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چكيده
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 .1مقدمه

عبور نرخ ارز بدين مفهوم است كه چه ميزان از تغييرات نرخ ارز به سطح قيمتها انتقال

مي يابد .بررسي درجه عبور نرخ ارز ،به دﻻيل زير اهميت بسيار زيادي از منظر تجزيه و تحليل

مباحث اقتصاد كﻼن ،پيامدهاي اجراي سياستهاي اقتصادي و سياستگذاري اق تصادي دارد.
اول به دليل اينكه عبور نرخ ارز تأثير مهمي بر متغيرهاي كﻼن اقتصادي ا زجمله صادرات،

واردات و سرمايهگذاري دارد .دوم اينكه عبور نرخ ارز از طريق كانالهايي ميتواند عدم توازن
حساب جاري را تنظيم كند .سوم به دليل اينكه كانال نرخ ارز يكي از مهمترين مكانيسمهاي
انتقال دهنده سياست پولي است ،همين موضوع منج ر مي شود كه عبور نرخ ارز ا ز حيث

پيامدهاي اجراي سياست پولي اهميت بسيار زيادي داشته باشد .بنابراين آگاهي از مي زان درجه
عبور نرخ ارز در پيشبيني تورم و از ديد سياستگذاران پولي بسيار حائز اهميت است.

)(Jiménez-Rodríguez & Morales-Zumaquero2016: 986-985

درجه و سرعت عبور نرخ ارز بر سطح قيمتها نقش بسيار مهمي در انتخاب سياست پولي

بهينه و نوع رژيم نرخ ارز دارد .با اين حال مطالعات تجربي و تئوريكي بسيار زيادي وجود دارد

كه پديده عبور نرخ ارز را از جهات مختلف مورد كنكاش قرار دادهاند .اما يكي از حقايق آشكار
شده در ادبيات عبور نرخ ارز ،متغير در طي زمان بودن و مخصوصاً روند رو به كاهشي اين
پديده اقتصاد كﻼن در دهههاي اخير است .مطالعاتي كه جهت بررسي متغير در طي زمان
بودن درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،از روشهاي رگرسيون غلتان)،( RollingRegressions

برآورد تقسيم نمونه ) ،(Split Sample Estimationsروش كالمن فيلتر) (Kalman Filteringو

يا روش نوسانات تصادفي )پارامترهاي متغير در طي

زمان()Stochastic Volatility (Time-

) ( Varying Parameterاستفاده كردهاند (Ozkan & Erden, 2015: 56-57) .در مطالعه حاضر
از روش آخر يعني مدل پارامترهاي متغير در طي زمان استفاده خواهد شد 1،قابل ذكر است كه

 .1قابل ذكر است كه روش كالمن فيلتر در محاسبه پارامترهاي متغير در طي زمان ن سبت به روش تقسيم نمونه و
رگرسيون غلتان داراي مزيتهاي زيادي است ،اما دو مزيت اصلي روش مذكور نسبت به روشهاي رقيب در آن است

كه اوﻻً ،تخمين زن تقسيم نمونه و رگرسيون غلتان از روش حداقل مربعات معمولي جهت برآورد پارامترها استفاده
ميكنند ،اين روش داراي محدوديتهاي زيادي ازجمله ،عدم وجود ريشه واحد در متغيرها ،عدم نقض فرض كﻼسيك

و .. .است .اين در حالي است كه روش تخمين كالمن فيلتر داراي يك چنين محدوديتهايي نيست و يكي از
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مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان توسط 1معرفي شده است .لذا در

مطالعه حاضر با استفاده از دادههاي  20كشور با درآمد سرانه باﻻ و  39كشور با درآمد سرانه

متوسط طي دوره زماني 2018تا ،1980ابتدا با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته درجه
عبور نرخ ارز براي هر دو گروه از كشورهاي مذكور محاسبه خواهد شد و سپس با استفاده از
مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان به بررسي روند درجه عبور نرخ ارز

طي سالهاي مذكور پرداخته خواهد شد.

در ادامه اين مقاله در بخش دوم ،مباني نظري  ،بخش سوم ،پيشينه تحقيق و بيان نوآوري

مطالعه حاضر ،بخش چهارم ،الگو ،دادهها و روش پژوهش ،بخش پنجم ،نتايج تجربي پژوهش
در بخش ششم ،نتيجهگيري ارائهشده است.

 -2مباني نظري

عبور ،انتقال و يا گذر نرخ ارز بدين مفهوم است كه چنانچه نرخ ارز يك درصد افزايش يابد،

تغييرات قيمتهاي داخلي چند درصد خواهد بود .فرآيند عبور نرخ ارز داراي دو مرحله است،
در مرحله اول قيمت كاﻻي وارداتي به علت افزايش نرخ ارز ،افزايش مييابد و در مرحله دوم

افزايش قيمت واردات به قيمت كاﻻهاي مصرفي و توليدكننده انتقال مييابد) .اسكندريپور و

اسفندياري (218 :1398 ،در حقيقت گارسيا و رسترپو 2سه كانال اصلي كه از طريق آن نرخ

ارز ،تورم داخلي را تحت تأثير قرار ميدهد؛ معرفي كردند .الف؛ اولين كانال از طريق اثر مستقيم
قيمت كاﻻي وارداتي بر شاخص قيمت مصرف كننده است .ب؛ دومين كانال از طريق كاﻻهاي

واسطهاي وارداتي .ج؛ سومين كانال مربوط به انتظارات و تعيين قيمت كه شامل پاسخ مورد

انتظار از سياست پولي است) .رضازاده و همكاران( 55 :1397 ،

نوين ترين روشها در برآورد ،مدلسازي و پيشبيني متغيرهاي غير قابل مشاهده است كه روشهاي رقيب

)روش تقسيم نمونه و رگرسيون غلتان( در يك چنين مواردي كاربرد ندارند .دوم اينكه روش تقسيم نمونه و رگرسيون
غلتان جهت برآورد پارامترها ،نيازمند اطﻼعات و مشاهدات زيادي هستند و قابليت لحاظ تغييرات سريع در مدل را

ندارند ،اين درحالي است كه روش كالمن فيلتر هم تغييرات مﻼيم و هم سريع را ميتواند در برآورد پارامترها لحاظ
كند و هم به حافظه كمتري نياز دارد.

