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چکيده
این تحقیق در پی اندازهگیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای مختلف و تورم در ای ران
است .بدین منظور ،از مدل قیمت تعدیل ج دول داده -س تانده ،ک در آن کااله ای واردات ی ب دو
دست نهادههای واسط ای و کاالهای نهایی تقسیم م یش وند ،اس تااده ش د .نت ایج تحقی ق نش ان
میدهد هنگامی ک همة اجزای ارزش افزوده تع دیل نم یش وند ،محص والت گ روه «ماش ینآالت و
تجهیزات» ،ک بیشترین سهم واردات را در نهادههای کاالها دارد ،بیشترین اف زای قیم ت را داش ت
است .اما ،هنگامی ک همة اجزای ارزش افزوده تعدیل میشوند ،اختالف درخور توجهی بین ش اخص
قیمت کاالهای مختلف وجود ندارد و همة آنها ب همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مص رفکنن ده
تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراهاند.
طبقهبندي

:

F31, E31, C67 JEL

واژههاي کليدي :ایران ،تحلیل داده -ستانده ،شاخص قیمته ا ،عب ور ن رخ ارز ،م دل قیم ت
تعدیل جدول.

* نویسندة مسئول ،تلان011- 35342550 :

640

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،3پایيز 1394

مقدمه
آثار نوسانات نرخ ارز بر سطح قیمتها و ت ورم یي ی از بح ه ای اقتص ادی اس ت ک
اقتصاددانهای حوزة اقتصاد کالن بدان توج کرده ان د .تغیی رات ن رخ ارز س ب تغیی ر
قیمت کاالها و خدمات میشود؛ میزان این تغییر ب مق دار عب ور ن رخ ارز بس تگی دارد.
عبور نرخ ارز ب صورت درصد تغییر قیمت کاالهای وارداتی بر حس ارزش پ ول کش ور
واردکننده در نتیجة یک درص د تغیی ر در ن رخ براب ری پ ول کش ورهای ص ادرکننده و
واردکننده تعریف میشود (گلدبرگ و میشل .)1997 ،1با ای ن ح ال ،عب ور ن رخ ارز ب
قیمتهای داخلی و تورم نی ز توج برخ ی از محقق ان را ب خ ود جل ک رده اس ت
(ساهمینان2002 ،2؛ تاختامانوا2008 ،3؛ شینتانی و همياران2013 ،4؛ گُ .)2013 ،5
با توج ب وابستگی تولیدات و مص ارف داخل ی ب واردات ،ن رخ ارز یي ی از عوام ل
تعیینکنندة قیمت مواد اولی  ،کاالهای واسط ای ،تجهیزات سرمای ای و دیگ ر کااله ای
نهایی ب شمار میرود .بدین ترتی  ،تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت کاالهای واردات ی راه
خود را ب قیمت تولیدات داخل ی و واردات ی ب از م یکن د .بن ابراین ،عب ور ن رخ ارز ب
قیمتهای داخلی و تورم هنگامی اتااق میافتد ک تغییر ارزش پول ملی س طح عم ومی
قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
ب رغم تورم دورقمی در سطح عم ومی قیم ته ا در ای ران ،ن رخ ارز در ده ة 1380
چندان تغییر نيرده است .با این حال ،تحرکات سیاسی و تشدید تحریمهای اقتصادی در
سالهای آغازین دهة  1390سب شده است تا نرخ برابری دالر از ح دود  12000ری ال
ب  38000ریال هم برسد؛ یعنی اندکی بی از س براب ر اف زای یافت اس ت .اگرچ
قیمتهای داخلی تابع عوامل دیگری نیز است ب خصوص چسبندگی قیم ته ا موج
میشود تا کاه نرخ ارز معموالً ب آهستگی و با ت أخیر در قیم ته ای داخل ی ه اهر
شود نرخ ارز هنگامی ک افزای مییابد با سرعت بیشتری قیمتهای داخل ی را تح ت
تأثیر قرار میدهد.
1. Goldberg & Michel
2. Sahminan
3. Takhtamanova
4. Shintani et al.
5. Ghosh
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این تحقیق بر آن است تا عبور نرخ ارز و تأثیر تغییرات آن بر شاخص قیمت کاالها و
تورم را با استااده از روش داده -ستانده بررسی کند .بدین منظور ،از مدل قیمت تع دیل
جدول 1استااده میشود .یيی از خصوصیات این مدل ،در مقایس ب ا م دله ای قبل ی،
تايیک واردات ب واردات نهایی و واسط ای است .از ویژگیهای دیگر ای ن م دل ،امي ان
تعدیل اجزای ارزش افزوده ب همراه تغییر قیمتهای داخلی است .امي ان کنارگذاش تن
دیگر عوامل مؤثر بر شاخص قیمت ،نظیر سیاستهای بانيی و تغییر در سطح یا ترکی
تقاضا ،ک میتواند در تشدید یا تخایف تغییرات نرخ ارز مؤثر باشد ،از ویژگیهای دیگ ر
این مدل اس ت .امي ان بررس ی تحقی ق در س طح بخ ه ای اقتص ادی ه م از دیگ ر
ویژگیهای این روش در مقایس با سایر روشهای مورد استااده در تحقیقات انجامش ده
در ایران است.
مبانی نظري
تغییرات نرخ ارز ممين است سب جاب جایی تولیدات داخلی با کاالهای واردات ی ش ود.
صرف نظر از این جاب جاییها و تعدیل دیرتر کاه نرخ ارز در مقایس با افزای آن ،ب
دلیل چسبندگی قیمتها ،معموالً عبور تغییرات نرخ ارز ب قیم ته ای داخل ی از س
طریق صورت میپذیرد .1 :قیم ت کااله ای مص رفی واردات ی؛  .2قیم ت م واد اولی و
کاالهای واسط ای وارداتی؛  .3تعدیل قیمت کاالی داخلی بر اساس ارزش پ ول خ ارجی
