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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز به قیمتهای داخلیی و
با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دورهی زمانی ( )1396:4-1369:1و با به کارگیری
الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی ،عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمیتهیای
داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار میدهد .نتیای الگیو
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوکهای مثبت و منفیی
نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخصهای قیمت در اقتصاد اییران دارنید ،بیه نحیوی کیه در
بلندمدت شوکهای منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند،
اما شوکهای مثبت نرخ ارز تأثیر مثبیت و معنیاداری بیر سیه شیاخص (شیاخص قیمیت
مصرف کننده ،تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمیدت دارنید امیا بیر شیاخص
قیمت صادرات اثر معناداری ندارد .همچنین در کوتاهمدت شوکهای مثبت نرخ ارز تأثیر
مثبت و معناداری بر شاخصهیای قیمیت مصیرفکننیده ،واردات و صیادرات دارنید ،امیا
شوکهای منفی در کوتاهمدت تأثیر معناداری بر شیاخصهیای میذکور ندارنید .شیاخص
قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت بیه هیر دو شیوک مثبیت و منفیی نیرخ ارز در
کوتاهمدت میدهد اما شوکهای منفی نسبت به شوکهای مثبیت تیأثیر بیزر تیری بیر
شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاهمدت) دارند.
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مقدمه
محققان از دهه  1970میالدی به بررسی تئوریکی و تجربی تأثیر نرخ ارز بر سطح
قیمت واردات پرداختند .برای مثال «دورنبطو » 1در سطال  1988بطرای اویطیب بطار
موضوع تغییرات قیمتهای داخلی نسطبت بطه تغییطرات نطرخ ارز را محطر

طرد.

(اصغرپور و مهدیلو )77 :1393 ،با محر شدن موضوع عبطور نطرخ ارز بطه سطح
قیمتهای داخلی ،نظریه قیمت واحد( )1و ایگوی مانطدل للیمینط ( )2بطه عنطوان دو
نظریه مهم در اقتصاد بیبایملل با چایش اساسی مواجه شدند .طی دهطههطای 1980
و  1990میالدی به دلعطات ماطاهدش شطد طه تغییطرات قیمطتهطا در اطورهای
وارد نندش را نمیتوان با قانون قیمت واحد توضی داد .همچنیب «ابی سطای و یطیب
یوک»« ،)1998( 2اتو وراال» )1991( 3و «اتو طوراال و منطون» )1994( 4بطا تکیطه بطر
ایگوهای انتقال نرخ ارز و با نادیدش گرلتب لرض بازار رقابت امل ناطان دادنطد بطا
الزایش ارز

پول داخلی ،صادر نندگان میتوانند قیمطتهطای خطود را از طریط

اهش مقدار حاشیه سود اهش دادش و قدرت رقابت خود را در بازارهای بیبایمللی
حفظ نمایند ه ایب موضوع در تناقض با ایگو «ماندل للمین » 5است( .یاطگری و
همکاران)113 :1394 ،
احتمال نامتقارن بودن عبور نرخ ارز( )3بر قیمتها داخلی از اواسط دهه 1980
1. Dornbusch
2. Abeysighe & Lin Yeok
3. Athukorala
4. Athukorala & Menon
5. Mundell Fleming Model
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میالدی از یحاظ نظری مطورد توجطه تعطدادی از محققطان قطرار گرلطت (از جملطه
«لوستر و بایطدویب» .)1986 ،1از اواخطر دهطه  1990مطیالدی محققطان زیطادی بطه
بررسی تجربی عدمتقطارن عبطور نطرخ ارز بطر قیمطتهطای داخلطی در اطورهای
متعددی پرداختند .از جمله «گلدبرگ» )1995 (2بطرای قیمطت وارداتطی خطودرو و
« ادیایی» )1997 (3برای قیمت وارداتی لیلم عکاسی دریالتنطد طه وا طنش قیمطت
االهای وارداتی مذ ور برای الزایش و اهش نرخ ارز یکسان نیست .همزمطان بطا
ایب تحقیقات تجربی ،مباحث تئوریکی جدیدی در حطوزش عبطور نطرخ ارز محطر
گردید .برای مثال «مارستون» )1990 (4و « نتر» )1994(5با ارائه مدل سطهم بطازار
ناان دادند ه اثر الزایش ارز
اندازش اهش ارز

پول ملی (تقویت پول ملی) 6در مقایسه بطا همطان

پول ملی (تضعیف پول ملی) 7تأثیر بزرگتری بطر قیمطتهطای

داخلی دارد و یا « اگلیب و پوالرد»  ) 2004(8با ارائه مدل محدودیتهای مقطداری
ناان دادند ه اثر اهش ارز

پول ملی در مقایسه با همان اندازش الطزایش ارز

پول ملی تأثیر بزرگتری بر قیمتهطای داخلطی دارد .تحقیقطات نظطری و تجربطی
گستردشای درزمینه عدمتقارن عبور نرخ ارز انجطام شطدش اسطت و از یحطاظ نظطری
اثبات ردند ه «عدمتقارن» 9در عبطور نطرخ ارزوجطود دارد .تحقیقطات تجربطی در
اقتصادهای مختلف نیز حا ی از عدمتقارن انتقال نرخ ارز بطر قیمطتهطای داخلطی
است( .بهرامی و همکاران)41-40 :1393 ،
با توجه به موضوع مهم و حساس نرخ ارز در اقتصطاد ایطران بطه عنطوان یط
لا تور مهم و اساسی در ایجاد نوسانات اقتصادی (در نار نوسانات قیمطت نفطت)،
1. Foster & Baldwin
2. Goldberg
3. Kadiyali
4. Marston
5. Knetter.
6. Currency Appreciation
7. Currency Depreciation
8. Coghlin and Pollard
9. Asymmetric
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اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد ایب متغیطر اساسطی را بطیش از انطدازش حیطاتی و
سخت ردش است .شرایط خاص اقتصاد ایران ازجمله ی
بارز ی
ی

اقتصطاد بطاز بطا وی گطی

اقتصاد نفتی و متکی به االهای وارداتی جهت تویید ،نرخ ارز را بهعنوان

متغیر مهم در اقتصاد تبدیل ردش است ،با ایبحال طی سی سال گذشطته ،نطرخ

ارز از نوسانات قابلتوجهی برخوردار بودش است .یذا مسأیه اصطلی تحقیط حاضطر
ایب موضوع میباشد ه در نتیجه ایب الزایش و اهش نرخ ارز ،قیمتهای داخلطی
چگونه به ایب تغییرات پاسخ دادش است؟ پاسخ به ایب سؤال ه آیا درجه عبور نرخ
ارز بر قیمتهطای داخلطی در حایطت تقویطت و تضطعیف ارز

پطول ملطی دارای

عدمتقارن است یکی از موضوعات چایش برانگیز در حوزش درجطه عبطور نطرخ ارز
است .در ضمب ایب مسأیه یکی از مباحث مهم در حوزش سیاسطتگطذاری پطویی و
ارزی است ،زیرا سیاستگذار بایستی متوجه ایب موضوع باشد ه الزایش نرخ ارز
در مقایسه با همان مقدار طاهش نطرخ ارز تطأثیر متفطاوتی در قیمطتهطای داخلطی
برجای خواهد گذاشطت؟ جهطت بررسطی موضطوع از ایگطوی خودرگرسطیون بطا
وقفههای توزیعی غیرخحی استفادش خواهد شد و استفادش ازایب ایگو جهت بطرآورد
درجه عبور نرخ ارز در حایت تقویت و تضعیف ارز

پول ملی و اسطتفادش از هطر

چهار قیمت داخلطی (قیمطت واردات ،صطادرات ،تویید ننطدش و مصطر

ننطدش) از

نوآوریهای اصلی محایعه حاضر نسبت به سایر محایعات داخلطی در حطوزش عبطور
نرخ ارز است.
در ادامه ایب مقایه و در بخش دوم ،مبانی نظری؛ بخش سوم ،پیاطینه تحقیط ؛
بخش چهارم ،رو

انجام تحقی  ،معرلی ایگوی مطورد اسطتفادش و دادشهطا؛ بخطش

پنجم ،نتایج تحقی و در بخش شام ،نتیجهگیری ارائه شدش است.
 .1مبانی نظری
به پیروی از «بلونیگب و هاینس» )1999(1و «قیطل-پارچطا» )2003(2اطور داخلطی
ططاالی (  )𝑥 ℎرا از تویید ننططدش انحصططاری خططارجی وارد مططی نططد و در داخططل،
1. Blonigen and Haynes
2. Gil-Pareja
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تویید نندش خارجی با تویید نندش االی داخلی (𝑦) رقابت می ند ،طاالی 𝑦 رقیط
و جانایب االی  𝑥 ℎاست .همچنیب لرض میشطود طه تقاضطای واردات داخلطی
برای ایب اال نسبت به سایر االها در تطاب محلوبیطت مصطر
ضعیفی قابل تفکی

ننطدش بطه صطورت

است .بنابرایب تاب تقاضا در اور داخلطی بطه صطورت زیطر

است.

ℎ

𝑦

ℎ

ℎ

) 𝐼 𝑥 = 𝑓(𝑝 , 𝑝 ,

( )1

 ،phقیمت االی (𝑥) به قیمت داخلی . py ،قیمت االی (𝑦) به قیمت داخلی
و  Ihنیز درآمد (یا مخارج) بر روی تمامی االها در اور داخل است.
تقاضای داخلی اور خارجی برای االی (𝑥) نیز به صورت زیر است.

) 𝑓 𝐼 𝑥 𝑓 = 𝑓(𝑝 𝑓 ,

( )2

قابل ذ ر است ه االی (𝑥) لقط در اور خارجی تویید میشود .همچنطیب
مواد الزم جهت تویید ممکب است هم از داخل و هم از اور خارجی تهیطه شطود
و هزینه تویید اال بستگی به مقدار ل تویید ( 𝑓 𝑥  )𝑥 = 𝑥 ℎ +و قیمت عوامل تویید
()𝑒(𝑤)دارد (𝑒 «نرخ ارز»( )4است ه ارز
ناان میدهد و یا به عبارتی دیگر ی
ارز

پول داخلی را به قیمت پطول خطارجی

واحد پول داخلی چند واحد پطول خطارجی

دارد ) .بنابرایب تاب هزینه توییطد بنگطاش خطارجی بطه صطورت زیطر تعریطف

میشود:

)𝑥(𝜙)𝑒(𝑤 = )𝑥 𝑐(𝑤,

( )3

تویید نندش خارجی در ی

«رقابت برتراند»( )5با تویید نندش داخلطی قطرار دارد

به نحوی ه قیمت ( 𝑦 𝑝) به صورت بطرونزا بطرای وی ماطخا اسطت .بنطابرایب
تویید نندش خارجی تاب سود خود را به پول اور خود به صطورت زیطر حطدا ثر
می ند.
( )4

ℎ ℎ

𝑓 𝑓

)𝑥(𝜙)𝑒(𝑤 𝑚𝑎𝑥 Π𝑝ℎ ,𝑝𝑓 = 𝑝 𝑥 + 𝑒𝑝 𝑥 −

شرط مرتبه اول برای معادیه باال مقادیر (  )𝑝ℎو ( 𝑓 𝑝) را به دست میدهد.

()5

𝑓 𝜐 𝑝 𝑓 = 𝑤𝜙 ′

( )6

𝑝ℎ = 𝑤𝜙 ′ 𝜐 ℎ

به نحوی ه در رابحه باال ( )υبه صورت زیر تعریف میشوند.

()6
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) , 𝑎 = 𝑓, ℎ

( )7

𝑎𝑝 𝑎 𝑥𝛿
𝑎 𝑥 𝑎𝑝𝛿

( ) , 𝜀𝑎 = −

1
𝑎 𝜀1−1/

( = 𝑎𝜐

با دقت در معادالت شمارش  5و  6میتوان اسطتنباط طرد ،حدا ثرسطازی تطاب
سود شرایط استانداردی را ایجاد می ند طه در آن قیمطت در هطر بطازار تطابعی از
«مارک آپ»(( )7حاشیه سود) ( 𝑎𝜐) و هزینه نهایی (  )𝑤𝜙 ′است.
به منظور سادشسازی ،لرض میشود هزینه نهایی (  )𝑤𝜙 ′ثابت اسطت ،بنطابرایب
مات هزینه نهایی برابر با صفر خواهد بود ( ،)𝑤𝜙 ′′ = 0بنابرایب اش عبور نطرخ
ارز به صورت زیر خواهد بود.

