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بررسی اثر بیثباتی رابطه مبادله بر تورم در ایران
امين حاتمی ،سيدمحمدهادی سلطان العلمایی



چکيده
وابستگی کشورهای نفتخيز به درآمدهای نفتی یکی از علل بیثباتی متغيرهای کالن اقتصادی در این کشورهاستت .در اقتصتاد
ایران نيز وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باعث بیثباتی شاخصهای کالن اقتصادی بتهویتهه شتاخص رابطته
مبادله شده است .در این پهوهش تالش میشود اثر بیثباتی رابطه مبادله بر تورم در دوره  9361-13بررسی شود .در این راستتا،
ابتدا با استفاده از الگوی گارچ ميزان بیثباتی رابطه مبادله محاسبهشده ،سپس ،اثر این نوسانات بر نرخ تورم با استفاده از الگوی
حداقل مربعات کامالً تعدیل شده ،تحليل میشود .یافتههای این پهوهش نشان میدهد که در بلندمدت بیثباتی رابطه مبادله بتر
تورم تأثير مثبت و معناداری دارد.
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 .5مقدمه
از منظر سياستگذاران اقتصادي ،تحليل اثرات تجارت با طرفهاي خارجي بر متغيرهاي کالن اقتصادي،
در دورههاي مختلف از اهميت ویژهاي برخوردار بوده است .یکي از شاخصهاي مهم در زمينه تجهارت
خارجي ک از نسبت شاخص قيمت کاالهاي صادراتي ب وارداتي ب دست ميآید ،رابطه مبادهه اسهت،
ک عالوه بر تأثير مستقيم بر توهيد ناخاهص داخلي ،از طریق تأثير متقابل ميان متغيرهاي دیگهر کهالن
مانند نرخ ارز و تورم ،بر رشد اقتصادي مؤثر خواهد بود .اصطالح «نرخ رابط مباده » براي نخستين بار
در نظریات ریکاردو و مارشها

مطهرح شهد .از دیهدااه اقتصهاددانان جدیهد ،رابطه مبادهه یکهي از

مهمترین ابزارهاي تجزی و تحليل مسائل اقتصاد کالن اسهت به طهوري که تغييهرات رابطه مبادهه
کشورها ،اثر مستقيمي بر رفاه آنها دارد .بهبود رابط مباده  ،کشورها را قهادر مهيسهازد تهها در هههمان
سهطح درآمدي ،صادرات بيشتري را انجام دهند و بهرعکس ،کاهش رابط مباده قهدرت خرید کشورها
را در بازارهاي جهاني کاهش ميدهد .این احتما نيز وجود دارد ک شوکهاي رابط مباده ب آهسهت
شدن رشد اقتصادي ،بدتر شدن تهوزیع درآمهد و افهزایش احتما بروز بحرانهاي پوهي (افهزایش تهورم)
منجر شود .شوکهاي رابط مباده  ،شوکهاي ماهي هستند ک هم به طهور مسهتقيم و ههم به دهيهل
ارتباط قوي بين بيثباتي رابط مباده و بهيثبهاتي فزاینهدهههاي پهوهي و مهاهي ،به بههيثبهات کهردن
شاخصهاي کهالن اقتصادي ب ویژه تورم دامن ميزند .رابط مباده و نرخ تورم ب شدت ب هم مهرتب
هستند و شوکهاي بزرگ رابط مباده ب تدریج نظام نرخ ارز ثابت را تضهیيف مهيکنهد ،در نتيجه  ،از
طریق نرخ ارز ،باعث افزایش تورم ميشود.
ایران نيز ب عنوان یکي از کشورهاي در حا توسی و صادرکننده مواد خام نفتي ،ب شدت به
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت وابست بوده و با نوسان قيمت جهاني نفت ،رابط مباده کشور

______________________________________________________
1. Ricardo
2. Marshal

 .تقوي .) 31( .ص . 1
4. Kiran, Ijaz and Muhammad, Zakaria.
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نيز دچار بيثباتي ميشود .با در نظر ارفتن وابستگي کشور ب درآمدهاي نفتي و با توج ب این ک از
ده  711در اثر وقوع بحرانهاي داخلي و خارجي مختلف ،قيمت جههاني نفهت و در نتيجه  ،رابطه
مباده کشور دچار نوسان فراوان شده است ،این مطاهی ب بررسي اثر بيثباتي رابط مبادهه بهر تهورم
کشور در دوره 11-7

ميپردازد.

بدین ترتيب ،ادام مباحث بدین شهرح خواههد بهود :بخهش دوم ،به مبهاني نظهري در ایهن زمينه
اختصاص دارد .بخش سوم ب مطاهیات انجام شده ،مروري داشت و بخش چهارم و پنجم ب مهروري بهر رونهد
رابط مباده  ،میرفي مد پژوهش و آزمون مانایي متغيرها ميپردازد و سرانجام ،در بخشهاي ششهم ،هفهتم
و هشتم ب ترتيب محاسب بيثباتي رابط مباده  ،برآورد اهگوي تورم و جمعبندي ارائ ميشوند.
 .2مبانی نظری
ب طور کلي ،متون نظري در زمين شوکهاي رابط مباده ب دو دست شهوکههاي کهالن اقتصهادي و
واکنشهاي سياستي تقسيم ميشوند .دست نخست ،بر نقش شاخص نرخ ارز در برخورد با شهوکههاي
رابط مباده تمرکز داشت و دست دوم ب طراحي سياست پوهي بهين در یک اقتصاد باز کوچک تأکيد
دارند.
دست نخست از این نوع ادبيات ک شوکهاي رابط مباده را ب نرخهاي ارز پيوند ميدهند ،از
نظریات فریدمن (  ) 79و ميده ( ) 799بهره ارفت اند .در این نظریات بر این مسهأه تأکيهد شهده
است ک نظام نرخ ارز انیطافپذیر ،ب عنوان یک کمک فنر در یک اقتصاد عمل ميکند .بر این اسها،،
نظام نرخ ارز انیطافپذیر اجازه یک تنظيم آرام در قيمت را داده و اقتصاد را قادر ب مقابل با شوکهاي
برونزا ميکند اما در مورد نظام نرخ ارز ثابت ،تنظيم نرخ ارز واقیي (برقهراري تیهاد ) از طریهق تغييهر
قيمت هاي اسمي داخلي و دستمزدها صورت ميايرد .اار قيمتها و دستمزدها چسبنده باشهند ،ایهن
تنظيم ميتواند پرهزین باشد .این نظری پيشبيني ميکند که اقتصهاد کشهورهایي بها نظهام نهرخ ارز

