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 هچکید
 يدارا يکشـورها  يبـرا  یضـد تـورم   ياقتصاد يها استیدر اعمال س ها متیاثر عبور نرخ ارز  بر شاخص ق لیتحل

و روابـط تجـارت    یارزش پـول ملـ   راتییـ تغ نیعبـور نـرخ ارز رابطـه بـ     دهیـ ضرورت دارد. پد رانیتورم باال، مثل ا
بـه عنـوان    رانیـ رخ ارز بـر تـورم در ا  اثر عبـور نـ   لیپژوهش، تحل نی. هدف ادهد یم حیکشور را توض کی یخارج

تـا   1370:1 یدوره زمـان  یطـ  یفصـل  يهـا  منظـور، از داده  نیا يمهم صادرکننده نفت است. برا ياز کشورها یکی
 يرهـا یو متغ يسـاختار  يبـردار  حیخودتوض يمطالعه الگو نیمورد استفاده در ا افتیاستفاده شده است. ره 1391:4

واردات، شـاخص   مـت ینـرخ ارز بـازار آزاد، شـاخص ق    د،یشکاف تول ،ینفت يهامورد استفاده در آن شامل درآمد
حاصـل از بـرآورد الگـو در قالـب      جیکننده و حجم پول بـوده اسـت. نتـا    مصرف متیشاخص ق دکننده،یتول متیق

 يهـا  از آن است که اگر چـه عبـور نـرخ ارز بـه تـورم شـاخص       یحاک انسیوار هتجزی و العمل عکس -توابع ضربه
از  یشـده و قسـمت   مـت یمختلـف ق  يهـا  نرخ ارز  سـبب نوسـان در شـاخص    راتییمت ناقص بوده، اما تغیقمختلف 

 حیدر توضـ  یسـهم تـورم وارداتـ    نیداده اسـت. همچنـ   حیتوضـ  یرا در دوره مـورد بررسـ   یتورم داخل يریرپذییتغ
 .کشور به واردات داشته است اقتصاد ینشان از وابستگ یتورم داخل يها نوسان
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 مقدمه -1
هـا در  هـا بـه یکـدیگر، مسـاله تـراز پرداخـت      در وضعیت کنونی جهان و با وابستگی اقتصاد

ه قیمـت واردات و حجـم   طـوري کـ  هاي در حال توسعه یکی از مسائل جدي است بهکشور
). 1382هاي داخلـی اسـت (نصراصـفهانی و یـاوري،     آن یک منشا اساسی در افزایش قیمت

هاي داخلی را از طریق تغییر در قیمـت کاالهـاي نهـایی وارداتـی یـا      تواند قیمتنرخ ارز می
رخ ). با توجه به اینکه بـا افـزایش نـ   2009هاي وارداتی تحت تاثیر قرار دهد (دوکاف، نهاده

هــاي کــاهش ارزش پــول ملــی، قیمــت واردات و در نتیجــه هزینــه نهــادهآن دنبــال ارز و بــه
توانـد  یابد، افزایش قیمت واردات به واسطه کاهش ارزش پول ملی مـی وارداتی افزایش می

کـه   ،یکی از عوامل ایجاد تورم داخلی باشـد، یعنـی تـورم ناشـی از افـزایش ارزش واردات     
 شود.  ها و خدمات در جامعه نسبت داده میمیزان واردات کاالنیز به  شدت و ضعف آن

تورم ایجاد شده در اثر کاهش ارزش پول ملی، توان واحدهاي تولیدي در حفـظ ارزش  
هاي نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهاي کالن همین دلیل نوسانبه دهد،واقعی منابع را کاهش می

اسـت (طیبـی و    اسـتگذاران اقتصـادي بـوده   اقتصادي از جمله تورم، همواره مـورد توجـه سی  
هـاي داخلـی   مرتبط بـا اقتصـاد جهـانی اسـت و سـطح قیمـت      هم ). اقتصاد ایران 139ترکی، 
هاي قیمت نفـت، افـزایش یـا کـاهش     که شامل نوسان هاي خارجیتواند نسبت به تکانه نمی

 هاي واردات است، مصون بماند. نرخ ارز و تغییر قیمت
عبـور نـرخ ارز را    عبارت دیگـر هاي نرخ ارز یا بهرد تا اثر نوسانپژوهش حاضر سعی دا

صورت انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات و سـپس انتقـال ایـن    هاي داخلی بهبر قیمت
دنبـال پاسـخ بـه    . مطالعه حاضـر بـه  کندکننده بررسی کننده و تولیدتغییرات به قیمت مصرف

آیـا   ،هاي اخیرهاي نرخ ارز و افزایش آن در سالنوساناین سوال خواهد بود که با توجه به 
چه میزان از تـورم   ،به بیان دیگرها دانست یا نه؟ سالاین توان آن را یکی از عوامل تورم می
 گردد؟ هاي اخیر اقتصاد ایران به افزایش نرخ ارز برمیسال
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در ود، سـپس  شـ  بررسی می مقدمه، مبانی نظري و پیشینه پژوهشپس از این پژوهش در 
گیـري و  هـا و در بخـش پایـانی نتیجـه    بخش سوم الگو و روش، در بخش چهارم تحلیل یافته

 پیشنهادها ارائه شده است.  
 

 مبانی نظري  -2
 1عبور نرخ ارز -2-1

: دسـته اول  شـود  مـی بنـدي  ادبیات مربوط به عبـور نـرخ ارز معمـوال بـه سـه دسـته تقسـیم       
هاي وارداتـی بـراي صـنایع خـاص اسـت (فـین       قیمت مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز به

). دسته دوم مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز به کـل  1999، 3و کلیت گارد 1989، 2برگ
و دسـته سـوم   بـوده  ) 2005، 5و کامپا و گلدبرگ 1989، 4هاي وارداتی (هوپر و مانقیمت

ننـده را مـورد   کفروشـی و مصـرف  هـاي عمـده  که عبور نرخ ارز به قیمـت است مطالعاتی 
 د. دهبررسی قرار می

مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز در سطح کالن، عبور نرخ ارز را از دیـدگاهی کـه اثـر    
هـاي  هاي مختلف قیمت نظیر شاخص قیمـت واردات، شـاخص  تغییرات نرخ ارز بر شاخص

ور و (راگوبـ  ددهـ گیرد، مورد بررسی قرار مـی کننده را دربرمیکننده و مصرفتولید قیمت
 ).2012، 6شیکواوري

صورت درصد افزایش قیمت کاالهاي وارداتـی بـر   عبور نرخ ارز به کاالهاي وارداتی به
حسب پول داخلی در اثر یک درصد افزایش نرخ ارز و عبور نـرخ ارز بـه قیمـت کاالهـاي     

صورت درصد کاهش قیمت کاالهاي صادراتی بر حسب پول خارجی در نتیجه صادراتی به
بنـابراین عبـور نـرخ ارز رابطـه بـین تغییـرات        ،شـود فزایش نرخ ارز تعریف مییک درصد ا

 

1- Exchange Rate Pass-Through  
2- Feinberg  
3- Klitgaard  
4- Hooper and Mann  
5- Campa and Goldberg  
6- Ragoobur and Chicoore  
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کند. میزان کم عبور نـرخ ارز  ارزش پول یک کشور و رابطه مبادله آن کشور را بررسی می
تواند توضیحی براي عدم حساسیت حجم تجارت به تغییرات ارزش پـول ملـی را فـراهم    می

 ).1384آورد (جالئی اسفندآبادي، 
توانـد در دو  ما درجه عبور نرخ ارز بین صفر و یک است و تحلیل عبور نرخ ارز میعمو

هـاي زمـانی   مدت و بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیـرد؛ ایـن دوره  دوره زمانی کوتاه
هـا، تـراز   د در قالب حاالت مختلف عبور نرخ ارز تحلیل شود. براي انجام این تحلیلتوانمی

 :آمده است )2) و (1(اخل به ترتیب در روابط تجاري کشور خارج و د
 )1                       (                                                        * * *

x mB = P X - P M 
 )2                                                                                              ( x mB= P X - P M.E 

, که در آن , ,* *
m m x xP P P Pو E ترتیب قیمت صادرات بر حسب پول خـارجی، قیمـت   به

صادرات بر حسب پول داخلی، قیمت واردات بر حسـب پـول خـارجی، قیمـت واردات بـر      
B*, .اســتحســب پــول داخلــی و نــرخ ارز  M, X وB ترتیــب حجــم صــادرات و نیــز بــه

 . بـا   اسـت واردات، ارزش تراز تجاري کشور خارجی و ارزش تـراز تجـاري کشـور داخلـی     
دسـت  ، عوامـل مـؤثر بـر ارزش تـراز تجـاري بـه      )2) و (1(گیري کلـی از روابـط   دیفرانسیل

 :شودنشان داده می) 4) و (3( معادالتصورت آید که به می

)3                                                        (         * * * * *
x x m mdB = P X( P + x )- P M( P +m )        

)4                                                                (x mx mdB = P X( P + x )- P M.E( P +m )                                             
نشان داده شده است، اندازه تغییـر در تـراز تجـاري    ) 4) و (3(ر معادالت طور که دهمان

