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 چكیده 

بوه  . ارز و توورم از اهمیوخ خا وي برخووردار اسوخ     ارز و همچنین بررسي رابطه متقابل بین نرخبررسي تورمزایي یا عدم تورم زایي نرخ

برای بررسوي رابطوه تعوادلي بلنود     . کننده پرداختیمرخ ارز بر شاخص قیمخ مصرفهمین دلیل در این مقاله به بررسي تاثیر تغییرات ن

هوای  جوسیلیوس اسوتفاده شوده اسوخ و داده   -انباشتگي جوهانسون کننده از روش همارز و شاخص قیمخ مصرفمدت بین متغیر نرخ

مرحله بعد نتایج آزمون هم انباشوتگي نشوان   . باشدمي  193- 192مورد استفاده در این تحقیق مربوط به آمارهای فصلي دوره زماني 

-ارز بر شاخص قیمخ مصورف برای بررسي اثر متغیر نرخ. کننده و عرضه پول ارتباط مثبخ داردداد که نرخ ارز با شاخص قیمخ مصرف

گردیوده و روش کوار نیوز    آوری های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمو  استفاده گردیده، آمار و اطالعات از آمارنامه varکننده ازمدل

ارز و شواخص قیموخ   طرفوه بوین نورخ   ی یوک نتایج حا ل از آزمون علیخ نشان داد کوه رابطوه  . باشدای،  اسناد و مکتوب  ميکتابخانه

 .طرفه بین عرضه پول و تورم وجود داردی یککننده وجود دارد و همچنین رابطهمصرف

 ، تورمvarریبرداارز، الگوی خود توضیحنرخ: واژگان كلیدي

 

 

 

 

 

 

                                                           

، راست B Nazanin pt. 11)درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگ نويسنده اول : نويسنده مسئول -*و  1
 (چين

 (، راست چينB Nazanin pt. 11)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم (يا سمت كاري)و رشته تخصصي درجه علمي  -2
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 An investigation into the effects of changes of exchange rate on inflation in Iran using   
var model. 

 

Abstract  

The investigation of exchange rate being inflationary or non-inflationary relationship between 

exchange rate and inflation is of a great importance. Thus, the present paper examined the effect of 

exchange rate changes on consumer price index. To examine the long-term equilibrium 

relationship between the exchange rate and consumer price index, the cointegration Johansen- 

Joselius methood was used. The data used in the study was related to period of193 -192 . 

The results of cointegration test showed a positive relationship between the exchange rate and the 

consumer price index as well as money supply. In order to explore the effects of exchange rate on 

the consumer price index, var model was utilized. The data and information were collected from 

statistical documents of central Bank and statistical center of iran and also the research method 

was based on library and written documentation. The results of causality test indicated not only a 

one-way relationship between exchange rate and consumer price index, but also a one-way 

relationship between money supply and inflation. 

.. 

Keywords : exchange rate, Vector Autoregressive(var) model, inflation. 

 

  دمهقم -1 

های باال بوده اسخ، بطوری که تورم درای آثار به طور کلي، یکي از مهمترین مشکالت جامعه ایران در حوزه مسائل اقتصادی، وجود تورم

و به زیان افراد دارای درآمد پایین ها نامطلوب بسیاری در اقتصاد کالن اسخ از جمله افزایش نابرابری از طریق توزی  مجدد درآمد به نف   احبان دارایي

د کالن و آثار منفي آن بر ثباتي و نااطمیناني اقتصاو حقوق بگیران، کاهش ارزش پول ملي و وارداتي شدن کشور، کاهش قدرت خرید و افزایش بي

ای اقتصادی، همي سری  و طوالني سبب ویراني بافتهتوان از آثار زیان بار تورم در اقتصاد ذکر کرد، لذا وجود و وقوع یک جریان تورگذاری را ميسرمایه

کند و از سوی دیگر، بروز این پدیده از عملکرد موثر نهادهای سیاستگذاری و مدیریخ کالن جوام  جلوگیری مي. گردداجتماعي و فرهنگي جوام  مي

بین اقتصاددانان  ل ایجاد کننده تورم اختالف نظرهای بسیاریبه طور کلي درباره علل و عوام. کندثبات اقتصادی آنها را نیز با خطر جدی مواجه مي

ای به طور خاص بر نقش پول و آثار آن بر متغیرهای اسمي اشاره دارند، در واق  این عده معتقدند پول و تزریق آن در اقتصاد گرچه آثار عده. وجود دارد

توجهي آن و بي  شیدن به روند رشد و شکوفایي اقتصاد به همراه دارد، اما غفلخ ازمثبخ فراواني نظیر ایجاد سهولخ در مبادالت و بازرگاني و سرعخ بخ

های تولید و عوامل ای دیگر نیز مازاد تقاضا و یا افزایش هزینهعده. الالت اساسي در اقتصاد باشدتواند عامل بسیاری از اختبه روند افزایش آن مي

 .وه دیگر از اقتصاددانان نیز بر افزایش قیمخ کاالهای وارداتي به عنوان عاملي موثر بر تورم تاکید دارندگر. دانندساختاری را عامل تورم در اقتصاد مي

های ساالنه به درآمدهای حا ل از فروش و  ادرات در ادامه و در تکمیل مباحث فوق، در کشور ما به دلیل وابستگي عمده درآمدها و بودجه

ای و کاالهای نیمه ساخته  نعتي، ارز و نرخ آن نقش مهمي در وابستگي تولید کشور به واردات کاالهای سرمایه نفخ و سایر درآمدهای ارزی و همچنین

 .کندهای پولي ایفا ميهای پولي و هزینهشاخص

های ناني بر قیمخالمللي به دلیل ارتباط کم اقتصاد ایران با خارج تاثیر آنچهای بیناز سویي در سه دهه گذشته تصور بر این بود که قیمخ

 .باشددر حالي که اقتصاد ایران یک عنصر مجرد از اقتصاد بین الملل نمي. داخلي ندارند، لذا چندان به این موضوع توجه نشده بود

با توجه به توضیحات مختصر در خصوص ریشه های تورم در مکاتب مختلف اقتصادی در این تحقیق به بررسي عوامل موثر بر تورم در ایران 

ای انتخاب شده اسخ که تا حد ممکن از تمام نظریات اقتصادی پردازیم، لذا متغیرهای تاثیر گذار بر تورم در این مطالعه به گونهبر اساس این نظریات مي
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مقدمه و تعریفي  بخش اول و دوم از این مطالعه به. لذا مطالعه حاضردرپنج بخش تنظیم شده اسخ. شته باشددر خصوص منشاء تورم نمایندهای وجود دا

