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بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران
اسماعیل پیش بهار ،محمد قهرمانزاده و طراوت عارف عشقی
تاریخ دریافت5935/51/51 :

1

تاریخ پذیرش5931/51/58 :

چکیده
عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کالن کشورها میباشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل
قیمتها میپردازد .هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می
باشد .برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری ( )SVARبا استفاده از دادههای فصلی سالهای 1731
تا  1731به کار رفته است .نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و
کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود  7درصد و در بلندمدت حدود  6درصد میباشد و نتایج مربوط به تجزیه
واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانههای نرخ ارز و عرضه پول توضیح
داده میشود و بین  37تا  39درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانههای مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی
تعیین میشود .همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم ،آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاستهای پولی مستقل
به ویژه با هدف رسیدن به رژیمهای تورمی خاص فراهم میکند بهکارگیری سیاستهای مناسب ارزی میتواند در
کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران میکند بسیار موثر باشد
طبقهبندی Q11, E31, G38 : JEL

واژههای کلیدی :الگوی خود توضیح برداری ساختاری ،تورم ،شاخص قیمت مواد غذایی ،عبور نرخ ارز.

 1به ترتیب دانشیاران و دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز
Email: pishbahar@yahoo.com
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مقدمه
تورم يكي از تنگناهاي اقتصادي ايران در طول سالها ي گذشته بوده و يافتن داليل اصلي ايجاد
آن يكي از موضوعهاي اصلي مورد توجه محققان و سیاستگذاران ميباشد .با توجه به وابستگي
كشور به واردات كاالها و مواد خوراكي ،بررسي تأثیر سیاستهاي پولي خارجي به ويژه نوسان
نرخ ارز ميتواند به بررسي داليل ايجاد تورم بسیار كمک كند.
يكي از مباحث مهم در موضوعات اقتصاد كالن كشورها كه در رابطه با نرخ ارز ميباشد تبیین
رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعديل قیمت كاالهاي خارجي است كه «عبور نرخ ارز »1نامیده
ميشود .دست كم دو دلیل براي اهمیت درک عبور نرخ ارز وجود دارد .اول اينكه عبور نرخ ارز
مفاهیمي براي بهینه سازي سیاست پولي و نقل و انتقالهاي كالن اقتصادي در سطح بینالمللي
دارد و اين يكي از مباحث جديد در الگوهاي كالن اقتصادي در اقتصاد باز ميباشد .دوم اينكه
درک عبور نرخ ارز در سطح صنعت چشماندازي در مورد توان بازار بینالمللي در صنعت بدست
خواهد داد (سامینن.)2002 ،
عبور نرخ ارز به صورت درصد تغییرات در قیمت داخلي به قیمت وارداتي كه ناشي از يک درصد
تغییر در نرخ ارز مابین جريانهاي صادرات و واردات ميباشد تعريف ميشود (سک و كاپساليموا،
 .)2002نوسان نرخ ارز به قیمتهاي داخلي از سه طريق ،قیمت كاالهاي مصرفي وارداتي ،قیمت
كاالهاي واسطه وارداتي و كاالهاي تولید داخلي قیمتگذاري شده با ارز خارجي انتقال مييابد.
در حالي كه اثر نوسان نرخ ارز در دو مسیر اول مستقیم است در مسیر سوم ،نوسان نرخ ارز به
قیمتهاي داخلي از طريق تغییرات هزينه تولید به میزان كمتري به طور مستقیم اثر گذار
ميباشد (سامینن .)2002 ،در مورد مسیرهاي مستقیم ،تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمتهاي داخلي
مي تواند از طريق تغییرات قیمت وارداتي كاالهاي نهايي و نهادههاي تولیدي صورت گیرد .تاثیر
غیرمستقیم كاهش ارزش پول داخلي ،بر قیمتهاي داخلي از طريق «اثر جانشیني» يا «اثر
درآمدي» ميباشد.
نگاره  1اين مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم و همچنین عوامل موثر بر عبور نرخ ارز را نشان
ميدهد .اقتصاد با عبور نرخ ارز كامل ،هنگامي روبه رو ميشود كه واكنش يک به يک قیمتهاي

-Exchange rate pass-through

1

اين واژه در فارسي به «عبور نرخ ارز» و نیز «گذر نرخ ارز» ترجمه شده است (شجري و همكاران1821 ،و موسوي و سبحانيپور،
.)1821
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داخلي به تغییرات نرخ ارز وجود داشته باشد .به عبارت ديگر ،يک عبور نرخ ارز ناقص يا جزئي،
هنگامي كه واكنش قیمت به تغییرات نرخ ارز كوچکتر از يک به يک باشد رخ ميهد( .سامینن،
.)2002
بررسي اينكه تغییرات نرخ ارز به چه میزان منجر به تغییر شاخص قیمت مصرفكننده ميشود،
همواره يكي از موضوعهاي مورد عالقه اقتصاددانان بوده است .اين عالقمندي در دهه  1710به
واسطة وجود تورم فزاينده همراه با به بكارگیري نظامهاي ارزي انعطافپذيرتر در بسیاري از
كشورها ،به ويژه كشورهاي توسعهيافته پس از فروپاشي نظام ارزي برتون وودز بیشتر شده است.
باتوجه به اينكه يكي از متغیرهاي مهم تاثیرگذار بر تورم اقتصاد ايران ،افزايش نرخ ارز تشخیص
داده شده است ،تعیین ساز و كار تاثیر نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهاي كالن اقتصادي
همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادي بوده است (خوشبخت و اخباري.)1821 ،
کاهش ارزش پول
داخلی

