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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه
عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی  499331-493931است .از این رو ابتدا با
استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه
نهایی تولید در خارج ،درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کاالهای وارداتی
مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای تجربی نشان میدهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای
قیمت کاالهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت باال که درجه
عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است .در مرحله بعد بیثباتی تورمی بعنوان یکی از
مهمترین مؤلفههای فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش ( )MS-GARCHکمی سازی شد.
سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد با بروز بیثباتی تورمی در اقتصاد ایران ،درجه عبور نرخ ارز بر قیمت
کاالهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :رژیم قیمت واردات ،عبور نرخ ارز ،بیثباتی تورم ،رگرسیون چرخشی
مارکف.MS-GARCH ،
طبقهبندی .F31 ،E42 ،C22 :JEL
 4مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای مانا مصباحی به راهنمایی دکتر حسین اصغرپور و دکتر جعفر حقیقت در
دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
ک نترل تورم یکی از اهداف اصلی در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .با توجه
به این که انتقال قیمت از بازارهای خارجی به بازارهای داخلی از طریق کاالهای وارداتی
صورت میگیرد ،قیمت واردات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم شناخته میشود.
بنابراین به منظور سیاستگذاری مناسب شناخت عوامل تعیینکننده قیمت واردات حائز
اهمیت است.
بر مبنای ادبیات نظری قیمت کاالهای وارداتی تحت تأثیر دو دسته متغیرهای بنیادی و
متغیرهای محیطی کشور وارد کننده است .مهمترین عامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی
کاالهای وارداتی نرخ ارز است (پدیده گذر نرخ ارز)؛ از سایر عوامل بنیادی نیز میتوان به
هزینه تولید کاال ،میزان تقاضا ،محدودیتهای تجاری و  ...اشاره کرد .ممکن است نحوه
ارتباط بین قیمت واردات و عوامل بنیادی در طول زمان تغییر کند .به عبارت دیگر هم
زمان با تغییر متغیرهای بنیادی ،شیوه قیمتگذاری بنگاهها برای کاالهای وارداتی در
دورهای دارای یک رفتار معینی باشد و در دورهای دیگر ،رفتار دیگری از خود نشان دهد.
از سوی دیگر ،ارتباط بین قیمت واردات و عوامل بنیادی در هر دوره ،ممکن است تحت
تأثیر فضای حاکم بر اقتصاد کشور واردکننده تقویت یا تضعیف شود .به طور مثال پژوهش-
های تجربی نشان میدهد که یکی از علل تفاوت درجه عبور نرخ ارز برای کشورهای
مختلف و هم چنین یکی از علل تفاوت درجه عبور نرخ ارز برای یک کشور در دورههای
مختلف ،بیثباتی اقتصاد کالن 4کشور واردکننده است (کازورزی 1و همکاران1441 ،؛
نوگوئیرا جونیور و لئون لدسم.)1444 ،9
یکی از مهمترین بیثباتیهای اقتصاد کالن در ایران ،بیثباتی تورم است .مطابق نظر
تیلور 1444 ،1هر چه تورم در یک اقتصاد پایینتر و باثباتتر 4باشد احتمال تداوم افزایش
قیمتها 9در آن کمتر است .در چنین شرایطی اگر بنگاه واردکننده قیمت کاالی خود را
افزایش دهد ،بازار فروش خود را از دست خواهد داد .در این حالت گفته میشود قدرت
قیمتگذاری بنگاه وارداتی کم است .در مقابل با بروز بیثباتی تورم انتظارات تورمی در
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بین بنگاهها افزایش مییابد .این موضوع باعث میشود تا قدرت قیمتگذاری بنگاههای
وارداتی افزایش یابد .درنتیجه بیثباتی تورم در کشور واردکننده باعث میشود نفوذ افزایش
نرخ ارز درافزایش قیمت کاالی وارداتی بیشتر شود .به عبارت دیگر ،بروز بیثباتی تورم
باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز میشود.
مطالعات تجربی در کشورهای پیشرفته و کشورهای مبتنی بر نظام پولی هدفگذاری تورم
نشان میدهد که درجه عبور نرخ ارز در حال کاهش است .با این حال امکان عبور بیش
از واحد نرخ ارز به قیمت واردات در کشورهایی با تورم باال وجود دارد .تورم باال ،پایدار و
نااطمینانی ناشی از بیثباتیهای تورم طی دههها از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران است.
واکنش بنگاهها نسبت به سطوح مختلف نااطمینانی تورم احتماال یکسان نیست و برخی
ناهمگنیها در نگرش بنگاهها به شرایط اقتصاد وجود دارد (راسخی 4و همکاران.)4931 ،
بر مبنای نظریه انتظارات عقالیی در اقتصاد کالن عاملین اقتصادی بسته به شرایط و
فضای حاکم بر اقتصاد رفتار خود را تنظیم میکنند .بر این اساس انتظار بر این است که
در ارتباط با درجه عبور نرخ ارز نیز عامالن اقتصادی در بیثباتیهای متفاوت تورمی رفتار
یکسانی نداشته باشند و رفتار آنها برای تعیین قیمت واردات بر مبنای نرخ ارز در محیط
ها و رژیمهای متفاوت بیثباتی تورمی متفاوت باشد؛ چراکه هر رژیم بیثباتی تورمی
شرایط و چشمانداز متفاوتی برای عامالن اقتصادی بوجود میآورد و درجه عبور نرخ ارز از
این مساله متاثر میشود .از اینرو استفاده از تصریحات خطی برای الگوسازی روابط بین
بیثباتی تورم و درجه عبور نرخ ارز مورد تردید است .ضمن اینکه اقتصاد ایران طی زمان
با تحوالتی زیادی در زمینه اقتصادی (اجرای هدفمندی یارانهها ،برنامههای توسعه و )...
و سیاسی (تحریم و  )...مواجه بوده و بر این اساس محتمل است که متغیرهای اقتصادی
در طی زمان دچار تغییر وضعیت و با رژیم شده باشند.
با توجه به مطالب گفته شده برای بررسی درجه عبور نرخ ارز ضرورت دارد 3اوالً؛ فضای
حاکم بر اقتصاد بر مبنای رفتار بیثباتیهای تورمی تشخیص و کمیسازی شود .ثانیاً؛ از
رویکردی استفاده شود که قادر باشد الگوی رفتاری قیمت واردات را در دورهها و رژیمهای
مختلف شبیهسازی کند.
با توجه به مباحث فوق ،دو سئوال اساسی در خصوص قیمت واردات ایران قابل طرح است3
اول اینکه قیمت کاالهای وارداتی تحت تأثیر عوامل بنیادی آن از یک الگوی چند رژیمی
)Rasekhi et al. (2014
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پیروی میکند؟ و نقش عوامل بنیادی در این رژیمها چگونه است؟ مورد دوم ،به چگونگی
تأثیرگذاری بیثباتی تورم بر درجه عبور نرخ ارز در هر یک از رژیمهای مختلف قیمت-
گذاری واردات مربوط است .آگاهی از این دو مسأله برای سیاستگذار پولی حائز اهمیت
است .از آنجا که در زمینه ارزیابی تغییر رژیم قیمت واردات و همچنین اثر بیثباتی
تورمی بر درجه عبور نرخ ارز مطالعه ای صورت نگرفته است ،لذا به منظور جبران خالء
مطالعاتی ،در این مقاله سعی میشود با استفاده از مدل تغییر رژیم به ارزیابی درجه عبور
نرخ ارز به قیمت واردات در اقتصاد ایران پرداخته شود.
در این مطالعه برای پاسخ به این سئواالت ابتدا با استفاده از رویکرد  ،MS-GARCHفضای
حاکم بر اقتصاد ایران طی دوره زمانی  499331-93931بر مبنای رژیمهای بیثباتیتورمی
مدلسازی و اندازهگیری شده است .4سپس با استفاده از رویکرد رگرسیونی چرخشی
مارکف ضمن بررسی رفتار رژیمی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات ،نقش رژیمهای
بی ثباتی تورمی بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات مورد آزمون تجربی قرار گرفته
است.
در بخش دوم مبانی نظری ،در بخش سوم مطالعات تجربی ،در بخش چهارم روش شناسی
مدل ،در بخش پنجم تخمین مدل و تحلیل نتایج ارائه میشود .بخش ششم به نتیجهگیری
و توصیههای سیاستی اختصاص دارد.