1. see: Li et al, 2011.
2. see:Garcia and Restrepo,2011.
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نرخ ارز از طريق دو كانال مستقيم و غيرمستقيم  ،سطح قيمتهاي مصرفكننده را تحت

تأثير قرار مي دهد .به نحويكه طبق كانال مستقيم ،چنانچه نرخ ارز در كشور واردكننده

افزايش يابد ،قيمت كاﻻي وارداتي در اين كشور افزايش خواهد يافت ،كاﻻي وارداتي يا
كاﻻي مصرفي نهايي و يا كاﻻي واسطهاي است ،به نحويكه چنانچه از نوع كاﻻي مصرفي
نهايي باشد ،مستقيماً افزايش قيمت آن به قيمت مصرف كننده منتقل خواهد شد ،اما چنان

چه از نوع كاﻻي واسطه اي باشد از طريق افزايش هزينه توليد و افزايش قيمت تمام شده

كاﻻي توليدي منجر به افزايش قيمت كاﻻهاي مصرفي خواهد شد .اما مطابق با كانال

غيرمستقيم ،زماني كه نرخ ارز در كشور اول افزايش مييابد  ،كاﻻي صادراتي اين كشور به
كشور دوم به پول كشور خارجـي ارزانتـ ر ميشود و كاﻻي وارداتـي در كشـور اول براي

مصرفكنندگان داخلـي )كشور واردكننده(گرانتر ميشود ،بنابراين به علت ارزانتر شدن
كاﻻي صادراتي در كشور دوم ،مصرف كنندگان اين كشور ،تقاضا براي اين كاﻻ را افزايش
ميدهند ،درنتي جه ميزان صادرات افزايش مييابد و از سويي به علت گرانتر شدن كاﻻي

وارداتي در كشور اول ،ميزان واردات نيز در كشور اول كاهش مييابد ،درنتي جه اين فعل و

انفعاﻻت ميزان تقاضا براي كاﻻي كشور اول هم در كشور دوم )به علت ارزان تر شدن ك اﻻي

صادراتي كشور اول به كشور دوم( و هم در كشور خودي )به علت گران تر شدن واردات از

كشور دوم و رو آوردن به مصرف كاﻻهاي كشور اول ( افزايش مييابد ،درنتيجه اين فشار
تقاضا در سطح بينالمللي منجر به افزايش سطح قيمتها ميشود .به عبارتديگر تغييرات
كانال ارز با تحت تأثير قرار دادن صادرات و واردات بين دو كشور و ايجاد فشار تقاضا به
سطح قيمتها عبور ميكند.

1

عبور نرخ ارز بر قيمتهاي داخلي تحت تأثير متغيرهاي كﻼن اقتصادي است ،به عبارتي

ديگر با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت متغيرهاي كﻼن اقتصادي درجه عبور نرخ ارز
ميتواند عددي متفاوت باشد .يكي از مهم ترين عوامل مؤثر بر ميزان عبور نرخ ارز بر سطح

قيمتها ،محيط تورمي است ،اين فرضيه كه توسط تيلور در سال  2000مطرح شد ،بر اين

پايه استوار است كه با وجود يك بازار رقابت انحصاري و قيمتگذاري تناوبي ،بنگاهها براي
 .1نك :اسﻼملوئيان و محزون.7/5 :1397 ،
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چند دوره جلوتر نيز قيمت گذاري انجام ميدهند .از سويي بنگاهها زماني قيمتگذاري خود
را تغيير ميدهند كه تغييرات هزينه را دائمي و باثبات ارزيابي كنند .به عبارت ديگر ،چنانچه
در يك محيط تورمي باﻻ )رژيم تورمي باﻻ( هزينههاي توليد افزايش يابد ،بنگاهها اين

افزايش هزينهها ر ا دائمي در نظر مي گيرند ،در نتيجه افزايش نرخ ارز را به ميزان بيشتري
به قيمتها منتقل ميكنند.

1

يكي ديگر از مهمترين عوامل مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز كه در ادبيات مربوط به انتقال نرخ

ارز تأكيد زيادي بر آن شده است ،مربوط به نقش سياست هدف گذاري تورم در كاهش درجه
عبور نرخ ارز است ،به نحوي كه بسيار از كشورهاي در حال توسعه ،پس از بحران 1990

ميﻼدي استراتژي هدفگذاري تورم را تغيير دادند .ارتباط بين تورم و نرخ ارز ،در مركز مباحث

سياست پولي قرار دارد و اين امر منجر ميشود كه مقامات پولي نظارت بسيار دقيقي بر ميزان

درجه عبور نرخ ارز داشته باشند .همچنين موفقيت سياست هدفگذاري تورم در كاهش درجه
عبور نرخ ارز به اعتبار سياست پولي بستگي دارد .به نحوي كه مطالعات ميشكين و ساواستونو

2

و اسميت ،هبل و ورنر 3نشان داد كه با افزايش درجه اعتبار سياست پولي ،درجه عبور نرخ ارز

كاهش مييابد (Ozkan & Erden, 2015: 58) .

يكي ديگر از عوامل مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز توليد ناخالص داخلي است ،به نحوي كه با

افزايش توليد و درآمد كشور واردكننده ،تقاضاي كشور واردكننده براي كاﻻهاي داخلي و

وارداتي افزايش مييابد كه اين نيز منجر به افزايش قيمت كاﻻي وارداتي و مصرفي در كشور
واردكننده ميشود ،بنابراين بين درجه عبور نرخ ارز و درآمد كشورها رابطه مستقيم وجود دارد.

)سادات حسيني و همكاران(306 :1397 ،

نوع رژيم نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز يكي ديگر از عوامل مهم در اثرگذاري بر ميزان عبور

نرخ ارز بر سطح قيمتهاست؛ به نحوي كه كشورهايي كه سياست هدفگذاري تورم و سيستم

نرخ ارز شناور را انتخاب كردهاند ،اين خود به عنوان سيگنالي است كه ممكن است ثبات و

اعتبار سياست پولي را نشان دهد و منجر به كاهش درجه عبور نرخ ارز شود .از سويي به ميزاني
 .1نك :ابراهيمي و مدنيزاده151/150:1395 ،
2. see:Mishkin and Savastano,2000.
3. see:Schmidt-Hebbel andWerner,2002.
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كه نوسانات نرخ ارز زياد باشد ،بنگاهها انگيزه ﻻزم جهت انتقال تغييرات نرخ ارز بر قيمت

كاﻻها خواهند داشت ،زيرا در نوسانات بزرگ نرخ ارز هزينه چاپ فهرستهاي جديد قيمت و

هزينه اطﻼع مصرفكنندگان از قيمتهاي جديد ،نسبت به كاهش سود كمتر است و لذا تغيير

قيمت به نفع بنگاه است ،اما در نوسانات كوچك نرخ ارز ،هزينه فهرست بها و هزينه از دست

دادن سهم بازاري و شهرت و اعتبار بنگاه بيشتر از هزينه كاهش سود است و لذا در اين حالت
عبور نرخ ارز اتفاق نميافتد (Ozkan & Erden, 2015: 58) .