اثرگذاری غیر مستقیم

تقاضا برای صادرات
کشور افزایش می یابد

صادرات به قیمت
داخل افزایش می
یابد

پدیده های پولی

نهاده های وارداتی به قیمت
داخلی گران می شود

هزینه های تولید
افزایش می یابد

قیمتهای داخلی
افزایش می یابد

اثرگذاری مستقیم

تکانه عرضه

واردات به قیمت های
داخلی گران می شود

ساختار بازار
سیاستهای پولی
سیاستهای پولی کشور
نسبت سهم واردات در WPIو CPI

نگاره ( )1عبور نرخ ارز به قیمتهاي داخلی (هایدر و شاه)2667 ،
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در اين میان بررسي چگونگي عبور نرخ ارز به قیمت موادغذايي بسیار اهمیت دارد ،چرا كه افزايش
قیمت مواد غذايي ميتواند به بحرانهاي غذايي در كشور منجر شود .بررسي روند شاخص قیمت
مواد غذايي در طي سالهاي مورد بررسي  1811تا  1870نشاندهنده وجود يک سیر صعودي
براي قیمتهاي غذا در كشور ميباشد .نگاره  2روند شاخص قیمت موادغذايي را بر پايه سال
 1828و روند تغییرات نرخ ارز را در طي سالهاي  1811-70نشان ميدهد .میزان اين شاخص از
حدود  10/01در سال  1811به  182/08در سال  1821و حدود  812/28در پايان سال 1870
رسیده است .همچنین بررسي روند قیمت ارز در سالهاي مورد بررسي بیانگر يک سیر صعودي
يعني كاهش ارزش پول ملي در طول دوره ميباشد.

نرخ اررز

شاخص قیمت مواد غذایی

شاخص قیمت
مواد غذايي

دوره زمانی

نگاره ( )2روند تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی (خوراكیها و آشامیدنیها) و نرخ ارز

اگرچه مطالعات انجام شده د ر ايران در زمینه بررسي و تعیین میزان تاثیر عبور نرخ ارز بسیار
محدود ميباشد اما مطالعات گستردهاي در اين زمینه در ديگر كشورها صورت گرفته است .مک
كارتي ( )2000اثر عبور نرخ ارز و قیمتهاي وارداتي را بر روي تورم داخلي با استفاده از الگوي
 VAR1در دوره  1711 -1772مورد بررسي قرار داد .نتايج نشان داد كه عبور نرخ ارز تاثیر نسبتا
كمي روي تورم قیمتهاي داخلي دارد .نز و همكاران )2012( ،با هدف بررسي نوسان نرخ ارز بر
روي قیمت مصرفكننده در پاكستان از دادههاي فصلي مربوط به سالهاي  1722تا  2010از
مدل  SVAR2بهره گرفتند .آنها دريافتند كه عبور نرخ ارز تاثیر به نسبت كمي بر روي قیمتهاي
داخلي دارد و در كوتاه مدت كشش عبور نرخ ارز  0/012و در بلندمدت  0/181ميباشد .همچنین

Vector Autoregressive
Structural Vector Autoregressive

1
2
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در بلندمدت 70درصد تغییرات قیمت بوسیله تكانههاي خودش توضیح داده ميشود .بانگورا و
همكاران ( )2012براي بررسي تاثیر عبور نرخ ارز به قیمتهاي مصرفكننده از مدل  SVARبهره
گرفتند .يافته هاي تحقیق نشان داد كه اگرچه عبور نرخ ارز ناقص است اما اثر معنيداري دارد و
كاهش ارزش ارز يک منبع مهم ايجاد تورم در سیرالئون ميباشد .از ديگر مطالعات خارجي در
اين زمینه ميتوان به مطالعات لي و روسي ( ،)2002مواز ( ،)2001ولكان و كوراپ ( ،)2001سک
و كاپساليموا ( )2002اشاره كرد.
شجري و همكاران ( )1821به تعیین وضعیت عبور نرخ ارز در ايران ،با استفاده از يک الگوي
 VARاقدام نمودند .نتايج نشان ميدهد كه عبور نرخ ارز در ايران ناقص است و نوسان نرخ ارز
واقعي بر شاخص قیمت واردات تأثیر مثبت و كمتر از يک دارد .خوشبخت و اخباري به بررسي
فرآيند اثرگذاري تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهاي قیمت مصرفكننده و واردات در ايران در
دوره  1817 -1828با استفاده از الگوي  SVARپرداختند .نتايج مطالعه نشان داد كه انتقال
تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرفكننده ميباشد .موسوي
و سبحانيپور ( )1821در تحقیقي تأثیر نوسان نرخ ارز روي قیمتهاي واردات ،عمده فروشي و
مصرفكننده را مورد بررسي قرار دادند .آنان از الگوي خودتوضیح برداري بازگشتي ارائه شده
توسط مک كارتي ( )2000استفاده كردند .يافتههاي اصلي تحقیق نشان ميدهد كه نوسان نرخ
ارز تاثیر كمي بر روي قیمتها دارد؛ به عبارت ديگر ،عبور نرخ ارز ناقص است .تجزيه واريانس نیز
نشان داده است كه تكانههاي نرخ ارز ،قسمتي از تغییرپذيري تورم را توضیح ميدهند .همان
طور كه در ادبیات موضوع بیان شد مطالعات خارجي بسیاري در خارج از كشور به بررسي اثر
عبور نرخ ارز به قیمتهاي مصرفكننده پرداختهاند كه در مطالعات جديدتر با توجه به برتريهاي
الگوي  SVARنسبت به الگوي  VARاز اين الگو جهت بررسي چگونگي انتقال اثرات نرخ ارز به
قیمت هاي داخلي بهره گرفته شده است .در داخل كشور تنها مطالعه انجام شده در اين زمینه با
استفاده از الگوي  SVARمطالعه خوشبخت و اخباري ( )1821ميباشد.
از جنبه سیاستي درک سازوكار انتقال تكانههاي نرخ ارز به تورم داخلي براي پیادهسازي سیاست-
هاي پولي و ارزي كشور حیاتي است .در مورد اهمیت تكانه نرخ ارز دانستن اينكه چگونه
قیمتهاي داخلي به اين تكانهها پاسخ ميدهند و اينكه چقدر تورم از هدف مورد نظر دور ميشود
و با چه سرعتي به تعادل بر ميگردد بسیار مهم ميباشد .لذا در راستاي مطالب ياد شده هدف
اين نوشتار به دست آوردن درک درستي از چگونگي تغییرات قیمت موادغذايي در پاسخ به
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تكانههاي نرخ ارز ميباشد .بررسي تجربي اين موضوع كه میزان توان و سرعت عبور نرخ ارز به
قیمتهاي موادغذايي و میزان تغییرات آن در طول زمان چگونه است پرسشي است كه تالش
شده به آن پاسخ داده شود.