 -2ادبیات موضوع
تقریباً عموم ًا مدلسازی عبور نرخ ارز از طریق رفتار قیمتگذاری بنگاه وارداتی صورت
میگیرد (بارحومی1449 ،1؛ کامپا و گلدبرگ1444 ،9؛ االبری و گودوین1443 ،1؛ جونتیال
و کرهونن .)1441 ،4بنگاهی را در نظر بگیرید که دارای قدرت قیمتگذاری نسبی در
کشور وارد کننده است .قیمت داخلی واردات به صورت معادله زیراست3
IM
pt = E × pEX
() 4
t
که 𝑀𝐼𝑡𝑝 بیانگر قیت کاال بر حسب پول کشور واردکننده 𝑝𝑡𝐸𝑋 ،قیمت کاال (در خارج) بر
 4الزم به ذکر است که تاکنون هی مطالعهای با استفاده از روش  MS-GARCHکه بتواند بیثباتیهای تورم را

برای اقتصاد ایران تفکیک کند ،صورت نگرفته است.
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حسب پول خارجی و  Eنرخ ارز اسمی (ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب واحد پول
داخلی) است .قیمت کاال در کشور خارج تابعی از هزینه نهایی تولید و حاشیه سود (مارک
آپ )4بنگاهاست .از این رو معادله ( )4به صورت زیر تعدیل میشود3
EX
pIM
() 1
) t = E × (MCt × Markupt
که در آن  MCtEXهزینه نهایی تولید و  Markuptحاشیه سود بنگاه است .ابتدا از طرفین
معادله ( ) 1لگاریتم گرفته و سپس به صورت فرم رگرسیونی نوشته میشود .در نتیجه
خواهیم داشت3
pIM
() 9
t = α + βet + γmt + θmct + εt
 mt ،et ،pIMو  mctبه ترتیب لگاریتم قیمت واردات کاال در کشور واردکننده،
که در آن t
لگاریتم نرخ ارز اسمی ،لگاریتم حاشیه سود بنگاه وارداتی و لگاریتم هزینه نهایی
تولیدکننده در خارج میباشند .در رابطه ( ،)9اگر  β <4باشد درجه عبور نرخ ارز ناقص و
اگر  β =4باشد درجه عبور نرخ ارز کامل است .همچنین اگر  β >4باشد نشان میدهد
که اثر مقاومت قیمتی 1در کاالهای وارداتی وجود دارد.
مطابق معادله ( ) 9عوامل اثرگذار بر قیمت واردات در یک کشور به سه دسته کلی نرخ ارز،
هزینه تولید در کشور مبدا و حاشیه سود بنگاهی وارداتی ،تقسیم میشود .در خصوص دو
عامل نخست بدیهی است که هر چه نرخ ارز در یک کشور افزایش (کاهش) یابد و همچنین
هزینه تولید در کشور مبدا افزایش(کاهش) یابد ،با فرض ثبات سایر شرایط قیمت کاالهای
وارداتی افزایش (کاهش) مییابد .اما مهمترین متغیر اثرگذار بر قیمت کاالهای وارداتی به
یک کشور همانا حاشیه سود بنگاه وارداتی است .بنا بر عقیده مان )4329( 9مرکز ثقل
ارتباط بین قیمت تغییرات نرخ ارز و کاالهای وارداتی به یک کشور ،حاشیه سود بنگاه
وارداتی است .در واقع تعدیل حاشیه سود توسط بنگاه وارداتی باعث میشود تا قیمت نرخ
ارز به طور کامل و یا ناقص در قیمت کاالهای وارداتی نفوذ کند .وقتی نفوذ کامل است،
بنگاهی که با افزایش نرخ ارز مواجه شده است این افزایش را به طور کامل به افزایش
قیمتهای فروش به مصرفکننده منتقل میکند (عبور کامل نرخ ارز) .اما اگر به دالیل
رقابتی یا تعیین دستوری قیمتها ،بنگاه همه افزایش نرخ ارز را خودش متحمل شود،
 4درصدی که به هزینه نهایی بنگاه افزوده میشود.
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نفوذی وجود ندارد .در صورتی که تغییر قیمتها متناسب یا تغییرات نرخ ارز نباشد ،عبور
تغییرات نرخ ارز به قیمت مصرفکننده ،ناقص است .تعدیل حاشیه سود توسط بنگاه
عموما به خاطر حفظ سهم فروش یا افزایش سهم فروش در بازار کشور وارد کننده صورت
میگیرد.
بر اساس ادبیات موجود ،حاشیه سود بنگاهها از عواملی نظیر متغیرهای محیطی اقتصاد
کالن ،سطح درآمد و آزادی تجاری کشور واردکننده تاثیر میپذیرد.
شاکله متغیرهای کالن کشورهای متکی به درآمدهای نفتی و در حال توسعه مانند ایران،
تورم و بیثباتی تورم است .به عقیده مان ( )4329بروز بیثباتی اقتصادی در کشور
واردکننده از انگیزه بنگاه وارداتی برای تعدیل حاشیه سود میکاهد .در نتیجه با بروز
بیثباتی درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد .تیلور ( )1444از بین انواع بیثباتیهای تورم
بر ثبات تورم و همچنین محیط تورمی پایین تمرکز کرد .او بیان میکند درجه تعدیل
حاشیه سود ،تابعی از انتظارات بنگاهها از ماندگاری تغییرات نرخ ارز است .بدین مفهوم
که اگر تغییر نرخ ارز جنبه کوتاه مدت داشته باشد ،آنگاه این تغییر به قیمت کاال منتقل
نمی شود و یا بسیار اندک منتقل خواهد شد .اما اگر تغییرات نرخ ارز دائمی تلقی شود و
جنبه بلندمدت پیدا کند ،آنگاه با افزایش نرخ ارز درجه عبور نرخ ارز نیز افزایش خواهد
یافت .حال هر چه محیط تورمی بیثباتتر باشد ،افزایش هزینهها از جمله تغییر نرخ ارز
ماندگارتر تلقی شده و باعث ترغیب افزایش قیمتها از سوی بنگاهها میشود .به عبارت
دیگر در شرایط بیثباتی تورمی ،با افزایش قدرت قیمتگذاری بنگاههای وارداتی میزان
نفوذ نرخ ارز در قیمت کاالهای وارداتی افزایش مییابد .به عبارت دیگر با بروز بیثباتی
تورم درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد.
یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر درجه عبور نرخ ارز میزان درآمد کشور واردکننده است
که دو اثر متضاد بر قیمت کاالهای وارداتی دارد 3با فرض افزایش درآمد کشور واردکننده
انتظار بر این است که تقاضا برای کاالهای داخل و خارج افزایش یابد .در نتیجه با فرض
ثبات سایر شرایط قیمت این کاالها نیز افزایش یابد (برون آگوئری 4و همکاران.)1441 ،
از سوی دیگر ،اگر افزایش درآمد کشور وارد کننده باعث شود توان تولید کشور واردکننده
نیز افزایش یابد ،آنگاه ممکن است کاالهای داخل جانشین کاالهای وارداتی شوند .در
شرایط افزایش رقابتپذیری در بازار کشور واردکننده ممکن است بنگاه وارداتی برای حفظ
Brun- Aguerre et al.

