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نرخ ارز و تورم دو متغير اصلي در اقتصاد به شمار مي روند که در سال هاي اخير در
مطالعات اقتصاد ايران مورد توجه قرار گرفته اند و اثرات متقابل آنها بر روي يکديگر براي
سياستگذار بسيار حائز اهميت است.
در اين پژوهش ابتدا به بررسي رابطه کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز و تورم در اقتصاد
ايران بين سال هاي  ،1361-1398وجهت عليت آنها با استفاده از مدل خود رگرسيون
برداري ( )VARو توابع واکنش آني ( )IRFو تجزيه واريانس ( )VDپرداخته شده است .براي
بررسي روابط بلندمدت از آزمون همجمعبستگي جوهانسون ( Johansen
)Cointegrationو براي روابط کوتاه مدت و جهت عليت از الگوي تصحيح خطاي برداري
( )VECMاستفاده شده است .و سپس به بررسي رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن
شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ايران با استفاده از مدل
 willmark,1995و مدل خودرگرسيون برداري ساختاري SVARبر اساس دادههای فصلی
برای سالهای  1397-1370می پردازد.

مقدمه:


Krugman,1997نشان می دهد که چگونه رابطه ميان شرايط اقتصادی و نرخ ارز ،باعث فروپاشی
ثبات ارزش پول داخلی (با افزايش تورم) می شود که میتواند منجر به بحران تراز پرداخت ها گردد.
بحران تراز پرداخت ها زمانی رخ می دهد که سفتهبازها به بازارهای ارز هجوم آورده و ذخاير
بانک مرکزی به علت مقابله با اثرات سوء فعاليت های سفته بازان به شدت کاهش می يابد و به آستانه
خطرناکی می رسد .زمانی که بانک مرکزی ذخيره ارزی الزم برای جذب فروش پول ملی از سوی
سفته بازان نداشته باشد ،باعث تحريک بيش از پيش سفته بازان شده که می تواند برای از بين بردن
تمام ذخاير بانک مرکزی کافی باشد .اگر ذخاير ارزی به حداقل ميزان خود برسد ،ثبات نرخ ارز از
بين رفته و ارزش پول ملی بطور مداوم کاهش می يابد

 در ايران به دليل وابستگی شديد بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،در هر دوره بانک مرکزی ملزم به
معاوضه ارز حاصل از فروش نفت با لایر برای تأمين بودجه دولت است .در واقع بانک مرکزی ،در
هر دوره با حجم عظيمی از مبادالت ارزی با دولت مواجه است .در اينجا بانک مرکزی بايد اين حجم
ذخاير را مديريت کرده و مقدار مطلوبی از آن را ذخيره و مابقی را در بازار عرضه کند .در حقيقت
مسأله ای که بانک مرکزی با آن مواجه می باشد اين است که چه ميزان از اين ذخاير را در بازار
عرضه نمايد.
 هدف گذاری نرخ ارز حقيقی و نرخ تورم و ارتباط آن با سياست پولی و بررسی تبعات آن ،اولين بار
توسط Dorenbusch,1982مطرح گرديد .هدف گذاری نرخ ارز حقيقی از دو طريق بر ثبات توليد و
قيمت اثر خواهد گذاشت .از يک طرف ،ثبات نرخ ارز اسمی و حقيقی در تقاضای كل ثبات ايجاد
خواهد کرد و از طرف ديگر نرخ ارز از طريق بخش عرضه بر سطح قيمت ها اثر خواهد
گذاشت.ارزيابی بازارارز و سياستهای ارزی ايران که در بخشی از اين مطالعه از ديدگاه مداخله
ارزی انجام می گيرد ،برای شناخت نابسامانی های اين بازار انجام می شود

شناسایی جهت علیت نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و همچنین وجود رابطه کوتاه مدت
و بلند مدت بین آنها و همچنین بررس ي رابطه تورم و نرخارز با در نظر گرفتن شاخص
فشار بازارارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران و در ادامه یک تکانه
وارده از ناحیه درآمد نفت ،فشار بازارارز و مداخله بانک مرکزی چه مقدار روی
افزایش تورم در کشور تاثیر گذار است.

رابطه و جهت علیت بین نرخ ارز و تورم در کوتاه مدت چگونه است؟
رابطه و جهت علیت بین نرخ ارز و تورم در بلند مدت چگونه است؟
چه رابطه ای بین نوسانات نرخ ارز و تورم وجود دارد؟
تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت ،فشار بازارارز و مداخله بانک مرکزی چه مقدار روی
افزایش تورم در کشور تاثیر گذار است؟
افزایش فشار بازار ارز چه تاثیری بر روی نرخ تورم دارد؟

در کوتاه مدت رابطه و جهت علیت از نرخ ارز به سمت تورم است.
در بلند مدت رابطه و جهت علیت از تورم به سمت نرخ ارز است.
افزایش فشار در بازار ارز موجب کاهش ارزش ریال شده است.
باالترين اعداد بدست آمده برای شاخص فشار بازار ارز مربوط به زماني ست که
شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمي زياد شده است.
میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در شرایط تورمی موجب کاهش نرخ تورم می
شود.

نوآوریتحقيق
 از جمله وجوه تمایز این مطالعه ،بررس ی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین تورم و نرخ
ارزو همچتین استفاده از مدل  willmark,1995و مدل خودرگرسيون برداري ساختاري
بر اساس دادههای فصلی است ،که در ایران کمتر مورد توجه قرارگرفته است از جمله
سایر تفاوت های این مطالعه می توان به بررس ی تکانه ها به صورت تفکیکی از ناحیه
درآمد نفت ،فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی و روش تحقیق در بخش دوم که بر
خالف روش  VARکه در اکثر مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است حاوي يك
منطق اقتصادي يا استفاده از تئوري هاي اقتصادي براي اعمال قيود است ،اشاره
کرد .همچنین آمار و اطالعات به روزتر و جدیدتر از جمله وجوه تمایز این تحقیق
نسبت به سایر مطالعات است.

تورم از جمله مهمترين معضالت اقتصادي است که بسياري از کشورها ،به ويژه
کشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند .اهميت تورمهاي باال براي
اقتصاددانان و سياستگذاران از آن جهت است که آثار نامطلوبي در اقتصاد به
همراه دارد.
نرخ ارز بر سيستم اقتصادي و زندگي روزمره مردم اثر گذار است ،چرا که اگر ارزش
واحد پول يک کشور نسبت به واحد پول کشورهاي ديگر کاهش يابد کاالها و خدمات
خارجي براي مصرف کنندگان داخلي گرانتر تمام خواهد شد.
اينکه تورم موجب افزايش نرخ ارز ميشود يا تغيیرات نرخ ارز است که موجبات تورم
را به وجود ميآورد از مباحثي است که پاسخ معيني براي آن وجود ندارد .در اين
پژوهش با استفاده از دادههاي سري زماني ماهيانه طي سالهاي  1361-1398ابتدا
وجود رابطه بلندمدت بین تورم و نرخ ارز در اقتصاد ايران بررس ي خواهد شد ،سپس
جهت عليت اين دو متغیر مهم اقتصادي بررس ي خواهد شد

با توجه به نوساناتی که نرخ ارز رخ داد و همزمان یا بعد یا قبل آن تورم های پی در پی و مداومی در اقتصاد ایران ایجاد
شد بسیاری از اقتصاددانان با این سوال مواجه شدند که تورم ناش ی از نوسانات نرخ ارز بود یا بالعکس؟ در تحقیقاتی
که صورت گرفته است بیشتر عوامل موثر بر نرخ تورم یا عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز بررس ی شده است و اثر این
دو متغیر مهم اقتصادی بر روی هم و اثرات متقابل آنها کمتر دیده شده است لذا می خواهیم رابطه دقیق بین نرخ ارز و
نرخ تورم را در کوتاه مدت وبلند مدت در اقتصاد ایران بررس ی نماییم .بررس ی جهت علیت این دو متغیر در عمل می تواند
سیاستگذاران اقتصادی را در پیشبرد هر چه بهتر اهداف اقتصادی از جمله کنترل و مهار تورم کمک نماید.
عمده دليل اهميت نرخهاي ارز در اقتصاد به اين خاطر است که بر قيمتهاي نسبي کاالهاي داخلي و خارجي تاثیر گذار
است .از آنجا که قيمت هاي داخلي سعي در تعديل با نرخ ارز دارند اين مسئله که آيا نوسانات نرخ ارز تورم زاست يا خیر
مطرح ميگردد .بنابراين به دليل امکان اثرگذاري نرخ ارز بر تورم ،تمايل عمومي در جهت ثبات نرخ ارز وجود دارد.
در ادبیات اقتصادی شاخص ی تحت عنوان فشار بازار ارز وجود دارد که تغییرات نرخارز ،ذخایر ارزی و فشار وارد بر آن-
ها را مورد بررس ی قرار میدهد .در ایران به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،در هر دوره بانک
مرکزی ملزم به معاوضه ارز حاصل از فروش نفت با ریال برای تأمین بودجه دولت است .در واقع بانک مرکزی ،در هر
دوره با حجم عظیمی از مبادالت ارزی با دولت مواجه است .در اینجا بانک مرکزی باید این حجم ذخایر را مدیریت کرده و
مقدار مطلوبی از آن را ذخیره و مابقی را در بازار عرضه کند .در حقیقت مسألهای که بانک مرکزی با آن مواجه میباشد
این است که چه میزان از این ذخایر را در بازار عرضه نماید.
ارزیابی بازارارز و سیاستهای ارزی ایران که در بخش دیگراین مطالعه از دیدگاه مداخله ارزی انجام میگیرد ،برای
شناخت نابسامانیهای این بازار انجام میشود