روش تحقیق
يكي از رهیافتهاي متداول در ادبیات عبور نرخ ارز رهیافت خودتوضیح برداري بازگشتي ميباشد
(كه ميتوان به عنوان مثال به مطالعه مک كارتي )1777 ،اشاره كرد .در اين رهیافت اثر تكانههاي
نرخ ارز بوسیله تجزيه چولسكي بررسي ميشود .يكي از نارساييهاي اين رهیافت اين است كه
تجزيه چولسكي محدوديتهايي را روي ماتريس واريانس كواريانس اجزاء اخالل در نظر ميگیرد
و فرض مي كند كه اجزاء اخالل متعامد هستند .در نتیجه در مواردي كه كواريانس مابین اجزاء
اخالل بطور تجربي غیرصفر ا ست تركیب معمول اجزاء اخالل به اشتباه به متغیر اول نسبت داده
ميشود و اين موجب مي شود كه واكنش تحريک و تجزيه واريانس به میزان قابل توجهي به
ترتیب قرارگیري متغیرها در الگوي  VARحساس شوند (اندرس .)2001 ،لذا در ادبیات اخیر
(مواز ،2001 ،سانوسي ،2010 ،نز و همكاران  )2012از الگوي خوتوضیح برداري ساختاري بهره
گرفته شده است كه در مطالعه حاضر نیز از اين الگو استفاده خواهد شد .سیمز ( )1720برنايک
( )1721شاپیرو و واتسون ( )1722مدل  SVARرا مطرح كردند .اين الگو به منظور شناسايي
ضرايب ،تاكید بر اجزاء اخالل سیستم دارد كه به عنوان تركیبي خطي از تكانههاي برونزا در نظر
گرفته ميشود (نز و همكاران .)2012 ،در واقع هدف يک الگوي  VARساختاري استفاده از نظريه
اقتصادي به جاي تجزيه چولسكي براي پوشش دادن اجزاء اخالل ساختاري از اجزاء اخالل شكل
تقلیليافته  VARميباشد (اندرس .)2001 ،اگر به منظور ساده سازي يک الگوي خودتوضیح
برداري دو متغیره به شكل زير در نظر گرفته شود كه در آن هر متغیر بر روي ديگري تاثیر
همزمان دارد ،خواهیم داشت:
 1 b12   yt  b10   11  12   yt 1   yt 
b
      
    
 21 1   z t  b20   21  22   z t 1   zt 

() 1
كه در آن  y tو  z tمتغیرها b ،و  ضرايب و  اجزاء اخالل هستند ،شكل خالصه شده آن
ميتواند به شكل زير نوشته شود:
Bxt  0  1 xt 1   t
() 2
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به منظور نرمال كردن رابطه  2نیاز است كه رابطه  2در معكوس  Bضرب شود ،لذا رابطه به شكل
زير خواهد بود:
() 8
رابطه ( )8را ميتوان به شكل زير نوشت:

B 1 Bxt  B 10  B 11 xt 1  B 1 t

xt  A0  A1 xt 1  et

() 1
1

كه در آن  A1  B 1 ، A0  B 10و  et  B 1 tاست .بنابراين شكل تقلیليافته
ساختاري به شكل زير خواهد بود:
 yt   a10   a11 a12   yt 1  e yt 
 z   a   a
    
 t   20   21 a 22   z t 1  e zt 

() 1
مقايسه روابط  2و  1بیان ميكند كه اجزاء اخالل در شكل تقلیليافته  ،VARيعني  e ytو e zt
در حقیقت تركیبهايي از تكانههاي ساختاري   ytو   ztاز سیستم اولیه هستند .به بیان ديگر
 et  B 1 tميباشد.
با توجه به اينكه

cof .( B)

() 1
كه در آن ،Cof.(B) ،كوفاكتور  Bميباشد .بنابراين رابطه زير برقرار ميباشد:

B

B 1 

 b12   yt 
e yt 
 1
1
 e   1  b b   b
1   zt 
21
 zt 
12 21 

() 1
در رابطه  1ضرايب  A0و  A1ميتواند براي بدست آوردن مقادير مختلف  xt+1شرطي با توجه به
مقادير مشاهده شده  Xtمورد استفاده قرار گیرد .بنابراين با يک گام رو به جلو
 xt 1  A0  A1 xt  et 1و با توجه به انتظارات شرطي  ، Et xt 1  A0  A1 xt ، xt+1خطاي
پیشبیني يک گام رو به جلو  ، xt 1  Et xt 1  et 1و در حالت كلي خطاي پیشبیني بصورت
2
n
 eمي باشد .براي به دست آوردن توابع واكنش تحريک1
t  n  A1et  n 1  A1 et  n 1  .... A1 et 1