______________________________________________________
 .کازروني .) 37( .ص. 1
2. Hove, S., Mama, A. T., and Tchana, F. T. (2012).
3. Friedman
4. Meade

25

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،67زمستان 5931

انیطافپذیر ،ب طور باهقوه ميتواند نسبت ب شوکهاي خارجي مقاوم باشد و از فرآیندهاي پُر هزینه و
طوالني جلوايري نماید .برودا (  ) 11نيز ب این نتيج دست یافته اسهت که واکهنش متغيرههاي
کالن اقتصادي ب شوکهاي رابط مباده در کشورهایي با نظام نرخ ارز انیطهافپهذیر از کشهورهاي بها
نظام نرخ ارز ثابت کمتر است ،همچنين ،کاهش ارزش نرخ واقیي ارز پس از شرای شوکهاي تجهاري
منفي ،ضروري است .وي نتيج ميايرد ک نظام نرخ ارز انیطافپذیر ب کشهورها اجهازه مهيدههد بها
شوکهاي منفي رابط مباده از طریق تغييرات آرام نرخ ارز مقابله کننهد .ادواردز و یياتهایي () 119
نيز ب طور تجربي قدرت جذب شوک نظام نرخ ارز انیطافپذیر را تحت شرای شوکهاي رابط مباده
با استفاده از نمون اي شهامل  3کشهور بهراي دوره  71 - 111مهورد بررسهي قهرار دادنهد  .آنهها
دریافتند ک اجراي نظام نرخهاي ارز انیطافپذیر بهتر از نظام نرخهاي ارز ثابت شده اسهت .همچنهين،
یافت هاي این پژوهشها نشان ميدهد ک اثر رژیمهاي نرخ ارز ،ب نوع شوکهاي واردشهده به اقتصهاد
بستگي دارند .ب عنوان مثا  ،نظام نرخهاي ارز ثابت براي مقابل با شوکهاي اسهمي مناسهب هسهتند،
در حاهي ک نرخ ارز انیطافپذیر براي مقابل با شوکهاي واقیي مناسب هستند.
دست دوم از نظری ها بر طراحي سياستهاي پوهي در یک اقتصاد باز کوچک استدال ميکنند
ک تغيير نرخ ارز و نرخ بهره ميتوانند ب عنوان یک سياست پوهي در بخهش خهارجي انجانهده شهوند.
براي مثا  ،با

( ،) 773سونسون ) 111( 9و کومهوف ) 11 ( 1با استفاده از اهگوهاي ههدفاهذاري

تورم استدال مي کنند ک با تغيير نرخ ارز و نرخ بهره و با ایجاد شرای مناسب تجاري ميتوان ب مهار
شوکهاي نرخ مباده اقدام کرد .این پژوهشها نشان ميدهد ک اقتصادهاي باز کوچک ،باید نرخ تهورم
را براي کاهش نوسانات در فیاهيتهاي اقتصادي ناشي از شوکهاي رابط مباده هدف قرار دهند.

______________________________________________________
1. Ibid
2. Broda
3. Edward and Yeyatai
4. Ball
5. Svenson
6. Kumhof
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در مورد اثراذاري تغييرات رابط مباده بر تورم نيز مطاهیات مختلفهي انجهام شهده اسهت .به
عنوان نمون  ،اروئن و همکارانش ( ) 779در مطاهی خود بر اقتصاد استراهيا و با استفاده از بس مد
اروئن و شوئتریم (  ) 77و با مقایس روند زماني شاخص بهاي کاال و خدمات ،تورم و رابطه مبادهه
بازرااني در س دوره مختلف ،درصدد یافتن ارتباط ميان این متغيرها بودند .آنها با در نظر اهرفتن سه
دست کاال شامل کاالهاي قابل صادرات ،کاالهاي قابهل واردات و کاالههاي ييرقابهل مبادهه  9و نحهوه
تغييرات قيمت هر دست  ،تغيير سطح عمومي قيمتها را ب صورت مجموع تغييهرات ایهن سه دسهت
منظور کردند .با توج ب تأثير ات نرخ ارز بر کاالههاي قابهل صهادرات و واردات ،تیریهف رابطه مبادهه
بازرااني بر اسا ،تغييرات قيمت هاي کاالهاي صادراتي و وارداتهي و تغييهر قيمهت کاالههاي ييرقابهل
مباده بر اسا ،منحني فيليپس ،رابط تغييرات سطح عمومي قيمتها ب صورت تیریف شده است:
( )
این رابط ک بر اسا ،ویژايهاي رژیم نرخ ارز ثابت تیریفشده ،در رژیم نرخ ارز شناور نيز با تغيير در
ضرایب صادق است .در رابط باال ،ضریب  αاثر مستقيم و ضریب  σγب عنوان اثر جانشيني و ضهریب
 σγب عنوان اثر درآمدي (ب عنوان تابیي از شکاف توهيد برنام ریهزي شهده و توهيهد باهفیهل) تغييهر
رابط مباده بازرااني بر تغيير سطح عمومي قيمتها در نظر ارفت شده است.
در مطاهی دیگر ،ایجاز و همکارانش ) 1 ( 1با استفاده از رابط ميان قيمت کاالهاي صادراتي
و وارداتي در داخل و خارج از کشور پاکستان و نقش آفریني نهرخ ارز اسهمي ،تغييهرات رابطه مبادهه
بازرااني را ب صورت تفاضل قيمت اسمي خارجي کاالهاي صادراتي و وارداتي در نظر ارفتند .سهپس،
با استفاده از نسبت شاخص ع مومي قيمت در خارج از کشور ب سطح عمومي قيمهت داخلهي ،نهرخ ارز
حقيقي را ب صورت زیر محاسب کردند:

______________________________________________________
1. Gruen
2. Gruen and Shuetrim
3. Exportable Goods
4. Importable Goods
5. Non Tradable Goods
6. Kiran Ijaz,Muhammad Zakaria
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( )
ک در آن،