(ساهمینان .)2002 ،هر یک از این راهها بعداً آثاری در قیمت کااله ا و خ دمات داخل ی
خواهند داشت.
کاالهای وارداتی نهایی بخشی از سبد مصرفی خانوارهاس ت .ی ک تغیی ر در ن رخ ارز
ب سرعت قیمت کاالهای خریداریشده بر حس نرخ ارز را تغییر میدهد .با تغیی ر ن رخ
ارز ،واردکنندگان قیمت کاالهای وارداتی را ب ر حس پ ول داخل ی تع دیل م یکنن د.
بنابراین ،مصرفکنندگان باید قیمت دیگری برای خرید همان کاالها بپردازند.
تغییرات نرخ ارز از طریق مواد اولی و کاالهای واسط ای وارداتی هزینة ای ن م واد را
در تولید کاالهای داخلی تحت تأثیر قرار م یده د .تغیی ر ن رخ ارز نخس ت ،ب ص ورت
1. Table Adjustment Price (TAP) Model
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مستقیم ،هزینة تولید بخ های مصرفکنندة این مواد را تح ت ت أثیر ق رار م یده د و
تغییر قیمت تولیدات آنها را در پی دارد .تغییر قیمت تولیدات بخ های مصرفکنن دة
نهادههای وارداتی موج تغییر هزینة بخ های استاادهکننده از کاالها و خدمات آنه ا
میشود؛ اثر غیرمستقیم تغییر نرخ ارز انتقال آن ب قیم ت کااله ای بع دی اس ت .ای ن
روند ،ب دلیل ایني هر بار بخشی از آن ب وسیلة اجزای تقاضای نهایی جذب م یش ود،
تا آنجا ادام مییابد ک قابل اغماض تلقی شود.
دستة سوم از آثار تغییر نرخ ارز و ب تبع آن تغییر قیمت کاالهای وارداتی از طری ق س هم
عوامل اولیة تولید است ک در قال حقوق و دستمزد ،سهم صاحبان س رمای و مالی اته ا در
قیمت کاالها و خدمات هاهر میشود .این عوامل مؤثر بر قیمتها نخس ت ب منظ ور حا
وضعیت خود ب دلیل تغییر قیمت کاالهای وارداتی ب تع دیل س هم خ ود در تولی د اق دام
میکنند .اما ،در مراحل بعدی تع دیل ،ب ا تغیی ر به ای نه ادهه ای واردات ی و تغیی ر قیم ت
تولیدات داخلی ،دریافتیهای اسمی این عوامل (در قال تع دیل حق وق و دس تمزد ،س ود و
مالیات غیرمستقیم) همراه با تعدیل قیمت کاالها و خدمات تغییر م یکن د و س ب تش دید
تغییر قیمت ناشی از تغییرات نرخ ارز میشود.
مروري بر مطالعات انجامگرفته
دورنبوش ،)1987( 1با استااده از مدلهای سازمان صنعتی ،نحوة انتقال تغییرات نرخ ارز
ب شاخص قیمتها را بررسی کرد .در این مطالع  ،عوامل مؤثر در تغییرات قیمت نس بی
کاالها و قیمتهای داخلی بر حس میزان تمرکز بازار ،میزان واردات ،جانش ینی واردات
و تولیدات داخلی بررسی شده است .با توج ب آث ار متع دد ن رخ ارز ب ر قیم ته ا ،در
تحقیقاتی ک در این زمین انجام یافت  ،ب زوایای مختلفِ این آثار توج شده است:
در دست ای از این تحقیقات آثار تغییر نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی بررس ی ش ده اس ت.
مثالً ،مطالعة چوی و کوک )2008( 2در تخم ین می زان تغیی رات ن رخ ارز منتق لش ده ب
قیمتهای وارداتی آمریيا ،مطالعة بران آگوئر و همي اران )2012( 3در بررس ی مج دد عب ور
1. Dornbusch
2. Choi & Cook
3. Brun-Aguerre et al.
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نرخ ارز ب قیمتهای وارداتی و مطالعة مهرابی بش رآبادی و همي اران ( )1390درب ارة رابط ة
نرخ ارز با کاالهای وارداتی و صادراتی از این قسماند.
در دست ای دیگر از تحقیقات اثر تغییرات ن رخ ارز ب ر گ روهه ای ک االیی و بخ ه ای
اقتصادی و در دست ای دیگر تغییرات نرخ ارز ب ر ت ورم بررس ی ش ده اس ت .دِالت و ل وپز-
ویالویسنسیو )2012( 1آثار نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر قیمتها را در کوتاهمدت و بلندم دت
و الیم و الهیانی )2013( 2اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی را بررسی کردهاند.
و در دست ای دیگر از مطالعات هدفگذاری تورم در یک ب ازة زم انی مبن ای تعی ین
3
نرخ ارز و تأثیر آن بر عبور نرخ ارز قرار گرفت اس ت .تحقیق ات سیوس یر و آکاگالی ان
( )2010و اُدریا و همياران )2012( 4در این دست جای دارند؛ آنها تغییرات ن رخ ارز را
با توج ب هدفگذاری نرخ ارز بررسی کردهاند .بدین منظور ،تغییرات الزم نرخ ارز ب رای
رسیدن تورم ب سطح مطلوب (در بازهای از زمان) بررسی ش ده اس ت .ب دین ترتی  ،از
نرخ ارز اسمی ب عنوان ابزاری برای پایینآوردن یا کنترل تورم استااده شده است.
در یک جمعبندی کلی ،در این تحقیق عب ور ن رخ ارز ب ش اخص قیم ت کااله ا و
خدمات و تورم کل اقتصاد بررسی میشود .از ویژگیهای این تحقیق ،در مقایس با دیگر
تحقیقات انجامشده در کشور ،استااده از مدل داده -ستانده است ک امي ان مطالع در
سطح کاالها و خدمات مختلف را فراهم میسازد .از ویژگیهای دیگر این تحقیق تايیک
واردات ب دو بخ واردات واسط ای و نهایی است ک با توج ب خصوص یات ه ر ی ک
اميان مطالعة دقیقتر تأثیر تغییرات نرخ ارز را فراهم میسازد.
معرفی مدل تحقيق و منابع آماري
مدل تحقيق

