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 چکيده
 دهد و بررسی روند کلی قیمتتأثیر قرار میشرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت

ها دارد. بنابراین، ارزیابی و بررسی عوامل و در ایران نشان از رشد مداوم سطح عمومی قیمت

که  تگذار بر تورم از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این عوامل نرخ ارز اسمتغیرهای تأثیر

کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز نقش بسیار زیادی در این راستا ایفا می

بوده است. نتایج 3130-3190ی برداری طی دورهدر ایران با استفاده از روش خود رگرسیون

از  ن یکیدهد ارتباط تنگاتنگ و مؤثری بین تورم و نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز به عنوانشان می

در  ی تورمچنین نتایج حاکی از آن است که ریشهعلل نوسانات نرخ تورم شناخته شده است. هم

ایران صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران با متغیرهای حقیقی در ارتباط است و 

شده برای تورم ارز در نوسانات ایجاد های تورم، حجم پول و نرخمدت، شوکی کوتاهدر یک دوره

پول و نرخ ارز حقیقی با تورم مثبت بوده است. البته ی حجمباشند. در این مطالعه رابطهمؤثر می

ت تواند یک سیاسقابل ذکر است که تضعیف پول از سوی مقامات در سیستم نرخ ارز ثابت می

چنین، ورد. همآیهای داخلی را به همراه نمزدایی قلمداد شود، اما تقویت پول، کاهش قیمتتورم

تواند گامی مهم در جهت کنترل نرخ تورم قلمداد های ارزی مناسب در ایران میاتخاذ سیاست

 گردد.

 .ایضربهالعملنرخ تورم، نرخ ارز، واریانس ناهمسانی، عکس :يديکل واژگان
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 3وحيد باران زهی ،  2عطاءاهلل رفيعی آتانی  ، 1 رامين قادري مقدم

 .دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علم و صنعت ایران 3
 .استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشگاه علم و صنعت ایران 2
 .اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علم و صنعت ایراندانشجوی کارشناسی ارشد  1
 

 نام نویسنده مسئول:
 رامين قادري مقدم

 بررسی ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران

 (1331-1331) با استفاده از روش خودرگرسيون برداري طی دوره 
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 مقدمه
ها و یا به عبارتی کنترل تورم، توریع کامل، تثبیت قیمتاشتغالچون های سیاست کالن اقتصادی، بر مواردی هماقتصاددانان از نظر هدف

های کالن اقتصادی نامیده ( تورم از جمله حادترین مشکالت سیاست3131ی درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. مسعودی )عادالنه

ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول اوم سطح عمومی قیمتشود که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. تورم در واقع افزایش مدمی

ی اقتصاددانان بوده عنوان یکی از اهداف مهم و اساسی کالن اقتصادی همیشه مورد توجهاست. به دلیل رفتارهای مخرب تورم، کنترل آن به 

ترشدن ثباتی در اقتصاد کالن و در نتیجه کوتاهنی و بیاست. توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزدبگیران، افزایش نااطمینا

توان گفت حجم عظیمی شوند. میی آثار مخرب تورم محسوب میگذاری بلندمدت و سایر عوامل از جملهگیری و کاهش سرمایهزمانی تصمیمافق

 صاص یافت.های اقتصادی مناسب جهت درمان آن اختاز ادبیات اقتصادی به ماهیت و علل تورم و سیاست

ای و کاالهای نهایی است و با ای، تجهیزات سرمایهی قیمت مواد اولیه، کاالهای واسطهکنندهترین عامل تعیینارز نیز از جمله مهمنرخ

از  سارز اسمی و واقعی پهای تورمی مؤثر باشد. نرخگیری فشاررسد در شکلتوجه به وابستگی باالی تولید و مصرف به واردات، به نظر می

ثباتی شدید مواجه بوده ، با بی3931ارز شناور در دنیا از اواسط سال ارز تثبیت شده( و ظهور نظام وودز )سیستم نرخ -ارزی برتونفروپاشی نظام

( نشان داده شده که 2003( و بلینی )2002(، استانسیک )2001(، دیوروکس و لین )2002توسط هائو ) است. در مطالعات انجام شده

ثباتی نرخ واقعی که به صورت ریسک همراه با نوسانات باشد، بیثباتی و نوسانات کمتری در نرخ واقعی ارز میبی تصادهای باز دارایاق

ه، بهرپذیری از متغیرهای کالن اقتصادی نظیر متغیرهای نرخ تورم، نرخشود، قادر به اثربینی در نرخ واقعی ارز تعریف میپیشغیرقابل

 های ارزی، بهارز به دلیل تغییر و تحول عمیق در نظام( متغیر نرخ 3139اری، رشد اقتصادی و درجه بازبودن تجارت است. کازرونی )گذسرمایه

های رایج اقتصادی شمرده های اقتصادی نقش ایفا کرده و تأثیر نوسانات آن بر تورم، از مقولهعنوان عامل کلیدی مهم و اثرگذار در سیاست