*هاي صادراتبه درصد تغییر در قیمت)، dB)dB*اسمی کشور خارج (داخل)
xP )xP (

*و واردات
mP )mP (بر حسب پول خارجی (داخلی) و درصد تغییر در حجم صادراتx  

 . بستگی دارد m و حجم واردات
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صورت نسبت قیمت کاالهاي صـادراتی بـه قیمـت کاالهـاي وارداتـی بـر       رابطه مبادله به
) و 5روابـط ( صـورت  شود. درصد تغییر رابطه مبادله بهمشترك تعریف میحسب یک پول 

 ) خواهد بود.6(
)5                                                                                                   (*

* x
*
m

P
P =

P
xو        

m

P
P =

P
                         

)6                                                                         (     * * *
x mP = P - P         وx mP = P - P 

توانـد  گـذاري مـی  آید که پـول مـورد اسـتفاده در قیمـت    چنین برمی )6) و (5(از روابط 
را متأثر سازد. براي اینکه اثر تغییر در ارزش پول ملی روي تـراز   اندازه تغییرات تراز تجاري
تغییرات را مورد بررسـی   تاثیر این )8) و (7(توان به کمک روابط تجاري مشخص شود، می

 قرار داد.
)7                                                                                   (          ˆ* *

xdB =(P .x)(-E)<0  
)8                                                                                                  (ˆ

mdB =(-P .m)(E)<0 
تواند از طریق واردات و صادرات بـر  شود تغییرات نرخ ارز میطور که مشاهده میهمان

ن تاثیر با تغییراتی که نرخ ارز بـر شـاخص قیمـت واردات و    تراز تجاري تاثیر داشته باشد. ای
 شود.گذارد، در اقتصاد کشور نمایان میصادرات می

کـه بخـش   - یمحصـول اند براي کشـورهاي کوچـک و تـک   مطالعات جهانی نشان داده
عبـور نـرخ ارز تنهـا از طریـق      -دهـد اي از صادراتشان را یـک محصـول تشـکیل مـی    عمده

شود، منظور تغییـر در  است از این رو وقتی صحبت از عبور نرخ ارز می واردات قابل بررسی
 شود.  هاست که از طریق واردات به سیستم اقتصادي تحمیل میسطح عمومی قیمت

ˆهاي واردات کامـل باشـد، در ایـن صـورت     اگر درجه عبور نرخ ارز به قیمت ˆ
mP = E 

شود عبور نرخ ارز درصد تغییرات نرخ ارز است) که در این حالت گفته میEخواهد بود (
هـاي واردات کامـل نباشـد، فقـط بخشـی از      کامل است، اما اگـر عبـور نـرخ ارز بـه قیمـت     

ˆشود، آنگـاه  هاي واردات منتقل میبه قیمتتغییرات نرخ ارز  ˆ*
mP = r E     خواهـد بـود کـه
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*r     دهـد. اصـطالحا در ایـن    سهم تغییرات نرخ ارز بر شـاخص قیمـت واردات را نشـان مـی
 شود که عبور نرخ ارز ناقص است.  حالت گفته می

 
 هانرخ ارز و قیمت -2-2

در سـال   1ها، اولین بار دورنبـوش در ارتباط با نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت
گـذار  استفاده از الگو به این موضوع پرداخته است. این مطالعـه، پایـه   طور دقیق و بابه 1987

هـاي  سایر مطالعات مربوط به این موضوع بوده است. وي در مطالعه خود، تعدیل در قیمـت 
هاي نرخ ارز را براي یـک سـاختار صـنعتی تشـریح کـرده      نسبی نسبت به تحرکات و نوسان
ر مباحـث خـرد و تعـادل جزئـی اسـتوار بـوده       هاي مبتنی باست. دیدگاه وي بر اساس روش

است و پارامترهایی نظیر میزان تمرکز بازار، درجه همگنی محصول و قابلیـت جانشـینی آن،   
 نـامبرده هـاي  هاي داخلی و خارجی و ساختار بازار در تشریح تعـدیل میزان سهم نسبی بنگاه

ن مباحث اقتصاد خـرد در  وارد کرد دورنبوشاند. نکته قابل توجه در بحث بکار گرفته شده
 هاي ارزي است.تحلیل

) نیز درصد تغییر قیمت واردات در نتیجه یک درصد تغییـر در  1997( 2گلدبرگ و کنتر
اند. اگـر میـزان تغییـر در    نرخ ارز بین کشور صادرکننده و واردکننده را عبور نرخ ارز نامیده

ر نـرخ ارز کامـل و اگـر بـه     طور یک به یک به قیمت واردات منتقـل شـود، عبـو   نرخ ارز به
 صورت کمتر از یک باشد عبور نرخ ارز ناقص خواهد بود. 

هاي داخلی در قالب اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم    نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت
 شود:بندي میدسته

دهنده انتقال تغییر نرخ ارز بـه قیمـت واردات از طریـق بخـش     الف) اثر مستقیم: این اثر نشان
، قیمـت کـاالي وارداتـی بـر     P*و 3، نـرخ ارز Eخارجی یک کشور است. براي مثال، اگر 

E*حسب واحد پول خارجی باشد، P دهنده ارزش کاالي وارداتی بـر حسـب پـول    نشان
 

1- Dornbusch  
2- Goldberg and Knetter

 پول داخلی در برابر یک واحد پول خارجی -3



 7  1394 تابستان/ 63شماره / یستمبسال هاي اقتصادي ایران/  فصلنامه پژوهش

، قیمـت کـاالي وارداتـی    1ثابت باشد و پول داخلی تضعیف شود P*داخلی است. حال اگر
بر حسب پول داخلی افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکـه کـاالي وارداتـی نوعـا کـاالي      

طـور غیرمسـتقیم و از   طور مستقیم و دومـی بـه  اولی به ،اي استتمام شده و یا کاالي واسطه
ام شده کاالي داخلی موجـب افـزایش قیمـت    طریق افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تم

دهنـده انتقـال تغییـرات نـرخ ارز بـه قیمـت       طور کلی این اثـر نشـان  به شود.کننده میمصرف
قیمت کاالي وارداتی  ،کاالهاي وارداتی است، یعنی با افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول ملی

 یابد.افزایش می
طور کامل یـا صددرصـد اسـت کـه     نی بهکنند که این اثر، زماگلدبرگ و کنتر بیان می 
کنندگان هیچ نوع تبعیض قیمتـی را  تولید ،د. بر این اساسثابت باش 3و هزینه نهایی 2بها اضافه

یعنــی اگــر  ،کنــدکننــد و قیمــت واردات متناســب بــا تغییــر نــرخ ارز تغییــر مــیاعمــال نمــی
یمتـی اعمـال کننـد، انتقـال     تولیدکنندگان با تغییر قیمت، اضافه بها را تغییر دهند و تبعـیض ق 

 .ها کامل نخواهد بودتغییرات نرخ ارز به قیمت
پـذیري کاالهـا در   ب) اثر غیرمستقیم: اثر انتقال تغییرات نرخ ارز (عبور نرخ ارز) بـه رقابـت  

شود. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلـی باعـث   المللی نیز مربوط میبازارهاي بین
براي خریداران خارجی شده که منجـر بـه افـزایش صـادرات و      ارزان شدن کاالهاي داخلی

هـاي داخلـی   شود و با وجـود مـازاد تقاضـا در بـازار داخلـی، سـطح قیمـت       تقاضاي کل می
 ).2002، 4یابد (هافنر و اسکرودرافزایش می

) براي نخستین بار به اثر انتظاري اشاره 2000( 5عالوه بر آثار مستقیم و غیرمستقیم، تیلور
بر اساس دیدگاه وي، زمانی انتقال تغییرات نرخ ارز زیاد اسـت کـه تغییـرات نـرخ ارز      کرد.

ها بـه علـت انتظـارات عمـومی تعـدیل شـوند       که از قبل مورد انتظار بود، تداوم یابد و قیمت
 ). 1386(خوشبخت و اخباري، 

 

 شود.دنبال افزایش نرخ ارز ایجاد میتضعیف پول داخلی به -1
2- Mark upMشود تا قیمت فروش به دست آید.درصدي که به هزینه تمام شده اضافه می

3- Marginal Cost
4- Hufner and Schroder 
5- Taylor 
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دو دسـته   هاي داخلی را به) نیز اثرات غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر قیمت1985( 1ساکس
دهد کـه در اثـر   کند. اثر رقابتی هنگامی روي میبندي میدستمزد  تقسیماثرات رقابتی و تورم 

کـاهش نـرخ   معتقد است کـه   وي کند.تغییرات نرخ ارز، تقاضا براي محصول داخلی تغییر می
شـود. بـا ثابـت بـودن      هاي واردات میهاي صادرات و کاهش قیمتارز منجر به افزایش قیمت

هـاي رقبـاي خـود از    تـر بـودن قیمـت   تولیدکنندگان داخلی با توجه به پایین ،هاي داخلینههزی
هـاي واردات  تـر بـودن قیمـت   طریق کـاهش قیمـت و یـا حاشـیه سـود خـود نسـبت بـه پـایین         

هـاي   دنبـال آن افـزایش قیمـت    افـزایش نـرخ ارز و بـه    همچنـین دهنـد.  العمل نشان مـی  عکس
شود. از این رو یک فشـار رو بـه بـاال بـر     کاالهاي داخلی می واردات منجر به افزایش تقاضاي

 دهد.  کننده را افزایش میقیمت چنین کاالهایی، قیمت مصرف
تـر شـدن   توانـد بـه رقـابتی   طور همزمان کـاهش ارزش پـول داخلـی مـی    بهبه عقیده ساکس، 

