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چکیده
تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه میتواند بر قیمت محصوالت کشاورزی
تأثیرگذار باشد .همچنین ،وابستگی صادرات محصوالت کشاورزی به نرخ ارز میتواند این
رابطه را تقویت نماید .تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمتها که اصطالحاً «عبور نرخ ارز» نامیده
میشود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی میگردد .با توجه به جایگاه استراتژیک
محصوالت کشاورزی ،بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار
است .در مقاله حاضر ،عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد
آستانهای آن بررسی شده است .برای این منظور از دادههای سری زمانی ساالنه -3131
 3131بانک مرکزی ایران و روشهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیمیافته
چند متغیره ( )M-GARCHو رگرسیون آستانهای ( )TRاستفاده شده است .نتایج حاصل از
برآورد الگوی  M-GARCHنشان میدهد که تکانههای گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر
شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد .همچنین ،نتایج برآورد رگرسیون آستانهای در
دوره تحت بررسی نشان میدهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی
در ایران از یک حد آستانهای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 3229
ریال برآورد شده است .به عبارت دیگر ،افزایش نرخ ارز باالتر از حد آستانهای فوق باعث
افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران میشود.
واژههای کلیدی :عبور نرخ ارز ،شاخص قیمت ضمنی ،بخش کشاورزی ،گارچ چند متغیره،
رگرسیون آستانهای.
طبقه بندی .Q10 ،F31 ،C22 :JEL
 3این مقاله مستخرج از رساله دکتری محمد عبدی سیّدکالیی به راهنمایی دکتر امیرمنصور طهرانچیان میباشد.
* نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
بیشک تأمین نیازهای اولیه بشر عمدهترین عامل توجه به کشاورزی بوده است .سایر
بخش های اقتصادی نیز به تدریج و با توجه به نیازهای بخش کشاورزی ایجاد و گسترش
یافته اند .نیاز به ابزار و آالت کشاورزی در توسعه صنعت و همچنین مبادله محصوالت در
توسعه بخش خدمات نقش مهمی داشته است .با وجود این که پس از انقالب صنعتی و
حذف تدریجی نظام سیاسی -اقتصادی فئودالیزم ،بخش صنعت و عامل سرمایه از اهمیت
نسبی بیشتری در تولید برخوردار گردید ،اما امروزه همچنان از بخش کشاورزی به عنوان
محور رشد و توسعه اقتصادی نام برده میشود .درجه کاربری نسبتاً باالی بخش کشاورزی
در مقایسه با بخشهای صنعت و معدن و بنابراین توان اشتغالزایی باال ،امکان کسب
درآمد ارزی از طریق صادرات و همچنین صرفهجویی در مصارف ارزی با جایگزینی واردات
محصوالت کشاورزی ،استراتژیک بودن برخی محصوالت این بخش ،تأمین مواد اولیه مورد
نیاز بخش صنعت و ایجاد بازار برای ستاده سایر بخشها از جمله دالیل اهمیت بخش
کشاورزی در اقتصاد ملی میباشد .جانستون و ملور )3393( 3پنج ارتباط (حلقه) بین
بخشی 2را در زمینه نقش کشاورزی در رشد اقتصادی معرفی نمودهاند .این موارد که شامل
پیوندهای پیشین و پسین 1بخش کشاورزی با سایر بخشها می باشند ،عبارت از تأمین
مواد غذایی برای مصرف ،عرضه نیروی کار (به ویژه به بخش صنعت) ،ایجاد بازار برای
محصوالت صنعتی ،عرضه پسانداز و امکان تحصیل درآمد ارزی است.
با عنایت به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ،شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر
فعالیتهای این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است .نرخ ارز یکی از متغیرهایی است
که میتواند این بخش را تحت تاثیر قرار دهد .نرخ ارز به طور مستقیم بر صادرات و واردات
محصوالت کشاورز ی و به طور غیرمستقیم بر تولید ،درآمد ،هزینه ،سود و سرمایهگذاری
این بخش مؤثر است .از این رو ،نرخ ارز میتواند از مسیر تأثیر بر عرضه و تقاضای
محصوالت بخش کشاورزی ،سطح قیمتها در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد .ارتباط
اساسی میان نرخ ارز و قیمت کاالهای تجارت شده بینالمللی به طور عام به عبور نرخ ارز
معروف است .عبور نرخ ارز به شاخص قیمتها ،کشش شاخصهای قیمت نسبت به نرخ
1

Johnston & Mellor
Inter- Sectoral Linkages
3
Forward and Backward Linkages
2
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ارز را نشان می دهد ،به طوری که اگر به ازای یک درصد تغییرات نرخ ارز شاخص قیمت
به میزان یک درصد تغییر کند ،عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کامل میباشد .در صورتی
که عکس العمل شاخص قیمت نسبت به تغییرات نرخ ارز کمتر از یک درصد باشد ،عبور
نرخ ارز ناقص خواهد بود (اصغرپور و همکاران.)3131 ،
در حالیکه مطالعات متعددی در مورد عبور نرخ ارز انجام گرفته است ،اما تعریف یکسانی
از واژه «عبور» وجود ندارد .بخش عمدهای از تحقیقات بر ارتباط بین تحوالت نرخ اسمی
ارز و قیمتهای واردات تمرکز میکنند .در مقابل ،بخش کوچک اما مهمی از ادبیات بر
عبور نرخ ارز به تورم قیمت مصرفکننده کل متمرکز میباشند (کامپا و گُلدبرگ2112،3؛
باچِتا و وینکوپ2111 ،2؛ گاگنون و ایریگ2114 ،1؛ تاختامانووا .)2131 ،4ادبیات تجربی
و نظری قابل توجهی عبور نرخ ارز را در کشورهای مختلف ،بخصوص در کشورهای درحال
توسعه بررسی کرده است .نتایج این مطالعات ،نشان میدهند که شوکهای ارزی تا
حدودی بر قیمتهای داخلی مؤثرند .همچنین ،مطالعات تجربی شواهدی از تفاوتهای
بین کشوری ارایه کردند ،به نحوی که اقتصادهای نوظهور با توجه به سطح تورم ،حساسیت
بیشتری به تحوالت نرخ ارز نسبت به کشورهای با درآمد باال از خود نشان میدهند (بانک
جهانی .)2134 ،3برخی مطالعات تجربی انجام شده در این خصوص مانند برادشَو و اُردن9
( ،)3331هو و اُردن ،)2112( 7اُبایلو و ساالاو )2131( 1و بوبورا دی )2133( 3بیانگر تأثیر
عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت بخش کشاورزی هستند اما در مطالعات داخلی به این
موضوع پرداخت نشده است.
در این مقاله با استفاده از روشهای گارچ چند متغیره (M-GARCH( 31و رگرسیون
آستانهای ،)TR( 33تأثیر عبور نرخ اسمی ارز بر شاخص قیمت بخش کشاورزی در ایران
به طور تجربی مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور ،مقاله حاضر در پنج بخش
1

Campa & Goldberg
Bachetta & Wincoop
3
Gagnon & Ihrig
4
Takhtamanova
5
World Bank
6
Bradshaw& Orden
7
Xu & Orden
8
Obayelu & Salau
9
Boobura D, et al.
10
Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
11
Threshold Regression
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سازماندهی شده است .در ادامه و در بخش دوم به ادبیات موضوع شامل مبانی نظری و
شواهد تجربی پرداخته میشود .بخش سوم از این مقاله به معرفی روش پژوهش اختصاص
مییابد .در بخش چهارم ،یافتههای تحقیق ارایه میشوند و در بخش پایانی به نتیجهگیری
و ارایه پیشنهاد پرداخته میشود.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
در اقتصادهای باز نرخ ارز عامل مهمی به شمار میآید و در سیاستگذاریهای اقتصادی
نقشآفرینی میکند .نرخ ارز بر قیمت کاالها و خدمات وارداتی در بازار داخل و قیمت
کاالهای ساخت داخل تأثیر میگذارد .نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن ،تغییرات قیمتها
پدیده عبور نرخ ارز 3را مطرح مینماید.
عبور نرخ ارز به صورت درصد تغییر قیمت داخلی کاالهای وارداتی به ازای یک درصد
تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرکننده تعریف میشود (سک و
کاپسالیامووا .)2111 ،2نوسان نرخ ارز به قیمتهای داخلی از سه طریق قیمت کاالهای
مصرفی وارداتی ،کاالهای داخلی قیمتگذاری شده با ارز خارجی و قیمت کاالهای واسطه
وارداتی انتقال مییابد .در حالیکه اثر نوسان نرخ ارز در دو مسیر اول مستقیم است در
مسیر سوم ،نوسان نرخ ارز به قیمتهای داخلی از طریق تغییرات هزینه تولید منتقل
میشود (ساهمینن.)2112 ،1
عبور نرخ ارز ریشه در قانون قیمت واحد 4و نظریه برابری قدرت خرید 3دارد .قانون قیمت
واحد ،به صورت فروش محصوالت همگن به قیمتهای یکسان در کشورهای متفاوت و
برحسب پول رایج تعریف میشود .نظریه برابری قدرت خرید مطلق ،9تعمیم قانون قیمت
واحد برای تمام کاالهاست (آلپر.)2111 ،7
نسخه قوی از نظریه برابری قدرت خرید نشان می دهد که:
∗𝑡𝑃 𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 .
() 3
1