برای اندازهگیری اثر تغییرات ن رخ ارز ب ر ش اخص قیم ت کااله ا از طری ق نه ادهه ای
واسط ای و کاالهای نه ایی واردات ی از م دل ش ریای ،)2012( 5ک اص ال ش دة روش
1. Delatte & López-Villavicencio
2. Aleem & Lahiani
3. Civcir & Akçağlayan
4. Odria et al.
5. Sharify
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تعدیل جدول شریای و سنچو )2011( 1است ،استااده میشود .این روش ،همانند دیگ ر
مدلهای قیمتی داده-ستانده ،بر فرضی هایی بنا ش ده ک ت أثیر ی ک ش وک اولی در
اجزای ارزش افزوده و واردات را بر مبنای تعدیل ميرر جدول داده -ستانده ان دازهگی ری
میکند .نهادههای واسط ای وارداتی ب صورت ميمل و کاالهای نهایی وارداتی ب ش يل
رقابتی در جدول ثبت میشود.
تغییرات نرخ ارز معموالً ب قیمت کاالهای وارداتی سرایت میکند .در این ص ورت ،س هم
هر یک از نهادههای اولیة کاالها تغییر میکند و ب تغییر ارزش کل نه ادهه ای ای ن ک االه ا
منجر میشود .برای نشاندادن این تغییرات ،اگر  I 1jشاخص قیمت  jامین کاال ب عل ت اث ر
مستقیم تغییرات نرخ ارز را نش ان ده د I 1j ،براب ر ب ا نس بت ارزش ک ل نه ادهه ای jام ین
محصول بعد از شوک اولی در نرخ ارز ب ارزش مشاب آن قبل از شوک اولی اس ت .ب ا ض رب
این ش اخص در س طر متن اهر آن در ج دول داده -س تاندة اولی  ،قیم ت محص ول  jام در
ستونهای مختلف تعدیل میشود .تعدیل سطری مرحل ة اول ج دول موج تغیی ر هزین ة
نهادههای واسط ای کاالهای مختلف میشود .عالوه ب ر ای ن ،ب رای تثبی ت س هم دارن دگان
عوامل اولیة تولید ،این تغییر میتواند ب وسیلة اجزای ارزش افزوده هم تشدید شود.
اگر همانند مرحلة اول I 2j ،نسبت ارزش جدید نهادهه ای ک ل  jام ین محص ول در
تيرار دوم تعدیل جدول ب مقدار مشاب در تيرار اول را نشان دهد ،با ضربکردن  I 2jدر
ارزش تولیدات سطر متناهر با  jامین محص ول ،تغیی رات جدی د در هزین ة ه ر ی ک از
نهادهها و اجزای تقاضای نهایی در جدول لحاظ میشود .این رون د ،ک ط ی آن ش وک
اولی  ،اقالم هزینة واسطة تولید ،تقاضای نهایی و ارزش افزودة کاالها و خ دمات را تغیی ر
میدهد ،ب دلیل ایني در هر مرحل بخشی از افزای قیمتها از طریق اجزای تقاض ای
نهایی جذب میشود ،دارای روندی میراست .یعنی مقدار شاخصها در هر مرحل نس بت
ب مرحلة قبلی کمتر میشود و ب یک میل میکن د .بن ابراین ،مراح ل تع دیل آن ق در
ادام مییابد تا همة شاخصهای حاصل از تعدیل هر مرحل نسبت ب مرحلة قب ل از آن
برای همة کاالها ب اندازة کافی ب عدد یک نزدیک شود؛ ب ط وری ک نتیج ة تع دیل
شوکها قابل اغماض باشد .نيتة درخور تأمل ایني تعدیالت جدول ب دلیل لحاظک ردن
1. Sharify & Sancho
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تغییرات حاصل از شوک اولی در قیمت عوامل واسط و نه ایی در ط ی زم ان اس ت .در
پایان ،با توج ب ایني برای مشاهدة تأثیر کامل شوک اولی اندازة تولیدات کااله ا ثاب ت
گرفت میشود ،با تقسیم ارزش نهادههای همة محصوالت در آخرین جدول تع دیلش ده
بر ارزش متناهر آنها در جدول اولی  ،شاخص قیمت همة محصوالت ب دست میآید.
فرایند تعدیل جدول ب صورت رابطة  1است:
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ک  T k 1و  T kب ترتی k-1امین و kامین مرحل از فرایند تعدیل ماتریسهای افرازشدة
جدول داده -ستانده است .اجزای این جدولها ،ک مشاب هم است ،بدین شر است:
ناحیة  T11k 1تا  T nnk 1متناهر با کاالهای واسط ای است ،بعد از آن تا  T nmk 1متناهر با
کاالهای نهایی است و س سطر آخر ماتریس هم ب ترتی دس تمزدها ،م ازاد عملی اتی و
خالص مالیات غیرمستقیم  T k 1را نشان میده د I k .م اتریس قط ری ش اخصه ا در
kامین مرحلة تعدیل است؛ اجزای آن  I kjهزینة واسطة ناشی از مصرف jام ین محص ول
را تعدیل میکند Bk ،Ak .و  Ckهم ب ترتی شاخص تعدیل دستمزدها ،م ازاد عملی اتی و
خالص مالیات غیرمستقیم در مرحلة kام است.
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رابطة  2نتیجة فرایندهای تعدیل جدول داده -ستاندة اولی ب جدول تعدیلش دة Tk