- Impulse Response Function

1
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و يا تجزيه واريانس 1الزم است كه از تكانههاي ساختاري   tاستفاده شود و نه از جزء خطاي
پیشبیني  .etلذا ايده تجزيه ساختاري بدست آوردن مقادير مشاهده شده  etاز الگوي خودتوضیح
تجربي و محدود كردن سیستم به منظور دستیابي به   tميباشد (سانوسي 2010 ،و نز.)2012 ،
اين تبديل اجزاء اخالل اجازه ميدهد كه بتوان پوياييهاي سیستم را در برابر تغییرات يكي از
عناصر  etبررسي نمود .آمیسانو و گیانیني ( )1771بر پايه ماتريسهاي  Aو  Bسه الگو را در
رويكرد  SVARمعرفي ميكنند :الگوي  ،Aالگوي  Bو الگوي  .ABدر الگوي  Aماتريس  Bيكه
(واحد) فرض شده و در الگوي  Bماتريس  Aيكه فرض ميشود .اما در الگوي كلي  ABبر هر دو
ماتريس اعمال محدوديت ميشود (ارشد خان و احمد .)2011 ،در مطالعه حاضر با بهرهگیري از
مطالعات سانوسي ( )2010و نز و همكاران ( )2012از مدل  Aاستفاده ميشود .در يک الگوي
 SVARكوتاهمدت ميتوان با قرار دادن محدوديتها روي ماتريسهاي  Aو  Bكه فرض ميشود
غیر منفرد هستند شناسايي را انجام داد .با توجه به اينكه 2K2پارامتر در  Aو  Bوجود دارد به
منظور ايجاد شرايط شناسايي نیاز است كه حداقل

K
2

2

 Kمحدوديت روي اين پارامترها گذاشته

شود .در مطالعه حاضر باتوجه به وجود  8متغیر نیاز است كه  8محدوديت به منظور شناسايي در
نظر گرفته شود.
افزون بر اين بر اساس مدل  ،SVARتوابع واكنش تحريک  ،IRFبه منظور بررسي اثرات يک واحد
تكانه انحراف استاندارد ساختاري متغیرها در طول زمان بر روي قیمت مورد استفاده قرار ميگیرد.
همچنین ،كشش عبور نرخ ارز كه تغییر متناسب در قیمت مواد غذايي را به تغییر متناسب در
نرخ ارز نشان ميدهد با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:
%NEER t

%Pt

PT 

() 2
كه در آن ، %Pt ،درصد تغییرات قیمت بین دوره زماني  0و  ، %NEER t ، tدرصد تغییرات
نرخ ارز موثر اسمي بین دوره زماني  0و  tمي باشد كه بوسیله يک واحد تكانه انحراف استاندارد
ساختاري (  )  tاز تخمین الگوي  SVARبه دست آمده است و در نهايت جدول تجزيه واريانس
تخمین زده ميشود تا توان توضیح دهندگي هر يک از متغیرهاي درونزا بر روي نوسان تورم
بررسي شود.

- Variance Decomposition

1

بررسي تأثير عبور نرخ ارز3...

عبور نرخ ارز به طوركلي شامل تغییراتي در نرخ ارز ميباشد كه در قیمتهاي كاالها و خدمات
منعكس ميشود .كه به طور كل در  2مرحله تشخیص داده ميشود ،مرحله اول از نرخ ارز به
قیمتهاي وارداتي و مرحله دوم از قیمتهاي وارداتي به قیمتهاي مصرفكننده ميباشد .اما در
ادبیات موضوع همچنین متداول است كه عبور مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمتهاي مصرف-
كننده بررسي شود (سانوسي .) 2010 ،لذا در مطالعه حاضر به پیروي از سانوسي  ،2010نز و
همكاران  2011و بالگورا و همكاران  2012عبور مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمتهاي مصرف-
كننده مورد بررسي قرار گرفته است .به منظور بررسي چگونگي اثرگذاري عبور نرخ ارز بر روي
شاخص تورم موادغذايي نیاز است كه الگوي يک سیستم چند متغیره اقتصادي شامل عرضه پول
( ،)M2نرخ ارز موثر اسمي ( )NEERو شاخص قیمت موادغذايي ( )CPIدر نظر گرفته شود .رابطه
حجم نقدينگي و سطح عمومي قیمتها بر اساس نظريه مقداري پول بسیار شناخته شده است.
لذا عرضه پول به منظور بررسي اثر سیاستهاي پولي بر روي سطح قیمت موادغذايي بكار گرفته
شده است .1باتوجه به مطالعه مواز ( ،)2001فرض ميشود كه انتظارات تمايل به تاكید بر مقادير
گذشته دارد و ساختار انتظارات تطبیقي است .افزون بر اين فرض ميشود كه انتظارات شرطي
برابر يک تركیب خطي از وقفههاي متغیر درونزا در  VARميباشد.
() 7
A( L) xt  et

 xtيک بردار ستوني از متغیرهاي درونزا ،يعني  xt  M 2 t , NEERt , CPI t و ) A(Lيک
ماتريس چندجملهاي عملگر (اپراتور) وقفهاي و  etيک بردار ستوني از اجزاء اخالل غیر وابسته
سريالي ميباشد . et  eM t , eNEERt , eCPIt  ،همان طور كه بیان شد اين اجزاء اخالل تركیب
2

خطي از تكانههاي مستقل سريالي   tميباشند .بنابراين خطاي پیشبیني تورم به صورت زير
ميباشد:
eCPIt   Mt   NEERt   CPIt
()10
با توجه به مطالب بیان شده ،سیستم بدون هیچ فرض اعمال شده خاصي ميتواند به شكل زير
نوشته شود:

 -1اين متغیرها با توجه به مطالعات سانوسي( ،)2010نز و همكاران (  )2012و بالگورا و همكاران ( )2012گزينش شد.
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 e M 2t   1  1  2    M 2t 
e
 