تغيیرات نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله تورم همواره مورد
توجه سياستگذاران اقتصادي بوده است از جمله داليل اين اهميت مي توان به:
تشديد تحريم ها و جهش در نرخ ارز در سال هاي اخیر که اين تحريم ها موجب
کاهش فروش نفت و انتقال دارايي ذخیره ارزي ،کاهش تزريق ارزي توسط بانک
مرکزي اما افزايش تقاضاي فیزيکي آن  ،بيشتر شدن شکاف بین قيمت واقعي
اقتصادي و قيمت مصنوعي آن ،حرکت دوسويه نرخ ارز و تورم در سالهاي اخیر
اشاره کرد.
اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و خارجي تعديل نشود منجر به کاهش رقابت
مندي ،کاهش صادرات و افزايش واردات و نهايتا ايجاد شوک ارزي مي شود .اما بر
اساس شواهد موجود در اقتصاد ايران ،انباشت مابه تفاوت تورم داخلي و خارجي
منجر به شوک ارزي نشده است

بر اساس دیدگاههای متفاوت نسبت به ماهیت نرخ ارز و همچنین فروض مختلف و
شرایط متفاوت اقتصادی استدالل می شود که که این رابطه در شکل علیت آن می
تواند حاالت مختلفی داشته باشد .گاه این رابطه دوطرفه است یعنی عالوه بر اینکه
نرخ ارز علت نرخ تورم است ،نرخ تورم نیز می تواند علت نرخ ارز باشد .گاهی نیز در
برخی استدالل های دیگر این رابطه یک طرفه است که بعضا از سمت نرخ ارز به نرخ
تورم و گاهی نیز علیت معکوس و گاهی اصال بدون ارتباط هستند.
نتایج تجربی کشورهای مختلف نیز نشان داد که رابطه علی بین دو متغیر در همه جا
یکسان نیست و حتی در یک کشور خاص نیز با توجه به الگو و متغیرهای مورد
استفاده ،امکان حصول نتایج متفاوت وجود داشته است نتایج نشان می دهد که
لزوما رابطه علیت از نرخ ارز به نرخ تورم برقرار نیست و نمی توان این رابطه را به
عنوان یک رابطه معتبر در همه اقتصادها در نظر گرفت ،که این نتیجه از یک طرف
بحث تنوع متغیرهای مورد استفاده و از طرف دیگر شرایط و ساختارهای متفاوت
اقتصاد کشورهای مختلف را برجسته می سازد.

تورم :
ديدگاه واحدي در مورد داليل ايجاد کننده تورم وجود ندارد اقتصاددانان نظريات
مختلفي در خصوص علل تورم از جمله تورم ناش ي از فشار تقاضا ،تورم ناش ي از
فشار دستمزد و هزينه هاي توليد ،تورم ساختاري ،تورم وارداتي ،تورم انتظاری... ،
بيان مي کنند.
نرخ ارز :
در نظريات سنتي براي تعيین نرخ ارز و عوامل موثر بر نرخ ارز تنها قيمت کاالها و
خدمات بررس ي مي شد اما در نظريات جديد عالوه بر قيمت کاالها و خدمات ،قيمت
دارايي هاي مالي نیز وارد شده است .در بلند مدت افزايش سطح عمومي قيمت هاي
يک کشور نسبت به سطح عمومي قيمت هاي خارجي ،افزايش محدوديت هاي تجاري،
افزايش تقاضا براي کاالهاي وارداتي و بهره وري مي تواند روي نرخ ارز اثرگذار باشد.
در کوتاه مدت تورم ،تعرفه ها و موانع تجاري ،اولويت کاالهاي داخلي به خارجي ،بهره
وري و عرضه پول م تواند موجب ايجاد نوسان و بي ثباتي در نرخ ارز گردد.

نرخ ارز آیینه یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین امللل است.
وقتی ارزش یک پول افزایش می یابد ،می گوئیم این پول دچار افزایش بها شده است و
بالعکس آن را کاهش بها گویند .نرخ ارز را می توان به شکل های گوناگونی به شرح ذیل
بیان نمود:
الف) روش مستقیم :با ثبات واحد ارز و تغییر پول محلی =$1؟ریال
ب) روش غیر مستقیم :با ثبات پول محلی و تغییر ارزها 1ریال=؟$
ج) روش پایه دالر :که همان روش غیر مستقیم است با این تفاوت که ارز پایه دالر
است .این روش در بازارهای بین املللی به کار میرود =$1؟£
د) روش متقاطع :ارزش یک واحد ارز حسب ارز دیگر تعیین می شود =$1؟ریال و
1ریال=؟£

نظام های ارزی مختلف را در یک طبقه بندی اولیه بصورت ذیل در نظر گرفت:
•نظام ارزی ثابت
•نظام ارزی تثبیت شده به یک سبد ارزی ( SDRیا هر سبد دیگر)
•نظام ارزی تثبیت شده خزنده
•نظام ارزی انعطاف پذیر محدود نسبت به یک ارز
•نظام ارزی شناور مستقل
•نظام ارزی شناور مدیریت شده

مدل های نظری تعیین نرخ ارز:
در ادبیات مالیه بین امللل چهار رویکرد در تعیین نرخ ارز شناسایی شده است:
•مدل پولی قیمت های انعطاف پذیر
•مدل پولی قیمت های چسبنده
•مدل تعادل پرتفولیو
•مدل تعادل عمومی

در مورد تحلیل و مطالعه نرخ ارز دیدگاهها و روشهای مختلفی مطرح شده است .در یک
تقسیم بندی کلی می توان این روش ها را به دو گروه سنتی و مدرن تفکیک کرد .از روش های
سنتی که عمدتا تا پیش از دهه  1970مطرح گردیده اند می توان به روش کشش ها ،روش
برابری قدرت خرید ،روش جذب اشاره کرد .دیدگاههای مدرن ارز عمدتا مربوط به مباحث
مطرح شده از دهه  1970به بعد است .ویرایش های جدید مدل پولی ماندل فلمینگ همچون
مدل پول گرایان ،مدل جهش پولی نرخ ارز ( مدل دورنبوش) ،تراز پرتفوی از مهمترین تئوری
های مدرن نرخ ارز می باشند
دیدگاههای سنتی نرخ ارز( :فقط از دید بلند مدت نگاه می کردند)
روش کشش ها ،روش برابری قدرت خرید (قانون قیمت واحد ،نظریه برابری قدرت خرید
مطلق ،نظریه برابری قدرت خرید نسبی) ،روش جذب.
دیدگاههای مدرن نرخ ارز( :هم از منظر بلندمدت هم کوتاه مدت بررس ی می کنند)
مدل پول گرایان ،مدل جهش پولی نرخ ارز ،مدل تراز پرتفوی یا تراز سبد دارایی (،)PBM
برداشت پولی تعیین نرخ ارز (الگوی پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف پذیر ( ،)FLPMالگوی
پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف ناپذیر ( ،))SPMنظریه بازار اوراق بهادار در تعیین نرخ
ارز ،نظریه کشش قیمتی تعیین نرخ ارز ،نظریه پولی تعییین نرخ ارز ،مدل تراز سبد دارایی در
تعیین نرخ ارز .

رويکردسنتي:
نرخارزتوسطحسابجاري
تعيينميشود

 بر طبق نمودار ذيل يک چارچوب
کلي از نظرات و پيشينه مدل هاي
تعيین نرخ ارز ارائه شده است که
مي توان کليه نظرات نوين و سنتي
در خصوص نرخ ارز را دسته بندي
نمود
رويکردپولي:
قيمتهاانعطافپذير
نئوکالسيکشگفتانگيز

حبابهاينرخارز:
وجودتوازندرانتظارات
عقالييچندگانه

نرخارزتعادلي:
ادامهمدلهايبخش
واقعي(ترجيحات،تکنولوژيوساير)

اقتصادسياسي:
سياستهاونهادهايبرونزا

:

تئوريهاينرخارز

رويکردنوين:
نرخارزتوسطحساب
سرمايهتعيينميشود

رويکردپولي:
پولجايگزينکاملدارايي
هاست

جايگزينيپول:
محدوديتهاييبرايجايگزينيپول
داخليوخارجيوجوددارد

مدلعدمتعادل:
اشتغالکامل،قيمتها
چسبنده

مدلماندلفلمينگ:
اشتغالناقصوقيمتها
انعطافپذير

رويکردتعادلپرتفوي:
داراييهايداخليوخارجي
جاگزينکاملهمنيستند

روش کشش ها:
بازار ارز زماني با ثبات است که مجموع قدر مطلق کشش قيمتي تقاضا براي واردات ()dM
و کشش تقاضا براي صادرات ( )dXبزرگتر از يک باشد.
روش برابري قدرت خريد ( :)PPPاين تئوري حکايت از آن دارد که سطح هزينه هاي الزم
جهت تهيه يک سبد مشخص و مشترک از کاالها و خدمات در دوکشور مختلف به پول
هاي ملي آنها مي بايست مساوي باشد
الف) قانون قيمت واحد:اين قانون مي گويد هنگامي که هزينه هاي مبادله و موانع
تجاري وجود ندارد قيمت کاالهاي مشابه فروخته شده در کشورهاي مختلف اگر به پول
واحدي بيان شود بايد يکسان باشد
ب) نظريه برابري قدرت خريد مطلق :نرخ تعادلي ارز برابر با نسبت سطح قيمت ها در دو
کشور
ج) نظريه برابري قدرت خريد نسبي :تغيیر در نرخ ارز در يک دوره زماني بايد با تغيیر
نسبي سطح قيمت هاي دو کشور در همان دوره زماني متناسب باشد
روش جذب :اثر کاهش ارزش پول بر درآمد از دو مجراي گرانتر شدن واردات و ايجاد
انگیزه براي افزايش صادرات و جايگزيني واردات که به ترتيب اثر مستقيم و اثر القايي

