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رگرسيونخودمدلازاستفادهباآنهاعليتوجهت،1361-1398هايسالبينايران
براي.استشدهپرداخته(VD)واريانستجزيهو(IRF)آنيواکنشتوابعو(VAR)برداري

Johansen)جوهانسونهمجمعبستگيآزمونازبلندمدتروابطبررسي
Cointegration)برداريخطايتصحيحالگويازعليتجهتومدتکوتاهروابطبرايو

(VECM)فتنگرنظردرباارزنرخوتورمرابطهبررسيبهسپسو.استشدهاستفاده

مدلازاستفادهباايراناقتصاددرمرکزیبانکمداخلهدرجهوارزبازارفشارشاخص
willmark,1995ساختاريبرداريخودرگرسيونمدلوSVARفصلیدادههایاساسبر

.پردازدمی1397-1370سالهایبرای



:مقدمه
Krugman,1997فروپاشیباعثارز،نرخواقتصادیشرايطميانرابطهچگونهکهدهدمینشان

.گردداهپرداختترازبحرانبهمنجرتواندمیکهشودمی(تورمافزايشبا)داخلیپولارزشثبات
ذخايروآوردههجومارزبازارهایبهسفتهبازهاکهدهدمیرخزمانیهاپرداختترازبحران
آستانهبهويابدمیکاهششدتبهبازانسفتههایفعاليتسوءاثراتبامقابلهعلتبهمرکزیبانک

سویازملیپولفروشجذببرایالزمارزیذخيرهمرکزیبانککهزمانی.رسدمیخطرناکی
بردنبينازبرایتواندمیکهشدهبازانسفتهپيشازبيشتحريکباعثباشد،نداشتهبازانسفته
ازارزنرخثباتبرسد،خودميزانحداقلبهارزیذخايراگر.باشدکافیمرکزیبانکذخايرتمام
يابدمیکاهشمداومبطورملیپولارزشورفتهبين

بهزمملمرکزیبانکدورههردرنفتی،درآمدهایبهدولتبودجهشديدوابستگیدليلبهايراندر
دری،مرکزبانکواقعدر.استدولتبودجهتأمينبرایلایربانفتفروشازحاصلارزمعاوضه

محجاينبايدمرکزیبانکاينجادر.استمواجهدولتباارزیمبادالتازعظيمیحجمبادورههر
قتحقيدر.کندعرضهبازاردررامابقیوذخيرهراآنازمطلوبیمقداروکردهمديريتراذخاير
بازاردرراذخايراينازميزانچهکهاستاينباشدمیمواجهآنبامرکزیبانککهایمسأله

.نمايدعرضه

باروليناآن،تبعاتبررسیوپولیسياستباآنارتباطوتورمنرخوحقيقیارزنرخگذاریهدف
وتوليدثباتبرطريقدوازحقيقیارزنرخگذاریهدف.گرديدمطرحDorenbusch,1982توسط
جادايثباتكلتقاضایدرحقيقیواسمیارزنرخثباتطرف،يکاز.گذاشتخواهداثرقيمت
خواهداثرهاقيمتسطحبرعرضهبخشطريقازارزنرخديگرطرفازوکردخواهد
همداخلديدگاهازمطالعهاينازبخشیدرکهايرانارزیسياستهایوبازارارزارزيابی.گذاشت
شودمیانجامبازاراينهاینابسامانیشناختبرایگيرد،میانجامارزی



اه مدت کوتو همچنین وجود رابطه شناسایی جهت علیت نرخ تورم و افزایش نرخ ارز 

تن شاخص ارز با در نظر گرفبین آنها و همچنین بررس ي رابطه تورم و نرخو بلند مدت 
نه و در ادامه یک تکادر اقتصاد ایرانارز و درجه مداخله بانک مرکزی فشار بازار

ارز و مداخله بانک مرکزی چه مقدار روی وارده از ناحیه درآمد نفت، فشار بازار
.  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؟

دار روی ارز و مداخله بانک مرکزی چه مقتکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، فشار بازار
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

که ستمربوط به زمانيفشار بازار ارز باالترين اعداد بدست آمده برای شاخص 
.ارز رسمي زياد شده استارز آزاد با نرخشکاف بین نرخ

می میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در شرایط تورمی موجب کاهش نرخ تورم

.  شود



نوآوریتحقيق

نرخوورمتبینمدتکوتاهوبلندمدتروابطبررس یمطالعه،اینتمایزوجوهجملهاز
ساختاري برداري خودرگرسيون مدلوwillmark,1995مدلازاستفادههمچتینارزو
جملهازاستقرارگرفتهتوجهموردکمترایراندرکهاست،فصلیداده هایاساسبر

ناحیهازیتفکیکصورتبههاتکانهبررس یبهتوانمیمطالعهاینهایتفاوتسایر
برکهدومبخشدرتحقیقروشومرکزی بانکمداخلهوارز بازارفشارنفت،درآمد
يكحاوي استگرفتهقراراستفادهموردمطالعاتاکثردرکهVARروشخالف
ارهاشاست،قيوداعمالبراياقتصاديهايتئوريازاستفادهيااقتصاديمنطق

تحقیقاینتمایزوجوهجملهازجدیدتروروزتربهاطالعاتوآمارهمچنین.کرد

.استمطالعاتسایربهنسبت



يژهو بهکشورها،ازبسياري کهاستاقتصاديمعضالتمهمترينجملهازتورم

برايباالهايتورماهميت.هستندمواجهآنباتوسعهحالدرکشورهاي
هباقتصاددرنامطلوبيآثارکهاستجهتآنازگذارانسياستواقتصاددانان

.داردهمراه

ارزشاگرکهچرااست،گذاراثرمردمروزمرهزندگيواقتصاديسيستمبرارز نرخ
خدماتوکاالهايابدکاهشديگرکشورهايپول واحدبهنسبتکشور يکپول واحد

.شدخواهدتمامگرانترداخليکنندگانمصرفبرايخارجي

تورماتموجبکهاستارز نرختغيیراتياشودميارز نرخافزايشموجبتورماينکه
ايندر.نداردوجودآنبرايمعينيپاسخکهاستمباحثيازآوردميوجودبهرا

ابتدا1361-1398هايسالطيماهيانهزمانيسري هايدادهازاستفادهباپژوهش
سپس،شدخواهدبررس يايراناقتصاددرارز نرخوتورمبینمدتبلندرابطهوجود
شدخواهدبررس ياقتصاديمهممتغیردواينعليتجهت



ایجادرانایاقتصاددرمداومیوپیدرپیهایتورمآنقبلیابعدیاهمزمانودادرخارز نرخکهنوساناتیبهتوجهبا
تحقیقاتیدربالعکس؟یابودارز نرخنوساناتازناش یتورمکهشدندمواجهسوالاینبااقتصاددانانازبسیاری شد
ایناثروتاسشدهبررس یارز نرخنوساناتبرموثرعواملیاتورمنرخبرموثرعواملبیشتراستگرفتهصورتکه
وارز نرخنبیدقیقرابطهخواهیممیلذااستشدهدیدهکمترآنهامتقابلاثراتوهمرویبراقتصادیمهممتغیردو
تواندمیملعدرمتغیردواینعلیتجهتبررس ی.نماییمبررس یایراناقتصاددرمدتوبلندمدتکوتاهدرراتورمنرخ

.نمایدکمکتورممهاروکنترل جملهازاقتصادیاهدافبهترچههرپیشبرددررااقتصادیسیاستگذاران

گذاراثیرتخارجيوداخليکاالهاينسبيهايقيمتبرکهاستخاطراينبهاقتصاددرارز هاينرخاهميتدليلعمده
خیرياتزاستورمارز نرخنوساناتآياکهمسئلهايندارندارز نرخباتعديلدرسعيداخليهايقيمتکهآنجااز.است
.ددار وجودارز نرخثباتجهتدرعموميتمايلتورم،برارز نرخاثرگذاري امکاندليلبهبنابراين.گرددميمطرح

-آنبردوار فشاروارزیذخایرارز،نرختغییراتکهداردوجودارز بازارفشارعنوانتحتشاخص یاقتصادیادبیاتدر
انکبدورههردرنفتی،درآمدهایبهدولتبودجهشدیدوابستگیدلیلبهایراندر.دهدمیقراربررس یموردراها

هردرمرکزی،بانکواقعدر.استدولتبودجهتأمینبرایریالبانفتفروشازحاصلارز معاوضهبهملزممرکزی 
وکردهمدیریتراذخایرحجماینبایدمرکزی بانکاینجادر.استمواجهدولتباارزیمبادالتازعظیمیحجمبادوره

باشدیممواجهآنبامرکزی بانککهایمسألهحقیقتدر.کندعرضهبازاردررامابقیوذخیرهراآنازمطلوبیمقدار
.نمایدعرضهبازاردرراذخایراینازمیزانچهکهاستاین

رایبگیرد،میانجامارزیمداخلهدیدگاهازمطالعهدیگراینبخشدرکهایرانارزیسیاست هایوبازارارز ارزیابی
شودمیانجامبازاراینهاینابسامانیشناخت



وردمهموارهتورمجملهازاقتصاديکالنمتغیرهايبرآناثروارز نرختغيیرات
:بهتوانمياهميتاينداليلجملهازاستبودهاقتصاديسياستگذارانتوجه

موجبهاتحريماينکهاخیرهايسالدرارز نرخدرجهشوهاتحريمتشديد
کبانتوسطارزيتزريقکاهشارزي،ذخیرهداراييانتقالونفتفروشکاهش
قعيواقيمتبینشکافشدنبيشتر،آنفیزيکيتقاضايافزايشامامرکزي 