)≤0

( )8

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

(= −

𝑒 𝛿𝑝ℎ
𝛿𝑒 𝑝ℎ

در رابحه باال ( 𝑒𝑤 )Ƞو (  )Ƞ𝜐ℎبه صورت زیر تعریف میشوند.
≤0

( )9

𝛿𝜐ℎ 𝑝ℎ

𝛿𝑝ℎ 𝜐ℎ

= ≥ 0 , Ƞ𝜐ℎ

= 𝑇𝑃𝑅𝐸

𝑒 𝑤𝛿
𝑤 𝑒𝛿

= 𝑒𝑤Ƞ

بنابرایب اش عبور نرخ ارز با توجه به وا نش هزینه نهایی به تغییرات نطرخ
ارز و پاسخ حاشیه سود به تغییر در قیمت داخلی ماخا میشود .همچنیب عبطور
نرخ ارز همیاه منفی است ،ایب بدان معنا است طه بطا الطزایش ارز

پطول ملطی

قیمت االی وارداتی (  )𝑥 ℎاهش مییابد و بطه صطورت بطرعکس نیطز بطا طاهش
ارز

پول ملی قیمت االی وارداتی (  )𝑥 ℎالزایش مییابد .در حایت لطی درجطه

عبور نطرخ ارز بطیب منفطی یط

و صطفر ( )−1 ≤ 𝐸𝑅𝑃𝑇 ≤ 0قطرار دارد .چنانچطه

تویید نندش خارجی به صورت امل از مواد اوییه و واسحهای اور خود در توییطد
اال استفادش ند ،اش قیمت عوامل تویید نسطبت بطه نطرخ ارز ( )Ƞ𝑤𝑒 = 0صطفر
خواهد شد و چنانچه حاشیه سود نیز ثابت باشد ،در آن صورت نیز اش حاشطیه
سود داخلی نسبت به قیمت داخلی ( )Ƞ𝜐ℎ = 0صفر خواهد بطود و طبط رابحطه 8
درجه عبور نرخ ارز ( )𝐸𝑅𝑃𝑇 = −1منفی ی

خواهد شد.

ایب در حایی است ه محایعات متعددی ناان دادند ه درجه عبطور نطرخ ارز
به جهت تغییرات نرخ ارز نیز بستگی دارد ،حال بدیب منظور ،عواملی ه منجر بطه
عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمتهای داخلطی مطیشطود در قسطمت بعطدی تاطری
میشود.
در دهه  80و  90میالدی نامتقارن بودن عبور نرخ ارز بر قیمتها موضطوعیت
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پیدا رد و توسط «مان»)1986( 1و «گلدبرگ» )1995( 2بطه صطورت تجربطی مطورد
بررسی قرار گرلت .در حایت لی چندیب عامل وجود دارد ه منجر به عدمتقطارن
در عبور نرخ ارز میشود ه عبارتند از:
()8

الگوهای عبور نامتقارن نرخ ارز
 .1سهم بازار

3

قدرت قیمتگذاری بنگاشها در بازار یکی از ایگوهای توضی دهندش «درجطه عبطور
نرخ ارز ناقا»( )9است .هد

اصلی بنگاش انحصاری خارجی در ایب ایگطو ،حفطظ

سهم بازاری خود است ،به نحوی ه در مقابل تقویت و تضعیف ارز

پول ملطی،

بنگاش رلتاری را انجام میدهد ه یا سهم بازاری خود را حفظ و یا زیادتر ند .یطذا
با توجه به ایب دو استرات ی مطذ ور دو حایطت وجطود دارد طه در پطاییب تاطری
میشوند.
حایت اول :لرض میشود هد

اصلی بنگاش انحصاری خطارجی حفطظ سطهم

بازاری خود است .بنگاش میداند ه مصر

نندش (یطا خریطدار) حساسطیت زیطادی

نسططبت بططه تغییططر قیمططت دارد و چنانچططه بنگططاش قیمططت ططاال را الططزایش دهططد،
مصر

نندگان زیادی را از دست خواهطد داد و سطهم بطازاری بنگطاش نیطز طاهش

خواهد یالت ،یذا چون بطا طاهش و الطزایش ارز

پطول ملطی ،بنگطاش انحصطاری

خارجی قیمت اال را تغییر نمیدهد ،در ایب حایت در دورشای ه ارز

پول ملطی

اهش مییابد ،سود بنگاش انحصاری خارجی اهش و در دورشای طه ارز

پطول

ملی الزایش مییابد ،سود بنگاش انحصاری خارجی الزایش مییابطد .بنطابرایب بنگطاش
انحصار خارجی بدون تغییر قیمت اال و به منظور حفظ سهم بازاری خود ،اهش
سود را در دورانی ه ارز

پول ملی اهش مییابد ،با الزایش سود در دورانی ه

ارز

پول ملی الزایش مییابد ،جبران می ند .یذا از آنجطا طه الطزایش و طاهش

ارز

پول ملی تغییری در قیمت اال ایجاد نمی ند ،عبور نرخ ارز صفر و متقطارن
1. Mann
2. Goldberg
3. market share
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است.
حایت دوم (الزایش سهم بازاری)« :مارستون» )1990(1و « تر»)1994(2عنطوان
ردند ،ایب امکان نیز وجود دارد ه زمانی ه ارز

پطول اطور داخلطی طاهش

مییابد ،بنگاش انحصاری خارجی بطا تعطدیل و قبطول حاشطیه سطود متطر ،مطان از
الزایش قیمت اال شدش و سهم بازاری خطود را حفطظ نطد ،همچنطیب زمطانی طه
ارز

پول اور داخلی الزایش مییابد ،بنگطاش انحصطاری خطارجی حاشطیه سطود

خود را تغییر نمیدهد و اجازش میدهد ه قیمت اال در اور مطورد نظطر طاهش
یابد تا به ایب نحو سهم بازاری خود را حفطظ و الطزایش هطد .بنطابرایب در حایطت
پول ملی ،قیمت االی بنگاش انحصاری خطارجی در اطور داخلطی

الزایش ارز

اهش مییابد اما در حایت اهش ارز

پول ملی قیمت اال ثابطت مطیمانطد ،در

نتیجه عبور نرخ ارز به قیمتهای داخلی زمطانی طه ارز

پطول داخلطی الطزایش

مییابد نسبت به زمانی ه پول داخلی تضعیف میشود ،بزرگتر است.
بنابرایب در حایت و اسطترات ی اول عبطور نطرخ ارز متقطارن و در حایطت دوم
نامتقارن است .حال به منظور بررسی حایت دوم لرض میشود تویید نندش خارجی
هرگز قیمت االی صادراتی خود را (  )𝑝ℎدر بازار اور داخلطی بیاطتر از قیمطت
االی جانایب ( 𝑦 𝑝) باال نمیبرد ،بنابرایب تویید نندش خطارجی دو انتخطاد دارد یطا
قیمت االی توییدی خود را برابر با قیمت االی جانایب ( 𝑦 𝑝 =  )𝑝ℎقرار دهطد و
یا قیمت االی مذ ور را متطر از قیمطت طاالی داخلطی ( 𝑦 𝑝 <  )𝑝ℎتعیطیب نطد.
بنابرایب اش عبور نرخ ارز برای ایب دو حایت به صورت زیر خواهد بود:
=

()10

}

=0
)

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

𝑒 𝛿𝑝ℎ
𝛿𝑒 𝑝ℎ

(= −

𝑒

𝑒 𝛿𝑝ℎ

𝛿𝑒 𝑝ℎ

= 𝑇𝑃𝑅𝐸

= 𝑇𝑃𝑅𝐸 → 𝑦 𝑝 = 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑝ℎ

{):
𝛿𝑝ℎ
= 𝑇𝑃𝑅𝐸 → 𝑦 𝑝 < 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑝ℎ

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

(−

𝛿𝑒 𝑝ℎ

لرض میشود قیمت االی تویید ننطدش انحصطاری خطارجی برابطر بطا قیمطت
االی جانایب ( 𝑦 𝑝 =  )𝑝ℎاست و ارز

پول داخلی (↓ 𝑒) طاهش یابطد ،در ایطب
1. Marston
2. Knetter
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حایت تویید نندش جهت حفظ قیمت االی تویید خود در مقطدار (  )𝑝ℎمجبطور بطه
اهش حاشیه سود خود خواهد شد ،بنابرایب انتقال نرخ ارز طب رابحه ( )10برابطر
با صفر خواهد بود ،اما اگر ارز

پول داخلی الزایش یابد ،بنگاش خارجی میتوانطد

حاشیه سود را به مقدار می الزایش یا ثابت نگه دارد و قیمت االی (  )𝑝ℎاهش
خواهد یالت و در ایب حایت طب رابحه ( )10انتقال نرخ ارز اتفاق خواهد التاد.
 .2تغییر تولید

1

یکی دیگر از عواملی ه منجر به نامتقارن شدن عبور نرخ ارز میشطود ،اسطتفادش از
نهادشهای وارداتی جهت تویید اال توسط انحصارگر خارجی است« .وبطر»)2000(2
معتقد است عاملی ه منجر به چرخش انحصارگر خارجی در استفادش از نهادشهای
داخلی و وارداتی میشود ،قیمت نهادشهای مذ ور است.
()11

}

)

1

1−Ƞ𝜐ℎ

( 𝑤ℎ𝑒𝑛 Ƞ𝑤𝑒 = 0 → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = −

= 1 → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = 0

هنگامی ه ارز

𝑒𝑤

𝑤ℎ𝑒𝑛 Ƞ

{):

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

(= −

𝑒 𝛿𝑝ℎ
𝛿𝑒 𝑝ℎ

= 𝑇𝑃𝑅𝐸

پول اور داخلی الزایش مییابد ،توییطد ننطدش انحصطارگر

خارجی لقط میتواند از نهادشهای توییدی اور خارجی (خود) استفادش نطد طه
در ایب حایت ( )Ƞ𝑤𝑒 = 0است و عبور نرخ ارز نیز اتفاق مطیالتطد امطا زمطانی طه
ارز

پول اور داخلی تضعیف میشود ،تویید نندش انحصارگر خطارجی لقطط از

نهادشهای توییدی اور داخلی استفادش می ند و در ایب حایطت ( ) Ƞ𝑤𝑒 = 1اسطت
و عبور نرخ ارز هم صفر خواهد بود.
 .3محدودیتهای مقداری

3

در دو حایت قبلی (ایگو سهم بازار و تکنویوژی توییطد) عبطور نطرخ ارز در حایطت
الزایش ارز

پول ملی بزرگتر بود ،امطا در ایطب ایگطو درجطه عبطور نطرخ ارز در

حایت اهش ارز

پول ملی بزرگتر اسطت .حطال چنانچطه پطول اطور داخلطی

تقویت شود و از آنجا ه بنگاش اور خارجی (صادر نندش) با محدودیت مقطداری
1. Production switching
2. Webber
3. quantity constraint

170

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ پاییز 1398

تویید مواجه است ،در ایب حایت جهت ثابت نگطه داشطتب قیمطت طاال در داخطل
اور وارد نندش ( اور داخلی) حاشیه سود خود را الزایش مطیدهطد بطه عبطارتی
بنگاش خارجی به جای الزایش لرو  ،حاشیه سود را الزایش میدهد ،امطا چنانچطه
پول در اور داخلی (وارد نندش) تضعیف شود ،بنگاش خارجی ه صادر نندش است
میتواند حاشیه سود خود را اهش دهد و در عیب حال قیمطت در اطور داخلطی
نیز الزایش یابد ،بنابرایب تحت ایطب لطروض و محطدودیتهطای مقطداری ،طاهش
ارز

پویی ملی درجه عبور نرخ ارز بزرگتری دارد.
=

()12

𝑒 𝛿𝑝ℎ

𝛿𝑒 𝑝ℎ

= 𝑇𝑃𝑅𝐸

𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑥 = 𝑥̅ 𝑎𝑛𝑑 𝑒 ↑ → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = 0
𝑒𝑤1−Ƞ
})𝑒𝑤− ( 𝜐ℎ ) : {𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑥 < 𝑥̅ 𝑎𝑛𝑑 𝑒 ↓ → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = − (1−Ƞ
1−Ƞ
𝜐ℎ
1−Ƞ

محاب با معادیه شمارش ( )12هنگامی طه ارز

پطول اطور داخلطی الطزایش

مییابد ،بنگاش صادر نندش خارجی با محدودیت مقداری مواجه میشود و با الزایش
حاشیه سود قیمت اال انحصاری خود را در اور داخلی ثابت نگطه مطیدارد ،امطا
پول اور داخلی اهش مییابد ،محطدودیت مقطداری ایطزامآور

هنگامی ه ارز

نیست و در ایب حایت بنگاش خارجی با اهش حاشیه سود به قیمت اال در اطور
داخلی اجارش میدهد باال رود.
 .4هزینه فهرستبها

1

در سه ایگوی باال (ایگوی سهم بازار ،ایگوی تکنویطوژی توییطد و محطدودیتهطای
مقداری) عدمتقارن لقط از جنبه تقویطت و تضطعیف ارز

پطول ملطی اسطت ،امطا

ایگوی هزینه لهرست بها قابلیت توضی عطدمتقطارن ازیحطاظ تغییطرات وچط
بزرگ در ارز

پول ملی را نیز دارد .زمانی ه تغییطرات نطرخ ارز وچط

و

اسطت،

بنگاش انحصاری خارجی تمایلی به تغییر قیمت اال ندارد ،زیطرا تغییطر قیمطت طاال
نیازمند صر

هزینههای لهرستبها است ه برای بنگاش خارجی هزینههای حاصل

از لهرستبها بیاتر از سود حاصل از تغییر وچ

نطرخ ارز و تغییطر قیمطت طاال

است ،اما چنانچه نرخ ارز از مقدار آستانهای بیاتر تغییر ند به نحطوی طه هزینطه
1. menu cost
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لهرستبها برای بنگاش متر از سود حاصل از ثابت نگه داشتب قیمت طاال باشطد و
بنگاش خارجی بداند ه با تغییر لهرستبها سود بیاتری عایطد

مطیشطود ،قیمطت
در

اال را تغییر خواهد داد .در نتیجه تغییرات بزرگ نسطبت بطه تغییطرات وچط
ارز

پول ملی اثرات بزرگتری بر قیمت اال دارد و در حایطت تغییطرات بطزرگ

ارز

پول ملی ،درجه عبور نرخ ارز نیز بزرگتر است.