از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشاء آن و بخش سوم به مروری اجمالي در خصوص مطالعات  ورت گرفته در خصوص تورم  ورت گرفته 

 .پردازدتحقیق مي بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حا ل از . پردازداسخ، بخش چهارم نیز با ارائه مدلي به تبیین پویایي تورم در اقتصاد ایران مي

 بیان مساله -2

های اخیر، تورم قابل توجه بوده و در دو سه سال اخیر نیز و اثر تورم در زندگي مردم در سال با توجه به اهمیخ سیاستگذاری پولي و ارزی

تورم که افزایش مداوم سطح . ایران اسخ نرخ ارز پرشهای زیادی داشته که با توجه به آنها مساله این تحقیق بررسي اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم در

فشارهای و با پیدایش  1291در دهه . روددترین مشکالت اقتصادی به شمار ميعمومي قیمخ ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول اسخ از جمله حا

متعاقب آن حجم عظیمي از ادبیات . رفخها به عنوان هدف ا لي سیاسخ های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان  قرار گتورمي  شدید، تثبیخ قیمخ

-الش کشورهای در حال توسعه طي دهههمچنین ت. های اقتصادی مناسب برای درمان تورم اختصاص یافخدی  به ماهیخ و علل تورم و سیاسخاقتصا

 (.1931، کورش پسندیدهو  پیرایي .)توام با نرخ تورم باال بودهای گذشته، جهخ دستیابي به نرخ رشد باالتر، عموما 

البته این . تواند با افزایش تورم همراه باشد شده در تحقیقات مختلف این نتیجه حا ل شد که افزایش قیمخ ارز مي های انجام با بررسي

ارزش پول طور خال ه باید گفخ تثبیخ نرخ ارز و  به. مسئله که تورم عامل افزایش نرخ ارز یا معلول آن اسخ همواره مورد اختالف محققان بوده اسخ

مدت موجب افزایش قیمخ  طور که مالحظه شد، افزایش نرخ ارز در ایران در کوتاه همان. اسخ ملي برای ایجاد ثبات در اقتصاد کالن، سیاستي  حیح

های داخلي و درنهایخ ای وارداتي، موجب افزایش قیمخ کاال با توجه به وابستگي تولید داخلي به مواد اولیه و واسطه، مدت کاالهای وارداتي و در میان

های داخلي موجب باال رفتن  افزایش قیمخ. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم نیز از دو مجرا بر روی نرخ ارز در ایران تأثیرگذار اسخ. شود بروز تورم مي

ات و به دنبال آن کاهش مناب  ارزی و لذا ما شاهد کاهش  ادر. شود الملل مي ها در سطح بین ارزش کاالهای داخلي و در پي آن کاهش توان رقابخ آن

افزایش نرخ تورم موجب . بازی جستجو نمود راه دوم از تأثیرپذیری نرخ ارزبر تورم را باید در بازارهای داخلي و تقاضای سفته. افزایش نرخ ارز خواهیم بود

ای نقدی خود، در  ورت نبود بازارهای مناسب جهخ ه شود مردم به جهخ جلوگیری از کاهش ارزش دارایي ها مي منفي شدن نرخ سود حقیقي بانک

این پژوهش، بررسي عوامل تأثیرگذار بر تورم با استفاده از الگوی . شوند آورند و باعث افزایش قیمخ آن در بازار مي گذاری، رو به خرید ارز مي سرمایه

عه در پي داشته و سعي شده اسخ متغیرهای تأثیرگذار بر تورم های ارزی تأثیرات تورمي کمتری در جام شده و مسیری اسخ که طي آن سیاسخ طراحي

 .بررسي قرار دهد در ایران و اثرات هر یک را مورد

 

 هاي پژوهشفرضیه-3

 :های پژوهش حاضر عبارتند اربا توجه به مطالب مذکور، فرضیه

 .شوند ها مي مخدر ایران و در طول دوره موردبررسي تغییرات نرخ ارز باعث تغییرات سطح عمومي قی -1

 .بین حجم پول و تورم رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد  - 

 

 تعریف تورم و نظریات اقتصادي در خصوص منشاء آن -4

 .شوددر این قسمخ ابتدا تعریفي از تورم ارائه شده و در ادامه به مروری گذرا بر نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم پرداخته مي

 متعریف تور 4-1
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نکته حائز اهمیخ در تعریف تورم، عنصر زمان و . یابدها بطور مداوم و به مرور زمان افزایش ميتورم وضعیتي اسخ که سطح عمومي قیمخ

ها در یک دوره اگر قیمخ. ها باید به  ورت مداوم در طول زمان افزایش داشته باشندها اسخ، بدین معنا که قیمختداوم افزایش سطح عمومي قیمخ

د تداوم داشته شود، چرا که افزایش  عودی در قیمتها بایاص افزایش یابند و سپس این روند  عودی قط  شود به این روند تورم اطالق نميخ

 (.1939 شاکری،.)باشد

 نظریات اقتصادي در خصوص منشا تورم 4-2

 مكتب اصالت پولی 4-2-1

حصرا موجب افزایش پدیده پولي اسخ، و یا به بیان دیگر، هر گونه افزایش در عرضه پول منبر اساس عقیده ا لي این مکتب، تورم همیشه و همه جا یک 

بر این اساس، عرضه پول هیچ گونه تاثیری بر متغیرهای حقیقي مانند مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، نرخ بهره و درآمد . شودها ميسطح عمومي قیمخ

ونه تغییر بر اساس مکتب انتظارات عقالیي، هر گ .شوندتقسیم مي1 تي پول و مکتب انتظارات عقالیيمکتب پولي به دو گروه مکتب سن. حقیقي ندارند

تغییرات پیش بیني شده عرضه پول، نرخ تورم . تقسیم شود 9و یا غیر قابل انتظار  تواند به بخش منظم یا پیش بیني شدهدرنرخ رشد عرضه پول مي

 .دهدالفعل را افزایش ميورم بو هم زمان با آن، نرخ ت4 انتظاری

 مكتب كینز و تورم 4-2-2

کند که تورم ناشي از وی بیان مي. ال را نیز متاثرسازدهای حقیقي اقتصاد از جمله تولید و سطح اشتغتواند بخشبه نظر کینز، نوسانات حجم پول مي

اف تورمي کینز معروف شده، علخ شکاف تورمي فا له بین تقاضای به طور کلي در این نظریه که به نظریه شک. فزوني مخارج کل بر درآمد واقعي اسخ