)Exchange Rate Pass- Through (ERPT
Sek & Kapsalyamova
3
Sahminan
4
)Law of One Price(LOOP
5
)Purchasing Power Parity(PPP
6
Absolute Purchasing Power Parity
7
Alper
2
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که در آن 𝑃𝑡 ،شاخص قیمت داخلی 𝐸𝑡 ،نرخ ارز اسمی (قیمت هر واحد پول خارجی
برحسب واحد پول داخلی) و ∗𝑡𝑃 شاخص قیمت خارجی است (گلدبرگ و کنتر.)3337 ،3
دو پیش فرض برای حفظ نسخه قوی نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد :اول اینکه،
آربیتراژ 2بدون هزینه و بدون اصطکاک صورت میگیرد .دوم اینکه ،کاالهای مشابه با
وزنهای مشابه وارد سبد کاالیی کشورها میشوند .با توجه به غیرواقعی بودن این پیش
فرضها ،برابری قدرت خرید نسبی 1جایگزین نظریه برابری قدرت خرید شده است .نظریه
برابری قدرت خرید نسبی به صورت زیر ارایه میشود که در آن 𝛼 ،معکوس نرخ ارز واقعی
است (گلدبرگ و کنتر:)3337 ،
∗𝑡𝑃 𝑃𝑡 = 𝛼. 𝐸𝑡 .
()2
برابری قدرت خرید نسبی بیانگر آن است که نرخ ارز و سطح قیمتهای داخلی و خارجی
متناسب با یکدیگر حرکت میکنند (آلپر .)2111 ،
 -1-1-2تحلیل نظری عبور نرخ ارز به تورم
به کمک ادبیات موضووووع ،الگویی پویا بر مبنای اقتصووواد خرد برای یک اقتصووواد باز با
قیمتهای وارداتی و داخلی بسوود داده میشووود ،تا از طریق آن ،وضووعیت عبور نرخ ارز
تعیین گردد.
هدف یک خانوار نمونه نسووول  iام حداکثر کردن جریان مطلویت انتظاری اسوووت که از
مصرف و عرضه خدمات کار حاصل میشود:
Ƙ

] 𝜔− 1+𝜔 (𝐿𝑖𝑡+𝑗 )1+

1
𝑖
𝑗(𝐶𝑡+
𝜎)1−
𝜎1−

𝑗 𝑗
∞∑
[ 𝜗 𝛽 𝑗=0

()1
در رابطه فوق 𝛽 ،عامل تنزیل 𝜗 ،احتمال ثابت مربوط به زنده ماندن خانوارها 𝐶𝑡𝑖 ،میزان
1
𝜎

مصورف خانوار iام از کل سوبد مصرفی 𝐿𝑖𝑡 ،عرضه خدمات ارایه شده توسد خانوار iام،
کشوش جانشوینی بین دورهای مصورف و 𝜔 نیز کشش منفی مطلوبیت نهایی عرضه کار
است .قید بودجه بین دورهای خانوار iام به صورت زیر تعریف میشود:
()4
1

𝑖
𝑖
= 𝜗 [𝑒𝑡 𝐹𝑡−1
+ 𝐵𝑡−1
] 𝑖𝑡𝑇 + 𝑊𝑡 𝐿𝑖𝑡 − 𝑃𝑡 𝐶𝑡𝑖 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝐷 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝐹 −

𝑖𝑡𝐹 𝑡𝑒
𝑖𝑡𝐵
𝑅+ (1+
) ∗𝑡𝑅(1+
)𝑡

1

Goldberg & Knetter
Arbitrage
3
Relative Purchasing Power Parity
2
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کوه در آن 𝐵𝑡 ،نمایانگر نگهداری اوراق دولتی که دارای نرخ بهره 𝑡𝑅 اسوووت 𝐹𝑡 ،اوراق
قرضووه خارجی که با نرخ بهره ∗𝑡𝑅 منتشوور شوودهاند و 𝐷𝑡𝑣𝑖𝐷 و 𝐹𝑡𝑣𝑖𝐷 به ترتیب ،سووود
تولیدکنندگان داخلی کاال و سووود بخش واردات هسووتند 𝑇𝑡𝑖 .نیز به عنوان مالیات مقطوع
دولت میشود (اسمتس و ووترز.)2112 ،3
حوداکثرکردن جریان مطلوبیت انتظاری خانوارها نسوووبت به 𝑖𝑡𝐶  𝐵𝑡𝑖 , 𝐿𝑖𝑡 ,و 𝑖𝑡𝐹 با توجه به
قید بودجه شووراید مرتبه اول بهینهسووازی تابع هدف را بهدسووت میدهد .از طرف دیگر،
تابع عرضه کار و معادله مصرف نیز به صورت زیر ارایه میگردند:
𝑒𝑡+1
𝑡𝑒

() 3

) 𝑡𝑅(1+
𝑡𝑃𝑡+1 ⁄
1
𝑊
𝑡𝑃 𝜎(𝐶 𝑖 )−
𝑡 Ƙ
𝑡

=
𝜎

𝑃𝛽 = ]

() 9
() 7

=

𝑡𝑅1+
∗𝑡𝑅1+

𝑖
𝐶𝑡+1

𝑖𝑡𝐶

[

𝜔
] 𝑡𝑖𝐿[

که در آن ،نرخ ارز ( 𝑡𝑒) ،شوواخص قیمت ( 𝑡𝑃) ،ثروت مالی ( 𝑡𝑖𝐴) و ثروت انسووانی ( 𝑖𝑡𝐻) به
صورت زیر بیان میشوند:
𝑖
𝑖
𝐴𝑖𝑡 = 𝑒𝐹𝑡−1
+ 𝐵𝑡−1
() 1
𝑖
𝑗) ℎ𝑡+

() 3

1

𝑗−1

𝑗
∞∑ 𝐻𝑡𝑖 = ℎ𝑡𝑖 +
𝑅𝑗=1 𝜗 (∏𝑘=0 (1+

) 𝑘𝑡+

که در آن ℎ𝑡𝑖 ،کل درآمد غیربهرهای خانوار است و به صورت زیر تعریف میشود:
𝑖𝑡𝑇 ℎ𝑡𝑖 = 𝑊𝑡 𝐿𝑖𝑡 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝐷 + 𝐷𝑖𝑣𝑡𝐹 −
()31
همچنین ،قید بودجه را میتوان به صورت زیر نوشت:
] 𝑡𝑖𝐴 − 𝑃𝑡 𝐶𝑡𝑖 +

𝑡𝑅1+
𝑖𝑡[ℎ
𝜗

= 𝐴𝑖𝑡+1

()33
با حل معادله ( )33و اسوتفاده از معادله ( )9مصرف خانوار را می توان به صورت تابعی از
کل ثروت تعریف کرد:
] 𝑡𝑖𝐴 𝑃𝑡 𝐶𝑡𝑖 = ∅𝑡 [𝐻𝑡𝑖 +
()32
که در آن ،میل به مصوورف غیر از ثروت به صووورت زیر تعریف گردید و در طول نسوولها
ثابت است:
−1

()31

]]

𝜎1−
𝜎

𝑗−1

𝑗

𝑗
∞∑ ∅𝑡 = [1 +
) 𝑘𝑗=1 𝜗 𝛽 𝜎 [∏𝑘=0(1 + 𝑅𝑅𝑡+

𝑡𝑅𝑅 نرخ بهره واقعی است و عبارت است از:

