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چکیده
نوسان نرخ ارز و در پي آن نوسان قیمتهاي نسبي ،با ناپايدار كردن شرايط اقتصادي و افزايش تورم موجب افزايش
نااطمیناني در عرصه تجارت خارجي ميشود ،كه از پیامدهاي آن ميتوان به كاهش حجم تجارت ،سرمايهگذاري
مستقیم خارجي و رشد اقتصادي اشاره كرد .در اين پژوهش به منظور ارزيابي اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري
بخش كشاورزي ايران نخست معادله رفتاري نرخ ارز با الگوهاي  ARMAتبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان
از نامتقارن بودن اثر شوکهاي ارزي ،شاخص نااطمیناني نرخ ارز از الگوي  TGARCHاستخراج شد .پس از آن
اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايران با استفاده از الگوي جوهانسون-جوسیلیوس ()VECM
و دادههاي دوره زماني  1081-1093برآورد شد .نتايج نشان ميدهد كه ضريب شاخص نااطمیناني نرخ ارز (-3/19
) ،منفي و از لحاظ آماري معنيدار ميباشد .لذا افزايش نوسان نرخ ارز در بلندمدت ،وخامت تراز تجاري بخش
كشاورزي ايران را در پي خواهد داشت .عالوه بر اين افزايش درآمد ناخالص شريكان تجاري ايران و نرخ ارز حقیقي،
موجب بهبود ،و در مقابل افزايش درآمد ناخالص داخلي ايران ،موجب كاهش تراز تجاري در بلند مدت ميشود .بنابر
نتايج الگوي تصحیح خطا ،نااطمیناني نرخ ارز در كوتاهمدت نیز وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي را به دنبال
دارد .اثر كوتاهمدت ديگر متغیرها بر تراز تجاري همانند اثر بلندمدت آنها است .همچنن ضريب )-3/09( ECM
نشان ميدهد كه در هر دوره  09درصد شوکهاي وارده در كوتاهمدت به سمت مقادير تعادلي بلندمدت تعديل
مييابد.
طبقهبندی Q10, Q17 :JEL