در اثر شوک قیمتی نرخ ارز را نشان میدهد:
 I k T 0

() 2

Tk  I 1  I 2  I 3 

 T 0جدول اولیة داده -ستانده و  I 1تا  Ikهم ب ترتی نشاندهندة ماتریسهای قط ری
ضرای تعدیل محصوالت و اجزای ارزش افزوده از اولین تا kامین مرحلة تعدیل است.
مشاب کاالها ،همان ط ور ک در م دله ای م ورد اس تااده ک ر ش ده اس ت ،اگ ر
دستمزدها هم ب وسیلة شاخص قیمت مصرفکننده 1تعدیل شوند ،مقدار ای ن ش اخص
در هر مرحل از تعدیل محاسب میشود .بدین منظور ،فرض میشود ک  gسهم کاالهای
داخلی از مصارف خانوارها باشد (رابطة  .)3در این صورت ،با تعمیم رابط ة الس پیرز ،ک
در اکثر متون اولیة اقتصاد کالن نظیر دورنبوش و فیشر )1984( 2آمده اس ت CPI ،ه ر
مرحل از رابطة  4حاصل میشود.
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 gو )  (1  gب ترتی سهم هزینة مصرفی خانوارها از تولیدات داخلی و وارداتی قب ل
0

از شوکِ وارد ب نرخ ارز را نشان میدهند Q ic .ب مقدار تولید داخلی کاالی  iدر مصرف
خانوارها اشاره میکند E .بیانگر شاخص نرخ ارز است و  Piو  Pi0ب ترتی قیمت محصول
 iبعد و قبل از شوک نرخ ارز و  Pi fشاخص قیم ت جه انی ب رای iام ین ک االی نه ایی
0

وارداتی بر حس پول خارجی را نشان میدهد M ic .بیانگر مقدار کاالی نهایی واردات ی
 iدر مصرف خانوارهاست.
)1. Consumer Price Index (CPI
2. Dornbusch& Fischer
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برای تعدیل مازاد عملیاتی صاحبان سرمای از شاخص قیم ت تولیدکنن ده 1اس تااده
میشود .بنابراین ،مقدار این شاخص ،ک با استااده از رابطة  5محاسب میش ود ،در ه ر
مرحل از تعدیل جدول محاسب و از آن ب جای  Bkدر رابطة  1استااده میشود.
() 5

n

Q

 Pi

0
i

 Pi

0
i

0

i 1
n

Q

PPI 

i 1

 Q i0مقدار تولیدات iامین محصول قبل از وقوع شوک نرخ ارز است.
و باالخره ،مقدار  Ckضری تعدیلکنندة مالی اته ای غیرمس تقیم اس ت ک از تقس یم
هزینة تولیدات هر مرحل از تعدیل قیمت ب مرحلة قبل از آن از رابط ة  6حاص ل م یش ود.
شایان کر است ک  Ckدارای رابطة  C k  1  tبا  tنرخ مالیات غیرمستقیم است.
.Ta kj 1  C k .Ta kj 1
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ب ترتی

مالی اته ای غیرمس تقیم ،یاران ،

نهادة واسط ای وارداتی ،مازاد عملیاتی ،دستمزدها و کل نهادهه ای واس ط ای داخل ی ب رای
محصول jام در kامین مرحلة تع دیل ج دولان د W jk 1 ، S jk 1 ، M jk 1 ، Su kj 1 ،Ta kj 1 .و
k 1
j

n

T
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هم ب موارد مشاب برای محصول jام در k-1امین مرحل از فراین د تع دیل ج دول

اشاره میکنند.
منابع آماري

منابع آماری این تحقیق جدول داده -ستاندة س ال  1380کش ور اس ت (مرک ز آم ار ای ران،
 .)1385این جدول ،ک ب قیمت تولیدکننده است ،آخ رین ج دول رس می و آم اری کش ور

)1. Producer Price Index (PPI
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ب شمار میرود .برای کاربرد مدل ،جدول داده -ستانده ب ش يل ج دول  1تنظ یم م یش ود
(بانوئی:)1391 ،
جدول  .1طرح کلی جدول داده -ستانده
تعامالت
واسط ای

مصارف
خانوار

دیگر تقاضاهای
نهایی

تولید
کل

کاالهای نهایی
وارداتی

عرضة
کل

اجزای ارزش
افزوده
واردات واسط ای
نهادة کل

ب دلیل در دسترس نبودن جدول کاال در کاال ،جدول  147محصولی سال  ،1380با
فرض «تينولوژی بخ » ،از جدولهای جذب و ساخت این س ال محاس ب ش ده اس ت.
ناحیة دوم جدول کاال در کاال از اطالعات تقاضای نهایی جدول مصرف تيمیل م یش ود.
برای محاسبة ناحیة سوم جدول کاال در کاال مشاب ناحی ة اول عم ل م یش ود؛ ب ا ای ن
تااوت ک ب جای استااده از جدول ج ذب ،از ارزش اف زودة ایجادش ده در بخ ه ای
مختلف جدول مصرف استااده می شود .جدول واردات کاال در کاال نیز مانند ناحیة اول و
ناحیة سوم محاسب میشود؛ با کسر واردات واسط از واردات کل واردات نه ایی حاص ل
میشود .ب منظور رعایت حجم این مطالع  ،جدول متقارن  147کاالیی ب دستآمده ،ب ا
توج ب شباهت کاالها ،در جدول کوچکتر با ابعاد  26کاالیی تجمیع میشود.
کاربرد مدل