های داخلی معموالً نسبت به پول ای سطح قیمتهای باالتر کاالهای تجاری نهایی و واسطهارز به علت قیمتس از افزایش اسمی نرخشود. پمی

های نسبی دلیل اصلی ترس مردم از تنزل ارزش ها و اثرات توزیع مجدد ناشی از تغییر قیمتیابد. افزایش سطح عمومی قیمتملی افزایش می

 (3133است. )شجری،  خارجی پول ملی

ترین و در واقع هدف اصلی تحقیق به شود که از مهمدر این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته می

ده است. بخش رود. در بخش دوم این مطالعه مبانی نظری و دربخش سوم به بررسی ارتباط تئوریک بین نرخ ارز و تورم پرداخته ششمار می

ات گیری و پیشنهادپردازد و در نهایت این مطالعه به نتیجهچهارم به بررسی ارتباط بین نرخ ارز و تورم از طریق مدل خودرگرسیون برداری می

 اختصاص یافته است.
 

 مبانی نظري  
و  تهگذاشکاالها و خدمات وارداتی تأثیر  ست. این نرخ بر قیمتدر اقتصاد هر کشوری ا هاقیمت سطح تعییناصلی نرخ ارز یکی از عوامل 

. یکی از معضالت اقتصادی هر رودبه شمار میها و ذخایر ارزی یک کشور پرداختصادرات، واردات، ترازاثرگذار بر  ترین عواملیکی از اساسی

 کند و کاهش نسبی قدرتپول را سلب میکشوری نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی است که ثبات اقتصاد را با چالش مواجه و اعتماد مردم به 

 (3131)سیدان،  المللی را درپی دارد.های بینخرید در مقایسه با موازنه

ها، تعرفه و حقوق گمرکی، ترجیح دادن یا برتر گذارد که عبارتند: از سطح نسبی قیمتمدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر میدر بلند

 (3133. )میشکین، وریکاالهای خارجی( و بهرهشمردن کاالهای داخلی )در برابر 

مکان پذیر این اهای ارز انعطافشود. نرخیی سیاست پولی میآپذیر این است که باعث افزایش کاریکی از نقاط قوت نظام نرخ ارز انعطاف

خواه )مبادله بین تورم و بیکاری( دنبال های داخلی خود را با هدف رسیدن به نرخ تورم و بیکاری دلکند که سیاسترا برای کشورها فراهم می

یت ارز ثابت بیشتر تثبتر هستند. معامالت ارزی در نظام نرخیهای ارز ثابت تورمپذیر در مقایسه با نرخهای ارز انعطافاز لحاظ نظری نرخ کنند.

 (3131)سالواتوره،  پذیر کمتر است.رخ انعطافها ثبات بیشتری داشته و لذا تورم در مقایسه با نخره در این نظام قیمتکننده است و باأل

ی حائز اهمیت در تعریف تورم یابد. یک نکتهها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش میتورم نیز وضعیتی است که سطح عمومی قیمت

ات اقتصادی مختلفی بیان شده است. ( در ارتباط با منشأ تورم نظری3131نژاد، هاست. )عباسیعنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت

 در بخش زیر به برخی از این نظریات به طور اجمالی اشاره شده است.

ی جان مینارد کینز در میان اقتصاددانان یک اتفاق نظر عمومی در خصوص ی عمومی اشتغال، بهره و پول نوشتهقبل از انتشار کتاب نظریه

ی مقداری پول منشأ ایجاد تورم را مورد نام نظریهی معروف اقتصادی به تصاددانان بر اساس نظریهی تورم وجود داشت. این اقعلل ایجادکننده

 دادند. تجزیه و تحلیل قرار می
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کند که اگر تقاضا برای کاالهای مصرفی بیش از عرضه باشد این اضافه تقاضا طور ارائه میاستدالل خویش برای ایجاد تورم را این3کینز 

داران ی قابل توجهی که اقتصاددانان کالسیکی)طرفیابند تا این شکاف پر شود. نکتهقدر افزایش میها آنرا ایجاد کرده و قیمتشکاف تورمی 

نماید، آن است که اقتصاددانان مکتب کالسیک معتقدند، تغییرات بخش پولی روی متغییرهای ها جدا میی مقداری پول( را از کینزیننظریه

 تواند تولید را متأثر سازد.یچ تأثیری ندارد، اما در الگوی کینز پول نیز میحقیقی اقتصاد ه

ند، در واقع دانها منشاء اصلی تورم را عوامل مؤثر بر طرف تقاضای اقتصاد یا به عبارتی فزونی تقاضا نسبت به عرضه میکینز و کالسیک

ی مقداری پول معتقدند اضافه تقاضا در بازار کاال، از ها بر اساس نظریهکالسیککنند با این تفاوت که این مورد وجه شباهت دو الگو را بیان می