()13

=

}

𝑒 𝛿𝑝ℎ

𝛿𝑒 𝑝ℎ

= 𝑇𝑃𝑅𝐸

ℎ

𝑤ℎ𝑒𝑛 ∆𝑒 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 → 𝑝 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = 0
)

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

( 𝑤ℎ𝑒𝑛 ∆𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑔 → 𝑝ℎ 𝑖𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 → 𝐸𝑅𝑃𝑇 = −

{):

𝑒𝑤1−Ƞ
1−Ƞ𝜐ℎ

(−

حال لرض میشود واردات به پول اور داخلی لا تور شطدش اسطت در ایطب
حایت صادر نندش خارجی تغییرات وچ

نرخ ارز را به قیمطت طاال (  )𝑝ℎانتقطال

نمیدهد بلکه به قیمت دریالتی خود (  )𝑒𝑝ℎمنتقل می ند .اما تغییرات بطزرگ نطرخ
ارز را به قیمت اال منتقل می ند و چنانچه هطم (  )𝑝ℎو هطم (  )𝑒𝑝ℎتغییطر ننطد،
عبور نرخ ارز ناقا خواهد بود اما چنانچه (  )𝑒𝑝ℎتغییر نکند ،عبور نرخ ارز امل
خواهد بود.
 .2پیشینه تحقیق
 .1-2مطالعات خارجی

محایعات بسیار زیادی در حوزش عبور نرخ ارز بر قیمتهای داخلی توسط محققطان
متعددی در اورهای مختلف انجام گرلته است ه در ایب بیب نیز محایعاتی لقطط
به بررسی و برآورد میزان درجه عبور نرخ ارز در حایت تضعیف و تقویطت ارز
پول ملی پرداختهاند ه به ایب منظور از ایگوهای مختلفی بهطرش جسطتهانطد ،امطا بطا
توجه به موضوع محایعه حاضر ه به بررسی عدمتقارن عبور نرخ ارز با اسطتفادش از
ایگو خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحطی مطیپطردازد ،یطذا در ادامطه لقطط
محایعاتی ذ ر میشوند ه جهطت بررسطی عطدمتقطارن انتقطال نطرخ ارز بطر سطح
قیمتها از رو

خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحی استفادش ردشاند.
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«دالته و یوپز ویالویسبسیو» )2012( 1با اسطتفادش از دادشهطای لصطلی چهطار
اور آمریکا ،انگلستان ،آیمان و ژاپطب ططی دورش زمطانی  1980تطا  2009و بطا بطه
ارگیری ایگو خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحی به بررسطی عطدمتقطارن
درجه عبور نرخ ارز در اورهای مذ ور پرداختهاند ،نتطایج محایعطه ناطان داد طه
درجه عبور نرخ ارز در حایت تضعیف نرخ ارز بزرگتر از تقویت نرخ ارز است.
«البیجای» )2013( 2با استفادش از دادشهای لصلی سه اور آمریکا ،لرانسه و
آیمان طی دورش زمانی  1981تطا  2013و بطا بطه طارگیری ایگطو خودرگرسطیون بطا
وقفههای توزیعی غیرخحی به بررسی عدمتقارن درجطه عبطور تقویطت و تضطعیف
نرخ ارز به قیمت صادرات و واردات پرداخته است ،محق در محایعه خود به ایطب
نتیجه دست یالت ه درجه عبور نرخ ارز در حایطت تقویطت نطرخ ارز نسطبت بطه
تضعیف نرخ ارز بزرگتر است.
«جمازی و همکاران» )2015( 3با استفادش از دادشهطای ماهیانطه اطور آمریکطا
طی دورش زمانی  1990تا  2012و با به ارگیری ایگوی خودرگرسیون با وقفههطای
توزیعی غیرخحی به بررسی عدمتقارن درجه عبور نرخ ارز بطر قیمطت نفطت خطام
پرداختهاند ،محققیب به ایب نتیجه دست یالتند ه در بلندمدت تغییرات منفطی نطرخ
ارز نسبت به تغییرات مثبت نرخ ارز ،قیمت نفت خام را به میزان بزرگتری تحطت
تأثیر قرار میدهد.
«باهاراومشاش و همکاران» )2017( 4با استفادش از دادشهای لصلی اور سطودان
طی دورش زمانی  1992تا  2015و با به ارگیری ایگو خودرگرسطیون بطا وقفطههطای
توزیعی غیرخحی به بررسی عدمتقطارن درجطه عبطور نطرخ ارز در اطور سطودان
پرداختهاند ،محققیب در محایعه خود به ایب نتیجه دست یالتند ه درجه عبور نطرخ
ارز در بلندمدت بزرگتر میشود و همچنیب در حایت تضطعیف پطول ملطی درجطه
عبور نرخ ارز نسبت به تقویت پول ملی بزرگتر است.
1. Delatte & Villavicencio.
2. Elbejaoui
3. Jammazi et al.
4. Baharumshah et al.
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باهاراومشاش و همکاران ( )2017با استفادش از دادشهای لصلی اطور مکزیط
طی دورش زمانی  1990تا  2015و با به ارگیری ایگو خودرگرسیون بطا وقفطههطای
توزیعی غیرخحی به بررسی عدمتقارن درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،محققیب در
محایعه خود به ایب نتیجه دست یالتند ه درجه عبطور نطرخ ارز بطا الطزایش تطورم
اهشیالته و در حایت تقویت نرخ ارز درجه عبور نرخ ارز الزایش مییابد.
« اسی و همکاران» ،)2019( 1با استفادش از دادشهای لصلی اورهای جنطود
صططحرای آلریقططا طططی دورش زمططانی  1990تططا  2017و بططا بططه ططارگیری ایگططوی
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحی به بررسی عدمتقارن درجه عبور نطرخ
ارز پرداختهاند ،محققیب در محایعه خود به ایب نتیجه دست یالتند ه درجطه عبطور
نرخ ارز بر قیمتهای مصر

نندش در حایت تضعیف ارز

پول ملی بطزرگتطر از

تقویت پول ملی است.
« اسی و همکاران» ( ،)2019با استفادش از دادشهای لصلی  14اطور در حطال
توسططعه آسططیایی طططی دورش زمططانی  1995تططا  2016و بططا بططه ططارگیری ایگططوی
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحی به بررسی عطدمتقطارن عبطور نطرخ ارز
برای حایت تقویت و تضعیف ارز

پول ملی پرداختهاند ،محققیب در محایعه خود

به ایب نتیجه دست یالتند ه درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهطای مصطر

ننطدش در

حایت الزایش نرخ ارز بیاتر از اهش نرخ ارز است.
 .2-2مطالعات داخلی

محایعات متعددی در ایران نیز به بررسی و برآورد درجه عبور نرخ ارز پرداختهانطد
ه میتوان به محایعات شجری و همکاران ( ،)1385اصطغرپور و مهطدیلو (،)1393
تمیططزی ( ،)1393اصططغرپور و همکططاران ( ،)1394یاططگری و همکططاران (،)1394
راسخی و منتظری شور چایی ( ،)1394مصباحی و همکاران ( )1396و رضازادش و
همکاران ( )1397اشارش رد.
ایب درحایی اسطت طه تعطداد بسطیار مطی از محایعطات داخلطی بطه بررسطی
عدمتقارن عبور نرخ ارز بر قیمتهای داخلی پرداخته اسطت طه بطه صطورت زیطر
1. Kassi et al.
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تاری میشوند.
پدرام و همکاران ( )1391با استفادش از دادشهای ماهیانه ایران طی دورش زمطانی
 1376تططا  1389و بططا بططه ططارگیری رو

حططداقل مربعططات معمططویی بططه بررسططی

عدمتقارن تأثیر شوکهای نرخ ارز بطر قیمطت صطادرات پرداختطهانطد ،محققطیب در
محایعه خود به ایب نتیجه دست یالتند ه عکسایعمل قیمت صطادرات نسطبت بطه
شوکهای منفی نرخ ارز بیاتر از شوکهای مثبت نرخ ارز است.
بهرامی و همکاران ( )1393با استفادش از دادشهای لصلی ایران طی دورش زمانی
 1369تا  1392و با به ارگیری ایگو خودرگرسیون برداری سطاختاری بطه بررسطی
عدمتقارن تأثیر شوکهای نرخ ارز بر قیمتهای داخلی پرداختهاند ،محققیب به ایب
نتیجه دست یالتند ه نوسانات وچط

طاهش نطرخ ارز در نوسطانات قیمطتهطا

بیاثر است ،اما نوسانات بیاتر از حد آستانه و به طور خاص تضعیف ارز

پطول

ملی بیاتریب تأثیر را بر قیمتهای داخلی دارد.
اسالملوئیان و محزون ( )1397با استفادش از دادشهای ماهیانه ایطران ططی دورش
زمانی  1381تا  1391و با استفادش از ایگوی خودرگرسطیون بطرداری آسطتانهای بطه
بررسی نحوش تأثیر شوکهای نرخ ارز بطر قیمطتهطای داخلطی ططی ادوار تجطاری
پرداختهاند .محققیب به ایب نتیجه دست یالتند طه وا طنش قیمطت مصطر

ننطدش،

تویید نندش و واردات به شوک نرخ ارز در حایت رون نسبت به حایت ر ود بیاتر
است.
اسکندری و اسفندیاری ( )1398با استفادش از دادشهای ساالنه ایران ططی دورش
زمانی  1352تا  1395و با به ارگیری ایگو چرخای مار و

به بررسی عدمتقارن

تأثیر شوکهای نرخ ارز بر قیمت واردات پرداختهاند ،نتایج محایعطه مطذ ور ناطان
داد ه تأثیر شوکهای منفی نرخ ارز (در هر دو رژیم باال و پاییب قیمطت واردات)
نسبت به شوکهای مثبت نرخ ارز بر قیمت واردات بزرگتر است.
 .3-2جمعبندی مطالعات و تشریح نوآوری:

محایعات مختلفی در داخل و خارج در حوزش عبور نرخ ارز بر قیمتهطای داخلطی
پرداخته است ه در ایران نیز لقط سه محایعه پدرام و همکاران ( ،)1391بهرامطی و
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همکاران ( )1393و اسکندری و اسفندیاری ( )1398به بررسطی عطدمتقطارن عبطور
نرخ ارز در حایت تقویت و تضعیف ارز
یحاظ رو

پول ملی پرداختهاند .محایعه حاضطر از

مورد استفادش با محایعات قبلطی تفطاوت دارد ،همچنطیب نتطایج محایعطه

حاضر بسیار گستردشتر از محایعات قبلی میباشد ،زیرا در مرتبه اول؛ محایعه حاضر
جهت بررسی عدمتقطارن عبطور نطرخ ارز از ایگطوی خودرگرسطیون بطا وقفطههطای
توزیعی غیرخحی استفادش می ند ه در هیچ ی

از محایعات داخلی در حوزش عبور

نرخ ارز قابل مااهدش نیست .عالوش بر مورد اول؛ جهت بررسی موضوع مطذ ور از
هر چهار شاخا قیمتهای داخلی شامل قیمت مصر

نندش ،تویید نندش ،واردات

و صادرات استفادش میشود ه همیب موضوع منجر به ایب میشود طه هطم تحلیطل
دقی تری از عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمتهای داخلی انجطام شطود و هطم نتطایج
محایعه حاضر نیز نسبت به سایر محایعات گستردشتر شود .قابل ذ ر است ه طبط
مباحث تئوری
ارز