ه فشـاري رو بـه   تقاضاي صادرات منجر ب باال رفتنهمچنین صادرات در بازارهاي جهانی بینجامد. 
 کند.کننده کمک میباال بر قیمت کاالهاي قابل مبادله داخلی شده و به افزایش قیمت مصرف

، اثر تورم دستمزد است؛ این اثر از طریق  تعدیل دسـتمزدهاي  تغییرات نرخ ارز آخرین اثر 
زایش به ایـن صـورت کـه افـ     ؛کندهاي تولید دارند، عمل میاسمی که تاثیر مستقیمی بر هزینه
دهـد کـه   قیمت کاالهاي مصرفی وارداتـی را افـزایش مـی    ،نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی

همــراه دارد. بــراي جبــران ایــن کــاهش، کارفرمایــان کــاهش قــدرت خریــد کــارگران را بــه 
هـاي تولیـد و در   که این خـود  موجـب افـزایش هزینـه     دهند میدستمزدهاي اسمی را افزایش 
 ). 1985شود (ساکس، ت مینتیجه افزایش قیمت محصوال

وسـیله تولیدکننـدگان داخلـی را مـنعکس     هاي دریافتی بهکننده قیمتشاخص قیمت تولید
هاي دریافتی این تولیدکنندگان را تحت تاثیر قـرار دهـد   رو هر عاملی که قیمتکند، از اینمی

 شود.  موجب تغییر شاخص قیمت تولیدکننده می
تـوان  مـی  روشـود، از ایـن   است که موجب انتقـال قیمـت مـی   طور کلی این انتقال هزینه هب

عنوان یکی از منـابع تغییـر هزینـه در    تغییرات نرخ ارز را با توجه به تاثیر آن بر هزینه واردات به
 هاي تولیـد را بـه  قیمت کاالهاي وارداتی را تحت تاثیر قرار داده و هزینه ،نرخ ارز ؛نظر گرفت

کـه  بـرد. وقتـی  ان به مواد اولیه وارداتی وابسته است، باال میخصوص براي صنایعی که تولیدش
 

1- Sachs  
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شـوند، معمـوال ایـن فشـار را بـا افـزایش       رو مـی هاي تولید روبـه تولیدکنندگان با افزایش هزینه
دهند تا سـطح سـود قبلـی خـود را     کنندگان انتقال میقیمت کاالها و خدمات نهایی به مصرف

کننده در فواصـل   مصرف قیمت با وقفه همراه است و قیمت حفظ کنند. البته معموال این انتقال
شـود. بنـابراین    گذاري بنگاه و شـرایط بـازار تعـدیل مـی    زمانی مختلف بسته به استراتژي قیمت

کننـده بـه رفتـار تعیـین اضـافه      ارتباط بین شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمـت مصـرف  
 ).1388(شمس فخر،  بهاي تولیدکننده و درجه رقابت بازار بستگی دارد

کننـده، وابسـتگی زیـادي بـه سـهم      میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شـاخص قیمـت مصـرف   
کاالهاي وارداتی در سبد مصرفی خانوار دارد. هر چه سهم واردات در کاالهـاي مصـرفی بـاالتر    

قیمـت   باشد، میزان انتقال تغییرات نرخ ارز باالتر بوده و عبـور نـرخ ارز اثـر بیشـتري بـر شـاخص      
رود رونـد  که با افزایش سهم واردات در مخارج مصـرفی انتظـار مـی   طوريکننده دارد بهمصرف

 ).  2000، 1تورم داخلی داشته باشد (مک کارتی توضیحسهم باالیی در  ،قیمت واردات
هاي نرخ ارز، شاخص قیمـت واردات بعـد از نـرخ ارز قـرار دارد و     در زنجیره توزیع تکانه

گیرنـد. بـه ایـن صـورت کـه      کننـده قـرار مـی   خص قیمت تولیدکننده و مصرفدنبال آن شا به
تغییرات نرخ ارز، موجب تغییر در شاخص قیمـت واردات شـده و شـاخص قیمـت واردات از     

شـود. تغییـر شـاخص    هاي تولید موجب تغییر شاخص قیمت تولیدکننـده مـی  طریق تغییر هزینه
ــا    ــت کااله ــر قیم ــز موجــب تغیی ــده نی ــت تولیدکنن ــت   قیم ــاخص قیم ــده و ش ي مصــرفی ش

 کند.  کننده را دستخوش تغییر می مصرف
) نشـان  1، شاخص قیمت واردات و تـورم داخلـی در نمـودار (   2روند تغییرات ساالنه نرخ ارز

به بعد و با به اجـرا گذاشـته شـدن نظـام ارزي      1372از سال  براساس این نمودار،داده شده است. 
هاي نرخ ارز افـزایش یافتـه و نـرخ ارز افـزایش محسوسـی      شناور مدیریت شده در کشور، نوسان

یافته اسـت. رونـد تغییـرات سـاالنه شـاخص قیمـت واردات و تـورم داخلـی  نیـز همـواره رونـد            
جه به رونـد تغییـرات   با توتوان  میرو، دهد. از ایننشان می 1372صعودي این دو متغیر را از سال 

خص قیمـت واردات و تـورم داخلـی در کشـور ارتبـاط      میان تغییرات نرخ ارز، شاهر سه نمودار، 
 شود.می نزدیکی متصور بود که در ادامه از طریق الگو به چگونگی این ارتباط پرداخته

 

1- McCarthy  
 صورت ساالنه رسم شده است.به منظور تبیین ارتباط بین این سه متغیر روند تغییرات آنها به -2
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 هاي ملی ایران، بانک مرکزيهاي زمانی، بانک مرکزي و سري زمانی حسابمنبع: بانک اطالعات سري

 لی پژوهشروند تغییرات ساالنه متغیرهاي اص -)1نمودار (
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 پیشینه پژوهش  -2-3
اگر چه سابقه پژوهش در ادبیات داخلی در خصـوص بررسـی اثـر عبـور نـرخ ارز بـر تـورم        

هاي اخیر از حجم قابل تـوجهی برخـوردار   در دهه به ویژهناچیز است، اما در ادبیات جهانی 
 تـرین مطالعـات انجـام شـده در داخـل و خـارج کشـور       ) بـه مهـم  1بوده اسـت. در جـدول (  

 پرداخته شده است. 
 

 برخی مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در زمینه عبور نرخ ارز و تورم -)1جدول (
 نتیجه مطالعه الگوي مطالعه عنوان مقاله محققین (سال)

مهرابــــی بشــــرآبادي و 
 )1388همکاران (

بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت 
 کاالهاي وارداتی و صادراتی

 الگوي تصحیح  
 ريخطاي بردا

ناقص بودن درجه عبـور نـرخ ارز   
ــرخ ارز در   ــاثیر ن ــودن ت و بیشــتر ب
 توضیح نوسانات قیمت صادرات

ــنی و   ــوي محســ موســ
 )1387پور( سبحانی

ــرخ ارز در   ــذر نـ ــی گـ بررسـ
 اقتصاد ایران

الگــوي خودتوضــیح  
 1برداري بازگشتی

هـاي نـرخ ارز بـر    تاثیر کم نوسان
 هاي داخلیقیمت

ــاران  شــــجري و همکــ
 الگوي   ل عبور نرخ ارز در ایرانتحلی )1384(

 برداري خودتوضیح

ــرخ ارز در    ــور ن ــودن عب ــاقص ب ن
مـــدت و افـــزایش آن در کوتـــاه
 بلندمدت

ــاران  ــینتانی و همکـ  2شـ
)2013( 

عبــور نــرخ ارز و تــورم: یــک 
 تحلیل سري زمانی غیر خطی

 الگوي  
ــ ــیح ودخ ــال  توض انتق

 3مالیم

همبستگی میان کاهش عبور نـرخ  
هـاي  ر سـال ارز و کاهش تـورم د 

 1990و  1980

ــیکواوري  ــور و ش راگوب
)2012( 

ــرخ ارز و قیمــت  ــور ن هــاي عب
ــره    ــواهدي از جزی ــی: ش داخل

 موریس

 الگوي  
ــرداري   ــیح ب خودتوض

 ساختاري

باالتر بـودن انتقـال تغییـرات نـرخ     
کننـده   ارز به تورم قیمت مصـرف 

 هانسبت به سایر شاخص

 )2007( 4ایتو و ساتو
خلـی:  عبور نرخ ارز و تـورم دا 

اي میان آسـیاي شـرقی   مقایسه
 و امریکاي التین

 الگوي  
 خودتوضیح برداري

بیشتر بودن درجـه عبـور نـرخ ارز    
در کشورهاي آمریکـاي التـین و   

 ترکیه نسبت به آسیاي شرقی

 

1- Recursive VAR 
2- Shintani et al.  
3- Transition Autoregressive Smooth     
4- Ito and Sato  
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کـه اغلـب    گفـت تـوان  ویژه مطالعـات داخلـی مـی   بندي مطالعات انجام شده بهجمع با
انـد و اثـر عبـور    و ارزیابی درجه آن در ایران پرداخته ارزمطالعات داخلی به تبیین عبور نرخ 

نرخ ارز بر تورم داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اندك مطالعات مشابه نیز هر سـه  
انـد.  کننـده) را در کنـار هـم در نظـر نگرفتـه     شاخص تورم (واردات، تولیدکننده و مصـرف 