این بخ ب تجزی و تحلیل نتایج حاصل از ب کارگیری مدل تحقیق با توج ب آمارهای
فوقالذکر اختصاص دارد .بدین منظور ،در قال س سناریو برآورد مدل بررسی میش ود.
1
نخست فرض میشود ک خالص مالی ات غیرمس تقیم ب ا ن رخ ث ابتی از ارزش تولی دات
شامل هزینة واس ط و اج زای ارزش اف زوده ب اس تثنای خ الص مالی ات غیرمس تقیم
محاسب میشود.
1. ad-valorem tax
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سناریوی اول با فرض عدم تعدیل اجزای ارزش افزوده است .بدین صورت ک حق وق
و دستمزد صاحبان کار و مازاد عملی اتی ص احبان س رمای ب ا اف زای قیم ت کااله ا و
خدمات تعدیل نمیشود .در سناریوی دوم فقط مازاد عملیاتی صاحبان سرمای ب ا توج
ب شاخص قیمت تولیدکننده تعدیل میشود و در سناریوی س وم حق وق و دس تمزد ب ا
توج ب شاخص قیمت مصرف کنن ده و م ازاد عملی اتی ص احبان س رمای ب ا توج ب
شاخص قیمت تولیدکننده تعدیل میشود.
جدول  .2آثار ده درصد افزایش نرخ ارز بر شاخص قيمت کاالها و خدمات در سناریوهاي مختلف
کاالها و خدمات

سناریو
اول

دوم

سوم

محصوالت زراعی و باغی

0/46

3/08

10/09

محصوالت دامی و جنگلداری
نات خام و گاز طبیعی

0/84
0/38

3/25
2/61

10/1
10/1

معادن

0/03

2/85

10/1

خدمات آب ،برق و گاز

0/24

2/36

10/1

1/53

3/72

10/21

2/02

3/67

10/09

فرآوردههای ناتی

0/61

3/06

10/07

مواد شیمیایی
محصوالت کانی غیرفلزی

1/85
0/78

3/79
2/75

10/07
10/09

سایر صنایع

1/65

3/57

10/1

محصوالت فلزات اساسی
ماشینآالت و تجهیزات
ساختمان

1/59
2/71
0/76

3/44
4/33
2/59

10/06
9/98
10/08

مواد غذایی ،آشامیدنیها و
دخانیات
محصوالت نساجی ،پوشاک و
چرم

ماخذ :یافت های تحقیق

کاالها و خدمات
خدمات عمدهفروشی
و خردهفروشی
خدمات هتل و...
خدمات حمل و نقل
خدمات پست و
مخابرات
خدمات واسط گری
مالی
خدمات مسيونی و
اجارهای
خدمات کس و کار
خدمات اداری و
عمومی
خدمات آموزشی
خدمات بهداشتی
خدمات فرهنگی،
هنری و مذهبی
سایر خدمات
قیمت تولیدکننده
قیمت مصرفکننده