واژههای کلیدی :الگوي  ،VECMتراز تجاري بخش كشاورزي ،شوکهاي نامتقارن ،نااطمیناني نرخ ارز
 1به ترتیب ،دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهید باهنر كرمان و عضو هیئت علمي دانشكده علوم اقتصادي
و سیاسي دانشگاه شهید بهشتي
Email: mahdykhosravy@gmail.com
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مقدمه
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابري پول ملي يک كشور در برابر پول كشورهاي ديگر ،منعكس
كننده وضعیت اقتصادي آن كشور در مقايسه با شرايط اقتصادي ديگر كشورها است و بيشک در
هر اقتصادي ،يكي از عاملهاي تعیینكننده در تجارت بینالملل و رشد اقتصادي بهشمار ميآيد.
در اين میان ريسک ناشي از تغییرات غیرمنتظره نرخ ارز ،و يا به عبارت ديگر ،نااطمیناني نرخ
ارز ،يكي از محدوديتهاي اصلي بر سر راه تجارت و از جمله تجارت محصوالت كشاورزي بهشمار
ميآيد (سان و همكاران .)2112 ،نوسان نرخ ارز و در پي آن نوسان قیمتهاي نسبي ،با ناپايدار
كردن شرايط اقتصادي و افزايش تورم موجب افزايش نااطمیناني در عرصه تجارت خارجي
ميشود ،كه از پیامدهاي آن ميتوان به كاهش حجم تجارت ،سرمايهگذاري مستقیم خارجي و
نیز كندي رشد اقتصادي اشاره كرد .از سوي ديگر ،نوسان نرخ ارز ميتواند ،نرخ بهره را از مسیر
تعادلي خود خارج نموده و موجب آسیب رساندن به بخش حقیقي اقتصاد گردد .بهعالوه ريسک
نرخ ارز مي تواند موجب نوسان درآمدهاي ارزي شود كه در اين شرايط برنامهريزيهاي توسعه
اقتصادي در فضايي نامطمئن صورت خواهد گرفت (راسخي و همكاران .)1812 ،بهطوركلي
نااطمیناني و نوسان در عملكرد اين شاخص از يک سو عدم تعادل در اقتصاد و از سوي ديگر با
متأثر ساختن همه بخشهاي اقتصادي ،رفاه جامعه را تحت تأثیر منفي خود قرار ميدهد .بنابر
مباني نظري ،اين نوسانها بهصورت مستقیم باعث ايجاد نااطمیناني هزينهها خواهند شد و
بهصورت غیرمستقیم بر تخصیص منابع و سیاستهاي دولت تأثیرگذار خواهند بود (كوت.)1111 ،
از اينرو سیاست هاي مربوط به نرخ ارز تأثیر بسزايي بر متغیرهاي كالن و بخشهاي مختلف
اقتصاد خواهد داشت .نااطمیناني نرخ ارز براي كشورهاي در حال توسعه اهمیت بیشتري دارد،
چرا كه بخش گستردهاي از معاملههاي تجاري و تأمین مالي بینالمللي در اين كشورها با پول
كشورهاي صنعتي انجام ميپذيرد (كمیجاني و ابراهیمي .)1812 ،در اين میان يكي از
حساسترين متغیرهايي كه بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر نوسانهاي ارزي قرار
ميگیرد ،تراز تجاري ميباشد .نرخ ارز و تغییرات آن بهطور گستردهاي بر وضعیت تراز پرداختها
و توان رقابت بینالمللي يک كشور تأثیر ميگذارد .براي كشورهاي در حال توسعه با توجه به توان
رقابتي كمتر آنها در عرصه اقتصاد بینالملل ،تراز پرداختها و تغییرات آن داراي حساسیت
بیشتري است ،زيرا در اين گونه كشورها وضعیت تراز تجاري از مهمترين متغیرها و از
محدوديتهاي استراتژيک اقتصاد كالن بهشمار ميآيد .میزان اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري به
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كشش قیمتي تقاضا براي كاالها بستگي دارد .در صورت پركشش بودن تقاضا براي كاالهاي
صادراتي و وارداتي ،انتظار ميرود تراز تجاري افزايش يابد .از سوي ديگر در صورت پركشش بودن
تقاضا ،عرضه ارز در بازار افزايش يافته و لذا قیمت ارز كاهش خواهد يافت .بنابراين ارزش پولي
تراز تجاري نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .برآيند كلي اين تغییرات به میزان واكنش اجزاي
مختلف تراز تجاري بستگي دارد (طیبنیا و فوالدي .)1831 ،مرور ادبیات موضوع نشان ميدهد
كه در زمینه نوع تأثیر گذاري نااطمیناني نرخ ارز بر تجارت ،نظر واحدي وجود ندارد .هوپر و
كوالگن ( )1133بر اين باورند كه نوسان نرخ ارز با ايجاد نااطمیناني در مورد قیمت كاالهاي
تجاري و میزان پرداختها بابت خريد و فروش آنها ،منجر به افزايش هزينه و كاهش حجم تجارت
ميشود .از سوي ديگر به باور اسكويي و هاروي ( )2111بازرگاناني كه تمايل به حداكثرسازي
درآمد دارند ممكن است به منظور پرهیز از كاهش درآمدي كه به واسطه نوسان نرخ ارز در آينده
رخ ميدهد در حال حاضر به حجم بیشتري از تجارت كاالها بپردازند .ديگراو ( )1133بر اين
باور است كه بر اساس ريسکگريزي و يا ريسکپذيري افراد نوسان نرخ ارز ميتواند تأثیرات
متفاوت و متضادي را بر تجارت خارجي كشورها داشته باشد .نتايج بررسيهاي مکكنزي ()1111
و بهمني اسكويي و هگرتي ( )2113نیز گوياي آن است كه نااطمیناني نرخ ارز ،ميتواند افزايش،
كاهش و حتي عدم تغییر در حجم تجارت را به دنبال داشته باشد .بهطور كلي اغلب بررسيهاي
صورت گرفته در حوزه تجارت بر اين نكته تأكید دارند كه نوسانپذيري نرخ ارز منجر به افزايش
ريسک و عدم قطعیت شده و رونق جريان تجاري را مختل ميسازد .در زمینه اهمیت و تأثیر نرخ
ارز و نوسان مربوط به آن ،بر اقتصاد بخش كشاورزي ،به عنوان يكي از بخشهاي تأثیرگذار
اقتصادي ،نیز بررسيهاي مختلفي توسط مرتضوي و همكاران ( ،)1811مهرابي و جاودان
( ،)1811محمدي و همكاران ( ،)1811عربمازار و قاسميراد ( )1833و كريمي و زيبايي
( )1833صورت گرفته است كه نتايج آنها نشان ميدهد نرخ ارز و نااطمیناني آن از مسیرهاي
مختلفي بر متغیرهاي كالن اقتصادي اين بخش اثر گذاشته و رفاه تولیدكننده و مصرفكننده و
در نتیجه رفاه جامعه را متأثر ميسازد.
پژوهشهاي پرشماري در رابطه با تأثیر نرخ ارز و نااطمیناني آن بر تراز تجاري انجام شده است
كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود .معماريان و جاللي نائیني ( )1831رفتار تراز تجاري
ايران در برابر شريكان تجاري و آثار كوتاهمدت و بلندمدت تكانههاي ارزي بر تراز تجاري ايران را
مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج بهدست آمده ضمن تأيید وجود يک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي
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الگوي تراز تجاري ،تأثیر كاهش ارزش پول بر تراز تجاري كل در كوتاهمدت را نیز تأيید ميكند.
توكلي و سیاح ( )1831به بررسي تأثیر نوسان نرخ ارز بر فعالیتهاي اقتصادي كشور پرداختهاند.
نتايج گوياي آن است كه با افزايش نرخ ارز ،صادرات غیرنفتي واكنش منفي و هزينههاي خانوارها
واكنش مثبتي را از خود نشان ميدهند .همچنین ،بنابر نتايج برآوردي ،واردات كشور نسبت به
نوسان نرخ ارز بسیار حساس بوده و در مقابل نرخ ارز تأثیر چنداني بر تولید واقعي كشور و
سرمايهگذاري خصوصي ندارد .شیرينبخش و همكاران ( )1833با استفاده از روش اندرز-
سیكالس دريافتند كه بین تراز تجاري (غیرنفتي) ،صادرات (غیرنفتي) و واردات با نرخ ارز رابطه
همگرايي نامتقارن وجود دارد .افشاري ( )1831در تحقیقي به بررسي رابطه بین نرخ ارز و تراز
تجاري پرداخته است .وي تراز تجاري را تابعي از تولید ناخالص ملي ،حجم پول و نرخ ارز ميداند.
نتايج گوياي تأثیر ناچیز نرخ ارز بر تراز تجاري است .پريستوپا و روبل ( )2111در پژوهش خود
به اين نتیجه رسیدند كه هیچ نمونهاي دال بر واكنش غیر خطي و نامتقارق قیمتهاي كاالهاي
وارداتي كشور لهستان نسبت به تغییرات نرخ ارز وجود ندارد .گومز و فاگرالس ( )2111با استفاده
از روش همگرايي ،اثرات كوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاري را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج نشان ميدهد كه شرط مارشال لرنر در دوره مورد نظر كه در آن سیاست نرخ ارز ثابت به
كار گرفته شده تحقق يافته است ،اما براي دوره زماني كه در آن سیاست نرخ ارز انعطافپذير
اجرا شد تحقق نیافته است .ارايز و همكاران ( )2118در پژوهش خود ،براي  3كشور آمريكاي
التین نشان دادند كه نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي اين كشورها تأثیر منفي و معنيداري
دارد.سامانتا ( )1113در كشور هند به بررسي شدت و نحوه تأثیرگذاري نااطمیناني حاصل از
نوسان نرخ ارز بر صادرات و واردات اين كشور پرداخت .نتايج گوياي آن است كه نوسان نرخ ارز
تنها در يک مورد تجارت خارجي را متأثر ساخته است و آن معادله واردات كوتاهمدت است.
بیشتر پژوهشهاي صورت گرفته در زمینه نااطمیناني نرخ ارز بر پايه فرض متقارن بودن
شوكهاي ارزي پیش رفتهاند .به عبارت ديگر بین اثرات نااطمیناني ،هنگام كاهش يا افزايش نرخ
ارز تفاوتي قائل نشدهاند .در اين پژوهش نیز ،پس از انجام آزمون و تشخیص متقارن و يا نامتقارن
بودن اثر شوكها ،شاخص نااطمیناني نرخ ارز از طريق الگوي مناسب استخراج ميگردد و سپس
با استفاده از الگوي جوهانسون–جوسیلیوس اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي
ايران بررسي ميشود .اطالعات و آمار مورد نیاز در اين پژوهش از پايگاه اطالعرساني رسمي بانک
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جهاني ،سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد ( )FAOو بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران
استخراج گرديده و دوره زماني  1812-1811را پوشش ميدهد.