Smets & Wouters
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) 𝑡𝑅(1+
𝑡𝑃𝑡+1 ⁄

𝑃 = 𝑡𝑅𝑅

()34

برای ترجیحوات لگواریتمی ،میول بوه مصووورف ثابت بوده و برابر 𝜗𝛽  1 −اسوووت .برای
ترجیحات عمومیتر ،آن تابعی از بازدهی واقعی مورد انتظار در ثروت مالی است (اسمتس
و ووترز.)2112 ،
در سطح کالن هم میتوان معادالت مطرح شده را به شکل زیر تعریف کرد:
] 𝑡𝐴 𝑃𝑡 𝐶𝑡 = ∅𝑡 [𝐻𝑡 +
()33
] 𝑡𝐴 𝐴𝑡+1 = (1 + 𝑅𝑡 )[ℎ𝑡 − 𝑃𝑡 𝐶𝑡 +
()39
که از آن ،تابع مصرف اقتصاد کالن زیر استخراج میشود:
)𝜗(1−
𝐴
] ∅𝑡+1 𝑃𝑡+1
𝜗
𝑡+1

()37

[𝐶𝑡+1 +

1

1
𝜎) 𝑡𝑅𝑅𝛽(

= 𝑡𝐶

معادله عرضه کار کل از رابطه زیر بهدست میآید:
𝑊

𝑡𝑃 ]

()31

𝑡

𝜎
−
𝜔

1

𝑖
𝑖
∞∑ )𝜗 (𝐿𝑡 )𝜔 = Ƙ [(1 −
) 𝑡𝐶( 𝜗 𝑖=0

مصرف کل به صورت یک تابع  CESاز گروه کاالهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته
میشود:
𝜂
𝜂−1 𝜂−1
𝜂

]

()33

) 𝑡+ 𝛼𝑐 (𝐶𝐹,

𝜂−1
𝜂

) 𝑡𝐶𝑡 = [(1 − 𝛼𝑐 )(𝐶𝐷,

که در آن 𝜂 ،کشووش جانشووینی میان کاالهای داخلی و خارجی و 𝑐𝛼 تعیینکننده سووهم
کاالهای وارداتی از کل مصرف است.
تقاضوا برای کاالهای مرکب داخلی و وارداتی از حداقلکردن مخارج به شکل زیر بهدست
میآید:
𝑡𝐶

()21

𝜂𝑃𝐷,𝑡 −

)

𝑡𝑃

𝑡𝐶

()23

( ) 𝑐𝛼 𝐶𝐷,𝑡 = (1 −

𝜂𝑃𝐹,𝑡 −

)

𝑡𝑃

( 𝑐𝛼 = 𝑡𝐶𝐹,

کوه در آن 𝐶𝐷,𝑡 ،تقواضوووا برای کاالهای داخلی 𝐶𝐹,𝑡 ،تقاضوووا برای کاالهای وارداتی𝑃𝑡 ،

شواخص قیمت کل 𝑃𝐷,𝑡 ،شواخص قیمت کاالهای داخلی و 𝑡 𝑃𝐹,شاخص قیمت کاالهای
وارداتی در زمان  tهستند .همچنین ،شاخص قیمت کل به صورت زیر تعریف میشود:
1

𝜂𝑃𝑡 = [(1 − 𝛼𝑐 )(𝑃𝐷,𝑡 )1−𝜂 + 𝛼𝑐 (𝑃𝐹,𝑡 )1−𝜂 ]1−

()22
هر کاالی مرکب هم از یک دسته کاالی متمایز تشکیل یافته است:
𝜃

()21

𝐹 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 𝐷,

𝜃−1
𝜃−1
]𝜏𝑑
𝜃

𝜏
𝑡𝐶𝑘,𝑡 = [∫ 𝐶𝑘,
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کشوش جانشینی میان هر دو کاالی متمایز ،𝜃 ،بزرگتر از یک فرض میشود .تقاضا برای
هر کاالی متمایز 𝜏 به صورت زیر مشخص میگردد:
𝑡𝐶𝑘,

()24

𝜃−

𝜏𝑃

𝜏
𝑡𝐶𝑘,
) 𝑡= (𝑃𝑘,
𝑡𝑘,

𝜏
𝑡 𝑃𝑘,قیمت کاالی متمایز 𝜏 در هر گروه است:
که در آن 𝑃𝑘,𝑡 ،قیمت هر گروه کاال (𝑘) و
1

𝜃𝜏 1−
𝑡𝑃𝑘,𝑡 = [∫(𝑃𝑘,
)
𝜃𝑑𝜏]1−

()23
𝜏
𝜏
𝑡 )𝐶𝐷,و تقاضای
𝑡 )𝑌𝐷,از مجموع تقاضای مصرفکنندگان داخلی (
تقاضا برای کاالی 𝜏 (
∗𝜏
𝑡 )𝐶𝐷,به صورت زیر تعریف میشود:
بخش صادرات (
()29

] 𝑡𝑋 [𝐶𝐷,𝑡 +

𝜃−

𝜏𝑃

𝜏
𝜏
∗𝜏
𝑡𝑌𝐷,
𝑡= 𝐶𝐷,
𝑡+ 𝐶𝐷,
] 𝑡= [𝑃𝐷,
𝑡𝐷,

با پیروی از کریستیانو و همکاران )2113( 3قیمتهای بنگاهها به صورت شاخصی از نرخ
تورم دوره گذشته در قیمت کاالهای داخلی هستند .درجه شاخصبندی به وسیله پارامتر
𝐷𝛾 ( )0 ≪ 𝛾𝐷 ≪ 1مشخص میگردد.
𝜏
𝑃𝐷,𝑡−1

()27

𝐷𝛾

𝑃

𝜏
𝑡𝑃𝐷,
) = (𝑃𝐷,𝑡−1
𝐷,𝑡−2

تعریف شاخص قیمت در معادله ( )23به صورت زیر است:
()21

𝜃𝑁 1−
𝑡+ (1 − 𝜉𝐷 )(𝑃𝐷,
)

𝜃𝛾𝐷 1−

) )

𝑃𝐷,𝑡−1

𝑃( = 𝜉𝐷 (𝑃𝐷,𝑡−1

𝐷,𝑡−2

𝜃1−

) 𝑡(𝑃𝐷,

𝑁
𝑡 𝑃𝐷,شووواخص قیمت کاالهای غیرقابل تجارت اسوووت .معادله ( )29در حالت
که در آن،
کالن اقتصوووادی بوه همراه معوادلوه ( )21معوادلوه تعادلی بازار کاالهای داخلی را ایجاد
میکند:

()23

] 𝑡𝑋 (1 − 𝛼𝑐 )𝐶𝑡 +

𝜂𝑃𝐷,𝑡 −

)

𝑡𝑃

([ 𝑡𝑌𝐷,𝑡 = 𝛿𝑃,

به طوری که در آن 𝛿𝑃,𝑡 ،پراکندگی قیمتهای نسووبی در بخش کاالهای داخلی اسووت و
به صورت زیر نوشته میشود:
()11

𝜏𝑑

𝜃−

𝜏𝑃

) 𝑡𝛿𝑃,𝑡 = ∫ (𝑃𝐷 ,
𝑡𝐷,

با این فرض که بنگاههای واردکننده بهراحتی قیمت فروش داخلی را با هزینه نهایی برابر
میسازند ،رابطه قیمتی زیر قابل تعریف است:
∗
𝑡𝑃𝐹,𝑡 = 𝑃𝐹,
𝑡𝑒 .
()13
Christiano, et al.
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∗
𝑡 𝑃𝐹,قیمت خارجی آن و 𝑡𝑒 نرخ ارز است.
که در آن 𝑃𝐹,𝑡 ،قیمت داخلی کاالی وارداتی و
چسوووبنودگی قیموتهوای وارداتی منجر به عبور ناقص نرخ ارز میگردد .قیمت وارداتی
داخلی کل عبارت است از:

()12

𝜃𝑁 1−
𝑡+ (1 − 𝜉𝐹 )(𝑃𝐹,
)

𝜃𝛾𝐹 1−

) )