 .کل و عرضه کل اسخ

 نظریه تورم روانی 4-2-3

های مختلف پژوهش. تورم انتظاری گفته مي شودها در آینده اسخ، که به آن تیجه انتظار مردم از افزایش قیمخبه عقیده طرفدارن این نظریه، تورم ن

های رواني شایان ذکر اسخ که عکس العمل. هندها روند های گذشته را مد نظر قرار مي دمورد پیش بیني قیمخ نندگان درکنشان داده اند که مصرف

 .علخ تورم نیسخ، بلکه، عامل تشدید تورم اند

 تورم وارداتی 4-2-4

کاالها و خدمات شدت و ضعف آن را نیز بر میزان واردات  .گروهي از اقتصادانان بر این اعتقادند که تورم، ناشي  از افزایش قیمخ کاالهای وارداتي اسخ

ها در کشورهای در حال توسعه یکي از ی تراز پرداخخشدید اقتصادها به یکدیگر، مسئله در وضعیخ کنوني جهان و وابستگي. دهنددر جامعه نسبخ مي

در پایان باید گفخ که در  .لي و تخریب رابطه مبادله اسخهای داخآن یک منشا اساسي در افزایش قیمخقیمخ واردات و حجم . مسائل جدی اسخ

رسد که یک نظریه کامل از تورم باید از این جهخ، به نظر مي. موثر اسخها جود در تمام بازارها بر سطح قیمخچارچوب نظریه تعادل عمومي، وضعیخ مو

نه به سطح تعادلي ) هائله پویاسخ و به نرخ تغییر قیمخبر این، تورم یک مسافزون . بر تمام بازارهای اقتصاد و همچنین عوامل موثر بر آن متمرکز شود

 .اسخ(هانه خود سطح قیمخ) هاسي عوامل موثر بر تغییر سطح قیمخپس، مسئله ا لي در بحث تورم، برر. شودمربوط مي( هاقیمخ

 نظریه پولی كگان 4-2-5

عامل تورم انتظاری، به ویژه هنگامي که تورم افسار . داندمي ردم برای نگه داری پول نقدگیری مرات تورمي را عامل مهمي در تصمیمکگان، انتظا

 .وانند پول نقد کمتری نزد خود نگه داری کنندتمردم و بنگاه ها تا جایي که مي شوداقتصاد وجود داشته باشد، موجب ميگسیخته در 

                                                           
Rational Expectations.-   

 -Systematic, correctly Anticipated.  
 -Unexpected Surprise.  
 -Expected Rate of inflation.  
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 الگوي فشار هزینه 4-2-6

نمایند، این که فزوني تقاضای کل نسبخ به عرضه کل را دلیل ا لي تورم عنوان مي( سیکها و کینزیهامکتب کال)بر خالف دو نظریه قبلي

این نظریه زماني ارائه شد که پدیده تورم توام با بیکاری . داندها ميي عرضه کل را دلیل ا لي ترقي قیمخهای تولید و انتقال منحن نظریه افزایش هزینه

 (.1991برانسون، ) .ها نبودندبا وقوع چنین اتفاقي دیگر نظریات قبلي قادر به توضیح این پدیده .به وقوع پیوسخ 91در دهه 

 الگوي تورم از دیدگاه ساختارگرایان 4-2-7

توان گفخ چکیده بطور کلي، مي. های بنیادی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته اسخهای ساختاری تورم معتقد اسخ که ریشه نظریه

های کلیدی اقتصاد ناپذیری عرضه در بخشاختارگرایان این اسخ که در کشورهای در حال توسعه تورم معلول عدم توازنهای ساختاری و کششمطلب س

معنا که سیاستهای ضد تورمي نباید   اسخ و اینکه برای درمان ا ولي تورم تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزی  درآمد ضروری اسخ بدین

 (.1921پور، بهمن) .ه عنوان یک واکنش مقطعي نسبخ به شرایط بحراني تلقي شود، بلکه باید جزئي از استراتژی توسعه باشدب

 پیشینه تحقیق -5

 شده در داخل كشور مطالعات انجام

 های بر پایه داده 1931تا1951 ایران برای دوره زمانيمل اسمي و واقعي مؤثر بر تورم در عوا»نامه خود  در پایان( 1931)نصر ا فهاني، رضا

تورم در ایران  رفا یک پدیده  -1: نتایج حا ل از تخمین مدل او عبارتند از  .پرداخته اسخ(VAR)فصلي با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری

 .سخ و رابطه بین نرخ ارز و تورم مثبخ اسخهای رشد نرخ ارز بر تورم موثر اشوک- . واقعي اقتصاد مد نظر باشدپولي نیسخ و در دراز مدت باید بخش 

ی رخ ارز وتورم در ایران برای دورهنامه کارشناسي ارشد خود با عنوان آزمون رابطه علیخ ن در پایان»( 193)سادات کاظمي نژاد، مرضیه

 .بین این دو متغیر اثبات شده اسخ  طرفه نتایج این پژوهش، وجود رابطه دو. با استفاده از آزمون علیخ گرانجری پرداخته اسخ1931تا 1951زماني 

اساس کار این تحقیق . اند بررسي قرار داده مورد1931-1993ارتباط بین تورم و نرخ ارز را طي دوره ( 1935)طیبي، کمیل، ترکي، لیال

دهد، یج حا ل از این تحقیق نشان مينتا. ای اسخاستفاده از روش علیخ گرنجری، روش خود رگرسیوني برداری، تجزیه واریانس و تواب  واکنش ضربه

 .شود، به عبارت دیگر نرخ ارز و تورم در ایران رابطه تعاملي دارندهای ارزی دوباره منجر به تورم ميرم ایجاد شده به علخ اتخاذ سیاسختو

آثار  1931- 194صاد ایران طي دوره های ساالنه سری زماني اقت در این مقاله با استفاده از داده(1931)، ا غرپور، حسین...فرزین وش،اسدا

ها کاهش ارزش رایط رکود و پایین بودن سطح قیمخدهد که در شنتایج نشان مي. نامتقارن شوکهای نرخ ارزبر سطح قیمخ و تولید آزمون شده اسخ

 .ها، اثرات مثبخ و معنادار بر تولید حقیقي داشته باشندتواند با افزایش اندک سطح قیمخپول ملي مي

های ا لي آن با استفاده از  پژوهش حاضر به دنبال بررسي و تحلیل تجربي تورم در ایران و یافتن مؤلفه( 1932)یب نیا، علي، مالیي، تقيط

طبق برآورده های پژوهش، رابطه پول و تورم، رابطه . هسخ1933-1991در دوره زماني ( VECM)رویکرد هم انباشتگي و مدل تصحیح خطای برداری

