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The Impact of Exchange Rate Shock on Inflation in 

Iran's Economy: Application of the Threshold Vector 

Autoregression Model 

Abstract 
The effect of exchange rate changes on the general level of prices is one of the 

major issues in macroeconomics and has important results for the monetary 

policy maker. With respect to these two variables in Iran's economy, modern 

econometric approaches can provide new insights. In this regard, using the 

threshold vector autoregressive model, the present study attempts to 

investigate the nonlinear exchange rate pass-through in Iran during 1369:1 – 

1397:4. The results show that pass trough of exchange rate to the general 

price levels depends on the amount of inflation (inflationary conditions 

and its threshold). If seasonal inflation exceeds from 5.48%, the exchange 

rate shocks has lower effect on inflation. The results show that, exchange rate 

shocks have a severe effect. Due to the lack of inflation targeting policy in the 

Iran’s economy, the impact of exchange rate shocks on inflation is lower in 

values below the level of 5.48%. Accordingly, in inflation rates below the 

threshold, monetary policy has less freedom of action and the goals of 

reducing inflation and exchange rate policies need to be taken into account 

simultaneously. 
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 لگویا کاربرد: ایران اقتصاد در تورم بر ارز نرخ تکانه اثرگذاری
 ایآستانه برداری خودرگرسیون

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه اقتصاد، گروه استادیار،  حسن تحصیلی

 چکیده 
ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کالن اسا و بررسی اثرگذاری ترییرات نرخ ارز بر سطچ عمومی قیما

گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیا این دو متریر در های مهمی برای سیاساجزئیات آن داللا

وهش حاضر ند. در این راستا، پژتوانند بینش جدیدی ارائه کنهای نوین اقتصادسنجی میاقتصاد ایران، رهیافا

های کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سالای میکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانهبا به

به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطچ عمومی  1369:1 – 1397:4

 48/5( وابسته اسا؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از ها به مقادیر تورم )محیط تورمی و آستانه آنقیما

درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دسا آمده حاکی از آن اسا که به دلیل نبود 

 48/5چ تر از سطادیر کممقگذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در سیاسا هدف

های کمتر از آستانه، آزادی عمل توان گفا سیاسا پولی در تورمبر این اساس، می. تر اسادرصد، کم

مان مدنظر قرار های ارزی به طور تواکمتری دارد و ضروری اسا اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاسا

 .گیرند

 .ایآستانه برداری خودرگرسیون الگوی ارز، نرخ عبور ارز، نرخ تورم،ها: کلیدواژه

  .JEL: C22، E31، F31 یبندطبقه

                                                           
  :نویسنده مسئولhtahsili@um. ac. ir 
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 مقدمه .1

شهرت دارد به  1الملل به عبور نرخ ارزاثر ترییرات نرخ ارز بر تورم که در ادبیات اقتصاد بین
ری، شود. از جنبه نظعنوان یکی از دالیل مهم فشارهای تورمی در اقتصادهای باز شناخته می

ر های وارداتی و اثهای مختلفی )به طور مثال قیما کاالهای وارداتی، نهادهنرخ ارز از کانال
 انتظارات گذارد. عالوه بر این، ترییرات نرخ ارز برهای داخلی اثر می( بر قیما2مخارج

گذاران اقتصادی اثرگذار اسا و عاملی مهم در پویایی معامالت تورمی و اعتبار سیاسا
ای به گذاران توجه ویژهرو، اقتصاددانان و سیاساآید. از اینالمللی کشورها به شمار میبین

ی کها تاثیرپذیری تورم داخلی از آن دارند. از آنجایی که یترییرات نرخ ارز و در صدر آن
یه روهای پولی حفظ معقول ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش بیاز اهداف سیاسا

د. گذاران پولی دارای برای سیاساهای داخلی اسا، مساله عبور نرخ ارز اهمیا ویژهقیما
 3های داخلی بازتاب پیدا کنددر صورتی که افزایش نرخ ارز به طور کامل در سطچ قیما

گیری شود و مستلزم پیتورم پایین و باثبات به سادگی محقق نمی هایدستیابی به نرخ
های مناسف ارزی اسا. تا زمانی که افزایش تورم ریشه در ترییرات نرخ ارز نداشته سیاسا

تواند تمرکز خود را بر سایر گذار آزادی عمل بیشتری خواهد داشا و میباشد، سیاسا
طوف کند. بنابراین، نحوه عبور نرخ ارز به های داخلی )نظیر نقدینگی( معکنندهتعیین
رود. طی دو دهه های پولی به شمار میهای داخلی از مسائل محوری برای سیاساقیما

اخیر، این ایده در ادبیات موضوع مطرح شده اسا که ثابا انگاشتن عبور نرخ ارز در گذر 
( اعتقاد 2000) 4مانند تیلور زمان با واقعیا فاصله دارد. در این راستا، برخی از اقتصاددانان

ت کند، وضعیا تورم اسا. به عباردارند، آنچه در مساله عبور نرخ ارز نقشی اساسی ایفا می
مساله  کند. ایندیگر، درجه عبور نرخ ارز بسته به میزان تورم در طول زمان ترییر پیدا می

اده از الگوهای ها با استفاسا که نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر سطچ قیما موجف شده
 غیرخطی مورد بازبینی قرار گیرد. 

باال بودن تورم از یک سو و وابسته بودن اقتصاد به کاالهای وارداتی از سوی دیگر، باعث 
 ای به اثرگذاری نرخ ارزگذاران در ایران همواره توجه ویژهشده اسا اقتصاددانان و سیاسا

                                                           
1. Exchange Rate Pass-Through (ERPT) 

2. Expenditure-Switching Effect 

 عبور کامل نرخ ارز. 3

4. Taylor, J.  



 1401تابستان  | 91شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 260

 

رمی در کننده انتظارات توبر تورم داشته باشند. عالوه بر این، نرخ ارز یکی از عوامل تعیین
ند. با کاقتصاد ایران اسا که اهمیا مطالعه اثرگذاری آن بر سایر متریرها را دوچندان می

، ای که درجه عبور نرخ ارز در مطالعاتوجود این، نتایج مطالعات تجربی مبهم اسا؛ به گونه
رفته کار گشناسی بهتوان به روشاوت و گاه متناقض گزارش شده اسا. این مهم را میمتف

 شده و ثابا فرض کردن عبور نرخ ارز نسبا داد. 
های خطی ( بیشتر از روش1386مطالعات داخلی از جمله مطالعه خوشبخا و اخباری )

 1و همکاران اند. در مطالعات محدودی همچون مطالعه عبدی سیدکالییاستفاده کرده
حوه اثرگذاری یک طرفه از نرخ ارز ناند نظر قرار دادههای غیرخطی را مد( که روش2016)

 اسا. بر تورم مورد بررسی قرار گرفته
این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اسا که آیا تاثیرگذاری نرخ ارز بر تورم، غیرخطی 

ر خیر. بر این اساس، پژوهش حاض اسا و به وضعیا تورمی )مقادیر تورم( بستگی دارد یا
نحوه  (TVAR)( 2ایکارگیری رهیافتی نوین )خودرگرسیون برداری آستانهکوشد با بهمی

مورد بررسی قرار  1369:1–1397:4های تاثیرپذیری تورم از ترییرات نرخ ارز را طی سال
اضر را تحقیق ح دهد. در این راستا، عبور غیرخطی نرخ ارز و وابسته بودن آن به تورم، هسته

 دهد. تشکیل می
برای تامین هدف این مقاله، سازماندهی پژوهش به این ترتیف اسا که در بخش دوم، 

خش شود. در بادبیات موضوع با بررسی مبانی نظری اثرگذاری نرخ ارز بر تورم آغاز می
 شود. بخش چهارم بههای نوآوری تحقیق روشن میسوم با مرور مطالعات تجربی، جنبه

 یهتجز وارائه شده برآورد مدل شناسی تحقیق اختصاص دارد. در بخش پنجم، نتایج روش
های سیاستی مبتنی بر تحقیق ارائه خواهد بندی و داللاشود. در پایان، جمعمی یلو تحل
 شد.