در رابطه با نحوه اثرگذاري درجه باز بودن تجاري بر درجه انتقال نرخ ارز دو ديدگاه مخالف

وجود دارد .طبق ديدگاه اول ،افزايش باز بودن تجاري منجر به افزايش ارتباط اقتصاد كشور با
اقتصاد ساير كشورها و اقتصادي جهاني ميشود ،اين در حالي است كه نرخ ارز به عنوان
مهمترين كانال ،منجر به انتقال نوسانات اقتصاد جهاني به اقتصاد ساير كشورها ميشود و در
نتيجه با افزايش باز بودن تجاري ،درجه عبور نرخ ارز نيز افزايش مييابد .طبق ديدگاه دوم،

در فرآيند جهاني شدن و افزايش درجه باز بودن تجاري ،به علت افزايش رقابت بينالمللي
بنگاهها و جهت حفظ سهم بازاري خود در سطح جهاني ،درجه عبور نرخ ارز با افزايش باز بودن
تجاري كاهش مييابد) .تميزي(65 :1393 ،
در يك جمعبندي كلي بايستي عنوان كرد كه ميزان عبور نرخ ارز بر سطح قيمتها تحت
تأثير عواملي متعددي است كه به طور خﻼصه در باﻻ به محيط تورمي ،درجه اعتبار سياست

پولي ،رژيم نرخ ارز ،نوسانات نرخ ارز ،ميزان هدفگذاري تورم ،سطح درآمد و درجه باز بودن

اقتصادي تقسيم شد .اقتصاد كشورها و اقتصاد جهاني يك سيستم پويا است و متغيرهاي كﻼن

اقتصادي در حال تغيير هستند ،لذا هر يك از عوامل تأثيرگذار بر درجه عبور نرخ ارز در طي
زمان تغيير ميكنند ،لذا با تغيير اين عوامل درجه عبور نرخ ارز نيز تغيير خواهد كرد .بنابراين

در مطالعه حاضر بر اين اساس ابتدا درجه عبور نرخ ارز براي كشورهاي با درآمد سرانه متوسط

و باﻻ بهصورت جداگانه محاسبه خواهد شد تا نقش درآمد كشورها در مي زان درجه عبور نرخ
ارز مشخص شود و سپس با استفاده از يك مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در

طي زمان به بررسي نحوه تغيير درجه عبور نرخ ارز طي سالها  1980تا  2018در كشورهاي
مذكور پرداخته ميشود.
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 -3پيشينه تحقيق

مطالعات مختلفي در زمينه عبور )انتقال( نرخ ارز بر قيمتهاي داخلي انجام شده است ،به

نحوي كه حجم نسبتاً زيادي از مطالعات داخلي و خارجي در حوزه مذكور وجود دارد .اما با

توجه به اينكه روش تحقيق مطالعه حاضر مبتني بر روش دادههاي تابلويي است ،در ادامه
صرفاً مطالعاتي آورده ميشود كه جهت بررسي و برآورد درجه عبور نرخ ارز از دادههاي تابلويي

استفاده كردهاند.

 -1-3مطالعات داخلي

لشكري و همكاران )  ،(1394با استفاده از دادههاي ايران و مهمترين شركاي تجاري ايران

طي دوره  2000تا  2010و با به كارگيري الگوي گشتاورهاي تعميم يافته به برآورد درجه عبور
نرخ ارز پرداختهاند ،محققين در مطالعه مذكور به اين نتيجه دست يافتند كه ميزان انتقال نرخ

ارز بر قيمت صادرات ناقص و نزديك به يك بوده است ،همچنين توليد ناخالص داخلي اثر
معكوس بر درجه عبور نرخ ارز دارد ،اين بدان معنا است كه با كاهش توليد ناخالص داخلي،
درجه عبور نرخ ارز افزايش مييابد.

رحيمي و خداويسي ) ،(1398با استفاده از دادههاي  56كشور مختلف جهان طي دوره 1980

تا  2016و با به كارگيري الگوي انتقال مﻼيم تابلويي به بررسي نقش جهاني شدن در ميزان

درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،محققين در مطالعه مذكور به اين نتيجه دست يافتند كه با
انتقال از رژيم اول )جهاني شدن پايين( به رژيم دوم )جهاني شدن باﻻ( درجه عبور نرخ ارز در

كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به ترتيب افزايش و كاهش مييابد.
رحيمي و خداويسي ) ،(1398با استفاده از دادههاي  56كشور مختلف جهان طي دوره 1980

تا  2016و با به كارگيري الگوي انتقال مﻼيم تابلويي به بررسي نقش اعتبار سياست پولي طي
فرآيند جهاني شدن در ميزان درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،محققين در مطالعه مذكور به اين

نتيجه دست يافتند كه افزايش فرآيند جهاني شدن و انتقال از رژيم اول )جهاني شدن پايين(

به رژيم دوم )جهاني شدن باﻻ ( ،درجه عبور نرخ ارز به قيمتهاي مصرفكننده در كشورهاي

در حال توسعه و توسعه يافته ) با شدت متفاوت اثر اندازه اعتبار سياست پولي( به ترتيب افزايش
و كاهش

مييابد.
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 -2-3مطالعات خارجي

اوزكان و اردن) ،( Ozkan & Erden,2015با استفاده از دادههاي فصلي  88كشور مختلف

جهان طي دوره  1980تا  2013و با استفاده از مدل تابلويي آستانهاي به بررسي عوامل مؤثر بر
درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند .محققين ابتدا با استفاده از مدل  DCC − GARCHزمان متغير،

به بررسي و برآورد درجه عبور نرخ ارز در طي زمان پرداختهاند ،محققين درجه عبور نرخ ارز

متغير در طي زمان را به صورت جداگانه براي هر  88كشور محاسبه كردند و سپس با
مي انگينگيري از درجه عبور نرخ ارز براي  88كشور عنوان كردند كه درجه عبور نرخ ارز طي
دوره  1980تا  2013رابطهاي  Uشكل داشته و طي دوره  80و  90ميﻼدي بزرگتر از سالهاي
 2000بوده است .در ادامه محققين با استفاده از مدل تابلويي آستانهاي به بررسي نقش هر

يك از ع وامل تأثيرگذار بر درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،به نحويكه نتايج مدل تابلويي

آستانهاي نشان داد كه درجه عبور نرخ ارز با تورم و نوسانات تورمي رابطه مثبت و با نوسانات

نرخ ارز ،شكاف توليد و درجه باز بودن رابطه منفي دارد.