𝑃𝐹,𝑡−1

( (𝑃𝐹,𝑡 )1−𝜃 = 𝜉𝐹 (𝑃𝐹,𝑡−1

𝑃𝐹,𝑡−2

حال برای اینکه بتوان از معادالت نظری به نتایج عملی رسووید ،مدل خطیشووده اقتصاد
باز را تحلیل میکنیم .خطینمودن معادله ( )3رابطه زیر را نتیجه میدهد:
∗𝑡̂𝑅 𝑒̂𝑡 = 𝑒̂𝑡+1 + 𝑅̂𝑡 −
()11
که عبارت آخر ،انحرافات تصووادفی در نرخ بهره واقعی جهان را در بر دارد .شووکل خطی
معادله ( )34نوعی از معادله فیشر 3را نتیجه میدهد ،به طوری که:
] 𝑡̂𝑃 𝑅𝑅̂𝑡 = 𝑅̂𝑡 − [𝑃̂𝑡+1 −
()14
همچنین ،بوا خطیکردن توابع عرضوووه کل نیروی کار و تابع تولید نتیجه زیر بهدسوووت
میآید:
𝑡̂𝜐𝜔 ̂𝑡 = 𝑃̂𝑡 + 𝜔𝑌̂𝑡 + 𝜎𝐶̂𝑡 −
𝑊
()13
که در آن 𝜐𝑡 ،تکانهی بهرهوری کل است.
با جایگزین کردن معادله ( )13در معادالت خطیشده قیمت های داخلی ،رابطه زیر برای
تورم قیمت داخلی ( )𝜋̂𝐷,𝑡 = 𝑃̂𝐷,𝑡 − 𝑃̂𝐷,𝑡−1بهدست میآید:
()19

) 𝐷𝜉(1−𝛽𝜉𝐷 )(1−
×
𝐷𝜉) 𝐷𝛾𝛽(1+

𝛽

𝛾

𝐷
𝛾𝛽𝜋̂𝐷,𝑡 = 1+𝛽𝛾 𝜋̂𝐷,𝑡+1 + 1+
𝜋̂𝐷,𝑡−1 −
𝐷

𝐷

) 𝑡[(1 − (1 − 𝛼𝑌 )(1 − 𝛼𝐶 ))(𝑃̂𝐷,𝑡 − 𝑃̂𝐹,

− (1 − 𝛼𝑌 ) ((𝜔 + 𝜎)𝑌̂𝑡 − 𝜎(𝑌̂𝑡 − 𝐶̂𝑡 )) + (1 − 𝛼𝑌 )(1
] 𝑡̂𝜐)𝜔 +

رابطه فوق نشان میدهد که تورم داخلی بستگی به تورم گذشته ،تورم انتظاری و هزینه
نهایی واقعی جاری (که خود تابعی از سوووطح محصوووول اسوووت) ،موازنه تجاری ،قیمت
نهادههای وارداتی نسبت به قیمت کاالهای داخلی و تکانه بهرهوری دارد.
در اینجا کشش تورم نسبت به تغییرات هزینه نهایی ،به درجه چسبندگی قیمت بستگی
دارد .به طور مشووابه ،تورم قیمت واردات ( )𝜋̂𝐹,𝑡 = 𝑃̂𝐹,𝑡 − 𝑃̂𝐹,𝑡−1به صووورت زیر تعیین
میگردد (اسمتس و ووترز:)2112 ،
Fisher
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) 𝐹𝜉(1−𝛽𝜉𝐹 )(1−
𝐹𝜉

1

𝛽

𝛾

𝐹
𝛾𝛽𝜋̂𝐹,𝑡 = 1+𝛽𝛾 𝜋̂𝐹,𝑡+1 + 1+
× 𝛾𝛽𝜋̂𝐹,𝑡−1 − 1+
𝐹

𝐹

𝐹

فرض بر این اسوت که سوطح قیمتهای خارجی ثابت اسووت .براین اسوواس ،خطیسازی
معادله تعادل بازار کاالها به شکل زیر در میآید:
𝑌̂𝑡 = −𝜂𝛼𝐶 (1 − 𝛼𝐶 )(1 − 𝛼𝑌 )(𝑃̂𝐷,𝑡 − 𝑃̂𝐹,𝑡 ) + (1 − 𝛼𝐶 )(1 −
()11
∗
𝑡𝛼𝑌 )𝐶̂𝑡 − 𝜂(𝛼𝑌 + (1 − 𝛼𝑌 )𝛼𝐶 )𝑃̂𝐷,
∗𝑡̂𝐶)) 𝑌𝛼 + (1 − (1 − 𝛼𝐶 )(1 −

و در نهایت ،سطح قیمت مصرفکننده به وسیله رابطه زیر داده شده است:
𝑡𝑃̂𝑡 = (1 − 𝛼𝐶 )𝑃̂𝐷,𝑡 + 𝛼𝐶 𝑃̂𝐹,
()13
با عبور نرخ ارز کامل ،قیمت خارجی صوادرات با قیمت داخلی برحسب پول خارجی برابر
خواهد بود:
∗
𝑡𝑃̂𝐷,
𝑡̂𝑒 = 𝑃̂𝐷,𝑡 +
()41
با ادغام معادالت ( )19و ( )11میتوان نشان داد که تغییرات در تجارت ،دو اثر مهم بر
هزینههای نهایی واقعی و در نتیجه بر تورم میگذارد .نخست ،بهبود در تجارت ،هم تقاضای
خارجی و هم تقاضای داخلی برای کاالهای تولیدشده در داخل را افزایش میدهد .این
امر ،اثر منفی بر تولید داخلی دارد و باعث کاهش هزینه نهایی تولید یک واحد اضافی
محصول میگردد .کاهش در هزینه نهایی ،در کاهش تورم داخلی منعکس خواهد شد.
دومین اثر ،این است که بهبودی در تجارت ،اثر منفی مستقیم بر هزینه نهایی واقعی از
طریق قیمت کاالهای واسطهای وارداتی میگذارد .میزان این تأثیر ،به طور یقین به درجه
بازبودن اقتصاد بستگی دارد.
بنابراین ،به کمک سوه معادله تعیین قیمت ( )11( ،)19و ( )41این نکته آشوکار میشود
کوه یک رابطه تعاملی بین تولید ناخالص داخلی واقعی ،شووواخص بهای کاالها و خدمات
مصرفی داخلی ،نرخ بهره اسمی کوتاهمدت ،نرخ ارز مؤثر واقعی و شاخص قیمت کاالهای
وارداتی وجود دارد ،بوه طوری کوه بازخورد تغییرات نرخ ارز و قیمت واردات نسوووبت به
یکدیگر تبیینکننده تئوری عبور نرخ ارز است (شجری و همکاران.)3114 ،
 -2-2شواهد تجربی
هو و اوردن ( )2112در کانادا و ایاالت متحده اثرات نرخ ارز بر قیمتها را برای پنج
محصول تجاری کشاورزی (گندم ،سویا ،ذرت ،گوساله شیرده و گوساله گوشتی) و چهار
نهاده مصرف شده غیرکشاورزی (کود ،آفتکشها ،نفت و ماشینآالت کشاورزی) مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق ،آزمون ریشه واحد نشان داد که سریها در اولین تفاضل
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مانا هستند .نتایج تأیید کردند که تعدیالت کوتاهمدت به سمت قانون قیمت واحد برای
پنج محصول کشاورزی و به میزان کمتر در سه نهاده واسطهای رخ میدهد ،در حالی که
چنین تعدیل قیمتی برای ماشینآالت کشاورزی رد شد .همچنین ،آزمونهای
همانباشتگی ،همگرایی قیمتی به سمت روابد تعادلی ایستای بلندمدت را تنها برای پنج
محصول تجاری کشاورزی تأیید کرد.
یبوآ و همکاران )2113( 3در آمریکا با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری 2اثرات نرخ
دالر نسبت به پزوی مکزیک را بر روی چهار نهاده تجاری کشاورزی (کود ،مواد شیمیایی،
ماشین آالت کشاورزی و علوفه) بررسی کردند .در این پژوهش ،آزمونهای ریشه واحد
نشان دادند که اگرچه نرخ ارز و نسبتهای قیمت چهار نهاده دارای ریشه واحد هستند
اما ریشه واحد با اولین تفاضلگیری برطرف گردید .نتایج تأیید کردند که قیمتهای
کاالهای کشاورزی از نرخ ارز تأثیرپذیر نیستند.
اُبایلو و ساالاو ( )2131معتقد بودند که واکنش کشاورزی به تغییرات در قیمتهای نسبی
و نرخ ارز از عوامل مهم در موفقیت هر برنامه اصالحی در بخش کشاورزی نیجریه است.
آنها عکس العمل تولید کل کشاورزی نسبت به نرخ ارز و تغییرات قیمت مواد غذایی و
محصوالت کشاورزی صادراتی در نیجریه را با استفاده از دادههای سری زمانی تخمین
زدند .نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای برداری 1در نیجریه نشان داد که قیمتهای
مواد غذایی ،صادرات و همچنین نرخ واقعی ارز به طور مشترک  37درصد تغییرات در
تولید کل کشاورزی در کوتاهمدت و  17درصد تغییرات در بلندمدت را توضیح میدهد.
تولید کل کشاورزی واکنش مثبت به افزایش نرخ ارز و واکنش منفی به افزایش قیمت
مواد غذایی در کوتاهمدت و بلندمدت از خود نشان میدهد .همچنین ،تغییرات در
قیمتهای مواد غذایی و نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت بالفاصله به تولیدات کشاورزی
منتقل میشود.
تاختامانووا ( )2131با استفاده از دادههای تابلویی ،شواهدی از کاهش میزان عبور نرخ ارز
را طی دوره زمانی  3311-2117برای  34کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه4
ارایه کرده است .در این مطالعه یک شکست ساختاری برای دهه  3331مشاهده گردید
1