نرخ ارز حقيقي،

نرخ ارز اسمي،

شاخص عمومي قيمت در خارج از کشور و

سطح عمومي قيمتهاي داخلي است .با استفاده از تبدیل هگاریتمي ،نرخ ارز حقيقي ب عنوان تابیي
از تغييرات نرخ ارز اسمي ،تغييرات رابط مباده بازرااني و تورم داخل و خارج قابل بازنویسي است .در
این مطاهی ایجا ز و همکارانش منحني فيليپس را ب صورت تابیي از نرخ ارز حقيقهي ،نهرخ تهورم دوره
قبل ب عنوان تورم هست در نظر ارفت اند و با توج ب تأثير کسري بودج  ،حجم پو و قيمهت نفهت
(ب عنوان قيمت کاالي واسط اي) در تهورم داخلهي ایهن کشهور ،ایهن دو متغيهر نيهز به مهد اضهاف
شدهاست .بدین ترتيب مد نهایي ک ب صورت هگاریتمي برآورد و ضرایب آن تحليل شهده به شهکل
زیر تیریف شده است:
( )
ک در آن ،توهيد ناخاهص داخلي،
نرخ ارز اسمي،

عرض پو ،

رابط مباده بازرااني π ،خارجي کاالهاي صهادراتي،

کسري بودج و

قيمت نفت خواهد بود.

 .9مروری بر مطالعات انجام شده
مطاهیات متیددي در زمين بررسي بيثباتي رابط مباده و تأثير آن بر تورم انجام شده ک در ادام ب مههمتهرین
آنها اشاره خواهد شد.
اهروئن و همکهاران ( ) 779در مقاهه اي بهها عنهوان "آیها افهزایش رابطه مبادهه باعهث تههورم
ميشود؟"ب بررسي رابط شوکهاي رابط مباده و تورم در استراهيا پرداخت اند .پهژوهش آنهها که در
دوره  791-7انجام شده است این نتيج را در پيداشت ک افزایش یا کهاهش نهرخ تهورم به علهت
شوکهاي رابط مباده ب شدت ب تغييرات نرخ ارز وابست بوده و هنگام بررسي رابط بين شهوکههاي
رابط مباده و تورم باید ب تغييرات نرخ ارز نيز توج شود.

______________________________________________________
1. Core Inflation
2. Gruen and Shuetrim
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دیک دوروا و همکاران ( ) 777در مقاه اي با عنوان "یک مد پویها بهراي تهورم کنيها" به
بررسي عوامل مؤثر بر تورم (از جمل رابط مباده ) در دوره  71 -71درکنيا پرداخت انهد .یافته ههاي
آنها نشان ميدهد ک نرخ ارز و قيمتهاي خارجي و رابط مبادهه داراي تهأثيرات بلندمهدت بهر تهورم
بوده ،اما عرض پو و نرخ بهره تأثيرات کوتاهمدت بر تورم دارند.
برودا (  ) 11در مقاه اي با عنوان "شوکهاي رابط مباده در کشورهاي در حا توسی " به
بررسي شوکهاي رابط مباده در کشورهاي در حا توسی پرداخت است .نتایج پژوهش وي به ایهن
صورت است ک شوکهاي منفي رابط مباده در شرای نرخ ارز ثابت ،باعث کاهش تورم و در شهرای
نرخ ارز شناور ،باعث افزایش تورم ميشود ،بنابراین ،تأثير شوکهاي رابط مباده بر تورم بها توجه به
ثبات یا بيثباتي نرخ ارز تیيين ميشوند.
سيدو هوي و همکاران (  ) 1در مقاه اي با عنوان "شوک ههاي رابطه مبادهه و تهورم در
اقتصادهاي نوظهور" ،ب بررسي رابط شوکهاي رابط مباده و تورم پرداخت اند .پهژوهش آنهها که بها
استفاده از روش خودرارسيوني برداري پانل براي  9کشور در دوره 731- 1 1انجام شده ،به ایهن
نتيج رسيده است ک با فرض ثبات نرخ ارز ،افزایش در رابط مباده باعث افزایش تورم شده و کاهش
در آن باعث کاهش در تورم ميشود اما این نتيج با توج ب ثابت بودن نرخ ارز بهوده و بها نوسهان در
نرخ ارز ممکن است ،رواب میکو ،شوند.
ایجاز و همکاران (  ) 1در مقاه اي با عنوان "نوسانات رابط مباده و تورم در پاکستان" به
بررسي رابط این دو متغير در پاکستان پرداخته انهد .پهژوهش آنهها که بها اسهتفاده از روش اشهتاور
تیميمیافت  9و در دوره

 71 - 1در کشور پاکستان انجام شده است ،این نتيج را در پهي داشهت

ک نوسانات رابط مباده تأثير منفي و میناداري بر تورم بر جاي مياذارد.
در مورد اقتصاد ایران مطاهیات زیادي در زمين نوسانات رابط مباده انجام نشده است.

______________________________________________________
1. Durevall and Ndung’u
2. Broda
3. Hove, Mama
4. Kiran Ijaz, Muhammad Zakaria,
5. Generalized Method of Moments

25

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،67زمستان 5931

عسگري ( ) 17در مقاه اي با عنوان "تیيين ارتباط متقابل علت و میلوهي و پویا بهين رابطه
مباده و کسري حساب جاري با روش همگرایي در ایران" ب بررسي و تحليل ارتباط بين رابط مباده ،
نوسانات رابط مباده و کسري حساب جاري با استفاده از مد سازي تصحيح خطهاي بهرداري در دوره
1: - 11:
1:

ب صورت فصلي پرداخت است .یافت هاي وي نشان ميدههد که در دوره - 93:

یک رابط همگرایي و در دوره  93: - 11:یک ارتباط بلندمدت بين متغيرههاي مهورد

نظر ،وجود دارد .همچنين ،کسري حساب جاري ب وسهيل متغيرههاي رابطه مبادهه  ،توهيهد ناخهاهص
داخلي و درآمد خارجي توضيح داده ميشود.
تقوي و همکاران ( ) 31در مقاه اي با عنوان "بررسي سههم تغييرات رابط مباده بر بيثباتي
نرخ ارز در اقتصاد ایران" ب بررسي تغييرات بلندمهدت و کوتهاهمهدت تغييهرات رابطه مبادهه و رشهد
اقتصادي با استفاده از روش برآوردهاي خودتوضيحي با وقف هاي اسهترده و مهد ههاي خودرارسهيو
برداري در ایران در دوره 3-3