عبور نامتقارن نرخ ارز ،در مدل سهم بازار و تغییر توییطد ،الطزایش

پول ملی درجه عبور نرخ ارز بزرگتری نسبت به طاهش ارز

پطول ملطی

دارد و از سویی محاب با مدل محدودیتهای مقطداری ،طاهش ارز

پطول ملطی

تأثیر بزرگتری بر قیمتهای داخلی نسبت به الطزایش ارز

پطول ملطی دارد .یطذا

ایب مسأیه تئوریکی بایستی به صورت تجربی در اقتصاد ایران مطورد بررسطی قطرار
گیرد ه قیمتهای داخلی نسبت به الزایش و اهش نرخ ارز چگونه وا نش ناان
میدهند و محاب با دام مدل عبور نامتقارن نطرخ ارز (سطهم بطازار ،تغییطر توییطد،
محدودیت مقداری و هزینه لهرستبها) قابل تفسیر است.
 .3روش انجام تحقیق ،معرفی الگوی مورداستفاده و دادهها
 .1-3روش انجام تحقیق

ایگوی خودرگرسیون با وقفه های تطوزیعی غیرخحطی (نامتقطارن) توسطط «شطیب و
همکاران» )2011(1توسعه یالطت ،ایطب ایگطو طه در حقیقطت گسطتر یالتطه ایگطو

1. shin et al
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خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ارائهشطدش توسطط «پسطران و همکطاران»2001 1
است ،با تقسیم تکانههای مثبت و منفی متغیر توضیحی به بررسی رابحه وتاشمدت
و بلندمدت متغیرهای توضیحی و وابسته میپردازد ،حال تغییرات متغیر مستقل بطه
صورت زیر به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم میشود:

𝑡+ Zt− + ε

()14

Zt+

+

xt0

Yt = α0 +

( Zt− = ∑t𝑖=1 ∆Zi− = ∑ti=1 MIN (Z, 0) )15؛ )Zt+ = ∑t𝑖=1 ∆Zi+ = ∑ti=1 MAX (∆Z, 0

ه در رابحه باال 𝑌 ،متغیر وابسته؛  α0عرض از مبدأ؛  xt0بطرداری از متغیرهطای
مستقل و تأثیرگذار بر متغیر وابسته ،𝑍t+ ،تغییرات مثبت در متغیر مسطتقل مطوردنظر
ه جزو متغیرهای  x0نیست ؛ Zt−نیز تغییرات منفی در متغیر مستقل موردنظر و نیز
 εtجزء اخالل معادیه است .الزم به ذ طر اسطت طه در تحقیط حاضطر 𝑌 یگطاریتم
شاخا قیمتهطای داخلطی شطامل قیمطت مصطر
صادرات است ه برای هر ی

ننطدش ،تویید ننطدش ،واردات و

از شاخا قیمطتهطا مطذ ور معادیطه جداگانطهای

تخمیب زدش میشود .به نحوی ه هطر شطاخا قیمطت شطامل متغیرهطای مسطتقل
تأثیرگذار  x0و  𝑍𝑡+تغییرات مثبت نرخ ارز و  𝑍𝑡−تغییرات منفی نرخ ارز مطیباشطد.
نحوش تصری مدلهای مورداستفادش در تحقی در قسمت بعدی بطه صطورت امطل
تاری میگردد.
حال بطا وارد طردن هطر دو قسطمت تغییطرات متغیطر (  )𝑍tدر معادیطه سطح
قیمتها ،معادیه  NARDLبهصورت زیر تصری میشود.
()16

0
+
−
+ ∑𝑡𝑖=1 𝜃𝑖 xt−i
𝑖+ ∑𝑡𝑖=0(𝛾𝑖+ 𝑍𝑡−
𝑖+ 𝛾𝑖− 𝑍𝑡−
)

𝑖∑𝑡𝑖=1 𝛽𝑖 𝑌𝑡−

𝑌𝑡 = 𝛼0 +

با تصری معادیه تصحی خحای نامتقارن رابحه بلندمدت و وتاشمدت معادیطه
باال به دست میآید.

0
+
) −
∆𝑌𝑡 = (𝛽𝑖 𝑌𝑡−1 + 𝜃𝑖 xt−i
+ 𝛾𝑖+ 𝑍𝑡−1
+ 𝛾𝑖− 𝑍𝑡−1
+ 𝛼2 + ∑𝑡𝑖=1 𝜗𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 +
𝑡
0
𝑡
+
+
− −
) 𝑖∑𝑖=1 𝜌𝑖 ∆xt−i + ∑𝑖=0(𝜗𝑖 ∆𝑍𝑡−𝑖 + 𝜗𝑖 𝑍𝑡−
رابحه وتاشمدت
()17

()18

رابحه بلندمدت

0
+
−
𝑖𝑌𝑡 = 𝛼3 + 𝜑𝑋𝑡−
𝑖+ 𝜋𝑖+ 𝐸𝑋𝑡−
𝑖+ 𝜋𝑖− 𝐸𝑋𝑡−

جهت بررسی رابحه همانباشتگی از آزمون رانهها ارائهشدش توسطط پسطران و
همکاران( )2001استفادش میشود .چنانچه مقطدار محاسطباتی آمطارش 𝑓 بطزرگتطر از
1. pesaran et al
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رانه باالی بحرانی ارائه شدش توسط پسران و همکاران باشد ،لرضیه صفر مبنی بطر
عدم وجود رابحه بلندمدت بیب متغیرهای مورد استفادش رد میشود و چنانچه آمطارش
محاسباتی بیب دو رانه قرار گیرد ،با استفادش از ایب آزمون نمیتوان در مورد رابحه
بلندمدت بیب متغیرها تصمیمگیری رد ،یذا در ایب صطورت از رو

دومرحلطهای

«انگل گرنجر» )1978(1جهت بررسی وجود رابحه بلندمدت اسطتفادش خواهطد شطد.
یذا پس از تخمیب مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخحی ،آزمون ریاطه
واحد بر روی اجزای اخالل انجام خواهد شد و در صورت مانطا بطودن پسطماندها،
رابحه بلندمدت بیب متغیرهای مورد استفادش تأیید میشود.
 .2-3تصریح الگوی مورد استفاده و معرفی دادهها

الزم به ذ ر است ه به منظور بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهای داخلی ،به
صورت جداگانه به بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهطای صطادرات ،واردات،
نندش و تویید نندش پرداخته میشود ،به ایب منظور معادالت شمارش ( )19تطا

مصر

( )22تصری میگردد:

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1 𝐿𝑒𝑥𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽3 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 + 𝛽4

()19

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 = 𝛼2 + 𝛽5 𝐿𝑒𝑥𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽7 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 + 𝛽8

()20
()21
()22

𝐹 𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿 𝐿𝑥𝑝𝑖𝑡 = 𝛼3 + 𝛽9 𝐿𝑒𝑥𝑡 + 𝛽10 𝐿𝑜𝑝𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑤𝑝𝑖 + 𝛽12
𝐻

𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿 + 𝛽16

𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡

𝑡𝑐𝑚𝐿 𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 = 𝛼4 + 𝛽13 𝐿𝑒𝑥𝑡 + 𝛽14 𝐿𝑜𝑝𝑡 + 𝛽15

الزم به ذ ر است ه با توجه به مبانی نظطری و متغیرهطایی طه در محایعطات
داخلی و خارجی در حوزش عبور نرخ ارز بر قیمتهای داخلی استفادش شدش اسطت،
در ی

جم بندی لی و با توجه به بیاتریب قدرت توضی دهنطدگی ،معنطاداری و

با در نظر گرلتب شرایط اقتصاد ایران ،ایگوهای تجربی برای هطر یط

از قیمطتهطا

داخلی به صورت معادالت شمارش ( )19تا ( )22تصری گردید.
در معادالت شمارش ()19و ( )20قیمت مصطر

ننطدش و تویید ننطدش تطابعی از

نرخ ارز ،تویید ناخایا داخلی ،عرضه پول و تطورم وارداتطی اسطت ،همچنطیب در
معادیه شمارش ( )21قیمت صادرات تابعی از نرخ ارز ،درجطه بطاز بطودن اقتصطادی،
1. Engel Granger
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تویید ناخایا داخلی اورهای خارجی و هزینه نهطایی اسطت و در معادیطه ()22
قیمت واردات تابعی از نرخ ارز ،درجه باز بودن اقتصادی ،تویید ناخطایا داخلطی
ایران و هزینه نهایی است .مالحظه میشود ه قیمطت صطادرات تطابعی از هزینطه
نهایی تویید نندگان داخلی و قیمت واردات تابعی از هزینطه نهطایی تویید ننطدگان
خارجی (شر ای تجاری ایران) است ،ایب در حایی است ه ( )wpiشاخا قیمت
عمدش لروشی به عنوان ی

متغیر جایگزیب برای هزینه نهایی تویید نندگان داخلطی

و ( 𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡) متوسط شاخا بهای االهای مصرلی شر ای تجاری بطه عنطوان یط
متغیر جایگزیب (پرو سی) برای هزینه نهایی تویید نندگان خارجی در نظطر گرلتطه
شدش است.
ه در معادالت باال 𝐿𝑐𝑝𝑖 ،یگاریتم شاخا قیمت مصر

نندش بطه سطال پایطه

 𝐿𝑝𝑝𝑖 ،1383یگاریتم شاخا قیمت تویید نندش به سال پایطه  𝐿𝑥𝑝𝑖 ،1383یگطاریتم
شاخا قیمت صطادرات بطه سطال پایطه  1383و 𝑖𝑝𝑚𝐿 یگطاریتم شطاخا قیمطت
واردات به سال پایه  1383است ،همچنیب 𝑥𝑒𝐿 یگاریتم نرخ ارز در بازار غیررسمی
(تعریف مستقیم نرخ ارز ه به معنای هر واحد پطول خطارجی (دالر) چنطد واحطد
پول داخلی (ریال) است) 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 ،یگاریتم تویید ناخایا داخلی ایطران بطه قیمطت
ثابت سال  ،𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐹 ،1383یگاریتم تویید ناخایا داخلی آمریکا بطه عنطوان متغیطر
جایگزیب برای تقاضای االهای صادراتی ایران در اورهای جهان 𝐿𝑜𝑝 ،یگطاریتم
درجه باز بودن تجاری به قیمطت ثابطت سطال  𝐿𝑙𝑖𝑞 ،1383یگطاریتم نقطدینگی طل
اقتصاد به قیمت ثابت سال  𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑤𝑝𝑖 ،1383شاخا قیمت عمدشلروشی بطه سطال
پایه  1383و 𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡 𝑡𝑐𝑚𝐿 یگاریتم متوسط شاخا بهای االهای مصرلی اورهای
عمدش تجاری با ایران است.
به جز متغیرهای توییطد ناخطایا داخلطی آمریکطا و متوسطط شطاخا بهطای
االهای مصرلی اورهای عمدش تجاری با ایطران طه از سطایت بانط

جهطانی و

صندوق بیبایمللی پول استخراج شدشاند ،بقیه دادشهای مورد استفادش در تحقیط از
سایت مر ز آمار ایران و بان

مر زی ایران (نماگرهای اقتصادی و بان

سریهای زمانی اقتصادی) استخراج شدشاند.

اطالعطات

بررسی عبورنامتقارن نرخ ارز به قیمتهای داخلی 179

 .4نتایج تجربی تحقیق
 .1-4ارزیابی درجه انباشتگی متغیرها با لحاظ شکستهای ساختاری

نتایج آزمونهای ریاه واحد خحی (دیکی لویر تعمیمیالته و اپی اساس) 1ناطان
میدهد ه تمامی متغیرهای مورداستفادش در ایگوهای شطمارش ( )19تطا ( )22دارای
ریاططه واحططد هسططتند .ممکططب اسططت وجططود ریاططه واحططد در متغیرهططا بططه علططت
شکستهای ساختاری در اقتصاد باشد ه در بررسی درجه انباشتگی ایگطو نادیطدش
گرلته شدش است ،به ایب منظور از آزمون «یطی اسطترازیچ» 2طه قطادر بطه یحطاظ دو
شکست ساختاری درون زا جهطت بررسطی ریاطه واحطد متغیرهطا اسطت ،اسطتفادش
میشود( .)10نتایج آزمون یی استرازیچ ناان میدهد ه متغیرهای یگطاریتم شطاخا
قیمت مصر

نندش ،شاخا قیمت واردات ،نقدینگی ل اقتصاد ،متوسط شاخا

قیمت مصر

نندش عمدش شر ای تجاری ایران ،شوک مثبت نرخ ارز و شوک منفی

نرخ ارز پس ازیحاظ دو شکست ساختاری درونزا ،مانطا شطدشانطد ،امطا متغیرهطای
یگاریتم نرخ ارز ،تویید ناخایا داخلی ایران ،درجطه بطاز بطودن اقتصطاد ،شطاخا
قیمت تویید نندش ،شاخا قیمت عمدشلروشی ،شاخا قیمت صطادرات و توییطد
ناخایا داخلی آمریکا همچنان انباشته از درجه ی

هستند.