های حقیقی اقتصاد نشأت ی کینز اضافه تقاضا در بازار کاال از بخشکه در نظریهشود، حال آنی پول در بازار پول ناشی میاضافه عرضه

 2(3931گیرد..)بوتلر، می

یان ی مطلب ساختارگراهای بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. در واقع عصارهیشهنظریه ساختاری تورم معتقد است که ر

باشد، و اینکه های کلیدی اقتصاد میناپذیری عرضه در بخشهای ساختاری و کششتوسعه تورم عدم توازنحالاین است که در کشورهای در

د به های ضدتورمی نبایاختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستبرای درمان اصولی تورم تغییر در سیستم تولید، س

 (3131نیا، شود بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشد. )طیبعنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی 

که در حقیقت در  1(3912توجیه شود)پاتینکین،  1ا تراز نقدیی 1تواند از طریق اثر تراز حقیقیها نیز میمکانیزم اثرگذاری پول بر قیمت

بهره )مارشال، و هم از طریق مکانیزم نرخ 2(3930دهد)بینستوک،تأثیر قرار میاین فرآیند، عدم تعادل پولی تقاضا برای کاالها و خدمات را تحت

ها تأثیر و طبیعی در ابتدا بر بخش حقیقی و در نهایت بر قیمت بهره بازاری( که این مکانیزم در تحلیل ویکسل، از طریق تفاوت در نرخ3921

 .3(3393خواهد گذاشت.)ویکسل، 

سطح قیمت یا درآمد  یفریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه 3در شکل جدید نظریه مقداری پول و مکتب پولی

های ی مکتب پولی با وجود نگرش(. چارچوب نظریه3930اسمی عنوان نکرد بلکه آن را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان نمود. )فریدمن، 

 (3931های پولی مبتنی بر قواعد است. )فریش، دت پول بر بخش حقیقی و سیاستممتفاوت، بیشتر مبتنی بر پایداری اقتصاد، تاثیر کوتاه

شوند. بندی میثباتی نرخ واقعی ارز به دو دسته عوامل پولی و غیرپولی تقسیمبر اساس مباحث جدید اقصاد کالن باز، عوامل تأثیرگذار بر بی

توانند منجر به ایجاد ارز مینشده از طریق اضافه جهش نرخبینیلی پیشهای پودهد که شوک( نشان می3932لحاظ تئوریکی دورنبوش )به 

های پولی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات کند که ثبات و پایداری شوک( بیان می2001ارز شوند. کالدرون )نوسانات شدیدی در نرخ

توانند بر نوسانات نرخ واقعی ارز مؤثر های رابطه مبادله و مخارج دولت میکوری، شوهای بهرهپولی دیگری نظیر شوکارز بوده و عوامل غیرنرخ

 9(3931ثباتی نرخ واقعی ارز نظرات متفاوتی ارائه شده است. بر طبق نظر فرانکل و موسا )ی تأثیرگذاری مخارج دولت بر بیباشند. در مورد نحوه

های خارجی افزایش ارز حقیقی در بلندمدت شده و در نتیجه این امر خالص داراییافزایش مداوم و مستمر مخارج دولت منجر به  افزایش نرخ

مدت از طریق اثرگذاری بر طرف تقاضای اقتصاد، تأثیر مثبت بر نرخ واقعی ارز داشته تواند در کوتاهطور مشابه، مخارج دولت میکند. بهپیدا می

ثباتی ارزش پول داخلی منجر شده و در نتیجه تأثیر منفی بر نوسانات نرخ یشتر دولت به بیباشد. اما با وجود این، احتماالً در بلندمدت مخارج ب

 (3139واقعی ارز داشته باشد. ) کازرونی، 

 هایگذارد. این عمل از طریق تغییرات در قیمتهای مختلفی تأثیر میهای داخلی از کانالارز روی سطح قیمتزا در نرختغییرات برون

ق کنندگان و تولیدکنندگان از طریهای داخلی مصرفطور مستقیم بر روی قیمتگیرد. این تغییرات بهکننده انجام میی مصرفشدهکاالهای وارد

 گذارد.های کاالهای وارداتی اثر میی تولید قیمتایجاد تغییرات در هزینه

 س ترسیم شده است.های داخلی و بالعکگذاری نرخ ارز بر قیمتهای تأثیرهای زیر کانالدر شکل
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 هاي داخلیهاي تأثيرگذار نرخ ارز بر قيمت(. کانال1شکل )
 

 
 

 هاي داخلی بر نرخ ارزهاي تأثيرگذار قيمت(. کانال2شکل)
 

 
 33و  31(، ص 1331منبع: طيبی )

 

 هاست عبارتند از:دو مشکل اساسی افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمت

های عامل، ناشی از اعطا تسهیالت جهت توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانکافزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی: می -الف

هابرای اعطا تسهیالت با نرخ سود کمتر استفاده نمود، خرید مواد اولیه، قطعات یدکی وماشین آالت توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانک

 عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید  کشور است.  که از

ها به تبع شود، حقوقبار معمول میماه یک 1یا  2ها هر حفظ قدرت خرید دیگران: معموالً سالیانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوق -ب

ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید  یابند تا ضامن قدرت خرید ایشان از انباشت تورم و اعمال آن درمیتورم افزایش 

 (3190بگیران در طول سال است، احتزار شود. )فاخر، حقوق
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 مروري بر مطالعات تحقيق

 ـ مطالعات خارجی1
( ، با بررسی ارتباط علی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام نشان دادند که یک رابطه علی کوتاه مدت برای 2030و دیگران) 30آالجیده

کشورهای کانادا، انگلستان و سوئیس از سوی نرخ ارز به سمت شاخص قیمت وجود داشته است. اما عکس این قضیه فقط برای کشور سوئیس 

 تأیید شده است.

های داخلی چهار کشور آسیایی ها بر روی قیمتای در خصوص تأثیر شوکهای تجربی و مقایسهای تحلیل( ، در مقاله0032)33سیوک و ژانا

 ارز بر تورم در چهار کشور مورد بحث متفاوت است.کند که تأثیر نرخاند. نتایج برآورد این تحقیق مشخص میبرای بحران شرق آسیا را ارائه کرده

اند. ی تورم در اقتصاد کالن، تورم در ایران را مورد بررسی قرار دادهای با عنوان عوامل تعیین کننده( ، در مقاله0002) 32لیو و آددجی

دار و مثبتی بر تورم داشته است ولی تغییر در تفاوت دهد که رشد پولی و عدم تعادل حاصل از بازار پول تأثیر معنینتایج این مدل نشان می

 أثیر منفی بر تورم بوده است.ارز، دارای تنرخ

های بازار های نرخ ارز، رشد پول و شوک( ، منشأ تغییرات در تولید ناخالص داخلی و تورم را در رابطه با شوک3991)31راجز و وانگ

ی در مقایسه با اثرات ناشهای پولی و مالی، کسری بودجه و نرخ تورم ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط قوی بین شوکدارایی

 ارز وجود دارد. های نرخاز شوک

هت ی چارچوبی جسازی نرخ ارز، با تأکید بر وضعیت ایران به ارائهی با عنوان اثرات کالن اقتصادی یکسان( ، درمقاله3991)31دالنو و ویالنو

در ایران انجام شده، پرداخته است.  3991ور ارز که در سال ارزیابی اثرات ممکن کالن اقتصادی،در قالب اتخاذ سیاست سیتم تک نرخی نرخ شنا

ارهای شبر این اساس تک نرخی شدن ارز در ایران را دلیل بروز تورم دانسته و با تأکید بر اتخاذ سیاست مالی انبساطی به دنبال سیاست ارزی به ف

 تورمی دامن زده است.

های نسبی نسبت به تحرکات و نوسانات نرخ ها به تشریح تعدیل در قیمتو قیمت های ارزای با عنوان نرخ( ، در مقاله3933)31دورنبوش

ی زا همواره در نرخ اسمی ارز مفروض است. نکتهارز برای یک ساختار صنعتی پرداخته است. در روش تعادل جزئی بکار برده شده نوسانات برون

 های ارزی بوده است.لقابل توجه در این پژوهش وارد کردن مباحث اقتصاد خرد در تحلی

مدت های مالی در کشورهای درحال توسعه، در ماهیت و چگونگی اثرات کوتاه( ، بر این نکته تأکید کرد که محدودیت3933)32روجاس

 کند.ها و ذخائر ارزش کشورها نقش اساسی ایفا میهای پولی بر میزان تولید، سطح قیمتکاهش ارزش پول و شوک

توسعه، اثرات تورمی تغییرات در نرخ ارز را بررسی کردند و به این حالهای نه کشورآسیایی در( ، با استفاده از داده1393) 33رانا و دالوینگ

باشد و افزایش قیمت درآن کشورها ناشی از تورم دار نمیی معنیی پول بر نرخ تورم یک رابطهنتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز و بازار عرضه

 عبارتی ازدیاد قیمت کاالها و خدمات وارداتی است.وارداتی یا به 

 

 ـ مطالعات داخلی2

( ، واکنش متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت بورس سهام بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. بر 3193حالفی و سعیدی )

ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران تأیید شده اساس نتایج تحقیق وجود حداقل یک رابطه تعادلی بلندمدت بین نااطمینانی نرخ 

دهد یک رابطه علی یک طرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود چنین نتایج نشان میاست. هم

 داشته است. 