پرداخت اند .یافت هاي پژوهش آنها نشان مهيدههد که بها وجهود

تأثير متقابل نرخ ارز و رابط مباده  ،نقش شوکهاي رابط مباده در نوسهانات نهرخ ارز نهاچيز بهوده و
بيشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشي از تغييرات خود نرخ ارز است نتيجه دیههگر ،اثهر توهيهد
ناخاهص ملي ،بهبود رابط مباده و متقابالً اثرات بهبود این رابط در کاهش تورم داخلي اسهت نتيجه
دیگر این پژوهش ،اثرات رابط مباده در کاهش رشد اقتصادي است ک از اتخاذ سياستهاي نادرسهت
اقتصادي-تجاري در اقتصاد ایران در سها هاي مورد بررسي ،ناشي شده است.
کازروني و همکاران ( ) 37در مقاه اي با عنوان "بررسي اثر بيثباتي رابطه مبادهه بهر رشهد
اقتصادي در ایران" ب بررسي بيثبهاتي رابطه مبادهه و رشهد اقتصهادي در ایهران در دوره 1-39
پرداخت اند .آنها ابتدا با استفاده از اهگوي اارچ ميزان نوسانات رابط مباده کشور در سا ههاي 1
تا 39

را محاسهب و سهپس ،اثهر ایهن نوسهانات بهر رشهد توهيهد ناخهاهص داخلهي در قاههب اهگهوي

______________________________________________________
1. Convergent
2. ARDL
3. VAR
4. Garch
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خودتوضيحي با وقف هاي استرده را تحليل کردهاند .یافت هاي پژوهش آنها نشان ميدهد ک بيثباتي
رابط مباده در بلندمدت تأثير منفي و میناداري بر رشد اقتصادي در ایران دارد.
با توج ب موارد پيشافت  ،ارچ مطاهیاتي در خصوص تهأثير شهوکههاي رابطه مبادهه بهر
متغيرهاي کالن اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي در ایران انجامشده ،اما در خصوص تهأثير
بيثباتي رابط مباده بر تورم در ایران مطاهی اي انجام نشده و این موضوع ایهن پهژوهش را نسهبت به
پژوهشهاي دیگر متمایز ميکند.
 .4مروری بر روند رابطه مبادله در ایران
تیاریف مختلفي در مورد رابط مباده وجود دارد ،اما یکي از مفاهيم بسيار مشههور رابطه مبادهه که
میموالً در بيشتر مطاهیات تجربي نيز استفاده ميشود ،رابط مباده خهاهص یها کهاالیي اسهت که به
صورت زیر تیریف ميشود:
( )

* 11

ک در آن،

رابط مباده تهاتري (پایاپاي) خاهص،

شاخص قيمت کاالهاي صهادراتي و

شاخص قيمت کاالهاي وارداتي است .در این مطاهی  ،رابط مباده خاهص ایران از حاصل نسهبت
شاخص ضمني قيمت صادرات ب شاخص ضمني قيمت واردات ب سها پایه

3

به دسهت آمهده

است .افزایش رابط مباده خاهص نشان مهيدههد که حجهم بيشهتري از واردات را بها مبادهه مقهادیر
مشخص از صادرات ميتوان ب دست آورد.
رابط مباده خاهص ایران ب سا پای

3

در سا هاي 97-7

شده است .همانطور ک مشاهده ميشود ،در سا 97

در نمودار  ،نمایش داده

رقم رابط مباده برابر با  / 1واحد بوده ،اما

این مقدار ب علت آياز جنگ تحميلي در ایران رو ب افو اذاشت است .از سا 19

به بیهد و بجهز

______________________________________________________
1. ARDL
2. Net Barter (or Commodity) Terms of Trade.

 .کازروني .) 37( .ص. 1

56

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،67زمستان 5931

سا  ، 11این رقم تا سا

1

زیر بوده است .از سا

1

و با پایان برنامه او  ،رونهد رابطه

مباده با بهبود موقت مواج شده ،وهي بيدرنگ و همزمان با کاهش جهاني قيمت ب رقهم  1/ 1واحهد
در سا 11

کاهش یافت است .از سا  ، 13روند صیودي مالیمي در رابط مباده مشاهدهشده و

رابط مباده ب عدد

 /واحد در سا 31

رسيده است .از سا 31

داراي نوساناتي بوده و این روند نوساني تا سا 71

روند رابطه مبادهه نسهبتاً

ادام داشهت و از سها 71

همهراه بها اعمها

تحریمها علي ایران ،روند رابط مباده کاهش پيدا کرده ،ب طوري ک رقم رابط مباده از  / 1واحهد
در سا 71

ب مقدار  1/31واحد در سا

7

رسيده است .بنابراین ،بررسي این روند و نوسهانات

موجود در رابط مباده در این سا ها بيثباتي باالیي در روند این متغير را نشهان مهيدههد .بيشهترین
مقدار رابط مباده مربوط ب سا 71

و برابر با  / 1واحد و کمترین آن مربوط به سها 11

برابر  1/ 9واحد است.
نمودار  .5روند رابطه مبادله در ایران (دوره )5913-39
واحد

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

______________________________________________________
 .در قسمت ششم مقاه ب بررسي نوسانات (واریانس شرطي) رابط مباده پرداخت خواهد شد.