اخیرسالهايدرتورموارز نرخدوسويهحرکتآن،مصنوعيقيمتواقتصادي

.کرداشاره

بترقاکاهشبهمنجرنشودتعديلخارجيوداخليتورمبامتناسبارز نرخاگر
رباما.شودميارزيشوکايجادنهايتاووارداتافزايشوصادراتکاهشمندي،
يخارجوداخليتورمتفاوتمابهانباشتايران،اقتصاددرموجودشواهداساس
استنشدهارزيشوکبهمنجر



ولفمختفروضهمچنینوارز نرخماهیتبهنسبتمتفاوتدیدگاههایاساسبر
میآنعلیتشکلدررابطهاینکهکهشودمیاستداللاقتصادیمتفاوتشرایط
اینکهبرهعالو یعنیاستدوطرفهرابطهاینگاه.باشدداشتهمختلفیحاالتتواند
درنیزگاهی.باشدارز نرخعلتتواندمینیزتورمنرخاست،تورمنرخعلتارز نرخ

نرخبهز ار نرخسمتازبعضاکهاستطرفهیکرابطهایندیگرهایاستداللبرخی

.هستندارتباطبدون اصالگاهیومعکوسعلیتنیزگاهیوتورم

جاهمهدررمتغیدوبینعلیرابطهکهدادنشاننیزمختلفکشورهایتجربینتایج
وردممتغیرهایوالگوبهتوجهبانیزخاصکشور یکدرحتیونیستیکسان

کهددهمینشاننتایجاستداشتهوجودمتفاوتنتایجحصول امکاناستفاده،
بهراهرابطاینتواننمیونیستبرقرارتورمنرخبهارز نرخازعلیترابطهلزوما
طرفکیازنتیجهاینکهگرفت،نظردراقتصادهاهمهدرمعتبررابطهیکعنوان
اوتمتفساختارهایوشرایطدیگرطرفازواستفادهموردمتغیرهایتنوعبحث

.سازدمیبرجستهرامختلفکشورهایاقتصاد



:تورم 

اتنظرياقتصادداناننداردوجودتورمکنندهايجادداليلمورددرواحديديدگاه
ازيناش تورمتقاضا،فشارازناش يتورمجملهازتورمعللخصوصدرمختلفي

...اری،انتظتورموارداتي،تورمساختاري،تورمتوليد،هايهزينهودستمزدفشار
.کنندميبيان

:نرخ ارز 

واالهاکقيمتتنهاارز نرخبرموثرعواملوارز نرختعيینبرايسنتينظرياتدر
تقيمخدمات،وکاالهاقيمتبرعالوهجديدنظرياتدراماشدميبررس يخدمات
ايهقيمتعموميسطحافزايشمدتبلنددر.استشدهواردنیزماليهايدارايي

جاري،تهايمحدوديتافزايشخارجي،هايقيمتعموميسطحبهنسبتکشور يک
.باشداراثرگذارز نرخرويتواندميوريبهرهووارداتيکاالهايبرايتقاضاافزايش

بهرهي،خارجبهداخليکاالهاياولويتتجاري،موانعوهاتعرفهتورم،مدتکوتاهدر
.گرددارز نرخدرثباتيبيونوسانايجادموجبتواندمپول عرضهووري



.استلامللبیناقتصادمحیطدرکشورهاسایرمقابلدرکشور یکآیینهارز نرخ
واستدهشبهاافزایشدچارپول اینگوئیممییابد،میافزایشپول یکارزشوقتی

ذیلشرحهبگوناگونیهایشکلبهتوانمیراارز نرخ.گویندبهاکاهشراآنبالعکس
:نمودبیان

؟ریال=$1محلیپول تغییروارز واحدثباتبا:مستقیمروش(الف

$؟=ریال1ارزهاتغییرومحلیپول ثباتبا:مستقیمغیرروش(ب

دالرهپایارز کهتفاوتاینبااستمستقیمغیرروشهمانکه:دالرپایهروش(ج

£؟=$1میرودکاربهاملللیبینبازارهایدرروشاین.است

و؟ریال=$1شودمیتعییندیگرارز حسبارز واحدیکارزش:متقاطعروش(د

£؟=ریال1



:تنظام های ارزی مختلف را در یک طبقه بندی اولیه بصورت ذیل در نظر گرف

نظام ارزی ثابت•

(یا هر سبد دیگرSDR)نظام ارزی تثبیت شده به یک سبد ارزی •

تثبیت شده خزنده نظام ارزی•

نظام ارزی انعطاف پذیر محدود نسبت به یک ارز •

نظام ارزی شناور مستقل•

نظام ارزی شناور مدیریت شده•



:مدل های نظری تعیین نرخ ارز 

:تدر ادبیات مالیه بین امللل چهار رویکرد در تعیین نرخ ارز شناسایی شده اس

مدل پولی قیمت های انعطاف پذیر •

مدل پولی قیمت های چسبنده•

مدل تعادل پرتفولیو•

مدل تعادل عمومی •



کیدر.استشدهمطرحمختلفیهایروشوهادیدگاهارز نرخمطالعهوتحلیلمورددر
هایروشزا.کردتفکیکمدرن وسنتیگروهدوبهراهاروشاینتوانمیکلیبندیتقسیم
روشها،کششروشبهتوانمیاندگردیدهمطرح1970دههازپیشتاعمدتاکهسنتی
ثمباحبهمربوطعمدتاارز مدرن دیدگاههای.کرداشارهجذبروشخرید،قدرتبرابری 
ون همچفلمینگماندلپولیمدلجدیدهایویرایش.استبعدبه1970دههازشدهمطرح
تئوریمهمترینازپرتفوی تراز،(دورنبوشمدل)ارز نرخپولیجهشمدلگرایان،پول مدل
باشندمیارز نرخمدرن های

(فقط از دید بلند مدت نگاه می کردند: )دیدگاههای سنتی نرخ ارز 
ید قانون قیمت واحد، نظریه برابری قدرت خر )روش کشش ها، روش برابری قدرت خرید 

.، روش جذب(مطلق، نظریه برابری قدرت خرید نسبی
(هم از منظر بلندمدت هم کوتاه مدت بررس ی می کنند: )دیدگاههای مدرن نرخ ارز 

،(PBM)داراییسبدترازیاپرتفوی ترازمدلارز،نرخپولیجهشمدلگرایان،پول مدل
الگوی ،(FLPM)پذیرانعطافهایقیمتباارز نرخپولیالگوی )ارز نرختعیینپولیبرداشت

نرختعییندربهاداراوراقبازارنظریه،((SPM)ناپذیرانعطافهایقیمتباارز نرخپولی
درداراییسبدترازمدلارز،نرختعییینپولینظریهارز،نرختعیینقیمتیکششنظریه،ارز 

.ارز نرختعیین



:
چارچوبيکذيلنمودارطبقبر

ايهمدلپيشينهونظراتازکلي
هکاستشدهارائهارز نرختعيین

نتيسونويننظراتکليهتوانمي
بنديدستهراارز نرخخصوصدر

نمود

:  رويکردسنتي

نرخارزتوسطحسابجاري
تعيينميشود

تئوريهاينرخارز

:  رويکردنوين

نرخارزتوسطحساب
سرمايهتعيينميشود

:رويکردتعادلپرتفوي

داراييهايداخليوخارجي
جاگزينکاملهمنيستند

:جايگزينيپول

ولمحدوديتهاييبرايجايگزينيپ
داخليوخارجيوجوددارد

:رويکردپولي

پولجايگزينکاملدارايي
هاست

:مدلماندلفلمينگ

اشتغالناقصوقيمتها
انعطافپذير

:مدلعدمتعادل

اشتغالکامل،قيمتها
چسبنده

:  رويکردپولي

قيمتهاانعطافپذير
زنئوکالسيکشگفتانگي

:حبابهاينرخارز

وجودتوازندرانتظارات
عقالييچندگانه

:نرخارزتعادلي

ادامهمدلهايبخش
(ايرترجيحات،تکنولوژيوس)واقعي

:اقتصادسياسي

سياستهاونهادهايبرونزا



: روش کشش ها

(dM)داتوار برايتقاضاقيمتيکششمطلققدرمجموعکهاستثباتبازمانيارز بازار
.باشديکازبزرگتر(dX)صادراتبرايتقاضاکششو

الزمهايهزينهسطحکهداردآنازحکايتتئورياين:(PPP)خريدقدرتبرابري روش
ول پبهمختلفدوکشور درخدماتوکاالهاازمشترکومشخصسبديکتهيهجهت
باشدمساوي بايستميآنهامليهاي

عموانومبادلههايهزينهکههنگاميگويدميقانون اين:واحدقيمتقانون (الف
پول هباگرمختلفکشورهايدرشدهفروختهمشابهکاالهايقيمتنداردوجودتجاري 
باشديکسانبايدشودبيانواحدي

دودرهامتقيسطحنسبتبابرابرارز تعادلينرخ:مطلقخريدقدرتبرابري نظريه(ب
کشور 

تغيیراببايدزمانيدورهيکدرارز نرخدرتغيیر:نسبيخريدقدرتبرابري نظريه(ج
باشدمتناسبزمانيدورههماندرکشور دوهايقيمتسطحنسبي

ايجادووارداتشدنگرانترمجرايدوازدرآمدبرپول ارزشکاهشاثر:جذبروش
القايياثرومستقيماثرترتيببهکهوارداتجايگزينيوصادراتافزايشبرايانگیزه
.گرددميظاهرشودميناميده



:گرايانپول مدل

در معماي . چارچوب اصلي اين مدل با مدل ماندل فلمينگ شباهت بسياري دارد
ماندل فلمينگ دولت بین سه گزينه استقالل پولي، مديريت نرخ ارز، حرکت آزادانه