تواند بر نوسانات نرخ واقعی ارز شدن مید، شاخص جهانیی باز بودن اقتصا( ، با عنوان درجه3139ی کازرونی و همکاران )در مطالعه

دار بر ی باز بودن اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنیاثرگذار باشد. نتایج تخمین مدل داللت بر این دارد که درجه

 است. ثباتی نرخ واقعی ارز گذاشتهدار بر بیبت و معنیکه مخارج دولت و نرخ تورم تأثیر مثثباتی نرخ واقعی ارز داشته، در حالیبی

                                                           
10. Alagidede, P., T. Panagiotidis & X. Zhang. (2010). 
11. Siok, K. S. & Kapsalyamova Z. N. (2008). 
12. Liu, O. I. & Adedji, S. (2000). 
13. Rogers, y. h. & wang, p. (1995). 
14. Delano Villanueva(1993). 
15. Dornbusch(1987). 
16. Royas, s. r. (1987). 
17. Rana, p. b. & dowling, y. m. (1985). 
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فر ی صپردازد. بر اساس نتایج تحقیق فرضیهی نرخ ارز و تورم به بررسی ارتباط بین تورم و نرخ ارز می( ، در مقاله3131طیبی و ترکی )

ه دهد کچنین نتایج نشان میشود و همورد بررسی رد میی مارز و تورم در اقتصاد ایران طی دورهمبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ

 گردد.ی زمانی بیشتر میشدت تأثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره

های داخلی ( ، در تحلیل عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران، به بررسی اثرات نرخ ارز بر قیمت3132نصر اصفهانی و یاوری)

 گذارد. مدت و بلندمدت بر تورم تأثیر میهای نرخ ارز در کوتاهدهند که تکانهاند. این دو اقتصاددان نشان میپرداخته

زدایی اند. هدف این مقاله بررسی تورمی تجربی میان نرخ ارز و تورم را در ایران مورد ارزیابی قرار دادهمطالعه ( ،3133پیرایی و پسندیده)

 هاینرخ ارز و شدت آن بوده است. در این مطالعه نتایج نشان داد که نرخ ارز بر تورم اثر مثبت داشته است اما شدت اثر آن بر حسب شاخص

ه هایی کچنین تورم حاصل از کاالهای وارداتی نیز بر نرخ ارز اثر مثبت داشته ولی تورم داخلی فقط در سالهممختلف قیمتی متفاوت است. 

 باشد.گذار میمقدار آن باالست بر نرخ ارز اثر

 ت کاالهای( ، در پژوهشی با عنوان آیا ماهیت تورم در ایران پولی است؟، نشان داد که افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیم3133نظیفی)

 شود.ها و افزایش تولیدات صنعتی میخارجی و ارز، موجب افزایش سطح عمومی قیمت

 است. در این مطالعه پرداخته ایران اقتصاد تورم در و ارز نرخ بین یرابطه بررسی به خود ارشد کارشناسی ینامهپایان ( ، در3132شهاب )

 کننده،تولید قیمت شاخص و ملیتولید  یکنندهقیمت تعدیل شاخص کننده،مصرف قیمت هایشاخص مورد در ترتیب به ارز نرخ نوسانات

رسمی  ارز نرخ ارتباط با در این از بیش ارز، نرخ با قیمت هایشاخص بلندمدت همگرایی اینبراست. عالوه به جا گذاشته را منفی آثار ترینبیش

 است. بوده

ارز بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیاست پولی انبساطی به منظور را بر تولید، تورم و نرخهای مالی ( ، تأثیر سیاست3131درگاهی)

شود و به این ترتیب نرخ تورم را شدت بخشیده و تولید را کاهش تأمین کسری بودجه مثل افزایش حجم پول باعث تشدید افزایش نرخ ارز می

 دهد.می

 

 معرفی مدل و روش برآورد
شود. در این تحقیق با استفاده از یک مدل سنجی بررسی میاثرات تغییرات نرخ ارز و تورم با کاربرد یک مدل اقتصاددر این بخش، 

استفاده  3130-3190ی چنین نرخ ارز حقیقی طی دورهی پول، نرخ تورم، صادرات کاالها و خدمات و همبرداری از متغیرهای عرضهرگرسیونخود

ستفاده ای االعمل آنی یا ضربههای واریانس و توابع عکسی تجزیهرها و ارتباط بین آنها با استفاده از روش محاسبهشده است. تحلیل این متغی

 شده است. 

 باشد:فرم کلی مدل به صورت زیر می
CPI = F(ERR, EX, M) 
 

ERR F(EX, M, CPI) 
 

 ارزیابی قرار گرفته است. های باال الگوی محاسباتی این تحقیق به صورت زیر موردبا توجه به مدل

( و نرخ ارز INCPIها )(، شاخص قیمتLNEX( صادرات کاالها و خدمات )LNMدر این تحقیق، از لگاریتم متغیرهای حجم پول )

 ( استفاده شده است. LNERRحقیقی)
LNERR =  𝐶(1,1)

∗ LNERR(- 𝐶(1,2)
∗ LNERR(-2) +𝐶(1,3)

∗ LNEX(-1) +𝐶(1,4)
∗ LNEX(- 𝐶(1,5)

∗ 

LNM(-1) +𝐶(1,6)
∗ LNM(-2) +𝐶(1,7)