و
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 .1معرفی الگوی پژوهش و آزمون مانایی متغيرها
در این پژوهش براي برآورد تأثير بيثباتي رابط مباده بهر نهرخ تهورم از پهژوهش ایجهاز و همکهاران
(  ) 1اهگوبرداري شده و با توج ب ساختار اقتصادي کشور ایران مد زیر پيشنهاد شده است.
()9

)P=F(GDP,M,REER,OILP,TOTV,DUM

ک در آن P ،شاخص قيمت مصرفکننده (بر اسا ،سها پایه

 GDP ،) 3توهيهد ناخهاهص

داخلي ب قيمت ثابت  M ، 3نسبت حجم نقدینگي ب توهيد ناخاهص داخلي REER ،نهرخ ارز مهؤثر
حقيقي OILP ،متوس قيمت نفت سبک و سهنگين ایهران TOTV ،نوسهانات رابطه مبادهه و

DUM

متغير دامي است.
افتنياست تمامي متغيرها ب صورت هگاریتمي در مد وارد شده و آمار و اطالعات مربهوط به
تمامي متغيرهاي پژوهش از وبسایت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و بانک جهاني اسهتخراج
شده است .همچنين ،آزمون ریش واحد براي تمام متغيرهاي یادشده ،صورت ارفت و نتایج این آزمون
در جدو

 ،منیکس شده است.

______________________________________________________
1. Kiran Ijaz and Muhammad Zakaria

 .از آنجا این امکان وجود دارد ک اثر وارد نشدهاي ،نتایج را دستخوش تغيير کند ،ميتوان متغير مجازي را وارد مهد
کرد ک این متغير نيز ميتواند تا حدي تأثيرات عواملي همچون جنگ تحميلي ،نوسانات شدید در متغيرها و تحهریم را
ک در مد در نظر نگرفت شده ،نمایان سازد .در صورت وجود ب این متغير عدد یک و در صورت نبود ،عهدد صهفر داده
ميشود( .براي سا هاي جنگ تحميلي  11تا  11و سا هاي تحریم  37و  71مقدار در نظر ارفت شهده
و بقي سا ها صفر داده شده است).
3. www.cbi.ir
4. www.data.worldbank.org
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جدول  .5آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای سطح دادههای سری زمانی
Mackinnon Critical Values

)I(1

)I(0

نام سری

- /

-1/9

LP

-

- /3
- / 9

LTOT
LTOTV

1/1

LY

%51

%1

%5

- /1

- /79

- /19

- /1

- /79

- /1

- /1

- /79

- /19

- /

- /1

- /79

- /19

- /

- /1

- /79

- /19

- /17

- /11

- /1

- /79

- /19

- /

-1/

LOILP

- /79

- /19

- /99

- /1

LREER

- /1

LM

مأخذ :یافت هاي پژوهش.

بنابراین طبق این آزمون ،تمامي متغيرهاي انتخاب شده (ب يير از هگاریتم رابط مباده ) بهراي
وارد شدن در رابط  ،9انباشت از درج یک بوده یا ( ) Iهستند و هگاریتم رابط مبادهه نيهز در سهطح
( I)1مانا است.
 .7محاسبه بیثباتی رابطه مبادله
یکي از فروض اساسي مد هاي اقتصاد سنجي کالسيک ،وجود ناهمساني بين واریانس اجزاي خطا و در
نتيج  ،متغير وابست اسهت .انگهل (  ) 73نشهان داد که سهري زمهاني برخهي از متغيرهها در طهو
دورههاي مختلف نوسانات متفاوتي دارند و احتما وجود ویژاي همساني واریانس بهراي ایهن متغيرهها
بسيار کم است .وي ب منظور محاسب ميزان واریانس ناهمساني براي سريهاي زماني از روش واریهانس
شرطي خودتوضيح (آرچ ) با رتب  Pب شکل زیر استفاده کرد:
()1

Yt  X t'    t

______________________________________________________
 .بيثباني رابط مباده ک در بخش  1محاسب شده است.
2. Engle
3. ARCH

 .کازروني  .) 37(.ص . 7
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p
H t      i t21
i 1

()1
ک در آن:
 : Ytمتغيري ک نوسانات آن بررسي ميشود (بيثباتي رابط مباده )،
 : Xtبردار متغيرهاي توضيحي،
 :Htواریانس شرطي  Yدر سا

،t

 :Pرتب اهگوي آرچ.
همانطور ک مشاهده ميشود ،در این روش دو رابط وجود دارد :رابط  1ب رابطه ميهانگين و
رابط  1ب رابط واریانس مشهور است .بلرسلو ( ) 731رابط واریانس زیر را استرش داد:
Ht    Ht 1   t21

()3

این مد ب آرچ تیميمیافت یا اارچ مشهور است .همانطهور که مشهاهده مهيشهود ،در روش
اارچ ،مقدار واریانس شرطي ب س عامل بستگي دارد:
  : جزء ثابت، اطالعات مربوط ب ميزان نوسان در دورههاي پيشين که بها مجهذور خطهاي میادههميانگين در دوره پيشين ε 2t -1 ،نشان داده شده است (جزء آرچ مد )،
 مقدار پيشبيني واریانس شرطي در دوره اذشت ( Ht-1جزء اارچ مد ).در اهگوي باال ،رتب آرچ و اارچ هر دو برابر یک است .رتبه ههاي مهد اهارچ ممکهن اسهت از
درجات باالتر نيز باشد ،براي مثا یک اهگوي اارچ با رتب ( )p,qب صورت زیر خواهد بود:
() 7

q
H t      j H t  j  ip1i t2i
j 1

انتخاب مناسب  pو  qتأثير فراواني بر اعتبار نتایج حاصل از اهگوي اارچ دارد .در واقهع ،بهرآورد
واریانس شرطي یک متغير شامل س مرحل زیر ميشود:

______________________________________________________
1. Bollerslev
2. GARCH
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 .برآورد اهگوي  ARMAبراي میاده ميانگين،
.

انجام آزمونهاي تشخيص و آزمون  ARCH-LMبر روي پسمادهاي ،ARMA

 .در صورت تأیيد وجود واریانس شرطي ،برآورد اارچ و محاسب واریانس شرطي.
در این مطاهی از اهگوي اارچ ب شکل زیر براي محاسب واریانس شهرطي رابطه مبادهه ایهران
استفاده شده است:
() 1

TTt  0  1TTt 1  ......  pTTt k   t  1 t 1  .....  q t m

( )

p
H t     qj 1  j H t  j   i t2i
i 1

ب طوري ک  Hجزء شرطي رابط مباده است .اهگوي  ARMAبراي رابط  1ب صورت جدو
زیر است:
جدول  .2الگوی  ARMAبرای رابطه 51
سطح خطا

t-Statistic

ضرایب

عالمت اختصاری

نام متغير

1/1

- / 9

-1/ 9

C

عرض از مبدأ

1/1

/ 3

1/ 3

DUM

متغير مجازي

/11

1/9
R2

)LTOT(-1

رابط مباده یک دوره پيشين
DW

1/11
1/

/ 3

=1/1سطح خطا

F= /

ARCH TEST

=1/سطح خطا

F= /9

Serial Correlation Lm
Test

مأخذ :یافت هاي پژوهش.