 .و رابطه علیخ در این فرآیند، از پول به تورم اسخ و در واق ، حجم پول، علخ تورم اسخ نه معمول آن. نیسخ یک به یک

این مطالعه بررسي تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از ( 1932)اکبر مهرابي، حسین، باغستاني، علي

-نتایج نشان مي. داری پرداخته اسخدر قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای بر 1931 -1919کالمن طي دوره  فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر

خلي و حجم پول تاثیر همچنین، شکاف تولید ناخالص دا. های منفي نرخ ارز تاثیر مثبخ بر تورم دارندی مثبخ نرخ ارز تاثیر منفي و شوکهادهد شوک

 .م داشته اسخداری بر تورمثبخ و معني

های داخلي و خارجي رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کاالها و خدمات در تحقیق خود آثار تکانه(1921)غفاری، فرهاد، نعیمي پژوه، حامد 

ابطه علي یک نتایج حاکي از ر. اند موردمطالعه قرار داده1931- 195های کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری طي سال وارداتي بر تورم ایران با به

 .باشدو خدمات وارداتي به سمخ تورم مي ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگي و نرخ رشد شاخص بهای کاالطرفه
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 شده در خارج كشور مطالعات انجام

را 1239 -1231ترکیه طي سالهای  ای با عنوان نرخ ارز، تورم و عرضه پول در ترکیه در راستای بررسي تورمدر مقاله(1239) 1آنتز و آزموکر

 .داری برقرار بوده اسخها رابطه مثبخ و معنيکه بین نرخ ارز و سطح عمومي قیمخدهد نتایج تحقیق آن ها نشان مي. اندموردبررسي قرار داده

در این مطالعه، . ررسي کردندب 1233-1231ی  کشور در دوره91ی بین تغییرات نرخ ارزبر تورم را برای رابطه(111 )   گلدفجان و ورنلنگ

 .یابدورد بررسي در طول زمان افزایش ميی مکننده طي دورهال تغییرات نرخ ارز بر قیمخ مصرفدهد اثر انتقحا ل از این مطالعه نشان مي نتایج

-های فصلي طي دورهخود از دادهپردازد وی در تحقیق مي 4کشور 9ی بین ارز وتورم در  ی خود به بررسي رابطه در مطالعه( 111 ) 9ادواردز 

های قبل تجربه کرده اند های تورم باال را دارد را در سالکه نرخدهد که افزایش نرخ ارز در کشورهایي نتایج نشان مي. پردازدمي111 -1235ی دوره

 .یافته اسخاثر تغییرات نرخ ارز بر تورم در کشورهای که کاهش تورم را هدف قرار داده اند، کاهش . وجود داشته اسخ

ی زماني  های فصلي در دورهی خود به بررسي تغییرات نرخ ارزبر تورم در کشور پاکستان با استفاده از دادهدر مقاله  ( 11 ) )5فارا ،  خالید

روی شاخص  یرات نرخ ارزی مثبخ و معني دار تغیان رابطهنتیجه نهایي محقق. کننداستفاده مي(VAR)و از الگوی اقتصادسنجي مدل111 - 123

 .دهدور پاکستان را نشان ميکننده در کشقیمخ مصرف

های ها در کشور مالدیو با استفاده از دادهدر این مطالعه به بررسي تغییرات نرخ ارزبر تولیدات و سطح عمومي قیمخ(  11 ) 1پارک و ماشا

ن شرح اسخ که نرخ ارز نتایج این تحقیق به ای. اندپرداخته VARریبرداو با استفاده از الگوی خودرگرسیون111 -1224ساالنه سری زماني طي دوره 

 .داری با شاخص کل قیمخ کاالها و خدمات مصرفي در کشور مالدیو داردرابطه معني

ولي در تحقیقات دیگر یک رابطه . شده اسخ سویه از طرف تغییرات قیمخ به سمخ نرخ ارز معرفي در بعضي از تحقیقات این رابطه یک 

داری، همچنین  ها رابطه مثبخ و معني در پژوهش حاضر هم بین نرخ ارز و سطح عمومي قیمخ. آمده اسخ دسخ ها به یه بین نرخ ارز و سطح قیمخدوسو

های  ورت گرفته توسط محقیقین این مطالعه، هر چند که مطالعات با توجه به بررسي. داری وجود دارد يبین حجم پول و تورم رابطه مثبخ و معن

در دی و پرش 41عددی جهخ بررسي رابطه نرخ ارز و متغیرهای کالن  ورت گرفته اسخ، و کارهای که انجام شده مسائل سالهای اخیر یعني تورم مت

رخ در این پژوهش بر پایه این مطالعه، در قالب یک الگوی ترکیبي تاثیر متغیرهای عرضه پول، ذخایر خارجي و ن. شودنرخ ارز را شامل نميدر دی 11 

 .شودرسي ميارز اسمي بر تورم در ایران بر

 معرفی مدل -6

-های تحقیق در قالب الگوی خودرگرسیوناین بخش از تحقیق به تخمین و تجزیه و تحلیل مدل تحقیق و نیز به بررسي فرضیه

 . پردازدمي Eviewsبا استفاده از نرم افزار( VAR)برداری

 معرفی داده ها 6-1

 )، ذخایر خارجي(  M )، عرضه پول( NER)رسي تاثیر نرخ ارز بر تورم از متغیرهای نرخ ارز در بازار غیر رسميدر این تحقیق، جهخ بر

FE ) کنندهکه با استفاده از شاخص قیمخ مصرفو تورم( CPI)به  ورت فصلي   192تا  193های آمار و ارقام مربوط به سال . شوداسخ استفاده مي

روش جم  آوری اطالعات، با استفاده از .  های آماری کشور و بانک مرکزی ایران بدسخ آمده اسخالنامهی مورد نیاز از سهااطالعات و داده. باشندمي

                                                           
 -Ontsand, Osmucur. 

 -Goldfajam Werlang 
  - Sebastion Edwards. 

 هفخ کشور استرالیا، کاندا، برزیل، شیلي، کره، مکزیک و اسراییل - 

  - Farah, Khalid 
 - Park, Masha 
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به کار گرفته  EVIEWS9 ها و برآورد مدل، نرم افزار ده اسخ و جهخ تجزیه و تحلیل دادهای استفاده شاني، روش اسناد مکتوب و کتابخانهروش مید

 .شده اسخ

 جوسیلیوس  مدل تصحیح خطای بردای -انباشتگي جوهانسون روش هم

های در آن  ورت، روش. جود داشته باشدبه طور کلي در تحلیل چند متغیره سری زماني، ممکن اسخ بیش از یک بردار هم انباشتگي بلند مدت و

جوهانسون و جوسیلیوس با فرموله کردن روشي برای . ین کندگر، این بردارها را تعیبدون هیچ پیش فرضي از جانب تحلیلتواند مثل انگل گرانجر نمي

، نوفرستي.)به  ورت رابطه یک تشکیل مي دهد var اساس کار آن ها را یک مدل . هم انباشتگي برداری، توانستند روش انگل گرانجر را حل کنند

1223). 

