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چکیده
با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیرۀ تولید در زیربخشهای اقتصادی به تجارت بینالملل ،نوسااانات
نرخ ارز میتواند تأثیرات گستردهای بر تجارت و بهتبع آن بر ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی داشته باشد.
از اینرو ،هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی در
ایران است .بدینمنظور از دادههای سری زمانی در دورۀ  1350-96ه.ش .مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی
و  12زیربخش منتخب استفاده شده است .برای برآورد ضرایب ،نخست نوسانات ناارخ ارز بااا اسااتفاده از روش
 TV-GARCHو تکانۀ تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سا ض ضاارایب مااد بااا
استفاده از الگوی  ARDLبرآورد شده است .نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی بااا ضاارایب
متغیر در طو زمان پیروی میکند .نوسانات نرخ ارز رابطۀ منفی و معناااداری در کوتاهماادت و بلندماادت باار
ارزشافزودۀ بخش صنعت داشته است ،نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزشافزودۀ بخش خدمات نداشااته
و در کوتاهمدت و بلندمدت رابطۀ مثبت و معناداری بر ارزشافزودۀ بخش معدن داشته است .همچنین رابطا ۀ
نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخشهای صنعت نظیر مواد غذایی ،خوراکیها و آشااامیدنیها مثباات و معنااادار
بهدست آمده است.
کلیدواژهها :نوسانات نرخ ارز ،رشد اقتصادی ،ارزشافزوده ،زیربخشهای اقتصادی.
طبقهبندی .E23, F31, O16, O40 :JEL
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 .1مقدمه
مفهوم نوسانات نرخ ارز پس از فروپاشی توافق «برتن وودز» 1و همزمان با شدتگرفتن نوسانات در نرخ ارز بسیار
موردتوجه قرار گرفته است .از آن زمان بهبعد مباحث گستردهای در رابطه با موضوع نوسانات نرخ ارز و تأثیر بالقوهی آن
بر رفاه ،تورم ،تجارت بینالملل و همچنین نقش آن در ارزیابی امنیت فضای اقتصادی ،سوددهی ،مدیریت ریسک و
تحلیل سرمایهگذاری مطرح شد .بهتبع آن ،مدل های تجربی زیادی در ادبیات مالی جهت بررسی اثر این نوسانات در

مناطق و کشورهای مختلف ،بسط و توسعه یافتند (سندوال.)2006 ،2
بررسی روند نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که در  4دهۀ اخیر نوسانات نرخ ارز و همچنین شکاف میان نرخ
رسمی و نرخ بازار غیررسمی همواره از چالشهای اقتصادی و سیاستگذاری بوده است .سیستم نرخ ارز در قبل از
انقالب به صورت میخکوب بوده و در عمل نوسانات قابلتوجهی در این دوره وجود ندارد .پس از انقالب و با شروع
جنگ و مشکالت در فروش نفت ،کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش در نرخ ارز گردید؛ بههمین دلیل ،سیاستگذار
اقدام به تعیین نرخهای چندگانه برای ارز نمود .با این حال نخستین جهش و نااطمینانی شدید پس از جنگ در سالهای
 1373 -1372ه.ش .رخ داد و تأثیر تکانههای آن در سالهای بعد نیز در اقتصاد تداوم داشت .تکانههای شدید بعدی در
نرخ ارز در ابتدای دهۀ  1390و تکانۀ اخیر در سال  1398شروع شده است ،بیشتر ناشی از تحریمهای شدید بر اقتصاد
ایران و کاهش شدید درآمدهای ارزی است.
متأسفانه نوسانات نرخ ارز بهخصوص در دهۀ  90ه.ش .باعث ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد شده و بهدلیل همراهی
با مشکالت انتقال ارز ناشی از تحریم که موجبشده دسترسی مناسب به کاالها سرمایهای و واسطۀ صورت نگیرد ،باعث
ایجاد تکانههای شدید در تولید گردیده است .عالوهبر این ،بهدلیل مشکالت ناشی از تحریم و عدم دسترسی به کاالهای
موردنیاز ضرورت توجه به تولید داخل در راستای تأمین نیازهای جامعه اهمیت دوچندانی یافته است؛ از اینرو ،شناسایی
میزان و چگونگی تأثیرپذیری تولید و ارزشافزوده از نوسانات نرخ ارز ،بهخصوص در زیربخشهای اقتصادی از اهمیت
زیادی برخوردار است.
با توجه به اهمیت نرخ ارز و تأکید ادبیات نظری بر تأثیرگذاری وسیع نوسانات این متغیر بر اقتصاد ،هدف اصلی این
پژوهش بررسی آسیبپذیری زیربخشهای اقتصادی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز است .از اینرو ،در ادامه و بخش
دوم به مروری برادبیات موضوع اختصاص یافته است .در بخش سوم ،روش تحقیق و دادههای پژوهش معرفی میشوند.
در بخش چهارم نتایج حاصل از برآورد الگو ارائه میشوند و درنهایت ،دربخش پنجم بحث و نتیجهگیری پژوهش ارائه

شده است.
 .2ادبیات موضوع
 .2-1ادبیات نظری
نرخ ارز بیش از هر متغیر دیگری در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر
متغیر دیگری زمینۀ رشد اقتصادی ازطریق کانال توسعۀ صادرات را فراهم آورد .همچنین از آنجاییکه نوسان در نرخ ارز
نوسانات زیادی در بخش تجارت خارجی و همچنین ترازپرداختها ایجاد میکند ،میتواند تأثیرات وسیعی بر اقتصاد