 NEERt    1  3   NEERt 
 eCPIt    1    CPIt 

()11
از آنجايي كه رابطه باال قابل تشخیص نميباشد نیاز هست كه محدوديتهايي با توجه به نظريه-
هاي اقتصادي براي آن در نظر گرفته شود كه منجر به دستیابي به معاني اقتصادي براي تكانههاي
بدست آمده ميشود .نخستین محدوديت بر پايه اين فرض است كه نرخ ارز و تورم هیچ تاثیر
همزماني بر روي عرضه پول ندارند (سانوسي .)2010 ،اين فرض به معناي در نظر گرفتن دو
محدوديت بر روي ماتريس باال ميباشد كه منجر ميشود كه عناصر دوم و سوم رديف اول صفر
شود .كه با توجه به برونزا بودن عرضه پول و تعیین آن توسط بانک مركزي فرضي قابل قبول
ميباشد .بنابراين تكانه عرضه پول به شكل زير الگوسازي ميشود.
eM t   M t
()12
فرض ميشود كه تكانههاي نرخ ارز به وسیله تكانه عرضه پول تحت تاثیر قرار بگیرد و فرض
ميشود كه تورم هیچ تاثیر همزماني روي نرخ ارز ندارد (سانوسي .)2010 ،اين فرض نیز ميتواند
با توجه به مطالعه صورت گرفته توسط خواجه روشنايي و همكاران ( )1827كه نتیجه گرفتهاند
معیارهاي سیاستي بانک مركزي در بلندمدت و كوتاهمدت تاثیر قابل مالحظهاي بر نرخ ارز و تورم
دارد قابل قبول ميباشد .بنابراين تكانه نرخ ارز بدين صورت الگوسازي ميشود كه:
eNEERt   M t   NEERt
()18
فرض مي شود كه تكانه تورم موادغذايي يا همان قیمت داخلي موادغذايي به وسیله تكانههاي
عرضه پول و نرخ ارز تحت تاثیر قرار گیرد (سانوسي .)2010 ،كه با توجه به نتايج مطالعات صورت
گرفته در داخل كشور از جمله اعظمزاده و خلیلیان ( ،)1827مهرابي و همكاران ( )1827و نصر
اصفهاني و ياوري ( )1822ميتواند قابل پذيرش باشد .تكانه تورم بنابراين به شكل زير الگوسازي
ميشود:
eCPIt   M t   NEERt   CPIt
()11
لذا سیستم تكانهها ميتواند به شكل زير تخمین زده شود:
2

2

2

2
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 e M 2t   1 0 0   M 2t 
e
 


 NEERt    1 0  NEERt 
 eCPIt    1   CPIt 

()11
داده هاي مورد نیاز اين تحقیق شامل نرخ ارز موثر اسمي است كه براي محاسبه آن عالوه بر نرخ
ارز نیاز به میزان صادرات و واردات كشور ميباشد كه از «گمرک جمهوري اسالمي ايران»
گردآوري گرديده است .دادههاي مربوط به نرخ ارز ،عرضه پول و شاخص مواد غذايي از « بانک
مركزي جمهوري اسالمي ايران» دريافت شده است و تمامي سريهاي فصلي گردآوري شده
مربوط به دوره زماني  1811تا  1870ميباشد.

نتایج و بحث
جهت تخمین مدل  SVARدر آغاز الزم است كه وجود ريشه واحد و رابطه همانباشتگي بین
سريهاي زماني مورد نظر بررسي شود .با توجه به فصلي بودن سريهاي نرخ ارز موثر اسمي،
عرضه پول و شاخص قیمت مواد غذايي ،بود يا نبود ريشه واحد فصلي با استفاده از آزمون ريشه
واحد  HEGYسنجیده شد كه نتايج آن در جدول  1آمده است.
جدول( )1نتایج آزمون ریشه واحد فصلی هگی براي سريهاي مورد بررسی
*)t(1

**)t(2

***)F(3, 4

***)F(2, … , 4

نرخ ارز موثر اسمي

-1/77

-8/11

18/01

12/21

عرضه پول

-1/87

-2/11

18/17

11/11

88/11

شاخص قیمت مواد
غذايي

-8/28

-8/18

8/11

1/12

11/21

متغیر

…
****),4
12/11

F(1,

ماخذ :يافتههاي تحقیق * مقادير بحراني در سطح  1درصد  -1/01در سطح  1درصد  -8/11و در سطح  10درصد -8/11
ميباشد ** .مقادير بحراني در سطح  1درصد  -2/12در سطح  1درصد  -1/71و در سطح  10درصد  -1/1ميباشد *** .مقادير
بحراني در سطح  1درصد  1/1در سطح  1درصد  2/72و در سطح  10درصد  2/81ميباشد **** .مقادير بحراني در سطح 1
درصد بترتیب  2/11و  1/21ميباشد.

مطابق نتايج جدول  1ديده ميشود سريهاي مورد بررسي داراي ريشه واحد فصلي در هیچ يک
از فراوانيها نمي باشند .با توجه به اينكه سري زماني شاخص قیمت موادغذايي مقدار بحراني را
براي فراواني صفر در سطح  1درصد رد كرده ولي در سطح  1درصد رد نميكند بمنظور بررسي
بیشتر و دقیقتر درجه انباشتگي سريهاي مورد بررسي از آزمون ريشه واحد الیوت و همكاران
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( )DF-GLS( ،)1771تیز استفاده شد كه همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است تفاضل
مرتبه اول هر سه سري در سطح احتمال  1درصد ايستا ميباشند .براي تعیین وقفه بهینه از آماره
آكائیک استفاده گرديد كه با توجه به نتايج ميتوان گفت كه هر سه سري انباشته از درجه  1يا
( I)1ميباشند.
نز و همكاران ( )2012بر اين باورند كه به منظور بررسي امكان استفاده از مدل  ،SVARنیاز است
كه آزمون همانباشتگي بین متغیرهاي مورد نظر (نرخ ارز موثر اسمي ،عرضه پول و شاخص قیمت
موادغذايي) با استفاده از رهیافت جوهانسن انجام شود .اگر متغیرها همانباشته باشند مدل SVAR
در تفاضل مرتبه اول نمي تواند به خوبي تصريح شود و نتايج بلندمدت براي تصريح پارامترهاي
كاراي پوياي كوتاهمدت بسیار مفید خواهد بود .همان طور كه نتايج در جدول  8بیان ميكند
هیچ نوع رابطه همانباشتهاي بین اين متغیرها وجود ندارد و لذا ميتوان نتیجه گرفت كه مدل
 SVARدر تفاضل مرتبه اول مدل مناسبي ميباشد .بنابراين به منظور تخمین مدل  SVARابتدا
همه متغیرها با استفاده از تفاضل لگاريتم آنها ايستا ميشوند.
جدول( )2نتایج آزمون ریشه واحد  DF-GLSبراي سريهاي مورد بررسی
شاخص قیمت مواد غذايي