وو و همكاران) ،( Wu and et al,2017با استفاده از دادههاي فصلي  22كشور عضو سازمان
همكاري و توسعه اقتصادي طي دوره  1994تا  2013و با استفاده از مدل انتقال مﻼيم تابلويي

به بررسي نقش بدهي دولت در درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند .محققين با در نظر گرفتن
متغير بدهي دولت به عنوان متغير آستانه نشان دادند كه درجه عبور نرخ ارز در رژيم اول
)بدهي پايين دولت( و رژيم دوم )بدهي باﻻي د ولت( به ترتيب برابر با  16و  13درصد مي باشد.
دمندونچا و تيبرتو)  ،(De Mendonça and Tiberto,2017با استفاده از دادههاي  114كشور

درحالتوسعه طي دوره  1990تا  2013و با بهكارگيري روش گشتاورهاي تعميميافته و با در
نظر گرفتن نوسانات تورمي و اعتبار سياست پولي به برآورد درجه عبور نرخ ارز بر تورم

پرداختهاند .محققين جهت محاسبه درجه اعتبار سياست پولي از تفاوت انتظارات تورمي تا چهار
فصل و تورم هدفگذاري شده و در يك شاخص ديگر از توانايي بانك مركزي در هدايت تورم
به سمت تورم هدفگذاري شده استفاده كردند .محققين به اين نتيجه دست يافتند كه به

ميزاني كه سياست پولي بتواند انتظارات تورمي را ثابت و در سطح پايين نگه دارد ،درجه عبور

نرخ ارز به علت افزايش درجه اعتبار سياست پولي كاهش مييابد.
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لوپز ويﻼويسنسي و و ميقنون)  ،(López-Villavicencio& Mignon,2017با استفاده از

دادههاي فصلي كشورهاي نوظهور طي دوره  1994تا  2015و با به كارگيري روش گشتاورهاي
تعميم يافته و مدل اثرات ثابت ،به برآورد درجه عبور نرخ ارز پرداختهاند ،محققين در مطالعه
مذكور به اين نتيجه دست يافتند كه درجه عبور نرخ ارز در مدل اثرات ثابت بر قيمت واردات

و مصرفكننده در كشورهاي مذكور به ترتيب برابر با  40و  3/1درصد است ،همچنين درجه
عبور نرخ ارز در مدل گشتاورهاي تعميم يافته بر قيمت واردات و مصرفكننده در كشورهاي
مذكور به ترتيب برابر با  56و  3/5درصد است ،همچنين با افزايش اعتبار سياست پولي درجه

عبور نرخ ارز بر قيمت واردات و مصرفكننده كاهش مييابد.

كاسي و همكاران ) ،( Kassi et al.,2019با استفاده از دادههاي فصلي كشورهاي نوظهور و در حال

توسعه آسيايي طي دوره  1995تا  2016و با به كارگيري الگوي دادههاي تابلويي به برآورد درجه عبور
نرخ ارز پرداختهاند ،محققين در مطالعه مذكور به اين نتيجه دست يافتند كه درجه عبور نرخ ارز در

كشورهاي درحال توسعه آسيايي  67درصد و در كشورهاي نوظهور آسيايي  90درصد است.

همچنين عدم تقارن در اثرگذاري تقويت و تضعيف ارزش پول ملي در سطح قيمتها وجود دارد.

چن و همكاران) ،(Chen et al, 2019با استفاده از دادههاي ماهانه  23كشور اروپايي طي

دوره  1994تا  2015و با به كارگيري روش حداقل مربعات معمولي تابلويي و روش گشتاورهاي

تعميم يافته آستانهاي به برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قيمت خرده فروشي گازوئيل پرداختهاند،

نتايج تحقيق مذكور نشان داد كه درجه عبور نرخ ارز در مدل حداقل مربعات معمولي تابلويي

برابر با  44درصد است ،همچنين با در نظر گرفتن حجم تجارت به عنوان متغير آستانه،
در اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت گازوئيل عدم تقارن وجود دارد.
چو ) ،(Chou,2019با استف اده از دادههاي فصلي  16كشور پيشرفته اروپايي طي دوره زماني

 1976تا  2016و با بهكارگيري رگرسيون كوانتايل و الگوي دادههاي تابلويي ،به برآورد درجه

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز بر قيمت واردات پرداخته است .نتايج مطالعه
مذكور نشان داد كه متوسط درجه عبور نرخ ارز در بلندمدت تقريباً  21درصد و اين مقدار در

طي زمان متغير بوده است ،به نحويكه درجه عبور نرخ ارز در دهه  1980ميﻼدي بيشتر از
دهه  1990ميﻼدي و سالهاي  2000بوده است.

216

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 230 -207

 -3-3جمعبندي مطالعات و بيان نوآوري تحقيق

مطالعات مختلفي در زمينه درجه عبور نرخ ارز در مطالعات داخلي و خارجي انجام گرفته

است ،اما تأكيد مطالعات اخير در حوزه درجه عبور نرخ ارز بر غيرخطي بودن و متغير در طي
زمان بودن درجه عبور نرخ ارز است .بهطور مثال رحيمي و خداويسي 1در دو مطالعه متفاوت
نشان دادند كه درجه عبور نرخ ارز با توجه به شرايط جهاني شدن و درجه اعتبار سياست پولي
متفاوت است .اين درحالي است كه عوامل كﻼن اقتصادي در طي زمان متغير هستند و اقتصاد

كشورها و اقتصاد جهاني با انواع نوسانات ،شوكها و تغييرات مواجه است ،از آنجا كه درجه
عبور نرخ ارز تحت تأثير متغيرهاي كﻼن اقتصادي است ،درنتيجه به علت تغيير و نوسان

متغيرهاي كﻼن اقتصادي درجه عبور نرخ ارز نيز تغيير خواهد كرد ،اين موضوع در مطالعات

اخير همانند مطالعه اوزكان و اردن 2و چو 3نيز قابل مشاهده است .هر يك از محققين مذكور
نشان دادند كه درجه عبور نرخ ارز در طي زمان متغير است ،لذا در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده
از الگوي گشتاورهاي تعميم يافته درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ و متوسط

محاسبه خواهد شد و سپس با استفاده از يك مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در