 . ادبیات موضوع2
در این بخش، نخسا مباحث نظری مربوط به اثرگذاری نرخ ارز بر تورم بررسی شده و 

 شود.اند، مرور میهای غیرخطی استفاده کردهمطالعات تجربی که از روش سپس

                                                           
1. Abdi Seyyedkolaei, M., et al.  

2. Threshold Vector Autoregression  
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 . مبانی نظری2-1
بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر متریرهای اقتصاد کالن با فروپاشی نظام نرخ ثابا ارز در دهه 

میالدی و جایگزینی آن با نظام نرخ ارز شناور و پس از آن شناور مدیریا شده در  1970
گذار اقتصاددانان قرار گرفا. تحلیل عبور نرخ ارز این امکان را برای سیاساکانون توجه 

رگذاری تری نسبا به مسیر آینده تورم داشته و از نحوه اثبینی دقیقکند تا پیشپولی فراهم می
ترین عناصر اجرای سیاسا پولی آگاهی داشته المللی بر یکی از مهمهای پولی بینشوک

های فزاینده و باالی پول را عامل اصلی ناپایداری نرخ ارز و لی انبساطباشد. تئوری سنتی پو
 های پولی وسیع، تورمکند. بر این اساس در حضور شوکها معرفی میسطچ عمومی قیما

 گی دارند.تنو کاهش ارزش پول داخلی ارتباط تنگا
ری مکننده در اقتصادهای باز، ااثرگذاری ترییرات نرخ ارز بر شاخص قیما مصرف

 شود. های مستقیم و غیرمستقیم محقق میناپذیر اسا. این اثرگذاری از طریق کانالاجتناب
ترییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر کاالهای وارداتی اثرگذار اسا. در عین حال، کاهش 

 های تولیدکنندگان وارزش پول ملی به طور کامل و یا به سرعا منجر به افزایش هزینه
شود. گستره و سرعا عبور نرخ ارز به عوامل مختلفی نظیر وضعیا تقاضا، نمیفروشان خرده
ی خصوص ترییرات نرخ ارز بستگیما و تلقی کارگزاران اقتصادی درهای تعدیل قهزینه
 (.Laflèch, 1996دارد )

کننده مصرف ، سازوکار اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر شاخص قیما1براساس نظر الفچ
 ( اسا.1)به صورت نمودار 

  

                                                           
1. Laflèch, T.  
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 کننده(. سازوکار اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف1نمودار )

 
 (1996ماخذ: الفلچ )

شریچ کننده به شرح زیر تآثار مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر شاخص قیما مصرف
 شوند:می
 اثر مستقیم: در صورتی که نرخ ارز )پول داخلی در مقابل یک واحد پول خارجی( با  -الف

E  نشان داده شود و*P  کننده قیما کاالی وارداتی بر حسف پول خارجی باشد، بیان*E.P  

ثابا باشد   P*کند. حال در صورتی که ارزش کاالی وارداتی را برحسف پول داخلی بیان می
با افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش پول داخلی( قیما کاالی وارداتی برحسف پول داخلی 

بندی کلی به کاالهای نهایی و افزایش خواهد یافا. کاالهای وارداتی در یک تقسیم
 های داخلیشوند که افزایش قیما هر کدام در سطچ عمومی قیماای تقسیم میواسطه

الهای نهایی و تمام شده منجر به افزایش قیما کاالهای موجود در کند. کاانعکاس پیدا می
ای نیز با افزایش قیما تمام شده کاالهای کننده خواهند شد. کاالهای واسطهسبد مصرف
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تولید داخل اثری مشابه دارند. بنابراین، با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیما 
ی داخل توسط دو کانال مستقیم با افزایش مواجه هاکاالهای وارداتی، سطچ عمومی قیما

 خواهد شد.
ا. با المللی در ارتباط اسپذیری کاالها در بازار بیناثر غیرمستقیم: این اثر با رقابا -ب

کاهش ارزش پول داخلی، کاالهای تولید شده در داخل برای متقاضیان خارجی ارزان 
، مازاد مدتفزایش خواهد یافا. در کوتاهشود که در نتیجه آن، صادرات و تقاضای کل امی

ا شود. به علا ثابهای داخلی میتقاضای ایجاد شده منجر به افزایش سطچ عمومی قیما
د ها در داخل، دستمزمدت، پس از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمابودن دستمزدها در کوتاه

نیروی کار کاهش  حقیقی با کاهش مواجه خواهد شد. در این صورت، هزینه پرداختی به
های رود تولید افزایش پیدا کند. با گذشا زمان و در افقیابد و در نتیجه انتظار میمی

شوند و هزینه پرداختی به نیروی کار افزایش پیدا مدت، دستمزدهای اسمی تعدیل میطوالنی
ه طور ب در نتیجه، تولید کاهش خواهد یافا. بنابراین، با افزایش نرخ ارز، تولید و کندمی

 های داخل دائمی باشدرود افزایش سطچ عمومی قیمایابد، اما انتظار میموقا افزایش می
(Hufner & Schroder, 2002.) 

صورت درصد ترییر (، درجه عبور نرخ ارز به1997) 1بر اساس دیدگاه گلدبرگ و نتر
ننده ای واردکقیما داخلی کاالهای وارداتی به ازای یک درصد ترییر نرخ ارز بین کشوره

 ( نشان داده شده اسا.1شود که در رابطه )و صادرکننده  تعریف می

(1) 
𝛼𝑡 =

∆𝑃𝑡
𝑃𝑡

⁄

∆𝐸𝑡
𝐸𝑡

⁄
 

دهنده نرخ ارز بین نشان tEمعرف قیما داخلی کاالهای وارداتی و  tP(، 1در رابطه )
های یماقبه ترییر سایر توان میکشورهای واردکننده و صادرکننده اسا. این تعریف را 

(. Bhattacharya, et al., 2011درصدی نرخ ارز بسط داد ) داخلی در ازای ترییر یک
زمان با افزایش نرخ گیرد که هم( صورت میt =1) 2صورت کاملعبور نرخ ارز زمانی به

ارز )کاهش ارزش پول داخلی( به میزان یک درصد، قیما داخلی کاالهای وارداتی نیز به 

                                                           
1. Goldberg, P. & Knetter, M.  

2. Full or Complete 
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افزایش یابد. در غیر این صورت اگر ترییر نرخ ارز به میزان یک درصد، میزان یک درصد 
صورت منجر به ترییر کمتر از یک درصد در قیما کاالهای وارداتی شود، عبور نرخ ارز به