متغیر

نرخ ارز اسمي موثر

عرضه پول

سطوح

سطح
دادهها

تفاضل مرتبه
اول

سطح داده-
ها

تفاضل مرتبه
اول

سطح داده-
ها

تفاضل مرتبه
اول

مقدار آماره 𝜏
محاسباتي

-1/17

-1/70

-2/12

-1/11

-1/11

-1/01

مقدار بحراني آماره در
سطح  1درصد

-8/01

-8/01

-8/02

-8/02

-8/01

-8/01

ماخذ :يافتههاي تحقیق

جدول( )3آزمون حداكثر مقدار ویژه و اثر براي تعیین تعداد بردارهاي بلندمدت

trace

آزمون

max

آزمون

مقدار
بحراني

آماره آزمون

مقدار
بحراني

آماره آزمون

27/12

*22/17

20/71

*12/70

11/11

7/12

11/01

2/10

8/11

0/22

8/11

0/22

ماخذ :يافتههاي تحقیق

فرضیه H1
براي آزمون

trace

r 1
r2
r 3

فرضیه H1
براي آزمون

max

r 1
r2
r 3

فرضیه H0
براي هر دو
آزمون

r 0
r 1
r2
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در ادامه ابتدا يک مدل  VARسه متغیره با متغیرهاي لگاريتمي ايستا شده (يعني تفاضل مرتبه
اول) عرضه پول (  ،) M 2نرخ ارز اسمي موثر (  ) NEERو شاخص قیمت كاالها و خدمات
مصرفي ( ( ) CPIبا  1وقفه كه تعداد وقفه بهینه با استفاده از آماره آكايیک )1برآورد شد كه
نتايج آن در جدول  1نوشته شده است .به منظور بررسي عدم وجود خودهمبستگي در اجزاء
اخالل مدل  VARاز آزمون  2LMاستفاده گرديد كه باتوجه به نتايج گزارش شده در جدول اجزاي
اخالل الگو داراي همبستگي نیستند.
جدول ( )7نتایج برآورد الگوي خود توضیح برداري
NEER

M 2
-0/112
()-1/21

-0/128
()-1/81

-0/201
()-0/81

0/171
()1/12

)M 2 (2

0/021
()0/11

0/117
()0/21

-0/271
()-2/18

)M 2 (3

-0/022
()-0/12
-0/002
()-0/02

0/801
()0/10
-0/022
()-0/022

0/070
()0/10
0/021
()0/71

)M 2 (4

-0/011
()-0/81

-0/00002
()-0/0002

-0/001
()-0/01

)NEER (2

0/088
()1/01

0/010
()0/02

-0/008
()-0/12

)NEER (3

-0/011
()-0/10
0/802
()2/12

0/01
()0/11
0/818
()0/11

-0/001
()-0/08
-0/127
()-1/21

)NEER (4

-0/801
()-2/11

-0/127
()-0/21

-0/001
()-0/01

CPI
0/017

()0/11

0/101
()0/12

متغیر

)M 2 (1

)NEER (1

)CPI (1
)CPI (2

 -1الزم به يادآوري است كه آمارههاي  FPE ،LRو  AICتعداد وقفه بهینه  1و آماره  SBICتعداد وقفه بهینه  1را نشان داد .با
توجه به اينكه آماره  LMجهت سنجش خود همبستگي الگوي  VARبا  1وقفه بهینه در وقفه  1و  1بترتیب در سطح  1و 1
درصد معنيدار شد و آماره  LMدر الگوي  VARبا تعداد وقفه بهینه  1بیانگر عدم وجود خودهمبستگي بود تعداد وقفه بهینه
الگوي  VARبر پايه معیار  1 ،AICوقفه انتخاب گرديد.
2
- Lagrange Multiplier
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ادامه جدول ( )7نتایج برآورد الگوي خود توضیح برداري
CPI

NEER

M 2

متغیر

0/120
()1/12

-0/20
()-0/11

0/111
()1/10

)CPI (3

0/88
()2/21
0/022
()1/82

-0/81
()-0/18
0/02
()0/02

0/188
()1/88
0/011
()8/11

)CPI (4

0/11
0/80

0/011
-0/18

0/81
0/22

R2
Adjusted R2

8/11

0/21

2/28

F

181/12

82/21

111/71

Log liklihood

-8/27
-2/22

-0/11
-0/11

-8/17
-8/17

AIC
SBC

)LM(12
8/11
()0/72

)LM(4
18/02
()0/11

811/27
-1/12
-1/21

C

Log liklihood
AIC
SBC
)LM(1
1/81
()0/1

آزمون LM

ماخذ :يافتههاي تحقیق (اعداد داخل پرانتز آماره  tميباشد).

اكنون ميتوان به برآورد مدل  SVARپرداخت كه نتايج برآورد آن در جدول  1آورده شده است.
تكانههاي تخمین زده شده براي  SVARاز پسماندهاي تخمین زده شده از مدل  VARنامقید با
استفاده از فاكتورگیري ساختاري به دست آمدهاند .تكانههاي ساختاري از مدل  SVARبه وسیله
معادلههاي زير جدول  1بدست ميآيد .ضرايب تكانههاي ساختاري انحراف معیارهاي مربوطه
ميباشند .همان طور كه ديده ميشود ضريب نرخ ارز داراي عالمت منفي ميباشد ولي از لحاظ
آماري معنيدار نیست.
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جدول ( )5نتایج برآورد مدل SVAR
Restriction Type: short – run pattern matrix
1
0
0
0