مورد را انتخاب کند چون با همديگر تضاد پيدا 2سرمايه تنها مختار است که 

خواهند کرد Mundell-Fleming Model

:ارز نرخپوليجهشمدل

.استاستوارمختلفبازارهايهمزمانتعديلعدمبرمدلايناساس

:(PBM)داراييسبدتراز ياپرتفوي تراز مدل

نظردرملزو نتيجهدروداراييمختلفانواعکاملجانشينيعدمبهتوجهبامدلاين
ارز نرخینتعيمدلايندر.استشدهگرفتهنظردرريسکازناش يهايهزينهگرفتن
مدلبهتوانيمميجملهآنازکهاستشدهمطرحخاصهايچارچوبدرتعادلي
شارهايکسانترجيحاتمدلمحلي،عاداتبهتوجهباترجيحاتمدلکوچک،کشور 

کنيم



(:FLPM)الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف پذير 
ري قدرت مدل پول با قيمت هاي قابل انعطاف از هر جهت بسط ديدگاه نرخ ارز بر اساس نظريه براب

ن مدل مي اي. اين نظريه بین سطح قيمت ها و برابري قدرت خريد ارتباط برقرار مي کند. خريد است
تواند نوسانات نرخ ارز را به خوبي توضيح دهد

(:SPM)الگوي پولي نرخ ارز با قيمت هاي انعطاف ناپذير 
طح تعادلي آورد که نرخ ارز رسمي و حقيقي و نرخ بهره نسبت به ساين الگو اين امکان را به وجود مي

اي هتعديل بيش از حد داشته در صورتيکه ساير متغیرها چون سطح قيمت( PPP)مدت خود بلند
.  کاالها تغيیرات کندي داشته باشند

رخ ارز را در واقع چسبندگي قيمتها به گونه اي عمل ميکند که افزايش عرضه پول در بلند مدت ن
مانند مدل پول گرايان افزايش مي دهد، اما در کوتاه مدت چسبندگي قيمت ها باعث افزايش

نقدينگي خواهد شد
ردات و در با توجه به اينکه تغيیر در نرخ ارز، باعث تغيیراتي در میزان صادرات و وا( :1989)برانسون 

واهد بودنتيجه توليد خواهد شد، بنابراين در تعادل کلي با تغيیراتي در سطح قيمتها همراه خ
، به براي هر اقتصاد باز کوچک رابطه علت و معلولي بین اقتصاد داخل و خارج، از سوي نرخ ارز 

ک اين مسئله باعث مي شود که سياست هاي مديريت تقاضا در ي. سطح قيمتهاي داخلي است
.اقتصاد بزرگ با يک اقتصاد کوچک باز، داللت هاي متفاوتي داشته باشد





:مبانی نظری موضوع

ین دو بسیاری از مطالعاتی که در رابطه با دخالت در بازارارز وجود دارد، بر انتخاب ب
حالت عدم مداخله و مداخله کامل در قالب دو رژیم نرخ ارز شناور و ثابت تمرکز 

ن با توجه به کمبود مطالعه در زمینه مداخالت ارزی بانک مرکزی، ای.  داشته اند
انک مطالعه تالش دارد تا ادبیات نظری جامعی درباره فشار بازارارز و مداخله ارزی ب

ار مرکزی در اقتصاد ایران جمع آوری نماید تا از این طریق بازار ارز مورد بررس ی قر 

.گیرد و در نهایت رابطه آن با نرخ تورم مشخص شود



:ک مرکزیبررسی رابطه حبران های ارزی و تورم اب رویکرد فشار ابزارارز و مداخله ابن
رمایه و انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد نظیر تورم، حساب س

گرددتراز تجاری می

Ripoll M et al, 1980 از چارچوب تصادفیIS-LM برای استخراج وزن های اجزای شاخص
وی بر مبنای تخمین شاخص مداخله در بازار ارز، شاخص. فشار در بازار ارز استفاده نموده اند

بر نرخ دخالت در بازار ارز را استخراج نموده که بیان کننده این موضوع است که چه سهمی از فشار

.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
قیمت داخلی از قیمت  willmark,1995در مدل . همراه با انتظارات عقالیی را تشریح نموده است

 برقرار نیست، تولید داخلی و سط
ً
ح قیمت های های خارجی و نرخ ارز تاثیر می پذیرد، برابری قدرت لزوما

ی و خارجی همچنین فرض می شود که بازار مالی توسعه یافته و دارایی  های داخل. خارجی برونزا هستند
اری می ساکنین داخلی پول داخلی خود را برای انجام مبادالت خود نگهد. جانشین های کاملی هستند

یز با همدیگر نرخهای بهره داخلی و خارجی ن. کنند و در نگهداری پول خارجی انگیزه سفته بازی نیز دارند

:بر مبنای فروض فوق، در ادامه این مدل تشریح میگردد. مرتبط هستند



بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو

:مداخلهبانکمرکزی

انگربیستارهعالمت.هستندلگاریتمیبصورتمتغیرهاکوچکعالئمفوق،روابطدر

دربارهعامالنعقالییانتظاری ارزشبیانگرEtSt+1عالمتواستخارجیکشور متغیرهای
تابعکنندهبیان؛(1)معادله.استtزماندرموجوداطالعاتمبنایبر(t+1)زماندرارز نرخ

استپول حقیقیتقاضای



بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو
:مداخلهبانکمرکزی



بررسیرابطهبحرانهایارزیوتورمبارويکردفشاربازارارزو

:مداخلهبانکمرکزی

رز جذب اتحت رژیم های ارزی ثابت یا شناور، تمامی فشارهای ارزی توسط تغییرات در ذخایر ارزی خارجی یا نرخ
یری درباره گ، مسئولین پولی مجبور به تصمیم(رژیم ارزی میانه)شده اما تحت رژیم ارزی شناور مدیریت. می شود

تمایل آنها به جذب فشار از طریق دخالت در بازارارز هستند

 وضعیتبهنسبتراداخلیپول ارزشفعاالنهطور بهپولیمقاماتکهمی دهدرخهنگامیwtمنفیمقادیر
ً
کامال

دخالتحالتایندر.کنند(مثبت)منفیراداخلیپول برایتقاضابرونزاطور بهودهند(افزایش)کاهششناور 
willmark,1995رارفتارنوعاین.می کنندتقویترابازارنیروهایتوسطآمدهبوجودتغییراتپولیمقامات

ارز نرخییراتتغباپولیمقاماتکهنمودتفسیرطور اینبتواناحتماالکهنامدمی«همسومداخلهسیاست»اصطالح
.می شوندتغییراتاینافزایشموجبخودبلکهبودهموافقتنهانه



:واکنشسياستیبانکمرکزیبهنوسانهاینرخارز



:مطالعات جتريب داخلي و خارجي

الزم به توضيح است که مطالعات تجربي در چهار گروه دسته بندي شده است:

 ستمطالعاتي که نشان مي دهند رابطه عليت از سمت  نرخ ارز به تورم ا: گروه اول.

مطالعاتي که نشان مي دهد تورم موجب افزايش نرخ ارز خواهد شد:  گروه دوم.

ستمطالعاتي که نشانگر رابطه عليت دوطرفه بین نرخ ارز و تورم ا:  گروه سوم.

د نداردمطالعاتي که نشان مي دهد هيچ رابطه اي بین نرخ ارز و تورم وجو :  گروه چهارم.



هاقیمتوز ار نرخبینرابطهزمینهدرگرفتهصورتمطرحکارهایمهمترینکلیصورتبه
:شامل

ملیپول ارزشتنزل کهکندمیتحلیلچنینموردایندر(1993)دورنبوشمطالعات
دواینجادر.آوردمیپیشراتورمپدیدهکهداردداخلیقیمتهایسطحبردنباالبهگرایش

.دارداثرمستقیمغیرهایکانالدیگری ومستقیمیکیکاروساز

ذیلورتصبهراتولیدهمچنینوقیمتهاسطحباارز نرخمیاننظری رابطه(1989)برانسون 
وارداتوراتصادمیزاندرتغییراتیباعثارز،نرخدرتغییراینکهبهتوجهبا.کندمیمطرح

همراههاقیمتسطحدرتغییراتیباکلیتعادلدربنابراینشد،خواهدتولیدنتیجهدرو
داخلاداقتصبینمعلولیوعلترابطهکوچکبازاقتصادهربرایگویدمیوی .بودخواهد

.استداخلیقیمتهایسطحبهارز،نرخسوی ازخارج،و

یکجهنتیدروارداتقیمتتغیییردرصدراارز نرختغییراتانتقال(1997)کنتروبرگگلد
انتقالراث.کنندمیتعریفکنندهواردوکنندهصادرکشور بینارز نرخدرتغییردرصد
داخلیهایقیمتبهارز نرختغییراتانتقالنحوهادامهدرودادهتوضیحراناقصوکامل

کنندمیبندیدستهذیلصورتبهمستقیمغیرومستقیماثراتقالبدر



زمانیدیدگاهایناساسبرکرداشارهانتظاری اثربهباراولینبرای:(2000)تیلور 
تداومبودانتظارموردقبلازارز نرختغییراتکه،استزیادارز نرختغییراتانتقال

.شوندتعدیلعمومیانتظاراتعلتبهقیمتهاویابد

وقیمتهاسطحدردائمیافزایشموجبپول،ارزشکاهش:(2002)اشرودروهافنر
.شودمیتولیددرموقتیافزایش