∗ LNCPI(-1) +𝐶(1,8)
∗ LNCPI(- 𝐶(1,9) 

 
LNEX =  𝐶(2,1)

∗ LNERR(- 𝐶(2,2)
∗ LNERR(-2) +𝐶(2,3)

∗ LNEX(-1) +𝐶(2,4)
∗ LNEX(- 𝐶(2,5)

∗ 

LNM(-1) +𝐶(2,6)
∗ LNM(-2) +𝐶(2,7)

∗ LNCPI(-1) +𝐶(2,8)
∗ LNCPI(- 𝐶(2,9) 

 
LNM =  𝐶(3,1)

∗ LNERR(- 𝐶(3,2)
∗ LNERR(-2) +𝐶(3,3)

∗ LNEX(-1) +𝐶(3,4)
∗ LNEX(- 𝐶(3,5)

∗ 

LNM(-1) +𝐶(3,6)
∗ LNM(-2) +𝐶(3,7)

∗ LNCPI(-1) +𝐶(3,8)
∗ LNCPI(- 𝐶(3,9) 

 

LNCPI =  𝐶(4,1)
∗ LNERR(- 𝐶(4,2)

∗ LNERR(-2) +𝐶(4,3)
∗ LNEX(-1) +𝐶(4,4)

∗ LNEX(-2 𝐶(4,5)
∗ 

LNM(-1) +𝐶(4,6)
∗ LNM(-2) +𝐶(4,7)

∗ LNCPI(-1) +𝐶(4,8)
∗ LNCPI(- 𝐶(4,9) 
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انتخاب شده است. با توجه به ماهیت سری زمانی،  3130-3190ی زمانی برداری ساده در دورهرگرسیونبرای تخمین الگو، یک الگوی خود

ت آمده، دسها انجام گرفت. در نهایت بر اساس نتایج بهانباشتگی متغییری بهینه آزمون همآزمون ریشه واحد انجام و سپس، بعد از تعیین وقفه

 رسی تورم و متغیرهای تأثیرگذار بر آن پرداخته شد. به بر

 

 هابرآورد مدل و تجزیه و تحليل یافته
 انباشتگی هم درجه تعيين ـ آزمون1 

 پول، صادراتدهد که متغیرهای حجمفولر به تصویر کشیده شده است. نتایج نشان می –( نتایج آزمون ریشه واحد دیکی 3در جدول )

کننده که بیانگر تورم است با دو درجه اند ولی متغیر شاخص قیمت مصرفچنین نرخ ارز حقیقی با یک درجه وقفه مانا شدهکاال و خدمات، و هم

 وقفه مانا شده است.
 

 فولر –(. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی 1جدول )
 

 نتیجه ( )عرض از مبدأ و روند(3و2تفاضل درجه ) نتیجه سطح )عرض از مبدأ و روند( متغیر

LNCPI 0831- مانا *-1832 نامانا 

LNM 282- مانا -1812 نامانا 

LNEX 0832 مانا -1831 نامانا 

LNERR 2811- مانا -1811 نامانا 

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 )*( ستاره به این معناست که این متغیر با دو درجه تفاضل مانا شده است.

 

ی مدل امری ضروری است. لذا در این مطالعه تعداد تعیین تعداد وقفه 33انباشتگیی همقبل از تخمین مدل و مشخص نمودن درجه

 ی حداکثر راستنمایی برگزیده شده است. ی بهینه با توجه به آمارهبه عنوان وقفه 2ی وقفه
 

 VAR(. تعيين وقفه بهينه درالگوي 2جدول)
 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 32821-  181201 3811 38311 3819 

3 90829 312821 381303 2829 1830 2813 

2 339833 11839 180209 3893 2839 3819 

1 313833 23823 289309 98331 2812 3811 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

این پژوهش، از آزمون انباشتگی بین متغیرهای الگو است. در ی همبرای تخمین از روش بردارهای خودرگرسیونی نیاز به بررسی درجه

ی انباشتگی بین متغیرها استفاده شده است. با توجه به نتایج وجود سه بردار در این مطالعه نمایی برای تعیین درجهپیشنهادی حداکثر درست

 تأیید شده است.
 

 (. نتایج آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه3جدول)
 

Hypothesized Eigen Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) value Statistic Critical Value Critical Value 

None ** 0831 33831 13823 11812 

At most 1 ** 0833 10830 29823 11821 

At most 2 * 0813 33821 31813 20801 

At most 3 08001 08031 1832 2821 

                                                           
18. CoIntegration. 
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Hypothesized Eigen Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) value Statistic Critical Value Critical Value 

None ** 0831 13801 23803 12821 

At most 1 ** 0833 12812 20893 21812 

At most 2 * 0813 33831 31803 33821 

At most 3 08001 08031 1832 2821 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 پاسخ( –العمل آنی )ضربه ـ توابع عکس2
دهد اگر شوکی از سوی این متغیر به دیگر متغیرها ی متغیر شاخص قیمت که بیانگر تورم است، نشان میالعمل به ضربهبررسی عکس