مدل پول گرايان:
چارچوب اصلي اين مدل با مدل ماندل فلمينگ شباهت بسياري دارد .در معماي
ماندل فلمينگ دولت بین سه گزينه استقالل پولي ،مديريت نرخ ارز ،حرکت آزادانه
سرمايه تنها مختار است که  2مورد را انتخاب کند چون با همديگر تضاد پيدا
 Mundell-Fleming Modelخواهند کرد
مدل جهش پولي نرخ ارز:
اساس اين مدل بر عدم تعديل همزمان بازارهاي مختلف استوار است.
مدل ترازپرتفوي يا ترازسبد دارايي (:)PBM
اين مدل با توجه به عدم جانشيني کامل انواع مختلف دارايي و در نتيجه لزوم در نظر
گرفتن هزينه هاي ناش ي از ريسک در نظر گرفته شده است .در اين مدل تعيین نرخ ارز
تعادلي در چارچوب هاي خاص مطرح شده است که از آن جمله مي توانيم به مدل
کشور کوچک ،مدل ترجيحات با توجه به عادات محلي ،مدل ترجيحات يکسان اشاره
کنيم

الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف پذير(:)FLPM
مدل پول با قيمت هاي قابل انعطاف از هر جهت بسط ديدگاه نرخ ارز بر اساس نظريه برابري قدرت
خريد است .اين نظريه بین سطح قيمت ها و برابري قدرت خريد ارتباط برقرار مي کند .اين مدل مي
تواند نوسانات نرخ ارز را به خوبي توضيح دهد
الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف ناپذير(:)SPM
اين الگو اين امکان را به وجود ميآورد که نرخ ارز رسمي و حقيقي و نرخ بهره نسبت به سطح تعادلي
بلندمدت خود ( )PPPتعديل بيش از حد داشته در صورتيکه ساير متغیرها چون سطح قيمتهاي
کاالها تغيیرات کندي داشته باشند.
در واقع چسبندگي قيمتها به گونه اي عمل ميکند که افزايش عرضه پول در بلند مدت نرخ ارز را
مانند مدل پول گرايان افزايش مي دهد ،اما در کوتاه مدت چسبندگي قيمت ها باعث افزايش
نقدينگي خواهد شد
برانسون (: )1989با توجه به اينکه تغيیر در نرخ ارز ،باعث تغيیراتي در میزان صادرات و واردات و در
نتيجه توليد خواهد شد ،بنابراين در تعادل کلي با تغيیراتي در سطح قيمتها همراه خواهد بود
براي هر اقتصاد باز کوچک رابطه علت و معلولي بین اقتصاد داخل و خارج ،از سوي نرخ ارز ،به
سطح قيمتهاي داخلي است .اين مسئله باعث مي شود که سياست هاي مديريت تقاضا در يک
اقتصاد بزرگ با يک اقتصاد کوچک باز ،داللت هاي متفاوتي داشته باشد.

مبانی نظری موضوع:
 بسیاری از مطالعاتی که در رابطه با دخالت در بازارارز وجود دارد ،بر انتخاب بین دو
حالت عدم مداخله و مداخله کامل در قالب دو رژیم نرخ ارز شناور و ثابت تمرکز
داشته اند .با توجه به کمبود مطالعه در زمینه مداخالت ارزی بانک مرکزی ،این
مطالعه تالش دارد تا ادبیات نظری جامعی درباره فشار بازارارز و مداخله ارزی بانک
مرکزی در اقتصاد ایران جمع آوری نماید تا از این طریق بازار ارز مورد بررس ی قرار
گیرد و در نهایت رابطه آن با نرخ تورم مشخص شود.

بررسی رابطه حبرانهای ارزی و تورم اب رویکرد فشار ابزارارز و مداخله ابنک مرکزی:

 انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد نظیر تورم ،حساب سرمایه و
تراز تجاری میگردد
Ripoll M et al, 1980 از چارچوب تصادفی  IS-LMبرای استخراج وزن های اجزای شاخص
فشار در بازار ارز استفاده نموده اند .وی بر مبنای تخمین شاخص مداخله در بازار ارز ،شاخص
دخالت در بازار ارز را استخراج نموده که بیان کننده این موضوع است که چه سهمی از فشار بر نرخ
ارز را بانک مرکزی از طریق خرید و فروش ذخایر ارزی کاهش داده است.
 willmark,1995,pp 38 یک مدل ساده به منظور دخالت در بازارارز برای اقتصاد کوچک باز
همراه با انتظارات عقالیی را تشریح نموده است .در مدل willmark,1995قیمت داخلی از قیمت
ً
های خارجی و نرخ ارز تاثیر میپذیرد ،برابری قدرت لزوما برقرار نیست ،تولید داخلی و سطح قیمت های
خارجی برونزا هستند .همچنین فرض میشود که بازار مالی توسعه یافته و دارایی های داخلی و خارجی
جانشین های کاملی هستند .ساکنین داخلی پول داخلی خود را برای انجام مبادالت خود نگهداری می
کنند و در نگهداری پول خارجی انگیزه سفته بازی نیز دارند .نرخهای بهره داخلی و خارجی نیز با همدیگر
مرتبط هستند .بر مبنای فروض فوق ،در ادامه این مدل تشریح میگردد:

بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو
مداخلهبانکمرکزی:
 در روابط فوق ،عالئم کوچک متغیرها بصورت لگاریتمی هستند .عالمت ستاره بیانگر
متغیرهای کشور خارجی است و عالمت  EtSt+1بیانگر ارزش انتظاری عقالیی عامالن درباره
نرخ ارز در زمان ( )t+1بر مبنای اطالعات موجود در زمان tاست.معادله ()1؛ بیان کننده تابع
تقاضای حقیقی پول است

بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو
مداخلهبانکمرکزی:

بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو
مداخلهبانکمرکزی:
 تحت رژیمهای ارزی ثابت یا شناور ،تمامی فشارهای ارزی توسط تغییرات در ذخایر ارزی خارجی یا نرخارز جذب
میشود .اما تحت رژیم ارزی شناور مدیریتشده (رژیم ارزی میانه) ،مسئولین پولی مجبور به تصمیمگیری درباره
تمایل آنها به جذب فشار از طریق دخالت در بازارارز هستند

ً
مقادیر منفی  wtهنگامی رخ میدهد که مقامات پولی به طور فعاالنه ارزش پول داخلی را نسبت به وضعیت کامال
شناور کاهش (افزایش) دهند و بهطور برونزا تقاضا برای پول داخلی را منفی (مثبت) کنند .در این حالت دخالت
مقامات پولی تغییرات بوجود آمده توسط نیروهای بازار را تقویت میکنند .این نوع رفتار را willmark,1995
اصطالح «سیاست مداخله همسو» مینامد که احتماال بتوان اینطور تفسیر نمود که مقامات پولی با تغییرات نرخارز
نه تنها موافق بوده بلکه خود موجب افزایش این تغییرات میشوند.

واکنشسياستیبانکمرکزیبهنوسانهاینرخارز:

مطالعات جتريب داخلي و خارجي:







الزم به توضيح است که مطالعات تجربي در چهار گروه دسته بندي شده است:
گروه اول :مطالعاتي که نشان مي دهند رابطه عليت از سمت نرخ ارز به تورم است.
گروه دوم :مطالعاتي که نشان مي دهد تورم موجب افزايش نرخ ارز خواهد شد.
گروه سوم :مطالعاتي که نشانگر رابطه عليت دوطرفه بین نرخ ارز و تورم است.
گروه چهارم :مطالعاتي که نشان مي دهد هيچ رابطه اي بین نرخ ارز و تورم وجود ندارد.

به صورت کلی مهمترین کارهای مطرح صورت گرفته در زمینه رابطه بین نرخ ارز و قیمت ها
شامل:
مطالعات دورنبوش ( )1993در این مورد چنین تحلیل می کند که تنزل ارزش پول ملی
گرایش به باال بردن سطح قیمتهای داخلی دارد که پدیده تورم را پیش می آورد .در اینجا دو
ساز و کار یکی مستقیم و دیگری کانال های غیر مستقیم اثر دارد.
برانسون ( )1989رابطه نظری میان نرخ ارز با سطح قیمتها و همچنین تولید را به صورت ذیل
مطرح می کند .با توجه به اینکه تغییر در نرخ ارز ،باعث تغییراتی در میزان صادرات و واردات
و در نتیجه تولید خواهد شد ،بنابراین در تعادل کلی با تغییراتی در سطح قیمتها همراه
خواهد بود .وی می گوید برای هر اقتصاد باز کوچک رابطه علت و معلولی بین اقتصاد داخل
و خارج ،از سوی نرخ ارز ،به سطح قیمتهای داخلی است.
گلد برگ و کنتر ( )1997انتقال تغییرات نرخ ارز را درصد تغیییر قیمت واردات در نتیجه یک
درصد تغییر در نرخ ارز بین کشور صادر کننده و وارد کننده تعریف می کنند .اثر انتقال
کامل و ناقص را توضیح داده و در ادامه نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت های داخلی
در قالب اثرات مستقیم و غیر مستقیم به صورت ذیل دسته بندی می کنند

تیلور ( : )2000برای اولین بار به اثر انتظاری اشاره کرد بر اساس این دیدگاه زمانی
انتقال تغییرات نرخ ارز زیاد است که ،تغییرات نرخ ارز از قبل مورد انتظار بود تداوم
یابد و قیمتها به علت انتظارات عمومی تعدیل شوند.
هافنر و اشرودر ( :)2002کاهش ارزش پول ،موجب افزایش دائمی در سطح قیمتها و
افزایش موقتی در تولید می شود.
مک کارتی ( :)2000میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت مصرف کننده ،به میزان
زیادی به سهم واردات بستگی دارد .هر چه سهم واردات در کاالهای مصرفی باالتر
باشد ،میزان انتقال تغییرات نرخ ارز باالتر است .با افزایش سهم واردات در مخارج
مصرفی انتظار می رود که روند قیمت واردات به خوبی تورم داخلی را توضیح دهد .در
این صورت تغییر قیمت های واردات موجب تغییر قیمت مصرف کننده می شود.