یزانمبهکننده،مصرفقیمتبهارز نرختغییراتانتقالمیزان:(2000)کارتیمک
ترباالمصرفیکاالهایدروارداتسهمچههر.داردبستگیوارداتسهمبهزیادی
مخارجدروارداتسهمافزایشبا.استباالترارز نرختغییراتانتقالمیزانباشد،
در.دهدحتوضیراداخلیتورمخوبیبهوارداتقیمتروندکهرودمیانتظارمصرفی

.دشو میکنندهمصرفقیمتتغییرموجبوارداتهایقیمتتغییرصورتاین



برابردرکنندهمصرفقیمتشاخصاندکواکنش:(2000)رگوفوابسفیلد
پول حسببراسمیقیمتچسبندگیدلیللزومامدتکوتاهدرارز نرختغییرات
توزیعزنیونقلوحملهایهزینه.نیستمخارجانتقالکوچکاثریاکنندهمصرف

وارداتیایکاالهاگرحتیودهدمیافزایشراوارداتیکاالهایهزینهکاالها،بازیابیو
بهالترباهزینهعلتبهاستممکنباشند،داخلیتولیدکاالهاینزدیکجانشین
صشاخبرکوچکیاثرارز نرختغییراتحالت،ایندر.نشوندمصرفزیادمقدار

.داردکنندهمصرفقیمت



، البته این نظریه از لحاظ تئوری درست اما از لحاظ تجربی 1993دورنبوش •

.شکست خورده است

2006مطالعات مک کارتی •

1992کاور •

1993انگل •

1989برانسون •

1997گلدبرگ و کنتر •

2000تیلور •

این نظریه در بلند مدت صادق است اما لزومی ( PPP)نظریه برابری قدرت خرید •
ندارد که در کوتاه مدت هم صادق باشد

نظریه قانون قیمت واحد•

مدل مارکوف سوئیچینگ•



مختلفهایشاخصدرنوسانسببارز نرختغییرات:(1394)طیبیکمیلسید✓
.استدادهتوضیحراداخلیتورمپذیری تغییرازقسمتیوشدهقیمت

پایینوباالهایفرکانستمامیدرتورمبهارز نرخازعلیرابطه:(1394)زمانیزهرا✓
.استشدهظاهر

السدرسپسویافتهافزایشارز نرخابتداشواهدطبق:(1395)زادهتقیخدیجه✓
.استیافتهافزایشتورمبعد

نمیزاباالارز نرخنوساناتوباالتورمباکشورهایدر:(1393)یاری محمدسارا✓
میزانترایینپارز نرخنوساناتوپایینتورمباکشورهاییدروباشدمیباالترانتقال
.باشدمیکمترانتقال

سازی یکسانازبعدتورمبرارز نرختاثیر:(1380)خانیمرادحاجیحسینمحمد✓
.استشدهبیشترارز نرخ

%2.6میزانبهتورمیبروزبهمنجرارز نرخ%10افزایش:(1995)اسکوییبهمن✓
.شودمی



عمومیسطحافزایشدرمهمیعاملریالارزشکاهش:(1382)نژادکاظمیمرضیه✓
.قیمتهاست

درو%0.361تورمنرخیابدتغیرارز نرخ%1اگربلندمدتدر:(1376)داوودیپرویز✓
استتورمسمتبهارز نرخازتورمجهتویافتخواهدافزایش%0.27مدتکوتاه

کاهشموجباغلبکهمنفیارزیهایتکانه:(1376)رضااحمدسیدنائینی،جاللی✓
استداشتهایراندرتورمنرخبرگذراولیمثبتاثرشودمیواردات

داردایرانتورمدر%6.2بابرابرسهمیارز نرخرشد:(1384)زادهعمادمصطفی✓

.شودمیتورمایجادبهمنجررسمیارز نرخافزایش:(1391)فریدونیسپیده✓

استنمودهپیرویارز قیمتروندازدورهاینطیهاقیمتسطح:(1379)ذوالنور ✓

تانهآسحدازبیشهایافزایشویژهبهوارز نرخافزایش یتغییرات:(1393)بزرگشادی✓
داردقیمتیمتغیرهایبرراگذاری تاثیربیشترینارز نرخ

ازبیشتروارداتقیمتشاخصبرارز نرختغییراتانتقال:(1386)خوشبختآمنه✓
باشدمیکنندهمصرفقیمتشاخص

اری تجغیربهتجاری کاالهاینسبیهایقیمتارز نرخافزایشبا:(1383)یاوریومزینی✓
یابدمیافزایش



ددار وجودصادراتقیمتشاخصوارز نرخبینمعناداری ومثبترابطه:(1393)تمیزی ✓

تورمرخنتغییراترویراتاثیربیشترینارز حقیقینرخنوسانات:(1394)نژادعزیزصمد✓
.داردکنندهتولید

تصور ناقصصورتبهتورمبهارز نرخانتقالمدتبلنددر:(1384)همکارانوشجری ✓
.پذیردمی

ارز نرخبهمدتکوتاهازکمترمدتبلنددرتورمپایداری :(1389)آبادیبشرمهرابی✓
.استوابسته

اثردورهارز نرخبینیپیشقابلغیروبینیپیشقابلهایشوک:(1389)سامتیمرتض ی✓
دارندهاقیمتسطحرویمثبت

سطحافزایشموجبارز نرخمثبتهایشوک:(1380)جعفری دانشوختاییمحمود✓
استشدههاقیمت

مراتببهارز نرخافزایشبهایراندرتورمنرخحساسیت:(1395)افضلیاربابمحمد✓
استآنکاهشازبیشتر



کهدهدمینشانمدتبلنددرارز نرختغییراتروند:(1394)اسالملوئیانکریم✓
باشدمیهمراهتورمماندگاری باارز نرخافزایش

داخلیقیمتهایافزایشباعثداخلیپول ارزشکاهش:(1376)سوریوطبیبیان✓
استشده

هایقیمتهایشاخصبرارز نرخنوساناتمعنادارومثبتاثر:(1384)راتقی✓
شودمیتاییدداخلی

شودمیکشور درتورمافزایشبهمنجرارز نرخنوسانات:(1394)فیروزهنگین✓

وکاالهاقیمتکلشاخصگرنجر،علیترسمیارز نرخ:(1382)محمدیتیمور ✓
.استمصرفیخدمات

داشتهناچیزسهمصادراتنوساناتدرارز نرخ:(1394)روشنزادهعیس ییوسف✓
.استارز نرخازناش یوارداتقیمتنوساناتاز%25حدوداما

برارز نرخدرتغییردرصدیککهمیدهدنشاننتایج:(1394)ابراهیمیسجاد✓
است%39آنمدتبلنداثرولیاست%8اول ماهدرداخلیهایقیمت



معناداری طور بهارز نرخسازی یکسانشوک،دوره3تا:(1380)غالمیومحمدی✓
شودمیهاقیمتافزایشباعث

بارزیاناثراتارز،نرختدریجیافزایشحالتدر:(1392)همکارانوغفاری ✓
بهارز رخنکهاستحالتیازکمترکالن،اقتصادعمدهمتغیرهایبرارز نرخافزایش

یابدافزایشبارهیک

ار قیمتهاداخلی،پول ارزشکاهشاینکهنتیجه:(1378)یزدیخوشنویسسهیال✓
استدادهافزایش

داردمتور بردارمعنیومثبتاثرحقیقیارز نرخاطمینانینا:(1392)طاهری ربابه✓

:مطالعات خارجی

ه یک رابطه علی یک سویه بین نرخ ارز و تورم در زیمباو (: 2013)ویلتون مادیشا ❖
وجود دارد

استجنوبیسوداندرتورمتغییراتعلتارز نرخ:(2015)پیتیاامانوئل❖



ز ار نرخعبور وحرکتجهتآمدهبدستنتایجاساسبر:(2006)ادواردسباستین❖
میمترکاند،کردهاتخاذرامشخصسیاستیککهکشورهاییبرایتورمسمتبه

شود

وارزیانتقالونقلمشکالتدلیلبه:(2012)حسینیوصوفی❖

.شددائمیتورمافزایشسببکهیافتافزایشارز نرخ،(SWIFT)تحریم

.استبودهکشور ایندرتورممهمعللازارز نرختغیییرات:(1995)موسرگری ❖

تقیمرونددرخودکارطور بهتقریباارز نرخنوسانات:(1987)دورنبوشرودیگر❖
شودمیمنعکسها

.ددارنتورمبرداری معنیاثرخارجیبهرههاینرخوارز،نرخ:(2005)ناسارکوفی❖

ارددمدتبلندقیمتهایتعییندراساس ینقشیکارز نرخ:(2012)لوپزودالت❖

بهایمالحظهقابلبطور مکزیکدرداخلیهایقیمت:(2013)الهیانیوالیم❖
.ددهمینشانالعملعکستورمنرخآستانهسطحباالیدرفقطارز نرخشوک



هبنسبتتوسعهحالدرکشورهایدرتورمنرخرویارز نرخاثر:(2012)راموس❖
استبیشتریافتهتوسعهکشورهای

درتورمنرخرویمنفیتاثیرمدتبلنددرارز نرخنوسانات:(2013)موالدن❖
استداشتهنیجریه

راتیوارداکاالهایبهایشاخصبرارز نرختغییراتتاثیر:(2009)همکارانوآلییو❖
اندکردهارزیابیدارمعنیومثبت

شدههاقیمتسطحدرافزایشموجبداخلیپول ارزشکاهش:(2000)کندیل❖
.استنداشتهاثری هاقیمتسطحرویداخلیپول ارزشافزایشامااست