طي زمان درجه عبور نرخ ارز در طي زمان براي دو گروه از كشورهاي مذكور محاسبه خواهد
شد .مدل مذكور توسط لي و همكاران 4معرفي شده است كه در بررسي و برآورد درجه عبور
نرخ ارز در هيچ يك از مطالعات مورد استفاده قرار نگرفته است و داراي ويژگيهاي برجسته

نسبت به ساير مدلها است كه در ادامه توضيح داده ميشود.
 .1نك :رحيمي و خداويسي.1398 ،

 .2تفاوت اصلي مطالعه حاضر با مطالعه اوزكان و اوردن )(Ozkan & Erden,2015در اين است كه اوزكان و اوردن جهت برآورد

درجة عبور نرخ ارز متغير در طي زمان از يك روش سري زماني استفاده كردهاند ) DCC − GARCHزمان متغير( .آنها با استفاده
از دادههاي  88كشور مختلف ،درجة عبور متغير در طي زمان را براي هر كشور به صورت جداگانه محاسبه كردهاند و سپس
با متوسط گيري از درجة عبور نرخ ارز  88كشور ،درجة عبور نرخ ارز متغير در طي زمان را براي اين تعداد كشور گزارش
كردهاند .اما در مطالعه حاضر از يك مدل تابلويي )مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان( جهت برآورد

درجة عبور نرخ ارز در طي زمان استفاده ميشود كه يكي از جديدترين روشها در مدلهاي تابلويي ميباشد ،همچنين با

تقسيم كشورها به كشورهاي با درآمد سرانة باﻻ و متوسط ،نتايج براي هر دو گروه از كشورها به صورت جداگانه گزارش
ميشود تا تأثيرگروهبندي كشورها از لحاظ درآمدي در اثرگذاري بر درجة عبور نرخ ارز نيز مشخص گردد ،لذا روش مطالعه،

تعداد و نوع تقسيم بندي كشورهاي مطالعه حاضر از تفاوتهاي اصلي مطالعه حاضر با مطالعه اوزكان و اوردن  2015ميباشد.

3. see: Chou ,2019.
4. see:Li et al,2011.
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 -4الگو ،دادهها و روش پژوهش
 -1-4معرفي الگوي مورد استفاده

در الگوي تجربي مورد استفاده در پژوهش حاضر بر اساس پيشينه تحقيق ،مباني نظري

به صورت زير تصريح ميگردد.
)(1
در رابطـه باﻻ

+

+

لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده به قيمت ثابت سال ،2010

لگاريتم نرخ اسمي ارز،
ثابت سال ،2010

+

+

=

لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت

لگاريتم باز بودن تجاري كه به صورت درصدي از حجم تجارت

)واردات و صادرات( نسبت به توليد ناخالص داخلي است .همچنين

اثرات ثابت مقاطع و

نيز جزء خطا است.
 -2-4معرفي دادههاي مورد استفاده

دادههاي مربوط به شاخص قيمت مصرفكننده ،توليد ناخالص داخلي سرانه ،نرخ ارز و درجه

باز بودن تجاري از سايت بانك جهاني استخراج شدهاند .همچنين تعداد كل كشورهاي مورد

استفاده  59كشور مختلف جهان است كه با توجه به تقسيمبندي بانك جهاني 59 ،كشور به

دو گروه كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه باﻻ تقسيم شدند .لذا مدل مورد
استفاده يك بار براي مجموع كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و بار ديگر براي كشورهاي با

درآمد سرانه باﻻ تخمين زده ميشود.

 -1-2-4مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان

طي دو دهه اخير استفاده از مدل دادههاي تابلويي مورد توجه بسياري از محققان در رشتههاي

مختلفي ازجمله اقتصاد ،مالي و زيست شناسي قرار گرفت ،اين موضوع ازآنجا اهميت مييابد

كه مدلهاي تابلويي به خاطر ويژگيهاي برجسته ،محقق را قادر ميسازد كه اوﻻً مدلهاي

پيچيده را تخمين بزند و ثانياً اطﻼعاتي از تخمين اين مدلها استخراج كند كه به دست آوردن
اين اطﻼعات از مدلهاي سري زماني و مقطعي بسيار سخت است .طي چند دهه اخير ،به

علت تمركزمحققان بر روي مدلهاي خطي و غيرخطي پارامتريك تابلويي ،ادبيات غني در
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اين حوزه وجود دارد 1.اين در حالي است كه ممكن است مدل پارامتريك با مشكل تصريح
نادرست مدل )فرم تبعي غلط( مواجه باشد .از سويي ديگر تخمين زنهاي به دست آمده از فرم

تبعي غلط عموماً ناسازگار خواهند بود .جهت رفع چنين مشكلي ،انواع مدلهاي ناپارامتريك
ارائهشده است.

عموماً اعتقاد اقتصاددانان در اين راستا است كه افزايش نرخ ارز منجربه افزايش قيمتهاي

داخلي)مصرفكننده و واردات( ميشود .مشكل افزايش قيمتها يك دغدغه اصلي در
بسياري از اقتصادهاي جهان است ،بنابراين مدلسازي تورم از اهميت بسيار زيادي برخوردار

است .از سويي تحقيقات گائو و هاوتورن 2نشان داد كه روند خطي پارامتري برخي از
متغيرهاي اقتصادي به خوبي رفتار دادههاي اقتصادي را نشان نمي دهد و روند غيرپارامتري
متغيرهاي اقتصادي از اين جهت اهميت ويژهاي يافته است .يكي از ويژگي هاي اصلي مدل
روند غيرپارامتري اين است كه به محقق امكان ميدهد تا دادهها با توجه به انتخاب شكل

روند براي خودشان در مورد خودشان صحبت و اظهار نظر كنند .مدلهاي سري زماني

پارامتريك و ناپارامتريك متغير در طي زمان به طور گستردهاي توسط محققان گسترش و
معرفي شدهاند ،اما در زمينه مدلهاي تابلويي كارهاي بسيار كمي انجام گرفته است.اخيراً
رابينسون 3يك مدل زمان متغير را برا يداده هايتابلويي كه وابستگي مقطعي در آن گنجانيده

شده است را معرفي كرد .در مطالعه حاضر از مدل ارائه و بسط دادهشده توسط لي و همكاران

4

استفاده ميشود.

فرم كلي مدل ناپارامتريك دادههاي تابلويي با ضرايب متغير در طي زمان كه توسط لي و

همكاران 5ارائهشده است به صورت زير است:
)(2

معادله باﻻ را در فرم زير نيز ميتوان تصريح كرد.