ابسفیلد و رگوف ( :)2000واکنش اندک شاخص قیمت مصرف کننده در برابر
تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت لزوما دلیل چسبندگی قیمت اسمی بر حسب پول
مصرف کننده یا اثر کوچک انتقال مخارج نیست .هزینه های حمل و نقل و نیز توزیع
و بازیابی کاالها ،هزینه کاالهای وارداتی را افزایش می دهد و حتی اگر کاالهای وارداتی
جانشین نزدیک کاالهای تولید داخلی باشند ،ممکن است به علت هزینه باالتر به
مقدار زیاد مصرف نشوند .در این حالت ،تغییرات نرخ ارز اثر کوچکی بر شاخص
قیمت مصرف کننده دارد.

•دورنبوش  ، 1993البته این نظریه از لحاظ تئوری درست اما از لحاظ تجربی
شکست خورده است.
•مطالعات مک کارتی 2006
•کاور 1992
•انگل 1993
•برانسون 1989
•گلدبرگ و کنتر 1997
•تیلور2000
•نظریه برابری قدرت خرید ( )PPPاین نظریه در بلند مدت صادق است اما لزومی
ندارد که در کوتاه مدت هم صادق باشد
•نظریه قانون قیمت واحد
•مدل مارکوف سوئیچینگ

✓سید کمیل طیبی ( :)1394تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف
قیمت شده و قسمتی از تغییر پذیری تورم داخلی را توضیح داده است.
✓زهرا زمانی (:)1394رابطه علی از نرخ ارز به تورم در تمامی فرکانس های باال و پایین
ظاهر شده است.
✓خدیجه تقی زاده ( :)1395طبق شواهد ابتدا نرخ ارز افزایش یافته و سپس در سال
بعد تورم افزایش یافته است.
✓سارا محمد یاری ( :)1393در کشورهای با تورم باال و نوسانات نرخ ارز باال میزان
انتقال باالتر می باشد و در کشورهایی با تورم پایین و نوسانات نرخ ارز پایین تر میزان
انتقال کمتر می باشد.
✓محمد حسین حاجی مراد خانی ( :)1380تاثیر نرخ ارز بر تورم بعد از یکسان سازی
نرخ ارز بیشتر شده است.
✓بهمن اسکویی ( :)1995افزایش  %10نرخ ارز منجر به بروز تورمی به میزان %2.6
می شود.

✓مرضیه کاظمی نژاد ( :)1382کاهش ارزش ریال عامل مهمی در افزایش سطح عمومی
قیمتهاست.
✓پرویز داوودی ( :)1376در بلندمدت اگر  %1نرخ ارز تغیر یابد نرخ تورم  %0.361و در
کوتاه مدت  %0.27افزایش خواهد یافت و جهت تورم از نرخ ارز به سمت تورم است
✓جاللی نائینی ،سید احمد رضا( :)1376تکانه های ارزی منفی که اغلب موجب کاهش
واردات می شود اثر مثبت ولی گذرا بر نرخ تورم در ایران داشته است
✓مصطفی عماد زاده ( :)1384رشد نرخ ارز سهمی برابر با  %6.2در تورم ایران دارد
✓سپیده فریدونی ( :)1391افزایش نرخ ارز رسمی منجر به ایجاد تورم می شود.
✓ذوالنور ( :)1379سطح قیمت ها طی این دوره از روند قیمت ارز پیروی نموده است
✓شادی بزرگ ( : )1393تغییرات افزایش ی نرخ ارز و به ویژه افزایش های بیش از حد آستانه
نرخ ارز بیشترین تاثیر گذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد
✓آمنه خوشبخت ( :)1386انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از
شاخص قیمت مصرف کننده می باشد
✓مزینی و یاوری ( :)1383با افزایش نرخ ارز قیمت های نسبی کاالهای تجاری به غیر تجاری
افزایش می یابد

✓تمیزی ( :)1393رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد
✓صمد عزیز نژاد ( :)1394نوسانات نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را روی تغییرات نرخ تورم
تولید کننده دارد.
✓شجری و همکاران ( :)1384در بلند مدت انتقال نرخ ارز به تورم به صورت ناقص صورت
می پذیرد.
✓مهرابی بشر آبادی ( :)1389پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز
وابسته است.
✓مرتض ی سامتی ( :)1389شوک های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز هر دو اثر
مثبت روی سطح قیمت ها دارند
✓محمود ختایی و دانش جعفری ( :)1380شوک های مثبت نرخ ارز موجب افزایش سطح
قیمت ها شده است
✓محمد ارباب افضلی(:)1395حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز به مراتب
بیشتر از کاهش آن است

✓کریم اسالملوئیان ( :)1394روند تغییرات نرخ ارز در بلند مدت نشان می دهد که
افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه می باشد
✓طبیبیان و سوری ( :)1376کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمتهای داخلی
شده است
✓راتقی ( :)1384اثر مثبت و معنادار نوسانات نرخ ارز بر شاخص های قیمت های
داخلی تایید می شود
✓نگین فیروزه ( :)1394نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش تورم در کشور می شود
✓تیمور محمدی ( :)1382نرخ ارز رسمی علیت گرنجر ،شاخص کل قیمت کاالها و
خدمات مصرفی است.
✓یوسف عیس ی زاده روشن ( :)1394نرخ ارز در نوسانات صادرات سهم ناچیز داشته
اما حدود  %25از نوسانات قیمت واردات ناش ی از نرخ ارز است.
✓سجاد ابراهیمی ( :)1394نتایج نشان میدهد که یک درصد تغییر در نرخ ارز بر
قیمت های داخلی در ماه اول  %8است ولی اثر بلند مدت آن  %39است

✓محمدی و غالمی ( :)1380تا  3دوره شوک ،یکسان سازی نرخ ارز به طور معناداری
باعث افزایش قیمت ها می شود
✓غفاری و همکاران ( :)1392در حالت افزایش تدریجی نرخ ارز ،اثرات زیان بار
افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده اقتصاد کالن ،کمتر از حالتی است که نرخ ارز به
یک باره افزایش یابد
✓سهیال خوشنویس یزدی ( :)1378نتیجه اینکه کاهش ارزش پول داخلی ،قیمتها را
افزایش داده است
✓ربابه طاهری ( :)1392نا اطمینانی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنی دار بر تورم دارد
مطالعات خارجی:
❖ویلتون مادیشا ( :)2013یک رابطه علی یک سویه بین نرخ ارز و تورم در زیمباوه
وجود دارد
❖امانوئل پیتیا ( :)2015نرخ ارز علت تغییرات تورم در سودان جنوبی است

❖سباستین ادوارد ( :)2006بر اساس نتایج بدست آمده جهت حرکت و عبور نرخ ارز
به سمت تورم برای کشورهایی که یک سیاست مشخص را اتخاذ کرده اند ،کمتر می
شود
❖صوفی و حسینی ( :)2012به دلیل مشکالت نقل و انتقال ارزی و
تحریم( ، )SWIFTنرخ ارز افزایش یافت که سبب افزایش تورم دائمی شد.
❖گری موسر ( :)1995تغیییرات نرخ ارز از علل مهم تورم در این کشور بوده است.
❖رودیگر دورنبوش ( :)1987نوسانات نرخ ارز تقریبا به طور خودکار در روند قیمت
ها منعکس می شود
❖کوفی ناسار( : )2005نرخ ارز ،و نرخ های بهره خارجی اثر معنی داری بر تورم دارند.
❖دالت و لوپز ( :)2012نرخ ارز یک نقش اساس ی در تعیین قیمتهای بلند مدت دارد
❖الیم و الهیانی ( :)2013قیمت های داخلی در مکزیک بطور قابل مالحظه ای به
شوک نرخ ارز فقط در باالی سطح آستانه نرخ تورم عکس العمل نشان می دهد.

❖راموس ( :)2012اثر نرخ ارز روی نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه نسبت به
کشورهای توسعه یافته بیشتر است
❖دن موال ( :)2013نوسانات نرخ ارز در بلند مدت تاثیر منفی روی نرخ تورم در
نیجریه داشته است
❖آلییو و همکاران ( :)2009تاثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای کاالهای وارداتی را
مثبت و معنی دار ارزیابی کرده اند
❖کندیل ( :)2000کاهش ارزش پول داخلی موجب افزایش در سطح قیمت ها شده
است اما افزایش ارزش پول داخلی روی سطح قیمت ها اثری نداشته است.
❖آگوستین و همکاران ( :)1995رابطه مثبتی از نرخ ارز اسمی به تورم وجود دارد.
❖رانکی ( :)2000اثر انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده در طول یکسال
کامل می باشد
❖گلدفجان و ورلنگ ( :)2000اثر انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده طی
دوره مورد بررس ی در طول زمان افزایش می یابد و بعد از گذشت  12ماه به حداکثر
مقدار خود می رسد.