1
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سهم فروش خود حاشیه سود خود را تعدیل کند (قوش .)1449 ،4در نتیجه اثر نهایی
درآمد کشور واردکننده بر درجه عبور نرخ ارز به برآیند دو اثر اشاره شده بستگی دارد.
یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر عبور نرخ ارز درجه باز بودن تجاری کشور واردکننده
است .هر چه اقتصاد از لحاظ تجاری آزادتر باشد رقابتپذیری در آن اقتصاد بیشتر بوده و
در نتیجه سطح عمومی قیمتهای داخل کاهش مییابد .در این شرایط بنگاهها برای حفظ
سهم فروش خود انگیزه بیشتری برای تعدیل سود دارند و افزایش نرخ ارز را به طور ناقص
به قیمت کاالها منتقل میکنند .بدین ترتیب با افزایش باز بودن تجاری درجه عبور نرخ
ارز کاهش مییابد (قوش ،1449 ،ازکان و اردن .)1444 ،1از سوی دیگر هر چه حجم
تجارت در یک اقتصاد باالتر باشد بخشهای اقتصادی بیشتری تحت تأثیر تغییرات نرخ
ارز قرار میگیرند .در نتیجه اثر افزایش نرخ ارز خود را در حجم وسیعی از اقتصاد نشان
می دهد .بدین ترتیب هر چقدر اقتصاد به سمت ادغام با اقتصاد جهانی حرکت کند ،درجه
عبور نرخ ارز افزایش می یابد .بنابراین اثر نهایی باز بودن تجاری بر درجه عبور نرخ ارز به
برآیند دو اثر اشاره شده بستگی دارد.
با توجه به اینکه قیمت کاالهای وارداتی تحت تأثیر متغیرهای بنیادی نظیر هزینه تولید،
درآمد کشور واردکننده ،درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز است معادله ( )9به فرم زیر
تعدیل میشود3
() 1
𝑡𝜀 𝑝𝑡𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝜃𝑚𝑐𝑡 + 𝜑1 𝑔𝑑𝑝𝑡 + 𝜑2 𝑜𝑝𝑡 +
که در آن  gdptو  optبه ترتیب نمایانگر لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور وارد کننده
و لگاریتم درجه باز بودن تجاری کشور وارد کننده میباشد .معادله ( )1به معادله حالت9
معروف است.
برای بررسی نقش بیثباتی تورم بر درجه عبور نرخ ارز این متغیر به صورت تقاطعی 1وارد
شده و معادله ( )1به فرم زیر تعدیل میشود3
IM
pt = α + βet + θmct + φ1 gdpt + φ2 opt + γhinfet + εt
() 4
که در آن  hinfنشاندهنده شرایط بیثباتی تورمی و پارامتر  γنشاندهنده نقش بیثباتی
تورم بر درجه عبور نرخ ارز است .با توجه به نظریه تیلور انتظار بر این است تا ()γ >4
1

Ghosh
Ozkan and Erden
3
State Equation
 4در کارهای تجربی اثر متغیرهای محیطی کشور واردکننده به صورت متقاطع وارد معادله حالت میشود.
2
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باشد .درجه عبور نرخ ارز در معادله اخیر برابر با مجموع اثر مستقیم ( )βو غیر مستقیم
( )γنرخ ارز بر قیمت واردات است.

 -3پیشینه تحقیق
با مطالعه پژوهش های انجام شده با موضوع عبور نرخ ارز بر قیمت واردات میتوان به دو
نکته اشاره کرد .اول اینکه در پژوهشهای داخلی بررسی روابط غیرخطی بین درجه عبور
نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است .دوم اینکه در پژوهشهای
خارجی بر نقش متغیرهای محیطی کشور واردکننده (تورم ،محط تورمی ،بیثباتی تورمی
و  )...بر درجه عبور نرخ ارز تأکید بیشتری میشود .جدول ( )4شامل مهمترین مطالعات
خارجی است که اثر محیط تورمی را بر درجه عبور نرخ ارز بررسی کردهاند .همچنین این
جدول شامل آن دسته از مطالعات داخلی است که عبور نرخ ارز بر قیمت واردات را مورد
تحقیق قرار دادهاند.
جدول ( :)1مهمترین مطالعات انجام شده در حوزه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات
قلمرو مکانی و
زمانی

رهیافت

مهمترین نتایج

محققین

 44کشور
توسعه یافته
4311-1444

GMM

انتقال به نظام پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی در
این کشورها در دهه  34میالدی باعث کاهش
درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای
مصرفی ،تولیدکننده و وارداتی شد.

 11کشور در
حال توسعه
4324-1441

دادههای
تابلویی

محیط تورمی باالتر باعث افزایش درجه عبور نرخ
ارز میشود.

1

آمریکا
4314-1441

رگرسیون
خطی غلتان

عوامل متعددی باعث کاهش درجه عبور نرخ ارز
در آمریکا شده است .از مهمترین آن تورم پایین در
آمریکا در آن دوران است.

هولمز)1443( 9

نیوزلند
4321-1441

مارکف
سوئیچنگ

افزایش بیثباتی تورم احتمال ماندگاری در رژیم
عبور نرخ ارز پایین را کاهش میدهد.

لین و وو)1441( 1

تایوان
4324-1442

TAR

محیط تورمی باال باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز
میشود.

بایلیو و فوجی
()1441

4

بارحومی ()1449

مارازی و شیتز
()1441

1

Bailliuand and Fuji
Marazzi and Sheets
3
Holmes
4
Lin and Wu
2
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 3کشور
،OECD
4314-1443

LSTAR

فرضیه تیلور برای این کشورها در دوره مورد
بررسی تایید شد.

آمریکا
4324-1441

مارکف
سوئیچنگ

بیش از  %44از کاهش درجه عبور نرخ ارز قیمت
اتومبیلهای وارداتی به آمریکا توسط ثبات پولی
این کشور توضیح داده میشود.

قوش ()1449

 3کشور
آمریکای التین
4314-1444

رگرسیون به
ظاهر
نامرتبط

بی ثباتی سیاست پولی ،نرخ تورم ،بی ثباتی نرخ
ارز و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری
بر درجه عبور نرخ ارز دارد.

شینتانی و
همکاران)1449( 1

آمریکا
4314-1441

STAR

محیط تورمی پایین باعث کاهش درجه عبور نرخ
ارز در آمریکا شده است.

وینکلرید)1441( 9

پرو
4331-1444

SVAR

از سال  1441با اجرای سیاست هدفگذاری تورم،
درجه عبور نرخ ارز در پرو کاهش یافته است (تایید
فرضیه تیلور).

یاناماندرا)1444( 1

هند
1449-1449

ECM

درجه عبور نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی در
هند در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است و در
هر دو مقطع زمانی ،بیش از واحد است.

شجری 4و همکاران
()4921

4992-4924

VAR

درجه عبور نرخ ارز در بلندمدت بیشتر از کوتاه-
مدت است و در هر دو دوره زمانی ،ناقص است.

شجری 9و همکاران
()4924

4992-4924

منطق فازی

شاخص سیاست پولی (تغییر اعتبارات داخلی)،
شاخص سیاست ارزی (شکاف نرخ ارز بازار آزاد و
رسمی) و درجه باز بودن اقتصاد ،اثر مثبت و
معناداری بر درجه عبور نرخ ارز دارند.

1

مهرابی بشر آبادی
و همکاران ()4934

4993-4929

VECM

نرخ ارز در توضیح نوسانات قیمت صادرات نسبت
به قیمت واردات نقش بیشتری دارد.