1. Bretton Woods Agreement
2. Sandoval
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داشته باشد .امروزه بهدلیل تغییر و تحولهای عمیق در نظامهای ارزی ،متغیر نرخارز بیش از گذشته بهعنوان عامل
کلیدی و مهم در سیاستگذاری اقتصادی خودنمایی میکند (جعفری.)1388 ،
دالیل متعددی وجود دارد که براساس آنها انتظار میرود رابطهای منفی بین رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز
وجود داشته باشد« .کالوو» و دیگران ،)1996( 1اظهار داشتند که نوسان در نرخ ارز حقیقی مؤثر ممکن است با افزایش
مخارج مالی خارجی در حالتی که نرخ ارز باال برود باعث تحمیل بار اضافی ناشی از تأمین اعتبارات خارجی شده و ارزش
واقعی بدهیهای خارجی را افزایش میدهد که بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت .همچنین« ،دکسیت» و
«پندیک» ،)1994( 2ادعا کردند که نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز ،تا حدود زیادی میتواند بر تعویق تصمیمات
سرمایهگذاران جهت انجام سرمایهگذاریهای غیرقابل بازگشت ،مؤثر میباشد« .کوتانی» و دیگران ،)1990( 3نیز
نشاندادند که نوسان نرخ ارز حقیقی مؤثر ،سرمایهگذاران را مجبور به پرداخت هزینههای تعدیل ناشی از جابهجایی بین
کشورهای مختلف یا بین بخشهای قابل تجارت یا غیرقابل تجارت میکند و این امر باعث افزایش هزینۀ واقعی
سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش میزان بازدهی ناشی از آن میشود و نهایتاً در بلندمدت ازطریق کاهش حجم واقعی
سرمایهگذاری باعث کندشدن رشد اقتصادی خواهد شد.
درمجموع ،ادبیات نظری و تجربی تأکید دارند که نااطمینانی نرخ ارز میتواند تأثیرات شدیدی بر متغیرهای
اقتصادکالن داشته باشد .نوسان نرخهای ارز میتواند با ایجاد شرایط نامطمئن و متزلزل در سود ناشی از مبادلههای
بینالمللی ،سبب کاهش تجارت و همچنین کمتحرکی جریان سرمایه ازطریق کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای
خارجی ،بههم خوردن سبد داراییهای مالی ،باالرفتن قیمت کاالهای قابلمبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات
پیشبینینشدۀ نرخ واقعی ارز شود (بصیرت و همکاران .)1394 ،همچنین ،نوسانات نرخ ارز تقاضای کل اقتصاد را
ازطریق واردات ،صادرات و تقاضای کل پول و نیز عرضۀ اقتصاد را از کانال هزینۀ کاالهای واسطهای وارداتی تحتتأثیر
قرار میدهد؛ بنابراین برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت بستگی به شرایط اولیۀ اقتصادی کشورها دارد که ممکن است
موجبات افزایش هزینههای تولید یا بهاصطالح تورم وارداتی را فراهم نماید (کازرونی و همکاران.)1390 ،
شواهد تئوریکی در مورد ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی را در مفاهیم اقتصاد خُرد نیز میتوان یافت با این استدالل که
نوسانات کمتر در نرخ ارز میتواند هزینههای پایینتری را در مبادالت تجاری بین کشورها به همراه داشته باشد.
ازطرفی ،افزایش مبادالت میتواند در سطح کالن این امکان را فراهم کند که حجم ورودی جریان سرمایه به کشورها
افزایشیابد که این اتفاق بهطورقطع زمینه را برای ارتقای رشد اقتصادی فراهم مینماید ( فرانکل و رز.)2002 ،4
یکی دیگر از اثرات نااطمینانی نرخ ارز ،در فشارهای ناشی از تعهدات بدهیهای خارجی کشورهای درحال توسعه
نمود پیدا میکند .از آنجاییکه اغلب کشورهای درحال توسعه ،وامگیرندهای خالص هستند؛ بنابراین ،تغییر در نرخ ارز
هزینۀ واقعی بدهیهای آنها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد؛ برای مثال ،یک افزایش شدید در ارزش دالر باعث
افزایش شدید مقدار بدهیهای خارجی اینکشورها است .بنابراین ،نوسانات شدید نرخ ارز نحوۀ تخصیص بودجه برای
اهداف توسعهای را تحتالشعاع قرار میدهد .با اینوجود« ،فرانکل» و «روبینی» )2001( 5نشاندادند که تأثیر نهایی
نوسان نرخ ارز دارای ابهام است زیرا تغییرات در همه کشورهای درحال توسعه در یک جهت اتفاق نمیافتد .به طور کلی،
1. Calvo et al.
2. Dixit & Pindyck
3. Cottani et al.
4. Frankel & Rose
5. Frankel & Roubini
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تغییرات نرخ ارزبسته به نوع کانالهای اثرگذاری ممکن است رشد اقتصادی را در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی
تحتتأثیر قرار دهد.
 .2-2ادبیات تجربی
مطالعات تجربی متعددی در رابطه با بررسی تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای واقعی اقتصاد در کشورهای مختلف
صورت گرفته است .مطالعات تجربی صورتگرفته در این زمینه ،بهدلیل وجود نوع سیستمهای ارزی متفاوت (شناور،
ثابت یا مختلط و ،)...زمان و شرایط متفاوت مطالعه و روشهای مختلف تجزیه و تحلیل بهکار رفته اغلب نتایج متفاوتی
بههمراه داشتهاند .در جدول ( )1بهصورت اجمالی به برخی از مطالعات صورت گرفته اشاره شده است.
جدول  .1ادبیات تجربی در داخل و خارج از کشور
نویسندگان
ایزدی و ایزدی،
1387

روش تحقیق
روش خودتوضیح با
وقفههای گسترده
)(ARDL

روش محاسبه
نااطمینانی ارز
مدل کوتانی
(برآورد انحراف نرخ
ارزاز مسیر تعادلی)

کریمی موغاری و
همکاران1393 ،

سریزمانی
ساختاری

تغییرات سالیانۀ ارز

کوچکزاده و
جالیی1393 ،

دادههای تابلویی

گارچ

بصیرت و
همکاران1394 ،

دادههای تابلویی

تغییرات نرخ واقعی
ارز

یاوری و
همکاران1395 ،

مدل خودرگرسیون
برداری ساختاری با
متغیرهای برونزا
)(SVARX

ضریب تغییرات سه
ماهۀ نرخ ارز

اهم نتایج
اثرمنفیییی انحیییراف نیییرخ ارزواقعیییی از مسییییرتعادلی در
ارزشافزودۀ بخیش صینعت واثیر مثبیت شیاخص نسیبی
عرضۀ محصوالت صنعتی بر ارزشافزودۀ بخش صنعت و
تأیید وابستگی بخش صنعت به درآمدهای ارزی نفتی.
کاهش نرخ واقعی ارز اثرات متفاوتی بیر زییر بخشهیای
مختلف صنعت داشت و آندسته از صنایعی کیه بیه میواد
اولیه و سرمایۀ خارجی وابستهاند ،ازاین سیاست بهره برده
و صنایعی که به مواد اولیۀ خارجی وابسته نبودند ،بهسمت
نابودی کشانده شدهاند.
نااطمینییانی نییرخ ارز تییأثیر منفییی و معنییاداری بییر رشیید
بخشهییای اقتصییادی دارد و اییین تییأثیر در بخشهییای
صنعت ،معدن ،کشاورزی ،حملونقل وارتباطیات ،هتیل و
رستوران و بخش ساختمان بیهترتیب بیا ضیرایب ،-0.51
 -0.23 ،-0.24- ،-0.27 ،-0.35 ،-0.40بییییش ازسیییایر
بخشها بوده است.
اثرمتقابل نوسان نرخ ارز و توسعۀ مالی بیر رشداقتصیادی
مثبت بوده اما ازنظر آماری معنادار نیسیت .همچنیین ،اثیر
نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی و معنا داراست.
تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر تولید در اقتصاد ایران تأیید
شده است .هنگامی که نوسانات نرخ ارزافزایش مییابید و
در این شرایط واردات کاهش یافته است ،مییزان شیاخص
قیمتی مصرف کننده و نرخ ارز بهطور قابلتوجهی افزایش
مییابد.
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1396

 EGLSو
انگل-گرانجر

گارچ ،هدریک و
پرسکات

طهرانچیان و
همکاران1397 ،

روش
خودرگرسیون
آستانهای TAR

گارچ

الگوهای سری
زمانی برای هر
کشور و پال دیتا
برای ترکیب
کشورها

گارچ

وش و لین،
22018

روش خودتوضیح
برداری

تغیرات نرخ ارز

جانوس و
ریراکریکتون،
2015

پانل دیتا

تغییرات قیمت
واقعی نرخ ارز

باجو-روبیو و
همکاران،

12020
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نییرخ ارز مییؤثر واقعی،اثییرات متفییاوتی برزیییر بخشهییای
مختلییف صیینعت داشییته ،در حییالی کییه نااطمینییانی آن،
اثرمتفییاوتی برارزشافییزوده زیربخشهییا نییدارد .درنتیجییه
باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها ،نمیتوان ازسیاست
ارزی واحدی دربخش صنعت ،استفاده کرد.
نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه ،اثر خنثیی و
مقادیر بیش از سطح آستانه ،اثر منفی بر تولید در بخیش
صنعت داشته است .در بخیش خیدمات ،بیا وجیودی کیه
نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه ،تیأثیر منفیی
بر تولید این بخش داشیته اسیت امیا در مقیادیر بیاالتر از
سطح آستانه این اثر مثبت بوده است .اثر نوسانات نرخ ارز
بر تولید بخش کشاورزیناخنثی بوده است.
نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز تأثیر مشیخص و
قاطعی بر صادرات این کشورها نداشته است .نویسیندگان
نتیجه گرفتهاند که توسعۀ بازارهای مالی مانع از بروز تأثیر
منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات در ایین کشیورها بیوده
است.
با وجیودی کیه کیاهش نیرخ ارز موجیب افیزایش تولیید
ناخالص داخلی شده اما افزایش نرخ ارز تأثیری بیر تولیید
نداشته است.
کاهش نوسیانات نیرخ ارزبیه انیدازه ییک انحیراف معییار
میتواند تا  0/2درصد نرخ رشد اقتصاد را افزایش دهد .در
این پژوهش اثبات شد که ثبات نیرخ ارز حقیقیی میؤثر و
همچنین پذیرش پیمان ییورو ،نقشیی کلییدی در ارتقیای
رشد اقتصادی کشورهای عضو  OECDدارد.