❖مک کارتی ( :)2000اثر انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده در بیشتر
کشورهای مورد بررس ی در حد متوسط می باشد.
❖تاکاتوش ی و همکارانش ( :)2005درجه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت های واردات در
کشورهایی که دچار بحران مالی شدند باال بوده و در شاخص قیمت مصرف کننده کمترین
است.
❖اوس ی آسیبی ( :)2010تغییرات در نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته تاثیر بسیار
کمی بر اقتصاد نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه یافته داشته است
❖ویالنوا ( :)1993تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران را دلیل بروز تورم در آن دوره دانسته
است.
❖ادواردز ( :)2006اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم در کشورهایی که کاهش تورم را هدف قرار
داده اند ،کاهش یافته است
❖جایارمن و چونگ ( :)2011اثر مثبت و معنادار تغییرات نرخ ارز بر تغییرات سطح قیمت
بوده است.
❖گیانیلز و کاکوریتاکیس ( :)2013در دوره هایی که ارزش پول کشورهای مورد بررس ی با

❖آنتیس و آزموکر ( :)1987بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها رابطه مثبت و
معناداری از نرخ ارز به تورم برقرار بوده است
❖گراو و اشنابل ( :)2008نرخ ارز بازار موازی در مقایسه با نرخ ارز رسمی یک اثر
قوی بر تورم بر جای می گذارد
❖فاکیه ( :)2013علت اصلی تورم باال در عربستان ناش ی از نظام نرخ ارز جاری است
❖راگوبور و شیکواوری ( :)2012باالتر بودن انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم قیمت
مصرف کننده نسبت به سایر شاخص ها

•نظریه ماندل فلمینگ
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•نظریه گوستاو و کاسل ( = P = e .P → e
) وقتی pافزایش یابد  eباال می رود .نظریه
P
برابری قدرت خرید مطلق و نسبی :که نشان می دهد که چگونه سطح قیمتها بر نرخ ارز اسمی
تاثیر گذار است
•نظریه ادواردز 1988
•مطالعه گئورگیوف
•نظریه جذب
•نظریه کشش ها
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کشورهای دیگر افزایش یابد ،این امر موجب تقلیل قدرت رقابت کشور در داخل و خارج می
گردد .تغییرات در قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی که می تواند موجب از تعادل خارج شدن
تراز پرداخت های کشور شود و کسری در  BPایجاد نمایدکه این موجب کاهش ارزش پول
کشور خواهد شد.
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✓خسرو پیرایی ( :)1380نرخ ارز بازار آزاد اثر مثبت بر روی تورم داشته است هم تورم
داخلی باال روی نرخ ارز موثر است
✓نسیم نعیمی ( :)1392این رابطه از تورم به نرخ ارز معنادار است
✓نسرین منصوری نجف آبادی( :)1388از میان متغیرهایی که بر نرخ ارز تاثیر خواهد
گذاشت ابتدا نرخ تورم و بعد نرخ بیکاری است.
✓سمیه کوشک نوری ( :)1386رابطه علی یکطرفه و مثبتی از سوی تورم به سمت نرخ ارز
وجود دارد،
✓کازرونی و دیگران( :)1389نرخ تورم تاثیر مثبت و معنا دار بر نرخ ارز اسمی داشته است.
✓طیبی ( : )1395شاخص بهای کاالی مصرفی تاثیر مستقیم و معناداری با ضریب بر نرخ ارز
داشته است .وجود رابطه بلند مدت هم تایید می شود
✓میری طامه اشرف السادات ( :)1375جهت علیت از تورم به نرخ ارز است
✓منوچهر دهقانی و طیب نیا ( :)1378افزایش تورم به دنبال خود تغییرات در نرخ ارز بازار
آزاد را به دنبال دارد وی رابطه علی یک طرفه از تورم به نرخ ارز را بدست آورده است و
بالعکس آن را صادق نمی داند
✓موس ی غنی نژاد ( :)1397ابتدا تورم ایجاد می شود بعد از آن نرخ ارز افزایش پیدا می کند

مطالعات خارجی:
❖ ابرینگا تادیوس و نیکا ( :)2014متغیر  CPIو نرخ ارز سال قبل می تواند تغییرات
عمده نرخ ارز در سالجاری را توضیح دهد
❖میشل ندوری اوکاد ( :)2012متغیر نرخ بهره و نرخ تورم تواسته است  %87تغییرات
نرخ ارز را توضیح دهد
❖اختر حسین ( :)2002افزایش نرخ ارز بر تورم در کل دوره معنادار نبوده اما تورم
طی دوره به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است
❖چودری و هاکورا ( :)2006تورم در بین متغیرهای کالن بیشترین توضیح دهندگی را
برای تغییرات نرخ ارز دارد
❖کامپا و گلد برگ ( :)2005اثر مثبت تورم بر گذر نرخ را تایید کردند.

✓اولن لی و آدیدیجی( :)2000ارتباط دو طرفه بین نرخ ارز و قیمت در ایران وجود دارد
✓مرادی ( :)1960رابطه علی دو طرفه بین نرخ ارز و قیمت وجود دارد
✓نصر اصفهانی ( :)1381وجود ارتباط مثبت دوطرفه بین نرخ ارز و تورم را تایید می کند
✓سمیه زارع قشالقی ( :)1395سیاست های نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست های پولی و مالی
مناسب جهت کنترل تورم ،کشور را دچار مارپیچ افزایش تورم -افزایش نرخ ارز-افزایش تورم
خواهد کرد
✓کرسیتین ریک و مارسلو ( :)2005یک رابطه نیمه مقعر بین نرخ ارز و تورم بدست آمده
است
✓السینا و دراسن ( :)1991یک دور تسلسل بین نرخ ارز و تورم وجود دارد.
✓آلبوکرک و پرتاگل ( :)2006رابطه معنادار و شبه مقعر میان نرخ ارز و نوسانات تورم
وجود داشته است.
✓شینتانی و همکاران ( :)2013همبستگی میان کاهش عبور نرخ ارز و کاهش تورم با
همدیگر و هم زمان بوده است

✓روشنک پوشیده نامجور ( :)1392تورم از دو دوره قبل از خود و همچنین از  12دوره
ماقبل خود تبعیت می کند و نرخ ارز نیز از دوره قبل از خود تبعیت می کند.
✓محمد لشکری( :)1390متغیر نرخ ارز اثر معناداری روی شاخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفی ندارد.
✓زمان زاده ( :)1390با توجه به باال ماندن نرخ تورم  ،کاهش نرخ واقعی ارز نمی تواند اثر
قابل توجهی بر نرخ تورم در بلند مدت داشته باشد
✓سید یحیی ابطحی( :)1395رشد نرخ ارز اسمی موثر فقط در رژیم های تورمی باال می تواند
علیت گرنجری نرخ تورم باشد در حالی که رابطه علیت از نرخ ارز موثر بر نرخ تورم در رژیم
های تورمی پایین معنادار نیست
✓موسوی محسنی رضا و سبحانی پور مینا ( :)1387نتیجه حاکی از تاثیر کم و جزئی در حد
نادیده گرفته شده نرخ ارز بر قیمت های داخلی است.
✓عبدالرزاق علی عبدالرحمن ،سامت هسیالر ( :)2016رابطه ی روشنی بین نرخ ارز تورم
وجود ندارد  .این عدم ارتباط در کوتاه مدت هم صادق بود
✓الکسیوس و پست ( :)1996دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز ،خود نرخ ارز می باشد و روی
تورم بی تاثیر است.









Nelson Christopher Dzupire,2020,pp37در مطالعهای به مدلسازی نرختورم و نرخارز با بکارگیری مدل
ARIMA GARCHپرداختند .نتایج تجربی حاصل از دادههای ماهانه در پیمایش نرختورم و نرخارز  ،نشانگر
همبستگی مثبت بین این دو شاخص با استفاده از آزمون کندال است که تأیید میکند که تغییر در نرختورم منجر به
تغییر نرخارز میشود و برعکس ،همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد.
Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Savaş Kaptan, Metehan Cömert,2019,pp86در مطالعهای به
بررس ی نرخبهره ،تورم و نرخارز در اقتصاد بازار شکننده درحالظهور :نگاهی تازه به روابط متقابل بلندمدت؛ طی داده-
های ماهانه در دوره  2013-2018پرداختند .نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد؛ نرخارز و نرخواقعی تورم در تمام
کشورهایی که مورد بررس ی قرار گرفتهاند و در بلندمدت تمایل به همکاری دارند ،استهالک ارزهای آنها باعث افزایش
تورم از طریق افزایش قیمت کاالهای وارداتی میشود .نتایج فوق بطور گستردهای با انتظارات نظری و با نتایج آخرین
مطالعات تجربی در مورد روابط متقابل بلندمدت بین نرخبهره ،تورم و نرخارز سازگار است.
 Apergis and Eleftheriou,2018در مطالعهای با استفاده از شاخص مداخله در بازارارز با رویکرد
 willmark,1995برای کشور قبرس ،ابتدا قسمتی از فروض willmark,1995را نقض کردند ،یعنی اشاره نمودند
که در کشور قبرس جانشینی کامل بین داراییهای خارجی و داخلی و همچنین شرط برابری نرخبهره وجود ندارد .نتایج
تخمین نشان داد میانگین شاخص مداخله در بازارارز برای دوره زمانی تحقیق مثبت بوده است .در دوره بعد از ،1990
میانگین فشار بازارارز منفی بوده که حاکی از افزایش ارزش دراخما بوده است .در دوره قبل از  1990میانگین شاخص
مداخله در بازارارز  0.89و بعد از آن  -0.97بوده است .این شواهد نشان میدهد که قبل از دهه  ،90سیاستگذاران
ش دراخما را جهت افزایش صادرات دادهاند در حالیکه بعد از دهه  80بویژه بعد از سال  1992بانک
اجازه کاهش ارز ً
مرکزی قبرس مرتبا جهت ثبات ارزش پول این کشور و کنترل تورم ،در بازارارز دخالت نموده است.
 ،Mikko Spolanderm,1999,pp118در مطالعهای به بررس ی فشار بازارارز و مداخله بانک مرکزی فنالند در
اقتصاد آزاد باز تجربی با انتظارات معقول پرداختند که با توجه به نتایج تخمین ،گنجاندن عملکرد
چارچوب مدل پولی ً
واکنش پولی مخصوصا عقیمسازی مداخله در مبادالت ارزی مقادیر اندازهگیری فشار مبادله و سیاست مداخله را
بیشتر میکند لذا پیشنهاد میشود که بانک اجازه شناوری مارکا را بدهد و مداخله خود را تدریجی از فعالیت در این بازار
کاهش داد.








