
 5/154درصککد کاهش پیدا خواهد کرد .براسککاس این ضککرایب نیز نتیجه شککو های منفی ارزی تأثیر
نامتقارنی بر قیمت واردات در رژیمهای مختلف قیمتگتاری کاالهای وارداتی دارند .مقایسکککه اندازه و
عقمت ضکککرایب شکککو های منفی و مثبت ارزی در هر دو رژیم قیمت گتاری نشکککان میدهد که
شککو های منفی و مثبت نرخ ارز در رژیمهای مختلف از نرر عقمت و اندازه اثرات متفاوت بر قیمت
واردات اسکت و البته واکنش به شکو های منفی پیشبینینشکده شکدیدتر اسکت .براسکاس این نتایج
میتوان بیان کرد که شککو های منفی و مثبت اثرات نامتقارنی درونرژیمی و بینرژیمی دارند .عمدتاً
در زمان افزایش نرخ ارز ،واردات گرانتر می شود و دولتها برای حمایت از تولیدات مبتنی بر واردات و
همچنین ممانعت از کاهش واردات کاالهای اساسی (که تولید داخل آنها توان پاسخگویی به تقاضای
داخلی را ندارد) ،الجرم اقدام به اعطای یارانه های ارزی به واردکننده ها میکنند .بر مبنای نتایج این
مطالعه ،دولت در چنین شرایطی برای تعیین میزان یارانه ارزی ،ضروری ا ست به رژیم قیمت واردات
توجه داشته باشد اگر در رژیم صفر قرار داشت ضرورتی ندارد یارانه پرداخت کند چرا که قیمت واردات
به شو مثبت ارزی واکنش معناداری ن شان نمیدهد .در نتیجه با افزایش نرخ ارز ،دولت فقط باید در
رژیم یک به واردات کاالهای متکور یارانه ارزی تخصککیص دهد .در زمان شککو های منفی وارداتی،
زمانی که این شو ها شدید با شد انترار بر این ا ست که دولت برای حمایت از تولید داخل ،بر روی
واردات کاالهایی که م شابه آنها در داخل تولید می شود تعرفه و ضع کند .برا ساس نتایج این مطالعه
میتوان بیان دا شت که اگر قیمت واردات در رژیم صفر قرار دا شته با شد باید تعرفههای بی شتری در
مقایسه با وضعیت رژیم یک بر واردات کاالهای متکور وضع شود.
سایر ضرایب برآورد شده ن شان میدهند که افزایش یک در صدی در میزان تولید ناخالص داخلی
(تقاضککای داخلی کاالها و خدمات) ،شککاخص قیمت تولیدکنندگان در خارج (ایاالت متحده) و باز بودن
تجاری در رژیم صکفر باعث افزایش  1 /512 ، 5 /131و  2/131درصکدی قیمت واردات میشکود و در
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رژیم یک این ارقام بهترتیب برابر با  2/132 ،5/223و  2/112درصد است .بر این اساس میتوان گفت
در رژیم یک بهترتیب شکککاخص قیمت تولیدکننده کشکککورهای خارجی ،تولید ناخالص داخلی یا همان
ف شار تقا ضای داخلی ،شو های منفی ارزی ،شو های مثبت ارزی و باز بودن تجاری نقش اسا سی
در تعیین قیمت واردات دارند .در رژیم صککفر نیز این اولویت برقرار اسککت فقط با این تفاوت که اثرات
شو های مثبت ارزی در رژیم صفر از نرر آماری معنادار نیست.1
براسکککاس توابع احتما انتقاالت در جدو ( ،)5اگر الگوی قیمتگتاری واردات در زمان  tدر رژیم
صفر قرار گیرد به احتما  32/0درصد در سا بعد در همان رژیم باقی میماند و به احتما  3/5درصد
به رژیم یک انتقا پیدا میکند و اگر در رژیم یک قرار گیرد به احتما  03/1درصد در سا بعد نیز در
رژیم یک خواهد بود و به احتما  12/3درصد به رژیم صفر انتقا پیدا میکند .همچنین متوسط دوره
دوام رژیم صفر  11/2سا و رژیم یک  1/12سا است .بر اساس توابع احتما تجمعی صرفنرر از
اینکه الگوی قیمتگتاری واردات در سا قبل در چه رژیم قرار گیرد به احتما  23/43درصد در رژیم
صفر و به احتما  41/21در صد در رژیم یک قرار دارد .طبقهبندی رژیمها برا ساس احتماالت هموار
شده ن شان میدهد که الگوی قیمتگتاری واردات به احتما خیلی زیاد طی دورههای زمانی - 1320
 1322و  1333-1304در رژیم صفر و طی دورههای زمانی  1303-1321 ،1322-1323و 1332-1334
در رژیم یک قرار دا شته ا ست .در نمودارهای ( )5احتما وقوع رژیمهای مختلف رفتاری در طی زمان
ترسیم شده است.