همانطور ک مشاهده مي شود ،ضرایب ب دست آمده قابل قبهو بهوده ،همچنهين ،بهر اسها،
آزمون  ،ARCH-LMوجود واریانس شرطي پذیرفت شده است.
با توج ب تأیيد اثرات  ARCHو با استفاده از مد ) ،IGARCH(1,1نتایج این اهگو به صهورت
جدو زیر ب دست آمده است:

______________________________________________________
 .نتایج آزمون  ARCH-LMدر جدو

 ،نمایش داده شده است.

71

اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر تورم در ایران
جدول  .9نتایج الگوی )IGARCH(1,1
سطح خطا

z-Statistic

Std. Error

ضرایب

متغيرها

1/1

/11

1/1

1/11

C

1/1

1/ 1

1/17

1/11

)LTOT(-1

1/1

-3/11

1/1

-1/

DUM

Variance Equation
1/1

/

1/ 7

1/ 9

RESID(-1)^2

1/1

/3

1/ 7

1/9

)GARCH(-1

1/ 1

R-squared

/ 3

DW

مأخذ :یافت هاي پژوهش.

واریانس شرطي رابط مباده ایران ک بها اسهتفاده از روابه بهاال محاسهب شهده ،در نمهودار ،
نمایش داده شده است.
نمودار  .2واریانس شرطی رابطه مبادله در ایران ( 5913تا )5939

(درصد)

همانطور ک مشاهده ميشود ،واریانس رابط مباده در این سا هها دچهار تغييهرات مختلفهي
بوده است .شروع این نوسانات در سا هاي جنگ تحميلي و انهواع تحهریمههاي اقتصهادي و در پهي آن
تغييرات مداوم قيمت صادرات همراه بوده ،شدت ارفت است .همراه بها آيهاز دهه  11و شهروع دوران
سازنداي و کاهش مشکالت اقتصادي و سياسي پيش روي کشور ،روند رابطه مبادهه از ثبهات نسهبي
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برخوردار و از ميزان نوسانات آن کاست شده است .نگاهي کوتاه ب روند رابط مبادهه و مقایسه آن بها
روند قيمت جهاني نفت نشان ميدهد ک بيثباتي رابط مباده کشهور تحهت تهأثير وقهوع شهوکههاي
قيمتي در بازار نفت نيز بوده است.
 .6برآورد الگوی تورم
در این مطاهی براي برآورد اثر نوسهانات رابطه مبادهه بهر نهرخ تهورم از روش حهداقل مربیهات کهامالً
تیدیلشده ،استفاده شده است .در بيشتر مطاهیات صورتارفت در این زمينه بهراي بهرآورد اثهر ایهن
اون متغيرها ،ب ویژه در مطاهیات داخلي از اهگوي خودتوضيح برداري با وقفه اسهترده اسهتفاده شهده
است ،اما استفاده از این اهگو محدودیتهایي را ب دنبا دارد .محمدي ( ،) 71در مقاه اي بها عنهوان
"خطاي متداو در کاربرد مد هاي سري زماني :کاربرد نادرست مد  ،"ARDLبها بيهان عهدم توجه
پژوهشگران ب برخي محدودیتهاي این روش مانند هم زماني و برونزایي متغيرها و اشکاالت حاصل از
آن در برآورد ،استفاده از روشهاي جایگزین اقتصادسهنجي را مطهرح کهرده اسهت .از ایهن رو ،در ایهن
مطاهی از روش حداقل مربیات کامالً تیدیل شده ،استفاده شده است.
فيليپس ( ،) 771براي بررسي هم انباشتگي و رواب بلندمدت متغيرها روش حهداقل مربیهات
کاال تیدیل شده را میرفي کردند .در روش حداقل مربیات میموهي انگل ارنجر ااهر چه فهوق سهازاار
است ،اما ب طور مجانبي بدون تورش و داراي توزیع نرما نيست .همچنين ،روش حداقل مربیات براي
برآورد رارسيون هم انباشت اي ک داراي حجم نمون و تیداد مشهاهدات زیهاد اسهت ،نتهایج سهازاار و
کارایي ب همراه دارد ،اما در نمون هاي کوچک برآوردارهاي روش حداقل مربیات میموهي داراي توزیع
ييرنرما بوده و نتایج همراه با تورش است .ب طور کلي ميتوان بيان کهرد که روش حهداقل مربیهات
کامالً اصالح شده دو تصحيح روي روش حداقل مربیات میموهي اعما ميکند ک عبارتند از :تصهحيح
تورش و تصحيح درونزایي .همچنين ،فيليپس نشان داد ک برآوردهاي حداقل مربیات کامالً تیدیلشده

______________________________________________________
1. Fully Modified Ordinary Least Square
2. Philips
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مانند روش یوهانسن ( ،) 733در شرایطي ک تمام متغيرها درونزا هستند ،ب طهور مجهانبي کاراسهت.
اهبت  ،این نکت نيز مفيد است ک هانسن بيان ميکند ،روشهاي تهک میادهه اي ههمانباشهتگي ماننهد
حداقل مربیات کامالً تیدیلشده و روش سيستم مانند یوهانسن ب عنهوان روشههاي مکمهل یکهدیگر
محسوب مي شوند ،ن ب عنوان روشهاي جانشين .در مجموع ،ميتوان افت به وسهيل روش حهداقل
مربیات کامالً تیدیلشده ک توس فيليپس و هانسن مطرح شد ،ميتوان یهک بهرآورد بهينه از بهردار
همانباشتگي را داشت.
در واقع ،فيليپس و هانسهن برآورداهري را پيشهنهاد کردنهد که بها اسهتفاده از تصهحيح شهب
پارامتریک ،مشکالت ب وجهود آمهده از همبسهتگي بلندمهدت بهين میادهه ههمانباشهتگي و تغييهرات
متغيرهاي تصادفي را برطرف ميکند .برآوردار پيشنهادي آنها ک حداقل مربیات کامالً تیدیلشده نهام
دارد ،ب طور مجانبي نااریب و داراي ترکيب مجانبهاي کامالً کاراست .برآوردار حداقل مربیات کهامالً
تیدیلشده ،از برآوردارهاي اوهي ماتریس هاي کواریانس بلندمدت متقهارن و یهک سهوی باقيمانهدههها
استفاده ميکنند .حا  ،فضاي  n+1بیدي فرآیند برداري سري زماني ( )y,xو میاده ههمجمیهي بهاال را
در نظر ارفت و  u1tرا باقيمانده ب دست آمده از رابط باال در نظر ارفت ميشود.
( )
رارسورهاي روند میين ،قطیي و  nمتغيرهاي توضيحي تصهادفي اسهت