(. ناقص بودن درجه عبور Lin & Wu, 2012شود )( قلمداد میt<0>1) 1جزئی یا ناقص
د خرد نظیر ساختار بازار، کشش قیمتی تقاضا، تمایز تواند ناشی از عوامل اقتصانرخ ارز می

محصوالت و یا ناشی از عوامل و متریرهای کالن اقتصادی مانند شدت نوسانات نرخ ارز، 
 باشد. های پولی و ارزی و محیط تورمیتولید ناخالص داخلی، نظام

ز بر ردر ادامه یک چارچوب تحلیلی خردبنیان ساده برای استخراج الگوی عبور نرخ ا
 کنیم. کننده معرفی میشاخص قیما مصرف
( برای حداکثرسازی سود شرکا صادرکننده خارجی، رابطه 2010) 2به پیروی از جفری

شود. در حقیقا، حداکثر می( pداخلی ) ( نسبا به قیما کاالهای وارداتی در کشور2)
 کننده خارجی اسا.ساله حداکثر کردن سود بنگاه صادر( م2رابطه )

(2) 𝑀𝑎𝑥 𝜋 = 𝐸𝑅−1. 𝑝𝑚. 𝑞 − 𝐶(𝑞) 

قیما کاالهای  pنرخ ارز،  ERدهنده سود بر حسف پول خارجی، نشان (، 2در رابطه )
مقدار تقاضای کاال  qتابع هزینه بر حسف پول خارجی و  (.)Cوارداتی در کشور داخلی، 

دسا ( به3)به صورت رابطه  p، مقدار 3( و با وارد کردن اضافه بها2اسا. با حل رابطه )
 .(Bailliu & Fujii, 2004 and Jaffri, 2010آید )می

(3) 𝑝_𝑚 = 𝐸𝑅. 𝐶_𝑞. 𝜇 

 بیانگر اضافه بهاسا. میزان  برابر با هزینه نهایی شرکا خارجی و  qC(، 3در رابطه )
یا به عبارتی رفتار تعیین اضافه بهای تولیدکننده به درجه رقابا بازار و شرایط متداول تقاضا 

( و dpبستگی دارد. نرخ ارز و شکاف بین قیما کاالهای تولیدی در کشور واردکننده )

                                                           
1. Partial or Incomplete 

2. Jaffri, G.  

μ. اضافه بها به صورت 3 ≡
𝜂

𝜂−1
کشش قیمتی تقاضا اسا. با توجه به ساختار بازار این  𝜂تعریف شده که در آن   

 کشش مقادیر مختلفی دارد. 
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( که از طریق رابطه Jaffri, 2010خواهد بود ) گر میزان کننده بیانهای تولیدی صادرهزینه
 آید.دسا می ( به4)

(4) 
𝜇 = [

𝑝
𝑑

𝐶𝑞𝐸𝑅
]

𝛼

 

 آید.دسا می( به5گیری، رابطه )( و لگاریتم3( در رابطه )4با جایگذاری رابطه )

(5) 𝑙𝑛 𝑃𝑚 = 𝛼 𝑙𝑛 𝑃𝑑 + (1 − 𝛼) 𝑙𝑛 𝐶𝑞 + (1 − 𝛼) 𝑙𝑛 𝐸𝑅  

𝑙𝑛 𝑃𝑚 = 𝛼 𝑙𝑛 𝑃𝑑 + 𝛽 𝑙𝑛 𝐶𝑞 + 𝛾 𝑙𝑛 𝐸𝑅                                         

های واردات خواهد بود. برای بیانگر اثر عبور نرخ ارز بر قیما (، ضریف 5در رابطه )
( 6آید، رابطه )دساکننده به( اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیما مصرف5اینکه از رابطه )

کننده، (، شاخص قیما مصرف2010( به پیروی از جفری )6شود. در رابطه )تعریف می
رداتی و شکاف بین قیما کاالهای تولیدی در کشور واردکننده در های واتابعی از قیما

 دهنده وزن کاالهای وارداتی اسا.نشان θنظر گرفته شده که در آن 

(6)  𝑙𝑛 𝑃 = 𝜃 𝑙𝑛 𝑃𝑚 + (1 − 𝜃) 𝑙𝑛 𝑃𝑑        

 ( را خواهیم داشا.7(، رابطه )6( در رابطه )5با جایگذاری رابطه )

(7) 𝑙𝑛 𝑃 = 𝜃(𝛼 𝑙𝑛 𝑃𝑑 + 𝛽 𝑙𝑛 𝐶𝑞 + 𝛾 𝑙𝑛 𝐸𝑅) + (1 − 𝜃) 𝑙𝑛 𝑃𝑑      

𝑙𝑛 𝑃 = 𝜃𝛼 𝑙𝑛 𝑃𝑑 + 𝜃𝛽 𝑙𝑛 𝐶𝑞 + 𝜃𝛾 𝑙𝑛 𝐸𝑅 + (1 − 𝜃) 𝑙𝑛 𝑃𝑑  

𝑙𝑛 𝑃 = [𝜃𝛼 + (1 − 𝜃)] 𝑙𝑛 𝑃𝑑 + 𝜃𝛽 𝑙𝑛 𝐶𝑞 + 𝜃𝛾 𝑙𝑛 𝐸𝑅          

کشور را تابعی فزاینده از داخل کننده در توان شاخص قیما مصرف(، می7بنابر رابطه )
شکاف بین قیما کاالهای تولیدی در کشور واردکننده، هزینه تولیدکننده در کشور 



 1401تابستان  | 91شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 266

 

( و نرخ ارز شودکننده ایاالت متحده استفاده میصادرکننده )بیشتر از شاخص قیما مصرف
 . 1در نظر گرفا

رضیه تیلور اسا. فبه تازگی مساله عبور غیرخطی نرخ ارز مورد توجه محققین قرار گرفته 
ها به رود. به اعتقاد او، واکنش قیماشمار می( یکی از اولین مطالعات در این زمینه به2000)

ترییرات نرخ ارز تحا تاثیر وضعیا تورم اسا؛ زمانی که تورم شدید اسا، افزایش نرخ 
ه شتشود. در صورتی که تورم مقدار کمی داارز منجر به افزایش درجه عبور نرخ ارز می

باشد، کاهش ارزش پول داخلی به میزان کمتری در تورم انعکاس خواهد یافا. وی معتقد 
اسا در صورتی که کشورها تورم کمی داشته باشند، آثار انتقالی افزایش نرخ ارز بر سطچ 
عمومی قیما کاالهای داخلی اندک اسا؛ یعنی در صورت اجرای نظام پولی معتبر و 

بینی انحرافات تورمی، کشورها تورم گذاری تورمی و پیشفمناسف نظیر نظام پولی هد
آرامی را تجربه خواهند کرد. عالوه بر این، با قرار گرفتن در محیط تورمی آرام و در شرایطی 

ار ن انتظتواکه هزینه نهایی تولید در کشورهای صادرکننده کاالها و خدمات کاهش یابد، می
ارت دیگر، عبقیما کاالهای داخلی داشته باشد. به تری برداشا ترییرات نرخ ارز آثار کم

ید شده و های تولتری در هزینهرات نرخ ارز منجر به ترییرات کمدر شرایط تورمی آرام، تریی
یابد از این طریق آثار انتقالی ترییرات نرخ ارز بر قیما کاالهای وارداتی و مصرفی کاهش می