+α +e

,

β,X

=f +

1. see also: Baltagi, (1995), Arellano, (2003) and Hsiao, (2003).
2. see:Gao and Hawthorne,2006.
3. see:Robinson,2011.
4. see:Li et al,2011.
5. see:Li et al,2011.
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)(3
در معادله باﻻ ⊺  Xو  βبه صورت زير تعريف ميشوند.
)(4

, = 1 …,

⊺

, …….., β ,

= f + X⊺ β ⊺ + α + e
⊺

β = β
= 1 ….,
,

= X

, ……..,

در معادله باﻻ و مدل ناپارامتريك دادههاي تابلويي با ضرايب متغير در طي زمان تمامي

β

ها و  fاز يك تابع ناشناخته تبعيت ميكنند α .نشاندهنده اثرات مقطعي غي رقابل مشاهده

است e .مانا و به طور ضعيف با هر مقطع وابسته و مستقل از متغيرهاي توضيحي و اثرات
مقطعي است .نشاندهنده مقطع و نيز دوره زماني را نشان ميدهد.

معادله  3مدل اثرات ثابت ناميده ميشود ،زماني كه  αبا متغيرهاي توضيحي

,

 Xيك

رابطه همبستگي با ساختار نامعلوم داشته باشد و زماني مدل اثرات تصادفي خواهد بود كه

α

با متغيرهاي توضيحي  X ,رابطه همبستگي نداشته باشد .از سويي مدل شماره  3ميتواند انواع
مدلهاي ناپارامتريك را شامل شود.

 -1زماني كه  β ,در طي زمان متغير نباشد ،مدل نيمهپارامتريك با روند متغير در طي زمان

و با وجود اثرات ثابت خواهد بود.

 -2زماني كه  fدر طي زمان متغير نباشد ،مدل نيمهپارامتريك با ضرايب متغير در طي زمان

و با وجود اثرات ثابت خواهد بود.

 -3اگر  0 ) β , = 0بردار  dبعدي تهي است( ،مدل  3به يك مدل نيمهپارامتريك

ارائهشده توسط رابينسون 1تبديل ميشود.

 -4چنانچه  β ,و  fدر طي زمان ثابت باشند ،مدل مذكور به مدل ناپارامتريك با اثرات

ثابت تبديل ميشود.

هدف اصلي در مطالعه حاضر و تخمين مدل شماره 3برآورد  fو  β ,است .به نحوي كه هر

دو پارامتر از توابع زير تبعيت ميكنند.
)(5

= 1, … . ,

,

β, =β

= f
1. see:Robinson,2011.
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طبق رابطه باﻻ ،متغير روند )  ( 0و ضرايب متغيرهاي توضيحي )

ناشناخته تبعيت ميكنند(Li et al., 2011: 387-389) .

0

( از يك تابع مﻼيم

 -5نتايج تجربي پژوهش
 -1-5درجه انباشتگي متغيرها

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه مطابق با آزمونهاي ايم پسران شين ADF ،فيشر و

pp

فيشر تمامي متغيرهاي مورد استفاده براي كشورهاي با درآمد سرانه متوسط داراي ريشه واحد
هستند ،اما مطابق با آزمون لوينلين چو متغيرهاي لگاريتم قيمت مصرفكننده و نرخ ارز مانا و

متغيرهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه و درجه باز بودن اقتصادي داراي ريشه واحد
هستند.

جدول ):(1كشورهاي با درآمد سرانه متوسط
لوينلين چو

ايم پسران شين

)I(0

)I(1

 ADFفيشر
)I(1

 ppفيشر
)I(1

)I(0

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

متغير

مأخذ :نتايج تحقيق

نتايج جدول  2براي كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ نشان ميدهد كه مطابق با آزمونهاي ايم

پسران شين ADF ،فيشر pp ،فيشر و لوينلين چو برخي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق
براي كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ مانا و برخي ديگر داراي ريشه واحد هستند.
جدول):(2كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ
لوينلين چو

ايم پسران شين

)I(0

)I(1

 ADFفيشر
)I(0

 ppفيشر

)I(1

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

مأخذ :نتايج تحقيق

)I(0

متغير
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 -2-5درجه همانباشتگي متغيرها

نتايج آزمونهاي ريشه واحد در قسمت قبلي نشان داد كه متغيرهاي مورد استفاده در برخي

داراي ريشه واحد و برخي نيز مانا هستند ،لذا جهت اطمينان از وجود رابطه همانباشتگي بين
متغيرها تحقيق از آزمون همانباشتگي كائو استفاده ميشود .نتايج جدول  3حاكي از آن است

كه با توجه به رد فرض اچ صفر )مبني بر عدم وجود رابطه هم انباشتگي بين متغيرهاي تحقيق(،
متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق براي هر دو گروه از كشورها داراي رابطه همانباشته هستند
و رگرسيون تخمين زده شده نميتواند كاذب باشد.

جدول ): (3آزمون همانباشتگي كائو
ارزش احتمال

مقدار آزمون

0/000

-4/52

كشورهاي با درآمد سرانه متوسط

0/000

-7/27

كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ

مأخذ :نتايج تحقيق

 -3-5درجه عبور نرخ ارز :مدل گشتاورهاي تعميميافته

نتايج آزمون همانباشتگي كائو نشان داد كه رگرسيون تخمين زده شده با متغيرهاي مورد

استفاده براي هر دو گروه از كشورها با درآمد سرانه متوسط و باﻻ كاذب نيست و بين متغيرهاي
مذكور رابطه همانباشتگي وجود دارد ،لذا با استفاده از مدل گشتاورهاي تعميم يافته ،الگوي
مورد استفاده در تحقيق براي هر دو گروه از كشورها تخمين زده شد كه نتايج آن در جدول

شماره  4گزارش شده است.