ماخذ :یافتههای پژوهش.

این پژوهش در دو حوزه نسبت به سایر مطالعات صورت گرفته متمایز است؛ نخست ،روشهای واریانس
ناهمسان شرطی تعمیمیافته )GARCH( 3بیشترین کاربرد را در ادبیات تجربی محاسبه نوسانات نرخ ارز داشته
است .با اینحال ،یکی از معایب این روش داشتن ضرایب ثابت است و الگوهای گارچ با ضرایب ثابت نمیتوانند برآورد
مناسبی از رفتار واریانس شرطی در طول زمان داشته باشند .از اینرو ،در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از
الگوی گارچ با ضرایب متغیر در طول زمان  TV-GARCH4محاسبه و استخراج میگردد.

1. Bajo-Rubio et al.
2. Wesh & Lin
3. Generalised Auto-Regressive Conditional Hetroskedasticity.
4. Time Varying GARCH
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دوم ،ادبیات تجربی موجود بیشتر به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و ارزشافزودۀ کل پرداخته است و بهندرت
زیربخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .در مطالعاتی نظیر «کریمی موغاری» و همکاران ( )1394که
زیربخشها نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند ،تمرکز صرفاً بر چند زیربخش منتخب صنعتی بوده است .در این مطالعه
زیربخشهای صنعتی و خدماتی و بهعبارت دیگر زیربخشهای با تولیدات قابل تجارت و غیرقابل تجارت مورد بررسی
قرار گرفتهاند.
 .3روش تحقیق و معرفی دادهها
این پژوهش ازنظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و ازنظر روش تحقیق و نحوۀ گردآوری دادهها در
دستۀ پژوهشهای توصیفی و تحلیل همبستگی ازنظر تحلیل رگرسیونی قرار میگیرد.
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی است .در ادامه با استفاده از
روشهای سری زمانی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تولید و ارزشافزودۀ بخشهای مورد بررسی قرار میگیرد .بدینمنظور
از بسط الگوی ارائه شده توسط «کوتانی» و همکاران ( )1990در چارچوب رابطۀ زیر استفاده خواهدشد.
(𝑆𝐸𝑉𝐴𝐿 = 𝑓(𝑃𝑃, 𝑅𝑂𝑖𝑙, 𝐺𝐷𝑃, 𝐸𝑋𝑉𝑂𝐿, 𝑃𝑅𝐿𝑂𝐴𝑁, 𝐷𝐷, 𝐷𝑆𝐴) )1
که در این رابطه 𝑆𝐸𝑉𝐴𝐿 :بیانگر ارزشافزودۀ بخش و یا زیربخش اقتصادی 𝑃𝑃 ،شاخص نسبی قیمت تولیدکنندۀ
بخش موردنظر 𝑅𝑜𝑖𝑙 ،درآمدهای نفتی 𝐺𝐷𝑃 ،تولید ناخالص داخلی 𝐸𝑋𝑉𝑂𝐿 ،نوسان نرخ ارز𝑃𝑅𝐿𝑂𝐴𝑁 ،
ماندۀ اعتبارات بخشخصوصی 𝐷𝐷 ،تکانۀ تقاضای کل و 𝐴𝑆𝐷 متغیر مجازی تحریم است.
از آنجایی که دادههای مورداستفاده در این پژوهش دارای بُعد زمانی هستند ،در این پژوهش از آزمون دیگیفولر
تعمیمیافته بهمنظور بررسی مانایی متغیرهای پژوهش استفاده خواهد شد و سپس با استفاده رویکرد خودبازگشتی با
وقفههای توزیعی ضرایب برآورد میشوند.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی فرضیههای پژوهش ،ابتدا الزم است نوسانات نرخ ارز بهصورت یک متغیر کمّی
و دقیق اندازهگیری شود .در علم اقتصادسنجی روشهای مختلفی برای محاسبۀ نوسانات معرفی شدهاند؛ این روشها در
طیف وسیعی از واریانس ساده تا انواع روشهای واریانس ناهمسانی شرطی قرار دارند.
در الگوهای اقتصادسنجی سنتی ،ثابت بودن واریانس جمالت اخالل همواره یکی از فروض اصلی و کالسیک
اقتصادسنجی بهحساب میآید« .انگل» ،)1982( 1برای رهایی از این فرض محدودکننده روش جدیدی موسوم به
 ARCH2را پایهگذاری کرد .در این روش فرض بر این است که جملۀ تصادفی دارای میانگین صفر و بهطور سریالی
غیرهمبسته ولی واریانس آن با فرض وجود اطالعات گذشته خود ،متغیرشکل میگیرد.
غالباً زمانیکه موضوع ،اندازهگیری میزان نوسانات یک متغیر اقتصادی باشد تمایل به استفاده از مدلهای گارچ
( )GARCHبیش از سایر مدلهاست .ازمیان مدلهای خانواده گارچ ،مدل ) GARCH(1,1محبوبتر است که
بهشکل زیر فرموله میشود:
2
2
2
(𝜎𝑡 = 𝜔 + 𝛼𝜀𝑡−1 + 𝛽𝜎𝑡−1 𝜔, 𝛼𝑎𝑛𝑑𝛽 ≥0 )2