 (. 1394)اصررپور و همکاران، 
های داخلی از نرخ ارز را وابسته به آستانه نرخ ( تاثیرپذیری قیما2014) 2الهیانیعلیم و 
کنند در صورتی که نرخ تورم باالتر از یک سطچ آستانه باشد ها عنوان میدانند. آنتورم می

ها، با تعدیل انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، تورم افزایش خواهد یافا. به اعتقاد آن
ور ای مشخص در حضهای تولید فراتر از آستانهنه افزایش در هزینهدانند هرگوها میبنگاه

نرخ تورم باالتر ماندگاری بیشتری خواهد داشا. بنابراین، تا زمانی که تورم شدید باشد، 
ها کنند. بنگاهتر به سما باال تعدیل میبها، قیما را سریعها برای پوشش هزینه فهرسابنگاه

دهند. های خود را به قیما کاال انتقال میهای وارد بر هزینهوکبه منظور حفظ اضافه بها، ش
 بنابراین، عبور نرخ ارز به وضعیا تورم بستگی دارد.

                                                           
. در مطالعه اشاره شده عالوه بر نرخ ارز، انحرافات نرخ ارز نیز بررسی شده اسا که به دلیل عدم کاربرد در مطالعه 1

  .حاضر، قسما مربوط به انحرافات نرخ ارز بیان نشده اسا

2. Aleem, I. & Lahiani, A.  
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در هر دو تحلیل فوق، زمانی اثرگذاری نرخ ارز شدید اسا که تورم مقدار باالیی داشته 
مقدار باالیی  رمها، تحلیل دیگری قابل تصور اسا؛ هنگامی که توباشد. در کنار این فرضیه

به خود بگیرد، قدرت خرید کاهش یافته و تقاضا به طور منفی تحا تاثیر قرار خواهد گرفا. 
شود، اما در حال اگر فروشندگان حاشیه سود خود را باال ببرند، این اثرگذاری سوء بیشتر می

ترییر  زها با این تصور که عبور نرخ ارصورتی که تورم مقدار اندکی داشته باشد، بنگاه
شدیدی در قدرت خرید عوامل اقتصادی ایجاد نکرده اسا، نگرانی کمتری از بابا تقاضا 

رای از دسا ها بتوان انتظار داشا بنگاهافزایند. بنابراین، میداشته و اضافه بهای خود را می
ندادن بازار در محیط تورمی شدید با کاهش اضافه بهای خود سعی در حفظ تقاضا داشته 

رخ ارز ی قرار داشته باشد، افزایش نترزمانی که تورم در سطچ کم. به عبارت دیگر، تا باشند
 .یافاانعکاس شدیدتری در تورم خواهد 

 . مطالعات تجربی2-2
 شمار(، نخستین کوشش برای آزمون فرضیه تیلور به2001) 1مطالعه چادوری و هاکورا

کشور در بازه زمانی  71ا تورم را برای رود. محققان، وابسته بودن عبور نرخ ارز به وضعیمی
ها ها برای آزمون فرضیه بیان شده با استفاده از دادهمورد آزمون قرار دادند. آن 1979–2000

مثبا و قابل توجه بین عبور نرخ ارز و متوسط نرخ  دریافتند که یک رابطه 2و الگوی پانلی
 تورم وجود دارد.
ای نرخ ارز بر تورم در کروواسی طی ( به بررسی اثرگذاری آستانه2009) 3تیکا و پاسدل

درصد به عنوان  91/5اند. نتایج نشان داده اسا نرخ تورم پرداخته 1992–2003های سال
بل تر از آستانه، اثرگذاری نرخ ارز شدید و قاکند؛ به طوری که در مقادیر بیشیآستانه عمل م

 ه اسا.داری بر تورم نداشتکمتر از آستانه، ترییر نرخ ارز اثر معنیتوجه بوده، اما در مقادیر 
( بوده اسا. 2014بررسی عبور نرخ ارز در مکزیک، موضوع مطالعه علیم و الهیانی )

های ماهیانه و داده (TVAR)ای از الگوی خودرگرسیون برداری آستانه برای این منظور
نتیجه رسیدند که عبور نرخ ارز غیرخطی  استفاده شده اسا. محققان به این 2009-1994

                                                           
1. Choudhri, E. & Hakura, D.  

2. Data & Panel Model 

3. Tica, J. & Posedel, P.  
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درصد بیشتر  789/0اسا و از دو آستانه برخوردار اسا. تنها زمانی که نرخ تورم ماهانه از 
 شود.کننده منتقل میباشد، ترییر نرخ ارز به تورم شاخص قیما مصرف

صاد ت( برای بررسی ارتباط بین عبور نرخ ارز و بخش حقیقی اق2016) 1دنایر و پانوسکا
از رهیافا خودرگرسیون برداری  2005 -2013های در کشورهای کانادا و مکزیک طی سال

اند که اثرگذاری نرخ ارز به اند. نتایج نشان دادهاستفاده کرده 2ای با رویکرد بیزینآستانه
های رخای که در نشدت غیرخطی بوده و به وضعیا رشد اقتصادی بستگی دارد؛ به گونه

 رگذاری نرخ ارز بیشتر اسا.رشد باال اث
( با استفاده از رهیافا خودرگرسیون برداری ساختاری به تحلیل 1394طیبی و همکاران )
حاصل از برآورد الگو در  یجنتااند. پرداخته 1370:1-1390:4های عبور نرخ ارز طی سال

رم اسا که عبور نرخ ارز به تو نشان داده یانسوار یهلعمل و تجزاعکس -قالف توابع ضربه
 یهانرخ ارز سبف نوسان در شاخص ییراتناقص بوده، اما تر یمامختلف ق یهاشاخص
 یچوضت بررسیرا در دوره مورد  یتورم داخل ییرپذیریاز تر یشده و قسمت یمامختلف ق

 ینشان از وابستگ یتورم داخل یهانوسان یچدر توض یسهم تورم واردات ینداده اسا. همچن
 اقتصاد کشور به واردات داشته اسا.

 اتنوسان انتقال درجه نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی( در پایان1395پور )لشکری
 مطالعه پرداخته اسا. نتایج 1375:1–1392:4 هایسال ایران طی در کنندهمصرف به ارز نرخ

. اسا مطالعه مورد قیما هایشاخص به ارز نرخ نوسانات ناقص انتقال وجود از حاکی
 شاخص از تربیش کنندهمصرف قیما شاخص به اثر این انتقال که دهدمی نشان نتایج همچنین
 .اسا واردات قیما
موضوع مطالعه یزدانی و زارع  یراننرخ ارز بر تورم در اقتصاد ا یهاشوکاثر  یابیارز

و رهیافا  1379–1391های فصلی دوره ه( بوده اسا. برای این منظور از داد1395قشالقی )
از  یپژوهش حاک ینا یجتااند. ناستفاده کرده 3(SVARخودرگرسیون برداری ساختاری)
 ییراتبر تورم، تر یرگذارتاث اییشهاز عوامل مهم و ر یکی ی،آن اسا که در دوره مورد بررس

 قتصاددر ا یتورم ساختار یک یجادبوده که سبف ا یارز هاییاساس یطورکلنرخ ارز و به
 .اسا شدهکشور 

                                                           
1. Donayre, L. & Panovska, I.  

2. Bayesian 

3. Structural Vector Autoregression Model 
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( به بررسی غیرخطی عبور نرخ ارز بر نرخ تورم در 2016عبدی سیدکالئی و همکاران )
ها از رشد نرخ ارز به عنوان متریر آستانه اند. آنپرداخته 1983:1–2014:9های ایران طی سال
درصد  12/9اند. طبق نتایج به دسا آمده، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز استفاده کرده

دهنده اسا که نشان 25/1و در رژیم دوم  85/0اسا. ضریف مربوط به نرخ ارز در رژیم اول، 
 عبور غیرخطی نرخ ارز اسا.