روش تحقیق
در اين پژوهش به منظور ارزيابي اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ،از الگوي
تراز تجاري رز و يلن ( )1131استفاده شده است .اين الگو در پژوهشهاي پرشماري در داخل و
خارج از كشور براي بررسي ارتباط نرخ ارز با عناصر تراز تجاري بهكار گرفته شده است .بر اساس
اين الگو ،رفتار تراز تجاري به صورت يک فرم حل شده بیان ميشود كه در آن معادله تراز تجاري
تابعي است از نرخ ارز ،درآمد واقعي داخلي و خارجي .الگوي ياد شده بهصورت رابطه ( ،)1تعريف
ميشود.
LnTB j ,t   0  1 LnYIR .t   2 LnY j ,t   3 LnREEX j ,t  U t
() 1
 ، TB j ,tشاخص تراز تجاري ايران در برابر شريكان تجاري است و بهصورت زير برآورد ميشود:
() 2

EX j
IM j

TB j 

 ،EXjارزش صادرات محصوالت كشاورزي ايران به كشور  ،jو  ،IMjارزش واردات محصوالت
كشاورزي ايران از كشور  jميباشد ،YIR .و  ،Yjبه ترتیب تولید ناخالص داخلي ايران و كشور  jبر
حسب میلیون دالر و  ،REEXjنرخ مؤثر حقیقي ارز ميباشند.
نرخ مؤثر حقیقي ارز ،ارزش پول يک كشور را در مقابل سبدي از پول كشورهاي ديگر مورد
سنجش قرار ميدهد .اين شاخص يک میانگین وزني از نرخ ارز حقیقي كشورهاي طرف تجاري
بر اساس يک سال پايه ميباشد .وزنها اغلب منعكسكننده اهمیت نسبي هر يک از كشورها در
تجارت با كشور مورد نظر است (هینكل و سنجیوموا .)1111 ،بنابراين در محاسبه  REEXتوجه
به تركیب ارزهاي خارجي در نظر گرفته شده و وزن هر يک بسیار اهمیت دارد .چرا كه شريكان
تجاري پرشماري ،با درجه اهمیت و ارزش پولي متفاوت در مقابل كشور ايران قرار دارند .از اين
روي در اين پژوهش ،براي در نظر گرفتن اختالف ارزش نرخهاي ارز ،به پیروي از پژوهش
معماريان و جاللي نائیني ( ،)1831به نرخ ارز هر يک از شريكان تجاري ،وزني معادل نسبت
واردات ايران از شريک تجاري ،به كل واردات ايران (رابطه ( ))8اختصاص داده شده است تا از
اين راه اهمیت نسبي هر يک از شريكان تجاري لحاظ شود.
() 8

MI
M Total

WI 
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از سوي ديگر يكي از محدوديتهاي پیش رو در برآورد نرخ ارز مؤثر ،دسترسي نداشتن به نرخ
ارز مستقیم شريكان تجاري ميباشد .لذا براي رفع اين نارسايي نرخ ارز حقیقي به صورت
غیرمستقیم و يا متقاطع محاسبه ميشود به عبارت ديگر نرخ مبادله بین دو پول ميتواند با
نرخهاي برابري اين دو پول بر حسب پول سوم تعیین شود (كازروني و مجیري .)1831 ،نرخ
حقیقي ارز دوجانبه 1را ميتوان به صورت رابطه ( )1تعريف نمود:
PF
BEX
PI

() 1

RBEX 

PFشاخص قیمتهاي مصرفكننده براي كشورهاي طرف تجارت و  PIشاخص قیمت
مصرفكننده داخلي است BEX .نرخ ارز دو جانبه است كه با شاخص نرخهاي متقاطع ارز و با
استفاده از شاخص رابطه ريال و دالر از يک سو و دالر با هريک از ارزهاي مورد استفاده  ،iاز سوي
ديگر ،بهدست آمده است (معماريان و جاللي نائیني .)1831 ،بدين ترتیب با برآورد نرخ حقیقي
ارز دوجانبه ميتوان نرخ مؤثر حقیقي ارز را براي كشور ايران ،از رابطه ( ،)1محاسبه نمود:
() 1