Yeboah, et al.
)Vector AutoRegressive (VAR
3
)Vector Error Correction Model (VECM
4
)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
2
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که نشان داد بخشی از کاهش عبور نرخ ارز واقعی از طریق محید تورمی پایین از سال
 3331به بعد قابل توضیح است.
لین و وو )2132( 3در تایوان با بهرهگیری از روش خودرگرسیون آستانهای 2به بررسی
تأثیر بیثباتی نرخ ارز و محید تورمی بر درجه عبور نرخ ارز طی سالهای 3311-2111
پرداختند .نتایج برآورد الگو نشان داد که بیثباتی باالی نرخ ارز درجه عبور را افزایش
میدهد .همچنین ،محید تورمی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص بهای کاالهای
وارداتی دارد.
چیخ )2131( 1با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال مالیم لجستیک 4ارتباط میان عبور
نرخ ارز و نااطمینانی عبور نرخ ارز را در کشورهای یونان ،ایرلند ،ایتالیا ،پرتغال و اسپانیا
برای سالهای  3331-2131مورد آزمون قرار داد .نتایج تحقیق نشان داد که بیثباتی
اقتصاد کالن موجب افزایش عبور نرخ ارز در کشورهای منتخب شده است.
الیم و الهیانی )2134( 3عبور نرخ ارز را در مکزیک طی دوره زمانی  3334-2113مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق ،واکنش قیمتهای داخلی به یک تکانهی نرخ ارز +3
واحد با استفاده از تخمین الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای 9مورد برسی قرار گرفت.
نرخ تورم ماهانه 1/73درصد به عنوان آستانه در نظر گرفته شد .نتایج این مطالعه نشان
داد که عبور نرخ ارز به قیمتهای داخلی ،باالی سطح آستانهای نرخ تورم از لحاظ آماری
معنادار است و پایین آن از لحاظ آماری معنادار نیست.
دونایره و پانوفسکا )2139( 7با برآورد الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای بیزین 1به
مطالعه رابطه بین عبور نرخ ارز و فعالیت اقتصادی در کانادا و مکزیک پرداختند .مقایسه
الگو و تجزیه و تحلیل توابع عکسالعمل ضربهای ،شواهد قویای از یک رابطه غیرخطی را
ارایه کرد و نشان داد که عبور نرخ ارز ،وابسته به وضعیت اقتصادی است .به طور خاص،
وقتی که نرخ رشد تولید باال است ضریب عبور باالتر است .همچنین ،نتایج نشان داد که
1

Lin & Wu
)Threshold Autoregressive (TAR
3
Cheikh
4
)Logistic Smooth Transition Regression (LSTR
5
Aleem & Lahiani
6
)Threshold Vector Autoregressive (TVAR
7
Donayre & Panovska
8
)Bayesian Threshold Vector Autoregressive (Bayesian -TVAR
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درجه عبور در مورد قیمتهای واردات کامل است و در میان زنجیره توزیع کاالها کاهش
مییابد.
در میان مطالعات داخلی ،موسوی محسنی و سبحانیپور ( )3117طی دوره زمانی -3113
 3171و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بازگشتی 3تأثیر نوسانات نرخ ارز بر
قیمتهای واردات ،عمده فروشی و مصرفکننده را در ایران مورد مطالعه قرار دادند .آنها
دریافتند که نوسانات نرخ ارز اثر کمی بر قیمتها دارند؛ به عبارت دیگر ،عبور نرخ ارز
ناقص است .همچنین ،عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات نسبت به شاخصهای قیمت
عمده فروشی و مصرفکننده بزرگتر است.
مهرابی بشرآبادی و جاودان ( )3131در مطالعهای اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد
بخش کشاورزی ایران را در دوره  3141-3119مورد بررسی قرار دادند .برای این منظور،
آنها از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیمیافته 2برای شاخصسازی
نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده کردند .برای برآورد رابطه همجمعی و پویاییهای
کوتاهمدت نیز الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی 1را به کار گرفتند .براساس
یافتههای این پژوهش ،روابد کوتاهمدت و بلندمدت قوی و معناداری بین متغیرها در مدل
رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی دارای اثر منفی و
معناداری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت است.
صفری و همکاران ( )3131با بکارگیری الگوی خودتوضیح با وقفههای توزیع شده اثر
بیثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران را طی دوره زمانی 3191-3131
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و صادرات
بخش کشاورزی را نشان داد.
در زمینه عبور نرخ ارز مطالعات قابل توجهی توسد پژوهشگران خارجی و داخلی انجام
شده است .هر یک از این مطالعات به نوبه خود دارای اهمیت بوده و یک مطالعه تحقیقی
جدید از نظر دامنه تحقیق ،قلمرو مکانی پژوهش و روشهای مورد استفاده هستند .تفاوت
عمده بین مطا لعه حاضر با مطالعات انجام شده در این است که در این مقاله عالوه بر

1

)Recursive Vector Autoregressive (RVAR
)Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH
3
)Autoregressive Distributed Lag (ARDL
2
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آزمون غیرخطی بودن عبور نرخ ارز در ایران ،چند آستانهای بودن آن نیز مورد بررسی
قرار میگیرد.

 -3روششناسی پژوهش
در این مقاله ،کلیه دادهها و اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانهای جمعآوری شدهاند .از
آنجاییکه شاخص قیمت بخش کشاورزی بهصورت مستقیم از مراکز آماری در دسترس
نیست ،بنابراین ،از رابطه زیر برای محاسبه آن استفاده میشود:
()43

 311

ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت
ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری

= شاخص قیمت ضمنی کشاورزی

رابطه ( ،)43درحقیقت شاخص قیمت ضمنی داخلی بخش کشاورزی ( )AGاست.
همچنین ،منظور از نرخ ارز ( ،)ERنرخ ارز دوجانبه است که به صورت یک دالر برحسب
ریال تعریف می شود .به این ترتیب ،در مقاله حاضر ،نرخ ارز به صورت غیرمستقیم تعریف
شده است .استفاده از معکوس نرخ ارز بهدلیل کم ارزش بودن واحد پول کشور امری
متداول است.
 -1-3الگوی گارچ چند متغیره
الگوسازی نااطمینانی در سری های زمانی مالی در قالب الگوهای خودرگرسیونی شرطی
ناهمسان واریانس 3با کار انگل )3312( 2مورد توجه قرار گرفت (حیدری و مالبهرامی،
 .)3113الگوی آرچ چارچوب مناسبی برای تحلیل تغییرپذیری در سریهای زمانی ارایه
میکند .ولی این الگو دارای محدودیتها و مشکالتی است .یکی از مشکالت آن مربوط به
تعیین وقفهها است .همچنین ،ممکن است فرض غیرمنفی بودن نقض شود که در این
صورت ،تخمین الگو را با مشکل مواجه میکند (سوری .)3132 ،برای حل این مشکالت،
الگوهای آرچ متعددی مورد توجه قرار گرفتند که بیشترشان الگوهای آرچ تکمتغیره
بودند ،سپس تعمیم آن به الگوهای گارچ و ام گارچ مورد توجه قرار گرفت .این الگوها
قادرند ویژگیهای بارز سریهای زمانی شامل کشیدگیها ،اثرات اهرمی و خوشهبندی
نوسانات را توضیح دهند ،که به وسیلهی الگوهای آرچ و گارچ تکمتغیره قابل برآورد
نبودند .الگوهای ام گارچ تغییرپذیری همزمان دو یا چند متغیر را الگوسازی میکنند .در
این حالت ،ممکن است تغییرپ ذیری متغیرها بر همدیگر اثر بگذارد .در حالت چند متغیره
)Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH

1

2 Engle
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به طور معمول فرض بر این است که تغییرپذیری متغیرها ثابت است (حیدری و مالبهرامی،
.)3113
تصریحات الگوی ام گارچ که تاکنون به کار گرفته شده شامل :الگوی گارچ برداری ،3الگوی
همبستگی شرطی ثابت ،2الگوی بِک 1و الگوی همبستگی شرطی پویا 4است .در این مقاله
از الگوی بِک استفاده میشود.
الگوی گارچ برداری ،واریانس و کوواریانس شرطی را به مقدار وقفه آنها و اثر متقابل
مقادیر خطا محدود میکند .الگوی بِک که توسد بابا و همکاران )3333( 3و انگل و کرونر9
( )3333معرفی شد ،نسخه محدود شده الگوی گارچ برداری است .این الگو از این ویژگی
برخوردار است که ماتریس کوواریانس شرطی در ساختار الگو معین مثبت است
(کیانارثی .)3132 ،تصریح الگو بهصورت زیر است:
1

𝑡𝑣 𝜀𝑡 =𝐻𝑡2

()42
′
𝐻𝑡 = 𝐵′ 𝐵 + 𝐶 ′ 𝜀𝑡−1 𝜀𝑡−1
𝐺 𝐶 + 𝐺 ′ 𝐻𝑡−1
()41
𝑡𝐻 ماتریس واریانس -کوواریانس شرطی است که قطعاً مثبت است 𝑣t .فرآیند نوفه سفید
است B .نیز ماتریس باالمثلثی است .شکل دیگری از الگو به صورت زیر بیان میشود
(سیلونوینن و تراسویرتا:)2111 ،7
𝑝
𝑝
′
′
′
𝑗𝑘𝐶 𝐻𝑡 =𝐵′ 𝐵 + ∑𝑗=1 ∑𝑘𝑘=1
𝑗𝜀𝑡−𝑗 𝜀𝑡−
𝑗𝑘𝐺 𝐶𝑘𝑗 + ∑𝑗=1 ∑𝑘𝑘=1
𝑗𝑘𝐺 𝑗𝐻𝑡−
()44
این الگو در بخش بعدی تخمین زده خواهد شد.
 -2-3الگوی رگرسیون آستانهای
الگوهای غیرخطی در مطالعات تجربی حوزه اقتصاد کاربرد وسیعی داشتهاند .بسیاری از
مطالعات تجربی بیانگر شواهدی از وجود رابطه غیرخطی و تصادفیبودن بسیاری از روابد
تعادلی در اقتصاد بودهاند (تسای .)2112 ،1مطالعات تجربی صورتگرفته در سالهای
اخیر نشان میدهند که برخی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز میتوانند رفتار غیرخطی
1

Vector GARCH
)Constant Conditional Correlation (CCC
3
)Baba, Engle, Kraft and Kroner (BEKK
4
)Dynamic Conditional Correlation (DCC
5
Baba, et al.
6
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7
Silvennoinen & Terasvirta
8
Tsay
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از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیرها بر جای
بگذارند (کرافت2111 ،3؛ مادوس2119 ،2؛ پاسِدِل و تیکا2113 ،1؛ نوگواِیرا و لئون لدسما،
2133؛ لین و وو2132 ،؛ الیم و الهیانی2134 ،؛ چیخ و رائولت 2133 ،4و دونایره و
پانوفسکا.)2139 ،
رفتارهای غیرخطی در عبور نرخ ارز میتواند در شرایطی که الگوی اقتصادسنجی به صورت
خطی برآورد میشود تخمین های خالف واقع از ضریب عبور نرخ ارز را ارایه کند (الیم و
الهیانی .)2134 ،نوگواِیرا و لئون لدسما ( )2133معتقد بودند که بیثباتی اقتصاد کالن
ممکن است به صورت نامتقارن (غیرخطی) بر عبور نرخ ارز تأثیر بگذارد .بنابراین ،اتخاذ
فرض اثرگذاری خطی بیثباتی اقتصاد کالن بر عبور نرخ ارز میتواند محققان و
سیاستگذاران را دچار خطاهای قابل مالحظهای کند .آنها بر این باور بودند که بررسی
اینکه آیا بیثباتی اقتصادکالن در دامنههای مختلف ،تأثیرات متفاوتی بر درجه عبور نرخ
ارز دارد یا نه ،ضروری به نظر میرسد.
به طور کلی دو نوع رابطه غیرخطی وجود دارد:
الف) رابطه نامتقارن :واکنش قیمتهای صادراتی به تغییرات نرخ ارز ،هنگام افزایش ارزش
پول سریعتر از کاهش ارزش پول اتفاق میافتد و یا برعکس.
ب) رابطه آستانهای :حد آستانهای تعریف خواهد شد به طوری که ،واکنش قیمتهای
صادراتی به تغییرات نرخ ارز قبل و بعد از آستانه با هم متفاوت است (پدرام و همکاران،
.)3133
الیم و الهیانی ( )2134معتقد بودند که وضعیت تورم و نرخ آن میتواند بر پاسخ عوامل
اقتصادی به تکانه نرخ ارز تأثیر بگذارد .در حقیقت ،قیمتهای داخلی ممکن است به علت
تورم پایین و باثبات به یک تکانه نرخ ارز واکنش نشان ندهند .اما اگر تورم ،باالی سطح
آستانهاش باشد ،آنها به تکانههای مشابه واکنش نشان میدهند.
این مقاله بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا عبور نرخ اسمی ارز در ایران به صورت
غیرخطی و آستانهای است؟ و اینکه آستانه کجاست؟ در اغلب موارد ،مقدار آستانه
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ناشناخته است و میبایست در کنار سایر پارامترهای الگو برآورد شود .چان)3331( 3
روشی را برای یافتن برآوردهای سازگار از مقدار آستانه ارایه داده است .در این روش ،بعد
از حذف  %33باالیی و پایینی متغیر آستانه ،الگو برای کل مشاهدات میانی تخمین زده
می شود .آستانه ،مقداری خواهد بود که مجموع مجذور خطاها را حداقل کند (اندرس،2
 .)3133روش رگرسیون آستانهای به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا توابع رگرسیونی
به طور یکنواخت از همه مشاهدات عبور میکنند یا میتوانند به گروههای مجزا شکسته
شوند؟ (کمیجانی و همکاران.)3134 ،
به منظور بررسی اثرات آستانهای عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی کشاورزی در ایران،
با پیروی از پاسدل و تیکا ( ،)2113اندرس ( )3133و االعابد و مسیح )2139( 1الگوی زیر
مورد استفاده قرار می گیرد:
𝑡𝜀 𝜋𝑡 = 𝐼𝑡−𝑑 [𝛼1 + ∑𝑘𝑖=0 𝛽1𝑖 𝑒𝑡−𝑖 ] + (1 − 𝐼𝑡−𝑑 )[𝛼2 + ∑𝑘𝑖=0 𝛽2𝑖 𝑒𝑡−𝑖 ] +
()43
𝜏 ≥ 𝑖𝐼𝑡−𝑑 = 1 𝑖𝑓 𝑒𝑡−
𝜏 < 𝑖𝐼𝑡−𝑑 = 0 𝑖𝑓 𝑒𝑡−
که در آن ،تورم ( )πتابعی از نرخ اسمی ارز (𝑒) است .متغیر 𝐼 یک متغیر دامی است𝐼 = ،

 1است اگر نرخ اسمی ارز 𝑒 برابر یا بزرگتر از آستانهی 𝜏 باشد و  𝐼 = 0است اگر نرخ
اسمی ارز 𝑒 کوچکتر از آستانهی 𝜏 باشد .برای برآورد الگوی فوق از نرم افزار STATA13
استفاده میشود .در آزمون تجربی تأثیر عبور نرخ اسمی ارز بر شاخص قیمت ضمنی
کشاورزی در ایران ،ابتدا از آزمون ضریب الگرانژ 4برای آزمون غیرخطی بودن استفاده
میشود .سپس ،الگوی پیشنهادی ( )1به روش رگرسیون آستانهای برآورد میگردد.