1

)C(1

1

)C(3
0

)C(2

0

)C(5
0

0
)C(6

Model: Ae=Bu where E[uu']=1

)C(4
0

A Matrix

B Matrix

0

احتمال

Zآماره

انحراف
استاندارد

ضريب

0/727
0/717
0/211
0/000
0/000
0/000

0-/012
0/082
-1/181
12/211
12/211
12/211

0/187
0/188
0/022
0/008
0/011
0/008

-0/001
0/001
-0/082
0/081
0/118
0/012

0

0

1

0

1

-0/001

1

-0/082

0/001

0

0

0/081

0

0/118

0

0/012

0

0

)C(1
)C(2
)C(3
)C(4
)C(5
)C(6

271/211

Logliklihood
Estimated A Matrix

Estimated B Matrix

eM 2t  0.037 M 2t
()0/00

eNEERt  0.006eM 2 t  0.173 NEER t
()00/0

()0/727

eCPIt  0.005eM 2t  0.032eNEERt  0.042 CPIt
()0/00

()0/211

()0/717
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در مطالعه حاضر به منظور ارزيابي عبور نرخ ارز به قیمتهاي داخلي توابع واكنش تحريک ()IRF
و تجزيه واريانس ) (VDاز الگوي  SVARاستفاده شد .جدول  1واكنش تراكمي قیمت را نسبت
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به يک واحد انحراف معیار تكانه ساختاري هر يک از متغیرها و كششهاي پوياي نرخ عبور مربوطه
بیان ميكند .كششه اي پويا از طريق تقسیم مقادير توابع واكنش تورم به ضرايب تكانه كه از مدل
 SVARبدست آمده است محاسبه شده است .تمركز مطالعه حاضر بر روي نتايج نوشته شده در
ستون  1و ( 1از چپ به راست) جدول  1ميباشد .بنابر جدول ،ستون پنجم واكنش تورم
موادغذايي به تكانههاي انحراف معیار نرخ ارز را نمايش ميدهد .همان طور كه ديده ميشود پس
از نخستین فصل در نتیجه يک تكانه انحراف معیار نرخ ارز (يعني  )0/118تورم مواد غذايي به
0/1( 0/001درصد) ميرسد كه متناظر با مقدار كشش  8درصد ميباشد .تاثیر كامل يک تكانه
انحراف معیار نرخ ارز ( )0/118بعد از  11فصل اتفاق ميافتد كه موجب ميشود حدود  1/1درصد
سطح قیمت مواد غذايي افزايش يابد كه اشاره به كشش عبور نرخ ارز به میزان  1درصد دارد.
ستون دوم جدول كه مربوط به واكنش تورم مواد غذايي به يک تكانه انحراف معیار عرضه پول
(يعني  )0/081ميباشد نشان ميدهد كه بعد از اولین فصل يک تكانه انحراف معیار عرضه پول
موجب ميشود حدود 0/01درصد سطح قیمت موادغذايي كاهش يابد كه متناظر با كشش عبور
نرخ ارز 0/2درصد مي باشد .همچنین اثر كامل يک تكانه انحراف معیار عرضه پول ( )0/081بعد
از  11فصل رخ ميدهد كه موجب حدود  0/1درصد كاهش سطح قیمت موادغذايي ميشود .در
نهايت ستون ششم جدول كه مربوط به واكنش تورم موادغذايي به يک تكانه انحراف معیار شاخص
قیمت مواد غذايي (يعني  )0/012مي باشد نشان دهنده افزايش سطح قیمت تورم مواد غذايي
بعد از اولین فصل در حدود  1/2درصد ميباشد كه اثر كامل يک تكانه انحراف معیار شاخص
قیمت مواد غذايي ( )0/012بعد از  11دوره موجب  2/1درصد افزايش سطح قیمت مواد غذايي
ميشود.
اولین فصل در نتیجه يک تكانه انحراف معیار نرخ ارز (يعني  )0/118به  0/1درصد ،پس از
يكسال به  0/2درصد ،پس از دو سال به  1/0درصد و بعد از پنج سال به  1/1درصد ميرسد.
نتايج به دست آمده اين تحقیق با نتايج تحقیق شجري و همكاران ( )1821كه بیان كردهاند عبور
نرخ ارز در كوتاه مدت در ايران ناقص است و به تدريج كه دوره زماني طوالنيتر ميشود به شدت
عبور نرخ ارز افزوده ميشود و با نتايج موسوي محسني و سبحانيپور (  )1821كه بیان كردهاند
تكانههاي نرخ ارز تنها قسمتي از تغییرپذيري تورم را توضیح ميدهند مطابقت دارد.
مقايسه مقادير به دست آمده واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار نرخ ارز با مقادير به دست
آمده براي ساير كشورها گوياي بزرگتر بودن مقدار ياد شده براي ايران نسبت به بیشتر كشورها
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ميباشد .به عنوان مثال زورزي و همكاران ،2001 ،مقدار واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار
نرخ ارز را پس از يكسال براي چین  ،0/02هونگ كونک  ،0/01كره  ،0/17سنگاپور ، -0/11
تايوان  ، 0/01جمهوري چک  ،0/11مجارستان  0/12و لهستان  ،0/81تركیه  ،0/07آرژانتین
 ،0/02شیلي  0/81و مكزيک  0/11درصد به دست آوردند .چادري و همكاران ( ،)2002مقدار
واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار نرخ ارز را پس از يكسال براي كانادا  ،0/02فرانسه ،0/1
آلمان  ،0/2ايتالیا  ،0/11ژاپن  0/01و انگلستان  0/1درصد به دست آوردند .وجود عبور نرخ ارز
مي تواند در نتیجه كاهش پیوسته ارزش پول در دوره مورد بررسي باشد كه اين كاهش پیوسته
موجب ايجاد انتظارات افزايشي در مورد كاهش ارزش پول و تورم ميشود .نگاره هاي  8تا 1
بترتیب بیانگر واكنش تراكمي تورم مواد غذايي به عرضه پول ،نرخ ارز موثر اسمي و شاخص مواد
غذايي ميباشد.
جدول ( )2واكنش تراكمی شاخص قیمت غذا به یك واحد انحراف معیار تکانه ساختاري و كشش-
هاي نرخ عبور پویا