یران طی در اقتصاد ا یتورم هاییاییعبور نرخ ارز و پو یلتحل( برای 1396ابطحی )
ن مطالعه نشااین  یجنتااستفاده کرده اسا.  1از رهیافا چرخشی مارکوف 1369–93های سال
سا و ا یتورم هاییموابسته به رژ یموضوع یرانکه موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد اداده 

ورم نرخ ت یگرنجر یاعل تواندیباال م یتورم هاییمثر فقط در رژوم یرشد نرخ ارز اسم
 داریمعن نییپا یتورم هاییمثر بر نرخ تورم در رژواز نرخ ارز م یاکه رابطه عل یباشد در حال

 .یسان
به  1990–2011های فصلی طی دوره ( با استفاده از داده2017اصررپور و همکاران )

های اند. نتایج نشان داده اسا شوکبررسی اثرات نامتقارن عبور نرخ ارز در ایران پرداخته
مثبا و منفی نرخ ارز اثرات مثبا و نامقارن بر تورم کاالهای وارداتی دارند؛ به طوری که 

 گذاری شوک منفی بیشتر اسا.اثر
سته تقسیم د چندتوان به به طور کلی، ادبیات تجربی مربوط به عبور خطی نرخ ارز را می

های مربوط به عبور نرخ ارز اسا. در دسته کرد: در دسته نخسا، هدف، برآورد کشش
نند. کهای کشش عبور نرخ ارز معطوف میکنندهدوم، محققان توجه خود را به بررسی تعیین
های مربوط به عبور نرخ ارز در گیرد؛ ابتدا، کششاین مطالعات اغلف در دو مرحله انجام می
یحی ای از متریرهای توضشود. سپس اثر مجموعهبین کشورها و یا صنایع مختلف برآورد می

ای استفاده های تک معادلهبیشتر از روش شود. در دسته نخسا مطالعات کهده میبر آن سنجی
تی های قیمود، محققان با برآورد ضریف مربوط به نرخ ارز، درجه عبور آن به شاخصشمی

با  ایهای تک معادلهد. باید توجه داشا که استفاده از روشکننرا محاسبه میمرتبط 
های متعددی همراه اسا. نخسا، تورش مربوط به تصریچ الگو اسا. از آنجایی که چالش

متی مرتبط با نرخ ارز اثرگذار هستند، حساسیا در رابطه های قیعوامل متعددی بر شاخص
کسانی های مختلف نتایج یای که تصریچبا انتخاب متریرهای توضیحی وجود دارد به گونه

                                                           
1. Markov Switching 
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زایی اسا. در تصریچ تک معادله فرض تر، مشکل دروننخواهند داشا. چالش دوم و مهم
ی برقرار اسا، اما ممکن اسا این های قیمتشود رابطه علی تنها از نرخ ارز به شاخصمی

خوانی نداشته باشد. برخی از محققان از جمله فرض با مبانی نظری و شواهد تجربی هم
ها از ( برای از میان برداشتن این چالش2006) 3( و شمبا2003) 2(، هان2007) 1کارتیمک

ر ان درجه عبوتواند. در این روش همواره نمیرویکرد خودرگرسیون برداری استفاده کرده
توان به درک صحیچ و قابل اتکایی از ارتباط نرخ ارز را به صورت کمی محاسبه کرد، اما می

 های قیمتی دسا پیدا کرد. میان نرخ ارز و سایر متریرهای اقتصادکالن از جمله شاخص
( مبنی بر اثرگذاری محیط 2000طور که پیشتر بیان شد، پس از ارائه فرضیه تیلور )همان

رمی اقتصاد بر درجه عبور نرخ ارز، محققان به طور گسترده این فرضیه را مورد آزمون تو
های مطرح شده فوق ای چالشاند. استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانهقرار داده

 کارگیری روش خودرگرسیونهکوشد با برا دربر ندارد. بر این اساس، پژوهش حاضر می
خصوص نحوه تاثیرپذیری تورم شاخص قیما جدیدی درای بینش برداری آستانه

 کننده از ترییرات نرخ ارز ارائه کند.مصرف

 شناسی پژوهش و معرفی متغیرها. روش3
های ای بخشی از الگوهای خطی با ماتریسالگوی خودرگرسیون برداری آستانه

ی از انتقال که یکها از طریق یک متریر . این رژیماساخودرگرسیون متفاوت در هر رژیم 
ر، مدل عبارت دیگشوند. بهزا اسا، تعیین میزا و یا یکی از متریرهای برونمتریرهای درون

 های مختلفای از طریق جداسازی مشاهدات به رژیمالگوی خودرگرسیون برداری آستانه
های شود. به این صورت که در طول هر رژیم، سریسازی میبرحسف یک متریر انتقال مدل

 (.1394شوند )غالمی و هژبرکیانی، زمانی موجود به واسطه یک مدل خطی توصیف می

 ( اسا:8صورت رابطه )به pدر حالا کلی، الگوی خودرگرسیون برداری از مرتبه 

(8) 
𝒀𝒕 = 𝜶 + ∑ 𝑨𝒊

𝑷

𝒊=𝟎

𝒀𝒕−𝒊 + 𝜺𝒕 

                                                           
1. McCarthy, C.  

2. Hahn, F.  

3. Shambaugh, J.  
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پارامتر  ماتریس پارامتر،   Aزا،دربر دارنده بردار متریرهای درون  𝑌𝑡(، 8در رابطه )
بردار اجزای اخالل هستند.  tزا و های بهینه متریرهای دروندهنده طول وقفهنشان pثابا و 

های گیری شده که واکنش متریرالعمل اندازهوابستگی بین متریرها توسط توابع عکس
 (.1394دهند )غالمی و هژبرکیانی، نشان می tهای وارد بر زا را به شوکدرون

ای حالا خاصی از الگوی خودرگرسیون برداری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه
لور در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه تی–اسا که در آن متریرها بسته به مقادیر آستانه 

کنند. ها حرکا میبین رژیم -اسا کنندهمصرف یماتورم شاخص ق( متریر آستانه، 2000)
صورت ( را به8توان رابطه )و در نتیجه وجود دو رژیم، میدر صورت وجود یک آستانه 

 ( نوشا.9صورت رابطه )به ای دو رژیمیگرسیون برداری آستانهیک مدل خودر

(9) 𝑌𝑡 = 𝐼[𝐶𝑡−𝑑 ≤ 𝛾](𝛼1

+ ∑ 𝐴𝑖
1𝑌𝑡−𝑖) + 𝐼[𝐶𝑡−𝑑 ≥ 𝛾](𝛼2

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝐴𝑖
2𝑌𝑡−𝑖) + 휀𝑡

𝑝

𝑖=0

 