جدول):(4نتايج مدل گشتاورهاي تعميم يافته
كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ

كشورهاي با درآمد سرانه متوسط

)0/748 (0/000

)0/813 (0/000

)0/165 (0/000

)0/141 (0/000

)0/228 (0/000

)0/105 (0/000

)0/050 (0/000

)0/049 (0/000

)18/00 (0/388

)37/49 (0/446

مأخذ :نتايج تحقيق

متغير
−1

آزمون سارگان
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نتايج جدول  4نشان ميدهد كه متغير باوقفه لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده )

−1

(

بيشترين تأثير را بر شاخص قيمت مصرفكننده در بين متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق

دارد .به نحوي كه متغير باوقفه لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده در كشورهاي با درآمد
سرانه متوسط و باﻻ داراي ضريب  0/813و  0/748است .متغير نرخ ارز نيز در كشورهاي با

درآمد سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب داراي ضريب  0/141و  0/165است ،اين بدان معنا است

كه درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب برابر با  14درصد
و  16درصد است .همچنين لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه و لگاريتم باز بودن تجاري

تأثير مثبت و معناداري بر لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده دارند .اين بدان معنا است كه با

افزايش توليد ناخالص داخلي و به علت افزايش تقاضاي داخلي براي كاﻻهاي داخلي )طبق
ديدگاه فشار تقاضا( ،قيمتهاي داخلي افزايش مييابد )نتي جهاي كه در مطالعات باهارام شاه و

همكاران 1و سادات حسيني و همكاران 2نيز به دست آمده است(.به عبارت ديگر با افزايش
يك درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باﻻ ،لگاريتم
شاخص قيمت مصرفكننده به ترتيب به ميزان  0/105درصد و  0/228درصد افزايش مييابد.

طبق ديدگاه نظري ،هيچ توافق خاصي در رابطه با نحوه تأثير جهاني شدن و باز بودن تجاري

بر تورم وجود ندارد .از يك سو طبق ديدگاه موافقان جهاني شدن ،افزايش باز بودن تجاري به

علت ايجاد يك فضاي رقابتي براي توليدكنندگان ،رشد بهرهوري و كاهش فشارهاي دستمزد
بخش خصوصي براي كشورها ،ميتواند منجر به كاهش تورم شود ،اين تحليل كه اولين بار
توسط راگاف 3مطرح شد و سپس توسط رومر

4

گسترش يافت ،تاكيد دارد كه هر چه يك اقتصاد بازتر باشد داراي يك منحني فيلي پس تندتر

خواهد بود .به نحوي كه تورم در كشورهاي بزرگ و بستهتر بيشتر است .اما در طرف مقابل و
طبق ديدگاه مخالف جهاني شدن ،اقتصاددانان معتقد هستند كه با افزايش درجه باز بودن

تجاري ،كارايي سياست پولي پيشبيني نشده كاهش يابد و اين سياستها در يك اقتصاد بازتر
منجر به افزايش قيمتها ميشود .همچنين با افزايش درجه باز بودن تجاري چون اقتصاد

 .2نك :سادات حسيني و همكاران.1397 ،

1. see:Baharumshah et al,2017.
3. see:Rogoff,1985.
4. see:Romer,1993.
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كشورها تحت تأثير تورم خارجي نيز قرار ميگيرد ،نوسانات اقتصاد جهاني به اقتصاد كشورها
انتقال يافته و ميتواند منجر به افزايش قيمتهاي داخلي شود .از سويي ديگر ،باز بودن تجاري

از طريق تأثير منفي كه بر رشد اقتصادي ميگذارد و منجر به افزايش نابرابري درآمدي ميشود،
ميتواند منجر به تورم شود .اين اختﻼف نظر در مطالعات تجربي نيز قابلمشاهده است به

نحوي كه ،لين و قيان ،1هنيف و بتول ،2وين و كرستينق 3و صميمي و همكاران 4به اين نتيجه

دست يافتند كه افزايش درجة باز بودن اقتصاد تأثير منفي بر تورم دارد.

از سويي ديگركيم و بﻼدي ،5زكريا 6و رحيمي و خداويسي 7به اين نتيجه دست يافتند كه افزايش

درجه باز بودن اقتصاد تأثيرمثبت بر قيمتهاي داخلي دارد .اين در حالي است كه در مطالعه حاضر
نيز رابطه مثبت بين باز بودن تجاري و قيمتهاي مصرفكننده حاصلشده است ،زيرا با افزايش

يك درصدي درجه باز بودن تجاري در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باﻻ ،لگاريتم شاخص
قيمت مصرفكننده به ترتيب به ميزان  0 /049درصد و  0/05درصد افزايش مييابد.

همچنين با توجه به مقدارآماره آزمون سارگان و ارزش احتمال ،فرض اچ صفر تأييد ميشود

كه نشان ميدهد متغيرهاي ابزاري استفادهشده از اعتبار كافي برخوردار هستند.

 -4-5درجه عبور نرخ ارز :مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان

در قسمت قبلي درجه عبور نرخ ارز با استفاده از يك مدل پارامتريك برآورد شد ،اين در حالي

است كه در مدلهاي ناپارامتريك ،فرم تابعي پارامترهاي تخميني از قبل مشخص نيست و

اين اجازه به خود متغيرها داده ميشود كه در مورد ارتباط بين خود صحبت و اظهار نظر كنند.
از سويي با توجه به اينكه اقتصاد كشورهاي جهان و در حالت كلي اقتصاد جهاني يك سيستم
پويا و متحرك است و در معرض نوسانات و شوكهاي مختلفي طي سالهاي  1980تا 2018

قرار گرفته است ،درنتيجه اين تغيير ساختار اقتصادي ملي و جهاني كشورها ،درجه عبور نرخ

ارز كه تحت تأثير عوامل اقتصادي مختلفي است ،در طي زمان تغيير خواهد كرد ،لذا مدل مورد

 .7نك :رحيمي و خداويسي.1398 ،

1. see:Lane and Gian,2006.
2. see:Hanif and Batool,2006.
3. see:Wynne and Kersting2007.
4. see:Samimi et al,2012
5. see:Kim and Beladi,2005.
6. see:Zakaria,2010.
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استفاده براي هر دو گروه از كشورهاي مورد مطالعه در قالب الگوي ناپارامتريك تابلويي با

پارامترهاي متغير در طي زمان تخمين زده شد و كشش لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده
نسبت به لگاريتم نرخ ارز كه همان درجه عبور نرخ ارز است به صورت متغير در طي زمان

حاصل شد كه درجه عبور متغير در طي زمان نرخ ارز به قيمتهاي مصرفكننده در كشورهاي
با درآمد سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب در شكل شماره  1و  2گزارش شده است.