کازرونی 2و
همکاران ()4934

4941-4922

TVP

بین شکاف تولید ناخالص حقیقی ،هزینه نهایی
شرکای تجاری و بیثباتی نرخ ارز با درجه عبور
نرخ ارز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

جونتیال و کرهونن
()1441
هرناندز و
لبلبییسیوگلو
()1441

4

1

Hernandez and Leblebicioğlu
Shintani et al.
3
Winkelried
4
Yanamandra
5
)Shajari et al. (2005
6
)Shajari et al. (2006
7
)Mehrabi BoshrAbadi et al. (2011
8
)Kazerooni et al. (2012
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اصغرپور و مهدیلو
()4939

4

4944-4923

هم
انباشتگی
جوهانسون-
جوسیلیوس

درجه عبور نرخ ارز در محیطهای تورمی باال بیشتر
از محیطهای تورمی پایین است (تایید فرضیه
تیلور).

4914-4929

VAR

درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات و مصرف
کننده ناقص است.

9

4993-4934

VECM

درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهای صادراتی و
وارداتی در کوتاه مدت و بلند مدت ناقص است .در
بلند مدت درجه عبور نرخ ارز ،افزایش مییابد.

اصغرپور 1و
همکاران ()4931

4944-4934

هم
انباشتگی
جوهانسون-
جوسیلیوس

درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات ناقص است.
در محیط تورمی باال درجه عبور نرخ ارز کمتر از
محیط تورمی پایینتر است (رد فرضیه تیلور).

حیدری و
احمدزاده
()4931

1

عیسیزاده روشن
()4931

مشاهده میشود که در هی یک از مطالعات داخلی شیوه قیمتگذاری کاالهای وارداتی به
صورت غیرخطی و در قالب رژیمهای مختلف (رژیم قیمتی  4و رژیم قیمتی  )1بررسی
نشده است .به عالوه در هی یک از مطالعات داخلی اثر بیثباتیهای تورمی بر درجه عبور
نرخ ارز بر قیمت واردات مورد تحقیق قرار نگرفته است .در مطالعات غیرخطی داخلی
انجام شده (اصغرپور و مهدیلو )4939( 4و اصغرپور 9و همکاران ( ))4931تأثیر محیط
تورمی باالتر و پایینتر بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات بحث شده و اثرات بیثباتی
تورمی بر درجه عبور نرخ ارز مورد توجه قرار نگرفته است .بر این اساس تمایز این مطالعه
نسبت به مطالعات پیشین در تکنیک و مدل مورد استفاده در پژوهش است .به طوری که
اوالً در تحقیق حاضر اثر بیثباتی تورمی بر درجه عبور نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته
است و برای این منظور از تکنیک  MS-GARCHاستفاده شده است .ثانیاً عبور نرخ ارز
در قالب دو رژیم قیمتی برای کاالهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفته و بنابراین تأثیر
بیثباتی تورمی بر درجه عبور نرخ ارز تحت این دو رژیم تخمین زده شده است.

1

)Asgharpor & Mehdilo (2014
)Heydari & Ahmadzadeh (2015
3
)Eisazadeh Roshan (2015
4
)Asgharpor et al. (2015
5
)Asgharpor & Mehdilo (2014
6
)Asgharpor et al. (2015
2
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-1الگو و روششناسی تحقیق
-1-4مدلسازی قیمت داخلی واردات :مدل چرخشی مارکف
شوکهای متفاوتی در دوره زمانی  499331-493931بر اقتصاد ایران وارد شده و سیاست-
ها و برنامههای اقتصادی مختلفی نیز اجرا شده است .به همین دلیل این امکان وجود دارد
که رفتار قیمتگذاری بنگاهها در طول دوره مورد بررسی دستخوش تغییر شده باشد .به
عبارت دیگر بنگاههای وارداتی در مواجه با تغییر متغیرهای بنیادی تنها از یک شیوه برای
قیمتگذاری کاالها استفاده نکنند .بر این اساس در این مطالعه از الگوی چند رفتاری
برای بررسی قیمت واردات به ایران استفاد شده است .معادله ( )1را با فرض وجود دو رژیم
قیمتگذاری در نظر بگیرید3

p1IM = μ1 + ε1
() 9
→ pIM
) t (st ) = μ(st ) + εt (st
IM
p2 = μ2 + ε2
که در آن  ،μ = α + βet + θmct + φ1gdpt + φ2optمیانگین شرطی و  εجزء اخالل
{

است .4رژیمها به وسیله متغیر پنهان )  (stنشان داده میشود که در اینجا دو مقدار یک
 pIMدر معادله ( )9توسط متغیر رژیم تعیین
و دو به خود میگیرد .ویژگیهای سری زمانی t
pIM
می شود .در حالی که متغیر رژیم قابل مشاهده نیست .با این حال بر اساس مقادیر t
قابل استنتاج است (فالحی .)4939 ،1برای دستیابی به فرآیند ایجاد دادهها ،9از توزیع
احتمال چگونگی حرکت )  (stاز یک رژیم به رژیم دیگر استفاده میشود .در مدل چرخشی
مارکف فرض میشود نحوه تغییر رژیمها از زنجیره مرتبه اول مارکف تبعیت میکند که
به صورت رابطه ( )1نشان داده میشود (فرانسس و وندیجک3)1444 ،1
IM
Pr = [st = j|st−1 = i, st−2 = k, … ; pIM
() 1
] … t−1 , pt−2 ,
= Pr[st = j|st−1 = i] = Pij

 Pijاحتمال انتقال به  st = jبا فرض  st−1 = iرا نشان میدهد ( .)0 ≤ Pij ≤ 1با توجه
به فرض دو رژیمی بودن فرآیند  ، stاحتماالت انتقال به صورت زیر بیان میشود3
() 2

1

)pr(st = 1|st−1 = 1) pr(st = 1|st−1 = 2
]
)pr(st = 2|st−1 = 1) pr(st = 2|st−1 = 2
p
1 − p22
= [ 11
]
1 − p11
p22

فرض میشود جمله اخالل از یک توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس )  σ2 (stپیروی میکند

[=P

2

Fallahi
Date Generating Process
4
Franses and Van Dijk
3
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که در آن مجموع احتماالت برابر یک است (.)∑2i=1 Pij = 1 , j = 1,2
برای تخمین معادالت ( )9از روش حداکثر درستنمایی استفاده میشود .بنابراین تابع
چگالی هر رژیم ( )j = 1,2به صورت زیر تشکیل میشود (فرانسس و وندیجک3)1444 ،
2

() 3

j = 1,2

−(pIM
) j − μj
IM
= )f(pj |st = j, Ψt−1
( exp
;)
2σ2j
σj √2π
1

) f(.و Ψt−1به ترتیب توزیع شرطی هر رژیم و اطالعات در دسترس تا زمان  t − 1است.
 pIMبه عنوان یک متغیر تصادفی در هر نقطه
از یک سو بر اساس رابطه ( )3احتمال وقوع 𝑡
از زمان به متغیر نهفته  stوابسته است .از سوی دیگر بر اساس رابطه ( )1توزیع stها به
مقادیر گذشته خودشان وابسته هستند .در نتیجه میتوان گفت که یک احتمال مشترک
IM
( )f(pIMسلمانی .)4934،4بر اساس
بین وقوع  ptو تمام stها وجود دارد () t , st |Ψt−1
خاصیت توابع حداکثر درستنمایی مبنی بر حداکثر کردن احتمال رخداد نمونه مورد
بررسی در جامعه آماری میتوان از این روش برای برآورد تمامی کمیتهای تصادفی مدل
که مشخص نیستند ،استفاده کرد .لذا میتوان نوشت3
IM
= ) L = f(pt , st = i|Ψt−1
()44
2

2

∑ ∑ f(pIM
) it |st , Ψt−1 )P(st = i |st−1 = j, Ψt−1
st =1 st =1

IM
2
logL(p1IM , pIM
= ) 2 , … , pt , θ(st ), θ, σ (st ), Pij

log (f(pIM
)) t , st = i|Ψt−1

{

 θبردار تمام پارامترهایی است که در رژیمهای مختلف ثابت و )  θ(stنشان دهنده بردار
پارامترهایی است که در رژیمهای مختلف مقادیر مختلفی را اختیار میکنند .برای برآورد
پارامترهای مذکور باید تابع لگاریتم درستنمایی( )logLنسبت به پارامترها حداکثر شود.
-2-4مدل سازی بیثباتیهای تورم :مدل ()MS-GARCH