تابع شاخص مجازی اسا  [.]Iمقدار آستانه هستند؛  γمتریر آستانه و  C(، 9در رابطه )
𝐶𝑡−𝑑که درصورت  ≤ 𝛾 ؛ اساصورت صفر مقدار آن یک و در غیر این𝐶𝑡−𝑑  متریر

به  tY ،(. در تحقیق حاضر1394دوره اسا )غالمی و هژبرکیانی،  dای باوقفه توسط آستانه
رم شاخص قیما ( تصریچ شده اسا. این بردار دربر دارنده تو10صورت رابطه )

 ( اسا. Rmex( و رشد قیما دالر در بازار آزاد )CPIinfکننده )مصرف

(10) 𝑌𝑡 = [𝐶𝑃𝐼𝑖𝑛𝑓 , 𝑅𝑚𝑒𝑥] 

. به منظور اسا 1369:1–1397:4های های فصلی سالدوره زمانی پژوهش حاضر، داده
 RStudioافزار در نرم tsDynای از بسته برآورد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه

 استفاده شده اسا.
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 . تجزیه و تحلیل نتایج4
 یی متغیرهامانا. بررسی 4-1

ای در انتخاب روش برآورد و نحوه استنباط آماری کنندههای زمانی نقش تعیینسری مانایی
های دارند. بنابراین، نخستین اقدام برای تخمین مدل اقتصادسنجی، تعیین درجه جمعی سری

برای  1هیافتفولر تعمیم –تحا بررسی اسا. نظر به این اهمیا، آزمون ریشه واحد دیکی 
شده  ارائه( به طور خالصه 1. نتایج این آزمون در جدول )2ر گرفته شدکامتریرهای تحقیق به

 اسا.

 . نتیجه آزمون ریشه واحد1جدول 

 متغیر

با عرض از مبدا و بدون 
 *روند

با عرض از مبدا و مشتمل بر 
 **روند

بدون عرض مبدا و بدون 
 ***روند

آماره 
 آزمون

سطح 
 احتمال

 آزمون آماره سطح احتمال آماره آزمون
سطح 
 احتمال

Rmex 21/7- 00/0 97/7- 00/0 01/8- 00/0 

CPIinf 82/1- 06/0 5/4- 00/0 87/1- 06/0 

Rm2 65/0- 43/0 39/4- 00/0 57/4- 00/0 
 هستند. -44/3و  -86/2،   -94/1به ترتیب   95مقادیر بحرانی در سطح  *** و** ،  * -

 های پژوهشماخذ: یافته

یی متریرهای تحقیق بدون در نظر گرفتن عرض از مبدا و روند مانادر مرحله اول آزمون 
نیسا.  مانادرصد  95کننده در سطچ انجام شد. براساس نتایج، تورم شاخص قیما مصرف

در ادامه با لحاظ عرض از مبدا و روند، آماره آزمون برای تمامی متریرها با لحاظ عرض از 
 هستند. انامبنابراین، متریرهای بیان شده در سطچ آمد. تر از مقادیر بحرانی به دسامبدا بزرگ

ا کار گرفته شد که تنها تورم شاخص قیمبرای هر دو متریر آزمون، ریشه واحد فصلی به
کننده دارای ریشه واحد فصلی با دو تناوب بود. برای رفع این مشکل، شاخص قیما مصرف
 تعدیل فصلی شد. X-13کننده با روش مصرف

                                                           
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

مانا بودن متریرها اسا که در پیوسا ارائه شده اسا. با توجه به مانا بودن متریرها دهنده نشان KPSS. نتیجه آزمون 2

 . جمعی بلندمدت نیسانیازی به آزمون شکسا ساختاری و هم
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ری آزمون ریشه واحد فصلی بسط داده شده توسط هیلبرگ، انگل، کارگینتایج به 
( نشان داده شده 2کار رفته در الگو در جدول )برای متریرهای به 1 (HEGY)گرنجر و یو  

 اسا.

 واحد فصلی . آزمون ریشه2جدول 

 داریسطح معنی آماره محاسباتی فرضیه 0H متغیر

CPIinf 
 

 0/12 -04/3 غیرمتناوبعدم وجود ریشه واحد فصلی و 
 0/00 3/95- سال(وجود ریشه واحد فصلی با دو تناوب )نیم

 0/00 14/98 وجود ریشه واحد فصلی با یک تناوب )ساالنه(

Rmex 

 0/95 -99/0 عدم وجود ریشه واحد فصلی و غیرمتناوب
 0/00 -34/8 سال(وجود ریشه واحد فصلی با دو تناوب )نیم

 0/00 -96/27 فصلی با یک تناوب )ساالنه(وجود ریشه واحد 

Rm2 

 0/1 -15/4 عدم وجود ریشه واحد فصلی و غیرمتناوب
 0/01 -36/3 سال(وجود ریشه واحد فصلی با دو تناوب )نیم

 00/0 23/67 وجود ریشه واحد فصلی با یک تناوب )ساالنه(
 های پژوهشماخذ: یافته

 شود، هر سه متریر فاقد ریشه واحد فصلی هستند.می( مشاهده 2طور که در جدول )همان

 ای. نتایج برآورد الگوهای خودرگرسیون برداری آستانه4-2
ای، انتخاب متریر انتقال و آزمون وجود اثرات غیرخطی اولین گام در برآورد الگوهای آستانه

ها سطچ آزموننمایی استفاده شده اسا. در این اسا. در این پژوهش از آزمون نسبا راسا
 1000استرپ با ( توسط فرآیند بوت2001) 2احتمال و مقادیر بحرانی به پیروی از لو و زیوت

سازی، محاسبه شده اسا. سپس با توجه به نتیجه آزمون بیان شده، مقدار تکرار شبیه
 (3. جدول )3شوندنتایج تحلیل می ،شود. در مرحله بعد با برآورد الگو)ها( مشخص میآستانه

 دهد.نمایی را نشان مینتایج آزمون نسبا راسا

 

                                                           
1. Hylleberg Engle, Granger and Yoo  

2. Lo, A. & Zivot, E.  

 اسا.  2وقفه، طول وقفه بهینه برای الگوی پژوهش،  4( و با در نظر گرفتن حداکثر AICمعیار آکائیک ). بر اساس 3
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 . نتیجه آزمون غیرخطی بودن3جدول 

 مقدار آستانه سطح احتمال آزمون آماره هافرضیه

0H  الگوی :VAR )یک رژیم( 

1H  الگوی :TVAR )با یک آستانه )دو رژیم 
 0Hعدم پذیرش  00/0 21/24

0H  الگوی :VAR )دو رژیم( 

1H  الگوی :TVAR )با دو آستانه )سه رژیم 
 0Hپذیرش  33/0 64/44

 های پژوهشماخذ: یافته

تصریچ رابطه بین متریرهای معرفی شده با در نظر گرفتن یک  -1نتایج آزمون نشان داد: 
توان رابطه بیان شده نمی -2آستانه و در نتیجه دو رژیم، نسبا به الگوی خطی برتری دارد. 