()11

 .2-4بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمتهای داخلی

آزمونهای ریاه واحد در قسمت قبلی ناطان داد طه برخطی از متغیرهطای مطورد
استفادش در تحقی مانا و برخی دیگر دارای ریاه واحد هستند ،یذا جهطت بررسطی
رابحه همانباشتگی متغیرها از آزمون رانهها و «انگل-گرنجر»( )12استفادش میشود.
 .1-2-4بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمتهای مصرفكننده با لحاظ تحلیل حساسیت
 .1-1-2-4تصریح مدلهای مورد استفاده برای شاخص قیمت مصرفكننده

جهت بررسی و برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهای مصر

نندش ،چهار ایگو
1. Kpss
2. Lee Strazicich
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در نظر گرلته میشود ،به عبارتی دیگر جهت بررسی حساسیت درجطه عبطور نطرخ
ارز بر شاخا قیمت مصطر

ننطدش نسطبت بطه ورود و خطروج متغیرهطای مطورد

استفادش در تحقی چهار ایگو بهصورت زیر در نظر گرلته میشوند.

)𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽2 𝐿𝑒𝑥 − +𝛽3 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽4 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1) + 𝛽5 𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 (−1

()23

()24

)𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 = 𝛼2 + 𝛽6 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽7 𝐿𝑒𝑥 − + 𝛽8 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽9 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1

()25

)𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 = 𝛼3 + 𝛽10 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽11 𝐿𝑒𝑥 − + +𝛽12 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1) + 𝛽13 𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 (−1

()26

)𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 = 𝛼4 + 𝛽14 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽15 𝐿𝑒𝑥 − + 𝛽16 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1

در ایگو شمارش ( ،)23یگاریتم شاخا قیمت مصطر

ننطدش تطابعی از شطوک

مثبت و منفی نرخ ارز ،یگاریتم تویید ناخایا داخلی ،وقفه متغیر یگاریتم نقدینگی
و وقفه یگاریتم شاخا قیمت واردات قرارگرلته است .بطه علطت اینکطه دادشهطای
مورد استفادش به صورت لصلی هستند و به دییل پویایی رلتار متغیرهای اقتصطادی،
متغیرهای توضیحی با ی

و یا چند وقفه بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند ،یطذا بطر

ایب اساس و با توجه به معناداری و توجیه اقتصادی متغیرها ،نقطدینگی و شطاخا
قیمت واردات با ی

وقفه وارد ایگو نهایی شدند .در ایگطوی شطمارش ( ،)24متغیطر

شاخا قیمت واردات از ایگو خارج شطد و در ایگطوی ( )25نیطز یگطاریتم توییطد
ناخایا داخلی از ایگو خارج شدش است و در ایگوی شمارش ( )26نیز هر دو متغیر
تویید و قیمت واردات از ایگو خارج شدند.
 .2-1-2-4مفروضات الگوی شاخص قیمت مصرفكننده

در ایگوی معرلی شدش در قسطمت بطاال ،شطاخا قیمطت مصطر
الزایش و اهش ارز

ننطدش تطابعی از

پول ملطی ،توییطد ناخطایا داخلطی ،نقطدینگی و شطاخا

قیمت واردات در نظر گرلته شدش است .طب مبانی نظری و نتطایج محایعطات قبلطی
در اقتصاد ایران انتظار میرود ،نقدینگی (طب نظریه پویی تطورم) ،توییطد ناخطایا
داخلی (به عنوان شاخصی از تقاضای ل و طب نظریه لاطار تقاضطا) و شطاخا
قیمت واردات (به عنوان شاخصی از هزینه تویید و طب نظریه لاار هزینطه) تطأثیر
مثبت و معناداری بر شاخا قیمت مصطر

ننطدش داشطته باشطند .از سطویی طبط

اصول اقتصاد الن و بیبایملل ،انتظار بر آن است ه الزایش ارز

پول ملی منجر
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به اهش شاخا قیمت مصر

نندش شود و برعکس .ایبته از دید تحلیل تجربطی،

موضوع اثرگذاری شوکهای نرخ ارز بر شاخاهای قیمت پیچیدش است و ایب اثر
همیاه طب انتظار تئوری

نبودش است .به عنوان مثال در محایعه سامتی و همکاران

( ،)1389هم شوک مثبت و هم شوک منفی نرخ ارز تأثیر منفی بر سح قیمتهای
مصر

نندش داشته است و یا در محایعه اربادالضطلی و ابراهیمطی ( )1395شطوک

منفی نرخ ارز ( اهش ارز
قیمت مصر

پول ملی) تا دو دورش ( وتطاشمطدت) تطأثیر مثبطت بطر

نندش داشته است ،اما پس از گذشت  10دورش (بلندمدت) تأثیر منفی

بر شاخا مذ ور داشته است.
جدول  .1برآورد درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرفکننده
معادله بلندمدت

معادله شماره 26
(0/64*** )0/000
(-0/189 )0/85
(1/00 *** )0/000

معادله شماره 25
(0/63** )0/033
(-0/037 )0/96

معادله شماره 24
(0/64*** )0/000
(-0/174 )0/85
(0/157 )0/82
(0/93 *** )0/007

معادله شماره 23
(0/62** )0/033
(-0/037 )0/96
(0/050 )0/93
(0/903 *** )0/004
(0/085 )0/74

(-0/043*** )0/002

(0/92 *** )0/000
(0/082 )0/75
معادله کوتاهمدت
(0/610*** )0/000
(0/594*** )0/000
(0/132*** )0/000
(0/133*** )0/000
(-0/036 )0/17
(0/137 )0/11
(0/111 )0/193
(0/007 )0/83
(0/042*** )0/003
(0/053*** )0/001
(0/066 ** )0/047
***
(-0/045 )0/007
(-0/057** )0/014

(0/593*** )0/000
(0/134*** )0/000
(-0/037 )0/181
(0/109 )0/211
(0/0029 )0/93
(0/052*** )0/002
(0/066** )0/048
(-0/058** )0/035

پسماندها مانا هستند

پسماندها مانا هستند

پسماندها مانا هستند

(0/613*** )0/000
(0/130*** )0/000
(0/140 )0/100
(0/043*** )0/000

پسماندها مانا هستند

متغیر
𝐿𝑒𝑥 +
𝐿𝑒𝑥 −
𝐻 𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿
)𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1
)𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 (−1
)∆𝐿𝑐𝑝𝑖𝑡 (−1
∆𝐿𝑒𝑥 +
)∆𝐿𝑒𝑥 + (−1
∆𝐿𝑒𝑥 −
𝐻

𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿∆

)∆𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1
)∆𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 (−1
)𝐸𝐶𝑀(−1

آزمون انگل
گرنجر بر روی
اجزاء اخالل

مأخذ :نتایج تحقی ؛ *** * ،** ،به ترتی سح معناداری  5 ،1و  10درصد است .اعداد داخل
پارانتز  P − VALUEاست.

نتایج جدول  1حا ی از آن است ه در ایگو شمارش ( )23و بطا حضطور متغیرهطای
شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز ،یگاریتم تویید ناخایا داخلی ،یگاریتم نقطدینگی
و یگاریتم شاخا قیمت مصر

نندش ،شوکهای مثبطت نطرخ ارز در بلندمطدت و
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وتاشمدت تطأثیر مثبطت و معنطاداری بطر شطاخا قیمطت مصطر

ننطدش دارد امطا

شوکهای منفی نرخ ارز در بلندمدت و وتاشمطدت تطأثیر معنطاداری بطر شطاخا
قیمت مصر

نندش ندارد .با مقایسه نتایج حاصل از ایگوهای شمارش ( )23تطا ()26

میتوان مااهدش رد ه درجه عبور نرخ ارز به طور قابل توجهی تحت تأثیر ورود
و خروج متغیرها قرار نگرلته است و در بلندمدت بطه ططور میطانگیب برابطر بطا 63
درصد و در وتاشمدت برابر با  13درصد است (در محایعطه ابراهیمطی و مطدنیزادش
( ،)1395درجه عبور نرخ ارز بر شاخا قیمطت مصطر
بلندمدت به ترتی

ننطدش در وتطاشمطدت و

تقریباً برابر با  10و  30درصد برآورد گردیدش اسطت ،همچنطیب

در محایعه حیدری و احمدزادش ( )1394نیز ،درجه عبور نرخ ارز بر شاخا قیمت
مصر

نندش در وتاشمدت و بلندمدت به ترتی

گردیدش است) .قابلذ ر است ه ضرای

برابر با  14و  47درصطد بطرآورد

حاصل شدش برای سایر متغیرها نیطز قابطل

انتظار است به صورتی ه در بلندمدت متغیر نقطدینگی بیاطتریب اثرگطذاری را بطر
شاخا قیمت مصر

ننطدش دارد (ایطب نتیجطه محطاب بطا نتیجطه محایعطه طیبطی و

همکاران ( )1394است ،به طوری ه در محایعه مذ ور نقدینگی بیاطتریب قطدرت
توضی دهندگی شاخا قیمت مصر
بیب متغیرهای درآمد نفتی ،شکا

نندش در بلندمطدت را دارد و ایطب مقطدار از

توییطد ،شطاخا قیمطت تویید ننطدش ،نطرخ ارز،

شاخا قیمت واردات بیاتریب مقدار را داشته ه تقریباً برابر با  36درصد است).
به صورتی ه در وتاشمدت نیطز متغیطر بطا وقفطه شطاخا قیمطت مصطر
(بهعنوان شاخصی از انتظارات قیمتی مصر

ننطدش

نندش) بیاتریب تطأثیر را بطر شطاخا

مذ ور داشته است و ایب مقدار تقریباً برابر با  60درصد میباشد (نتیجه مطذ ور در
محایعه ازرونی و سلیمانی ایوان ( )1396نیز حاصل شطدش اسطت بطه نحطوی طه
اططش شططاخا قیمططت مصططر
مصر

ننططدش نسططبت بططه وقفططه دوم شططاخا قیمططت

نندش تقریباً  60درصد محاسبه شدش است) ،یذا شاخا قیمت مصر

در بلندمدت و وتاشمدت به ترتی
انتظارات تورمی است.

نندش

بیاتر تحت تأثیر حجم نقدینگی ل اقتصطاد و
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 .2-2-4بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمت تولیدكننده با لحاظ تحلیل حساسیت
 .1-2-2-4تصریح مدلهای مورد استفاده برای شاخص قیمت تولیدكننده

جهت بررسی و برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهای تویید نندش ،چهطار ایگطو
در نظر گرلته میشود ،به عبارتی دیگر جهت بررسی حساسیت درجطه عبطور نطرخ
ارز نسبت بطه ورود و خطروج متغیرهطای مطورد اسطتفادش در تحقیط  ،چهطار ایگطو
بهصورت زیر در نظر گرلته میشود:
()27

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 = 𝛼5 + 𝛽17 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽18 𝐿𝑒𝑥 − +𝛽19 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽20 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1) + 𝛽21

()28

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 = 𝛼6 + 𝛽22 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽23 𝐿𝑒𝑥 − + 𝛽24 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 + 𝛽25

()29

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 = 𝛼7 + 𝛽26 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽27 𝐿𝑒𝑥 − + +𝛽28 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1) + 𝛽29
+

−

𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿 𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 = 𝛼8 + 𝛽30 𝐿𝑒𝑥 + 𝛽31 𝐿𝑒𝑥 + 𝛽32

()30

در ایگو شمارش ( ،)27یگاریتم شاخا قیمت تویید نندش تابعی از شوک مثبت
و منفی نرخ ارز ،یگاریتم تویید ناخایا داخلی ،وقفطه متغیطر یگطاریتم نقطدینگی و
یگاریتم شاخا قیمت واردات قرارگرلته است .قابل ذ ر اسطت طه بطا توجطه بطه
معناداری و توجیه اقتصادی متغیرها ،نقدینگی با ی

وقفه وارد ایگو نهایی شطد .در

ایگو شمارش ( ،)28متغیر یگاریتم نقدینگی از ایگو خارج شطد و در ایگطو ( )29نیطز
یگاریتم تویید ناخایا داخلی از ایگو خارج شدش است و در ایگو شمارش ( )30نیطز
هر دو متغیر تویید و نقدینگی از ایگو خارج شدند.
 .2-2-2-4مفروضات الگوی شاخص قیمت تولیدكننده

در ایگوی معرلی شدش در قسمت باال ،شاخا قیمت تویید ننطدش هماننطد شطاخا
قیمت مصر

نندش تابعی از الزایش و طاهش ارز

پطول ملطی ،توییطد ناخطایا

داخلی ،نقدینگی و شاخا قیمت واردات در نظر گرلته شدش اسطت .طبط مبطانی
نظری و نتایج محایعات قبلی در اقتصاد ایران همانطور ه در قسمت قبلطی عنطوان
شد انتظار میرود ،نقدینگی تویید ناخایا داخلی و شاخا قیمطت واردات تطأثیر
مثبت و معناداری بر شاخا قیمت تویید نندش داشته باشند .از سویی طبط اصطول
اقتصاد الن و بیبایملل ،انتظار بر آن است ه الزایش ارز