در این مطالعه با پیروی از گاگنون و ایهریگ )1441( 1و دوروو و یتمن )1444( 9از
واریانس نرخ تورم به عنوان معیار بیثباتی تورم استفاده شده است .در ابتدا رژیمی بودن
میانگین شرطی نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفت .پس از تأیید وابسته بودن میانگین نرخ

1

)Salmani (2012
Gagnon and Ihring
3
Devereux and Yetman
2
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تورم به رژیم با استفاده از آزمون اثرات  4ARCHرژیمی ،مشخص شد واریانس شرطی
نرخ تورم نیز از الگوی رژیمی تبعیت میکند .در نتیجه برای محاسبه آن از روش (MS-
 )GARCHاستفاده شده است.
واریانس شرطی (4و )4با فرض الگوی دو رژیمی برابر است با3

2
h1t = σ1t
= ω1 + α1 ε2t−1 + β1 σ2t−1 + ϵ1
()44
h2t = σ22t = ω2 + α2 ε2t−1 + β2 σ2t−1 + ϵ2
که  htو  ،σ2tواریانس شرطی نرخ تورم ε2t−1 ،اثر  ARCHو  σ2t−1اثر  GARCHاست.1

{

در تخمین مدلهای ( )MS-GARCHمشکلی تحت عنوان « وابستگی به مسیر »9وجود
دارد .به این مفهوم که واریانس شرطی در هر مرحله به تمامی واریانسهای شرطی پیش
از خود وابسته است .وابستگی به مسیر تخمین مدل را غیر ممکن میکند .برای رفع این
مشکل با روشهای مختلفی واریانسهای شرطی رژیمها در هر مقطع از زمان با یکدیگر
ادغام 1میشوند تا در هر مرحله یک واریانس شرطی یکپارچه منفرد 4حاصل شود (گری،9
 .)4339در این مطالعه از روش پیشنهادی کالسن )1441( 1استفاده شده که به فرم زیر
بیان میشود3
2

)= ∑ σ2t−1 (Ψt−2 , st−1 = i)P(st−2 = i |Ψt−1 , st = j

()41

i=1

2

=j

∑ σ2i,t−1|t−2 Pij,t−1|t,t−1 i
i=1

σ2t−1

=

که در آن  Ψt−1و  Ψt−2به ترتیب بیانگر مجموعه اطالعات در دسترس تا زمان  t − 1و
 t − 2است P .احتمال وقوع هر یک از رژیمها است .بدین ترتیب با رفع مشکل وابستگی
مسیر توابع چگالی تشکیل میشوند و نهایت ًا تابع درستنمایی ماکزیمم میشود.

 -5معرفی مدل ،تخمین و تحلیل نتایج
 -1-5معرفی مدل و متغیرهای تحقیق
1

Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
 1فرض میشود جمله اخالل ( )ϵدارای میانگین صفر و واریانس ثابت باشد.
3
Path Dependence
4
Aggregating
5
Single Aggregated Conditional Variance
6
Gray
7
Klaassen
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مدل مورد استفاده در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بیثباتی تورمی بر درجه عبور
نرخ ارز برگرفته از مبانی نظری و مدل تعدیل یافته قوش ( )1449میباشد .تعدیل صورت
گرفته بدین ترتیب است که در مدل تصریح شده ،تأثیر بیثباتی تورمی بر درجه عبور نرخ
ارز در نظر گرفته شده در حالی که در مطالعه مذکور اثر نرخ تورم وقفهدار 4در کنار
اثرگذاری سایر متغیرهای کالن اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی ،سطح عمومی
قیمت های خارجی و درجه باز بودن اقتصاد ،مورد بررسی قرار گرفته است .برجسته شدن
بی ثباتی تورمی بجای خود نرخ تورم در مطالعه حاضر به دلیل باال بودن سطح نااطمینانی
و نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران است که این موضوع برای عامالن اقتصاد پیشبینی
نرخ تورم آتی و در نتیجه برنامهریزی و عقد قراردادهای میان مدت و بلندمدت را با چالش
اساسی مواجه ساخته است .به تبع این امر ،موضوع واردات و مقوله درجه عبور نرخ ارز نیز
از این مساله متاثر میشود .در این مطالعه برای پاسخ به سئواالت مطرح شده در بخش
مقدمه دو مدل بررسی میشود .در مدل اول نحوه ارتباط بین متغیرهای بنیادی و قیمت
کاالهای وارداتی در قالب دو رژیم قیمتی برای کاالهای وارداتی بررسی میشود .در مدل
دوم اثر متغیر بی ثباتی تورم در کنار متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز سنجیده
میشود .متغیرهای توضیحی در هر دو مدل با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی
انتخاب شده است .مدلها به صورت رژیمی و به فرم زیر تصریح شده است3
()49
()41

pIM
t (st ) = α0 + α1 (st )et + α2 (st )ppit + α3 (st )gdpt + α4 (st )opt
+ ut
) IM (s
pt
t = β0 + β1 (st )et + β2 (st )ppit + β3 (st )gdpt + β4 (st )opt
+ β5 (st )(h1 inf)et + β6 (st )(h2 inf)et + u′t

معادله ( ،) 49همان معادله حالت است و برای تخمین درجه عبور نرخ ارز مورد استفاده
قرار میگیرد .معادله ( )41اثر بیثباتیهای تورمی بر عبور نرخ ارز را میسنجدβi .ها و
𝑖αها پارامترهای معادالت هستند (st ) .متغیر رژیم است که دو حالت  4و  1به خود
 )pIMمعرف لگاریتم شاخص قیمت واردات بر حسب ریال است که از حاصلضرب
میگیردt ( .
عدد  444در نسبت ارزش واردات به قیمت جاری بر ارزش واردات به قیمت ثابت به دست
آمده )e( ،لگاریتم نرخ دالر بر حسب ریال به قیمت بازار آزاد است )inf( .نرخ تورم است
که از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده ایران به قیمت ثابت سال  ،4929ضرب در
صد به دست آمده است (h1 inf) .و ) (h2 infبه ترتیب معرف متغیر تقاطعی بیثباتی
lagged inflation rate

1
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پایین و باالی تورم است )gdp( .لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت سال
 4929به عنوان جانشین درآمد کشور ایران میباشد (ppi) .لگاریتم شاخص قیمت تولید
کننده آمریکا به قیمت ثابت سال  4929است که به تبعیت از قوش ( )1449به عنوان
جانشین هزینه تولید کاال در خارج وارد مدل شده است )op( .لگاریتم آزادی تجاری است
که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت
سال  4929حاصل شده است .شاخص قیمت تولید کننده آمریکا از بانک اطالعات سایت
رسمی کشورهای  OECDو سایر دادهها از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی برای
دوره زمانی  499331-493931استخراج شده است .شایان ذکر است کلیه متغیرهای بکار
رفته در مدلهای تحقیق فصلی زدایی شدهاند .انتظار بر این است که افزایش هر یک از
متغیرهای نرخ ارز اسمی ،هزینه تولید کاال در خارج ،درآمد داخلی و باز بودن تجاری باعث
افزایش قیمت داخلی کاالی وارداتی شود .همچنین انتظار بر این است که درجه عبور نرخ
ارز در معادله ( )41با لحاظ بیثباتی تورمی افزایش یابد .تخمین معادالت ( )49و ( )41با
استفاده از روش چرخشی مارکف صورت گرفته و از روش  MS-GARCHبرای محاسبه
بیثباتی تورمی استفاده شده است.
 -2-5تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از تخمین مدلها مانایی متغیرها بر اساس آزمون  KPSS4بررسی شد .بر اساس نتایج
این آزمون 1که در جدول ( )1آمده همه متغیرها در سطح مانا هستند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد غیرمتناوب (غیرفصلی) 3به روش KPSS
op gdp
e
Inf
نام متغیر
pIM ppi
4/11 4/49 4/12 4/44 4/41
4/41
آماره محاسبه شده
4/19 4/14 4/19 4/14 4/14
4/14
مقدار بحرانی (در سطح احتمال )%4
4/19 4/41 4/19 4/41 4/41
4/41
مقدار بحرانی (در سطح احتمال )%4
منبع 3محاسبات تحقیق