.داردوجودتورمبهاسمیارز نرخازمثبتیرابطه:(1995)همکارانوآگوستین❖

کسالیطول درکنندهمصرفقیمتبرارز نرختغییراتانتقالاثر:(2000)رانکی❖
باشدمیکامل

طیهکنندمصرفقیمتبرارز نرختغییراتانتقالاثر:(2000)ورلنگوگلدفجان❖
حداکثربهماه12گذشتازبعدویابدمیافزایشزمانطول دربررس یمورددوره

.رسدمیخودمقدار



بیشتردرکنندهمصرفقیمتبرارز نرختغییراتانتقالاثر:(2000)کارتیمک❖
.باشدمیمتوسطحددربررس یموردکشورهای

دروارداتهایقیمتبهارز نرختغییراتانتقالدرجه:(2005)همکارانشوتاکاتوش ی❖
مترینککنندهمصرفقیمتشاخصدروبودهباالشدندمالیبحراندچارکهکشورهایی

.است

سیاربتاثیریافتهتوسعهکمترکشورهایدرارز نرخدرتغییرات:(2010)آسیبیاوس ی❖
استداشتهیافتهتوسعهوصنعتیکشورهایبهنسبتاقتصادبرکمی

تهدانسدورهآندرتورمبروزدلیلراایراناقتصاددرارز شدننرخیتک:(1993)ویالنوا❖
.است

رارقهدفراتورمکاهشکهکشورهاییدرتورمبرارز نرختغییراتاثر:(2006)ادواردز❖
استیافتهکاهشاند،داده

متقیسطحتغییراتبرارز نرختغییراتمعنادارومثبتاثر:(2011)چونگوجایارمن❖
.استبوده

بابررس یموردکشورهایپول ارزشکههاییدورهدر:(2013)کاکوریتاکیسوگیانیلز❖

.استشدهپایدارداخلیتورماست،بودهمواجهشدیدکاهش



ومثبترابطههاقیمتعمومیسطحوارز نرخبین:(1987)آزموکروآنتیس❖
استبودهبرقرارتورمبهارز نرخازمعناداری 

اثریکرسمیارز نرخبامقایسهدرموازی بازارارز نرخ:(2008)اشنابلوگراو❖
گذاردمیجایبرتورمبرقوی 

ستاجاری ارز نرخنظامازناش یعربستاندرباالتورماصلیعلت:(2013)فاکیه❖

متقیتورمبهارز نرختغییراتانتقالبودنباالتر:(2012)شیکواوریوراگوبور ❖
هاشاخصسایربهنسبتکنندهمصرف
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تورمهماستداشتهتورمرویبرمثبتاثرآزادبازارارز نرخ:(1380)پیراییخسرو ✓
استموثرارز نرخرویباالداخلی
استمعنادارارز نرخبهتورمازرابطهاین:(1392)نعیمینسیم✓
خواهدتاثیرارز نرخبرکهمتغیرهاییمیاناز:(1388)آبادینجفمنصورینسرین✓

.استبیکاری نرخبعدوتورمنرخابتداگذاشت
ارز نرخسمتبهتورمسوی ازمثبتیویکطرفهعلیرابطه:(1386)نوریکوشکسمیه✓

دارد،وجود
.تاسداشتهاسمیارز نرخبردارمعناومثبتتاثیرتورمنرخ:(1389)دیگرانوکازرونی✓
ارز نرخربضریببامعناداری ومستقیمتاثیرمصرفیکاالیبهایشاخص:(1395)طیبی✓

شودمیتاییدهممدتبلندرابطهوجود.استداشته
استارز نرخبهتورمازعلیتجهت:(1375)الساداتاشرفطامهمیری ✓
ارباز ارز نرخدرتغییراتخوددنبالبهتورمافزایش:(1378)نیاطیبودهقانیمنوچهر✓
واستآوردهبدستراارز نرخبهتورمازطرفهیکعلیرابطهوی دارددنبالبهراآزاد

داندنمیصادقراآنبالعکس
ندکمیپیداافزایشارز نرخآنازبعدشودمیایجادتورمابتدا:(1397)نژادغنیموس ی✓



:مطالعات خارجی

تغییراتتواندمیقبلسالارز نرخوCPIمتغیر:(2014)نیکاوتادیوسابرینگا❖
دهدتوضیحراجاری سالدرارز نرخعمده

تغییرات%87استتواستهتورمنرخوبهرهنرخمتغیر:(2012)اوکادندوریمیشل❖
دهدتوضیحراارز نرخ

متور امانبودهمعناداردورهکلدرتورمبرارز نرخافزایش:(2002)حسیناختر❖
استشدهمنجرملیپول ارزشکاهشبهدورهطی

راندگیدهتوضیحبیشترینکالنمتغیرهایبیندرتورم:(2006)هاکوراوچودری ❖
داردارز نرختغییراتبرای

.کردندتاییدرانرخگذربرتورممثبتاثر:(2005)برگگلدوکامپا❖



داردوجودایراندرقیمتوارز نرخبینطرفهدوارتباط:(2000)آدیدیجیولیاولن✓

داردوجودقیمتوارز نرخبینطرفهدوعلیرابطه:(1960)مرادی✓

ندکمیتاییدراتورموارز نرخبیندوطرفهمثبتارتباطوجود:(1381)اصفهانینصر✓

مالیوپولیهایسیاستاتخاذبدون ارز نرخهایسیاست:(1395)قشالقیزارعسمیه✓
تورمایشافز -ارز نرخافزایش-تورمافزایشمارپیچدچارراکشور تورم،کنترل جهتمناسب
کردخواهد

آمدهبدستتورموارز نرخبینمقعرنیمهرابطهیک:(2005)مارسلووریککرسیتین✓
است

.داردوجودتورموارز نرخبینتسلسلدور یک:(1991)دراسنوالسینا✓

تورمنوساناتوارز نرخمیانمقعرشبهومعناداررابطه:(2006)پرتاگلوآلبوکرک✓
.استداشتهوجود

باتورمکاهشوارز نرخعبور کاهشمیانهمبستگی:(2013)همکارانوشینتانی✓
استبودهزمانهموهمدیگر



دوره12ازهمچنینوخودازقبلدورهدوازتورم:(1392)نامجور پوشیدهروشنک✓
.کندمیتبعیتخودازقبلدورهازنیزارز نرخوکندمیتبعیتخودماقبل
خدماتوکاالهاقیمتشاخصرویمعناداری اثرارز نرخمتغیر:(1390)لشکری محمد✓

.نداردمصرفی
اثرتواندنمیارز واقعینرخکاهش،تورمنرخماندنباالبهتوجهبا:(1390)زادهزمان✓

باشدداشتهمدتبلنددرتورمنرخبرتوجهیقابل
ندتوامیباالتورمیهایرژیمدرفقطموثراسمیارز نرخرشد:(1395)ابطحییحییسید✓

رژیمدرمتور نرخبرموثرارز نرخازعلیترابطهکهحالیدرباشدتورمنرخگرنجری علیت
نیستمعنادارپایینتورمیهای
حددرجزئیوکمتاثیرازحاکینتیجه:(1387)میناپور سبحانیورضامحسنیموسوی ✓

.استداخلیهایقیمتبرارز نرخشدهگرفتهنادیده
تورمارز نرخبینروشنییرابطه:(2016)هسیالرسامتعبدالرحمن،علیعبدالرزاق✓

بودصادقهممدتکوتاهدرارتباطعدماین.نداردوجود
رویوباشدمیارز نرخخودارز،نرخنوساناتاصلیدلیل:(1996)پستوالکسیوس✓

.استتاثیربیتورم



Nelson Christopher Dzupire,2020,pp37مدلبکارگیری باارز نرخوتورمنرخسازی مدلبهایمطالعهدر
ARIMA GARCHنشانگر،ارز نرخوتورمنرخپیمایشدرماهانههایدادهازحاصلتجربینتایج.پرداختند

بهمنجرتورمنرخدرتغییرکهکندمیتأییدکهاستکندالآزمون ازاستفادهباشاخصدواینبینمثبتهمبستگی
.داردوجودمتغیردواینبینهمبستگیبرعکس،وشودمیارز نرختغییر

Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Savaş Kaptan, Metehan Cömert,2019,pp86بهایمطالعهدر
-دادهیطمدت؛بلندمتقابلروابطبهتازهنگاهی:ظهور حالدرشکنندهبازاراقتصاددرارز نرخوتورمبهره،نرخبررس ی

متمادرتورمواقعینرخوارز نرخمی دهد؛نشانتخمینازحاصلنتایج.پرداختند2018-2013دورهدرماهانههای
افزایشعثباآنهاارزهایاستهالکدارند،همکاری بهتمایلبلندمدتدرواندگرفتهقراربررس یموردکهکشورهایی

آخریننتایجابونظری انتظاراتباایگستردهبطور فوق نتایج.شودمیوارداتیکاالهایقیمتافزایشطریقازتورم
.استسازگارارز نرخوتورمبهره،نرخبینمدتبلندمتقابلروابطمورددرتجربیمطالعات

Apergis and Eleftheriou,2018رویکردباارز بازاردرمداخلهشاخصازاستفادهباایمطالعهدر
willmark,1995فروضازقسمتیابتداقبرس،کشور برایwillmark,1995نمودنداشارهیعنیکردند،نقضرا

نتایج.نداردوجودبهرهنرخبرابری شرطهمچنینوداخلیوخارجیدارایی هایبینکاملجانشینیقبرسکشور درکه
،1990ازبعددورهدر.استبودهمثبتتحقیقزمانیدورهبرایارز بازاردرمداخلهشاخصمیانگیندادنشانتخمین