انـد مربـوط بــه   موضـوع پرداختـه   همچنـین اغلـب مطالعـات خـارجی کـه بـه نــوعی بـه ایـن        
 کـه ایـن مطالعـه اثـر درآمـدهاي نفتـی ایـران       ، در حـالی اسـت کشورهاي واردکننـده نفـت   

 گیرد. عنوان یک کشور مهم صادرکننده نفت را نیز در نظر میبه 
 

 الگو و روش  -3
داخلـی  هـاي  منظور تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر قیمـت رویکرد مورد استفاده در این مطالعه به

بـا ایـن    ،) اسـت 2006کـارتی ( بر مبنـاي الگـوي مـک    1برداري ساختاريروش خودتوضیح
جاي قیمـت نفـت از درآمـدهاي نفتـی اسـتفاده شـده اسـت        تفاوت که در پژوهش حاضر به

تغییـر درآمـدهاي    و هـاي نفتـی  چراکه در اقتصاد ایران، درآمدهاي نفتی مهم است نه قیمت
 کند.ي را دستخوش تغییر مینفتی است که متغیرهاي اقتصاد

ز زمانی که درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد ایران سـهم بـاالیی از تولیـد ناخـالص     ا
هاي ساالنه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصـاد  داخلی و بودجه

عنـوان  بـه  قیمت نفت و درآمدهاي ناشـی از آن  دهدمحصولی بنا نهاده شد که نشان میتک
طـوري کـه   بـه  ،آیـد زا و محرك رونق و رکود اقتصادي در ایران بشمار مییک عامل برون

کنـد  نوسان خارج از کنتـرل ایـن عامـل بیشـتر متغیرهـاي اقتصـادي را دسـتخوش تغییـر مـی         
 ).   1389دوستی،  (کمیجانی و اسدي مهمان

انـد هـم از طریـق    تودنبـال آن افـزایش درآمـدهاي نفتـی مـی     افزایش قیمت نفـت و بـه    
هاي دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل (افـزایش  افزایش تقاضاي کل یا افزایش هزینه

 

1- Structural Vector Auto-Regressive 
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گذاري کل اعم از دولتی و خصوصی و...) تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قـرار  سرمایه
 ). 1391دهد (مهدوي عادلی و همکاران، 

توانـد از طریـق افـزایش    افزایش قیمت نفت و درآمدهاي حاصـل از آن همچنـین مـی   
رو هاي وارداتی را فراهم کند. از ایـن تقاضاي واردات، موجبات افزایش نرخ ارز و قیمت

ها در مرحله اول قرار دارد و سایر متغیرهاي رشد درآمدهاي نفتی در زنجیره توزیع تکانه
کنـار  درآمـدهاي نفتـی در    در ایـن الگـو، اثـر تکانـه     دهـد. الگو را تحـت تـاثیر قـرار مـی    

کننـده و تولیدکننـده مـورد    هاي نرخ ارز بر تورم شـاخص قیمـت واردات، مصـرف    تکانه
 گیرد.  بررسی قرار می

دلیل استفاده از متغیر شکاف تولید در این الگو آن است که در ادبیات موضـوعی عبـور   
گر عنوان فشار تقاضاي داخلی یـاد کـرد. شـکاف تولیـد بیـان     توان از این متغیر بهنرخ ارز می

) افزایش شکاف تولیـد بـه   2006(1ادوار تجاري است و بر اساس دیدگاه چودري و هاکورا
این معنا است که سطح تولیدات بالقوه باالتر از میزان واقعی آن بوده و با توجه بـه پاسـخگو   
نبودن تولید براي تقاضا، این امر سطح تقاضاي داخلی را افزایش داده و در نهایت منجـر بـه   

رفتن قیمت کاالهاي وارداتـی   اضا براي کاالهاي وارداتی، افزایش نرخ ارز و باالافزایش تق
 ). 2012، 2شود (آگوئري و همکارانمی

همچنین شکاف تولید از جملـه عوامـل سـاختاري مـؤثر بـر تـورم اسـت، زیـرا هـر چـه           
شکاف هر چه  به عبارت دیگر،اختالف تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل بیشتر باشد، یا 

تولید بیشتر باشد، دلیلی بـر کـاهش تولیـد و عرضـه و در نتیجـه افـزایش قیمـت و تـورم در         
 ).1388اقتصاد داخلی است (صمدي و همکاران، 

ها، بعد از نرخ ارز قـرار دارد و بعـد از آن   شاخص قیمت واردات در زنجیره توزیع تکانه
هـاي تولیـدي   از طریـق نهـاده   گیرد، زیرا قیمـت واردات کننده قرار میشاخص قیمت تولید

 گذارد. کننده اثر میوارداتی از خارج کشور بر قیمت تولید

 

1- Choudhry and Hakura  
2- Aguerre and et al.  
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طور مسـتقیم تحـت تـاثیر    کننده است که بهشاخص قیمت بعدي، شاخص قیمت مصرف
. در نهایـت،  گیـرد کننده قرار مـی مستقیم تحت تاثیر قیمت تولیدطور غیرقیمت واردات و به

شود که در آن تابع تقاضاي پول، رشد پول صورتی برآورد میهتابع واکنش بانک مرکزي ب
دهـد، زیـرا سیاسـت پـولی ممکـن اسـت بـه        را به سایر متغیرهاي موجود در الگو ارتباط می

  ).2006العمل نشان دهد (مک کارتی، هاي نرخ ارز عکسنوسان
ابطه سیاست پولی عنوان رعنوان ابزار سیاست پولی، آنچه بهبا در نظر گرفتن نرخ بهره به

شود و به قاعده تیلور معروف است، رابطه میان نرخ بهره، تورم و شـکاف تولیـد   تعریف می
است که در آن نرخ بهره تابعی از دو متغیر دیگر است. بر اساس این قاعده، بانـک مرکـزي   

رخ بهـره  باید با توجه به میزان تورم و شکاف تولید، نرخ بهره را تعیین کند، اما از آنجا که ن
عنـوان ابـزار   تواند از این متغیـر بـه  در کشور ما در طول سال ثابت است و بانک مرکزي نمی

استفاده کند براي رسیدن به اهداف تورم و شکاف تولید الزم اسـت کـه بانـک مرکـزي بـا      
 ). 1392تغییر در حجم پول به شرایط اقتصادي واکنش نشان دهد (شاهمرادي و صارم، 

عنوان تابع واکنش بانک مرکـزي در  لعه حاضر، معادله رشد حجم پول بهبنابراین در مطا
علت اثر در خور توجه نرخ ارز نظر گرفته شده است. همچنین در اقتصادهاي باز کوچک به

هـاي نـرخ ارز   نوسـان بر متغیرهاي کالن اقتصادي (نظیر تورم)، واکـنش بانـک مرکـزي بـه     
 یابد. اي میاهمیت ویژه

هـاي نـرخ ارز واکـنش    معتقد است که سیاست پولی باید نسبت بـه نوسـان  ) 1999( 1بال 
گـذارد.  هـاي عرضـه و تقاضـا بـر تـورم اثـر مـی       نشان دهد، زیرا از طریق کانالی غیر از تکانه

طور بهینه نسبت به تغییـرات نـرخ ارز واکـنش    پیشنهاد وي این است که بانک مرکزي باید به
ي در اتخاذ سیاست پولی نسـبت بـه تغییـرات نـرخ ارز     نشان دهد. این فرضیه که بانک مرکز

رو ). از ایـن 1392دهد براي کشور ما نیز تایید شده است (صارم و مهـرآرا،  واکنش نشان می
در کشـورهاي  عنوان ابزار واکنش بانک مرکزي تـابعی از نـرخ ارز نیـز هسـت.     حجم پول به

 شـود  ان پـول بـه اقتصـاد مـی    صادرکننده نفت، درآمدهاي نفتی منجر بـه تزریـق حجـم فـراو    

 

1- Ball  
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، الگـوي  آنچـه گفتـه شـد   با توجه بـه   بنابراین حجم پول تابعی از درآمدهاي نفتی نیز هست.
 شود. ) تعریف می15) تا (9روابط (صورت مورد نظر به

)9(                                                                               oil
rev t-1 rev toil = E (oil )+ε 

)10     (                                                               oil gap
t-1 1 t tgap = E (gap)+a ε + ε 

)11                                                                       (  oil gap e
t-1 1 t 2 t tex = E (ex)+b ε + b ε + ε 

)12       (                                                    oil gap e ipi
t-1 1 t 2 t 3 t tipi = E (ipi)+c ε + c ε + c ε + ε 

)13                                  ( oil gap e ipi ppi
t-1 1 t 2 t 3 t 4 t tppi = E (ppi)+ β ε + β ε + β ε + β ε + ε 

)14                     (   oil gap e ipi ppi cpi
t-1 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t tcpi = E (cpi)+λ ε + λ ε + λ ε + λ ε + λ ε + ε 

)15            (oil gap e ipi ppi cpi m
t-1 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t tm= E (m)+μ ε + μ ε + μ ε + μ ε + μ ε + μ ε + ε 

 