ا ز آنجا که داده های مورد استفاده در این مطالعه فصلی هستند ،لذا متغیرها باید از نظر
وجود ریشه واحد با تناوب فصلی 1و نیم ساالنه 4نیز آزمون شوند .در این راستا از آزمون
1

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
 2فرضیه صفر این آزمون عدم وجود ریشه واحد در متغیرها است.
3
Unit Roots at the Zero Frequency (Non Seasonal Unit Root).
4
Unit Roots at the Seasonal Frequency (Seasonal Unit Root).
5
Unit Roots at the Semi-Annual Frequency (Semi- Annual Unit Root).
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ریشه واحد هگی 4استفاده شده است که نتایج این آزمون مندرج در جدول ( )9نشان
میدهد که تم امی متغیرها فاقد هر گونه ریشه واحد با تناوب فصلی و نیم ساالنه هستند.
جدول ( :)3نتایج آزمون ریشه واحد با تناوب فصلی و نیمساالنه به روشHegy
متغیر
Inf
e
gdp
op
pIM
ppi

فرضیه صفر

آماره محاسباتی

سطح احتمال

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-4/494

4/449

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

11/194

4/444

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-4/144

4/449

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

94/444

4/444

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-9/311

4/443

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

11/344

4/444

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-9/949

4/441

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

44/414

4/444

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-4/919

4/449

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

41/244

4/444

وجود ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه

-9/134

4/449

وجود ریشه واحد با تناوب فصلی

13/134

4/444

منبع 3محاسبات تحقیق

به منظور بررسی اثرات بیثباتی تورمی بر درجه عبور نرخ ارز (تخمین معادله  )41الزم
است ابتدا بیثباتی نرخ تورم استخراج شود .در این مطالعه برای محاسبه بیثباتیهای
تورم از روش ( )MS-GARCHاستفاده شد .جدول ( )1نتایج تخمین پارامترهای معادله
( )44را نشان میدهد .مقادیر  P-valueنشان میدهد به جز پارامتر  ARCHدر رژیم یک
و پارامتر  GARCHدر رژیم دو تمامی پارامترها در سطح اطمینان باالیی معنادار هستند.1
بدینترتیب وجود دو رژیم بیثباتی نرخ تورم تأیید میشود .با توجه به اینکه بیثباتی
تورم در رژیم دو در کلیه فصول مورد بررسی از بیثباتی تورم در رژیم اول بیشتر است،
رژیم یک رژیم بیثباتی پایین تورمی و رژیم دو رژیم بیثباتی باالی تورمی نامگذاری شد.

1

Hegy
 2همچنین بر اساس نمودار همبستگی نگار ( )Correlogramپسماندهای معادله ( )44نوفه سفید هستند .در
نتیجه ،مدل ) GARCH (1,1مدل مناسبی برای محاسبه واریانس شرطی نرخ تورم است.
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جدول ( :)4نتایج آزمونها و برآورد بیثباتیهای تورم
نرخ تورم

بی ثباتی
پایین تورمی
رژیم 4
بی ثباتی
باالی تورمی
رژیم 1

معادله
میانگین
شرطی
عرض از
مبدأ

معادله واریانس شرطی

احتمال
غیرشرطی

) ω(st

اثر ARCH

اثر GARCH

9/14
()4/44

4/41
()4/44

4/449
()4/34

4/19
()4/44

4/31
()4/44

9/44
()4/44

1/93
()4/44

4/94
()4/44

4/41
()4/19

4/21
()4/44

منبع 3محاسبات تحقیق( اعداد داخل کروشه  p-valueاست)

پس از کمیسازی بی ثباتی تورمی ،اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت واردات به ایران ابتدا
بدون لحاظ بیثباتی تورمی (معادله ( ))49و سپس با لحاظ بیثباتی تورمی (معادله ())41
مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور در ابتدا الگوهای چرخشی مارکف با رژیمهای
 1و  9رژیمی و حالتهای مختلف (اجزاء رژیمی متفاوت) برآورد شد ،سپس مدلهایی که
دارای ضرایب ناسازگار با مبانی نظری یا دچار حداقل یکی از مشکالت خودهمبستگی و
ناهمسانی واریانس بودند ،نادیده گرفته شدند .در نهایت از بینمدلهای باقیمانده ،مدل
دارای حداکثر مقدار لگاریتم راستنمایی به عنوان مدل نهایی انتخاب شده است .در ادامه
نیز ،فرض وجود مدل خطی در برابر مدل غیرخطی مارکف (مدل رژیمی نهایی انتخاب
شده) با استفاده از آزمون راستنمایی ( )LRبررسی شده است .نتایج این آزمونها در
جدول ( )4ارائه شده است.
جدول ( :)5نتایج آزمونهای تشخیصی
آزمون
آزمون خطی بودن ()LR
لگاریتم درستنمایی
معیار AIC
آزمون نرمالیتی
آزمون ناهمسانی واریانس
()ARCH
آزمون خود همبستگی
پورتمانتو4

مدل حالت
(معادله )49
χ2 )1(=29/4214/444
13/119
-4/911
χ2 )1(=9/4294/149

مدل با حضور بیثباتی تورمی
(معادله )41
2
χ )3(=444/194/444
23/243
-4/114
χ2 )1(=1/4194/413

F)4,21(=1/144/491

F)4,24(=44/331

χ2 )41(=41/124/493

χ2 )41(=41/214/912

مأخذ 3یافتههای تحقیق (اعداد داخل کروشه  P-valueاست)
Portmanteau Statistic for Autocorrelation Residuals

1
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براین اساس تعداد دو رژیم برای هر دو الگو تعیین شد که در جدول شماره ( )6گزارش شده
است.1
جدول ( :)6برآورد پارامترهای معادالت ( )13و ()14
متغیر

C
e
ppi
gdp
op
h1 inf
h2 inf

مدل حالت
(معادله )49
قیمت وارداتی باال
قیمت وارداتی
(رژیم )1
پایین (رژیم )4
ضریب  t-probضریب t-prob
()4/4
-13/3
()4/4
-13/3
)4/4( 4/443 )4/4( 4/444
)4/41( 4/414 )4/4( 4/941
)4/4( 4/421 )4/4( 4/144
()4/42( 4/439 )4/9
-4/41
عدم لحاظ در معادله
عدم لحاظ در معادله

مدل با حضور بیثباتی تورم
(معادله )41
قیمت وارداتی پایین قیمت وارداتی باال
(رژیم )1
(رژیم )4
ضریب  t-probضریب t-prob
()4/4
-91/4
()4/4
-91/4
()4/4
4/921
()4/4
4/494
()4/4
4/424 )4/41( -4/149
()4/4
4/394
()4/4
1/414
()4/4
4/414 )4/49( 4/419
)4/44( 4/449
()4/4
-4/411
()4/4( -4/449 )4/4
4/444