I

n

REER   RBER W
i 1

در حقیقت نرخ مؤثر حقیقي ارز براي كشور ايران بهصورت میانگین هندسي از نرخهاي حقیقي
دوجانبه و بر اساس وزن تجاري شريكان تجاري محاسبه شده است .در ادامه الگوها و روشهاي
استخراج نوسان نرخ ارز معرفي و روابط بلندمدت میان شاخص نوسان نرخ ارز و تراز تجاري بخش
كشاورزي برآورد و بررسي ميشود.
الگوهاي ARCH, GARCH,TGARCH ,EGARCH

در برآورد الگوهاي اقتصادسنجي به روش سنتي يكي از فروض محدودكننده فرض ثابت بودن
واريانس جمالت خطا ميباشد .بهطوري كه در صورت رد آن تجزيه و تحلیل آماري دچار خدشه
گرديده و از اعتبار ساقط است .براي رهايي از اين نارسايي ،نخستین بار رابرت انگل ()1132
الگويي را با عنوان  ARCHمعرفي كرد .در اين روش فرض بر اين است كه جمله تصادفي داراي
میانگین صفر و بهطور سريالي غیر همبسته ولي واريانس آن با فرض وجود اطالعات گذشته آن
متغیر شكل ميگیرد .با توجه به اينكه سريهاي زماني در طي زمان رفتارهاي متفاوتي را از خود
 : Bilateral Exchange Rate (RBER)-1نرخ اسمي ارز يا نرخ واقعي ارز دو جانبه رابطه مبادله پول ملي تنها با يک پول
خارجي است .پس نرخ ارز مؤثر يا نرخ ارز چند جانبه مؤثر رابطة مبادله پول ملي با سبدي از پولهاي خارجي است كه هر
كدام از آنها بسته به اهمیتشان در تجارت خارجي كشور وزن دارند.

بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري11...

به جاي ميگذارند ،انتظار بر اين است كه واريانس متغیر مورد نظر ثابت نبوده و تابعي از رفتار
جمالت خطا باشد كه در اين صورت فرض وجود واريانس ثابت مردود ميگردد .لذا رعايت اين
نكته در الگوي  ARCHموجب افزايش كارايي و استفاده گسترده آن در پژوهشهاي مختلف شده
است .اين الگو از سادهترين و در عین حال مناسبترين الگوهاي خطي براي بررسي نااطمینانيها
و نوسانهاي موجود در بازارهاي مالي ،بهشمار ميآيد .براي دستیابي به انعطافپذيري بیشتر،
الگوي  ARCHبعدها توسط محققان ديگر تعديل و توسعه يافت .الگوي  ARCHتعمیميافته
موسوم به  ،GARCHدر سال  1131توسط بالرسلف مطرح شد .در اين الگو واريانس شرطي
جمله خطا از فرايند  ARMAپیروي ميكند و بهصورت رابطه ( )1تعريف ميشود.
q

 t 2      i  t2 j  i 1  j t2i
p

() 1

j 1

p  0, q  0,   0,  i  0,  j  0
j  1,2,..., q

i  1,2,..., p

 پارامتر ثابت  t2 j ،مجذور مقادير جمالت خطاي پیشین و  ،  t2iواريانسهاي شرطي وقفهاي
ميباشند .همچنین  qرتبه قسمت میانگین متحرك و  pرتبه قسمت خود بازگشت را نشان
ميدهد .از جمله محدوديتهاي الگوي  GARCHمتقارن بودن آن است .به عبارت ديگر در الگوي
يادشده تنها قدرمطلق تغییرات اهمیت دارد و عالمت آنها به دلیل مجذور بودن جمالت
خودرگرسیون و میانگین متحرك اهمیت ندارد .در نتیجه وقوع يک شوك منفي در تغییرات
آينده همان تأثیر شوك مثبت همسان خود را دارد در صورتي كه ممكن است چگونگي
تأثیرگذاري شوك ها بر واريانس شرطي متفاوت باشد .در اين شرايط در اصطالح يک اثر اهرمي1
ديده ميشود .از اين روي براي مشاهده تفاوت بین شوكهاي منفي و مثبت ،الگوهاي مختلفي
ارائه گرديده كه از جمله پركاربردترين آنها ميتوان به روشهاي  EGARCHو  TGARCHاشاره
كرد .الگوي  EGARCHيا گارچ نمايي را ميتوان بهصورت رابطه ( )3نشان داد (نلسون.)1111 ،
() 3

 t 1

   t 1
 t 1
 t 1

log(  t2 )     log(  t21 )  

سمت چپ معادله بهصورت لگاريتمي ميباشد كه متضمن مثبت بودن واريانس شرطي است و
در واقع نیاز به اعمال هرگونه قیدي در ضرايب را مرتفع ميسازد .اثر نامتقارني با آزمون ضريب
𝛾 قابل تشخیص است .بهطوري كه معنيدار بودن آن گواه بر متفاوت بودن اثر شوكهاي مثبت
Leverage Effect