)، تابعی از انتظارات درآمد نفـت در یـک دوره   revoil)، درآمدهاي نفتی (9در معادله (
oilقبل و تکانه نفتی (

tε ) شـکاف تولیـد (  10) است. در معادلـه ،(gap   تـابعی از انتظـارات (
dنفتی و تکانه تقاضا ( شکاف تولید در یک دوره قبل و تکانه

tε  .است ( 
) تـابع انتظـارات تغییـرات نـرخ ارز در یـک دوره قبـل و       texنرخ ارز ()، 11در معادله (

eهاي نفتی و تقاضا و تکانه نرخ ارز (تکانه
tε  .است ( 

) تابعی از انتظارات ایـن متغیـر در یـک دوره    ipi(اردات )، تورم قیمت و12در معادله (
ipiهاي نفتی، تقاضا و تغییرات نرخ ارز و تکانه قیمت واردات (قبل، تکانه

t .است ( 
ــه ( ــد کننــده ( 13در معادل ــورم قیمــت تولی ــابعی از انتظــارppi)، ت ــورم قیمــت ) ت ات ت

هاي نفتی، تقاضا، نرخ ارز، قیمت واردات و تکانه تورم تولیدکننده در یک دوره قبل، تکانه
ppiقیمت تولیدکننده (

tε  .است ( 
قیمـــت ) تـــابعی از انتظـــارات cpiکننـــده (تـــورم قیمـــت مصـــرف)، 14در معادلـــه (

ــده در یــک دو مصــرف ــهکنن ــل، تکان ــرخ ارز، قیمــت واردات،  ره قب ــی، تقاضــا، ن هــاي نفت
cpiکننده (تولیدکننده و تکانه قیمت مصرف

tε.است ( 

حجم پول تابعی از انتظارات این متغیر در دوره قبل، تکانه سایر متغیرها )، 15در معادله (
MDو تکانه تقاضاي پول (

tεست.) ا 
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t-1 (E t مقادیر انتظاري متغیـر بـر اسـاس مجموعـه اطالعـات موجـود در دوره       (... -1 
 ). 2006(مک کارتی،  است

است، ایـن متغیرهـا از طریـق متغیرهـاي بـا وقفـه جانشـین         VARجا که ساختار الگو از آن
صر تشکیل شده که ایـن قسـمت آن از مقـادیر بـا     بینی متغیر از دو عنبنابراین پیش ،شوند می

   وقفه متغیر استفاده کرده است و از الگوي انتظارات تطبیقی برخوردار است.
 شود:می داده نمایش زیر صورت) بهSVAR( ساختاري VAR الگوي

)16 (                                                                                                             0 t t-1 tA X = A(L)X +ε   

tX ــردار N ب N زا (درآمــدهاي نفتــی، شــکاف تولیــد، نــرخ ارز،  درون هــايمتغیــر
مـدت و متغیـر   کننده و تولیدکننده)، نـرخ بهـره کوتـاه   هاي قیمت (واردات، مصرف شاخص

N(0Aاست. ماتریس تکانه عرضه)  Nدهـد.  ها را توضیح مـی ) ارتباط همزمان بین متغیر
tε 1 هاي ساختاري بوده ونیز بردار تکانهN      در  )16(است. بـا ضـرب دو طـرف معادلـه
1

0A فرم خالصه شده الگوي ،VAR ) دست خواهد آمد:به ))17(معادله 
)17(            -1

t 0 t-1 tX = A A L X +e 
te 1بردار )17(در معادلهN طریـق  ل ساختاري ناهمبسته الگـو اسـت و از   اجزاء اخال

 شود:محاسبه می) 18رابطه (
)18 (                -1

0 t t t 0 tA e = ε      or       e = A ε 
هـا) و خطاهـاي فـرم خالصـه شـده      tεهاي) سـاختاري ( ارتباط بین اجزاي اخالل (تکانه

انـد از  نشـان داده شـده  ) 19هـا) کـه در مـاتریس معادلـه (    tuبرداري (الگوي خودرگرسیون
n اعمال n -1

2
منظـور دقیقـا مشـخص    قید صفر بر فرم خالصه شـده الگـوي سـاختاري بـه     

تعداد متغیرهـاي   nدست آمده است. ها بهالگو و نشان دادن عدم تاثیر همزمان تکانه 1شدن
 الگو است.  

بر با صـفر باشـد،   تجزیه چولسکی مستلزم آن است که تمامی عناصر باالي قطر اصلی برا
nبنابراین اگر تعداد قیود  n -1

2
اي کـه  باشد، سیستم دقیقا مشخص خواهـد بـود. امـا نکتـه     

 

1- Just Identification   
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داراي تـاثیري   txمعناي آن است کـه  به مورد توجه قرار گیرد، این است که اعمال قید باید
 سازد.را با تاخیر متأثر می ty ،txاست، اما  tyهمزمان بر 

 

)19(          

 

منظـور مشـخص شـدن    قید صـفر بـه   21با توجه به چگونگی تعیین قیود صفر، در این الگو 
نشـان داده   )19معادلـه ( ) و مـاتریس  15) تا (9طور که در روابط (الگو اعمال شده است. همان

ــده ــه     ش ــاثیر تکان ــت ت ــط تح ــی فق ــدهاي نفت ــت، درآم ــرار مــ  اس ــودش ق ــاي خ ــرد یه  گی
 دهند.   ها را در سیستم همزمان تحت تاثیر قرار میمتغیر هاي درآمد نفتی همه که تکانهحالی در

هـاي طـرف عرضـه (تغییـر درآمـدهاي نفتـی) و       ) تحت تاثیر تکانهgapشکاف تولید (
هـاي طـرف   و تکانـه گیرد. نرخ ارز از تغییرات درآمـد نفـت   هاي طرف تقاضا قرار میتکانه

هـاي  پـذیرد، امـا شـاخص   تقاضا (شکاف تولید) و تکانه مربوط به تغییرات نرخ ارز تاثیر می
هاي طرف تقاضا و تکانه تغییرات نرخ ارز قیمت از هر سه تکانه تغییرات درآمد نفت، تکانه

ار عنـوان ابـز  حجـم پـول نیـز بـه     پذیرنـد. هاي قیمت تـاثیر مـی  هاي مربوط به شاخصو تکانه
 ). 2006هاي تمامی متغیرهاي الگو است (مک کارتی، واکنش بانک مرکزي تابعی از تکانه

امـا اعمـال    ،اگرچه در ادبیات اقتصادي رشد حجم پول یکی از عوامل ایجاد تورم است
سـازد و  قید در اینجا به این معنی است که حجم پول، تورم را با یک دوره تـاخیر متـأثر مـی   

که تورم داراي تاثیري همزمـان بـر   است  در حالی ان بر تورم نیست، ایناراي تاثیري همزمد
زا و حجم پول است. همچنین اگر چه در ادبیـات اقتصـادي حجـم پـول عمـدتا متغیـر بـرون       

یافته، این متغیر از متغیرهاي اقتصادي از جمله تورم  اثرگذار است، اما در الگوهاي گسترش
  1پذیرد. تاثیر می

 

صـورت قیـد صـفر    ساختاري سیمز نیز حجم پول تابعی از تورم است و اثر حجم پول بـر تـورم بـه    VARدر الگوي  -1
 اعمال شده است.
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صـورت یـک تکانـه نفتـی، ابتـدا بـر شـکاف تولیـد اثـر          ها، بهاثرات تکانهزنجیره توزیع 
هـا  گذاشته، سپس موجب تغییرات نرخ ارز شـده و در ادامـه موجـب تغییـر شـاخص قیمـت      

شود و براي رسیدن به اهداف تورم و شکاف تولید الزم است که بانک مرکزي با تغییـر   می
عنوان متغیـر ابـزار   حجم پول به، در واقع در حجم پول به شرایط اقتصادي واکنش نشان دهد

از تمـامی متغیرهـاي الگـو بجـز شـکاف تولیـد،        شـود  خاطرنشان مـی شود. در نظر گرفته می
 لگاریتم گرفته شده است.

 ،براي محاسبه شکاف تولید، ابتدا از مقادیر تولید ناخالص داخلـی لگـاریتم گرفتـه شـده    
شـکاف تولیـد از تولیـد ناخـالص داخلـی،      براي محاسـبه   1سپس از فیلتر هودریک پرسکات

هـاي مربـوط بـه متغیرهـاي مـورد      ) نـام، نمـاد و منبـع داده   2استفاده شده است. در جـدول ( 
 استفاده در برازش الگو آورده شده است.