منبع 3محاسبات تحقیق

بر اساس قیمت واردات تخمینی در هر رژیم ،1قیمت واردات در معادله ( )49به دو رژیم
قیمت وارداتی پایین و قیمت وارداتی باال قابل تفکیک است.
نتایج نشان میدهد کشش شاخص قیمت واردات نسبت به نرخ ارز اسمی در رژیم قیمت
پایین و قیمت باال به ترتیب  4/444و  4/443درصد است .این موضوع مؤید این است که
اثر پایداری قیمتی در بازار واردات ایران وجود دارد .منشأ آن را میتوان به شاکله بازار ارز
در ایران نسبت داد .درآمدهای نفتی در ایران به دولت اجازه میدهد تا به عنوان عرضه
کننده عمده ارز قادر باشد نرخ ارز را در یک دامنه محدود ثابت نگه دارد .اگر نرخ ارز (به
عنوان یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد ایران) تغییر کند اما دولت قادر به کنترل این
تغییرات در دامنه معمول نباشد ،نااطمینانی در اقتصاد ایران شکل میگیرد .از سوی دیگر
نبود بازارهای عمیق رقابتی و همچنین چسبندگی رو به پایین قیمتها در اقتصاد ایران
باعث میشود با بروز نااطمینانی بنگاهها انگیزه داشته باشند تا قیمت کاالها را افزایش
دهند .به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمتها در یک دوره برای کاهش قیمت
در دورههای بعدی مقاومت قیمتی وجود دارد .عبور بیش از واحد نرخ ارز به قیمت واردات
 1برای برآورد مدل ( )49از الگوریتم عددی  EM+SQPFو برای برآورد مدل ( )41از الگوریتم عددی  EMاستفاده
شده است.
 2قیمت واردات با توجه به ضرائب تخمینی و مقادیر متغیرهای توضیحی برای هر دو رژیم محاسبه شد.
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با نتایج مطالعه یاناماندرا ( )1444برای کشور هند سازگار است .همچنین نتایج منطبق
بر نظرات بالدوین )4322(4است .بنا بر نظر وی اگر تغییرات نرخ ارز به اندازه کافی بزرگ
و حتی موقتی باشد یا دوره زمانی تغییرات نرخ ارز طوالنی مدت باشد ،تغییر نرخ ارز
میتواند ساختار بازار واردات را تغییر بدهد و باعث بروز پدیده عبور نرخ ارز بر قیمت
واردات بیش از واحد شود.
با لحاظ بیثباتی تورمی در مدل ( )41مشاهده میشود کشش مستقیم قیمت کاالهای
وارداتی نسبت به تغییرات نرخ ارز در هر دو رژیم قیمتی افزایش مییابد؛ درجه عبور نرخ
ارز برای رژیم قیمتوارداتی باال و پایین به ترتیب برابر با  4/921و 4/494درصد میشود.
به عبارت دیگر در شرایط بیثبات تورمی اثر مقاومت قیمتی در هر دو رژیم قیمتی نسبت
به قبل شدت مییابد .این نتایج با فرضیه تیلور ( )1444همخوانی دارد.
عالوه بر آن ،اثر بیثباتیهای پایین و باالی تورمی بر قیمت کاالهای وارداتی در رژیمهای
مختلف نامتقارن است .در رژیم قیمت وارداتی باال اثر تقاطعی بیثباتی باالی تورم بر درجه
عبور نرخ ارز منفی است ( .)-4/449در واقع در فضای بیثباتی باالی تورمی بنگاهها قادر
به افرایش قیمتها نیستند .زیرا قیمتها در رژیم قیمت وارداتی باال به اندازه کافی افزایش
و قدرت خرید مردم کاهش یافته است .در نتیجه با افزایش فضای نااطمینانی بنگاههای
رقابت پذیر ترجیح خواهند داد با کاهش قیمت ،حُسن شهرت کسب کنند و بر قدرت
رقابتپذیری خود بیفزایند .این نتیجه با نتیجه تحقیق اصغرپور و همکاران ( )4931هم-
خوانی دارد .همین دسته از بنگاهها با کاهش فضای نااطمینانی قیمت خود را افزایش
خواهند داد (.)4/449
در مقابل اثر غیر مستقیم (تقاطعی) بیثباتی تورم بر قیمت واردات برای بنگاههای رقابت-
پذیر باال (یعنی بنگاههایی که رفتار قیمتگذاری آنها رژیم قیمت وارداتی پایین است)
مثبت است ( .)4/444در واقع این بنگاهها در هنگام افزایش ریسک پیشبینی نشده در
رفتار نرخ تورم اقدام به افزایش قیمت خواهند کرد .با این حال همین دسته از بنگاهها با
بروز بیثباتی پایین تورمی با احتیاط بیشتری رفتار میکنند .استراتژی آنها همانا افزایش
فروش با قیمت پایینتر (ضریب  )-4/411است .در واقع تأکید این دسته از بنگاهها بر
قدرت رقابتپذیری در بازار است.

Baldwin
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بر این اساس میتوان گفت در اقتصاد چه بیثباتی تورمی پایین اتفاق بیفتد و چه بیثباتی
تورمی باال رخ دهد همواره بخشی از بنگاهها قیمت کاالهای وارداتی به ایران را افزایش
خواهند داد.
هزینه تولید کاال در خارج در هر دو رژیم قیمتی تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت کاالهای
وارداتی دارد .این نتیجه در راستای نتایج مطالعات ویکرماسینق و سیلواپول،)1441( 4
سهمینان ،)1444( 1فرانکل 9و همکاران ( )1441و شیخ و لوهیچی )1449( 1است .کشش
قیمت واردات نسبت به هزینه تولید در رژیم قیمت وارداتی پایین ( )4/941تقریب ًا سه
برابر رژیم قیمت وارداتی باال است ( .)4/414بنابراین میتوان گفت سهم قیمت تولیدی
در رژیم قیمت وارداتی باال اندک است .همانند مطالعات جونتیال و کرهونن( )1441و قوش
( )1449ب ا افزایش تقاضا در داخل قیمت کاالهای وارداتی در هر دو رژیم قیمتی واردات
افزایش می یابد که از لحاظ آماری معنادار است .اثر مثبت و معنادار باز بودن تجاری بر
قیمت واردات همانند یافتههای تجربی مطالعه کازورزی و همکاران ( )1441تنها در رژیم
قیمت وارداتی باال تأیید میشود.
مطابق ویژگیهای رژیمی مدلهای برآورد شده درجدول ( )1مشخص است که در معادله
( )49ماندگاری رژیم قیمت وارداتی باال بیش از رژیم قیمت وارداتی پایین و معادل 4/34
و احتمال چرخش آن به رژیم قیمت پایین ضعیف است (4درصد) .اما با بروز بیثباتی
تورم در کشور احتمال بقای رژیم قیمتی پایین بیش از رژیم قیمتی باال میشود (.)4/31
در خصوص مدت دوام رژیمها نیز وضع به همین منوال است؛ بدین ترتیب که بدون حضور
بیثباتی تورم یعنی در معادله ( )49اگر قیمت واردات از رژیم قیمتی پایین به رژیم قیمتی
باال منتقل شود به طور میانگین حدود  1سال ( 49فصل) در آن باقی میماند .اما به محض
بروز بیثباتی تورم مدت دوام در رژیم قیمتی باال کاهش و معادل  4/4فصل میشود .به
طور کلی میتوان گفت که با بروز بیثباتی تورمی رژیم قیمت وارداتی پایین ماندگارتر
شده و طول دوره و دوام آن افزایش یافته است.