(1)                                                                                                   1   1                      

 :شودبه  ورت رابطه زیر نوشته مي(  VECM)بر اساس این رابطه یک مدل تصحیح خطای برداری 

(         )                                                                                1    1               1      1      

 : که در آن

(9        )                                                                                                            π       1               

فرض شود، آنگاه سه حالخ زیر  Pرها غیدانسته و تعداد مت(  r)اگر رتبه ماتریس را . استوار اسخ πاساس تحلیل در این روش، روش ماتریس  به طور کلي

 :ممکن اسخ پیش آید

رای سطح متغیرها استفاده ب  varتوان از روش در این  ورت مي. مانا خواهند بوددارای رتبه کامل اسخ و تمام متغیرها   باشد، در آن  ورت  r=Pاگر 

 .کرد

 .روند تصادفي یا ناپایا خواهد بود r-Pبردار هم انباشتگي وجود دارد که پایا هستند و  rباشد، در این  ورت 1     اگر 

 .ضرایب را تخمین زد( تفاضل مرتبه اول متغیرها) varتوان از روش غیرها دارای ریشه واحد بوده و ميباشد، تمام مت r=1اگر 

در این روش از دو آماره حداکثر . جوسیلیوس بر حالخ دوم بنا نهاده شده اسخ که در آن رتبه ماتریس کوچکتر از تعداد متغیرهاسخ -بحث جوهانسون

 .شودبردارهای هم انباشتگي استفاده ميمقادیر ویژه و آزمون اثر برای تعیین تعداد 

 مدل تحقیق 6-2

کننده، مصرف قیمخدراین مطالعه باتوجه به آنکه چهارمتغیرشاخص. استفاده خواهدشدVAR مدل  جهخ بررسي روابط میان متغیرها از 

 .خواهد شد  ورت زیربررسيمتغیره به VAR ،4شوند، یک مدلخارجي بررسي ميعرضه پول، نرخ ارز و ذخایر 

 1   1   11
1   1  1   11

   1       11
   1     1 

1      1   1 
           1 

           1 
1      1

  1 
         1 

         1  

         1
1      1    1

            1
           

1      1     
             

            
1      1

    
             

             

 9   9   91
1   9  1   91

   9       91
   9     9 

1   9  1   9 
   9       9 

   9       9 
1   9  1

  9 
   9       9 

         9  

 4   4   41
1   4  1   41

   4       41
   4     4 

1   4  1   4 
   4       4 

       4 
1   4  1

  4 
   4       4 

         4  
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t=1. …T 

نرخ ارز   9  ،(M  L)عرضه پول      ،(LCPI)کنندهشاخص قیمخ مصرف  1 که. باشد ورت این مي در این تحقیق بهVARساختار مدل 

 . ورت زیر نوشخ را بهVARتوان ماتریس مدلو از این طریق مي. باشد هم جمله اختالل مي   و( FEL)ذخایر خارجي  LNER ، 4))اسمي

      1    1          9   9          

بردار مربوط به  ϻ. ( 1       9   4  یعني باشد مي tدر زمان  VARدهنده متغیرهای مدل  اسخ که نشان 4⨯1یک ماتریس   در این رابطه   

     ضرایب الگو مربوط به وقفه دوم،    مقادیر متغیرها با وقفه اول،  1   ضرایب الگو مربوط به وقفه اول،  1 (. 1     9  4 عرض از مبداو 

مقادیر      و  Pضرایب الگو مربوط به وقفه   مقادیر متغیرها با وقفه سوم،  9   ضرایب الگو مربوط به وقفه سوم،  9 مقادیر متغیرها با وقفه دوم، 

 .باشنداسخ که نشان دهنده جمالت اختالل الگو مي 4⨯1نیز یک بردار    دهند و را نشان مي Pمتغیرها با وقفه 

 واحد براي پایایی متغیرهابررسی آزمون ریشه   6-3

بر اساس . استفاده شده اسخ  پرون -و آزمون فیلیپس 1یافتهفولر تعمیم -ی ریشه واحد دیکيبرای این منظور، در این مطالعه از آزمونها

 ،نرخ رشد عرضه پول ،ورمانجام گردید مشخص شد که تمام متغیرهای نرخ ت Eviewsکه از طریق نرم افزار   فولر و فیلیپس پرون-آزمون ایستایي دیکي

 (1)زماني ایستا ازیک درجهکاذب باید متغیرهای سریبرای جلوگیری ازرگرسیون. باشندارز ایستا از یک درجه مي و نیز نرخ رشد ذخابر خارجينرخ 

 .هستند(1)ایستاو انباشته از مرتبه گیری روی متغیرها، همه متغیرها درتفاضل مرتبه اولبادیفرانسیل( 1)شود درجدولهمان طورکه مشاهده مي. باشند

 براي متغیرهاي مدل P.Pو  ADFآزمون ( 1)جدول

نتیجه 

 آزمون

P.P 

نتیجه 

 آزمون

ADF 

 ADF مقادیر بحراني P.P مقادیر بحراني
 آماره آزمون

P.P 

 آماره آزمون

ADF 

 نام متغیر

1% 5% 11% 1% 5% 11% 

I(1) I(1) 115/9- 241/ - 112/ - 115/9- 241/ - 112/ - 911/5- 915/9 - LCPI 

I(1) I(1) 599/9- 211/ - 521/ - 541/9- 212/ - 52 / - 519/1- 999/4 - LFE 

I(1) I(1) 115/9- 241/ - 112/ - 1 1/9 - 245/ - 111/ - 113/4- 519/19- LNER 

I(1) I(1) 115/9- 241/ - 112/ - 19 /9- 243/ - 11 / - 125/3- 552/9- LM  

 .تحقیقنتایج : ماخذ

 جوسیلیوس-انباشتگی جوهانسونآزمون هم 6-4

-جوسلیوس استفاده مي-انباشتگي جوهانسندراین مرحله برای بررسي وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، از روش هم

را در نظرگرفته و در ورت استفاده ازاین روش  انباشتگي بین متغیرهای مدلدلیل استفاده ازاین روش این اسخ که این روش بیش ازیک بردار هم. گردد