شاخصمیانگین1990ازقبلدورهدر.استبودهدراخماارزشافزایشازحاکیکهبودهمنفیارز بازارفشارمیانگین
سیاست گذاران،90دههازقبلکهدهدمینشانشواهداین.استبوده-0.97آنازبعدو0.89ارز بازاردرمداخله
بانک1992سالازبعدبویژه80دههازبعدحالیکهدرانددادهصادراتافزایشجهترادراخماارزشکاهشاجازه

 قبرسمرکزی 
ً
.استنمودهدخالتارز بازاردرتورم،کنترل وکشور اینپول ارزشثباتجهتمرتبا

Mikko Spolanderm,1999,pp118،درفنالندمرکزی بانکمداخلهوبازارارز فشاربررس یبهایمطالعهدر
عملکردنجاندنگتخمین،نتایجبهتوجهباکهپرداختندمعقول انتظاراتباتجربیبازآزاداقتصادپولیمدلچارچوب
 پولیواکنش

ً
رااخلهمدسیاستومبادلهفشارگیری اندازهمقادیرارزیمبادالتدرمداخلهسازی عقیممخصوصا

بازارایندرتفعالیازتدریجیراخودمداخلهوبدهدرامارکاشناوریاجازهبانککهشودمیپیشنهادلذاکندمیبیشتر
.دادکاهش



 تصادی در ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتورم، نرخای به بررس ی ارتباط متغیرهای نرخ، در مطالعه40/93: 1399، امیری
-طبق نتایج علیت. پرداختند2000-2016شواهدی از کشورهای مسلمان طی دوره : Panel-VARقالب مدل 

نجری گر ارز علتتورم، رشد اقتصادی و نرخارزو نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخگرنجری نرخ تورم، نرخ
بر . تگرنجری نداشتورم علتارز بودند و تنها نرخگرنجری نرخسود علتسود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخنرخ

ود و رشد سارز، نرخنرخ. سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتندارز، نرخاساس واکنش های آنی شوک های نرخ
سود اثر نرختورم و رشد اقتصادی برارز، نرخنرخ. مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتنداقتصادی اثرات بسیار کوتاه

.  منفی داشته اند

 ن در ای به بررس ی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخالت ارزی در اقتصاد ایرا، در مطالعه85/271: 1397، عزیزی
ر نتایج نشان می دهد که مداخله مقامات پولی د. مالیم پرداختانتقالو مدل رگرسیون ۱۳۸۱:۲-۱۳۹۳:۴دوره زمانی 

ارز اسمی و بازارارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ
با حد ارز همچنین متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ. درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد

تایج ن. است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کننددرصد بوده۳۱/۱۰آستانه 
زرگتری ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش ببرآورد حاکی از این است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ

.نشان داده اند

 ،ارز با روش ای با عنوان تعیین عوامل موثر بر نرخ، در مقاله16/23، 1393سپهوندARDLگیرد با هدفنتیجه می-
.ارز دست یافتتوان به هدف کاهش نرخگذاری سیاست پولی انقباض ی در بلندمدت، می

 ،ارز در اقتصاد ایران رویکرد مدل ای با عنوان تحلیل رفتار فشار بازار، در مطالعه21/1، 1398امرالهی بیوکی
TVARی متغیرها وقفهارز، مقادير بادهد که در رژيم پايین فشار بازارنشان می1367:4-1396:4ی زمانی ، طی دوره

ش نقدينگی و ارز، با افزايگرفتن در رژيم باالی فشار بازارارز ندارند اما با چرخش رژيم و قراراثر معناداری بر فشار بازار
رل تورم در در نتیجه، اعمال سیاستهای پولی انقباض ی و سیاست کنت. يابدارز افزايش میتورم، شاخص فشار بازار



ر نرخ شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از همراهی کم و بیش هماهنگ دو متغی
دارد که در 1350-1397ارز و نرخ تورم در دوره مورد بررس ی یعنی طی سال های 

.  نمودارهای ذیل به صورت سالیانه، ماهیانه نشان داده شده است
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یرات و اگر بخواهيم نمودار نرخ ارز و تورم ماهيانه را با هم در نظر بگیريم به صورت نمودار ذيل جهت تغي
پس 1361-1398نرخ ارز و تورم ماهيانه طي سال هاي : نمودار اين دو متغیر را به صورت ذيل نشان مي دهيم

ا با شواهد تجربي در اقتصاد ايران نشان مي دهد که بین نرخ ارز و تورم همراهي وجود دارد و نوسانات آنه

همديگر است
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سالدرديگري تورم.استبوده%49بهنزديککهبوده1374سالبهمربوطتورمبيشترين
ميکه.بودشدهايجادکشور درارز نرخدرزيادينوساناتدورهايندرکهدادرخ1391
درينگينقدرشدافزايشوآمريکاسياس يواقتصاديهايتحريمراآنعاملمهمترينتوان
نیزدورهايندرکهدادرخ1397سالدرقبلدورهازباالتري تورم.دانستهاسالاين

ميجادايراذهنيتاينارز نرخدرشديدنوساناتآنتبعبهوماليواقتصاديهايتحريم

نگينقديبااليرشدازتواننميالبته.استشدهتورمايجادموجبعوامل،اينکهکند
.بودغافلتورمبرموثرعواملجملهازهاسالايندرکشور 

سالتنها1380و1367،1379هايسالکهدهدمينشانارز نرخماهيانهرشدنمودار

سالدردالرفروشوخريدقيمتمتوسط.يافتکاهشآنهادردالرقيمتکهبودندهايي
1380سالدروتومان819بابرابر1379سالدرريالششوتومان99بابرابر1367

دالرماهتیربهنسبت1367مرداددرفوق نموداردراينکه.استبودهتومان800بابرابر
598قطعنامهپذيرشدرتوانميراآناصليدليلوکردسقوطريال647بهريال1343از

مي توانديراحتبهتوافقياوسياس ياتفاقيک.دانستتحميليجنگپايانومللسازمان

کنددگرگون رااوضاع



وارز نرخبینرابطهزمینهدرگرفتهصورتمطرحکارهایمهمترینکلیصورتبه
:شاملهاقیمت

.باشندمرتبههمسازهمجمعبستهمتغیردوکهاستاينهمجمعبستگياول شرط
تلزممسزمانيسري متغیرهايازايمجموعهبینمدتبلندياتعادليرابطهوجود
تواندنميآيندهکهکندميبيان(1969)گرنجر.آنهاستبینپاياترکيبيکوجود
باشدگذشتهياحالعلت

شود؛آزمون "نيستYtگرنجري علتXt"فرضيهاينکهبرايگرنجري عليتآزمون در

:شودميدادهتشکيلذيلشکلبه(VAR)برداري توضيحخودمدليک

نيستYtگرنجري علتXtصورتآندرباشد،اگر

1 1

k k

t i t i i t i t

i i

Y Y X u − −

= =

= + + 

0i =



متغیرهابینگرنجري عليترابطهوجودعدمياوجودتواندميهمجمعبستگيآزمون چهاگر
بيان(1987)گرنجروانگل.سازدمشخصراعليترابطهجهتتواندنمياماکند،معینرا

خطايتصحيحالگوي يکهموارهباشندهمجمعبستهYtوXt"متغیردواگرکهکنندمي
ازرنجري گعليترابطهبررس يبرايتوانمينتيجهدرداشت،خواهدوجودآنهابینبرداري 

تغيیراتهککندميبيانخطاتصحيحالگوي .کرداستفادهبرداري خطايتصحيحمدليک
ميبيانطاختصحيحجزءباکه)مدتبلندتعادليرابطهازانحرافازتابعيوابستهمتغیر
مدتوتاهکومدتبلندرفتارکهالگواين.استتوضيحيمتغیرهايسايرتغيیراتو(شود
:استزيرصورتبهسازد،ميمربوطهمبهرامتغیردو

بررس يبراياضافيمسیريکخطاتصحيحمدلدر()خطاتصحيحجزءصورت،هردر
ظرندرسيمزوگرنجرعليتهايآزمون درکهچیزي کند؛ميبازگرنجري عليترابطه
خطايصحيحتمدلمتغیرها،بینگرنجري عليترابطهجهتتعيینبرعالوه.شدنميگرفته

.شويمئلقاتفاوتمدتبلندومدتکوتاهگرنجري عليتبینکهسازدميقادررامابرداري 
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:روشتحقيق

الگوي خالفبرVARصورتايسليقهوضمنيطور بهساختاري هايتكانهشناساييآنهادركهمقيدغیر
يااقتصاديمنطقيكحاوي صريحطور بهSVARساختاري برداري خودرگرسيونيالگوهايدرگیرد،مي

.استهامحدوديتوقيوداعمالبراياقتصاديهايتئوريازاستفاده

مدلدرSVARکبانمداخلهدرجهوبازارارز فشارشاخصگرفتننظردرباارز نرخوتورمرابطهبررس ي
وشودمیتاری ساخمعادلهواردمتغیراولینبعنواننفتدرآمدنفت،بهکشور اقتصادوابستگیدلیلبهمرکزی 

تاثیرور کشارزیمنابعبرروی نفتقیمتمنفیومثبتشوکونفتیدرآمدهایاینکهبدلیلدوممرحلهدر
باالتتعامبخاطرمرکزی،بانکمداخلهشاخصسوم؛مرحلهدرشده،مدلواردمتغیردومینبعنوانذارد،گمی

لهحممختلف،هایفصلدرآنبودنمنفیومثبتکهبازارارز فشارهمچنینونفتیدرآمدهایومنابع
نرخثبحچهارممعادلهدرحالشود،میمدلواردمتغیرسومینبعنواندهد،مینشانرابازارارز بهسوداگران