( با فرض وجود یک آستانه و دو 9را با دو آستانه و سه رژیم تصریچ کرد. بنابراین، رابطه )
 شود. ظر گرفته میرژیم در ن

( ناپیوسته اسا، تخمین پارامتر آستانه واضچ 9رابطه )در از آنجایی که متریر مجازی 
راسا یتملگار حداکثرکننده یامجموع مربعات  کنندهداقلنبوده و تخمین یک برآوردگر ح

رائه انیسا. این مشکل با حداقل کردن تابع  میسرمعمول  سازیینهبه یهاروش راهاز  یینما
     ( قابل حل اسا.11شده در رابطه )

(11) 𝜃 = 𝑎𝑟𝑔 min
𝜃

𝑆𝑆𝑅(𝜃) 

 یرپذامکان  یاشبکه یجووجسا یقاز طر (11ارائه شده در رابطه )کردن تابع  حداقل
 نیو آخر یناز اول ینیسپس درصد مع شوندیمرتف م یرهامتر یرمقاد ،روش ین. در ااسا
استخراج  ،وجود دارد یماز مشاهدات در هر رژ یتعداد کم ینکهاز ا یناناطم یبرا 1یرمقاد
 SSRمقدار  شود.یزده م ینتخم SSR ،انتخاب شده یرهر کدام از مقاد ی. براشوندیم

شبکه یوجو. روش جساشودیبه عنوان پارامتر آستانه انتخاب م بیان شدهتابع  کنندهحداقل
  یحداقل مربعات شرط و مربعات متمرکز حداقل نظیر یگرید یهابا نام یدر اقتصادسنج یا
( 11ای رابطه )وجوی شبکه( نتیجه جسا2. نمودار )(Stigler, 2010) شناخته شده اسا یزن

 دهد.را نشان می

 
 

                                                           
 در نظر گرفته شده اسا. درصد  15در این تحقیق . 1
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 کنندهای یافتن آستانه تورم شاخص قیمت مصرفوجوی شبکه. نتایج جست2نمودار 

 های پژوهشماخذ: یافته

ای وجوی شبکهشکل شدن نمودار جسا Uای به (، یک اثر آستانه2براساس نمودار )
 48/5درصد اسا. به عبارت دیگر، تورم  48/5منجر شده اسا. مقدار آستانه در این الگو 

شود رابطه بین متریرها در شکل دوم نمودار درصد نقش آستانه را ایفا کرده و موجف می
درصد مشاهدات قبل از مقدار  2/75اوت باشد. بر اساس این مقدار، (،  قبل و بعد از آن متف2)

 درصد بعد از آن )رژیم باال( قرار دارد. 8/24آستانه )رژیم پایین( و 
 کننده پس از تعدیل( تورم فصلی شاخص قیما مصرف2نمودار اول از مجموعه نمودار )

تحمیلی باعث شده اسا تورم فصلی تا  پس از جنگ یهایفآسرا به تصویر کشیده اسا. 
نوسانات متعددی را تجربه کند. افزون بر این، در دوره بررسی شده آثار  1370اوایل دهه 

های تعدیل ساختاری و افزایش واردات منجر به افزایش شدید تورم شدند. ابتدایی سیاسا
رم ضمن کاهش، شود توبه بعد، مشاهده می 1376به دنبال کاهش رشد نقدینگی از سال 
نرخ ارز در ابتدای  یسازیکسانبا داشته اسا.  1380روند کم و بیش ثابتی را تا ابتدای دهه 

کرد  ییرارز تر یدمتناسف با نرخ جد یخارج یهایها و بدهییدارا یالی، ارزش ر1380دهه 
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 یشارو به افز ینگینقد ی،بانک مرکز یخارج یهاییدارا یزانم یشکه به دنبال آن با افزا
، تورم 1392تا  1384های که قدری در افزایش تورم بازتاب پیدا کرد. طی سال گذاشا

 مجدد روند صعودی و پرنوسان در پیش گرفا. تزریق درآمدهای نفتی همراه با افزایش آن،
ار شمها از دالیل مهم این پدیده بههدفمندسازی یارانه ی ومصرف یواردات کاالهاافزایش 

ی، تورم های پولی و مالالمللی همراه با انضباط سیاساهای بینال رفع تحریمروند. به دنبمی
 در انتهای دوره زمانی تحقیق با کاهش همراه بود.

مانند الگوهای خودرگرسیون برداری خطی در اینجا نیز رابطه بین متریرها با استفاده از 
راساس آستانه اکنش به ضربه بهای وشود. منحنیتوابع واکنش به ضربه تعمیم یافته تحلیل می

برآورد شده به تفکیک دو رژیم تورمی پایین )کمتر از آستانه( و رژیم تورمی باال )بیشتر از 
( به تابع واکنش به ضربه تورم نسبا به تکانه رشد دالر در 3آستانه( ارائه شده اسا. نمودار )

 قبل و بعد از آستانه برآوردی اختصاص دارد.

 رشد دالر یافته تورم نسبت به تکانهاکنش به ضربه تعمیم. تابع و3نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته  

درصد(  48/5(، در صورتی که تورم کمتر از آستانه باشد )کمتر از 3با توجه به نمودار )
اثر تکانه نرخ ارز بر تورم مثبا و شدید اسا؛ به طوری که تا پنج دوره تورم، واکنش مثبا 
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دهد. پس از حداکثر واکنش در دوره پنجم، اثر شوک به تدریج از بین ای نشان میو فزاینده
 رسد.رود و در دوره دهم به صفر میمی

توان گفا در رژیم باال، تورم شاخص قیما با مقایسه تابع واکنش در دو رژیم می
در رژیم  تورمدهد. حداکثر واکنش تری به شوک ارز پاسخ مینده با نوسان بیشکنمصرف

پایین بیشتر از واکنش آن در رژیم باال اسا. در عین حال، اثر شوک ارزی از لحاظ 
 .کندماندگاری در هر دو رژیم پس از دو فصل از الگوی تقریبا یکسانی پیروی می
( برای 2000با توجه به نتیجه اخیر و آنچه در ادبیات موضوع مطرح شد، تحلیل تیلور )

رد. وی توان تایید کخ ارز در رژیم باال و پایین در اقتصاد ایران را نمیتفاوت اثرگذاری نر
توان بیان معتقد اسا در صورتی که کشورها در محیط تورمی پایین قرار داشته باشند، می

 کرد که آثار انتقالی ترییرات نرخ ارز بر سطچ عمومی قیما کاالهای داخلی اندک اسا. 
قتصاد ایران اثرگذاری نرخ ارز در رژیم باال و پایین مطابق با توجه به نتیجه پژوهش، در ا

لی و گذار پوگذاری تورم از سوی سیاسانظریه تیلور صادق نیسا. وجود نداشتن هدف
ترین دالیل عدم مصداق داشتن متعهد نشدن به حفظ آن در محدوده باثبات، یکی از مهم

کنند در ، تولیدکنندگان داخلی سعی می( در اقتصاد ایران اسا. بنابراین2000نظریه تیلور )
محیط تورمی شدید در مواجهه با افزایش نرخ ارز از حاشیه سود خود کاسته و افزایش به 

 نسبا کمتری در قیما کاالهای خود اعمال کنند.
دهد. در شرایطی که نرخ دالر (، واکنش دالر نسبا به شوک دالر را نشان می4نمودار )

زنند و یا دولا ارن اولیه به خاطر سود زیاد دسا به فروش میرشد شدیدی دارد، خرید
ین یابد. براساس امدت نرخ دالر کاهش میکند که به صورت کوتاهسیاستی را اتخاذ می