لیوس باید چهار مرحله جوسی-انباشتگي جوهانسن برای تخمین رابطه بلندمدت بااستفاده از روش هم. ها دارای کارایي مجانبي خواهند بودتخمین زننده

سپس درمرحله دوم بااستفاده  .تبه بهینه مدل بررسي شوددرمرحله اول الزم اسخ مرVAR بااستفاده از مالکهای تعیین وقفه مشخص شده، .انجام شود

و در مرحله سوم  .شودانباشتگي بین متغیرهای مدل تعیین مياثروحداکثر مقادیر ویژه، تعداد بردارو یا تعداد بردارهای همهای آزمون ماتریسازآماره

                                                           
Augmente Dickey- Fullr-  

Phillips-Perron-   
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ترین دلیل شود، که عمدهاستفاده مي( ECM)خطامدل الگوی تصحیحو درمرحله چهارم نیزاز. شودمدت متغیرهای مدل تخمین زده ميرابطه بلند

 (.1921سوری، ) .دهندمدت متغیرها رابه مقادیر تعادلي بلند مدت آنها ارتباط ميخطا آن اسخ که نوسانات کوتاهشهرت الگوهای تصحیح

 با استفاده از معیارهای تعیین وقفه VARتعیین مرتبه بهینه مدل(:1)مرحله 

تعیین وقفه بهینه باید . برداری با استفاده از مالکهای تعیین وقفه معین گرددمرحله الزم اسخ مرتبه بهینه مدل خود رگرسیوندراین 

سال و به  ورت فصلي 11برای تعیین وقفه بهینه از معیارهای زماني مورد مطالعه دراین تحقیق. براساس تعداد متغیرهای مدل وحجم نمونه  ورت گیرد

اسخ و معیارهای اطالعات کمترین وقفه را در دوره  111ازآنجای که تعدادحجم نمونه کمتر از . که وقفه مادر این مدل دو انتخاب شده اسخ .باشدمي

یین وقفه باشند و نتایج تعشوارتز به  ورت زیر مي -کوئین وبیزیناطالعات آکاییک، حنان. تواند وقفه مناسبي برای مدل باشددوم دارند لذا وقفه دو مي

 .ارائه شده اسخ(  )بهینه این مدل درجدول 

 

 VAR تعیین تعداد وقفه بهینه مدل( 2)جدول 

 طول وقفه بیزین -شوارتز آکایئک کویئن -حنان

94 /5 131/5 355/5 1 

125/9- 51 /9- 331/1- 1 

243/9- 941/4- 191/ -   

311/ - 59 /9- 9 1/ - 9 

 .نتایج تحقیق: ماخذ

هرچه به مدل وقفه بیشترداده شود . بیزین، آکایئک و حنان کویئن دروقفه دو کمترین مقداررادارند-، مقدارآماره شوارتز( )جدول با توجه به 

بر بنابراین مي توان بیان کرد که وقفه بهینه مدل برا. مقدار شوارتز، حنان کویئن و آکایئک مقدار آنها زیاد شد و فقط در وقفه دو کمترین مقدار رادارند

 . دو مي باشد

های آزمون ماتریس اثر وحداکثر مقادیر ویژه، تعیین انباشتگي بین متغیرهای مدل به وسیله آمارهدراین مرحله تعداد بردارهای هم(:  )مرحله

 .نتایج این آزمونها درجداول زیر ارائه شده اسخ. شودمي
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λ Trace آزمون ماتریس اثر(3)جدول 

 فرضیه  فر فرضیه مقابل مقدارآماره آزمون %5معناداری  دار بحراني درسطحمق % 25ارزش احتمالي درسطح 

1 9/1 351/49    /49 r≥1 r=1 

944/1 929/ 2  11/ 1 r≥  r≤1 

 91/1 424/15 11  /11 r≥9 r≤  

194/1 341/9  95/  r≥4 r≤9 

 .نتایج تحقیق: ماخذ

λ  max  آزمون حداكثر مقدار ویژه(4)جدول 

 فرضیه  فر فرضیه مقابل مقدارآماره آزمون %5معناداری  مقداربحراني درسطح % 25رسطح ارزش احتمالي د

 12/1 534/ 9 111/   r=1 r=1 

19 /1 191/ 1 144/11 r=  r≤1 

921/1  14/14 3 1/9 r=9 r≤  

194/1 341/9  95/  r=4 r≤9 

 .نتایج تحقیق: ماخذ

در د درماتریس اثروهمچنین درماتریس % 5زمون اثر وحداکثر، مقداربحراني درسطح درآ(4)و( 9)با توجه به نتایج بدسخ آمده درجدول

انباشتگي یا رابطه بلندمدت بین لذا فرضیه  فرمبني برعدم وجود بردارهم. دهندی بلندمدت میان متغیرهای مدل رانشان ميوجود یک رابطه حداکثر

چون . کندی بلندمدت بین متغیرهای مدل را تایید ميه، مقابل یعني وجود یک رابطهدر د ردگردیده و فرضی% 5داریمتغیرهای مدل درسطح معني

-اسخ سری% 5بیشتراز %25همچنین چون ارزش احتمالي درسطح. کندمقدار بحراني آزمون از مقدارآماره بیشتر اسخ وجود رابطه بلندمدت را بیان مي

مدت به اثبات رسید اقدام به تخمین رابطه ی بلندپس از اینکه وجود یک رابطه. وجود دارد زماني همگرا هستند و بین متغیرهای مدل رابطه بلند مدت

 . شودررسي الگوی تصحیح خطا پرداخته ميبلندمدت بین متغیرهای مدل و همچنین به ب

  خطاتصحیح تخمین مدل الگوی(:9)

. کنیممورداستفاده قرارداده وآنرا برآورد مي VECMدهنده درالگویغیرتوضیحرا به عنوان یک مت(  )جمله خطای رگرسیون الگوی ایستایي بلندمدت

 .شوددهد، در هردوره چند در د از عدم تعادل متغیر وابسته به سمخ رابطه بلندمدت تعدیل ميخطا نشان ميضریب جمله تصحیح

مدت ازعدم تعادل کوتاه 1/ 139، (فصل)دورهدهد درهربه دسخ آمده اسخ که نشان مي -139/1برابر ECM(-1)در جدول پایین ضریب

 .باشدو این حاکي از سرعخ نسبتاَ باالی تعدیل به سمخ مقدار تعادلي بلندمدت مي. شودمدت تعدیل مينرخ ارز برای رسیدن به تعادل بلند
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 خطا–تصحیح نتایج استخراج آزمون( 5)جدول 