1
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و منفي بر نوسان است .الگوي  EGARCHضمن تفاوت قائل شدن بین شوكهاي مثبت و منفي،
مانع تأثیرگذاري مشاهدههاي پرت بر نتايج برآوردها نیز ميشود و لذا برآوردهاي بهدست آمده از
اين الگو نسبت به وجود مشاهدههاي پرت حساس نخواهند بود (حیدري و همكاران.)1831 ،
الگوي  TARCHيا گارچ آستانهاي (رابطه  ،)3الگوي نامتقارن ديگري است كه توسط زاكويان
( )1111و گلستون و جاناتان و انگل ( )1118ارايه شد .اين الگو به دنبال تبیین اثرات واقعي
است كه درگذشته رخ داده است ولي اثر آنها در زمان حال ظاهر ميشود (سوري.)1811 ،
() 3

 t2     t21   t21   t21 I t 1
 t  0  I t  1
S .T 
 t  0  I t  0

اخبار بد يا همان شوكهاي منفي  ،   0در مقايسه با اخبار خوب يا مثبت  ،   0اثر متفاوتي
بر واريانس شرطي به جاي ميگذارند .بهطوري كه در صورت وقوع يک شوك منفي واريانس
شرطي ،اثري معادل   i   iو در شرايط بروز شوك مثبت اثري معادل  ،  iقابل اندازهگیري
است.
آزمون نامتقارن بودن
انگل و انجي ( )1118آزمونهايي را براي بررسي نامتقارن بودن شوكها ارائه كردند .اين آزمونها
مبتني بر تورش عالمت و تورش اندازه ميباشند .بنابر پژوهش ايشان ،در حالت كلي ميتوان با
برآورد رابطه ( )1و آزمون پارامترها ،متقارن و يا نامتقارن بودن شوكها را بررسي نمود.
2


ut  0  1Dt 1  2 Dt 1ut 1  3 (1  Dt 1 )ut 1  vt
() 1

 Dt 1متغیر مجازي است كه مقدار آن براي حالتي كه  ut 1منفي باشد برابر با  1و در غیر اين
صورت برابر با صفر است .معنيدار بودن  1نشان دهنده تورش عالمت است و بیان ميكند كه
شوكهاي مثبت و منفي داراي اثرات متفاوتي بر تغییرپذيري ميباشند .از سوي ديگر معنيدار
بودن   2و   3بیانگر تورش اندازه است .و نشان ميدهد نه تنها عالمت ،بلكه بزرگي شوكها نیز
اهمیت دارد .همچنین بر اساس اين مدل ميتوان نامتقارن بودن را بهصورت كلي مورد آزمون
قرار دارد .بدين منظور ميبايست معنيداري الگوي غیرمقید (رابطه ( ))1را در برابر الگوي مقید
(رابطه( ))11بررسي كرد .به عبارت ديگر در اين حالت فرض صفر (رابطه ( ))11آزمون ميگردد.

ut2   0  vt
()11
H 0 : 1   2   3  0
()11
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اگر ( nR2كه داراي توزيع   2و درجه آزادي  8ميباشد) بزرگتر از مقدار بحراني باشد در اين
صورت فرض صفر رد ميشود و نشان ميدهد كه حداقل يكي از ضريبهاي  1 ,  2و يا  3
معنيدار است و لذا مدل مورد نظر نامتقارن ميباشد (سوري.)1811،

نتایج و بحث
براي برآورد شاخص نوسان (نااطمیناني) نرخ ارز با استفاده از الگوهاي  ،GARCHابتدا ميبايست
الگوي رفتاري نرخ ارز (معادله میانگین) تصريح ،و سپس بر اساس باقيمانده معادله میانگین،
الگوي  GARCHمناسب برآورد گردد .پیشینه مطالعههاي صورت گرفته در اين زمینه نشان مي
دهد كه برآورد معادله میانگین ،براي تبیین رفتار نرخ ارز ،بهطور عمده بر پايه يكي از الگوهاي
خود توضیح ،میانگین متحرك ،خود توضیح میانگین متحرك و خود توضیح جمعي میانگین
متحرك صورت گرفته است .در اين پژوهش ،الگوي رفتاري نرخ ارز با استفاده از الگوهاي خانواده
 ARIMAتصريح شده است .به اين ترتیب ،با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد كه نشان ميدهد
متغیر نرخ ارز هم انباشته از مرتبه صفر ) I(0مي باشد و همچنین بنابر نتايج نمودار همبستگي
نگار و معیارهاي آكائیک ) (AICو شوارتز-بیزين ) ،(SBCالگوي ) ARMA(1,1به عنوان بهترين
حالت ممكن براي برآورد معادله میانگین شناسايي و برآورد گرديد كه نتايج آن در جدول ()1
منعكس شده است.
جدول ( )1نتایج برآورد معادله میانگین نرخ ارزARMA(1,1) ،

متغیر

ضريب

آماره t

سطح معنيداري

C

2/1
1/18
1/38

1/13
8/23
2/11

1/211
1/111
1/111

F=81/13

1/111

)REX(-1
)Resid(-1

R2=1/38
منبع :يافتههاي تحقیق

براي اطمینان از عدم وجود همبستگي سريالي در اجزاء اخالل الگوي  )1،1(ARMAو نرمال بودن
توزيع جمالت پسماند ،به ترتیب از آزمونهاي ضريب الگرانژ بروش– گادفري و جارگو برا استفاده
شده است كه نتايج عدم وجود همبستگي بین اجزاء اخالل و نرمال بودن توزيع جمالت اخالل را
تأيید ميكند (جدول(.))2
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جدول ( )2آزمونهاي نیکویی برازش الگوي )ARMA(1,1

آزمون ضریب الگرانژ بروش-گادفري
احتمال

مقدار آماره

آماره

1/811
1/281

1/11
2/23

F
LM

آزمون نرمال بودن پسماندها (جارگو برا)
1/23

1/182

JB

منبع :يافتههاي تحقیق

به منظور بررسي وجود ناهمساني واريانس در اجزاي اخالل معادله میانگین ،كه دلیلي بر وجود اثر
 ARCHميباشد ،از آزمون ضريب الگرانژ ( )ARCH-LMاستفاده شده است .با توجه به نتايج
مندرج در جدول ( )8فرض وجود همساني واريانس بین اجزاي اخالل مردود ميگردد .لذا وجود
اثر  ARCHتايید ميشود .به اين ترتیب اثراتي از ناهمساني واريانس آشكار است و امكان استفاده
از الگوهاي خانواده  GARCHبراي شناسايي روندهاي غیرخطي در واريانس وجود دارد.
جدل ( )3نتایج آزمون ARCH-LM