پطول ملطی منجطر بطه

اهش شاخا قیمت توی ید ننطدش شطود و بطرعکس .ایبتطه از دیطد نتطایج تجربطی،
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موضوع اثرگذاری شوکهای نرخ ارز بر شطاخاهطای قیمطت پیچیطدش اسطت ،بطه
نحوی ه ایب اثر همیاه طب انتظار تئوری

نبودش اسطت ،بطهططور مثطال اسطی و

همکاران ( )2019در محایعه خود با استفادش از رو

خودرگرسیون بطا وقفطههطای

توزیعی غیرخحی به ایب نتیجه دست یالتند ه هر دو الزایش و اهش ارز

پطول

ملی در بلندمدت در اورهای گامبیا ،زامبیا و ییبطی تطأثیر مثبطت و معنطاداری بطر
قیمتهای داخلی دارند و در وتاشمدت نیز در اور نیجریطه هطم الطزایش و هطم
اهش ارز

پول ملی منجر به الزایش قیمتهای داخلی میشود.
جدول  .2برآورد درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده
معادله بلندمدت

معادله شماره
30

معادله شماره 29

عدم وجود
رابطه بلندمدت

عدم وجود رابطه
بلندمدت

عدم وجود
رابطه بلندمدت

(0/563 *** )0/005
معادله کوتاهمدت
(0/107 )0/123
(0/101*** )0/000
(-0/054** )0/020
(0/112 *** )0/007
عدم وجود رابطه
بلندمدت
(0/028 )0/41

معادله شماره 28

معادله شماره 27

متغیر

(0/606 * )0/093
(2/16 )0/147
(1/48* )0/069

(0/602 * )0/07
(2/60 )0/130
(1/11* )0/09
(0/037 )0/902
(0/616 *** )0/004

𝐿𝑒𝑥 +

(0/350*** )0/000
(-0/051* )0/089
پسماندها مانا هستند

(0/109 )0/116
(0/099*** )0/000
(-0/057** )0/014
(0/115 *** )0/006
(0/049 )0/116
(0/001 )0/90
(0/350*** )0/000
(-0/044* )0/07
پسماندها مانا هستند

𝐿𝑒𝑥 −
𝐻 𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿
)𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1
𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿
)∆𝐿𝑝𝑝𝑖𝑡 (−1
∆𝐿𝑒𝑥 +
)∆𝐿𝑒𝑥 + (−1
∆𝐿𝑒𝑥 −
𝐻

𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿∆

)∆𝐿𝑙𝑖𝑞𝑡 (−1
𝑡𝑖𝑝𝑚𝐿∆
)𝐸𝐶𝑀(−1

آزمون انگل گرنجر بر
روی اجزاء اخالل

مأخذ :نتایج تحقی ؛ *** * ،** ،به ترتی سح معناداری  5 ،1و  10درصد است .اعداد داخل
پارانتز  P − VALUEاست.

نتایج جدول  2حا ی از آن اسطت طه لقطط در معادیطه شطمارش ( )27و ( )28بطیب
متغیرهای مورد استفادش رابحه بلندمدت وجطود دارد و در دو ایگطوی دیگطر رابحطه
بلندمدت وجود ندارد .از سویی شوکهای مثبت نرخ ارز در بلندمدت تأثیر مثبطت
و معناداری بر شاخا قیمت تویید نندش دارد ،ایب در حایی است طه شطوکهطای
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منفی نرخ ارز تأثیر معناداری بطر شطاخا قیمطت تویید ننطدش نطدارد .امطا در دورش
وتاشمدت هم شوکهای مثبت و هم منفی تطأثیر مثبطت و معنطاداری بطر شطاخا
قیمت تویید نندش دارند .همچنیب شوکهای مثبطت نطرخ ارز بطه ططور متوسطط در
بلندمدت  60درصد ،شاخا قیمت تویید نندش را تحت تطأثیر قطرار مطیدهنطد (در
محایعطه حیطدری و رشططیدی ( ،)1398درجطه عبططور نطرخ ارز بططر شطاخا قیمططت
تویید نندش در بخش ااورزی ،خدمات و صنعت به ترتی

تقریباً برابر بطا 40 ،46

و  98درصد محاسبه شدش است) اما در دورش وتاشمدت درجه عبور نرخ ارز بطرای
شوکهای مثبت تقریباً  4درصد و برای شوکهای منفی  11درصد است ،ایب بدان
معنا است ه در دورش وتاشمدت شوکهای منفی نرخ ارز تأثیر بزرگتطری نسطبت
به شوکهای مثبت نرخ ارز بر شاخا قیمت تویید نندش دارند (در محایعه حیدری
و احمططدزادش ( ،)1394درجططه عبططور نططرخ ارز بططر شططاخا قیمططت تویید ننططدش در
وتاشمدت و بلندمدت به ترتی
همچنیب ضرای

برابر با  14و  15درصد بطرآورد گردیطدش اسطت).

حاصل شدش برای سایر متغیرها محاب با انتظطار اسطت و در دورش

بلندمدت تویید ناخایا داخلی بیاتریب تأثیر را بر شاخا قیمت تویید نندش دارد
و در دورش وتاشمدت نیز شاخا قیمت واردات بیاتریب اثرگذاری را بر شطاخا
قیمت تویید نندش در بیب سایر متغیرهای مورد استفادش دارد.
 .3-2-4بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمت واردات با لحاظ تحلیل حساسیت
 .1-3-2-4تصریح مدلهای مورد استفاده برای شاخص قیمت واردات

جهت بررسی و برآورد درجه عبور نرخ ارز بر شاخا قیمت واردات ،چهار ایگطو
در نظر گرلته میشود ،به عبارتی دیگر جهت بررسی حساسیت درجطه عبطور نطرخ
ارز نسبت بطه ورود و خطروج متغیرهطای مطورد اسطتفادش در تحقیط  ،چهطار ایگطو
بهصورت زیر در نظر گرلته میشود.
(𝛽36 𝐿𝑜𝑝𝑡 + 𝛽37 𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑡𝑝 𝑐𝑝𝑖 )31

()34

𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 = 𝛼9 + 𝛽33

𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 = 𝛼10 + 𝛽38 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽39 𝐿𝑒𝑥 − + 𝛽40 𝐿𝑜𝑝𝑡 + 𝛽41 𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑡𝑝 𝑐𝑝𝑖 +

()32
()33

+ 𝛽34 𝐿𝑒𝑥 − +𝛽35 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 (−1) +

𝐿𝑒𝑥 +

𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡

𝐻

𝑡𝑐𝑚𝐿 𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 = 𝛼11 + 𝛽42 𝐿𝑒𝑥 + + 𝛽43 𝐿𝑒𝑥 − + +𝛽44 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 (−1) + 𝛽45
𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡

−

+

𝑡𝑐𝑚𝐿 𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 = 𝛼12 + 𝛽46 𝐿𝑒𝑥 + 𝛽47 𝐿𝑒𝑥 + 𝛽48
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در ایگو شمارش ( ،)31یگاریتم شاخا قیمت وارد نندش تابعی از شوک مثبطت
و منفی نرخ ارز ،وقفه متغیر یگاریتم تویید ناخایا داخلطی ،بطاز بطودن تجطاری و
یگاریتم متوسط شاخا قیمت مصر

نندش عمدش شر ای تجاری ایران قرارگرلتطه

است .قابل ذ ر است ه با توجه به معناداری و توجیطه اقتصطادی متغیرهطا ،توییطد
ناخایا داخلی با ی

وقفه وارد ایگوی نهایی شد .در ایگوی شطمارش ( ،)32متغیطر

یگاریتم تویید ناخایا داخلی از ایگو خارج شطد و در ایگطوی ( )33نیطز یگطاریتم
درجه باز بودن اقتصادی از ایگو خارجشدش است و در ایگوی شمارش ( )34نیطز هطر
دو متغیر تویید و درجه باز بودن از ایگو خارج شدند.
 .2-3-2-4مفروضات الگوی شاخص قیمت واردات

در ایگوی معرلی شدش در قسمت باال ،شاخا قیمت واردات تطابعی از الطزایش و
اهش ارز

پول ملی ،تویید ناخایا داخلی ایران ،درجه بطاز بطودن اقتصطادی و

متوسط شاخا قیمت مصر

نندش عمدش شر ای تجاری ایران در نظر گرلتهشطدش

است .طب معادیه شمارش ( )6در قسمت مطدل تئطوریکی ،شطاخا قیمطت واردات
تابعی از نرخ ارز ،حاشطیه سطود و هزینطه نهطایی قرارگرلتطه اسطت طه در ایگطوی
مورداستفادش در تحقی حاضر برای شاخا قیمطت واردات طبط مطدل تئطوریکی،
شاخا مذ ور تابعی از نرخ ارز (شوکهطای الزایاطی و اهاطی) ،هزینطه نهطایی
(متغیر متوسط شاخا قیمت مصر
ی

نندش عمدش شر ای تجطاری ایطران بطهعنطوان

متغیر جطایگزیب و پرا سطی بطرای ناطان دادن هزینطه نهطایی واردات در نظطر

گرلتهشدش است) و حاشیه سود (درجه باز بودن و تویید ناخایا داخلی بطهعنطوان
دو عامل الن اقتصادی تأثیرگذار بر حاشیه سود در نظر گرلتهشدشاند)( .)13یذا طب
مدل تئوریکی انتظار بر آن است ه با الزایش هزینه نهایی و حاشیه سود ،شطاخا
قیمت واردات الزایش یابد ،ایب در حایی است ه طب مباحث تئطوریکی و نتطایج
تجربی تحقی اتفاق نظری در رابحه با نحوش تأثیر شوکهای مثبت و منفی نطرخ ارز
بر قیمت واردات وجود ندارد ،به نحوی ه طب مطدل سطهم بطازار و تغییطر توییطد
الزایش ارز

پول ملی تأثیر بزرگتری بر شاخا قیمتهطای داخلطی نسطبت بطه

اهش ارز

پول ملی دارد ،اما طب مطدل محطدودیتهطای مقطداری نیطز طاهش
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ارز

پول ملی تأثیر بزرگتری بر قیمتهای داخلطی بطر جطای خواهطد گذاشطت،

محایعات تجربی مختلف در اورهای متفاوت نیز به هر ی

بطه نتیجطهای رسطیدش

است.
جدول  .3برآورد درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات
معادله بلندمدت

معادله شماره 34
(0/56 ** )0/044
(1/45 )0/353

(7/43 ** )0/027
(0/352*** )0/000
(0/173*** )0/007

معادله شماره 33
(0/55 * )0/089
(1/45 )0/355
(-0/052 )0/96

معادله شماره 32
(0/346 )0/315
(0/813 )0/631

(-0/47 )0/401
(3/17 *** )0/000
(7/47 ** )0/031
معادله کوتاهمدت
(0/355*** )0/000( 0/352*** )0/000
(0/179*** )0/005
(0/172** )0/010

معادله شماره 31
(0/169 )0/292
(-0/85 )0/181
(1/26** )0/034
(-1/60 *** )0/000
(3/56 ** )0/012

متغیر
𝐿𝑒𝑥 +
𝐿𝑒𝑥 −
)𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐻 (−1
𝑡𝑝𝑜𝐿
𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡 𝑡𝑐𝑚𝐿

(0/397*** )0/000
(0/148** )0/023
(0/140 ** )0/036
(-0/184 )0/205
(0/048 )0/68
(-0/090* )0/090
(-0/117** )0/040
(1/03 )0/505
(-3/76** )0/020

)∆𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑡𝑝 𝑐𝑝𝑖 (−1

(-0/083** )0/020

(-0/078** )0/037

(-0/215*** )0/000

)𝐸𝐶𝑀(−1

پسماندها مانا
هستند

پسماندها مانا هستند

پسماندها مانا هستند

آزمون انگل گرنجر
بر روی اجزاء اخالل

(-0/372 * )0/09

(-0/33 )0/139

(-0/32 )0/151
(-0/004 )0/96

(0/619** )0/047

(0/623* )0/052

(0/249*** )0/006

()0/020
***-0/083
پسماندها مانا
هستند

(-0/037 )0/454

)∆𝐿𝑚𝑝𝑖𝑡 (−1
∆𝐿𝑒𝑥 +
)∆𝐿𝑒𝑥 + (−1
∆𝐿𝑒𝑥 −
𝐻

)∆𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 (−1
𝑡𝑝𝑜𝐿∆
)∆𝐿𝑜𝑝𝑡 (−1
𝑖𝑝𝑐 𝑝𝑡 𝑡𝑐𝑚𝐿∆

مأخذ :نتایج تحقی ؛ *** * ،** ،به ترتی سح معناداری  5 ،1و  10درصد است .اعداد داخل
پارانتز  P − VALUEاست.