کاهشایافزایشمرکزی،بانکمداخلهمیزانوبازارارز فشارونفتیدرآمدهایباوجودکهشودمیمطرحورمت

.داردوجودارز نرخوتورمنرخمابینسویهدورابطهآیاواستاثرگذارتورمبرروی چقدرارزیدرآمدهای
براساسزیرماتریسدرساختاری معادالتترتیبکهشودمیمدلواردمتغیرچهارمینبعنوانتورمنرخبنابراین

وتورمنرخمابینسویهدوتاثیراتتواندمیبخوبیSVARمدلواستشدهطراحیایراناقتصادیشرایط
درساختاري برداري خودرگرسيون مدلازاستفادهباسازی مدلبهحاضرمطالعهدرکهدهدنشانراارز نرخ

شودمیپرداختهایراناقتصاد
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SVARمعرفیمدل

بر . هینه استبعد از تشخیص ایستایی متغّیرهای مدل، اولین مسئله در مدل هاي خود رگرسيون برداري تعيین طول وقفه ب

.  به عنوان وقفه بهینه انتخاب می شود1وقفه SCاساس معیار 

آزمون اساسبرADF،ناپایاسطحدرتحقیقمتغیرهای
1یوقفهکهدادنشانبیزین-شوارتزمعیارهمچنینهستند

صورتبهتحقیقمدلبنابرایناست،بهینهتحقیقمدلبرای
ازناناطمیبرای.شدبرآوردوقفهیکبابرداری خطایتصحیح

مدلکلواحدریشهآزمون بهاقدامرگرسیون نبودنکاذب

کهدهدمینشانشکلدرمدلARنمودار.نمودیمرگرسیونی
میقرارواحددایرهداخلمشخصه،هايریشههمهمعکوس

ینتأمراپایداري شرطمدلها،اینتخمینیSVARمدلوگیرند
می کند

:آزمونريشهواحددايره



:برآوردمدلوتحليليافتهها

 برآورد مقادیرEMP و درجه مداخله بانک مرکزی:

بازارارز فشارمقادیرمحاسبهبرای(EMP)مدلازمرکزی بانکمداخلهدرجهو

willmark,1995وبازارارز فشارمیزانتوانمیمقداراینبرآوردبا.شودمیاستفاده
.نمودتعیینرابازارارز درمرکزی بانکمداخلهدرجه

بهیابازارارز فشارافزایشفصل،91درایرانبازارارز بررس یموردفصل111از
جربهترا(شدهتورمافزایشبهمنجرکه)ریالارزشکاهشبرایبازارفشارعبارتی
وجودسوداگرانحملهازشواهدیفصل،91ایندرترتیب،اینبه.استنموده
.است0/40مداخلهدرجهمیانگین.استداشته

مدتلندبدرارز نرخوتورمنرخبیندوسویهرابطهمدلایننتایجاساسبرهمچنین
.شودمیتایید



نتايجتخمينمدل

 نتایج مدلSVAR های سیستم معادالت شوکدر جدول ذیل که نشان دهنده
استباشد، نشان داده شدهشده میخالصههای فرمساختاری و شوک



نتايجتخمينمدل

مدلنتایجدرکهمتغیرهاییتریناصلیSVARزاواردههایتکانهمی باشد؛تحلیلقابل
نرخلهمعاددربازارارز فشارهایتکانهتورم،نرخمعادلهدرنفتیهایتکانهناحیه
انهتکیک.اشدمیتورمنرخمعادلهدرمرکزی بانکمداخلهدرجههایتکانهتورم،
تکانهیکهمچنینتورم،افزایشباعثدرصد26اندازهبهنفت،درآمدناحیهازوارده
ناحیهازواردهتکانهیکوتورمافزایشدرصد28افزایشباعثبازارارز ناحیهازوارده

چون .شودمیکشور درتورمافزایشباعثدرصد56اندازهبهمرکزی،بانکمداخله
یتولیدبخش هایبینمنابعمجددتخصیصباعثارز نرخدرنوسانطرفیکاز

ازوشدهدخواپرهزینهمنابعتخصیصتولیدی،منابعپایینتحرکبدلیلومی گردد
اداقتصداخلیهایسیاستبرخارجیهایمحدودیتارز نرخنوساناتدیگر،طرف

سایردراستاقتصادیکدرآنمبداکهشوکهاییچون کرد،خواهدتحمیل

.دشخواهداثرگذارتورموقیمتهاسطحبروکردخواهدسرایتاقتصادبخش های



:آنیالعملتوابع عکس قوی،ابزاردوSVARالگوی 
و(IRF)آنیالعملعکستوابع
وهتجزیبرایواریانس،تجزیه
رائهااقتصادینوساناتتحلیل

عکستحقیق،ایندر.دهدمی
وبازارارز فشارمتغیرالعمل
ایتکانهیکبهنسبتتورم
کیاندازهبهناگهانیتغییر

ازهریکدرمعیارانحراف
لشامالگودرونزایمتغیرهای

مداخلهدرجهونفتیدرآمد
نموداربصورتمرکزی بانک

ننشامدلبرایروبرو شکلدر
محور روی.استشدهداده
هایدورهبصورتزمانافقی

عمودیمحور رویوساالنه
رارقمتغیرتغییراترشددرصد
.استگرفته



آنیالعملتوابععکس

بازارارز برمتور نرخهمچنینوتورمنرخبربازارارز فشارجانبازواردههایتکانهتاثیر
تورمنرخوبازارارز مابینسویهدورابطهبعبارتیکند،میطیراخودصعودیروند
هجاذبوعرضهطرفازفشارهزینهعاملدومتقابلکنشنتیجهتورم.داردوجود
باعثعرضهطرفدرتولیدهزینهافزایشبا.باشدمیتقاضابخشطرفازتقاضا
االهایکقمیتعمومیسطحافزایشباعثتبعبهکهگردیدهایهزینهفشارایجاد

پول اضاتقوعرضهدرپول بازارعملکرددلیلبهنیزتقاضاطرفدر.شودمیتولیدی
رامتهاقیسطحوگردیدهپول اسمیتقاضاافزایشباعثپول وبازارارز درتوازن عدم

ورم،تنرختغییراتدرمسلطعاملدهدمینشانتورمنرخبررس ی.دهدمیافزایش
وول پحجمرشدتغییراتاگرچهباشدمیارزیمنابعوپول حجمرشدنرختغییرات
داشتهادیاقتصواقعیمتغیرهایبرتوجهیقابلآثارمدتکوتاهدرتواندمينقدینگی
 نقدینگیوپول حجمرشدتغییراتبلندمدت،ومدتمیاندراماباشد،

ً
تورمبرعمدتا

.گذاشتخواهدتأثیر



تجزيهواريانس

0.13هانداز بهاول دورهدربینیپیشخطایدهد،مينشانمدلبرایذیلجدول نتايج
ددرصبعدیهایستون .استیافتهافزایشزمانطیدروبوده0.19دومدورهدرو

مینشانمسو ستون .دهدمینشانرامشخصتکانهیاناگهانیتغییرازناش یواریانس
تغییرات،درصد96.32دومدورهدروتغییراتصددر100اول دورهدرگرچهدهد
ص،شاخاينتغییراتسومدورهدرولياست،بودهنفتیدرآمدتکانه هایازناش ی

فشارتکانهبهمربوطدرصد1.14نفتی،درآمدهایتکانهبهمربوطدرصد93.35
بهمربوطدرصد2.05مرکزی،بانکمداخلهتکانهبهمربوطدرصد3.4343/3بازارارز،

تورم،نرخهتکاننفت،درآمدتکانهمدل؛متغیرهایبیندرواستبودهتورمنرختکانه
دهندگییحتوضدرصدبیشترینترتیببهبازارارز فشارومرکزی بانکمداخلهتکانه

 کهانددادهاختصاصخودبهبررس یمورددورهطیرامدلتغییرات
ا
یبراکامال

.باشدمیتوجیهقابلایراناقتصاد



تجزيهواريانس



:بررس ي درجه پايايي متغیرهاي مدل

هاري ساينپاياييبررس يبرايبودهساختاري شکستدارايمدلمتغیرهايچون 
فليپسآزمون ازاستفادهبابايدوکرداستفادهسادهفولرديکيروشازتواننمي

بالذاودهبناپاياسطحدرپرونآزمون نتايجکنيمآزمون رامتغیرهااينپاياييپرون
گرددميپاياگیري تفاضليکبار

دل خود رگرسيون برداري به شرح ذيل مي م
:باشد
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:جوسیلیوس-آزمون همجمعبستگي به روش جوهانسون

:
رابطهودنبمعنادارديگر،عبارتبه)مدتبلندتعادليروابطتعيینبررس يمنظور به

وجودبررس يمنظور به.شودميپرداختهجوهانسون روشبه(مدلمتغیرهايبیني

:گرددميتعريفزيرهايفرضيهفوق،متغیرهايبینهمجمعبستگيبردار

H0:متغیرهابینهمجمعبستگيبرداروجود

H1:متغیرهابینهمجمعبستگيبرداروجودعدم

دتعداتعيینبراياثرآزمون وويژهمقدارحداکثرآزمون دوازابتداروش،ايندر
درنندکميبيانجوسيليوس-جوهانسون .شودمياستفادههمجمعبستگيبردارهاي
تگي،همجمعبسبردارهايتعيیندرآزمون دواينازحاصلنتايجميانتناقضصورت

زمون آايناست،تري قاطعمقابلفرضدارايويژهمقدارحداکثرآزمون کهآنجايياز
.داردارجحيتاثر،آزمون بهنسبت