احتمال

مقدار آماره

آماره

1/111
1/182

1/11
8/21

F
LM

منبع :يافتههاي تحقیق

در نظر نگرفتن عدم تقارن نوسان (در صورت نامتقارن بودن آنها) ،بهصورت معنيداري به برآورد
نادرست روند نااطمیناني يک سري زماني منجر ميگردد .برآورد الگوي  GARCHبه صورت
ضمني بر اين فرض استوار است كه اثر اخبار (شوكهاي) منفي و مثبت (با بزرگي يكسان) بر
واريانس شرطي ،متقارن است .چرا كه در اين گونه الگوها تنها مقدار و نه جهت (عالمت) يک
رويداد ،در تغییر نوسانهاي پیشرو مؤثر است .بنابراين ممكن است شوكها و اخبار پیشرو
بهصورت نامتقارن نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد كه الگوي  GARCHقادر به در نظر گرفتن آن
نیست .از اينرو شايسته است پیش از شاخصسازي نوسان نرخ ارز ،از متقارن و يا نامتقارن بودن
اثر شوكها اطمینان حاصل شود تا بر اين اساس با انتخاب الگوي مناسب ،از اريب نتايج جلوگیري
شده و نتايج قابل اعتمادتري بهدست آيد .در اين پژوهش ،براي اطمینان از متقارن و يا نامتقارن
بودن اثر شوكها ،بر اساس پژوهش انگل و انجي ( ،)1118معنيداري رابطه غیرمقید ( )1در

بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري11...

مقابل رابطه مقید ( )11آزمون شده است .در حالت كلي معنيدار بودن مدل غیرمقید نشان
ميدهد كه اثر شوكهاي منفي و مثبت از لحاظ اندازه و عالمت متفاوت است و به عبارت ديگر
اثر شوكها نامتقارن ميباشد .نتايج اين آزمون (جدول ( ))1نشان ميدهد كه فرض صفر مبني
بر متقارن بودن اثر شوكهاي نرخ ارز پذيرفته نميشود .بنابراين اثر شوكهاي مثبت و منفي نرخ
ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي متفاوت ميباشد.
جدول ( )7نتایج آزمون نامتقارنی شوکها
آماره

احتمال

مقدار آماره

1/111

11/81

2

1/111

82/13

F



منبع:يافتههاي تحقیق

در اين پژوهش براي برآورد اثر نامتقارن شوكهاي مثبت و منفي نرخ ارز ،از الگوهاي TGARCH
و  EGARCHاستفاده شده است .از آنجا كه الگويهاي خانواده  ARCHاز فرايند ARMA

پیروي ميكنند براي تصريح الگوي مناسب ،ميتوان ابتدا با رسم نمودار همبستگي نگار مربوط
به مربع پسماندهاي بهدست آمده از معادله رگرسیون میانگین ،مرتبه الگو را تعیین كرد و سپس
بر اساس معیارهاي آكائیک ) (AICو شوارتز-بیزين ) (SBCالگوي نهايي برتر را گزينش نمود .به
اين ترتیب در نهايت از میان الگوهاي برآورد شده ،الگوهاي ) TARCH(1,1و ) EARCH(1,1از
نظر معیارهاي انتخابي باكس-جنكینز از همه مناسبتر تشخیص داده شد .نتايج بهدست آمده از
برآورد در جدول ( )1منعكس شده است .بر اساس نتايج برآوردي ،پارامتر  ، در هر دو الگو از
لحاظ آماري معنيدار ميباشد كه تأيیدي است بر نتايج آزمون انگل ( )1118مبني بر نامتقارن
بودن اثر شوكهاي نرخ ارز .آمارههاي  Fو  R2نشان ميدهد كه متغیرهاي مستقل بهطور كلي
معنيدار و توان توضیحدهندگي بااليي دارند .همچنین آمارههاي  JBو  ARCH-LMنرمال بودن
توزيع جمالت اخالل و همساني واريانس در الگويهاي برازش شده را تأيید ميكند .بنابراين
الگوهاي برآوردي بر اساس معیارهاي اقتصاد سنجي در وضعیت مناسبي قرار دارند .اما از آنجا
كه معنيداري ضرايب الگوي  TGARCHنسبت به  EGARCHدر سطح باالتري قرار دارد لذا
الگوي  TGARCHبراي تبیین و شاخصسازي نااطمیناني نرخ ارز مناسبتر به نظر ميرسد.
بنابراين در اين پژوهش پس از الگوسازي نوسان نرخ ارز ،با استفاده از الگوي  ،TGARCHاز اين
شاخص به منظور برآورد اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي استفاده ميشود.
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جدول ( )5نتایج بهدست آمده از برآورد الگوهاي

 TGARCHو EGARCH

    t21   t21   t21 I t 1

الگو

2
t



ضريب

آماره Z

سطح معنيداري



-1/11

-2/11

1/111

1/21

2/33

1/118



متغیر



TGARCH



1/31

8/18

1/111

2/28

1/21

1/111

معیارهاي نیکویی برازش
آماره

F

R2

JB

ARCH-LM

مقدار آماره

81/11

1/31

1/11

1/31

احتمال

1/111

-

1/131

1/883

 t 1

   t 1
 t 1
 t 1

log(  t2 )     log(  t21 )  