1. Engle
2. Auto-Regressive Conditional Hetroskedasticity
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2
 𝜀𝑡−1نوسان دورۀ قبل را نشان
بهطور کلی اگر  𝛼 + 𝛽 ≤ 0مدل دارای ایستایی ضعیفی است 𝜔 .میانگین است و
2
 𝜎𝑡−1واریانس شرطی دورۀ قبل را نشان میدهد (لی و نین.)2017 ،1
میدهد ،درحالیکه
ضرایب در الگوهای گارچ برای کل دوره ،ثابت درنظر گرفته میشود .این رویکرد در مورد سریهای زمانی کوتاهمدت
ممکن است مفید باشد ،اما در بلندمدت ،در برخی از دورهها شکستهای ساختاری و تغییرات ناگهانی باعث میشوند
ضرایب برآورد شده برای تمامی طول دوره مناسب نباشد و کارایی الزم را نداشته باشند (آمادو و تراسویرتا.)2014 ،2
بدینمنظور ،یک الگوی نوسانات تصادفی در میانگین ( )SVMبراساس الگوی معرفیشده توسط «کوپمن» و
«هوآلسپنسکی» )2002( 3که توسط «چان» )2015( 4بسط داده شده است ،برای نوسانات نرخ ارز در ایران مورد استفاده
قرار میگیرد .در این پژوهش به تبعیت از چان ( )2015بهمنظور برآورد ضرایب در طول زمان از رویکرد زنجیرۀ
«مارکوف مونت کارلو» )MCMC( 5استفاده خواهد شد .بدینمنظور ،با استفاده از رویکرد بیزین و یک الگوریتم زنجیرۀ
مارکوف برای شبیهسازی توابع پیشین مشترک 6استفاده میشود .برای متغیر 𝑡𝑦 خواهیم داشت:
𝑦
𝑦
(𝑦𝑡 = 𝑋𝑡’ 𝛽𝑡 + 𝛼𝑡 𝑒 ℎ𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝜀𝑡 ~Ν(0, 𝑒 ℎ𝑡 ) )3
) ℎ𝑡 = 𝜇 + ∅(ℎ𝑡−1 − 𝜇) + 𝜀𝑡ℎ , 𝜀𝑡ℎ ~Ν(0, 𝜎 2
()4
𝑦
ℎ
که 𝑡  Xبردار) (k × 1ازمتغیرها 𝛽𝑡 ،همبرداری) (k × 1از ضرایب متغیر در طول زمان و 𝑡𝜀 و 𝑡𝜀 جمالت
اخالل هستند که فرض میشود در طول زمان ناهمبسته هستند .لگاریتم نوسانات 𝑡 ℎبا فرضh1 ~Ν(μ, 𝜎 2 /
))  (1 − ∅2یک فرآیند ایستای ) AR(1را با شرط  |∅| < 1ایجاد میکند .مدل ( )3و ( )4با قائل شدن
پارامترهای متغیر در زمان برای میانگین شرطی 𝑡𝑦 بدینصورت که 𝑡𝛽 و 𝑡𝛼 در طول زمان متغیر باشند ،خواص مدل
اولیۀ کوپمن و هول آسپنسکی را خواهد داشت .بردار ضرایب  𝛾𝑡 = (𝛼𝑡 , 𝛽𝑡’ )′شامل فرآیند گام تصادفی است:
در این پژوهش با استفاده از رویکرد بیزین یک الگوریتم  MCMCبرای شبیهسازی تابع توزیع پیشین مشترک توسعه
داده میشود .با توجه به مطالب بیان شده برآورد نوسانات نرخ ارز در چارچوب الگوی  TVGARCHبراساس روابط
زیر صورت میپذیرد.
𝑦 𝑦
𝑡ℎ
(𝑦𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝛼𝑡 𝑒 + 𝜀𝑡 𝜀𝑡 ~𝑁(0. 𝑒 ℎ𝑡 ) )5
𝑦
(ℎ𝑡 = 𝜇 + ∅(ℎ𝑡−1 − 𝜇) + 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡ℎ 𝜀𝑡 ~𝑁(0. 𝜎 2 ) )6
که در این رابطه  𝛾𝑡 = (𝛼𝑡 . 𝜏𝑡 )′و  Ωیک ماتریس کواریانس  2 × 2است .از آنجاییکه ) 𝑡 exp(ℎواریانس
اجزاء موقت هستند ،ضرایب مرتبط در معادلۀ میانگین شرطی هستند ،𝛼𝑡 ،نیز میتواند بهعنوان تأثیر نوسانات گذرا بر
سطح نرخ ارز تفسیر شوند؛ بنابراین از مقدار برآوردی ( 𝑡 )ℎبهعنوان معیاری برای نوسان نرخ ارز استفاده میشود.
همچنین ،از آنجاییکه ادبیات نظری و تجربی بر اهمیت تکانههای سمت تقاضا بر ارزشافزوده تأکید دارد ،در این
پژوهش از تکانههای پولی بهعنوان متغیری برای لحاظ نمودن تکانههای سمت تقاضا استفاده شده است .تکانههای
پولی با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج میشوند.

1. Lee & Nguyen
2. Amado & Terasvirta
3. Koopman & HolUspensky
4. Chan
5. Markov chain Monte Carlo
6. Joint Posterior Distribution
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معموالً در اقتصاد تغییرات پیشبینی نشده برای یک متغیر بهعنوان شوک و یا تکانه تعریف میشوند ،لذا برای محاسبۀ
تکانه میتوانیم اجزاء پیشبینی نشده متغیر را از اجزاء پیشبینی شده (جزء روند) جدا کنیم و تحتعنوان تکانه درنظر
بگیریم (اسکندریپور و اسفندیاری .)1398 ،جداسازی جزء پیشبینی نشده از روند در رویکرد فیلتر هودریک-پرسکات
بهصورت زیرصورت میپذیرد .اگر 𝑡𝑦 یک متغیر باشد ،فیلتر 𝑡𝑦 را به یک روند زمای 𝑡𝜏 و یکسری زمانی از عناصر
دورانی پایا تجزیه میکند .اینکار با حداقل کردن مجذور انحراف متغیر از روند آن 𝑡𝜏 صورت میپذیرد .پس میتوان
نوشت:
𝑡𝜏 𝑦𝑡 = 𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡 +
که در این رابطه 𝑡𝑝𝑎𝑔𝑦 مقدار تکانه در سال  tاست .برای محاسبۀ آن از رابطه زیر استفاده میشود.
𝑇

𝑇

)2

𝑠. 𝑡: ∑(∆𝜏𝑡 − ∆𝜏𝑡−1 )2 = 0
𝑡=2

𝑡𝜏 𝑀𝑖𝑛 𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡 = 𝑀𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑡 −
𝑡=1

با استفاده از الگرانژ خواهیم داشت:
𝑇

𝑇

} 𝑀𝑖𝑛 𝐿 = 𝑀𝑖𝑛 {∑(𝑦𝑡 − 𝜏𝑡 )2 − 𝜆 ∑(∆𝜏𝑡 − ∆𝜏𝑡−1 )2
𝑡=2

𝑡=1

که در این رابطه 𝜆 عامل هموارکننده است .مقدار این ضریب بستگی به دورۀ انتشار دادهها دارد ،معموالً انتخاب مقدار
بزرگتر برای 𝜆 برای هموارسازی بیشتری بهکار میرود و با بزرگ شدن 𝜆 در حالت حدی سری بهسمت خطی
پیشمیرود (فالحتی و همکاران.)1395 ،
 .4بحث و نتایج
محدودۀ زمانی این پژوهش حداکثر دادههای ساالنۀ موجود در فاصلۀ زمانی  1350-1396است .محدودۀ موضعی نیز
شامل سه بخش اصلی و  12زیربخش زیربخش اقتصادی است .دادههای مربوط به متغیرها پژوهش بهصورت
کتابخانهای و با مراجعه به انتشارات و پایگاههای دادهای تحت وب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج
میگردد.
در این بخش الزم است ابتدا نوسانات نرخ ارز و متغیر تکانۀ پولی محاسبه شوند .نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی
 TVGARCHو تکانههای پولی با استفاده از رویکرد هدریک-پرسکات بهدست میآیند.
برآورد الگوی  TVGARCHتوسط نرمافزار  MATLABو در نظر گرفتن حداکثر تکرار  20هزار صورت گرفته
است .نتایج برآورد روابط شمارۀ ( )5و ( )6با استفاده از دادههای ماهانه نرخ ارز در جدول ( )2آمده است .همچنین برآورد
مقادیر مربوطه برای ضریب مربوطه در شکل ( )1آمده است.
جدول  .2توزیع مقدار میانگین و فاصلۀ اطمینان  90درصدی برای ضرایب
ضریب
µ
β
∅
𝜎2

ماخذ :یافتههای پژوهش.

میانگین
0/358
0/3
0/763
0/098

بازۀ فاصلۀ اطمینان %90
()0/127 ،1/014
()0/084 ،0/516
()0/697 ،0/831
()0/057 ،0/121
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شکل  .1نمودار مقادیر برآوردی برای ضریب 𝒕𝜶 و 𝒕𝒉.