 -4نتایج تحقیق
 -1-4نتایج حاصل از برآورد الگوی گارچ چند متغیره
برای بررسی مانایی متغیرها در مطالعهی حاضر از آزمون ریشه واحد  KPSSاستفاده شده
است .در آزمونهای دیکی -فولر تعمیمیافته و فلیپس -پرون ،وجود ریشه واحد در فرضیه
 H 0قرار داده میشود .شوِرت ،)3317( 3نشان داد که شواهد قوی برای رد فرضیه صفر

1

Chan
Enders
3
Alaabed & Masih
4
)Lagrange Multiplier (LM
5
Schwert
2
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الزم است که به رد فرضیه  H1به نفع فرضیه مقابل منجر میشود (عباسینژاد و گودرزی
فراهانی.)3131 ،
در بیشتر موارد ،فرضیهی مانایی با نامانا بودن و ریشه واحد سری آزمون میشود .اکثر
آزمونهای ریشه واحد دارای توان آزمون پایینی در برابر مانایی هستند و در نتیجه معموالً
فرضیه صفر پذیرفته میشود و این رویکرد مرسوم ،مانایی سریها را به اشتباه رد میکند.
مهمترین بحث در مقابل استفاده از آزمون برای فرضیه صفر مانایی این است که گفته
میشود کنترل اندازه این آماره هنگامی که این فرایند مانا است ،بسیار مشکل است؛ به
این معنی که اندازه آماره بزرگتر از واقع محاسبه خواهد شد (محمدی و طالبلو.)3113 ،
معروفترین آماره برای آزمون فرضیه صفر مبنی بر مانا بودن سری ،آمارهای به نام KPSS
است که توسد کیاتکوسکی ،فیلیپس ،اشمیت و شین )3332( 3معرفی شد .الگویی که
برای آماره  KPSSدر نظر گرفته میشود به شکل زیر است:
t
yt = α + βt + d ∑i=1 ut + εt t = 1,2 … . T
()49
که در آن ui ،و   tهر دو کوواریانس مانا و دارای حافظه کوتاهمدت با میانگین صفر

هستند . d  0,1 ،تحت فرضیه رقیب ،بخش تصادفی  ، ytعنصر گام تصادفی میشود

(  )  u tو عنصر اخالل نیز همان   tخواهد بود (محمدی و طالبلو.)3113 ،

آماره  KPSSعبارت است از :نسبت واریانس نمونهای بر واریانس بلندمدت .این واریانس
نمونهای به طور متناسب ،مجموع جزیی سری مقیاسبندی شده است:
)𝑘( η = 𝑇 −2 ∑𝑇𝑡=1 𝑆𝑡2 ⁄𝑆 2
()47
که در آن:
𝑡
𝑖𝑒 𝑆𝑡 = ∑𝑖=1
()41
𝑡𝑆 مجموع جمالت پسماند 𝑖𝑒 است ،وقتی سری روی یک عرض از مبدأ و احتماالً روی یک
روند زمانی برازش میگردد و  Tاندازه نمونه باشد 𝑆 2. (𝑘).تخمین ناپارامتری سازگار از
واریانس جمالت اخالل است .وقتی که جمالت اخالل در معادلهای با عرض از مبدأ مورد
محاسبه قرار میگیرد ،آماره آزمون با ~ نشان داده میشود و زمانی که به برازش اولیه


یک جمله روند اضافه میگردد ،آماره آزمون محاسبه شده با معادالت باال با  ~نمایش
داده میشود .تحت فرضیه  ، H 0یعنی زمانی که سری زمانی ) I(0است ،آزمون KPSS
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin

1
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نشان میدهد که هر دوی  ~و  ~به طور مجانبی توابعی از جمالت اخالل هستند .آنها
جدولی از مقادیر بحرانی را برای  ~و  ~محاسبه کردند (عباسینژاد و گودرزی فراهانی،
 .)3131متغیرهای مورد بررسی براساس آزمون  KPSSدر جدول ( )3آمده است .نتایج
نشان میدهد که مقدار آمارهی  KPSSبرای شاخص قیمت ضمنی کشاورزی و نرخ اسمی
ارز در سطح  3درصد کوچکتر از مقادیر بحرانی است و در نتیجه در سطح مانا هستند.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد KPSS

آماره آزمون

مقدار بحرانی

نتایج بررسی
آزمون

متغیر
شاخص قیمت ضمنی کشاورزی ()AG

1/23

1/22

در سطح مانا

نرخ اسمی ارز ()ER

1/33

1/22

در سطح مانا

منبع :یافتههای تحقیق

برای بررسی وجود اثرات آرچ از آماره  Fاستفاده شده است که نتایج آن در جدول ()2
آمده است .فرضیه صفر بیانگر عدم وجود اثرات آرچ در سریها است .همانطور که در
جدول مشاهده میشود ،وجود اثرات آرچ در سریهای نوسان شاخص قیمت ضمنی
کشاورزی و نرخ اسمی ارز تأیید میگردد .به عبارت دیگر ،فرضیه صفر مبنی بر وجود
واریانس همسانی رد و ناهمسانی در سریها تأیید میشود .بنابراین ،میتوان از الگوهای
آرچ و گارچ برای آزمون فرضیه استفاده نمود.
جدول ( :)2نتایج آزمون وجود اثرات آرچ
متغیر

احتمال

آماره F

نتایج بررسی آزمون

شاخص قیمت ضمنی کشاورزی ()AG

1/11

347/1

واریانس ناهمسانی وجود دارد

نرخ اسمی ارز ()ER

1/11

212/7

واریانس ناهمسانی وجود دارد

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از الگوی گارچ دو متغیره بِک برای شاخص قیمت ضمنی کشاورزی و نرخ
اسمی ارز در جدول ( )1نشان داده شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول𝑀(1,1) ،
عرض از مبدأ برآورد واریانس شاخص قیمت ضمنی کشاورزی است و )𝐵1(1,1
تأثیرپذیری واریانس شاخص قیمت ضمنی کشاورزی از مقادیر گذشتهاش را نشان میدهد.
) 𝐴1(1,1تأثیرپذیری واریانس شاخص قیمت ضمنی کشاورزی از مجذور تکانههای
گذشتهاش را نشان میدهد 𝑀(2,2) .عرض از مبدا برآورد واریانس نرخ اسمی ارز است و
) 𝐵1(2,2تأثیرپذیری واریانس نرخ اسمی ارز از مقادیر گذشتهاش را نشان میدهد.
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) 𝐴1(2,2تأثیرپذیری واریانس نرخ اسمی ارز از مجذور تکانههای گذشتهاش را نشان می
دهد .معناداری ضریب ) 𝐴1(1,1در سطح  %3نشان دهندهی تأثیرپذیری نوسانات شاخص
قیمت ضمنی کشاورزی از مجذور تکانههای گذشته خود است ،به عبارت دیگر ،حساسیت
شاخص قیمت ضمنی کشاورزی نسبت به مجذور تکانههای گذشتهاش  3/11است.
همچنین ،معناداری ضریب ) 𝐴1(2,2بیانگر آن است که نرخ اسمی ارز به میزان  3/33از
مجذور تکانههای گذشتهاش تأثیر میپذیرد .با توجه به عدم معناداری ضریب )𝐵1(1,1
می توان گفت که نوسانات شاخص قیمت ضمنی کشاورزی از مقادیر گذشته خود تأثیر
نمیپذیرند در حالیکه این مطلب در مورد نرخ اسمی ارز صادق نیست .بر اساس معناداری
ضریب ) 𝐵1(2,2میتوان اظهار داشت که نوسانات گذشته نرخ اسمی ارز بر نوسانات
جاری آن تأثیرگذار است.
جدول ( :)3نتایج حاصل از الگوی بِک برای دو متغیر
پارامتر