 Tآماره انحراف معیار ضریب متغیرها

D(LCPI(-1)) 151/1  11/1 951/1 

D(LCPI(- )) 119/1 - 1 /1 511/1 -

D(LFE(-1)) 999/  399/14 131/1 

D(LFE(- )) 341/3 124/15 53 /1 

D(LM (-1)) 11 /4 -9 9/5 311/1 -

D(LM (- )) 995/9 151/4 9 5/1 

D(LNER(-1)) 335/1 591/1 519/1 

D(LNER(- )) 195/1 -129/1 144/1 -

C 411/1 -5 2/1 954/1 -

ECM(-1) 139/1 -14 /1 114/1 

 .نتایج تحقیق: ماخذ

 :استخراج رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل(:6) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نتایج تحقیق: ماخذ

 نتایج رابطه بلند مدت( 1)جدول

 متغیرها ضریب انحراف معیار Tآماره

 - - 1- LCPI 

141/1 3 5/1 119/1 LFE 

549/1 9  /1 193/  LM  

3 1/4  4 /1 233/5 LNER 

 - - 911/ 2- C 
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 .دارهستنددر دازلحاظ آماری معني5داری دهد، ضرایب برآوردشده  همه متغیرها درسطح معنيجدول باال نتایج رابطه بلندمدت نشان مي

 :کننده را به شکل زیرنوشخقیمخ مصرفتوان تاب  بلندمدت شاخصمي(1)با توجه به ضرایب بدسخ آمده درجدول

(4    )                                                  LCPI(- )= - 2/9112 1/119LFE(- )25/233LNER(- )2 /193LM (- ) 

ضریب مثبخ ذخایر .کننده و ذخایرخارجي وجود داردقیمخ مصرفدر بلندمدت رابطه مستقیمي بین شاخص های تحقیق،براساس یافته

 .در دافزایش  خواهد داد 119/1ش درذخایر خارجي در درازمدت شاخص قیمخ مصرف کننده را به مقدارکند که یک در د افزایخارجي بیان مي

کند که یک در د افزایش ضریب مثبخ نرخ ارز بیان مي. کننده وجود داردقیمخ مصرفهمچنین رابطه مستقیمي بین نرخ ارزو شاخص

 . در د افزایش خواهد داد 233/5کننده رابه مقدارقیمخ مصرفدرنرخ ارز دربلندمدت شاخص

کند که یک ضریب مثبخ عرضه پول بیان مي. ی پول وجود داردکننده و عرضهقیمخ مصرفی مستقیمي بین شاخصدر بلندمدت رابطه

رز بیش ازمقدار چون مقدار متغیر نرخ ا .در د افزایش خواهدداد  /193کننده رابه مقدارمصرفی پول در بلندمدت شاخص قیمخدر دافزایش در عرضه

دهد که متغیر نرخ ارز بیش از سایر متغیرها روی تورم اثر دارد و بعد از آن متغیر عرضه پول و  کمترین اثر را هم متغیر سایر متغیرهاسخ نشان مي

 . ذخایر خارجي بر تورم دارد

-داری بر شاخصه دارای تاثیرگذاری مثبخ و معنيدرتمام مطالعات انجام شده درایران متغیر نظام ارزی و نرخ ارزاسمي در بلندمدت هموار

قرارگرفتن  دهنددار بوده که نشان ميهمچنین اثرمتقاط  محیط تورمي ونرخ ارزاسمي به لحاظ آماری معني. اندمصرفي داشتهکاال وخدماتبهای 

داری برقیمخ کاالهای تورم وحجم نقدینگي تاثیرمثبخ و معنيمتغیرهای . شوددرجه عبور نرخ ارز دراقتصاد ایران ميدرمحیط تورمي باالمنجر به افزایش

شود در واردات کاالهای خارجي زیاد مي کاالهای داخلي کمترشود وشود که تقاضا برایداخلي داشته ودرنتیجه افزایش قیمخ کاالهای داخلي باعث مي

 شودنتیجه باعث تورم مي

 گرنجريآزمون علیت 6-5

های کوتاه رابطه علیخ وجود نداشته باشد، ولي های مختلف رابررسي کنیم، زیرا ممکن اسخ بین دومتغیر، دروقفههدراینجا الزم اسخ که وقف

کننده برنرخ قیمخ مصرفدراین تحقیق به بررسي رابطه علیخ بین متغیرهای لگاریتم شاخص. آیدتر بین آنها رابطه علیخ به وجود ميهای طوالنيبا وقفه

دوم . دار و یک به یک بین رشد پول و تورم وجود داردبر اساس مکتب ا الخ پولي، یک تالزم مثبخ، معني. پردازیمو عرضه پول مي يذخابر خارجارز، 

ها به طور انفعالي و تحخ تاثیر سیاسخ یعني عرضه پول، متغیر فعال اسخ و سطح عمومي قیمخ. اینکه، جهخ رابطه سببي از عرضه پول به تورم اسخ

های دانند و درمان آن را نیز در سیاسخگرایان با تکیه بر همین رابطه سببي یک سویه، تورم را معلول انبساط پولي ميدر واق ، پول. کندییر ميپولي تغ

ختاری مانند عدم کنند، اما معتقدند که تورم ناشي از عوامل ساساختارگرایان تالزم انبساط پولي و تورم را انکار نمي. کنندپولي انقباضي جستجو مي

به طور خال ه، بر اساس نظریه پولي، . کندتعادل در بودجه دولخ و تجارت خارجي اسخ و عرضه پول به طور درونزا تحخ تاثیر شرایط تورمي تغییر مي

شود و شرایط تورمي تعیین ميها هستند، در حالي که بر اساس نظریه ساختارگرا، عرضه پول به طور درونزا های فعال پولي، علخ تغییرات قیمخسیاسخ

هر چند مفهوم رابطه سببي، ابعاد مختلفي دارد، اما گرنجر به منظور بررسي رابطه علیخ در چارچوب الگوهای سری زماني . گذاردجامعه بر آن تاثیر مي

 .نشان داده شده اسخ( 5)نتایج آزمون علیخ درجدول. یک مفهوم قابل آزمون ارائه کرده اسخ
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 یج آزمون علیت گرنجرينتا( 7)جدول

 متغیر وابسته متغییر تاثیر گذار Fآماره  احتمال نتیجه گیری

 LNER LCPI  /14  154/1 .رات نرخ ارز نیسختغیرات تورم باعث تغی

 LCPI LNER 114/1 4/1 1 .یرات تورم اسخزباعث تغرات نرخ ارتغی

 LM  LCPI  /455 191/1 .یرات تورم اسختغیرات عرضه پول علخ تغ

  LCPI LM 14/4  945/1 .رات عرضه پول نیسختورم علخ تغی راتتغی

 LFE LCPI 111/1 512/1 .تغیرات تورم نیسختغیرات متغیر ذخابرخارجي علخ 

 LCPI LFE 111/1 512/1 .تغیرات تورم علخ تغیرات ذخایر خارجي نیسخ.