ک

ک توس یک دستگاه میاده ب شکل زیر بيان ميشود:
( )
همچنههين u2t ،نيههز ممکههن اسههت بهه صههورت ييرمسههتقيم ماننههد

از طریههق

رارسيونهاي در سطح (بدون تفاضلايري) ب وجود آید.
( )

______________________________________________________
1. Johansen

 .محمدي  .) 7 (.ص

.
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یا ب صورت مستقيم از طریق رارسيونهاي تفاضلي ب دست آید:
() 9
ااههر  و  را مههاتریس کواریههانس بلندمههدت محاسههب شههده از طریههق باقيمانههدهههها
ناميدهشود ،سپس ،ميتوان واریانسهاي تیدیل شده زیر را تیریف کرد:
() 1
جمل تصحيح اریب برآوردکننده نيز ب صورت باال خواهد بود.
() 1
و سرانجام ،برآوردار روش حداقل مربیات کامالً تیدیلشده نيز ب صورتي ب دست ميآیهد که
است.

در آن،
() 3

بنابراین ،همانطور ک بيان شد ،براي برآورد تأثير بيثباتي رابط مباده بر تورم از روش حداقل
مربیات کامالً تیدیل شده استفاده شده است ک نتایج این برآورد در جدو زیر ارائ شده است.
جدول  .4برآورد تأثير بیثباتی رابطه مبادله بر تورم
سطح خطا

t-Statistic

ضرایب

متغيرها

1/11

1/37

1/7

LY

1/11

/ 1

1/

LTOTV

1/1

/1

1/7

LM

1/11

/71

1/ 3

LREER

1/11

-9/97

- /

LOILP

1/11

- 1/19

1/11

- /

- 1 /19
-1/
1/71

مأخذ :یافت هاي پژوهش.

C
DUM
2

R
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نتایج این برآورد زماني قابل اتکا است ک متغيرها همانباشت باشند .براي ایهن منظهور آزمهون
هانسن و فيليپس انجام شد و نتایج این دو آزمون نشان ميدهد ک متغيرها همانباشت اند.
همچنين آزمون  ،Qتوابع خودهمبستگي و ضرایب خودهمبسهتگي مجهذور پسهماند انجهام شهده
است .نتایج این دو آزمون نيز نشان ميدهد مد فاقد ایرادات خودهمبستگي یا تصریح يل مهد بهوده و
مد  ،اهگوي ييرخطي موجود در دادهها را در خود جاي داده و اهگوي ييرخطي دیگري در پسماند وجهود
ندارد بنابراین ،مد ب طور مناسب تصریح شده ،همچنين ،اهگوي  ARCHدر پسماند وجود ندارد.
همانطور ک مالحظ ميشود ،افزایش یک درصدي در هگاریتم بيثبهاتي رابطه مبادهه باعهث
افزایش

 1/درصدي شاخص قيمتها شده است .بنهابراین ،بها توجه به نتهایج مشهخص اسهت که

بيثباتي رابط مباده بر تورم تأثير مثبت و میناداري در بلندمدت دارد .در صورت وجود یهک سيسهتم
نرخ ارز ثابت و با تیدیل نرخ ارز واقیي ،انتظار ميرود تغييرات رابط مباده از علل افزایش تهورم باشهد.
این رابط مثبت ميان رابط مباده و تورم را مي توان به ایهن صهورت تشهریح کهرد که هنگهامي که
تغييرات رابط مباده افزایش مي یابد ،تغييرات نرخ ارز نيز افزایش ميیابد .این موضهوع باعهث کهاهش
سرمای اذاري و تجارت خارجي شده و ب دنبا آن کاهش توهيد و افزایش تورم را در پيخواهد داشت.
ب بيان دیگر ،اارچ افزایش نرخ ارز در سيستم ييرمستقيم ،باعث کاهش قيمت کاالي توهيد داخل در
خارج از کشور ميشود و ههي به دو دهيهل تضهیيف پهو داخلهي در اقتصهاد ایهران اثهر نهامطلوبي بهر
سرمای اذاري (چ داخلي و چ خارجي) و تجارت خارجي مياذارد نخست آنک حجم اصهلي واردات
کشور (میموالً بيش از  19درصد) ب کاالهاي واسط اي و سرمای اي اختصاص داشت ک با افزایش نرخ
ارز ،ب طور مستقيم در هزین تمامشده کاالهاي توهيدي ،تورم ایجاد مهيکنهد .همچنهين ،بها توجه به
فرآیند زمانبر تسوی مبادالت خارجي ناشي از عمليات تجاري ،در نوسانات شدید نرخ ارز ،بازراانهان و
سرمای اذاران ریسک زیادي را متحمل مي شوند و این موضوع باعث تضیيف مبادالت خهارجي و رونهد
تشکيل سرمای در چنين مواقیي خواهد شد.