 نام، نماد و منبع متغیرهاي الگو -)2جدول (
 نماد نام متغیر

 درآمدهاي نفتی
revoil 

 gap لیدشکاف تو

 ex نرخ ارز بازار آزاد

 ipi شاخص قیمت واردات

 ppi شاخص قیمت تولیدکننده

 cpi کنندهشاخص قیمت مصرف

 m حجم پول
 هاي زمانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي  ها: بانک اطالعات سريمنبع داده               

 

 هاتحلیل یافته -4
 منظور بررسی مانایی متغیرهاآزمون ریشه واحد فصلی به -4-1

هـاي مانـایی متـداول    اند که نتایج حاصل از آزمـون ) نشان داده1990هایلبرگ و همکاران (
هاي چندمتغیره با متغیرهایی با تواتر ماهانه و یـا  فرآیند پس پرون برايیلیو ف لرنظیر دیکی فو

 

1- Hodrick-Prescott Filter 
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فصلی ممکن است به خطا در بررسی وجود ریشه واحد منجـر شـود، آنهـا جهـت رفـع ایـن       
کمــک آن، امکــان آزمــون ریشــه واحــد در پرداختنــد کــه بــه 1مشــکل بــه معرفــی آزمــونی

وجود دارد. هـدف ایـن آزمـون تعیـین تعـداد       ماهه و فصلیساله، ششهاي زمانی یک دوره
هاي فصـلی  هاي فصلی هر متغیر و مشخص کردن متغیر ماناست. پس از شناسایی ریشهریشه
 یافته استفاده کرد.منظور بررسی متغیر مانا از آزمون دیکی فولر تعمیمتوان بهمی

 سـتفاده از آزمـون  ) ارائه شده اسـت. ابتـدا بـا ا   3هاي فصلی در جدول (نتایج تعیین ریشه
HEGY هـاي  هاي فصلی هر متغیر شناسایی شده است. پـس از مشـخص شـدن ریشـه    ، ریشه

فصلی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت بررسی مانـایی متغیرهـا اسـتفاده شـده     
شـود بـا مقایسـه    طور که مشاهده می) ارائه شده است. همان4است که نتایج آن در جدول (

درصـد،   5 معناداريدر سطح  HEGYیافته با مقادیر بحرانی آزمون  ی فولر تعمیمآماره دیک
 شود.  درصد پذیرفته می 95فرضیه صفر مبنی بر مانایی متغیرها در سطح اطمینان 

 
 HEGY واحدهاي فصلی با استفاده از آزمون نتایج تعیین ریشه -)3جدول (

 ریشه کلی متغیر
1( ) 

شه شش ری
)2ماهه ) 

 هاي ساالنهریشه
 متغیر مانا

3( )4( )

revoil وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد 
1 revoil

gap 1 وجود دارد وجود دارد وجود دارد اردوجود ند

2 3

t t

t t

gap gap

gap gap
 

ex وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد 
1ex 

ipi وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد 
1ipi

ppi وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد 
1 ppi

cpi وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد 
1cpi

m وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد وجود دارد 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 
 

 

1- Hylleberge, Engle, Granger, Yoo Test   
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 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي الگو به روش دیکی فولر تعمیم یافته -)4جدول (

آماره دیکی فولر  متغیر
 تعمیم یافته

در  HEGYمقدار بحرانی آزمون 
 درصد 5سطح اهمیت 

1 revoil31/9- 88/2- 

1 2 3t t t tgap gap gap gap 70/4- 74/2 

1ex 22/8- 88/2- 

1ipi56/3- 88/2- 

1 ppi63/5- 88/2- 

1cpi51/3- 88/2- 
00/3- 95/1- 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

 گو هاي مناسب التعیین وقفه -4-2
شـوند، تعیـین تعـداد وقفـه بهینـه مناسـب نیـز        بر تعیین متغیرهایی که در الگو وارد می عالوه

هـاي مناسـب الگـو، وارد کـردن     هاي تعیـین تعـداد وقفـه   داراي اهمیت است. یکی از روش
هاي مختلف هر متغیر در الگو است، اما براي آنکه خاصیت تقارن سیستم برقـرار باشـد   وقفه

طور ، جهت رسیدن به برآوردهاي کارا وجود داشته باشد، بهOLSاده از روش و امکان استف
 شود.  هاي تعداد معادالت یکسان در نظر گرفته میرایج تعداد وقفه
دهنـد. اگـر   سـرعت درجـه آزادي الگـو را کـاهش مـی     هاي زیاد به، وقفهVARدر الگوهاي 

n.ود در سیستم، تعـداد  معادله موج nباشد، در هریک از  Pهاي الگو تعداد وقفه P   ضـریب بـه 

هـاي   در اینگونه الگوها انتخاب درست وقفـه  ، بنابراینعالوه یک جزء ثابت وجود خواهد داشت
خیلی کوچک باشد، الگو داراي خطا در تصـریح خواهـد بـود و     Pبهینه بسیار اساسی است. اگر 

 ). 1391یابد (اندرس، ادي کاهش میبیش از اندازه بزرگ باشد، درجه آز Pاگر 
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 ،1براي تعیین تعداد وقفه بهینه از معیارهاي مختلفی نظیـر معیـار اطالعـات آکائیـک    
 4بینی نهـایی نمایی و خطاي پیش ، معیار نسبت درست3، معیار حنان کوئین2معیار شوارتز
شـود  ب مـی صورتی انتخـا وقفه بهینه به نامبردهشود. در هریک از معیارهاي استفاده می

جمـالت اخـالل معـادالت،     ،درجه آزادي زیادي از دسـت داده نشـود و ثانیـاً    ،که اوالً
 دچار خودهمبستگی نشوند.

) آورده 5نتایج حاصل از معیارهاي مختلف بـراي تعیـین تعـداد وقفـه بهینـه در جـدول (      
ی، بینـی نهـای  نمایی و خطاي پـیش شده است. بر اساس معیارهاي حنان کوئین، نسبت درست

هـا، ایـن سـه معیـار بیشـترین      وقفه بهینه، شش است؛ زیرا در وقفه شش نسبت به سـایر وقفـه  
بر اساس قدر مطلق دارند. اگر چه بر اساس معیار  شوارتز وقفه بهینه، دو اسـت امـا   را مقدار 

ها کم انتخاب شود، الگـو داراي خطـا   ها و  اینکه اگر تعداد وقفهبا توجه به فصلی بودن داده
عنـوان وقفـه بهینـه انتخـاب     شود، بر اساس معیار حنان کـوئین وقفـه شـش بـه    تصریح میدر 
 هاي زیاد معیار حنان کوئین معتبرتر از معیار آکائیک است.شود. همچنین در نمونه می

 
 آزمون تعیین وقفه بهینه الگو -)5جدول (

 LR FPE AIC SC HQ وقفه

0 NA 16/1 82953/16- 62260/16- 74651/16- 
1 4210/106 82/1 19787/30- 54245/28- 53370/29- 
2 0383/319 98/4 82191/33- 71799/30-* 57658/32- 

3 54950/72 22/5 84169/33- 28928/29- 01520/32- 
4 51550/81 18/4 19942/34- 19851/28- 79177/31- 
5 92698/87 51/2 94347/34- 49407/27- 95468/31- 
6 77865/96* 64/9* 28040/36- 38251/27- 71045/32-* 

7 72630/53 04/1 80363/36-* 45725/26- 65253/32- 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

1- Akaike Information Criterion 
2- Schwarz Information Criterion 
3- Hannan-Quinn Information Criterion 
4- Final Prediction Error
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 VARتحلیل اجزاي باقیمانده در الگوي  -4-3
 الف) آزمون بروش گادفري 

خودهمبسـتگی سـریالی و نیـز عـدم ارتبـاط پسـماندها در        یکی از فروض کالسـیک، عـدم وجـود   
هایی کـه بـراي تعیـین خودهمبسـتگی سـریالی الگـو       هاي زمانی مختلف است. یکی از آزموندوره

ـیه صـفر        LMشود، آزمون بروش گادفري یا همان آزمون استفاده می اسـت. در ایـن آزمـون، فرض
دهد. نتـایج حاصـل از ایـن    را نشان می VARعدم وجود خودهمبستگی سریالی پسماندها در الگوي 

ــا   ،) آورده شــده اســت. در وقفــه شــش 6آزمــون در جــدول ( ــر اســت ب آمــاره محاســبه شــده براب
 1576/0) اسـت، مقـدار احتمـال آن نیـز معـادل      830/62و کمتر از مقدار آماره جدول ( 88107/58

 سریالی را رد کرد.  توان فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی است. بنابراین نمی
 

 LMنتایج آزمون  -)6جدول (
 LM

 هاي پژوهشمنبع: یافته             

 
 ب) آزمون جارك برا

 VARمانـده الگـوي   تشخیص نرمال یا غیرنرمال بودن اجزاي باقی براي جارك برا از آزمون
مانـده اسـت. نتـایج نشـان     زمون، نرمال بودن اجزاي بـاقی شود؛ فرضیه صفر این آاستفاده می

توان فرضـیه صـفر مبنـی بـر نرمـال بـودن       زاي الگو، نمیمعادله درون ششدهد که براي می
دمانده را رد کرداجزاي باقی

 
 العملعکس –توابع ضربه -4-4

در سـایر  العمل، واکنش هر متغیر را در برابـر یـک انحـراف معیـار تغییـر      عکس –تابع ضربه
منظور تعیین اندازه اثر انتقال ساختاري به برداري خودتوضیحدر روش  دهد.متغیرها نشان می
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العمـل سـاختاري و تجزیـه    عکـس –هاي ساختاري بر متغیرهـاي الگـو از توابـع ضـربه    تکانه
شود که کدام تکانه تاثیر بیشتري بر در این چارچوب مشخص می .شودواریانس استفاده می

 ورد نظر دارد. متغیر م
 

 هاي مختلف قیمتاثر درآمدهاي نفتی بر تورم شاخص -الف
 منظـور بررسـی تـاثیر درآمـدهاي نفتـی بـر تـورم شـاخص قیمـت واردات، تولیدکننـده و           به

دوره (فصـل) بـرآورد شـده اسـت.      20العمـل در طـول   عکس –کننده، توابع ضربه مصرف
ر تورم قیمـت واردات اثـر مثبـت داشـته و در     دهد که تکانه درآمدهاي نفتی بنتایج نشان می