نتایج جدول  3ناان میدهد ه در ایگو شمارش ( )31و ( )32شطوکهطای مثبطت و
منفی نرخ ارز تأثیر معناداری بر شاخا قیمت واردات ندارد ،ایب در حطایی اسطت
ه در ایگوی شمارش ( )33و ( )34شوکهای مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری
بر شاخا قیمت واردات دارد بهنحوی ه درجه عبطور نطرخ ارز در ایطب دو ایگطو
تقریباً برابر با  55درصد است .همچنیب در دورش وتطاشمطدت در هطر چهطار ایگطو
شوکهای مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخا قیمطت واردات دارنطد،
به نحوی ه درجه عبور نرخ ارز در ایگو شمارش ( )31و در دورش وتاشمدت برابطر
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با  29درصد و در ایگوهای شمارش ( )32تا ( )34تقریباً برابطر بطا  17درصطد اسطت.
شوکهای منفی نرخ ارز نیز لقط در ایگوی شمارش ( )32تأثیر منفی و معناداری بطر
شاخا قیمت واردات دارد .قابل ذ ر است ه تأثیر سایر متغیرها محاب با انتظطار
و محایعات پیایب است .بهنحوی ه ضری

شاخا قیمت واردات نسبت به تویید

ناخایا داخلی در محایعه مصباحی و همکاران ( )1396در رژیطم وارداتطی پطاییب
(وضعیتی ه شاخا قیمت واردات متر از حد آستانه است) و بطاال (حطایتی طه
شاخا قیمت واردات بیاتر از حد آستانه است) به ترتی
برآورد گردید ه ضری

برابر بطا  1/45و 1/58

مذ ور نیز در محایعه حاضطر و در ایگطوی شطمارش (،)31

 1/26حاصل گردیدش است (ایب مقدار به ضری
مصباحی و همکاران ( )1396نزدی

حاصل شطدش مطذ ور در محایعطه

است) .همچنیب با الزایش درجطه بطاز بطودن

اقتصادی شاخا قیمت واردات هم در دورش وتاشمدت و هطم در دورش بلندمطدت
اهش مییابد (نتیجه مطذ ور در محایعطه مصطباحی و همکطاران ( )1396در رژیطم
وارداتی پاییب حاصلشدش بود) .همچنطیب در محایعطه طازرونی و سطلیمانی ایوانط
( ،)1394ضری

شاخا قیمت مصر

نندش نسبت به شاخا قیمت آمریکا (بطه

عنوان شاخا قیمت جهانی و عمدش شر ای تجاری ایران) برابر بطا  3/91بطرآورد
گردیدش است ه ایب ضری
واردات نیز نزدی

به ضطری

در ایگوهای شمارش ( )31تا ( )34برای شاخا قیمت
مطذ ور در محایعطه مصطباحی و همکطاران ()1394

حاصلشدش است.
 .4-2-4بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمت صادرات با لحاظ تحلیل حساسیت
 .1-4-2-4تصریح مدلهای مورد استفاده برای شاخص قیمت صادرات

جهت بررسی و برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قیمتهای صادر نندش ،ایگو زیطر در
نظر گرلته میشود:

𝐹

(𝐿𝑥𝑝𝑖𝑡 = 𝛼9 + 𝛽33 𝐿𝑒𝑥 + 𝛽34 𝐿𝑒𝑥 +𝛽35 𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 + 𝛽36 𝐿𝑜𝑝𝑡 + 𝛽37 𝐿𝑚𝑐𝑡 𝑤𝑝𝑖 )35
−

+

در ایگو شمارش ( ،)35یگاریتم شاخا قیمت صادر نندش تابعی از شطوکهطای
مثبت و منفی نرخ ارز ،وقفه متغیر یگاریتم تویید ناخایا داخلی آمریکا ،باز بطودن
تجاری و یگاریتم شاخا قیمت عمدشلروشی قرارگرلتطه اسطت .ایگطوی ( )35بطه
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عنوان تنها ایگوی جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قیمت صطادر نندش انتخطاد
شد و خروج هر ی

از متغیرهای مذ ور در ایگطو شطمارش ( )35منجطر بطه توجیطه

غیراقتصططادی و غیرآمططاری سططایر متغیرهططا شططد ،یططذا در ایگططوی شططاخا قیمططت
صادر نندش لقط ی

ایگو برآورد گردید ه نتایج آن در جدول زیطر گطزار شطدش

است.
 .2-4-2-4مفروضات الگوی شاخص قیمت صادرات

در ایگوی معرلی شدش در قسمت باال ،شاخا قیمت صادرات تابعی از الطزایش و
اهش ارز

پول ملی ،تویید ناخایا داخلی آمریکا ،درجه باز بطودن اقتصطادی و

شاخا قیمت عمدش لروشی در نظر گرلته شدش است .طب معادیطه شطمارش ( )5در
قسمت مدل تئوریکی ،شاخا قیمت صادرات تابعی از نطرخ ارز ،حاشطیه سطود و
هزینه نهایی قرار گرلته است ه در ایگوی مورد اسطتفادش در تحقیط حاضطر بطرای
شاخا قیمت صادرات و براساس مدل تئوریکی ،شاخا مطذ ور تطابعی از نطرخ
ارز (شوکهای الزایای و اهای) ،هزینه نهایی (شاخا قیمت عمدش لروشی بطه
عنوان متغیر جایگزیب هزینه نهایی صادرات) و حاشیه سطود (درجطه بطاز بطودن و
تویید ناخایا داخلی آمریکا به عنوان دو عامل الن اقتصادی تأثیرگذار بر حاشطیه
سود صادرات در نظر گرلتهشدشاند)( .)14یذا طب مدل تئوریکی انتظار بطر آن اسطت
ه با الزایش هزینه نهایی و حاشیه سود ،شاخا قیمت صادرات الزایش یابد ،ایب
در حایی است ه طب مباحث تئوریکی و نتطایج تجربطی تحقیط اتفطاقنظطری در
رابحه با نحوش تأثیر شوکهای مثبت و منفی نطرخ ارز بطر قیمطت صطادرات وجطود
ندارد.
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جدول  .4برآورد درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات
معادله بلندمدت

متغیر

معادله 35
(-2/16 )0/199
(1/76 )0/471
(3/29** )0/044
(1/35 ** )0/036
(0/497 )0/140

𝐿𝑒𝑥 +
𝐿𝑒𝑥 −
𝐹 𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿
𝑡𝑝𝑜𝐿
𝑖𝑝𝑤 𝑡𝑐𝑚𝐿

معادله کوتاهمدت
(-0/63 )0/181
(1/19 ** )0/016
(-0/673 *** )0/000
(0/398 *** )0/000
(-0/341 )0/513
(1/10** )0/019
(-0/749** )0/046
(0/146* )0/066
(0/096 )0/256
(-0/193*** )0/001
پسماندها مانا هستند

∆𝐿𝑒𝑥 +
+

)∆𝐿𝑒𝑥 (−1
)∆𝐿𝑒𝑥 + (−2
)∆𝐿𝑒𝑥 + (−3
∆𝐿𝑒𝑥 −
𝐹 𝑡𝑝𝑑𝐺𝐿
)𝐿𝐺𝑑𝑝𝑡 𝐹 (−1
𝑡𝑝𝑜𝐿∆
𝑖𝑝𝑤 𝑡𝑐𝑚𝐿
)𝐸𝐶𝑀(−1

آزمون انگل گرنجر بر روی اجزاء اخالل

مأخذ :نتایج تحقی ؛ *** * ،** ،به ترتی سح معناداری  5 ،1و  10درصد است .اعداد داخل
پرانتز  P − VALUEاست.

نتایج جدول  4حا ی از آن است ه در بلندمدت شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز
تأثیر معناداری بر شاخا قیمت صادرات ندارد (نتیجهای طه اسطی و همکطاران
( )2019برای اورهای نامبیا و بوتسوانا دست یالتند) .اما در دورش وتاشمدت نیطز
لقط شوکهای مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخا قیمطت صطادرات
دارند و شوکهای منفی در دورش وتاشمدت تطأثیر معنطاداری بطر شطاخا قیمطت
صادرات ندارند (نتیجهای ه اسی و همکاران ( )2019برای اور ماالوی دسطت
یالتند) ،به نحوی ه مجموع سه متغیر معنادار و با وقفه شوکهای مثبطت نطرخ ارز
( ) )∆𝐿𝑒𝑥 + (−1) + ∆𝐿𝑒𝑥 + (−2) + ∆𝐿𝑒𝑥 + (−3برابر با  0/91اسطت (درجطه عبطور
نرخ ارز بر قیمت صطادرات در محایعطه اصطغرپور و مهطدیلو ( )1394برابطر بطا 64
درصد و در محایعه حیدری و احمدزادش در وتاشمدت و بلندمدت به ترتی
با  27و  71درصد برآورد گردیدش است) .همچنیب ضرای

برابطر

حاصل شدش برای سطایر

متغیرها محاب با انتظار و محایعات پیایب است ،به نحطوی طه در محایعطه تمیطزی
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( )1393ضری

شاخا قیمت صادرات نسبت به باز بودن تجاری مثبت و معنادار

ارزیابی شد ه در محایعه حاضر نیز تأثیر درجه بطاز بطودن اقتصطادی بطر شطاخا
قیمت صادرات مثبت و معنادار برآورد گردید .همچنیب تأثیر تویید ناخایا داخلی
آمریکا و شاخا قیمت عمدشلروشی (محاب با نتیجطه محایعطه تمیطزی ( )1393و
اصغرپور و همکاران ( ))1390محاب با انتظار است.
نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
جهت بررسی و برآورد نحوش تأثیر شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز بطر هطر چهطار
شاخا قیمت مصر

نندش ،تویید نندش ،صادرات و واردات از ایگو خودرگرسیون

با وقفههای توزیعی غیرخحی و دادشهطای لصطلی اقتصطاد ایطران ططی دورش زمطانی
 1369تا  1396استفادش شد .ابتدا با استفادش از آزمونهای ریاه واحطد دیکطی لطویر
تعمیمیالته و اپیاساس ناان دادش شطد طه تمطامی متغیرهطای مطورد اسطتفادش در
تحقی حاضر دارای ریاه واحد هستند ،یذا جهت بررسی درجه انباشتگی متغیرهطا
با یحاظ دو شکست ساختاری از آزمون یی استرازیچ استفادش شد و نتایج حاصل از
آزمون مذ ور ناان داد ه پس از یحاظ دو شکست سطاختاری درونزا ،متغیرهطای
یگاریتم شاخا قیمت مصر

نندش ،شاخا قیمت واردات ،نقدینگی ل اقتصاد،

متوسط شاخا قیمت مصر

نندش عمدش شر ای تجاری ایران ،شوک مثبت نطرخ

ارز و شوک منفی نرخ ارز پس ازیحاظ دو شکست ساختاری درونزا ،مانا شدشانطد
و سایر متغیرها همچنان انباشطته از درجطه یط

هسطتند .بنطابرایب پطس از تخمطیب

ایگوهای مورد استفادش در تحقی از آزمون همانباشتگی ارائطه شطدش توسطط انگطل-
گرنجر ( )1987استفادش شد .از سویی جهت بررسی و برآورد نحوش تأثیر شوکهای
مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمتهای داخلی ،ایگطوهطای مختلطف بطا یحطاظ ورود و
خروج متغیرها تصری گردید تا به تحلیل حساسیت درجه عبور نرخ ارز نسبت به
ورود و خروج متغیرها نیز پرداخته شود .با توجه به اینکه نحوش تطأثیر شطوکهطای
نرخ ارز بر هر چهار قیمت داخلی مورد بررسی قرار گرلت در ادامه خالصه نتطایج
هر ی

از شاخاهای قیمت عنوان شدش و سپس ی

سیاستی صورت میگیرد.