که مقدار آن در پایان دوره به باشد و این شوک در میان دوره با نوساناتی همراه بوده به طوریی سوم اثر آن قابل مشاهده میوارد شود از دوره

ی پنجم مثبت بوده ی شاخص قیمت در برابر حجم پول در ابتدا و تا دورهدهد اثر تکانهطور که نمودار نشان میگردد. همانادل باز میحالت تع

مدت روندی نوسانی و ثابت را به همراه دارد. متغیر نرخ ارز حقیقی اگر چه در ابتدا روندی صعودی که در بلندشود به طوریو سپس کاهشی می

ی چهارم اثری مدت و از دورهی سیزدهم ادامه داشته و سپس در بلندرا است و اثری مثبت دارد ولی این عمل به صورت نوسانی تا دورهرا دا

گردد. در نهایت متغیر صادرات کاالها و خدمات اثری نوسانی در طی دوره داشته که در میمنفی بر شاخص قیمت داشته و به حالت تعادلی بر

 ها اثر آن منفی و کاهشی است.ی سوم اثر آن مثبت بوده است و در سایر دورهه اثری منفی و در دورهابتدای دور
 

 العمل متغيرها نسبت نرخ تورم(. عکس1نمودار )

 

 العمل متغيرها نسبت نرخ تورم(. عکس4جدول )
 

Period LNCPI LNERR LNEX LNM 

3 08039101 08000000 08000000 08000000 

 0800293 0800000 0800000 0800000 

1 08031321 08003111 08001131- 08029929 

 0800203 0803301 0800331 0802133 

1 08003931 08009130 08003012 08002311 

 0800112 0803221 0800133 0802201 

3 08002233 08001313 08000933- 08033309- 

 0800313 0800330 0800132 0801303 

9 08001399 08002010 08002123- 08002001- 
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 0803011 0800213 0800113 0801110 

33 08000129 08003312 08003233- 08001211- 

 0803121 0800132 0800109 0801332 

31 08003331- 08000231 08000123- 08001113- 

 0803122 0800113 0800111 0802931 

31 08003223- 08000210- 08000113- 08001131- 

 0803200 0800112 0800132 0802920 

33 08003313- 08000210- 08000111- 08002320- 

 0803212 0800121 0800101 0802339 

39 08003330- 08000332- 08000233- 08002191- 

 0803211 0800222 0800191 0802320 

20 08003323- 181301 08000211- 08002123- 

 0803222 0800391 0800192 0802322 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 ـ تجزیه و تحليل واریانس3
 دارد، تجزیهدربر متغیرها از یکهر  هایتکانه که عناصری به بینیپیش خطای واریانس الگو، متغیرهای واریانس تجزیه یمطالعه در

)بانک .گرددمی مشخص زمان طول متغیرها در از هریک تغییرات از الگو در موجود متغیرهای سهم واریانس تجزیه با دیگر، عبارت به گردد.می

 (3133مرکزی، 
 

 (. تجزیه واریانس متغيرها1جدول )
 

 .  LNCPI (3)  

Period S.E LNERR LNEX LNM LNCPI 
3 08032129 13833109 21832293 31831223 20822222 

  3189309 3181931 3811112 3821320 

1 08321012 10812123 31831111 12812312 33819112 

  3383922 3382210 3380222 9833022 

1 08202033 21893312 13823399 22832913 33822103 

  3383221 3181909 3283322 2813123 

3 08239131 23820023 13832220 21891111 28233011 

  3981112 3181313 3182321 1821122 

9 08221991 19820122 13833333 33813193 18292213 

  2383319 3181193 3182119 1831231 

33 08222019 10830221 11812811 32813202 28312991 

  2181322 3281299 3380232 2811211 

31 08222911 12811030 11830211 98019023 38131290 

  2182033 3382223 3283393 2831939 

31 08223133 20830991 13829312 38201132 08991313 

  2182033 3383013 3381903 2803132 

33 08223012 22811019 10832320 28012112 08329119 

  2183133 3389190 3382131 2801311 
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39 08223320 21891303 10833122 18213212 08221292 

  2183232 3383300 3382129 2802233 

20 208229331 21810991 29892311 18919330 08123311 

  2183199 3380331 3382923 2803123 

   LNERR (2)  

3 0803133 30080000 08000000 08000000 08000000 

  0800000 0800000 0800000 0800000 

1 08320192 31823122 32812319 38129311 08321311 

  3282230 3383030 3811323 3823231 

1 083213323 31803101 31833332 08931390 38311132 

  3281101 3182330 3082210 2813193 

3 08313220 31809310 31831303 08901311 38323331 

  3381221 3182932 3181292 2830313 

9 08313232 31803212 31832331 08911110 38312190 

  2083123 3182111 3189909 32833333 

33 08320231 31802102 31833031 08929922 38311330 

  2383303 3181332 3181333 2833110 

31 08322399 31891131 31892122 08921212 38321923 

  2383303 3183393 3183912 2893129 

31 08332123 31832093 31801011 08923993 38320293 

  2280392 3183113 3283113 2891123 

33 08333339 31833031 31831292 08933121 38331132 

  2282291 3180110 3382121 1800031 

39 08331119 31821931 31821000 08993212 38303933 

  
 