ضريب

آماره Z

سطح معنيداري



1/11

1/11

1/112

1/31

1/18

1/133



1/13

1/33

1/112

1/11

1/11

1/133

متغیر



EGARCH



معیارهاي نیکویی برازش
آماره

F

R2

JB

ARCH-LM

مقدار آماره

12/11

1/31

1/31

1/31

احتمال

1/111

-

1/133

1/181

منبع :يافتههاي تحقیق

در تحلیل همانباشتگي و رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیرها ،آنچه ابتدا ضرورت دارد ،بررسي
ساختار دادهها از لحاظ مانايي و تعیین مرتبه انباشتگي متغیرها است ،تا با اطمینان از نوع رفتار
سري زماني ،از برآورد رگرسیون كاذب و تحلیلهاي نادرست جلوگیري شود .به اين ترتیب ابتدا
با آزمونهاي ديكي فولر و فیلیپس-پرون ،مانايي متغیرهاي مورد نظر بررسي گرديد .نتايج هر دو
آزمون ،كه بر اساس وجود عرض از مبداء و روند در دادهها صورت گرفت ،گوياي آن است كه هیچ
يک از متغیرهاي مورد بررسي در سطح پايا نبوده و همگي پس از يک مرتبه تفاضلگیري پايا
ميشوند .بدين ترتیب تمامي متغیرهاي مورد نظر هم انباشته از مرتبه اول ) I(1ميباشند (جدول
(.))1

بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري27...

جدول ( )2نتایج آزمون مانایی متغیرها بر اساس وجود عرض از مبداء و روند در سطح %5
تعمیم یافته

آزمون دیکی فولر

پرون

آزمون فیلیپس-

متغیر

LNTB

LnYIR

LnYj

LnREEXj

LnERU

آماره در سطح

1/18

2/28

2/11

1/81

2/28

آماره در تفاضل
آماره بحراني

-1/13
-8/11

-1/11
-8/11

-1/31
-8/11

-1/31
-8/11

-1/11
-8/11

وضعیت مانايي

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

متغیر

LNTB

LnYIR

LnYj

LnREEXj

LnERU

آماره در سطح

-1/81

-2/83

-1/33

-1/33

-2/18

آماره در تفاضل

-1/33

-1/11

-1/11

-1/11

-3/18

آماره بحراني

-2/11

-2/11

-2/11

-2/11

-2/11

وضعیت مانايي

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1
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در اين پژوهش براي برآورد رابطه تعادلي بلندمدت ،از روش جوهانسون-جوسیلیوس ،به علت
برخورداري از مزاياي بیشتر و محدوديتهاي كمتر نسبت به ديگر الگوهاي همجمعي ،استفاده
شده است .در الگوهاي هم انباشتگي جوهانسون-جوسیلیوس ،ميتوان بین روابط كوتاهمدت و
بلندمدت تمايز قائل شد .همچنین در صورت نامانا بودن متغیرها ،با استفاده از الگوي يادشده
ميتوان به نتايج قابل قبولي دست يافت .براي تصريح الگوي  VECMابتدا ميبايست تعداد وقفه
بهینه الگوي  VARمشخص شود .بر اساس معیارهاي خطاي پیشبیني نهايي ،آكايیک و حنان
كويین تعداد وقفه بهینه الگوي  VARدو وقفه ميباشد در حالي كه معیارهاي نسبت درستنمايي
و معیار شوارتز يک وقفه را پیشنهاد ميكند .اما از آنجا كه حجم نمونه كوچکتر از  121ميباشد،
استفاده از معیار شوارتز مناسبتر است .بنابراين الگوي  VARبا يک وقفه برازش شد بهطوري كه
مدل  VARبرآوردي فاقد مشكل ناهمساني واريانس و خود هبستگي جمالت خطا بوده ،توزيع
اجزاي اخالل نرمال و كلیه ريشههاي مشخصه چند جملهاي  ARدر درون دايره واحد قرار دارد.
بر اين اساس ،درستي تعداد وقفة تعیینشده بنابر معیار شوارتز تأيید ميشود .نتايج آزمونهاي
تعیین مرتبه همگرايي ،آزمون حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر ،در جدول ( )3منعكس شده است.
نتايج هر دو آزمون كه بر اساس حالت چهارم آزمون جوهانسون-جوسیلیوس كه بیانگر وجود
عرض از مبداء در روابط كوتاهمدت و روند و عرض از مبداء در روابط بلندمدت ميباشد ،وجود
يک رابطة بلندمدت در الگو را تأيید ميكند.
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جدول( )2نتایج آزمونهاي تعیین الگو و مرتبه همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس در سطح %5
آزمون حداكثر مقدار ویژه
فرض صفر