سناریو
اول

اول

اول

0/17

2/74

10/1

0/69
0/55

2/8
2/78

10/12
10/08

0/13

2/09

10/1

0/17

1/51

10/12

0/13

2/85

10/09

0/69

2/79

10/09

0/79

1/91

10/11

0/18
0/63

0/82
2/34

10/13
10/1

0/32

2/03

10/11

0/31
0/76
1/65

2/72
2/91
3/71

10/1
10/09
10/1
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برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالها و خ دمات از روش تع دیل
جدول استااده شده است .در این راستا ،اثر  10درصد افزای نرخ ارز بر شاخص قیم ت
کاالها و خدمات ،شاخص قیمت تولیدکننده و ش اخص قیم ت مص رفکنن ده در قال
سناریوهای مختلف مطالع شده است.
شاخص قیمت تولیدکننده با اس تااده از رابط ة  5ب دس ت آم د .ب رای ب دس تآوردن
شاخص قیمت مصرفکننده ،هزینة مصرفی خانوار ب تولیدات داخلی و وارداتی تايی ک ش د.
بدین منظور ،با فرض فقدان صادرات مجدد و یيسانبودن توزی ع کااله ای واردات ی نه ایی و
داخلی ،هزینة کاالهای وارداتی نهایی ب س بخ سرمای گذاری ،مص ارف خ انوار و مص ارف
دولت تقسیم شد .با کسر واردات نه ایی س هم خ انوار از مص ارف خ انوار ،مص ارف خ انوار از
کاالهای داخلی محاسب شد .بدین ترتی  ،شاخص قیمت مصرفکننده با استااده از رابط ة 4
ب دست آمد.
در سناریوی اول اثر نرخ ارز بر بخ های مختلف اقتصادی گوناگون است .ب ر اس اس
اطالع ات ج دول  ،2گ روه «ماش ینآالت و تجهی زات» بیش ترین اف زای قیم ت را در
سناریوی اول داشت .بر این اساس 10 ،درصد افزای نرخ ارز شاخص قیمت این گروه را
ب میزان  2/71درصد افزای میدهد .از آنجا ک در ای ن س ناریو ه ی ی ک از اج زای
ارزش افزوده ب استثنای خالص مالیات غیرمستقیم تعدیل نم یش ود ،هم ان ط ور ک
جدول  3نشان میدهد ،سهم واردات در نهادة کل کااله ا ب ا ش اخص قیم ت ک االه ا از
ضری همبستگی بسیار زیادی برخوردار است .ب عب ارت دیگ ر ،ک االه ایی ک واردات
سهم بیشتری در تأمین نهادهه ای آنه ا دارد در ش وکه ای ارزی ب ا تغیی رات قیم ت
بیشتری روب رو میشوند .سهم واردات گروه «ماش ینآالت و تجهی زات» ه م بیش ترین
مقدار را در مقایس با دیگر کاالها دارد.
بعد از گروه ماشینآالت و تجهیزات ،گروه «محص والت نس اجی ،پوش اک و چ رم» و
گروه «مواد شیمیایی» ب ترتی با  2/02و  1/85درصد افزای قیمت بیش ترین اف زای
قیمت را در این سناریو دارا هستند .سهم واردات در نهادة کل این کاالها هم در مقایس
با دیگر کاالها فاصلة نسبتاً زیادی دارد .در این میان ،گروه کاالیی «مع ادن» ،ک ک اال و
خدمات وارداتی ندارد ،با  0/03درصد افزای قیمت ،کمترین تغییر را داشت است.
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جدول  2شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکنن ده را نی ز نش ان م یده د .ب ر اس اس
محاسبات انجامشده 10 ،درصد افزای قیمت ارز در صورتی ک ب وس یلة ص احبان ک ار و
سرمای تشدید یا تخایف نیابد ب  0/76درصد افزای در شاخص قیمت تولیدکنن ده منج ر
خواهد شد .این در حالی است ک شاخص قیمت مص رفکنن ده ،ک ه م از طری ق اف زای
قیمت کاالهای داخلی و هم افزای واردات کاالهای نه ایی تح ت ت أثیر ق رار م یگی رد ،ب ا
افزای بیشتری روب روست .ش ایان ک ر اس ت ک واردات کااله ای واس ط ای فق ط 4/82
درصد از نهادههای داخلی و  3/57درصد از کاالهای نهایی کشور را تشيیل میدهد.
تااوت قیمت بین بخ ها ،همانند سناریوی اول ،در س ناریوی دوم ه م وج ود دارد ،ام ا
میزان این تااوت کاه یافت است ،زیرا ،عالوه ب ر واردات و هزین ة واس ط  ،م ازاد عملی اتی
صاحبان سرمای هم شاخص قیمت بخ ها را تحت تأثیر قرار داده اس ت .ب ا توج ب ای ن
عوامل ،نتایج محاسباتِ سناریوی دوم حاکی از آن است ک گروه «ماش ینآالت و تجهی زات»
در سناریوی دوم هم بیشترین تغییرات را داراست .در این سناریو ،ک در پی تغیی رات قیم ت
حاصل از افزای نرخ ارز مازاد عملیاتی صاحبان سرمای هم ب همراه هزین ة واس طة ک االه ا
تعدیل میشود 10 ،درصد افزای نرخ ارز موج  4/33درص د اف زای در ش اخص قیم ت
تولیدات این محصوالت میشود ک بیشتر از دیگر کاالهاست .همچنین ،گ روهه ای ک االیی
«مواد شیمیایی» و «مواد غذایی ،آشامیدنیها و دخانی ات» ب ا  3/79و  3/72درص د اف زای
قیمت بعد از گروه ماشینآالت ب ترتی بیشترین افزای را دارا هستند .ای ن در ح الی اس ت
ک «خدمات آموزشی» ،با  0/82درصد افزای قیمت ،کمترین میزان افزای را داشت اس ت.
ب دلیل افزای بیشتر شاخص قیمت کاالهای مختلف این س ناریو ،در مقایس ب ا س ناریوی
اول ،شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نیز با اف زای بیش تری روب رو ش ده اس ت.
افزای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده در ای ن س ناریو ب ترتی
 2/91و  3/71درصد است.
اما ،همان طور ک جدول  2نشان میدهد ،شاخص قیمت گروههای مختل ف ک االیی
در سناریوی سوم تقریباً یيسان و ب اندازة افزای ن رخ ارز اف زای یافت اس ت .ب دین
ترتی  ،شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده در این حالت ک هم ة
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نش ان

اجزای ارزش افزوده تغییری ب اندازة تغییر نرخ ارز دارند ب اندازة نرخ ارز افزای
میدهد .در حقیقت ،عبور نرخ ارز در این حالت تقریباً کامل است.
با این حال ،نگاهی ب همین تااوت اندک بین شاخصها در سناریوی سوم نشان میده د
ک گروه «مواد غذایی ،آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین تغییر قیمت را داشت اس ت .ب دین
ترتی  ،هنگامی ک یک شوک خارجی ب ن رخ ارز س ب اف زای قیم ت کااله ای واردات ی
میشود ،ب دلیل ثابتماندن قیمت کاالهای واردات ی در کش ور مب دو و ثاب تمان دن ن رخ ارز
(افزای ارزش) واردات در افزای قیمتِ مراحل بعدی تع دیل قیم ت ح ذف م یش ود .ب
عبارت دیگر ،این نهادههای داخلی هستند ک موج اف زای قیم ت م یش وند .ب هم ین
دلیل ،کاالها و خدماتی ک ب نهادههای واسط ای و نهایی داخلی وابستگی بیشتری دارن د ب ا
افزای قیمت (هرچند اندک) بیشتری روب رو میشوند.
برای تعیین عوامل مؤثر بر شاخص قیمت کاالها ،سهم واردات ،هزینة واس ط  ،م ازاد
عملیاتی و دستمزد در هزینة نهادههای کاالها مطالع شده است .بدین منظور ،جدول ،3
ضری همبستگی این نسبتها را ب ا ش اخص قیم ت کااله ا و خ دمات در س ناریوهای
مختلف نشان میدهد.
جدول  .3ضریب همبستگی شاخص قيمت کاالها با سهم عوامل در سناریوهاي مختلف
عوامل