دوره

واكنش برآورد
شده تورم مواد
غذايي به يک
واحد تكانه
 SDAعرضه پول

كشش
پوياي عبور
نرخ عرضه
پول

واكنش برآورد
شده تورم مواد
غذايي به يک
واحد تكانه
 SDAنرخ ارز
موثر اسمي

كشش
پوياي عبور
نرخ ارز
موثر اسمي

واكنش تخمین
زده شده تورم به
يک واحد تكانه
 SDAشاخص
قیمت مواد
غذايي

كشش پوياي
عبور نرخ
شاخص
قیمت مواد
غذايي

Q1

-0/0001

-0/002

0/001

0/082

0/012

0/011

Q4

-0/001

-0/011

0/002

0/017

0/012

1/111

Q8

-0/0011

-0/121

0/010

0/017

0/017

1/111

Q12

-0/001

-0/111

0/011

0/011

0/021

2/021

Q16

-0/001

-0/127

0/011

0/011

0/028

1/772

-0/001

-0/171

0/011

0/011

0/021

2/012

Q20
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به منظور بررسي سهم مشاركت تكانههاي ساختاري در توضیح تغییرات تورم از جدول تجزيه
واريانس استفاده شد كه نتايج مربوطه در جدول  1آمده است .با توجه به  IRFهاي مطرح شده
در باال جدول تجزيه واريانس نشان ميدهد كه تكانههاي نرخ ارز تا  1فصل مقادير بزرگتري
نسبت به تكانههاي عرضه پول دارند بنابراين سهم تكانه نرخ ارز در اين دوره از عرضه پول بیشتر
است ،اما پس از آن تكانه عرضه پول مقادير بیشتري را شامل ميشود .تكانههاي نرخ ارز مقاديري
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از  1/17تا  2/71درصد واريانس سطح قیمت را در طي 20فصل ( 1سال)توضیح ميدهند در
حالي كه تكانههاي عرضه پول در همین دوره مقاديري از  0/001درصد تا  8/12درصد را دارا
ميباشند.

نگاره ( )3تابع واكنش تراكمی تورم مواد غذایی به تکانه عرضه پول

نگاره ( )7تابع واكنش تراكمی تورم مواد غذایی تکانه نرخ ارز موثر اسمی

نگاره ( )5تابع واكنش تراكمی تورم موادغذایی به تکانه تورم موادغذایی
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جدول ( )2جدول تجزیه واریانس واریانس تورم
تكانه عرضه پول

دوره

انحراف معیار

Q1

0/081

0/001

1/171

72/800

Q4

/011

2/802

2/712

71/182

Q8

0/011

2/788

2/211

71/211

Q12

0/011

8/121

2/211

71/017

Q16

0/011

8/112

2/220

78/711

0/011

8/122

2/271

78/721

Q20
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تكانه نرخ ارز موثر اسمي

تكانه شاخص قیمت موادغذايي

آخرين ستون جدول  1بیانگر آنست كه سهم تكانههاي قیمت موادغذايي به مراتب بیشتر از
تكانههاي نرخ ارز و عرضه پول ميباشد به طوري كه مقاديري از حدود  78/7تا  72/8درصد را
شامل ميشود كه به اين معناست كه قسمت اعظم تغییرات سطوح قیمت توسط تكانههاي خودش
در طي دوره توضیح داده مي شود .اين موضوع در واقع بیانگر نقش عوامل ديگر مثل تكانههاي
عرضه و تكانههاي قیمت ساير كاالها يا تكانههاي نفتي در تغییرات سطوح قیمت ميباشد كه با
نتايج مطالعه نز و همكاران ( )2012همخواني دارد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين مطالعه مقدار عبور نرخ ارز به تورم موادغذايي با استفاده از برآورد مدل  SVARصورت
گرفته است .درجه عبور نرخ ارز با استفاده از IRFها و كششهاي پويا مورد محاسبه قرار گرفته
است .بر پايه نتايج به دست آمده عبور نرخ ارز در كوتاهمدت حدود  8درصد و در بلندمدت حدود
 1درصد ميباشد .حدود  78تا  72درصد تغییرات شاخص قیمت موادغذايي توسط تكانههاي
خودش توضیح داده ميشود كه اشاره به اهمیت عاملهاي ديگري مانند تكانههاي عرضه و
تكانههاي قیمت ديگر كاالها يا تكانههاي نفتي دارد كه ميتواند در تغییرات تورم موثر باشد .با
توجه به اينكه  11فصل طول ميكشد تا تاثیر تكانه انحراف استاندارد نرخ ارز كامل شود ميتوان
گفت كه اثر عبور نرخ ارز به قیمتهاي موادغذايي بسیار تدريجي است .عبور نرخ ارز تدريجي به
تورم كاربردهايي براي اجراي سیاستهاي پولي دارد .با توجه به اينكه عبور نرخ ارز كم ،آزادي
بیشتري را براي پیگیري سیاستهاي پولي مستقل به ويژه با هدف رسیدن به رژيمهاي تورمي
خاص فراهم ميكند به كارگیري سیاستهاي مناسب ارزي ميتواند در كاهش تورم بويژه تورم
موادغذايي كه امنیت غذايي كشور را دچار بحران ميكند بسیار موثر باشد .آنچه كه امروز در
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كشورهاي در حال توسعه مورد نیاز است وجود نظام نرخ ارز شناور است چرا كه در جهان امروز
با تحركات زياد سرمايه سیاستهاي پولي مستقل نميتواند هماهنگ و سازگار با نرخ ارزهاي
ثابت باشد .با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان گفت كه تكانههاي نرخ ارز در طوالني مدت
تاثیر بیشتري بر تورم خواهند داشت لذا توصیه ميشود در تصمیمگیريهاي مربوط به
سیاستهاي پولي در جهت كاهش تورم به اين مساله بیشتر توجه شود.
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