______________________________________________________
 .نتایج این دو آزمون در پيوست آمده است.
 .نتایج این دو آزمون در پيوست آمده است.
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در مورد متغيرهاي دیگر نيز ب ترتيب افزایش یک درصدي در هگاریتم حجم پهو  ،نهرخ مهؤثر
واقیي ارز و توهيد ناخاهص داخلي باعث افزایش  1/ 3 ،1/7و  1/7درصدي شهاخص قيمهتهها شهده
است .درباره تأثير این متغيرها نيز مي توان این طور اسهتدال کهرد که هنگهامي که درآمهد افهزایش
ميیابد ،تقاضاي پو نيز افزایش خواهد یافهت .در نتيجه به دنبها آن ،تهورم افهزایش خواههد یافهت
(فرضي فيشر) .از جنب دیگر ،افزایش توهيد ب سبب افزایش در تقاضاي نههادهههاي توهيهد مهيتوانهد
باعث افزایش قيمت این نوع نهادهها شود .این موضوع با افزایش قيمت تمهام شهده کهاال موجهب تهورم
ناشي از تغيير قيمت عوامل توهيد خواهد شد .این موضوع ،نشاندهنده اثر مثبت درآمد بر تهورم اسهت.
از یک سوي ،با در نظر ارفتن شاخص برابري قدرت خرید ،نرخ ارز و تورم نيز ب طور مثبت با یکهدیگر
همبست هستند .تنز ارزش واحد پو داخلي باعث افزایش تورم خواههد شهد .از سهوي دیگهر ،طبهق
رابط مقداري پو هرااه عرض پو افزایش یابد ،تورم نيز افزایش خواهد یافت .ب طور مشاب دیهدااه
پوهيون ثابت مي کند ک تورم یک پدیده پوهي است .بنابراین ،عرض پو اثهر مثبتهي بهر تهورم خواههد
داشت .درباره قيمت نفت نيز همانطور ک مالحظ ميشهود ،افهزایش یهک درصهدي در هگهاریتم ایهن
شاخص ،باعث کاهش

 /درصدي شاخص قيمتها شده است .همانطور ک مشهخص اسهت ،رابطه

قيمت نفت و نرخ تورم در این مد ب صورت اثري میکو ،استخراج شده است .این رابط میکو ،در
بيشتر موارد بدان علت است ک در مواقیي ک قيمت نفت افزایش ميیابد ،کشورهاي صادرکننده نفهت
از جمل ایران ب دهيل افزایش حجم درآمهدها و ذخهایر ارزي ،نوسهانات کمتهري را در نهرخ ارز تجربه
ميکنند .این عدم نوسان از طریق تثبيت قيمت کاالهاي مصرفي و واسط اي بر روي نهرخ تهورم اثهري
کاهنده خواهد داشت و برعکس در شرای کاهش قيمت نفت ،مضایق ایجادشده در تخصيصهاي ارزي
باعث ایجاد نوسان و تغيير انتظارات تورمي شده و با تشدید افهزایش نهرخ ارز ،نهرخ تهورم نيهز افهزایش
ميیابد .از سوي دیگر ،با افزایش قيمت نفت ،واردات اقالم مختلف ب این نوع کشورها تسهيلشهده و از
طریق کنتر قيمت کاالهاي قابل مباده (صرفاً در کوتاهمدت) باعث کنتر نرخ تورم در ایهن کشهورها
خواهد شد.

______________________________________________________
1. Fisher
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 .8جمعبندی
با توج ب اینک ایران یکي از کشورهاي صادرکننده نفت است و درآمدهاي نفتي سهم باالیي از بودج
را در کشور تشکيل ميدهد ،نوسانات قيمتهاي جهاني نفت خام باعث بيثبهاتي در متغيرههاي کهالن
اقتصادي ب ویژه رابط مباده ميشود .در این پژوهش ،تالش شد اثر بيثباتي رابط مباده بهر تهورم در
دوره 11-7

بررسي شود .در این راستا ،ابتدا با استفاده از روش اارچ ناایستا ميزان بيثباتي نهرخ

رابط مباده کشور محاسب و سپس ،اثر این نوسانات بر نرخ تورم با اسهتفاده از روش حهداقل مربیهات
کامالً تیدیل شده تحليل شد .یافت ها نشان ميدهد ک بيثباتي رابط مبادهه در بلندمهدت بهر تهورم
تأثير مثبت و میناداري دارد.
بنابراین ،ایران ب عنوان صادرکننده تک محصوهي مواد نفتي ،همواره در میرض بيثبهاتيههاي
ناشي از شوکهاي برونزاي قيمت نفت بوده و آسيبهاي اقتصادي فراواني را از این منبع متحمل شده
است .در این راستا ،بهترین راه کاهش بيثباتي رابط مباده  ،افزایش تنوع صادراتي و توسی صهادرات
ييرنفتي بر اسا ،مزیتهاي نسبي و در نتيج  ،کاهش سهم نفت در سبد صهادرات کهل کشهور و نيهز
اعما سياستهاي مناسب پوهي و ماهي است.

______________________________________________________
1. IGARCH
2. Fully Modiefied OLS
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پيوست
) آزمون هانسن(آزمون هم انباشتگی متغيرها.1 جدول
Lc statistic
0/5256

Stochastic
Trends (m)
5

Deterministic
Trends (k)
0

Excluded
Trends (p2)
0

) آزمون هانسن(آزمون هم انباشتگی متغيرها.7 جدول
Phillips-Ouliaris tau-statistic
Phillips-Ouliaris z-statistic

Value
-5/467627
-33/38812

Prob.*
0/0327
0/0175

 آزمون خود همبستگی.6 جدول
1
2
3
4
5
6
7
8

AC
0/225
-0/011
-0/290
-0/26
-0/100
-0/07
0/030
0/037

PAC
0/225
-0/065
-0/289
-0/157
-0/023
-0/154
-0/056
-0/040

Q-Stat
1/8325
1/8367
5/0790
7/8889
8/3019
8/5578
8/5987
8/6615

Prob*
0/176
0/399
0/166
0/096
0/140
0/200
0/283
0/372

 آزمون واریانس ناهمسانی.8 جدول
1
2
3
4
5
6
7
8

AC
0.148
-0.138
0.101
-0.151
0.024
0.021
-0.109
0.237

PAC
0.148
-0.163
0.156
-0.237
0.166
-0.133
0.015
0.214

Q-Stat
0.7861
1.4951
1.8868
2.7966
2.8198
2.8380
3.3654
5.9556

Prob*
0.375
0.474
0.596
0.592
0.728
0.829
0.849
0.652

Prob.*
0/2