سناریوي اول

سناریوي دوم

سناریوي سوم

سهم واردات
سهم هزینة واسط (از منابع داخلی)
سهم مازاد عملیاتی
سهم حقوق و دستمزد

0/99
0/64
-0/54
-0/26

0/75
0/59
0/01
-0/81

-0/41
-0/02
0/02
0/25

مأخذ :یافت های تحقیق

بر اساس جدول  ،3بررسی ضری همبستگی شاخص قیم ت بخ ه ا ب ا س هم واردات
نشان میدهد ک در سناریوی اول ،ک فقط واردات واسط ای شاخص قیمتها را تحت ت أثیر
قرار میدهد ،قدرت توضیحدهندگی یا ارتباط ای ن ش اخص تقریب اً  100درص د اس ت ،زی را
تقریباً هی تحریککنندة داخلی دیگری بر سطح قیمتها اثرگ ذار نیس ت .بخ ه ایی ک
واردات بیشتری دارند با افزای نرخ ارز ش اخص قیم ت آنه ا ب ا اف زای بیش تری روب رو
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میشود .این اختالف اندک با  100درصد هم ب دلی ل ثاب تمان دن ارزش ری الی واردات در
حین تعدیل و نق سهم نهادههای واسط در انتقال شوک اولی است .پس از واردات ،هزین ة
واسطة بخ ها شوک اولیة واردشده بر نرخ ارز را از طریق هزین ة نه ادهه ای واس ط ای ب
قیمت کاالها و خدمات منتقل میکند .بخ هایی ک هزینة واسط سهم بیشتری در هزین ة
نهادة کل آنها دارد با افزی قیمت نسبتاً بیشتری روب رو هس تند .ام ا ،عل ت منا یب ودن
ضری همبستگی سهم مازاد عملیاتی و حقوق و دستمزدها در ای ن س ناریو ب دلی ل ع دم
تعدیل آنها در مرحلة تعدیل و ارتباط نسبتاً معيوس سهم آنها با س هم واردات (ب عن وان
عامل شوک اولی ) و نهادههای واسط (ب عنوان عامل انتقال شوک) در مراحل تعدیل است.
همان طور ک جدول  3نشان میدهد ،در صورت تعدیل مازاد عملیاتی ص احبان س رمای
ب همراه تعدیل هزینة واسطة کاالها ،ضری همبستگی بین شاخص قیم ت کااله ا ب ا س هم
واردات واسط ای کاه مییابد .این موضوع ب دلیل تعدیل مازاد عملیاتی ص احبان س رمای
در سناریوی دوم است ک موج تحریک بیشتر قیمته ا و اف زای تع داد مراح ل تع دیل
میشود؛ ب ویژه ایني سهم واردات در افزای قیمت ب دلی ل ایني قیم ت خری د کااله ای
وارداتی در خارج از کشور تعیین میشود و نرخ ارز هم پس از یک ش وک اولی ثاب ت ف رض
شده است .سهم هزینة واسط نیز ب دلیل واردشدن یک عامل دیگر در جمع عوامل مؤثر ب ر
شاخص قیمت کاالها کاه یافت است .بنابراین ،تعدیل م ازاد عملی اتی ص احبان س رمای و
افزای تعداد مراحل تعدیل موج ارتقای سهم مازاد عملی اتی در اف زای قیم ت کااله ا و
موج کاه سهم هزینة واسط و واردات در این افزای شده است .با این ح ال ،ب دلی ل
عدم تعدیل حقوق و دستمزدهای صاحبان کار در تعدیل ج دول ،ض ری همبس تگی س هم
حقوق و دستمزدها با شاخص قیمت کاالها همچنان منای است.
با توج ب جدول  ،3در سناریوی سوم ،ک همة اج زای ارزش اف زوده تع دیل ش ده
است ،قیمتها بیشتر تحریک میشود .در واقع ،در این شرایط سهم عناصر دیگر یا س ایر
عوامل مؤثر بر ارزش نهادة کل کامل شده و سهم واردات بسیار ک اه یافت اس ت؛ ت ا
جایی ک این ارتباط منای میشود.
زیرا پس از شوک اولی  ،واردات تعدیل نمیشود و همة عوامل اولی ة تولی د م یتوانن د در
پی افزای نرخ ارز دریافتیهای خود را متناس با آن تعدیل کنند .ب عبارت دیگر ،عالوه ب ر
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هزینة واسط  ،در هر مرحل از تع دیل ،حق وق و دس تمزدها ب ا توج ب ش اخص قیم ت
مصرفکننده و مازاد عملیاتی صاحبان سرمای هم با توج ب ش اخص قیم ت تولیدکنن ده
تعدیل میشوند .پس ،در این صورت ،ب جز واردات ،عوامل دیگر هم در افزای قیم ت کااله ا
و خدمات سهیماند .در نتیج  ،نق واردات ب عنوان مواد اولی کمتر میش ود و بخ ه ایی
ک سهم واردات بیشتری دارند ،ب دلیل ایني بخ بیش تری از آن تع دیل نم یش ود ،ب ا
افزای قیمت کمتری روب رو میشوند و ب همین دلیل ض ری همبس تگی س هم واردات در
نهادة کل با شاخص قیمت کاالها منای میشود .حتی سهم ان دک هزین ة واس ط در مقاب ل
سهم باالی حقوق و دستمزد بعضی از کاالها سب شده اس ت ت ا ض ری همبس تگی س هم
هزینة واسط هم اندکی منای باشد .اما ،در مقابل ،در ای ن ش رایط ض ری همبس تگی ب ین
شاخص قیمت کاالها با سهم هر دو قسمت مازاد عملیاتی و حقوق و دستمزدهای بخ ه ای
مختلف اقتصادی مثبت شده است .با این حال ،س هم م ازاد بس یار ان دک اس ت و در مقاب ل
سهم حقوق و دستمزد نسبتاً درخور توج است.
نتيجهگيري
بررس ی نت ایج م دل در س ناریوی اول ،ک ه ی ی ک از اج زای ارزش اف زوده تع دیل
نمیشوند ،نشان میدهد ک تغییرات شاخص قیمت کاالهای مختلف گوناگون اس ت .ب ر
این اساس ،کاالهایی ک واردات واسط ای نسبتاً بیشتری دارند بیشتر تحت تأثیر افزای
نرخ ارز قرار میگیرند؛ ب طوری ک ضری همبستگی بین سهم واردات و شاخص قیمت
کاالها  0/99بود ک نش اندهن دة اهمی ت زی اد ای ن عام ل در تغیی ر ش اخص قیم ت
کاالهاست .پس از آن ،هزینة واسطة داخلی قرار دارد ک ضری همبس تگی س هم آن در
نهادههای کاالها با شاخص قیمت آنها  0/64ب ود .در مقاب ل ،ض ری همبس تگی س هم
مازاد عملیاتی و حقوق و دستمزد ب ترتی  -0/54و  -0/26ب دست آمد ک میتواند ب
دلیل عدم تعدیل این دو قسمت از اجزای ارزش افزوده باشد.
ب ا  10درص د اف زای ن رخ ارز در ای ن س ناریو ،ش اخص قیم ت تولیدکنن ده و
مصرفکننده ب ترتی  0/76و  1/65درص د اف زای را نش ان م یده د .در ای ن راس تا،
گروههای «ماشینآالت و تجهی زات»« ،محص والت نس اجی ،پوش اک و چ رم» و «م واد
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شیمیایی» ب ترتی بیشترین افزای قیمت را داشت .در مقاب ل ،محص والت «مع دنی»،
ک واردات سهم کمتری در تأمین نهادهه ای آن داش ت ،ب ا کمت رین اف زای ش اخص
قیمت روب رو بود.
در سناریوی دوم نیز این اختالف وجود داشت .اما ،ب سب تعدیل م ازاد عملی اتی از
تأثیر واردات کاست شد و تااوت بین قیمت بخ ها کاه یافت .در این س ناریو ،گ روه
«ماشینآالت و تجهیزات»« ،مواد شیمیایی» و «مواد غذایی ،آش امیدنیه ا و دخانی ات»
ب ترتی با بیشترین افزای قیمت روب رو بودند .در مقابل« ،خدمات آموزشی» کمت رین
میزان افزای را داشت .همچنین ،شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نیز ،همانند
شاخص قیمت دیگر کاالهای اقتصادی ،در مقایس ب ا س ناریوی اول ،ب ا اف زای قیم ت
بیشتری روب رو بود؛ ب طوری ک شاخص قیمت تولیدکننده و مص رفکنن ده ب ترتی
 2/91و  3/71درصد افزای را نشان داد.
ضری همبستگی سهم واردات و سهم هزینة واسط با ش اخص قیم ت بخ ه ای
اقتصادی با کاه نسبت ب سناریوی اول ب ترتی ب  0/64و  0/59درصد رسید ک ب
سب تعدیل مازاد عملیاتی و تأثیر آن بر شاخص قیمت بخ هاست .همچن ین ،ض ری
همبستگی سهم مازاد عملیاتی با شاخص قیمت از منای ب مثبت تغیی ر عالم ت داد .ب ا
این حال ،ضری همبستگی سهم حقوق و دستمزد صاحبان کار ،ب س ب ع دم تع دیل
این جزء از ارزش افزوده ،همچنان منای باقی مانده است.
در سناریوی سوم ،ب علت تعدیل همة اج زای ارزش اف زوده ،ب رخالف دو س ناریوی
دیگر ،اختالف درخور توجهی بین شاخص قیمت بخ ه ای اقتص ادی وج ود نداش ت و
همة آنها تقریباً با تغییراتی ب اندازة تغییر نرخ ارز همراه بودند .بدین ترتی  ،ش اخص
قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نیز ،مانند شاخص قیمت کاالهای مختل ف ،تقریب اً ب
اندازة نرخ ارز افزای نشان داد .ب عبارت دیگر ،انتقال نرخ ارز ب ص ورت کام ل ص ورت
گرفت ،زیرا در این شرایط همة اجزای ارزش اف زوده تع دیل ش د و عوام ل دیگ ری ک
بیشتر آنها داخلیاند در تغییر شاخص قیمت بخ ها نق داشتند.
ضری همبستگی سهم واردات با شاخص قیمت کاالها در ای ن ش رایط از مثب ت ب
منای تغییر عالمت داد .علت این پدیده عدم تعدیل واردات در حین تعدیل ج دول ب ود.