نمودار، شوک دالر به خودش در دو فصل اول درآستانه تورم باال و آستانه تورم پایین باعث 
کمی را تجربه کرده و بعد تقریبا مانا شده  کاهش شدید دالر شده و پس از آن، نوسانات

 -چه در آستانه باالی تورم و چه در آستانه پایین تورم-اسا. بنابراین، دالر بجز دور دوم 
 شوک زیادی به خودش اعمال نکرده اسا.
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 . تابع واکنش رشد دالر نسبت به تکانه رشد دالر4نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته    

واکنش نقدینگی به شوک دالر را در دو آستانه باال و پایین تورم نشان ( 5نمودار )
دهد. جواب نقدیندگی به شوک دالر در آستانه باال و پایین تورم از یک الگو پیروی می
دوره ابتدایی در هر دو آستانه، شوک دالر باعث افزایش نقدینگی و بعد از آن  4کند. تا می

 اسا. مدتی تقریبا مانا شده باعث کاهش نقدینگی شده وپس از

 . تابع واکنش رشد نقدینگی نسبت به تکانه رشد دالر5نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته
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 گیریبندی و نتیجه. جمع5
اند ثابا انگاشتن تاثیرپذیری متریرهای اقتصاد کالن از مطالعات تجربی اخیر نشان داده

انات مهم برای اقتصادهایی نظیر ایران که نوس ترییرات نرخ ارز منطبق بر واقعیات نیسا. این
رو، پژوهش ای برخوردار اسا. از اینکنند از اهمیا ویژهای در تورم تجربه میگسترده

مورد  1369:1–1397:4ای نرخ ارز بر تورم را طی دوره زمانی حاضر، نحوه اثرگذاری آستانه
بور وع و شرایط اقتصاد ایران، پدیده عبررسی قرار داد. برای این منظور، مطابق با ادبیات موض

ای شبکه وجوینرخ ارز وابسته به وضعیا تورمی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از جسا
ه پذیرد و دارای حد آستاننشان داد تورم به صورت غیرخطی از ترییرات نرخ ارز تاثیر می

ف ته برای بررسی هدیافدرصد اسا. در ادامه از توابع واکنش به ضربه تعمیم 48/5فصلی 
تحقیق و تحلیل غیرخطی این تاثیرپذیری استفاده شد. نتایج نشان داد قبل و بعد از آستانه 

ای که تورم شاخص قیما رشد نرخ ارز اثرگذاری غیرمتقارن دارد به گونه ،شوک
ر دهد. دکننده قبل از آستانه واکنش شدیدتری به شوک نرخ رشد ارز نشان میمصرف

تر از آستانه، شوک ارزی تا دو فصل اثری بر تورم ندارد. سپس، عبور نرخ ارز به مقادیر باال
گیرد. در نهایا، فرضیه تیلور کننده با شدت کمتری صورت میشاخص قیما مصرف

( در اقتصاد ایران مورد تایید قرار نگرفا. از آنجایی که این فرضیه به دنبال سیاسا 2000)
وان علا مصداق نداشتن آن برای اقتصاد ایران را فقدان تگذاری تورم مطرح شد، میهدف

درصد  23سیاسا بیان شده، دانسا. چون آستانه برآوردی، مقدار باالیی دارد )تقریبا تورم   
یابد قدرت خرید فعاالن اقتصادی کاهش قابل توجهی پیدا ساالنه( زمانی که تورم شدت می

فظ ها )به منظور حها به جای افزایش قیماکند که این مهم با کاهش حاشیه سود بنگاهمی
ات به دسا آمده با مطالعبازار فروش( تا دو فصل همراه اسا. این استدالل، تفاوت نتیجه 

 دهد.توضیچ می -ها مقدار آستانه کمتر اساکه در آن-خارجی را 

ر د دهد؛ سیاسا پولیگذاران قرار میهای مهمی در اختیار سیاسانتایج تحقیق، داللا
های کمتر از آستانه آزادی عمل کمتری دارد و تسهیل اهداف تورمی به سادگی رخ تورم

زمان درصد باشد، پیگیری هم 48/5تر از بنابراین، زمانی که تورم فصلی کمنخواهد داد. 
 شود. های ارزی توصیه میاهداف مربوط به کاهش تورم و سیاسا
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نیازمند استقالل سیاسا پولی اسا در گذاری تورم از آنجایی که اجرای سیاسا هدف
های ارزی صورتی این سیاسا در اقتصاد ایران با توفیق همراه خواهد بود که از وقوع شوک

 به کمک سایر ابزارها جلوگیری شود. 
ریزی الزم در اجرای شود برنامهبه منظور جلوگیری از وقوع شوک ارزی پیشنهاد می

تواند کارگیری قرارداد تهاتر ارزی میگیرد. به طور مثال، به ها مدنظر قرارنامهمقررات و آیین
 یهابا انعقاد قرارداد با بانک تواندیم یبانک مرکز ی،در قرارداد تهاتر ارزگشا باشد. راه

 یمازاد ارز یعاز تجم یزن یتجار یهاها استفاده کند و بانکآن یارز یراز مازاد ذخا یتجار
و بانک تجار ینوسانات نرخ ارز برا یسکروش، تمام ر ینخردشان بهره ببرند. در ا یانمشتر
 یگذارهرچه هدف یزن ی. بانک مرکزشودیمنتقل م یبانک مرکز زنامهبه ترا یتجار یها
 .زندیکمتر، ثبات بازار را رقم م ینهاز نرخ ارز داشته باشد با هز ترییقدق بینییشو پ
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 KPSS: نتیجه آزمون 1پیوست 
 

 KPSSواحد  آزمون ریشه جدول الف. نتیجه

 متغیر
 با عرض از مبدا و مشتمل بر روند با عرض از مبدا و بدون روند

 مقدار بحرانی آزمون آماره مقدار بحرانی آزمون آماره

Rmex 17/0 46/0 13/0 15/0 

CPIinf 29/0 46/0 1/0 15/0 

Rm2 06/0 46/0 05/0 14/0 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

باید آماره آزمون از مقدار بحرانی کمتر باشد.  ADFبر خالف آزمون  KPSSدر آزمون 
 یی سری زمانی داللا دارد.مانابر  KPSSدر آزمون  0Hبه عبارت دیگر، فرضیه 

 

 : آمار توصیفی متغیرها2پیوست 

 جدول ب. آمار توصیفی متغیرها

  تورم ارزرشد نرخ  رشد نقدینگی
 میانگین 4/51 95/3 96/5
 میانه 4/1 19/1 78/5

 حداکثر 71/16 54/14 29.17

 حداقل -77/1 -12/19 -25/1

 انحراف معیار 3 92/9 1/3

 چولگی 55/1 77/2 63/0

 کشیدگی 03/7 5/13 54/4
 های پژوهشماخذ: یافته
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 3: اثبات رابطه 3پیوست 

𝜕𝜋

𝜕𝑝
= 0 

𝜕𝜋

𝜕𝑝
= 𝐸𝑅−1𝑞𝑝 −

𝜕𝐶(𝑞)

𝜕𝑝
= 𝐸𝑅−1𝑞𝑝 − 𝐶𝑞𝜇 

𝑝 = 𝐸𝑅𝐶𝑞𝜇 

 

 TVAR: خروجی 4پیوست 

 