دوره دهم به حداکثر مقدار خود رسیده و در دوره پایانی تعدیل شده است.  همچنین تکانـه  
العمـل تـورم   کـه عکـس  طوريدرآمدهاي نفتی بر تورم قیمت تولیدکننده اثر مثبت داشته به

م رونـد صـعودي داشـته و از    قیمت تولیدکننده به تکانه وارد بر درآمدهاي نفتی تا دوره دهـ 
این دوره به بعد روند نزولی به خود گرفته است. اثر تکانه درآمدهاي نفتی بـر تـورم قیمـت    

 دوره از بین رفته است. 15تولیدکننده پس از 
کننـده نسـبت بـه تکانـه وارد بـر درآمـدهاي نفتـی نیـز         العمل تورم قیمت مصرفعکس

اکثر مقدار خود رسیده و از این دوره به بعد رونـد  همواره مثبت بوده و در دوره پنجم به حد
نزولی داشته و در دوره چهاردهم تعدیل شده است. نتایج این مطالعه با سـایر مطالعـاتی کـه    

 اند، سازگار است. هاي نفتی بر تورم ایران را بررسی کردهاثر تکانه
اند نتیجه گرفته 1998-2004هاي دوره با استفاده از داده )2009( 1فرزانگان و مارکوات

انـد.  صورت مثبت و معنادار بر تورم ایران اثرگذار بودههاي نفتی (مثبت یا منفی) بهکه تکانه
نتیجـه   VARضـربه در الگـوي    –العمـل  ) با اسـتفاده از توابـع عکـس   1388همچنین کاوند (

 هاي نفتی بر تورم ایران مثبت بوده است.گرفته که اثر تکانه
 
 

 

1- Farzanegan And Markwardt 
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 هاي مختلف قیمتنرخ ارز بر تورم شاخص اثر تغییرات -ب
منظور بررسـی تـاثیر تغییـرات نـرخ ارز بـر تـورم شـاخص قیمـت واردات، تولیدکننـده و          به

دوره (فصـل) بـرآورد شـده اسـت.      20العمـل در طـول   عکس –کننده، توابع ضربه مصرف
ا انتهاي فصل دهد که با افزایش نرخ ارز، تغییرات مثبت تورم قیمت واردات تنتایج نشان می

نهم روند صعودي داشته و از این دوره به بعد روند نزولی به خود گرفته و اثـر آن در فصـل   
پانزدهم تعدیل شده است. به دلیل زیاد بودن سهم کاالهاي قابـل مبادلـه در شـاخص قیمـت     

 هاي نرخ ارز بر تورم قیمت واردات دور از انتظار نخواهد بود. واردات تاثیر تکانه
العمل تورم قیمت تولیدکننده به تغییرات نـرخ ارز  دهد که عکسهمچنین نشان می نتایج

هاي ابتدایی از رونـد ثـابتی برخـوردار بـوده و پـس از یـک افـزایش        مثبت است و در دوره
مدت (دوره دوم تا چهارم) این روند سیر نزولی به خود گرفتـه و در دوره  ناگهانی در کوتاه

کننده به تکانه وارد بر نـرخ ارز  العمل تورم قیمت مصرفعکس دوازدهم تعدیل شده است.
پس از یک افزایش ناگهانی در دوره دوم تا پنجم از این دوره روند نزولی به خود گرفتـه و  

اي و مـواد اولیـه   فصل تعـدیل شـده اسـت. وابسـتگی تولیـد بـه کاالهـاي واسـطه         13پس از 
هـاي نـرخ ارز باشـد و    متـأثر از تکانـه   شود که تـورم قیمـت تولیدکننـده   وارداتی موجب می

 افزایش نرخ ارز تورم قیمت تولیدکننده را در پی داشته باشد. 
هـم ترکیبـی از ارزش افـزوده     ،کننـده همچنین با توجه به اینکه شاخص قیمـت مصـرف  

هـاي  کاالهاي داخلی و هم ترکیبی از ارزش افزوده کاالهاي نهـایی وارداتـی اسـت، تکانـه    
 شود.  کننده وارد میم قیمت مصرفنرخ ارز بر تور

 
 کنندهاثر تورم وارداتی بر تورم شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف -ج

هاي داخلی است و گروهـی از  قیمت واردات و سهم آن یک منشا اساسی در افزایش قیمت
اقتصاددانان معتقدند که تورم، ناشی از افزایش قیمت کاالهاي وارداتی است (نصراصـفهانی  

ــه) از ایــن1382ري، و یــاو ــر تــورم قیمــت   رو ب منظــور بررســی اثــر تــورم قیمــت واردات ب
العمـل تــورم شـاخص قیمــت تولیدکننــده و   عکــس –کننـده، ضــربه  تولیدکننـده و مصــرف 
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در معیار بر تورم شـاخص قیمـت واردات   کننده به تکانه وارد به اندازه یک انحراف مصرف
 دوره (فصل) برآورد شده است. 20طول 
العمل تورم قیمت تولیدکننده به تورم قیمت واردات، مثبت بـوده و  دهد عکسج نشان مینتای

نتایج همچنـین  از دوره دوم به بعد روند نزولی به خود گرفته و در دوره هشتم تعدیل شده است. 
کننـده بـه تـورم قیمـت واردات در     العمل تورم قیمـت مصـرف  حاکی از آن است که عکس

بوده و از دوره دوم روند کاهشی بـه خـود گرفتـه و در دوره سـوم      مدت بسیار اندكکوتاه
 تعدیل شده است.

طور کلی هر چه سـهم واردات در کاالهـاي نهـایی و مصـرفی بیشـتر باشـد و اقتصـاد        به
کشور به واردات وابستگی بیشتري داشته باشد، اثر تورم وارداتی بر تورم داخلـی نیـز بیشـتر    

 العمل در پیوست آمده است.عکس -بع ضربهاست. نمودارهاي مربوط به توا
 

 تجزیه واریانس -4-5
بـرداري اسـت. ایـن روش    تجزیه واریانس روشی براي آزمون پویایی الگوهاي خودتوضیح

هاي وارد بر سایر هاي وارد بر آن متغیر، در مقابل تکانهعلت تکانهتغییرات متغیر وابسته را به
 .  کندمتغیرها بررسی می

 
 ه واریانس تورم شاخص قیمت واردات تجزی -الف

براساس اطالعـات  نشان داده شده است.  پیوست )7هاي تورم قیمت واردات در جدول (منبع نوسان
درصد تغییرات تورم قیمت واردات ناشی از تورم قیمت واردات  85، در دوره اول حدود این جدول

 3شکاف تولید نیـز هـر کـدام حـدود     درصد ناشی از تغییرات نرخ ارز است. درآمدهاي نفتی و  8و 
دهـد در ایـن دوره، تـورم    دهنـد کـه نشـان مـی     درصد از تغییرات تورم قیمت واردات را توضیح می

 زایی باالیی برخوردار بوده است.  شاخص قیمت واردات از برون
 3/9درصد تغییرات تورم قیمت واردات ناشـی از خـود متغیـر،     73در دوره دوم، حدود 

درصـد   1درصد ناشـی از تغییـرات نـرخ ارز و     3/4ز تورم قیمت تولیدکننده، درصد ناشی ا
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درصـد   5/5ناشی از شکاف تولید بوده و حجم پول و درآمدهاي نفتی نیز هر کـدام حـدود   
دهنـدگی  دهند. در طی زمان از میـزان توضـیح  هاي تورم قیمت واردات را توضیح مینوسان

شود. از دوره نهـم  دهندگی سایر متغیرها افزوده میخود متغیر کاسته شده و بر میزان توضیح
دهنده تورم قیمـت واردات، تـورم قیمـت تولیدکننـده     به بعد، از میان تمام متغیرهاي توضیح

ترتیب تغییـرات نـرخ ارز،  تـورم    دهندگی را داراست و پس از آن بهبیشترین قدرت توضیح
 بلندمـدت (پایـان دوره بیسـتم)   شاخص قیمت واردات و درآمـدهاي نفتـی قـرار دارنـد. در     

ترتیب: تورم قیمت تولیدکننده، تغییرات نرخ ارز، تورم قیمت واردات، درآمدهاي نفتـی،  به 
ــرف    ــت مص ــاخص قیم ــورم ش ــدار      ت ــترین مق ــد بیش ــکاف تولی ــول و ش ــم پ ــده، حج  کنن

 هاي تورم شاخص قیمت واردات را دارا هستند.  دهندگی نوسانتوضیح
هـاي شـاخص قیمـت    تجزیـه واریـانس در دوره اول، اخـالل    با توجـه بـه نتـایج بررسـی    

بینـی آن دارد و سـهم نـرخ ارز    ترین نقش را در توضیح واریانس خطاي پـیش واردات، مهم
بینی تورم قیمـت واردات نسـبت بـه سـایر متغیرهـاي الگـو       در توضیح واریانس خطاي پیش

 ر است.سازگا 1بیشتر است که این مطلب با نتایج سایر مطالعات تجربی
  

 تجزیه واریانس تورم قیمت تولیدکننده -ب
نشـان داده شـده اسـت.     پیوسـت  )8هـاي تـورم قیمـت تولیدکننـده در جـدول (     منبع نوسـان 

هـاي تـورم قیمـت    درصـد نوسـان   82شـود، در دوره اول حـدود   طور که مشـاهده مـی   همان
دکننــده، خــود آن اســت. در ایــن دوره بعــد از تــورم قیمــت تولیتولیدکننــده ناشــی از 
 6/1درصد و درآمدهاي نفتی با  15/2درصد، شکاف تولید با  2/12تغییرات نرخ ارز با 