برای بررسی نمودار ( )5میتوان از نمودار ( )3کمک گرفت .در نمودار ( )3لگاریتم طبیعی شاخص
قیمت واردات به تفکیک رژیم صفر و یک براساس الگوی برآورد شده در جدو ( )5محاسبه شده است.
براساس این نمودار رژیم یک نشاندهنده رژیم قیمتی باالی واردات و رژیم صفر نشاندهندهی رژیم
قیمت پایین واردات است .لتا تطبیو نمودارهای ( )5و ( )3نشان میدهد که در دورههای 1322-1320
و  1333-1304رژیم قیمت پایین واردات و طی دورههای زمانی  1303-1321 ،1322-1323و -1334
 1332رژیم باالی قیمت واردات در اقتصاد ایران حاکم بوده است.

 . 1حساسیت باالی قیمت واردات به تولیدناخالص داخلی موید وابستگی قابلتوجه تولید در کشور به واردات کاالهای اولیه و واسطهای و سرمایهای
است .دادههای آماری در کشور نیز این موضوع را تأیید میکنند.
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نمودار  :2سری احتمال وقوع رژیمهای مختلف درجه عبور نرخ ارز
منبع :یافتههای تحقیو
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نمودار  :3ترسیم لگاریتم طبیعی شاخص قیمت واردات به تفکیک رژیمها
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نتیجهگیری
هدف مطالعهی حا ضر ،برر سی اثرات نامتقارن شو های نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با در نرر
گرفتن رژیم های رفتاری مختلف قیمت گتاری واردات بود .در اب تدا با اسکککت فاده از فیلتر هودر یک-
پر سکات ،کل سری زمانی نرخ ارز طی دوره زمانی  1332-1325به جزء بلندمدت (پیشبینی شده) و
چرخهای (پیشبینین شده) تجزیه شد ،سپس جزء چرخهای مبنای تفکیک شو های پیشبینین شده
منفی و مثبت ارزی قرار گرفت .در ادامه تأثیر این شککو ها به همراه سککایر عوامل بنیادین (تقاضککای
داخلی ،باز بودن تجاری و قیمت تولیدکننده کاالهای وارداتی در خارج) بر قیمت واردات با اسککتفاده از
رویکرد چرخشی مختلف برآورد شد.
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آزمونهای آمار ن شان داد که برای برآورد مد تحقیو رویکرد  MSIXHدو رژیمی نتایج کاراتری
به همراه دارد .بر مبنای نتایج مد  ،MSIXHدرجهی گتر نرخ ارز بر قیمت واردات از الگوی رفتاری
دو رژیمی تبعیت میکند .بر مبنای ضرایب برآورد شده ،شو های مثبت و منفی نرخ ارز از نرر اندازه
و عقمت در هر دو رژیم قیمتگتاری اثرات نامتقارنی بر قیمت واردات دارند .در رژیم صکککفر شکککو
مثبت پیشبینین شده نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد ولی تأثیر آن در رژیم یک بزرگتر
از واحد ( )1/321و از نرر آماری معنادار اسکککت .شکککو های منفی پیشبینینشکککده در هر دو رژیم
قیمت گتاری واردات منفی و از نرر ارزش مطلو بزرگتر از واحد هسکککتند .قیمت واردات با کاهش
پیشبینینشده یک درصدی در نرخ ارز به ترتیب  5/023و  5/154درصد در رژیم صفر و یک کاهش
پیدا میکند .در کل واکنش قیمت واردات به شو های منفی پیشبینینشده در مقایسه با شو های
مثبت هماندازه شدیدتر ا ست .در بین سایر عوامل بنیادین نیز بهترتیب هزینه تمام شده تولید کاالهای
وارداتی در خارج ،فشکککار تقاضکککای داخلی و باز بودن تجاری در تعیین قیمت واردات در هر دو رژیم
قیمت گتاری واردات اهمیت دارد .با تغییر یک درصکککدی در تولید ناخالص داخلی ،شکککاخص قیمت
تولیدکنندگان در خارج و باز بودن تجاری در رژیم صکککفر باعث افزایش  1 /512 ، 5 /131و 2/131
درصدی و در رژیم یک افزایش  2/132 ،5/223و  2/112درصدی در قیمت واردات می شود .براساس
احتما انتقاالت نیز ،احتما تداوم رژیم صککفر طی دو دوره متولی  32/0درصککد و عدمتداوم آن 3/5
در صد ا ست .همچنین احتما تداوم رژیم یک طی دو دوره متوالی  03/1در صد و عدمتداوم آن 12/3
در صد ا ست .در کل احتما قرار گرفتن الگوی قیمتگتاری واردات در رژیم صفر برابر  23/43در صد
با دورهی دوام  11/2سا و احتما واقع شدن رژیم یک برابر با  41/21در صد با متو سط دوره دوام
 1/12سا است .بر اساس احتماالت ،اقتصاد تمایل دارد در رژیم صفر به تعاد برسد.