فرض مقابل

آماره آزمون

𝑟=0

𝑟=1

𝑟≤1

𝑟=2

𝑟≤2

𝑟=3

𝑟≤3

𝑟=4

11/211
88/211
21/318
11/131

آزمون اثر
مقدار
بحراني
11/113
83/881
82/113
21/328

فرض صفر

فرض مقابل

آماره آزمون

مقدار بحراني

𝑟=0

𝑟≥1

𝑟≤1

𝑟≥2

𝑟≤2

𝑟≥3

𝑟≤3

𝑟≥4

111/113
31/313
11/111
81/313

113/313
33/318
18/331
12/111
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نتايج بهدست آمده از برآورد رابطه بلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي ايران ،بر اساس شاخص
نااطمیناني استخراج شده از الگوي  TGARCHدر جدول ( )3منعكس شده است .بر اساس نتايج
برآوردي ،ضريب لگاريتم تولید ناخالص داخلي ايران  -1/21 ، YIRبرآورد گرديده و از لحاظ آماري
نیز معني دار مي باشد .لذا يک درصد افزيش در درآمد ناخالص داخلي ايران ،مقدار تراز تجاري
بخش كشاورزي را  1/21درصد كاهش ميدهد .اين نتیجه با تئوريهاي اقتصادي همخواني دارد.
چرا كه افزايش تولید و درآمد داخلي واردات بیشتر و وخامت تراز تجاري را در پيخواهد داشت.
البته ممكن است كشوري راهبرد جايگزيني واردات را دنبال كند و در نتیجه با افزايش تولید
داخلي و كاهش واردات تراز پرداخت ها بهبود يابد .ضريب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلي
شريكان تجاري (  ) Y jمثبت و معنيدار است و نشان ميدهد كه يک درصد افزايش درآمد شريكان
تجاري 1/21 ،درصد تراز تجاري كشاورزي ايران را بهبود ميبخشد .انتظار بر اين است كه با
افزايش درآمد شريكان خارجي ،تقاضا براي كاالهاي كشاورزي ايران افزايش و تراز تجاري
كشاورزي بهبود يابد .البته اين امكان نیز وجود دارد كه افزايش تولید ناخالص داخلي شريكان
تجاري ناشي از افزايش رشد بخش كشاورزي آنها باشد كه در اين صورت صادرات محصوالت
كشاورزي كشور مبداءكاهش مييابد و نتیجه آن افت تراز بازرگاني خواهد بود .كشش نرخ ارز
مؤثر حقیقي 1/18 ،برآورد گرديده و از لحاظ آماري معنيدار ميباشد .از اين روي يک درصد
افزايش در نرخ ارز مؤثر حقیقي موجب افزايش  1/18درصدي تراز تجاري ميشود .چرا كه با
افزايش نرخ ارز انگیزه صادركنندگان براي صادرات بیشتر افزايش مييابد .در نهايت نتايج گوياي
تأثیر منفي به میزان  1/11درصد و معنيدار شاخص نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش
كشاورزي ايران مي باشد .بنابراين نوسان و نااطمیناني نرخ ارز ،با تحت تأثیر قرار دادن واردات و
صادرات كاهش و وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي ايران را به دنبال خواهد داشت.
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جدول ( )2نتایج برآورد رابطه بلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي
متغیر

C

LnYIR

LnYj

LnREEXj

LnERU

ضریب

112

-1/21

1/21

1/18

-1/11

احتمال

1/181

1/113

1/112

1/118

1/111
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وجود رابطه همانباشتگي بین مجموعهاي از متغیرهاي اقتصادي امكان استفاده از مدلهاي
تصحیح خطا را فراهم ميسازد .نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا براي الگوي تراز تجاري بخش
كشاورزي در جدول ( ) 1گزارش شده است .بر اين اساس ضريب مربوط به نااطمیناني نرخ ارز
( ،)-1/11منفي و از لحاظ آماري معنيدار ميباشد .لذا در كوتاهمدت نیز نوسان نرخ ارز موجب
وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي ميگردد .اثر كوتاهمدت ديگر متغیرها بر تراز تجاري نیز
همانند اثر بلندمدت آنها است .ضريب  ECMكه چگونگي تعديل شوكهاي وارده در كوتاهمدت
به سوي روند تعادلي بلندمدت را نشان ميدهد ،برابر با  -1/81برآورد شده است .كه نشان ميدهد
در هر دوره (سال)  81درصد شوكهاي وارده در كوتاهمدت به سوي مقادير تعادلي بلندمدت
تعديل مييابد .همچنین بیش از دو دوره طول ميكشد تا نوسان بهوجود آمده در الگو به سوي
مقادير تعادلي بلندمدت نزديک شود.
جدول ( )9الگوي تصیح خطاي برداري
متغیر

dLnYIR

dLnYj

dLnREEXj

dLnERU

c

)ECM(-1

ضريب
سطح آماري

-1/18
1/111

1/122
1/111

1/111
1/181

-1/11
1/113

-1/28
1/182

-1/81
1/121
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نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين پژوهش ،اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايران بررسي شده است.
الگوسازي رفتار نرخ ارز پس از انجام آزمونهاي مربوطه و اطمینان از صحت تصريح ،بر اساس
الگوي ) ARMA(1,1صورت گرفت .در ادامه پس از انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر
شوكهاي ارزي ،شاخص نااطمیناني نرخ ارز از طريق الگوي  TGARCHمحاسبه و رابطه
بلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي با استفاده از الگوي جوهانسون-جوسیلیوس برآورد گرديد.
نتايج رابطه بلندمدت نشان ميدهد كه ضريب شاخص نااطمیناني نرخ ارز ،منفي و از لحاظ آماري
معنيدار ميباشد .لذا افزايش نوسان نرخ ارز موجب وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي ايران
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ميشود .عالوه بر اين نتايج نشان ميدهد كه افزايش درآمد ناخالص شريكان تجاري ايران و نرخ
ارز حقیقي ،بهبود و در مقابل افزايش درآمد ناخالص داخلي ايران وخامت تراز تجاري را به دنبال
دارد .همچنین بر اساس نتايج ،نااطمیناني نرخ ارز در كوتاهمدت نیز موجب وخامت تراز تجاري
ميگردد .بنابراين با توجه به تأثیر منفي و معنيدار نوسان نرخ ارز بر تراز تجاري محصوالت
كشاورزي شايسته است با تدوين سیاستها و راهكارهاي مناسب در زمینههاي نرخ ارز و تجارت
بخش كشاورزي ،زمینه كنترل و تعديل نااطمینانيهاي ارزي فراهم آيد تا از اين راه شاهد افزايش
تولید ،صادرات و بهبود تراز تجاري ،به عنوان يكي از متغیرهاي راهبردي اقتصاد كالن ،باشیم .از
سوي ديگر ميتوان با انجام پژوهشهايي در زمینه شناسايي عاملها و منابع ايجاد ريسک ارز،
امكان كنترل و كاهش نااطمینانيهاي ارزي را بیش از پیش فراهم نمود.
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