3181003 3381131 1802211 

20 08332221 31819911 31829192 08999121 38301330 

  2181011 3181123 3383139 1820233 

 منبع : یافته هاي تحقيق 

 

دهد. نتایج جدول های مختلف نشان میبینی متغیرهای مربوطه را طی دورهمشخص شده، خطای پیش S.E( که با 3ی )ستون اول شماره

و  ادیر جاریهای مختلف ناشی از تغییر در مقبینی در دورهخطای پیشی اول برای متغیر نرخ تورم به بینی در دورهدهد، خطای پیشنشان می

درصد مربوط به  21/3درصد از تغییرات تورم ناشی از خود تورم،  22/20ی اول شود که در دورههای آتی است. در ستون دوم مشاهده میتکانه

رز های نرخ اباشد. تأثیر شوکدرصد مربوط نرخ ارز حقیقی می 33/13درصد مربوط به حجم پول و باألخره  31/31صادرات کاال و خدمات، 

د. ولی انهای اولیه با نوسان اندکی روبرو هستند اما در طول دوره تأثیرات بیشتری بر تورم داشتهحقیقی و صادرات کاال و خدمات اگر چه در دوره

رصد در د 91/1ی اول به درصد در دوره 31/31ی اول اثرات کمتری بر نرخ تورم داشته و از مقدار های بعدی نسبت به دورهحجم پول در دوره

 ی بیستم و پایانی کاهش یافته است.دوره

ارز حقیقی به میزان صد در صد ی اول برای متغیر نرخ بینی در دورهدهد، خطای پیش(  نشان می2ی )نتایج جدول ستون اول شماره

و تأثیر بیشتری نسبت به دو متغیر  مربوط به خود متغیر اختصاص دارد. در این شماره متغیر صادرات کاال و خدمات در طی دوره افزایش یافته

 گذارد.دیگر دارد. نرخ تورم بعد از متغیر صادرات کاال و خدمات بیشترین اثر را بر متغیر نرخ ارز می
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه

 گيرينتيجه
چنین نرخ ی پول، نرخ تورم، صادرات کاالها و خدمات و همبرداری از متغیرهای عرضهرگرسیوندر این تحقیق با استفاده از یک مدل خود

 استفاده شده است.  3130-3190ی ارز حقیقی طی دوره

ثر ای االعمل ضربهت. در بررسی عکسی انباشتگی بین متغیرها وجود سه بردار تأیید شده اسدر این پژوهش، با توجه به آزمون درجه

مدت روندی نوسانی و ثابت داشته است. متغیر ی شاخص قیمت در برابر حجم پول در ابتدا صعودی و سپس کاهشی بوده است و در بلندتکانه

بر شاخص قیمت داشته و  مدت اثری منفیی سیزدهم داشته است و سپس در بلندحال نوسانی تا دورهنرخ ارز حقیقی روندی صعودی و در عین

 گردد. میبه حالت تعادلی بر

های اولیه با نوسان اندکی روبرو بوده و به مرور زمان های نرخ ارز حقیقی و صادرات کاال و خدمات در دورهی واریانس تأثیر شوکدر تجزیه

 های بعدی بیشتر بوده است.ی اول نسبت به دورههااند. ولی اثرگذاری حجم پول در دورهدر طول دوره تأثیرات بیشتری بر تورم داشته

ی تورم در ایران صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران با متغیرهای حقیقی قابل ذکر است با توجه به نتایج کسب شده ریشه

باشند. نتایج نشان از جاد شده برای تورم مؤثر میارز در نوسانات ایهای تورم، حجم پول و نرخمدت، شوکی کوتاهدر ارتباط است و در یک دوره

ی طور که مشاهده شد رابطهمدت به نوسانات تورم به عنوان تورم انتظاری مرتبط است. همانی میانآن دارد که بیشتر نوسانات تورم در دوره

 پول و نرخ ارز حقیقی با تورم مثبت است. حجم

 

 پيشنهادات
 جای بر ایران اقتصاد در را مخربی آثار تواندمی ارز نرخ ناپایداری و نوسان لذا باشد،می مثبت تورم و ارز نرخ یهرابط که آن لحاظ به

 رو همین از گذارند،می تأثیر تورم بر نتیجه در و کشور اقتصاد بر آن نوسانات و ارز نرخ طریق از عمدتاً خارجی هایتکانه که جا آن از و گذارد

 برخوردار اولویت از سازد توانمند آنها با مواجهه در را کشور اقتصاد بتواند که ابزارهایی از استفاده و آنها بینیپیش و خارجی هایتکانه به توجه

 .است
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