1
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جدول ( :)7ماتریس احتماالت و خصوصیات رژیمها
معادله حالت ()49
احتمال شرطی انتقاالت
رژیم 4
زمان
رژیم 1
t+1
دوام
احتمال تجمعی
طول دوره (فصل)

رژیم 4
4/21
4/41
2
%91/91
91

رژیم 1
4/41
4/34
49/14
%91/92
91

معادله با وجود بیثباتی تورم،
معادله 41
زمان t
رژیم 1
رژیم 4
4/49
4/31
4/29
4/41
4/4
49/14
%99/99
%99/91
99
99

منبع 3محاسبات تحقیق

به لحاظ اقتصاد ریاضی ،درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات مشتق قیمت واردات نسبت
به نرخ ارز است .درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در رژیمهای مختلف قیمتی و با
حضور یا عدم حضور بیثباتی تورمی در جدول ( )2گزارش شده است.
جدول ( :)8عبور نرخ ارز در معادالت ( )13و ()14
رژیم قیمت وارداتی پایین

رژیم قیمت وارداتی باال

=(α1 )4
4/444

=(α1 )1
4/443

بیثباتی پایین
تورمی

=(β1 )4( + β5 )4
4/491

=(β1 )1( + β5 )1
4/939

بیثباتی باالی
تورمی

=(β1 )4( + β6 )4
4/499

=(β1 )1( + β6 )1
4/911

معادله حالت (معادله )49
بدون حضور بیثباتی تورمی
(معادله )41
با حضور بیثباتی تورم

منبع 3محاسبات تحقیق

همانگونه که مالحظه میشود بی ثباتی تورمی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز بر قیمت
واردات میشود .در واقع در شرایط بیثباتی تورمی بر قدرت قیمتگذاری بنگاههای
وارداتی افزوده میشود .به عالوه درجه عبور نرخ ارز در رژیم قیمت وارداتی باال همواره از
رژیم قیمت پایین بیشتر است.
نمودار احتماالت هموار شده 4وقوع رژیمهای مختلف در طی زمان برای معادالت ( )49و
( )41را به تصویر میکشد (نمودارهای  4و  .)1در سال  14سیاست یکسانسازی نرخ ارز
در کشور اجرا شد .اما به دالیل مختلف که مهمترین آنها کاهش درآمدهای نفتی و
Smoothed Probabilities

1
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سررسید بدهیهای خارجی در سالهای  14و  14بود باعث شد تا فاصله زیادی بین
قیمت دولتی و نرخ آزاد ارز به وجود آید .به گونهای که در سالهای  19-11بانک مرکزی
با کاهش عمده ای در منابع ارزی مواجه شد .در این میان با آغاز برنامه دوم توسعه از
فروردین سال  11کنترل بر واردات به طور جدی دنبال شد .به گونهای که مطابق آمار
بانک مرکزی کمترین میزان واردات کاالهای سرمایهای در دهه  14شمسی در سال 11
به ثبت رسیده است .همچنین کمترین سهم ورود مواد اولیه و کاالهای واسطهای در
همین دهه متعلق به سال  11است .از این رو مالحظه میشود علیرغم نوسان شدید ارزی
در سال  11به علت کنترل بر واردات ،رژیم قیمتی در این سال رژیم قیمتی پایین است.
یکی دیگر از دوره هایی که اقتصاد ایران با بحران کمبود منابع ارزی مواجه شد ،سالهای
 34-31میباشد .همانگونه که مالحظه میشود از سال  31اقتصاد وارد رژیم قیمت
وارداتی باال شده است .عالوه بر آن در دو سال  4911و  4939که تورم و بیثباتی تورمی
در ایران باال بوده قیمت واردات رژیم باال را تجربه کرده است.

نمودار ( :)1احتمال وقوع رژیمها بدون حضور بیثباتی تورمی ،معادله ()13
منبع 3یافتههای تحقیق

نمودار ( :)2احتمال وقوع رژیمها با بروز بیثباتی تورمی ،معادله ()14
منبع 3یافتههای تحقیق
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 -6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
با توجه به نقش درجه عبور نرخ ارز پایین در کارایی سیاستهای پولی و ارزی و همچنین
کاهش سطح عمومی قیمتها ،مقاله حاضر با بکارگیری رهیافت  MS-GARCHو روش
مارکوف سوئیچینگ ،اثرگذاری غیرخطی بیثباتی تورم بر درجه عبور نرخ ارز ایران را طی
دوره زمانی  499331 -493931بررسی کرده است.
بر اساس نتایج تخمینی ،قیمت واردات در ایران از الگوی دو رژیمی قیمت وارداتی باال و
قیمت وارداتی پایین تبعیت میکند .و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از یک
است .ساختار بازار ایران ،عدم رقابتپذیری ،وجود کسب و کارهای نامولد و  . ..باعث شده
است که درصدد تغییرات قیمت کاالهای وارداتی در ایران بیش از درصد تغییرات نرخ ارز
باشد.
به عالوه نتایج حاکی از آن است که با بروز بیثباتیهای تورمی درجه عبور نرخ ارز در هر
دو رژیم قیمتی تشدید و بر قدرت قیمتگذاری بنگاههای وارداتی افزوده میشود .وجود
دو دهه تورم باال ،ماندگار و نااطمینانی حاصل از محیط تورمی باعث شده است تا هر
افزایش نرخ ارزی در ایران دائمی تلقی شده به گونهای که تعدیل حاشیه سود مانع از
کاهش انتقال اثر نرخ ارز به قیمتها کاالها نمیشود.
به هر روی انتقال بیش از صد در صدی تغییرات نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی نشان-
دهنده تاثیرپذیری بیش از حد اقتصاد ایران از شوکهای خارجی است .با توجه به نتابج
حاصله به نظر میرسد کاهش بی ثباتی تورم و اصوال سیاست پولی در ایران باید مقدم بر
سیاست ارزی باشد .با اینحال در خصوص سیاستهای ارزی نیاز است تا الزامات نظام
ارزی شناور مدیریت شده در کشور اعمال شود که یکی از الزامات آن همانا جایگزینی
لنگر نرخ ارز با یک سیستم هدفگذاری تورم است .از سوی دیگر برای جلوگیری از کمبود
منابع ارزی در زمان بروز بحران الزم است تا صندوق توسعه ملی به گونهای مدیریت شود
تا بتوان از نرخ ارز مد نظر سیاستگذار در هر زمانی دفاع کرد.
مقایسه بین نتایج این مطالعه با سایر مطالعات داخلی نشانگر برخی وجود تشابه و نیز
افتراق است .از وجوه تشابه بین مطالعات داخلی و این مطالعه میتوان به نقش عوامل
بنیادی بر قیمت واردات اشاره کرد .با اینحال وجه افتراق عمده بین این مطالعه و سایر
مطالعات در کشش تخمینی قیمت واردات به نرخ ارز و همچنین لحاظ اثرات انواع محیط-
های بی ثباتی تورمی در تعیین درجه عبور نرخ ارز است .در حالی که مطالعات پیشین
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صرف ًا بر ناقص یا کامل بودن درجه عبور نرخ ارز تمرکز داشتند ،نتایج این مقاله نشان
می دهد درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات در اقتصاد ایران بیش از کامل است .به عبارت
دیگر ،اثر مقاومت قیمتی در بازار واردات ایران وجود دارد .ضمن آنکه درجه عبور نرخ ارز
در اقتصاد ایران رفتار رژیمی دارد و این درجه در هر رژیم نیز در محیطهای بیثباتی
تورمی باال و پایین به صورت متفاوت تعیین میشوند.
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اصغرپور ،حسین ،کازرونی ،علیرضا ،و میرانی ،نینا ( .)4931تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر
نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران .مجله نظریههای کاربردی اقتصاد.444-412 ،4 ،
اصغرپور حسین ،و مهدیلو ،علی (.)4939محیط تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت
واردات در ایران 3رهیافت مارکوف -سوئیچینگ .فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی،
.14-441 ،14
حیدری ،حسن ،و احمدزاده ،عزیز ( .)4931تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در
ایران .فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.4-12 ،11 ،
راسخی ،سعید ،جعفری صمیمی ،احمد ،و منتظری شورکچالی ،مجتبی ( .)4939تأثیر
غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز 3یک مطالعه موردی برای ایران .فصلنامه راهبرد
اقتصادی.1-99 ،2 ،
سلمانی ،یونس ( .) 4934مقایسه تأثیرگذاری نوسانات قیمتی بازار جهانی نفت بر اقتصاد
کشورهای  OPECو  .OECDپایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
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