همانگونه که در شکل  1مشخص است ،ضرایب الگوی واریانس شرطی در طول زمان متغیر هستند .در این مطالعه از
مقدار بهدست آمده برای شاخص ( hنمودار سمت چپ) بهعنوان معیاری برای نوسانات نرخ ارز استفاده خواهد شد.
نتایج نشان میدهد که میانگین شاخص نوسان نرخ ارز در دورۀ مورد بررسی ( )µبرابر با  0/358بوده است ،با اینحال
تغییرات آن در دورۀ مورد بررسی زیاد بوده و در فاصلۀ ( )0/127 ،1/014که نشاندهندۀ رفتار متفاوت نوسانات در
دورههای مختلف است .ضریب  β = 0/3تأثیر مقدار نرخ ارز در یک دورۀ گذشته بر مقدار نوسان دورۀ جاری را نشان
میدهد؛ همانگونه که مشاهده میشود همراه با افزایش نرخ ارز سهم آن در نوسان دورۀ بعد نیز افزایش مییابد .مقدار
بهدست آمده برای ∅ تأثیر انحراف نوسان یک دورۀ قبل ازمیان آنرا بر نوسان دورۀ جاری نشان میدهد ،مقدار ضریب
بهدست آمده نشان میدهد که بهطور میانگین بیش از  %70از تغییرات نوسان حول میانگیناش به دورۀ بعد منتقل
میشود.
برای محاسبۀ تکانۀ پولی از روش فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است ،الزم به ذکر است که محاسبات توسط
نرمافزار ایویوز صورت گرفته و مقدار آمارۀ «المبدا» 1براساس قاعدۀ «راون-اوهلیگ»2برابر با  6/25درنظر گرفته است.
پس از محاسبۀ نوسانات نرخ ارز و تکانۀ تقاضای کل ،مانایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون دیگی-فولر
تعمیمیافته با عرض از مبدأ و بدون روند مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج آزمون در جدول ( )3آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون ریشۀ واحد.
متغیر
تولید ناخالص داخلی
درآمد نفتی
اعتبارات بخش خصوصی
نوسان نرخ ارز

GDP
Roil
Prloan
Exvol

آمارۀ آزمون

آمارۀ آزمون

در سطح
0/62
-1/61
0/067
1/52

تفاضل مرتبۀ اول
-4/81
-7/12
-3/57
-4/75

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

1. Lambda
2. Raven Uhlig Frequency Rule
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2/38
تکانۀ سمت تقاضا
DD
0/63
شاخص قیمت
PP
2/06
صنعت
بخش
کل
ارزشافزودۀ
Indust
0/42
ارزشافزودۀ کل بخش خدمات
Service
0/72
ارزشافزودۀ بخش معدن
Mineral
-1/97
ساختمان
ارزشافزودۀ بخش
Build
-0/12
ارزشافزودۀ صنایع شیمیایی
Chemical
-1/23
ارزشافزودۀ بخش غذایی
Food
-0/92
ارزشافزودۀ ماشینآالت و تجهیزات و وسایل نقلیه
Machine
-0/12
ارزشافزودۀ فلزات اساسی
Metal
-0/87
غیرفلزی
ارزشافزودۀ بخش کانی
Nonmetal
-1/17
ارزشافزودۀ صنایع الستیک و پالستیک
Plastic
1/38
ارزشافزودۀ بخش چاپ و انتشار
Publish
1/88
ارزشافزودۀ امالک و مستغالت
Realstate
-0/20
ارزشافزودۀ بخش نساجی و پوشاک و چرم
Textile
1/53
ارزشافزودۀ بخش حملونقل
Transport
-2/74
ارزشافزودۀ بخش چوب و صنایع چوب و مبلمان
Wood
ماخذ :یافتههای پژوهش (مقدار بحرانی آماره در سطح معناداری  %5برابر با  -2/92است).

-4/13
-3/45
-4/80
-3/87
-8/02
-7/28
-3/55
-6/64
-3/68
-5/31
-3/58
-5/55
-3/58
-5/88
-4/67
-3/06
-4/05

)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

نتایج آزمون ریشۀ واحد نشان میدهد که متغیرهای پژوهش در سطح مانا نبوده و با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند .در
ادامه با استفاده از روش  ARDLتأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخشهای خدمات و صنعت و همچنین زیربخشهای
مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به تعداد باالی ضرایب برآوردی در هر معادله و نظر به اینکه هدف اصلی
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزوده در سطح بخش و زیربخشهای مربوطه است؛ از اینرو ،صرفاً تأثیر متغیر
نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای پژوهش گزارش میشود .نتایج برآورد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سه بخش اصلی صنعت،
معدن و خدمات در جدول ( )4گزارش شده است.

جدول  .4برآورد ضرایب تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزودۀ بخشهای مورد بررسی.
متغیر وابسته
بخش صنعت
بخش خدمات
بخش معدن

ضریب کوتاهمدت
همزمان
76/14
()0/635
249/66
()0/509
-1/39

با یک وقفه
-626/09
()0/043
440/31
()0/247
33/42

با دو وقفه
-1544/17
()0/001

آمارۀ آزمون کرانه
7/11

-

8/36

-

8/22

ضریب بلندمدت
-4462/93
()0/001
2004/36
()0/101
21/23
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ماخذ :یافتههای پژوهش (مقدار کرانه باال و پایین در سطح معناداری 5درصد به ترتیب برابر با  4/19و  2/20است).