امیری ،40/93 :1399 ،در مطالعهای به بررس ی ارتباط متغیرهای نرختورم ،نرخارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در
قالب مدل  :Panel-VARشواهدی از کشورهای مسلمان طی دوره  2000 -2016پرداختند .طبق نتایج علیت-
گرنجری نرخ تورم ،نرخارزو نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرختورم ،رشد اقتصادی و نرخارز علتگرنجری
نرخسود؛ نرخ تورم ،رشد اقتصادی و نرخسود علتگرنجری نرخارز بودند و تنها نرختورم علتگرنجری نداشت .بر
اساس واکنشهای آنی شوکهای نرخارز ،نرخسود ،و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند .نرخارز ،نرخسود و رشد
اقتصادی اثرات بسیار کوتاهمدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند .نرخارز ،نرختورم و رشد اقتصادی بر نرخسود اثر
منفی داشتهاند.
عزیزی ،85/271 :1397 ،در مطالعهای به بررس ی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخالت ارزی در اقتصاد ایران در
دوره زمانی  ۱۳۸۱:۲ -۱۳۹۳:۴و مدل رگرسیونانتقالمالیم پرداخت .نتایج نشان میدهد که مداخله مقامات پولی در
بازارارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی ،نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت ،رشد نرخارز اسمی و
درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت میباشد .همچنین متغیر انتقال مناسب برای این تخمین ،رشد نرخارز با حد
آستانه  ۳۱/۱۰درصد بودهاست که حول این مقدارآستانهای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت میکنند .نتایج
برآورد حاکی از این است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری
نشان دادهاند.
سپهوند ،16/23 ،1393 ،در مقالهای با عنوان تعیین عوامل موثر بر نرخارز با روش  ARDLنتیجه میگیرد با هدف-
گذاری سیاست پولی انقباض ی در بلندمدت ،میتوان به هدف کاهش نرخارز دست یافت.
امرالهی بیوکی ،21/1 ،1398 ،در مطالعهای با عنوان تحلیل رفتار فشار بازارارز در اقتصاد ایران رویکرد مدل
 ،TVARطی دورهی زمانی  1367:4-1396:4نشان میدهد که در رژيم پايین فشار بازارارز ،مقادير باوقفهی متغیرها
اثر معناداری بر فشار بازارارز ندارند اما با چرخش رژيم و قرارگرفتن در رژيم باالی فشار بازارارز ،با افزايش نقدينگی و

شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از همراهی کم و بیش هماهنگ دو متغیر نرخ
ارز و نرخ تورم در دوره مورد بررس ی یعنی طی سال های  1350-1397دارد که در
نمودارهای ذیل به صورت سالیانه ،ماهیانه نشان داده شده است.
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بيشترين تورم مربوط به سال  1374بوده که نزديک به  %49بوده است .تورم ديگري در سال
 1391رخ داد که در اين دوره نوسانات زيادي در نرخ ارز در کشور ايجاد شده بود .که مي
توان مهمترين عامل آن را تحريم هاي اقتصادي و سياس ي آمريکا و افزايش رشد نقدينگي در
اين سال ها دانست .تورم باالتري از دوره قبل در سال  1397رخ داد که در اين دوره نیز
تحريم هاي اقتصادي و مالي و به تبع آن نوسانات شديد در نرخ ارز اين ذهنيت را ايجاد مي
کند که اين عوامل ،موجب ايجاد تورم شده است .البته نميتوان از رشد باالي نقدينگي
کشور در اين سالها از جمله عوامل موثر بر تورم غافل بود.
نمودار رشد ماهيانه نرخ ارز نشان مي دهد که سال هاي  1379 ،1367و  1380تنها سال
هايي بودند که قيمت دالر در آنها کاهش يافت .متوسط قيمت خريد و فروش دالر در سال
 1367برابر با  99تومان و شش ريال در سال  1379برابر با  819تومان و در سال 1380
برابر با  800تومان بوده است  .اينکه در نمودار فوق در مرداد  1367نسبت به تیر ماه دالر
از  1343ريال به  647ريال سقوط کرد و دليل اصلي آن را مي توان در پذيرش قطعنامه 598
سازمان ملل و پايان جنگ تحميلي دانست .يک اتفاق سياس ي و يا توافق به راحتي ميتواند
اوضاع را دگرگون کند

به صورت کلی مهمترین کارهای مطرح صورت گرفته در زمینه رابطه بین نرخ ارز و
قیمت ها شامل:
شرط اول همجمعبستگي اين است که دو متغیر همجمعبسته ساز هم مرتبه باشند.
وجود رابطه تعادلي يا بلند مدت بین مجموعه اي از متغیرهاي سري زماني مستلزم
وجود يک ترکيب پايا بین آنهاست .گرنجر ( )1969بيان مي کند که آينده نمي تواند
علت حال يا گذشته باشد
نY = 
مو 
 آY +
 X +Yt
در آ مون عليت گرنجري براي اينکه فرضيه " Xtعلت گرنجري u
شود؛
نيست" ز
ز
مدل خود توضيح برداري ( )VARبه شکل ذيل تشکيل داده مي شود:
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اگر چه آزمون همجمعبستگي مي تواند وجود يا عدم وجود رابطه عليت گرنجري بین متغیرها
را معین کند ،اما نمي تواند جهت رابطه عليت را مشخص سازد .انگل و گرنجر ( )1987بيان
مي کنند که اگر دو متغیر " Xtو Ytهمجمعبسته باشند همواره يک الگوي تصحيح خطاي
برداري بین آنها وجود خواهد داشت ،در نتيجه مي توان براي بررس ي رابطه عليت گرنجري از
يک مدل تصحيح خطاي برداري استفاده کرد .الگوي تصحيح خطا بيان مي کند که تغيیرات
متغیر وابسته تابعي از انحراف از رابطه تعادلي بلند مدت (که با جزء تصحيح خطا بيان مي
شود) و تغيیرات ساير متغیرهاي توضيحي است .اين الگو که رفتارnبلند مدت وmکوتاه مدت
Y t =  +  i Y t −i +   1i X t −i +:
دو متغیر را به هم مربوط مي سازد ،به صورت tز
يرt −i +
است
i =1
i =1
 t −i

در هر صورت ،جزء تصحيح خطا ( ) در مدل تصحيح خطا يک مسیر اضافي براي بررس ي
رابطه عليت گرنجري باز مي کند؛ چیزي که در آزمون هاي عليت گرنجر و سيمز در نظر
گرفته نمي شد  .عالوه بر تعيین جهت رابطه عليت گرنجري بین متغیرها ،مدل تصحيح خطاي
برداري ما را قادر مي سازد که بین عليت گرنجري کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شويم.

روشتحقيق:
 بر خالف الگوي VARغیر مقيد كه در آنها شناسايي تكانه هاي ساختاري به طور ضمني و سليقه اي صورت
مي گیرد ،در الگوهاي خودرگرسيوني برداري ساختاري SVARبه طور صريح حاوي يك منطق اقتصادي يا
استفاده از تئوري هاي اقتصادي براي اعمال قيود و محدوديت ها است .
 در مدل SVARبررس ي رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازارارز و درجه مداخله بانک
مرکزی به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت ،درآمد نفت بعنوان اولین متغیر وارد معادله ساختاری می شود و
در مرحله دوم بدلیل اینکه درآمدهای نفتی و شوک مثبت و منفی قیمت نفت برروی منابع ارزی کشور تاثیر
میگذارد ،بعنوان دومین متغیر وارد مدل شده ،در مرحله سوم؛ شاخص مداخله بانک مرکزی ،بخاطر تعامالت با
منابع و درآمدهای نفتی و همچنین فشار بازارارز که مثبت و منفی بودن آن در فصل های مختلف ،حمله
سوداگران به بازارارز را نشان می دهد ،بعنوان سومین متغیر وارد مدل می شود ،حال در معادله چهارم بحث نرخ
تورم مطرح می شود که باوجود درآمدهای نفتی و فشار بازارارز و میزان مداخله بانک مرکزی ،افزایش یا کاهش
درآمدهای ارزی چقدر برروی تورم اثرگذار است و آیا رابطه دو سویه مابین نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد .
بنابراین نرخ تورم بعنوان چهارمین متغیر وارد مدل می شود که ترتیب معادالت ساختاری در ماتریس زیر براساس
شرایط اقتصادی ایران طراحی شده است و مدل  SVARبخوبی می تواند تاثیرات دو سویه مابین نرخ تورم و
نرخ ارز را نشان دهد که در مطالعه حاضر به مدل سازی با استفاده از مدل خودرگرسيون بردار
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معرفیمدلSVAR
 بعد از تشخیص ایستایی ّ
متغیرهای مدل ،اولین مسئله در مدل هاي خود رگرسيون برداري تعيین طول وقفه بهینه است .بر
اساس معیار SCوقفه  1به عنوان وقفه بهینه انتخاب می شود.