براساس اثرات شو های پیشبینینشده منفی و مثبت ارزی ،درجهی گتر نرخ ارز بر قیمت واردات
بهصککورت نامتقارن شکککل میگیرد .دراینبین تأثیر شککو های پیشبینینشککده منفی در مقایسککه با
شککو های مثبت هماندازه بیشککتر اسککت .ازاینرو ،اگر بانک مرکزی بتوانند از محل قاعدهمند کردن
سککیاسککتهای ارزی حسککن شککهرت ایجاد کنند ،از محل این حسککن شککهرت میتوانند اقدام به ایجاد
شککو های پیشبینینشککده در بازار ارز کرده و از این طریو بازار ارز را با اهداف اقتصککادی همسککو
میکنند .در شرایط جاری ،عوامل بازار ن سبت به سیا ستهای ارزی خوشبین نی ستند و این امر منجر
به اثربخشی ضعیف سیاستهای ارزی شده است .بهطوریکه ،زمانی که بانک مرکزی اقدام به اعقم
نرخ ارز رسمی کمتر از نرخ ارز آزاد میکند؛ نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا نمیکند .این امر دقیقاً منطبو
با نرریه انترارات عققیی در اقتصککاد اسککت .با توجه به این امر ،پیشککنهاد میشککود بانک مرکزی در
را ستای حمایت از بنگاههای واردکننده کاالهای ا سا سی و همچنین تولیدکنندگانی که نیازمند واردات
هسککتند ،بیش از هر چیزی با قاعدهمند کردن سککیاسککتهای ارزی و شککیوه مداخله در بازار ارز حسککن
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شکککهرت خود را بهبود دهد .منرور از قاعده مندی این اسکککت که نرخ ارز رسکککمی بر مبنای عوامل
تعیینکنندهی آن تعیین شککود (مثقً بر مبنای ذخایر بانک مرکزی و تفاوت سککطح قیمتهای داخلی و
خارجی) .با قاعدهمندی سیاستهای ارزی و مداخله در بازار ارز ،از یکسو بنگاههای واردکننده استراتژی
و سیاست قیمتگتاری بلندمدتتر را دنبا میکنند و کمتر به تعدیقت در افو زمانی کوتاهمدت دست
میزنند .همچنین ،تولید وابسته به واردات نیز قادر به برنامهریزی بلندمدت در تولید و استخدام نهادهها
خواهد بود .از دیگر سو ،افزایش ح سن شهرت بانک مرکزی منجر به مؤثر واقع شدن سیا ستهای
بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز میشود.
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Asymmetry of Exchange rate pass-through Shocks on Import prices with an
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Abstract
The main purpose of this study is to review the asymmetry of exchange rate passthrough shocks on import prices with an emphasis on regime change during 1974
- 2016. Thus, the Hodrick-Prescott filter has been used to detect an unanticipated
exchange rate and Markov switching model to regime changes. The findings of
this study show that the import price in Iran follows a two-regime model, and the
unpredictable negative and positive exchange shocks are asymmetrically involved
in the formation of the degree of exchange rate pass-through on the import price
in each of the pricing regimes. So that the effect of negative shocks is more severe
compared to the same shocks. The prime cost on the production of imported goods
in outside of the country, domestic demand and commercial openness also have a
positive and significant impact on import prices in both price regimes.
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