1

در این پژوهش بهمنظوربررسی وجود رابطۀ بلندمدت از آزمون کرانهها استفاده شده است .فرضیۀ صفر این آزمون نبود
رابطۀ بلندمدت بین متغیرها در چارچوب الگوی ارائه شدهاست .مقدار آمارۀ آزمون برای الگوهای مربوط به ارزشافزودۀ
بخشهای صنعت ،خدمات و معدن بهترتیب برابر با  8/36 ،7/11و  8/22بهدست آمده است و از مقدار کرانۀ باال در
سطح اطمینان ( %95مقدار  )4/19بیشتر هستند؛ بنابراین رابطه بلندمدت برای هر سه الگو وجود دارد و میتوان ضرایب
بلندمدت را برآورد کرد.
طبق جدول ( ،)4نوسانات نرخ ارز در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر ارزشافزودۀ بخش صنعت داشته است ،اما
تأثیر آن بر ارزشافزودۀ بخشهای خدمات و معدن مثبت بوده است .در کوتاهمدت نیز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر این
بخشها متفاوت بوده است.
در کوتاهمدت نوسانات نرخ ارز بهصورت همزمان تأثیر مثبتی بر ارزشافزودۀ بخش صنعت داشته ،اما ضریب بهدست
آمده در سطح اطمینان  %95معنادار نیست؛ با اینحال ،ضرایب با یک و دو دورۀ وقفۀ منفی و ازنظر آماری کامالً معنادار
است که بیانگر این واقعیت است که تأثیر منفی نااطمینانی نرخ ارز بر بخش صنعت به مرور زمان رخ میدهد .میتوان
گفت که همراه با افزایش نااطمینانی نرخ ارز قیمت کاالهای وارداتی افزایش مییابد و همزمان مقدار واردات نیز کاهش
مییابد ،این دو رخداد باعث افزایش تولید کاالهای صنعتی تولید داخل و همچنین افزایش قیمت آنها میشود؛ در نتیجه
ارزشافزدۀ بخش صنعت بهصورت همزمان افزایش مییابد .تأثیرات منفی افزایش نوسانات نرخ ارز بهصورت کاهش
واردات کاالهای واسطه و سرمایهای و همچنین افزایش هزینههای تولید محصوالت داخلی به مرور زمان آشکار
میشود .معموالً از آنجایی که تأمین اولیه برای تولید در افقهای ششماهه و یکساله صورت میگیرد ،تأثیر افزایش
نوسان نرخ ارز و کاهش دسترسی به مواد اولیه و کاالهای واسطه بر هزینههای تولید در وقفۀ یکساله نمود مییابد و به
مرور زمان تشدید میشود که در ضرایب منفی وقفۀ اول و دوم به خوبی مشخص است .همچنین ،افزایش نوسانات نرخ
ارز باعث تشدید نااطمینانی در اقتصاد کالن میگردد ،در این شرایط فعالیتهای سفتهبازانه داراییهایی نظیر مسکن ،ارز
و طال رونق میگیرند و سرمایه بهسمت این بازارها روانه میگردد؛ در نتیجه سرمایهگذاری در بخش صنعت نیز کاهش
یافته و باعث کاهش ارزشافزوده در وقفههای بعدی و بلندمدت میگردد که نشاندهندۀ گسترش بیماری هلندی و
پدیدۀ صنعتزدایی در اقتصاد ایران است.
در کوتاهمدت نیز همانند بلندمدت نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت بر ارزشافزوده بخش خدمات داشته است ،اما ضرایب
به دست آمده از نظر آماری معنادار نیستند .در مورد بخش معدن نیز تأثیر همزمان نوسانات مثبت اما ازنظر آماری معنادار
نیست و با یک وقفه و همچنین در بلندمدت ضریب مثبت است و ازنظر آماری درسطح اطمینان  %90معنادار است .در
بخش معدن با توجه به اینکه زنجیرههای ارزشافزوده در این بخش تکمیل نشدهاند و درآمدهای این بخش متکی به
خامفروشی است همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز (که در اقتصاد ایران اغلب بهصورت افزایش نرخ ارز است) درآمدهای
صادرات مواد خام معدنی نیز افزایش مییابد و روند خام فروشی تشدید میگردد.
 .1اگر مقدار آمارۀ بهدست آمده ازمقدارکرانۀ باال در سطح معناداری  %5بیشتر باشد ،فرضیۀ صفر رد میشود و میتوان پیذیرفت کیه
رابطۀ بلندمدت وجود دارد .اگر مقدار آمارۀ بین کرانۀ باال و کرانۀ پایین قرار داشته باشد ،نمیتوان با قطعیت تصمیمگیری نمود و اگیر
مقدار آمارۀ آزمون کمتر از کرانۀ پایین باشد ،فرضیۀ صفر تأیید میشود.
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در رابطه با بخش خدمات نیز با توجه به اینکه بخش عمدهای از تولید این بخش توسط دولت تهیه و تأمین میگردد
و همچنین تولیدات این بخش قابل تجارت نیستند و عموماً تولید داخل هستند؛ بنابراین میتوان تحلیل نمود که
نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر فعالیتهای این بخش نداشته باشد .در ادامه تأثیر نوسانات نرخ ارز بر زیربخشهای
اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج برآورد ضرایب در جدول ( )5آمده است.
جدول  .5برآورد ضرایب تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزودۀ زیربخشها.
ضریب کوتاه مدت
متغیر وابسته

بخش غذایی
نساجی و پوشاک و چرم
ماشینآالت و تجهیزات و وسایل
نقلیه
کانیغیرفلزی
فلزات اساسی
صنایع الستیک و پالستیک
چاپ و انتشار
چوب و صنایع چوب و مبلمان
صنایع شیمیایی
بخش ساختمان
حملونقل
امالک و مستغالت

همزمان
162/52
()0/005
115/59
()0/033
-44/79
()0/292
-29/74
()0/020
-42/45
()0/026
-10/93
()0/006
-3/14
()0/398
97/98
()0/185
-22/73
()0/619
76/94
()0/042
67/52
()0/271
284/15
()0/054

با یک

با دو

وقفه
15/82
()0/285
-44/01
()0/011
-50/95
()0/108
27/86
()0/025

وقفه
107/72
()0/002
-44/16
()0/075
-347/02
()0/016
-15/56
()0/135

-

-

2/31
()0/472
4/07
()0/329
-89/57
()0/130
104/83
()0/037
89/37
()0/031
136/65
()0/044
-268/54
()0/118

-16/89
()0/000
-4/11
()0/171
-26/73
()0/156
-124/26
()0/038

آماره آزمون

ضریب

کرانه

بلندمدت

34/13
5/42
21/17
13/85
11/66
28/27
9/17

86/35
()0/000
-154/34
()0/042
-134/42
()0/001
-134/18
()0/197
-16/25
()0/017
-14/78
()0/000
-2/88
()0/462