جوسيليوس-آزمونهمجمعبستگيجوهانسون

همجمعبستگيبرداريکوجود(At most ازبيشترآناحتماليعني)شودنميرد(1
آناحتماليعني)شودميرد(None)همجمعبستگيبرداري صفروجوداما(است0.05

يکانهايتوهمجمعبستگيبرداريکوشودنميردبرداريکوجودلذا(است000/0
يکه،ويژ مقدارحداکثرآزمون آماره هايمقاديربهتوجهبا.داردوجودمدتبلندبردار
يکودوجنیزاثرآزمون نتايجبهتوجهباوداردوجودمدلبرايهمجمعبستگيبردار
خطايتصحيحمدلازاستفادهباحال.شودميتأييدمدلبرايهمجمعبستگيبردار

.پردازيمميمتغیرهابینگرنجري عليتبررس يبهبرداري 



آزمونعليتکوتاهمدتوبلندمدت

رتبط کرد، براي اينکه بتوان نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادير بلندمدت آنها م

.از الگوي تصحيح خطاي برداري ذيل استفاده مي شود

فاده از نهايتا جدول ذيل نتايج آزمون عليت گرنجري کوتاه مدت و بلند مدت را با است

.  مدل تصحيح خطاي فوق نشان مي دهد
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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

رز همچنین نظريات نوين تعيین نرخ ا

. در اقتصاد ايران صادق هستند



(:IRF)نتايج حاصل از اتبع عکس العمل ضربه 

.العملعکستوابع(IRF)واريانستجزيههمانند(VD)الگوي ازمتحرکميانگیننمايشيک(VAR)يا(VECM)است.IRF

مينشانزمانول طدررامتغیرهاازيکيمعادلهتصادفيجزءهرواحد(تکانهيا)ضربههنگامبهراالگومتغیرهايپويايرفتار
.دهد

اثرکهاستصورتيبهشوکايجاداوليهمراحلدرتورمازناش يشوکمقابلدرارز نرخپاسخ:(ام10دوره):همگرانمودار
ميدادهشاننهمگراتقريباوشودمينزوليچهارمدورهدراوجنقطهبهرسيدنازپسوبودهمثبتاوليههايدورهدرشوک
دوره)مدتبلنددرارز نرخبرتورمازناش يشوکاثرواقعدراستمشهودکامالآنمیراييوهمگراييششمدورهدروشود

(راستسمتپايیننمودار).شودميمیرا(هفتم

نميااوليههايدورهدرشودميدادهنشاننموداردرکهطور همانارز نرخازناش يشوکمقابلدرتورمپاسخمورددر

.واگراستوصعوديصورتبهشوکاثرمدتبلندومدت



(:VD)نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

الگوي ابزارهايازديگريکيVARتجزيه
انسواريتجزيهکمکبهکهاستواريانس

وکشمقابلدرمتغیرهرثباتيبيسهم
ديگرمتغیرهايازيکهربروارده

.شودميتعيینديگرالگوهاي
پيشخطايواريانسکهجدول مطابق

دورهدرکهدهدمينشانراتورمبيني
دخو ازناش يبينيپيشخطاي%100اول 
دورهدراست(تورمنرخ)متغیراين
تغيیراتاز%75دهمدورهدرو%93دوم

بوطمر بقيهواستمتغیرخودبهمربوط
آنهمستدريجبهکهمتغیرهاستسايربه
رخن)متغیرهاسايرنقشواستشدهکم
.يابدميافزايشتدريجبه(ارز 

66/0اول دورهدرارز نرخمورددر
)غیرمتاينخودازناش يبينيپيشخطاي

از%62دومفصلدرهست(ارز نرخ
واستمتغیرخودبهمربوطتغيیرات

بههکمتغیرهاستسايربهمربوطبقيه
دورهدرواستشدهکمآنسهمتدريج
سايرنقشواسترسيده%55بهدهم

ميافزايشتدريجبه(تورمنرخ)متغیرها
.يابد



:جمعبنديونتيجهگيري

درديواحنتيجهونظريهگرانپژوهشسايرمطالعاتواقتصادينظرياتاساسبر
.نداردوجودآنهاعليتجهتمورد

کهدهدمينشانآزمون ايننتايج 
ً
ورابطهدتمبلنددرماهيانهتورموارز نرخبیناوال

رمتو سمتبهارز نرخازعليتجهتمدتکوتاهدروداردوجودطرفهدوعليتجهت
اقتصاددرPPPنظريهمدتبلنددرواقعدرکهدارداينازنشانموضوعاين.است
وجودراناياقتصاددرارز نرختعيیننويننظرياتهمچنینوکردردتواننميراايران

.دارد

حالتعدببهپنجمدورهدرتورمبهارز نرخپاسخآنيالعملعکستابعطبقهمچنین
هايدورهدرارز نرخبهتورمپاسخمقابلطرفدرامااستباثباتوهمگراتقريبا
شودميواگراباالتر



گيرینتيجه

سیاست هایوبازارارز فشارشاخصمحاسبهبهابتداادامهدر
شناختبرایمرکزی بانکارزیمداخلهدیدگاهازایرانارزی

ویهسدورابطهدوم،بخشدروشدپرداختهبازارارز نابسامانی های
بازارارز درمداخلهالگوی گرفتننظردرباتورمنرخوبازارارز مابین
لمدتخمیننتایجطبق.شدبررس یمرکزی بانکتوسطایران

willmark,1995ساختاري برداري خودرگرسيون مدلوSVARبازارارز ؛
بهیابازارارز درفشارافزایشفصل،111ازفصل91درایران

ورمتافزایشبهکهراریالارزشکاهشبرایبازارفشارعبارتی
مدتبلنددرهمچنین.استنمودهتجربهرااست،شدهمنجر
.داردوجودتورمنرخوبازارارز مابینسویهدورابطه



خالصهونتيجهگيری
 رم را در این تحقیق سعی شده است رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و تو

است از بررس ی کنیم چون تئوری های تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت بازار ارز متفاوت
که چارچوب آن بر اساس اطالعات و آمار بوده و بدون پیش قضاوت و VARمدل 

SVARانک ارز و مداخله ببا استفاده از تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، فشار بازار
لیت در حالت بلند مدت در هر دو روش رابطه ع. مرکزی، قیود تئوریک را اعمل نمودیم

مت تورم دوسویه بلندمدت تایید شده است و رابطه علیت کوتاه مدت از نرخ ارز به س
:استدالل این است که . است و عکس آن صادق نیست

در بلند مدت:

 چون تئوریPPP یه تئوری بلند مدت است نه کوتاه مدت لذا رابطه بلند مدت دو سو
تورم نرخ ارز را PPPبر اساس نظریه . را در اقتصاد ایران رد نکرده استPPPتئوری 

سری تعیین می کند لذا تورم داخلی ،تورم خارجی   ، قدرت رقابت ، صادرات   واردات ، ک
لی ملی تراز پرداختها، کاهش ارزش ریال، تورم  ، خود تورم دوباره باعث کاهش ارزش پو 

.می شود



خالصهونتيجهگيری

در کوتاه مدت:

تقاضا نرخ ارز . در این حالت بازدهی دارایی های ریالی و ارزی بیشتر نمود پیدا می کند ،
ت و تحریم، کاهش قیمت نف)برای دارایی های ریالی  ، ارزش پول ملی  ، تورم  ، شوک 

ز  ، ، دارایی های خارجی گرانتر می شود ، دارایی های ریالی  ، نرخ ار ...( درآمدهای ارزی و
به پول )، تقاضا برای دارایی های داخلی(  به پول خارجی)تقاضا برای دارایی های خارجی 

.، ارزش ریال  ، تورم(   ملی

وک لذا در کوتاه مدت این تورم نیست که باعث افزایش نرخ ارز می شود و این یک ش
یجاد خارجی وارد شده به اقتصاد بوده است که موجب افزایش نرخ ارز و به تبع آن ا

.تورم می شود



پيشنهادات

نفتیدرآمدهایبهاقتصادوابستگیکاهش

زابرونهایشوکازاقتصادپذیری آسیبکاهش

هایتسیاسازاستفادهوارز نرخثباتمناسب،مالیوپولیهایسیاستبهتوجه
باری سازگابدون ارز نرخهایسیاستچون گیردقرارمدنظربایدتورمیهدفگذاری 

متور ،ارز نرخ،تورممارپیچدچاررااقتصادتورمکنترل جهتهاسیاستسایر
.کردخواهد

آنتعدیلازجلوگیری وبحرانازقبلهایسالدرارز نرخدستوریگذاری قیمت
بهمحاسبوده،اخیرارزیبحراناصلیدالیلازیکیاقتصادیشرایطبامتناسب
نایبرایآمدهدستبهاعدادباالترينکهاستآنازحاکیبازارارز فشارشاخص
شدهدزيارسميارز نرخباآزادارز نرخبینشکافکهاستایدورهبهمربوطشاخص
تورماوتتفبامتناسببازارارز،فشارکاهشجهتشودميپيشنهادبنابرايناست،

.گیردقرارکاردستور درنرخیتکارز جهاني،تورمباايران



سايرپيشنهادات

ارزي،تحوالتبارز ابازار فشارشاخصبااليهمخوانيوآمدهبدستنتايجمبنايبر
حوالتتتحليلجهتمطلوبشاخص یارز،بازارفشارشاخصکهنمودبيانتوانمي

کنندهبينيپيششاخصيکعنوانبهتوانميشاخصاينازوباشدميارزي
بهشاخصاينشود،ميپيشنهادبنابراين.نموداستفادهارزيهايشوکاحتمال

.گیردقرارتوجهموردپوليمقاماتتوسطارز،بازارهايشاخصازيکيعنوان



اب تشکر از توجه مشا