ضریب

احتمال

)A1(1,1

3/11

1/11

)A1(2,2

3/33

1/11

)B1(1,1

-1/12

1/14

)B1(2,2

1/31

1/11

)M(1,1

1/11

1/11

)M(2,2

391914/1

1/11

)G(1,2

1/12

1/11

)G(2,1

94/33

1/11

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میتوان اظهار داشت که در سطح
معناداری  3درصد ،تکانههای گذشته نرخ اسمی ارز اثر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی
کشاورزی دارد و میزان این اثر یعنی ضریب ) 𝐺(1,2برابر با  1/12است .عالوهبراین،
تکانههای گذشته شاخص قیمت ضمنی کشاورزی در حدود  94/33واحد بر نرخ اسمی
ارز تأثیرگذار است (ضریب ).)𝐺(2,1
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جدول ( )4نتایج حاصل از آزمون پورتمانتیو 3برای بررسی همبستگی اجزا اخالل مدل را
نشان میدهد .بر اساس نتایج در این جدول ،فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی بین اجزا
اخالل مدل رد نمیشود .به عبارت دیگر ،بین اجزا اخالل مدل همبستگی وجود ندارد.
جدول ( :)4نتایج آزمون پورتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای دو متغیر
وقفه درجه آزادی آماره  Qاحتمال
3

4

1/93

1/19

2

1

33/24

1/31

1

32

32/13

1/42

4

39

33/21

1/41

3

21

37/39

1/31

9

24

31/13

1/77

7

21

33/13

1/17

1

12

22/32

1/11

منبع :یافتههای تحقیق

همان طور در باال مالحظه گردید تغییرات شاخص قیمت ضمنی کشاورزی از نرخ اسمی
ارز تأثیر می پذیرد .در واقع ،طبق نتایج حاصل از این تحقیق رابطه بین تغییرات شاخص
قیمت ضمنی کشاورزی و نرخ اسمی ارز مثبت است به این معنی که وقتی نرخ اسمی ارز
افزایش مییابد شاخص قیمت ضمنی کشاورزی هم افزایش مییابد .نرخ ارز از طریق
افزایش قی مت واردات مواد اولیه کشاورزی بر افزایش قیمت محصوالت کشاورزی مؤثر
است .همچنین ،کاهش عرضه داخلی به دلیل تحریک صادرات محصوالت کشاورزی ناشی
از افزایش نرخ ارز رابطه فوق را تقویت میکند.
 -2-4نتایج حاصل از برآورد رگرسیون آستانهای
هانسووون2

در اینجا برای آزمون وجود آسوووتانه از آزمون ضوووریب الگرانژ که از مطالعه
( )3339برگرفته شده استفاده می گردد .از آنجایی که 𝜏 تحت فرضیه صفر که بر مبنای
آن اثر آسوتانه ای وجود ندارد ،تعریف شوده نیست ،از این روی برای محاسبه مقدار آماره
احتمال از یک سواختار مشابه بوتستراپ 1استفاده می شود .هانسن ( )3339نشان داد که
این فرآیند مشوووابه بوتسوووتراپ به طور مجانبی مقادیر آماره احتمال صوووحیحی را تولید

1

Portmanteau test
Hansen
3
Bootstrap
2
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می نماید .با اسوووتفاده از  3111بار تکرار فرآیند بوتسوووتراپ ،مقدار آماره احتمال برای
الگوی آستانهای با بکارگیری نرخ اسمی ارز به عنوان متغیر آستانهای برابر با  1/11است.
جدول ( )5نتایج آزمون ضریب الگرانژ برای بررسی متغیر آستانهای نرخ اسمی ارز
آزمون فرضیه صفر عدم وجود آستانه در مقابل فرضیه جایگزین با درنظر گرفتن خطاهای وزندهی
شده برای ناهمسانی واریانس (اصالح شده بر اساس روش وایت)
3111
تعداد تکرا رهای بوتستراپ:
1/33
درصد پیرایش:
3229
تخمین آستانه:
39/13
آزمون ضریب الگرانژ برای عدم وجود آستانه:
1/11
آماره احتمال بوتستراپ:
7/73
مقدار بحرانی در سطح اطمینان : % 33
منبع :یافتههای تحقیق

همچنین ،بر اساس اطالعات جدول فوق ،مقدار عددی آزمون ضریب الگرانژ 39/13 ،است
و با توجه به اینکه مقدار بحرانی مندرج در جدول توزیع  3/33 ،𝜒 2است فرض صفر عدم
وجود آستانه رد شده و فرضیه رقیب مبنی بر وجود آستانه مورد قبول واقع می شود .با
توجه به شواهد بهدست آمده در جدول ( )3مشاهده می شود که ساختار اثرگذاری نرخ
اسمی ارز بر شاخص قیمت ضمنی کشاورزی در چارچوب زمانی بررسی شده در ایران،
غیرخطی بوده و از فرایند رگرسیون آستانهای تبعیت میکند.

نمودار ( :)1آزمون  Fبرای بررسی رد وجود آستانه در رگرسیون بین شاخص قیمت
ضمنی کشاورزی و نرخ اسمی ارز
منبع :یافتههای تحقیق
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نتیجه این آزمون در قالب نمودار ( )3برای آزمون ضریب الگرانژ نشان داده شده است ،که
در واقع بیانکننده مقادیر آزمون ) F(Gamaجهت بررسی وجود آستانه یا عدم وجود آن
است .مقدار بحرانی  %33آن برابر با آماره احتمال در آن نقطه است ،که در اینجا برابر با
 7/73بوده و با خد ممتد ترسیم شده است .با توجه به شواهد بهدست آمده در جدول
( )3و نمودار ( )3مشاهده می شود که ساختار اثرگذاری نرخ اسمی ارز بر شاخص قیمت
ضمنی کشاورزی در چارچوب زمانی بررسی شده در ایران ،غیرخطی بوده و از فرایند
رگرسیون آستانهای تبعیت میکند .نتایج تخمین الگو در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول ( )6نتایج تخمین الگو
متغیر
عرض از مبدأ
نرخ اسمی ارز

q ≤8229
-1/11

q > 8229
23/43

1/13
R-squared
1/13

1/12
R-squared
1/34

منبع :یافتههای تحقیق

هموان طور که از اطالعات جدول ( )9مشووواهده میگردد .همچنین ،با توجه به ضووورایب
بهدسوت آمده برای نرخ اسومی ارز ،زمانیکه نرخ ارز پایینتر از  3229ریال اسووت ضریب
عبور  1/13بدین مفهوم اسووت که به ازای یک واحد افزایش در نرخ اسوومی ارز ،شوواخص
قیمت ضومنی بخش کشوارزی یک صدم واحد افزایش مییابد .همچنین ،وقتیکه نرخ ارز
از سوطح آسوتانه مورد نظر فراتر میرود ضریب عبور به  1/12افزایش مییابد؛ بدین معنی
که از سووطح آسووتانه به بعد به ازای یک واحد افزایش در نرخ اسوومی ارز ،شوواخص قیمت
ضومنی بخش کشارزی دو صدم واحد افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،وقتیکه نرخ اسمی
ارز از سوطح آسوتانه  3229ریال باالتر میرود میزان عبور نرخ ارز دو برابر شده و شاخص
قیمت ضمنی کشاورزی با شدت بیشتری افزایش مییاید.

 -5نتیجهگیری
اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادها یک اقتصاد چند بخشی است که از بخشهای کشاورزی،
صنایع و معادن ،خدمات و نفت تشکیل شده است .در بین این بخشها بخش کشاورزی
از جایگاه ویژهای برخوردار است .از آنجاییکه برخی از مواد اولیه ،کاالهای نیمه ساخته،
واسطهای و سرمایهای در بخش کشاورزی از محل واردات تأمین میشوند بنابراین نوسانات
نرخ ارز می تواند روی قیمت تمام شده محصوالت این بخش اثر بگذارد .بازار ارز ایران در
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سالهای اخیر با نوسانات قابل مالحظهای روبه رو بوده است که تأثیر بسزایی بر همه
بخش ها و از جمله بخش کشاورزی داشته است .در این مقاله ،تأثیر عبور نرخ اسمی ارز
بر شاخص قیمت ضمنی در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان دادند که در سطح معناداری  3درصد ،تکانههای گذشته نرخ
ارز اثر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی کشاورزی دارد .همچنین ،حساسیت شاخص قیمت
ضمنی کشاورزی نسبت به مجذور تکانههای گذشتهاش  3/11است .عالوهبراین ،در روند
اثرگذاری عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی کشاورزی تنها یک حد آستانهای مشاهده
گردید .براین اساس ،در سطح نرخ ارز  3229ریال تأثیر نرخ ارز بر شاخص ضمنی قیمت
بخش کشاورزی کشور تشدید میشود .بنابراین ،با توجه به نتایج فوق ،ارایه سیاستهای
مناسب برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در بازار و تثبیت آن پیشنهاد میشود .از جمله
این سیاستها میتوان به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی اشاره کرد.
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