آزمونريشهواحددايره:
 بر اساس آزمون  ،ADFمتغیرهای تحقیق در سطح ناپایا
هستند همچنین معیار شوارتز-بیزین نشان داد که وقفه ی 1
برای مدل تحقیق بهینه است ،بنابراین مدل تحقیق به صورت
تصحیح خطای برداری با یک وقفه برآورد شد .برای اطمینان از
کاذب نبودن رگرسیون اقدام به آزمون ریشه واحد کل مدل
رگرسیونی نمودیم .نمودار  ARمدل در شکل نشان می دهد که
معکوس همه ریشه هاي مشخصه ،داخل دایره واحد قرار می
گیرند و مدل SVARتخمینی این مدلها ،شرط پایداري را تأمین
میکند

برآوردمدلوتحليليافتهها:
 برآورد مقادیر EMPو درجه مداخله بانک مرکزی:
 برای محاسبه مقادیر فشار بازارارز ( )EMPو درجه مداخله بانک مرکزی از مدل
willmark,1995استفاده می شود .با برآورد این مقدار می توان میزان فشار بازارارز و
درجه مداخله بانک مرکزی در بازارارز را تعیین نمود.
 از  111فصل مورد بررس ی بازارارز ایران در  91فصل ،افزایش فشار بازارارز یا به
عبارتی فشار بازار برای کاهش ارزش ریال (که منجر به افزایش تورم شده) را تجربه
نموده است .به این ترتیب ،در این  91فصل ،شواهدی از حمله سوداگران وجود
داشته است .میانگین درجه مداخله  0/40است.
 همچنین بر اساس نتایج این مدل رابطه دوسویه بین نرخ تورم و نرخ ارز در بلند مدت
تایید می شود.

نتايجتخمينمدل
 نتایج مدل SVARدر جدول ذیل که نشان دهنده سیستم معادالت شوک های
ساختاری و شوک های فرم خالصه شده می باشد ،نشان داده شده است

نتايجتخمينمدل
 اصلی ترین متغیرهایی که در نتایج مدل SVARقابل تحلیل میباشد؛ تکانه های وارده از
ناحیه تکانه های نفتی در معادله نرخ تورم ،تکانه های فشار بازارارز در معادله نرخ
تورم ،تکانه های درجه مداخله بانک مرکزی در معادله نرخ تورم می اشد .یک تکانه
وارده از ناحیه درآمد نفت ،به اندازه  26درصد باعث افزایش تورم ،همچنین یک تکانه
وارده از ناحیه بازارارز باعث افزایش  28درصد افزایش تورم و یک تکانه وارده از ناحیه
مداخله بانک مرکزی ،به اندازه  56درصد باعث افزایش تورم در کشور می شود .چون
از یک طرف نوسان در نرخ ارز باعث تخصیص مجدد منابع بین بخشهای تولیدی
میگردد و بدلیل تحرک پایین منابع تولیدی ،تخصیص منابع پرهزینه خواهد شد و از
طرف دیگر ،نوسانات نرخ ارز محدودیت های خارجی بر سیاست های داخلی اقتصاد
تحمیل خواهد کرد ،چون شوکهایی که مبدا آن در یک اقتصاد است در سایر
بخشهای اقتصاد سرایت خواهد کرد و بر سطح قیمتها و تورم اثرگذار خواهد شد.

الگوی SVARدو ابزار قوی،
توابع عکس العمل آنی ( )IRFو
تجزیه واریانس ،برای تجزیه و
تحلیل نوسانات اقتصادی ارائه
می دهد .در این تحقیق ،عکس
العمل متغیر فشار بازارارز و
تورم نسبت به یک تکانه یا
تغییر ناگهانی به اندازه یک
انحراف معیار در هریک از
متغیرهای درونزای الگو شامل
درآمد نفتی و درجه مداخله
بانک مرکزی بصورت نمودار
در شکل روبرو برای مدل نشان
داده شده است .روی محور
افقی زمان بصورت دوره های
ساالنه و روی محور عمودی
درصد رشد تغییرات متغیر قرار
گرفته است.

توابع عکسالعملآنی:

توابععکس العمل آنی
 تاثیر تکانه های وارده از جانب فشار بازارارز بر نرخ تورم و همچنین نرخ تورم بر بازارارز
روند صعودی خود را طی می کند ،بعبارتی رابطه دو سویه مابین بازارارز و نرخ تورم
وجود دارد .تورم نتیجه کنش متقابل دو عامل فشارهزینه از طرف عرضه و جاذبه
تقاضا از طرف بخش تقاضا می باشد .با افزایش هزینه تولید در طرف عرضه باعث
ایجاد فشار هزینه ای گردیده که به تبع باعث افزایش سطح عمومی قمیت کاالهای
تولیدی می شود .در طرف تقاضا نیز به دلیل عملکرد بازار پول در عرضه و تقاضا پول
عدم توازن در بازارارز و پول باعث افزایش تقاضا اسمی پول گردیده و سطح قیمتها را
افزایش می دهد .بررس ی نرخ تورم نشان می دهد عامل مسلط در تغییرات نرخ تورم،
تغییرات نرخ رشد حجم پول و منابع ارزی می باشد اگرچه تغییرات رشد حجم پول و
نقدینگی مي تواند در کوتاه مدت آثار قابل توجهی بر متغیرهای واقعی اقتصادی داشته
ً
باشد ،اما در میان مدت و بلندمدت ،تغییرات رشد حجم پول و نقدینگی عمدتا بر تورم
تأثیر خواهد گذاشت.

تجزيهواريانس
 نتايج جدول ذیل برای مدل نشان مي دهد ،خطای پیش بینی در دوره اول به اندازه 0.13
و در دوره دوم  0.19بوده و در طی زمان افزایش یافته است .ستون های بعدی درصد
واریانس ناش ی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص را نشان می دهد .ستون سوم نشان می
دهد گرچه در دوره اول  100در صد تغییرات و در دوره دوم 96.32درصد تغییرات،
ناش ی از تکانههای درآمد نفتی بوده است ،ولي در دوره سوم تغییرات اين شاخص،
93.35درصد مربوط به تکانه های درآمد نفتی 1.14 ،درصد مربوط به تکانه فشار
بازارارز 3.4343/3 ،درصد مربوط به تکانه مداخله بانک مرکزی 2.05،درصد مربوط به
تکانه نرخ تورم بوده است و در بین متغیرهای مدل؛ تکانه درآمد نفت ،تکانه نرخ تورم،
تکانه مداخله بانک مرکزی و فشار بازارارز به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی
ا
تغییرات مدل را طی دوره مورد بررس ی به خود اختصاص داده اند که کامال برای
اقتصاد ایران قابل توجیه می باشد.

تجزيهواريانس

بررس ي درجه پايايي متغیرهاي مدل:
چون متغیرهاي مدل داراي شکست ساختاري بوده براي بررس ي پايايي اين سري ها
نمي توان از روش ديکي فولر ساده استفاده کرد و بايد با استفاده از آزمون فليپس
پرون پايايي اين متغیرها را آزمون کنيم نتايج آزمون پرون در سطح ناپايا بوده لذا با
يکبار تفاضل گیري پايا مي گردد

مدل خود رگرسيون برداري به شرح ذيل مي
باشد:
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Pt =   2i EX t −i +   2i Pt −i + u 2t

آزمون همجمعبستگي به روش جوهانسون -جوسیلیوس:

:
 به منظور بررس ي تعيین روابط تعادلي بلند مدت (به عبارت ديگر ،معنادار بودن رابطه
ي بین متغیرهاي مدل) به روش جوهانسون پرداخته مي شود .به منظور بررس ي وجود
بردار همجمعبستگي بین متغیرهاي فوق ،فرضيه هاي زير تعريف مي گردد:
 :H0 وجود بردار همجمعبستگي بین متغیرها
 :H1 عدم وجود بردار همجمعبستگي بین متغیرها
 در اين روش ،ابتدا از دو آزمون حداکثر مقدار ويژه و آزمون اثر براي تعيین تعداد
بردارهاي همجمعبستگي استفاده مي شود .جوهانسون -جوسيليوس بيان مي کنند در
صورت تناقض ميان نتايج حاصل از اين دو آزمون در تعيین بردارهاي همجمعبستگي،
از آنجايي که آزمون حداکثر مقدار ويژه داراي فرض مقابل قاطع تري است ،اين آزمون
نسبت به آزمون اثر ،ارجحيت دارد.