2/64
13/22

-

4/52

71/75
()0/279

13/40

-

5/51

770/80
()0/856
167/46
()0/086
2306/77
()0/047
-565430/0
()0/983

ماخذ :یافتههای پژوهش (مقدار کرانۀ باال و پایین در سطح معناداری  %5بهترتیب برابر با  4/19و  2/20است).
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همانگونه که در جدول نیز مشخص است ،ضرایب کوتاهمدت رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش چوب
و صنایع چوبیِ در بهصورت همزمان مثبت و در وقفههای اول و دوم منفی است ،اما ضرایب بهدست آمده ازنظر آماری
معنادار نیستند ،همچنین مقدار آمارۀ آزمون کرانهها برابر با  2/64بهدست آمده که از بین کرانۀ باال و پایین قرار دارد؛
بنابراین نمیتوان وجود رابطۀ بلندمدت برای ارزشافزودۀ این بخش را تأیید کرد ،از اینرو ضرایب بلندمدت مربوط به
این بخش برآورد نشدهاند.
ضرایب بهدست آمده برای رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش صنایع غذایی و آشامیدنی در کوتاهمدت
مثبت و ازنظر آماری در همان دوره و وقفۀ دوم معنادار است .آمارۀ آزمون کرانهها بیانگر وجود رابطۀ بلندمدت برای این
بخش است .ضریب بلندمدت نیز مثبت و معنادار است ،نتایج بهدست آمده نشاندهندۀ افزایش ارزشافزودۀ این همراه با
افزایش نوسانات نرخ ارز است .براساس نتایج به دست آمده واکنش زیربخش مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به نوسانات
نرخ ارز شبیه به یک بخش غیرقابل تجارت بوده است .بررسی زیربخش مواد غذایی و آشامیدنیها در ایران نشان
میدهد که بازار محصوالت این زیر بخش متکی به تولیدات داخلی است .بهدلیل عدم حضور مؤثر تولیدکنندگان خارجی
در این بخش ،عمالً واردات بیشتر بهصورت مواد اولیه است و نه کاالهای نهایی ،و تولیدکنندگان داخلی بهدلیل قوانین و
دستورالعملهای وارداتی از قدرت انحصاری برخوردارند؛ بنابراین ،افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه را صورت کامل به
مصرفکنندگان منتقل میکنند همراه با افزایش و نوسانات نرخ ارز بهدلیل باال رفتن قیمت محصوالت این بخش،
ارزشافزوده در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش مییابد .در اینجا الزم است به کششپذیر نبودن محصوالت این زیربخش
نسبت به سایرزیربخشهای صنعت توجه نمود.
نتایج نشان میدهد که رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزوده بخش نساجی ،پوشاک و چرم در همان دوره مثبت
و معنادار و در وقفههای اول و دوم منفی و معنادار است .مقدار آمارۀ آزمون کرانهها برابر با  5/42بهدست آمده و از کرانه
باال بیشتر است؛ بنابراین رابطۀ بلندمدت میان متغیرها وجود دارد .ضرایب رابطۀ بلندمدت نیز منفی و ازنظر آماری معنادار
است .نتایج بهدست آمده بیان میکند که همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ،ارزشافزودۀ این بخش کاهش مییابد .نکتۀ
قابلتوجه دیگر در مورد این بخش این است که تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزودۀ این بخش به مرور زمان
تشدید می شود .نوسانات نرخ ارز در همان دوره قیمت کاالهای وارداتی این بخش را افزایش میدهد و همینامر باعث
افزایش رقابتپذیری محصوالت تولید داخل و همچنین افزایش درآمد زنجیرۀ محصول در این بخش میشود .اما به
مرور زمان با افزایش هزینههای تولید در این بخش بهدلیل افزایش قیمت کاالهای واسطه و سرمایهای ،قدرت
رقابتپذیری محصوالت داخلی کاهش مییابد و همینامر باعث میشود تأثیرات منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزودۀ
این بخش به مرور آشکار گردد.
رابطۀ میان ارزشافزودۀ بخش ماشینآالت و تجهیزات و نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت منفی است ،اما تنها ضریب
بهدست آمده در وقفۀ دوم معنادار است .نتیجۀ آزمون کرانهها نیز بیانگر وجود رابطۀ بلندمدت برای این بخش است.
ضریب بلندمدت برای رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش ماشینآالت و تجهیزات منفی و معنادار بهدست
آمده است .بررسیها نشان میدهد که این بخش وابستگی زیادی به کاالهای واسطهای و سرمایهای وارداتی دارد و
زنجیرۀ ارزش این محصول کامالً وابسته به تکنولوژی وارداتی است و مواد اولیۀ بخش بهصورت کاالهای نیمساخته وارد
میگردند .همچنین بیشتر صنایع موجود در این بخش بهصورت مونتاژ قطعات وارداتی فعالیت دارند؛ بنابراین ،تکانههای
نرخ ارز با تحتتأثیر قرار دادن واردات کاالهای واسطۀ این بخش بر ارزشافزوده تأثیر منفی خواهند داشت.
رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش کانی غیرفلزی بهصورت همزمان منفی و معنادار و با یک وقفۀ مثبت و
معنادار است ،اما با دو وقفۀ منفی و بیمعنا است ،آمارۀ آزمون کرانهها نیز بیانگر وجود رابطۀ بلندمدت برای این بخش
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است و ضریب بلندمدت نیز منفی و ازنظر آماری بیمعنا بهدست آمده است .الزم به ذکر است که عمدۀ محصوالت این
بخش تولیدات سیمان ،گچ ،آهک و کاشی و سرامیک است .عمدۀ بازار مصرف این محصوالت در بخش ساختمان
داخلی و صادرات به کشورهای همجوار است .همچنین ،مواد اولیۀ موردنیاز این بخش عموماً از بخش معدن و داخل
کشور تأمین میگردد .با توجه به اینکه در بلندمدت تقاضای داخلی در بخش ساختمان تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز قرار
نمی گیرد و همچنین با توجه به مزیت جغرافیایی در صادرات به بازارهای عمده (عراق و افغانستان) نوسانات نرخ ارز تأثیر
کمتری بر آن دارد؛ بنابراین در بلندمدت ارزشافزودۀ این بخش تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز قرار نمیگیرد.
در کوتاهمدت رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ صنایع فلزات اساسی منفی و معنادار است ،آمارۀ بهدست آمده
برای آزمون کرانهها نیز بیانگر وجود رابطۀ بلندمدت برای این بخش است و ضریب بلندمدت نیز منفی و معنادار است؛
بنابراین در کوتاهمدت و بلندمدت همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزشافزودۀ بخش فلزات اساسی کاهش یافته است.
فلزات اساسی بهعنوان یک بخش قابل تجارت محسوب میشوند و تجارت محصوالت این بخش از نوسانات نرخ ارز
تأثیر منفی میپذیرد ،همچنین تولیدات این بخش عالوهبر ساختمان در صنایع ماشینآالت و تجهیزات نیز کاربرد وسیعی
دارند و همراه با کاهش تولید در این بخش در نتیجه نوسان نرخ ،تقاضا برای محصوالت فلزات اساسی نیز کاهش
مییابد و ارزشافزودۀ این بخش را کاهش میدهد.
ضرایب کوتاهمدت رابطۀ میان ارزشافزودۀ بخش الستیک و پالستیک و نوسانات نرخ ارز در بهصورت همزمان و دو
دورۀ وقفۀ منفی و معنادار و با یک وقفۀ مثبت و ازنظر آماری بیمعناست .مقدار آمارۀ آزمون کرانهها برای این بخش نیز
داللت بر وجود رابطۀ بلندمدت دارد .ضریب بلندمدت برآورد شده منفی و معنادار است .نتایج بهدست آمده نشاندهندۀ
رابطۀ منفی میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش الستیک و پالستیک در کوتاهمدت و بلندمدت است .محصوالت
پتروشیمی بهعنوان مواد اولیۀ این بخش مورداستفاده قرار میگیرند و بخشی از مواد اولیۀ این بخش بهدلیل عدم تکمیل
زنجیرههای ارزش در صنایع پتروشیمی از خارج تأمین میشوند .همراه با نوسان نرخ ارز واردات کاالهای واسطۀ موردنیاز
این بخش کاهش مییابد و قیمت آنها افزایش مییابد ،ازطرفی با افزایش نوسان نرخ ارز صادرات محصوالت خام
پتروشیمی نیز افزایش یافته و از آنجاییکه نوسانات نرخ ارز در ایران عموماً بهصورت افزایش قیمت ارز است ،قیمت مواد
اولیۀ این بخش افزایش مییابد و در نتیجه افزایش هزینههای تولید این بخش نیز افزایش مییابد.
ضرایب کوتاهمدت برای بخش صنایع چاپ و انتشار در کوتاهمدت و بهصورت همزمان و دو دورۀ وقفۀ منفی و با یک
دورۀ وقفۀ مثبت بهدست آمده است ،اما ضرایب ازنظر آماری معنادار نیستند ،آمارۀ آزمون کرانهها وجود رابطۀ بلندمدت را
تأیید میکند ،ضریب بلندمدت نیز منفی و ازنظر آماری بیمعنی است.
ضرایب بهدست آمده برای رابطۀ میان ارزشافزودۀ بخش صنایع شیمیایی و نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت و بهصوت
همزمان و وقفۀ دوم منفی و در وقفۀ اول مثبت است ،با اینحال ضریب بهدست آمده برای برای تأثیر همزمان ازنظر
آماری معنادار نیست .نتیجۀ آزمون کرانهها بیانگر وجود رابطۀ بلندمدت است .ضریب بلندمدت برای این بخش مثبت
است ،اما از نظر آماری معنادار نیست.
نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت و بهصورت همزمان و وقفۀ اول رابطۀ مثبت و معناداری با ارزشافزودۀ بخش ساختمان