656

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،3پایيز 1394

ب دلیل اهمیت بسیار زیاد حقوق و دستمزدها ،ضری همبستگی س هم هزین ة واس ط
هم منای شد .اما ،ضری همبستگی س هم ه ر ی ک از عوام ل اولی ة م ازاد عملی اتی و
دستمزد با شاخص قیمت کاالها و خدمات مثبت است .با این ح ال ،ض ری همبس تگی
سهم مازاد عملیاتی ب دلیل اهمیت اندک آن در بخ ها ب دلی ل دولت یب ودن بخ
زیادی از اقتصاد بسیار ناچیز است.
در پایان ،با توج ب نتایج این تحقیق و با توج ب افزای ناگهانی ن رخ ارز در س ال
 1391و تأثیر آن بر قیمته ای داخل ی ،پیش نهاد م یش ود ب ای ن موض وع مه م در
سیاستگذاریهای اقتصادی بیشتر توج شود .همچنین ،در این تحقیق ،تغیی رات ن رخ
ارز ب صورت برونزا و میزان انتقال تغییر نرخ ارز ب قیم ته ای واردات ی  100درص د
گرفت شده است .مطالعات بعدی میتواند میزان این انتقال را برآورد و اثر آن را با توج
ب تجارب گذشت بر قیمتهای داخلی بررسی کند .عالوه ب ر ای ن ،در م واردی ک اث ر
همزمان تغییر نرخ ارز بر قیمت و مقدار کاالها و خدمات مورد توج باشد ،از م دله ایی
چون «تعادل عمومی قابل محاسب » استااده میشود.
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