شكل ) : (1درجه عبور متغير در طي زمان :كشورهاي با درآمد سرانه متوسط
منبع :يافتههاي پژوهش

شكل شماره  1نشان ميدهد كه درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط در

طي زمان متغير بوده است و با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني اين مقدار در كشورهاي مذكور
تغيير پيدا كرده است ،قابل ذكر است كه با دقت در شكل شماره يك ميتوان استنباط كرد كه
درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط طي دوره  1980تا  2018شكلي  Uمانند

داشته است ،به نحوي كه اين مقدار طي دهه  1980ميﻼدي در حداكثر مقدار خود قرار داشته
و از دهه  90ميﻼدي تا سال  2005ميﻼدي تقريباً كاهش يافته است و پس از سال 2015
دوباره افزايش يافته است و از سال  2012تا  2018تقريباً در مقدار  60درصد قرار گرفته است.
شكل شماره  2كه درجه عبور نرخ ارز متغير در طي زمان بر شاخص قيمت مصرفكننده در
كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ را نشان ميدهد ،حاكي از آن است كه طي دهه  1980ميﻼدي
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درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ در حداكثر مقدار خود قرار داشته است و
از سال  1993اين مقدار كاهش يافته است و طي سالهاي  2000ميﻼدي به طور ميانگين به
مقدار  20درصد رسيده است.

شكل ): (2درجه عبور متغير در طي زمان :كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ
منبع :يافتههاي پژوهش

 -6جمعبندي و نتيجهگيري

جهت بررسي و برآورد درجه عبور نرخ ارز بر قيمتهاي مصرفكننده در كشورهاي با درآمد

سرانه متوسط و باﻻ از دادههاي  59كشور مختلف جهان استفاده شد .به نحوي كه جهت
بررسي درجه انباشتگي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق از آزمونهاي ريشه واحد لوينلين

چو ،ايم پسران شين ADF ،فيشر و PPفيشر استفاده شد ،نتايج آزمونهاي ريشه واحد نشان
داد كه متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق يا داراي ريشه واحد و يا مانا هستند ،لذا در ادامه

جهت اطمينان از رابطه همانباشتگي متغيرها از آزمون كائو استفاده شد كه نتايج آزمون مذكور
نشان داد كه رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق وجود دارد و رگرسيون

تخمين زده شده بين متغيرها مورد استفاده نميتواند كاذب باشد و نتايج به دست آمده داراي
اعتبار خواهد بود.
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پس از اطمينان از عدم وجود رگرسيون كاذب بين متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق ،مدل

مورد استفاده با استفاده از الگوي گشتاورهاي تعميم يافته تخمين زده شد و نتايج حاصل براي
هر دو گروه از كشورها نشان داد كه متغير باوقفه لگاريتم شاخص قيمت مصرفكننده بيشترين

تأثير را بر شاخص قيمت مصرفكننده دارد ،از سويي متغير توليد ناخالص داخلي سرانه و باز
بودن تجاري منجر به افزايش سطح قيمتها در هر دو گروه از كشورها ميشود ،به نحوي كه

كشش شاخص قيمت مصرفكننده نسبت به توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي با درآمد
سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب برابر با  0/105و  0/228است ،همچنين كشور شاخص قيمت

مصرفكننده نسبت به باز بودن تجاري در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب

برابر با  0/049و  0/050است .همچنين كشش شاخص قيمت مصرفكننده نسبت به نرخ ارز
در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باﻻ به ترتيب برابر با  0/141و  0/165است ،اين بدان

معنا است كه درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط  14درصد و در كشورهاي

با درآمد سرانه  16درصد است.
مدل مورد استفاده در قالب يك مدل ناپارامتريك تابلويي با پارامترهاي متغير در طي زمان

تخمين زده شد ،تا به بررسي دقيق نحوه ارتباط شاخص قيمت مصرفكننده و نرخ ارز پرداخته
شد ،مدل مذكور دو ويژگي برجسته نسبت به ساير مدلها دارد ،يك؛ شكل تابعي پارامترهاي

تخميني برخﻼف مدلهاي پارامتريك از قبل مشخص نيست و داراي يك فرم ناشناخته است.
دو؛ پارامترهاي تخميني ثابت نيستند و در طي زمان متغير هستند .نتايج مدل مذكور نشان داد

كه كشش شاخص قيمت مصرفكننده نسبت به نرخ ارز در طي ز مان متغير است و با توجه
به ويژگي ،ساختار و اتفاقات اقتصاد جهاني اين مقدار تغيير پيدا كرده است ،به نحوي كه در
كشورهاي با درآمد سرانه متوسط نوع ارتباط بين شاخص قيمت مصرفكننده و نرخ ارز در
طي زمان )بين سالها  1980تا  U (2018شكل است ،به نحوي كه طي دهه  1980ميﻼدي

به بيشترين مقدار خود رسيده است و از دهه  1990ميﻼدي تا سال  2005كاهش يافته و پس

از سال  2005دوباره افزايش يافته است و به مقدار  60درصد رسيده است .اما در مورد
كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ ،درجه عبور نرخ ارز طي دهه  1980ميﻼدي تا سال 1993

روندي صعودي دا شته است اما پس از سال  1993روند نزولي به خود گرفته و طي سالهاي
 2000ميﻼدي تا  2018ميﻼدي حول مقدار  20درصد نوسان داشته است ،قابل ذكر است كه
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روند درجه عبور نرخ ارز در اين كشورها بيشتر شبيه Uمعكوس بوده است .لذا پيشنهاد سياستي
مطالعه حاضر اين است كه اوﻻً ،چون درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه باﻻ و
متوسط )ايران جزء كشورهاي با درآمد سرانه متوسط است( در طي زمان متغير است،

سياستگذاران كﻼن اقتصادي بايستي دقت كافي به اين موضوع داشته باشند كه اثر سياست-

هاي اقتصادي باﻷخص سياستهاي پولي تحت تأثير درجه عبور نرخ ارز است ،بنابراين با

تغيير درجه عبور نرخ ارز ميزان اثرگذاري سياست پولي نيز تغيير خواهد كرد ،لذا سي استگذار

اقتصادي هنگام اجراي سياست پولي بايستي از وضعيت درجه عبور نرخ ارز اطﻼعات كاملي
داشته باشد .دوم اينكه بعد از سال  2005در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط ازجمله ايران

بهطور متوسط درجه عبور نرخ ارز افزايشيافته است ) ازآنجاكه جهانيشدن بهطور متوسط در
سالهاي اخير در تمامي كشورهاي جهان در حال افزايش بوده است( ،اين بدان معنا است كه

طي  15سال گذشته فرآيند جهانيشدن و ادغامهاي جهاني ميتواند از عواملي باشد كه منجر
به افزايش درجه عبور نرخ ارز در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط شده است ،لذا براي

كشورهاي با درآمد سرانه متوسط ،سياستهاي هدف گذاري تورم و افزايش درجه اعتبار سياست
پولي جهت كاهش درجه عبور نرخ ارز در پروسه جهانيشدن توصيه ميشود.
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