آزمونهمجمعبستگيجوهانسون -جوسيليوس
 وجود يک بردار همجمعبستگي ( )At most 1رد نمي شود (يعني احتمال آن بيشتر از
0.05است) اما وجود صفر برداري همجمعبستگي ( )Noneرد مي شود (يعني احتمال آن
 000/0است) لذا وجود يک بردار رد نمي شود و يک بردار همجمعبستگي و نهايتا يک
بردار بلند مدت وجود دارد .با توجه به مقادير آمارههاي آزمون حداکثر مقدار ويژه ،يک
بردار همجمعبستگي براي مدل وجود دارد و با توجه به نتايج آزمون اثر نیز وجود يک
بردار همجمعبستگي براي مدل تأييد مي شود .حال با استفاده از مدل تصحيح خطاي
برداري به بررس ي عليت گرنجري بین متغیرها مي پردازيم.

آزمونعليتکوتاهمدتوبلندمدت
 براي اينکه بتوان نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادير بلندمدت آنها مرتبط کرد،
شود
از الگوي تصحيح خطاي برداري ذيل استفاده مي
EX =  +   EX +   P +  .+
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 نهايتا جدول ذيل نتايج آزمون عليت گرنجري کوتاه مدت و بلند مدت را با استفاده از
مدل تصحيح خطاي فوق نشان مي دهد.
در کوتاه مدت عليت گرنجر از نرخ
ارز به سمت تورم برقرار است ولي
عکس آن صادق نيست اما در بلند
مدت رابطه عليت گرنجر دوطرفه
بین اين دو متغیر برقرار است و در
در PPPواقع در بلند مدت نظريه
اقتصاد ايران را نمي توان رد کرد.
همچنین نظريات نوين تعيین نرخ ارز
در اقتصاد ايران صادق هستند.

نتايج حاصل از اتبع عکس العمل ضربه (:)IRF


 .توابع عکس العمل ( )IRFهمانند تجزيه واريانس( )VDيک نمايش ميانگین متحرک از الگوي ( )VARيا ( )VECMاستIRF .

رفتار پوياي متغیرهاي الگو را به هنگام ضربه (يا تکانه) واحد هر جزء تصادفي معادله يکي از متغیرها را در طول زمان نشان مي
دهد.
 نمودار همگرا( :دوره 10ام) :پاسخ نرخ ارز در مقابل شوک ناش ي از تورم در مراحل اوليه ايجاد شوک به صورتي است که اثر
شوک در دوره هاي اوليه مثبت بوده و پس از رسيدن به نقطه اوج در دوره چهارم نزولي مي شود و تقريبا همگرا نشان داده مي
شود و در دوره ششم همگرايي و میرايي آن کامال مشهود است در واقع اثر شوک ناش ي از تورم بر نرخ ارز در بلند مدت (دوره
هفتم) میرا مي شود( .نمودار پايین سمت راست)
 در مورد پاسخ تورم در مقابل شوک ناش ي از نرخ ارز همان طور که در نمودار نشان داده مي شود در دوره هاي اوليه ميان
مدت و بلند مدت اثر شوک به صورت صعودي و واگراست.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (:)VD
 يکي ديگر از ابزارهاي الگوي  VARتجزيه
واريانس است که به کمک تجزيه واريانس
سهم بي ثباتي هر متغیر در مقابل شوک
وارده بر هر يک از متغیرهاي ديگر
الگوهاي ديگر تعيین مي شود.
 مطابق جدول که واريانس خطاي پيش
بيني تورم را نشان مي دهد که در دوره
اول  %100خطاي پيش بيني ناش ي از خود
اين متغیر( نرخ تورم) است در دوره
دوم %93و در دوره دهم  %75از تغيیرات
مربوط به خود متغیر است و بقيه مربوط
به ساير متغیرهاست که به تدريج سهم آن
کم شده است و نقش ساير متغیرها (نرخ
ارز) به تدريج افزايش مي يابد.
 در مورد نرخ ارز در دوره اول 66/0
خطاي پيش بيني ناش ي از خود اين متغیر(
نرخ ارز) هست در فصل دوم  %62از
تغيیرات مربوط به خود متغیر است و
بقيه مربوط به ساير متغیرهاست که به
تدريج سهم آن کم شده است و در دوره
دهم به  %55رسيده است و نقش ساير
متغیرها (نرخ تورم) به تدريج افزايش مي
يابد.

جمعبنديونتيجهگيري:
 بر اساس نظريات اقتصادي و مطالعات ساير پژوهش گران نظريه و نتيجه واحدي در
مورد جهت عليت آنها وجود ندارد.
ً
 نتايج اين آزمون نشان مي دهد که اوال بین نرخ ارز و تورم ماهيانه در بلند مدت رابطه و
جهت عليت دو طرفه وجود دارد و در کوتاه مدت جهت عليت از نرخ ارز به سمت تورم
است .اين موضوع نشان از اين دارد که در واقع در بلند مدت نظريه  PPPدر اقتصاد
ايران را نمي توان رد کرد و همچنین نظريات نوين تعيین نرخ ارز در اقتصاد ايران وجود
دارد.
 همچنین طبق تابع عکس العمل آني پاسخ نرخ ارز به تورم در دوره پنجم به بعد حالت
تقريبا همگرا و باثبات است اما در طرف مقابل پاسخ تورم به نرخ ارز در دوره هاي
باالتر واگرا مي شود

نتيجه گيری

 در ادامه ابتدا به محاسبه شاخص فشار بازارارز و سیاستهای
ارزی ایران از دیدگاه مداخله ارزی بانک مرکزی برای شناخت
نابسامانیهای بازارارز پرداخته شد و در بخش دوم ،رابطه دو سویه
مابین بازارارز و نرخ تورم با در نظر گرفتن الگوی مداخله در بازارارز
ایران توسط بانک مرکزی بررس ی شد .طبق نتایج تخمین مدل
willmark,1995و مدل خودرگرسيون برداري ساختاري SVAR؛ بازارارز
ایران در  91فصل از  111فصل ،افزایش فشار در بازارارز یا به
عبارتی فشار بازار برای کاهش ارزش ریال را که به افزایش تورم
منجر شده است ،را تجربه نموده است .همچنین در بلند مدت
رابطه دو سویه مابین بازارارز و نرخ تورم وجود دارد.

خالصهونتيجهگيری
 در این تحقیق سعی شده است رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و تورم را
بررس ی کنیم چون تئوری های تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت بازار ارز متفاوت است از
مدل  VARکه چارچوب آن بر اساس اطالعات و آمار بوده و بدون پیش قضاوت و
 SVARبا استفاده از تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت ،فشار بازارارز و مداخله بانک
مرکزی ،قیود تئوریک را اعمل نمودیم .در حالت بلند مدت در هر دو روش رابطه علیت
دوسویه بلندمدت تایید شده است و رابطه علیت کوتاه مدت از نرخ ارز به سمت تورم
است و عکس آن صادق نیست .استدالل این است که :
 در بلند مدت:
 چون تئوری  PPPتئوری بلند مدت است نه کوتاه مدت لذا رابطه بلند مدت دو سویه
تئوری  PPPرا در اقتصاد ایران رد نکرده است .بر اساس نظریه  PPPتورم نرخ ارز را
تعیین می کند لذا تورم داخلی ،تورم خارجی  ،قدرت رقابت  ،صادرات واردات  ،کسری
تراز پرداختها ،کاهش ارزش ریال ،تورم  ،خود تورم دوباره باعث کاهش ارزش پولی ملی
می شود.

خالصهونتيجهگيری
 در کوتاه مدت:
 در این حالت بازدهی دارایی های ریالی و ارزی بیشتر نمود پیدا می کند .نرخ ارز  ،تقاضا
برای دارایی های ریالی  ،ارزش پول ملی  ،تورم  ،شوک (تحریم ،کاهش قیمت نفت و
درآمدهای ارزی و ، )...دارایی های خارجی گرانتر می شود  ،دارایی های ریالی  ،نرخ ارز ،
تقاضا برای دارایی های خارجی (به پول خارجی)  ،تقاضا برای دارایی های داخلی (به پول
ملی)  ،ارزش ریال  ،تورم.
 لذا در کوتاه مدت این تورم نیست که باعث افزایش نرخ ارز می شود و این یک شوک
خارجی وارد شده به اقتصاد بوده است که موجب افزایش نرخ ارز و به تبع آن ایجاد
تورم می شود.

پيشنهادات






کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
کاهش آسیب پذیری اقتصاد از شوک های برون زا
توجه به سیاست های پولی و مالی مناسب ،ثبات نرخ ارز و استفاده از سیاست های
هدفگذاری تورمی باید مدنظر قرار گیرد چون سیاست های نرخ ارز بدون سازگاری با
سایر سیاست ها جهت کنترل تورم اقتصاد را دچار مارپیچ تورم  ،نرخ ارز  ،تورم
خواهد کرد.
قیمت گذاری دستوری نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن
متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دالیل اصلی بحران ارزی اخیر بوده ،محاسبه
شاخص فشار بازارارز حاکی از آن است که باالترين اعداد به دست آمده برای این
شاخص مربوط به دوره ای است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمي زياد شده
است ،بنابراين پيشنهاد مي شود جهت کاهش فشار بازارارز ،متناسب با تفاوت تورم
ايران با تورم جهاني ،ارز تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.

سايرپيشنهادات
 بر مبناي نتايج بدست آمده و همخواني باالي شاخص فشار بازارارز با تحوالت ارزي،
مي توان بيان نمود که شاخص فشار بازار ارز ،شاخص ی مطلوب جهت تحليل تحوالت
ارزي مي باشد و از اين شاخص مي توان به عنوان يک شاخص پيش بيني کننده
احتمال شوک هاي ارزي استفاده نمود .بنابراين پيشنهاد مي شود ،اين شاخص به
عنوان يکي از شاخص هاي بازار ارز ،توسط مقامات پولي مورد توجه قرار گیرد.

اب تشکر از توجه مشا