داشته است ،آزمون کرانهها نیز تأییدکنندۀ وجود رابطه بلندمدت برای این بخش است .نتایج برآورد رابطۀ بلندمدت نیز
مثبت و در سطح اطمینان  %90معنادار است .نتایج بیان میکند همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزشافزودۀ این بخش
افزایش مییابد .معموالً بخش ساختمان بهعنوان یک بخش غیرقابل تجارت محسوب میشود و انتظار بر این است که
نوسانات نرخ ارز (در ایران عموماً بهصورت افزایش نرخ ارز است) باعث افزایش فعالیت و ارزشافزودۀ این بخش گردد.
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همچنین نوسانات نرخ ارز باعث کاهش فعالیتهای تولیدی و افزایش فعالیتهای سفتهبازانه در بازار مسکن میگردد و
اینامر نیز باعث حرکت سرمایه به این بخش و افزایش ارزشافزودۀ این بخش میشود.
رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش حملونقل و انبارداری در کوتاهمدت مثبت است ،با اینحال تنها
ضریب بهدست آمده برای یک دورۀ وقفه ازنظر آماری معنادار است .مقدار آمارۀ آزمون کرانهها نیز بیانگر وجود رابطۀ
بلندمدت در الگوی ارائه شده است .ضریب رابطۀ بلندمدت میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ این بخش نیز مثبت و
معنادار است ،این نتایج بیان میکند که همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزشافزودۀ این بخش افزایش مییابد.
نوسانات نرخ ارز و بهصورت همزمان رابطۀ مثبت و با یک وقفۀ منفی با ارزشافزودۀ بخش امالک و مستغالت دارد،
اما ضرایب ازنظر آماری معنادار نیستند .مقدار آمارۀ آزمون کرانهها برای این بخش  5/51بهدست آمده که بیانگر وجود
رابطۀ بلندمدت برای این بخش است ،اما ضریب بلندمدت بهدستآمده ازنظر آماری معنادار نیست.
 .5نتیجهگیری
از آنجاییکه نرخ ارز یکی از عوامل تعیینکننده در هر اقتصادی بهشمار میرود ،لذا میییزان و سییطح نوسییانات آن تییأثیر
مستقیمی بر نحوۀ تخصیص منابع در اقتصاد داشته و پیرو آن ،بر رشد اقتصادی مؤثر است .با توجییه بییهاییینکییه ادبیییات
نظری تأکید دارد که تأثیرپذیری زیربخشهای مختلف اقتصییاد از نوسییانات نییرخ ارز یکسییان نیسییت ،از اییینرو در اییین
پژوهش رابطۀ میان نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بهدست آمده از الگوی  TV-GARCHنشان میدهد که ضرایب الگوی واریانس ناهمسان شرطی برای متغیر
نرخ ارز در طول زمان ثابت نیستند .این امر نشان میدهد که رفتار نرخ ارز در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و
سری زمانی نرخ ارز در ایران دارای شکست ساختاری است.
طبق یافتههای پژوهش ،نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت و بهصورت همزمان تأثیر مثبتی بر ارزشافزودۀ بخش صنعت
داشته اما با یک و دو وقفه و همچنین در بلندمدت تأثیر منفی و معنادار بوده است .نتایج بیانگر این واقعیت است که
تأثیر منفی نااطمینانی نرخ ارز بر بخش صنعت به مرور افزایش مییابد .همراه با افزایش نااطمینانی نرخ ارز قیمت
کاالهای وارداتی افزایش یابد و همزمان مقدار واردات نیز کاهش مییابد؛ این دو رخداد باعث افزایش تولید کاالهای
صنعتی تولید داخل و همچنین افزایش قیمت آنها میشود .در نتیجه ،ارزشافزدۀ بخش صنعت بهصورت همزمان
افزایش مییابد .تأثیرات منفی افزایش نوسانات نرخ ارز بهصورت کاهش واردات کاالهای واسطه و سرمایهای و همچنین
افزایش هزینههای تولید محصوالت داخلی به مرور زمان آشکار میشود.
نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت نیز همانند بلندمدت تأثیر مثبت بر ارزشافزودۀ بخش خدمات داشته است ،اما ضرایب
به دست آمده ازنظر آماری معنادار نیستند .درمورد بخش معدن نیز تأثیر نوسانات در کوتاهمدت مثبت ،اما ازنظر آماری
معنادار نیست و با یک وقفه نیز ضریب منفی است و ازنظر آماری در سطح اطمینان  %95معنادار نیست .رابطۀ میان
نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ بخش حملو نقل و انبارداری ،بخش ساختمان و همچنین صنایع غذایی و آشامیدنی در
کوتاهمدت و بلندمدت مثبت است؛ بنابراین میتوان گفت که همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ،ارزشافزودۀ بخشهای
مذکور افزایش مییابد.
براساس نتایج بهدست آمده واکنش زیربخش مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به نوسانات نرخ ارز شبیه به یک بخش
غیرقابل تجارت بوده و همراه با افزایش نااطمینانی نرخ ارز ارزشافزودۀ این بخش افزایش یافته است .بررسی زیربخش
مواد غذایی و آشامیدنیها در ایران نشان می دهد که بازار محصوالت این زیر بخش متکی به تولیدات داخلی است.
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بهدلیل عدم حضور مؤثر تولیدکنندگان خارجی در این بخش ،عمالً واردات بیشتر بهصورت مواد اولیه است و نه کاالهای
نهایی و تولیدکنندگان داخلی بهدلیل قوانین و دستورالعملهای وارداتی از قدرت انحصاری برخوردارند.
عالوهبراین ،یافتهها حاکی از آن است که در کوتاهمدت و بلندمدت همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزشافزودۀ
بخشهای فلزات اساسی ،الستیک و پالستیک و ماشینآالت وتجهیزات کاهش مییابد .شایان ذکر است که بخشهای
مذکور نسبت به سایر بخشها در تعامل بیشتری با اقتصادجهانی قراردارند ،لذا میتوان گفت که نااطمینانی نرخ ارز
میتواند عاملی بازدارنده در رشد این بخشها باشد.
نوسانات نرخ ارز بهشدت ارزشافزودۀ بخش ماشینآالت و تجهیزات را تحتتأثیر قرار میدهد .نتایج بهدست آمده
بیان میکند که در کوتاهمدت و بلندمدت همراه با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزشافزودۀ بخش ماشینآالت و تجهیزات
کاهش مییابد .بررسیها نشان میدهد که این بخش وابستگی زیادی به کاالهای واسطهای و سرمایهای وارداتی دارد و
زنجیرۀ ارزش این محصول کامالً وابسته به تکنولوژی وارداتی است و مواد اولیۀ بخش بهصورت کاالهای نیمساخته وارد
میگردند .همچنین بیشتر صنایع موجود در این بخش بهصورت مونتاژ قطعات وارداتی فعالیت دارند؛ بنابراین ،تکانههای
نرخ ارز با تحتتأثیر قرار دادن واردات کاالهای واسطۀ این بخش بر ارزشافزوده تأثیر منفی خواهند داشت.
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Investigation the Effects of Exchange Rate Fluctuations on the Sub-Sectors
Value Added in Iran
Amiri, F.1, Derakhshani Darabi, K.2*, Asayesh, H.3
Abstract
According to the expansion of trade and the dependence of the production chain
in economic subsectors on international trade, exchange rate fluctuations can
have a great effect on the international trade and, consequently, on the value
added of economic subsectors. Therefore, the main purpose of this study is to
investigate the relationship between exchange rate fluctuations and value added
of economic subsectors in Iran. For this purpose, the time series data for three
main economic sectors and 12 selected subsections in the period 1971-2017 have
been used. To estimate the coefficients, first the exchange rate fluctuations are
calculated by TV-GARCH method and the total demand shocks is extracted
using the Hedrick-Prescott filter and then the ARDL model is applicated to
estimate the short and long run coefficients. The results show that exchange rate
fluctuations follow a model with time varying coefficients. Exchange rate
fluctuations in the short and long term have a negative and significant
relationship with industrial value added, exchange rate fluctuations have no
significant relations with value added of the service sector, and in the short and
long term have a positive and significant relationship with value added of the
mining sector. Also, the relationship between exchange rate fluctuations with
some industrial subsectors are not compaitable with theoretical literature, for
example food and beverage industries have a positive and significant realtions
with exchange rate fluctuations in short and long run. Furthermore, chemical
subsector value added in short have a significant negative realtinship with
exchange rate fluctuations but insignificant in long run.
Keyword: Exchange Rate Fluctuations, Economic Growth, Value Added,
Economy Sub-Sector.
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