نتیجهگیری لطی و تحلیطل
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 -1نتایج حاصل از ایگو خودرگرسیون با وقفههای تطوزیعی غیرخحطی بطرای
شاخا قیمت مصر

نندش ناان داد ه مقدار حجم ل نقدینگی مهمتریب عامطل

تأثیرگذار بر شاخا قیمت مصر

نندش در بلندمطدت اسطت ،امطا در وتطاشمطدت

متغیر با وقفه شاخا قیمت مصر

نندش تأثیرگذارتریب متغیر بر شطاخا قیمطت

مصر

نندش در وتاشمدت اسطت .از سطویی شطوکهطای منفطی نطرخ ارز چطه در

بلندمدت و چه در وتاشمدت تأثیر معناداری بر شاخا قیمت مصر

نندش ندارد،

اما شوکهای مثبت نرخ ارز در هر چهار معادیه مورد استفادش در تحقی تأثیر مثبت
و معناداری بر شاخا قیمت مصر

ننطدش در وتطاشمطدت و بلندمطدت دارد .بطه

نحوی ه درجه عبور نرخ ارز بر شاخا قیمت مصر

ننطدش بطا ورود و خطروج

متغیرها حساسیت زیادی به خود ناطان نطداد و در بلندمطدت تقریبطاً برابطر بطا 63
درصد و در وتاشمدت  13درصد برآورد گردید.
 -2در ایگوهای مورد استفادش برای شطاخا قیمطت تویید ننطدش ،لقطط ایگطو
اصلی با حضور تمام متغیرهای مورد استفادش در معادیه شاخا قیمطت تویید ننطدش
و ایگوی ه با خروج نقدینگی حاصلشدش بود ،دارای رابحه بلندمطدت بودنطد ،امطا
در دو ایگو دیگر بیب متغیرها معادیه شاخا قیمطت تویید ننطدش رابحطه بلندمطدتی
حاصل ناد ،به نحوی ه در معادیه شطاخا قیمطت تویید ننطدش ،توییطد ناخطایا
داخلی در بلندمدت و شاخا قیمت واردات در وتاشمدت بیاطتریب تطأثیر را بطر
شاخا قیمت تویید نندش دارند ،از سویی شوکهطای مثبطت و منفطی نطرخ ارز بطه
ترتی

تأثیر معنادار و غیر معناداری بطر شطاخا قیمطت تویید ننطدش در بلندمطدت

دارند و به طور متوسط درجه عبور نرخ ارز بر شاخا قیمت تویید ننطدش در دورش
بلندمدت برابر با  60درصد برآورد گردید .در وتاشمدت تأثیر شوکهطای مثبطت و
منفی بر شاخا قیمت تویید ننطدش مثبطت بطرآورد گردیطد بطه صطورتی طه تطأثیر
شوکهای منفی نسبت به شوکهای مثبت بر شاخا مذ ور بزرگتر است.
 -3ایگو مورد استفادش برای شاخا قیمطت واردات ناطان داد طه در معادیطه
اصلی برای شاخا قیمت واردات و بطا حضطور تمطامی متغیرهطای تأثیرگطذار بطر
شاخا مذ ور در محایعه حاضر و ایگوی بعطدی طه بطا خطروج توییطد ناخطایا
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داخلی حاصلشدش بود ،شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر معناداری بر شاخا
قیمت واردات ندارند .اما ایگوهای بعدی ه با خروج درجطه بطاز بطودن اقتصطادی
حاصل شد ،ناان داد ه گرچه همچنان شوکهای منفی تأثیر معناداری بر شاخا
مذ ور ندارند ،اما شوکهای مثبت در ایطب دو ایگطو تطأثیر مثبطت و معنطاداری بطر
شاخا قیمت واردات در بلندمدت دارند ،به طوری طه تقریبطاً در ایطب دو ایگطو
درجه عبور نرخ ارز در بلندمدت  55درصد است .درجه عبور نطرخ ارز در ایگطوی
اصلی و با حضور تمام متغیرهای اثرگذار بطر شطاخا قیمطت واردات در محایعطه
حاضر و در دورش وتاشمدت برابر با  29درصد و در ایگوهای دیگر تقریباً برابطر بطا
 17درصد است .شوک منفی نرخ ارز نیز لقط در ایگویی ه تویید ناخایا داخلطی
از معادیه اصلی خارج شدش بود تأثیر منفی و معناداری بر شطاخا قیمطت واردات
گذاشت.
 -4در مورد شاخا قیمت صادرات از آنجا ه خطروج هطر یط
منجر به عدم توجیه اقتصادی و آماری ضرای

از متغیرهطا

به دست آمدش شطد ،یطذا لقطط یط

معادیه و با حضور تمامی متغیرهای اثرگذار بر شاخا قیمت صادرات در محایعطه
حاضر برآورد گردید و نتایج ایب معادیه ناان داد ه در بلندمدت شوکهای مثبت
و منفی نرخ ارز تأثیر معنطاداری بطر شطاخا قیمطت صطادرات ندارنطد و در دورش
وتاشمدت نیز لقط شوکهای مثبطت تطأثیر معنطاداری بطر شطاخا مطذ ور دارد و
شوکهای منفی در اثرگذاری بر شاخا قیمت صادرات ناتوان هستند.
در ی

جم بندی لی بایستی عنوان رد ه شوکهای مثبطت و منفطی نطرخ

ارز اثرات نامتقارنی بر شاخاهای قیمت در اقتصاد ایطران دارنطد ،و در بلندمطدت
شوکهای منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخا قیمطت نطاتوان هسطتند،
اما شوکهای مثبطت نطرخ ارز بطه جطز شطاخا قیمطت صطادرات ،تطأثیر مثبطت و
معناداری بر سه شاخا دیگر (شاخا قیمت مصر

نندش ،تویید نندش و شاخا

قیمت واردات) در بلندمدت دارند .همچنیب در وتاشمدت شوکهای مثبطت تطأثیر
مثبت و معناداری بر شاخا قیمت مصر

نندش ،واردات و صطادرات دارنطد ،امطا

شوکهای منفی در دورش وتاشمدت تأثیر معناداری بر شاخاهای مذ ور ندارنطد.
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شاخا قیمت تویید نندش نیز پاسخ مثبت نسبت به هطر دو شطوک مثبطت و منفطی
نرخ ارز در دورش وتاشمدت میدهند به صورتی ه تأثیر شوکهای منفی بزرگتطر
از شوکهای مثبطت بطر شطاخا قیمطت تویید ننطدش اسطت .یطذا بانط

مر طزی و

سیاستگذار اقتصادی بایستی متوجه ایب موضوع باشند ه شوکهای وارد شدش بر
متغیر نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخاهای قیمت در اقتصطاد ایطران دارنطد ،بطه
طوری طه در بلندمطدت ،طاهش ارز
شاخاهای قیمت مصر

پطول ملطی تطأثیر مثبطت و معنطاداری بطر

نندش ،تویید ننطدش و واردات در اقتصطاد ایطران دارنطد و

منجر به الزایش شاخاهای مذ ور میشوند اما تقویطت ارز

پطول ملطی اثطرات

معناداری در شاخاهای مذ ور ندارند .در وتاشمطدت نیطز ایطب اثطرات نامتقطارن
قابلمااهدش است شطوکهطای مثبطت اثطرات معنطادار و شطوکهطای منفطی اثطرات
غیرمعنادار بر شاخا قیمطت مصطر

ننطدش ،تویید ننطدش و صطادرات دارنطد ،امطا

شاخا قیمت تویید نندش برعکس سه شاخا دیگر از شوکهای منفی نسبت بطه
شوکهای مثبت نرخ ارز اثرگذاری بیاتری در دورش وتاشمدت میپذیرد .بنطابرایب
با توجه بهشدت اثرگذاری شوکهای مثبت نرخ ارز در بلندمدت و وتاشمطدت بطر
سه شاخا قیمت مصر

نندش ،واردات و صادرات ،سیاستگطذار پطویی در ابتطدا

بایستی متوجه ایب نوع عدمتقارن در اثرگذاری الزایش و اهش نرخ ارز باشد و از
الزایش مداوم نرخ ارز جلوگیری ند .زیرا هم در وتاشمطدت و هطم در بلندمطدت
ایب الزایش به شاخاهای قیمت منتقل خواهد شد و منجر به ایجاد تورم خواهطد
شد .پیانهاد میگردد در تحقیقات آتی ،جنبههای دیگطر عطدمتقطارن نطرخ ارز نیطز
بررسی گردد ،باألخا به بررسی عدمتقارن نرخ ارز در شرایط تغییرات وچ

و

بزرگ اهش و الزایش پول ملی پرداخته شود و همچنیب عطدمتقطارن شطوکهطای
نرخ ارز (الزایش و اهش ارز

پول ملی) در شطرایط مختلطف اقتصطادی (دوران

ر ود و رون اقتصاد ایران ،شرایط مختلف تورمی ،وضعیتهای مختلف نوسطانات
نفتی و  )...مورد ارزیابی قرار گیرد.
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یادداشتها
 :Law of One Price .1مفهوم قانون قیمت واحد به ایب صورت است ه با لرض وجطود
بازار رقابت امل ،آربیتراژ امل و عدم محدودیتهای تجاری ،االهای همگب و
ماابه با قیمت واحد برحس واحد پویی یکسان در اطورهای مختلطف مبادیطه
میشوند ،در حقیقت بر اساس ایب قانون ،درجه عبور نرخ ارز امل میباشد.
 :Mundell-Fleming Model .2در رابحه با تحلیل و محایعه نرخ ارز رو های متعطددی
وجود دارد ه یکی از معرو تریب آنها ،مدل ماندل للیمین است ،براساس ایب
مدل ،تحرک سرمایه ،تعادل در بازار ارز را تعییب می ند و تغییرات نطرخ ارز نیطز
توازن حساد جاری را ماخا می ند.
 :exchange rate pass through .3عبور (گذر و یا انتقال) نطرخ ارز اصطحالحی اسطت در
ادبیات اقتصاد بیبایملل و مفهوم آن ایب است ه چند درصد از تغییرات نرخ ارز،
به قیمتهای داخلی انتقال یالته است و یا به عبارتی دیگر در نتیجطه تغییطر یط
واحد (و یا ی درصد) نرخ ارز ،قیمتهای داخلطی چنطد واحطد (چنطد درصطد)
تغییر یالتهاند.
 .4نرخ ارز دارای دو تعریف مستقیم و غیرمستقیم است؛ در تعریف مستقیم ( ه به مفهوم
هر واحد پول خارجی چند واحد پول داخلی است) الزایش نطرخ ارز بطه معنطای
اهش ارز پول ملی است ،اما در تعریف غیرمستقیم ( ه به مفهطوم هطر واحطد
پول داخلی چند واحد پول خارجی است) الطزایش نطرخ ارز بطه معنطای الطزایش
ارز پول ملی است .در تمام قسمت مبانی نظری از تعریف غیرمستقیم نرخ ارز
استفادش شدش است.
 .5یکی از مدلهای رقابت در بازار انحصار چندجانبه است ه در آن بنگاشها ،خود قیمت
را تعییب می نند و در ایب مدل دیگر بنگاشها قیمتپذیر نیستند و جن و رقابطت
اصلی بنگاشها بر سر تعییب قیمت اال است.
 .6طب مباحث اقتصاد خرد در زمینه قدرت بطازاری بنگطاشهطا؛ درجطه انحصطار (قطدرت
1
𝐶𝑀 𝑃−محاسطبه مطیشطود طه در ایطب رابحطه،
بازاری) بنگاشها طب لرمول =
P
ε

𝑃

قیمت اال 𝑀𝐶 ،هزینه نهایی و  εاش قیمتی اال است .از آنجا طه مطارک آپ
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𝑃
 )MCیطذا چنانچطه
(حاشیه سود) برابر است با نسبت قیمت به هزینه نهایی تویید (

از لرمول قدرت بازاری نسبت قیمت به هزینه نهطایی را محاسطبه نطیم ،خطواهیم
داشت.

1

1
ε

1−

=

ε

ε−1

=

𝑃

MC

 .7درصدی ه به هزینه تمام شدش اضاله میشود تا قیمت اال تعییب شود.
 .8محای ایب قسمت از مقایه اگلیب و پوالرد 2004 ،تلخیا شدش است.
 .9چنانچه با الزایش ی درصد نرخ ارز ،قیمت داخل نیز ی درصد الزایش یابد ،درجه
عبور نرخ ارز امل و چنانچه با الزایش ی درصدی نرخ ارز ،قیمت داخل متر
از ی درصد الزایش یابد ،درجه عبور نرخ ارز ناقا است.
 .10در مقایه حاضر جهت انجام آزمون یی استرازیج از نرم الزار  RATS9.2استفادش شطدش
است.
 .11جهت اضاله نادن حجم مقایطه از گطزار آزمطونهطای دیکطیلطویر تعمطیم یالتطه،
اپیاساس و ییاسترازیج خودداری شدش است.
 .12در تمامی ایگوهای مورد استفادش در تحقی  ،آمارش  fمحاسباتی آزمون رانهها در بطیب
دو رانه قرار دارد ،یذا در تمامی ایگوها از آزمون انگل گرنجر استفادش میشود.
 .13رجوع شود به مصباحی و همکاران 1396
 .14چون دادشهای تویید ناخایا داخلی شر ای اصلی تجاری ایران به صورت لصلی در
سایت بان جهانی و صندوق بیبایمللی برای طر های اصلی تجطاری ایطران یطا
وجود نداشت و یا در بازش مورد اسطتفادش در تحقیط حاضطر نبودنطد ،از دادشهطای
لصلی تویید ناخایا داخلی آمریکا به عنطوان یط پرو سطی جاناطیب از توییطد
ناخایا دنیا استفادش شدش است.
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