انـد. در ایـن دوره تـورم    خـود اختصـاص داده   دهندگی را بـه درصد بیشترین درصد توضیح
اند. در دوره دهـم  کننده و حجم پول بر تورم قیمت تولیدکننده اثرگذار نبودهقیمت مصرف

 

انـد کـه   ها با استفاده از تجزیه واریانس شاخص قیمت واردات به این نتیجه رسـیده )، آن1386خوشبخت و اخباري ( -1
هـاي شـاخص   دهنـدگی نوسـان  هاي خود متغیر بیشترین نقش را در توضـیح بعد از اخالل در دوره اول تغییرات نرخ ارز

 قیمت واردات دارد. 
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دهنده تـورم قیمـت تولیدکننـده، تـورم قیمـت تولیدکننـده بـا        غیرهاي توضیحاز میان همه مت
 5درصد، درآمدهاي نفتی با  13درصد، حجم پول با حدود  22/25درصد، نرخ ارز با  8/42

درصد و درآمدهاي نفتی و حجم پول هر کـدام بـا    2/1کننده با درصد، تورم قیمت مصرف
انـد. در دوره  را بـه خـود اختصـاص داده    دهنـدگی درصد بیشترین درصـد توضـیح   1حدود 

درصـد   23هاي تـورم قیمـت تولیدکننـده ناشـی از خـود آن،      درصد نوسان 43بیستم حدود 
درصـد ناشـی از    5/8درصـد ناشـی از تغییـرات نـرخ ارز،     15ناشی از تغییـرات حجـم پـول،    

دات درصد ناشی از تـورم قیمـت وار   8/2درصد ناشی از درآمدهاي نفتی،  4شکاف تولید، 
دهنـدگی حجـم   کننده بوده است. درصد توضیحدرصد ناشی از تورم قیمت مصرف 7/1و  

مدت به بلندمدت رفته رفته افزایش یافتـه اسـت کـه نشـان از اهمیـت تغییـرات       پول از کوتاه
 هاي تورم قیمت تولیدکننده در بلندمدت دارد. حجم پول در نوسان

 
 کنندهتجزیه واریانس تورم قیمت مصرف -ج

 نشـان داده شـده اسـت.    پیوسـت  )9جـدول ( کننـده در  هاي تورم قیمت مصـرف منبع نوسان
ــان ــی هم ــود، در دوره اولطــور کــه مشــاهده م ــورم قیمــت    ش ــاي ت ــامی متغیره ــین تم از ب
ترتیـب تغییـرات نـرخ ارز، تـورم     کننده بـه کننده، بعد از تورم شاخص قیمت مصرف مصرف

ي نفتی و تـورم قیمـت واردات  بیشـترین درصـد     قیمت تولیدکننده، شکاف تولید، درآمدها
دهندگی هاي بعدي از درصد توضیحاند. در دورهدهندگی را به خود اختصاص دادهتوضیح

شـود. تـا پایـان دوره ششـم درصـد      خود متغیـر کاسـته شـده و بـه سـایر متغیرهـا اضـافه مـی        
دهنـدگی  سهم توضـیح  دهندگی نرخ ارز  روند افزایشی داشته و  از این دوره به بعد، توضیح

اي به دوره دیگر کـاهش یافتـه اسـت. درصـد     کننده از دورهنرخ ارز از تورم قیمت مصرف
مدت به بلندمدت رفته رفته افزایش یافته است که نشـان  دهندگی حجم پول از کوتاهتوضیح

 ،کننـده در بلندمـدت دارد  هاي تورم قیمـت مصـرف  از اهمیت تغییرات حجم پول در نوسان
با افزایش حجم پول، تقاضا براي خرید کاالها افزایش یافته و قیمت کاالهـاي مصـرفی   زیرا 
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) سـازگار  1997( 1دهد. این نتیجه با نتایج مطالعه ریچارد و هاف میستررا تحت تاثیر قرار می
اســت. آنهــا در قالــب یــک الگــوي ترکیبــی و بــا رهیافــت خودرگرســیونی، اثــر برخــی از  

هـاي  اند که تکانهم را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهمتغیرهاي اقتصادي بر تور
کـه ایـن اثــر در   مربـوط بـه حجـم پــول در بلندمـدت اثـر زیــادي بـر تـورم دارنـد در حــالی        

 مدت اندك بوده است. کوتاه
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه -5
بـه درآمـدهاي   کننده  العمل تورم قیمت واردات، تولیدکننده و مصرفعکس –توابع ضربه 

هاي مختلف قیمت اثـر مثبـت   دهد که تکانه درآمدهاي نفتی بر تورم شاخصنفتی  نشان می
هـاي مختلـف   داشته است. نتایج تجزیه واریانس نیز  اثر درآمدهاي نفتـی بـر تـورم شـاخص    

یابـد  زیرا با افزایش درآمدهاي نفتی، تقاضا براي واردات افزایش می ،کندقیمت را تایید می
شــود. همچنــین رشــد بخــش نفــت و نجــر بــه افــزایش قیمــت کاالهــاي وارداتــی مــیکــه م

عنوان یک عامل مؤثر در درآمـد ملـی منجـر بـه افـزایش تقاضـاي کـل        درآمدهاي نفتی، به
 شود.ها میاقتصاد و در نتیجه افزایش قیمت

هـاي مکـرر دولـت از ایـن درآمـدها       دنبـال آن برداشـت  افزایش درآمدهاي نفتـی و بـه   
شود که این خود موجبات افزایش حجم پـول و در  افزایش ذخایر بانک مرکزي می موجب

ــراهم مــی  ــورم را ف ــننتیجــه تشــدید ت ــه  رو دولــت مــیکنــد. از ای ــا اهمیــت دادن ب ــد ب توان
هـاي نفتـی قطـع    سازوکارهاي تثبیتی نظیر حساب ذخیره ارزي، ارتباط هزینه خود را با تکانه

هـاي مثبـت یـا منفـی     هـاي نفتـی،  تکانـه   هاي دولـت بـا تکانـه   زیرا با قطع ارتباط هزینه ،کند
 تواند اثرات تورمی زیادي بر اقتصاد داشته باشد.درآمدهاي نفتی نمی

کننده  به تغییـرات  العمل تورم قیمت واردات، تولیدکننده و مصرفعکس –توابع ضربه 
ف قیمـت اثـر مثبـت    هاي مختلهاي نرخ ارز بر تورم شاخصدهد که تکانهنرخ ارز نشان می

هـاي تـورم   داشته است. نتایج تجزیه واریانس نیـز  نقـش عبـور نـرخ ارز در توضـیح نوسـان      
 

1- Richard and Hoffmaister 
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 شـود کـه  کند. بنابراین به سیاسـتگذاران پیشـنهاد مـی   هاي مختلف قیمت را تأیید میشاخص
زي ریـ  ها و مقررات ارزي بدون برنامهنامهاز اجراي آیین هاي نرخ ارزمنظور کنترل نوسانبه 

هاي ارزي تمامی شـرایط اقتصـاد کشـور را    بینی الزم پرهیز کرده و در اتخاذ سیاستو پیش
در نظر بگیرند. همچنین ایجاد نظام هدفگذاري تورم در اقتصاد کشور ضـرورت دارد، زیـرا   

هاي داخلی آزادي عمل بیشـتري را بـراي تعقیـب سیاسـت     اثر انتقال پایین نرخ ارز به قیمت
  کند.  گذاري تورم فراهم میویژه از طریق نظام هدفپولی مستقل به

هـا ماننـد سـایر    دهد که میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمتنتایج همچنین نشان می
کاالهـاي وارداتـی     مطالعات کامل نیست. ناقص بودن عبور نرخ ارز به این علت است که قیمـت 

 ها مؤثر بوده است.  در نوسان این قیمتفقط تابع نرخ ارز نیست، بلکه عوامل دیگري 
، تـورم  (منـدرج در پیوسـت)   العمل و تجزیـه واریـانس  عکس –با توجه به نمودار ضربه 

رو بایـد در جهـت   از ایـن  هاي تورم داخلی اسـت وارداتی نیز عامل مهمی در توضیح نوسان
کـی از عوامـل   کاهش وابستگی به واردات تدابیر الزم اندیشیده شـود؛ بـا توجـه بـه اینکـه ی     

هـاي وارداتـی وابسـتگی مصـرف داخلـی بـه تولیـدات        تاثیرپذیري اقتصاد داخلـی از قیمـت  
لیت رقابـت بـا کاالهـاي مشـابه     بطوري که قاخارجی است، ارتقاي سطح تولیدات داخلی به

 تواند تا حد زیادي از تاثیر تورم وارداتی بر تورم داخلی بکاهد.   خارجی را داشته باشد می
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 نمودارها -)1ت (پیوس
 
 

 
 

 العملعکس - الف) نمودارهاي ضربه
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 هاجدول -)2پیوست (
 بینیهاي تورم قیمت واردات با استفاده از تجزیه واریانس خطاي پیشمنبع نوسان -)7جدول (

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 بینیهاي تورم قیمت تولیدکننده با استفاده از تجزیه واریانس خطاي پیشنوسان منبع  -)8جدول (

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 بینیکننده با استفاده از تجزیه واریانس خطاي پیشهاي تورم قیمت مصرفمنبع نوسان -)9جدول (
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