 .نتایج تحقیق: ماخذ

ت گیوریم کوه تغییورا   پس نتیجوه موي  . اسخ% 5محاسبه شده اسخ و همچنین مقدار احتمال بیشتر از Fزجدول بیشترا Fچون مقدار     به      

اسوخ  %5جدول اسخ و همچنوین مقوداراحتمال کمتوراز     Fمحاسبه شده بیشتر از Fچون مقدار      به     . شوندرات نرخ ارز نميتورم باعث تغی

های موجود درجدول به این معنوا هسوخ کوه فرضویه  وفر مبنوي       با توجه به آماره. شوندیرات تورم ميث تغیریم که تغییرات نرخ ارز باعگپس نتیجه مي

بوه  .رابطه علي یک طرفه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد و جهخ علیخ ازنرخ ارز بوه توورم اسوخ     .شودارتباط دو طرفه ندارند، رد مي براینکه تورم ونرخ ارز

جودول   Fمحاسبه شوده بیشوترازمقدار   Fچون مقدار    به      دهدنتایج جدول نشان مي. شوندیرات تورم ميزباعث تغررات نرخ اعبارت دیگر  تغیی

جودول   Fدهود کوه مقودار   نشان موي      به    همچنین. شودباعث تغییرات تورم مياسخ پس تغییرات عرضه پول %5تر ازاسخ ومقدار احتمال کم

شوند، که ایون  یرات تورم باعث تغییرات عرضه پول  نميگیریم که تغاسخ نتیجه مي%5شده اسخ و احتمال بدسخ آمده بیشتر از  محاسبه Fبیشترازمقدار

محاسبه شده اسخ و همچنین مقداراحتمال بدسوخ آموده بیشوتر     Fجدول بیشتراز Fچون مقدار     به    ازآنجایي که  .باشد رابطه یک طرفه مي

محاسوبه   Fجودول بیشوتراز   Fچوون مقودار      به     رات تورم نمي شوند وکه تغییرات ذخایرخارجي باعث تغی گیریمباشد پس نتیجه ميمي% 5از

 .شوندرات ذخایر خارجي نميگیریم تغیرات تورم هم باعث تغیباشد لذا نتیجه ميمي% 5باشدو همچنین مقدار احتمالي بدسخ آمده بیشترازشده مي

 تیجه گیري و ارائه پیشنهاداتن -7

های فصلي  های زماني تغییرات نرخ ارزبر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های اقتصادسنجي سری در این تحقیق با استفاده از روش

در این پژوهش جهخ بررسي .کندميبین تورم و نرخ ارز را تایید  نتایج حا ل از این تحقیق وجود ارتباط.  شده اسخ بررسي  193- 192های  طي سال

گیری  با دیفرانسیل شده اسخ و نتایج این آزمون نشان داد پرون استفاده-فولرتعمیم یافته و آزمون فیلیپس-مانایي سری زماني از آزمون ریشه واحد دیکي

 .باشند مي ها هم انباشته از مرتبه یک ها با تفاضل مرتبه اول مانا شدند، لذا همه آن روی متغیرها همه آن

-شده اسخ در مرحله بعد با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسون  استفاده VARبرای تعیین نوسانات نرخ ارز از مدل اقتصادسنجي 

یین تعداد شده و تع های بهینه پرداخته در  مرحله  اول به تعیین تعداد وقفه. شود جوسیلیوس به بررسي وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها پرداخته مي

 . ی بهینه مدل دو هسخ آمده و نتایج حاکي از آن بود که وقفه دسخ وقفه با استفاده از آمارهای اطالعات شوارتز، حنان کویین و آکایئک  به

ر بحراني چون مقدا. دهد  بین متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد در دومین مرحله، آزمون اثر حداکثر را بررسي کرده که نتایج آن نشان مي 

اسخ حاکي از % 5بیشتر از % 25کند و همچنین چون ارزش احتمالي در سطح  آزمون از مقدار آماره بیشتر اسخ وجود رابطه بلندمدت را بیان مي
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ر سطح لذا فرضیه  فر  مبني بر عدم وجود بردار هم انباشتگي یا رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل د. وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اسخ

 .شود رد گردیده و فرضیه مقابل ، یعني وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تائید مي% 5داری  معني

دهد در هر دوره  آمده نشان مي دسخ در این پژوهش مقدار تصحیح خطای به. موردبررسي قرار گرفخ ECMدر سومین مرحله الگوی خطای 

این حاکي از سرعخ نسبتاً باالی تعدیل به سمخ . شود رخ ارز برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل ميمدت ن از عدم تعادل کوتاه 139/1، (فصل)

ی  کننده رابطه مدت بین متغیرها و شاخص قیمخ مصرف چنین بیان کرد که در کوتاه توان این با توجه به نتایج آزمون مي. مقدار تعادلي بلندمدت هسخ

 . داری وجود ندارد معني

طرفه بین نرخ ارز و تورم وجود  ی علي یک دهد که رابطه ون علیخ گرانجر موردبررسي قرار گرفخ که نتایج این آزمون نشان ميسپس آزم

 . باشد طرفه بین تورم و عرضه پول وجود دارد که جهخ علیخ از عرضه پول به تورم مي ی علي یک ورابطه. دارد و جهخ علیخ از نرخ ارز به تورم اسخ

بین حجم  - . گذارند کننده اثر مي تغییرات نرخ ارز روی تغییرات شاخص قیمخ مصرف -1. کند ها را تائید مي ر این پژوهش فرضیهبنابراین د

 :شوندسخ آمده پیشنهادات  زیر ارائه ميبا توجه با نتایج بد .دار وجود دارد کننده رابطه مثبخ و معني پول و شاخص قیمخ مصرف

گذارد وی حجم پول  اثر ميشود، باید سیاسخ مناسب پولي را متناسب با آثاری که رد ذخائر خارجي روبه رو ميبا مازابانک مرکزی وقتي 

 .اتحاذ کند

تواند با ها به حداقل برساند ميکند دولخ برای اینکه آثار تکانه ارزی را روی قیمخوقتي که نرخ ارز یا ارزش پول داخلي کاهش پیدا مي

 .عرضه کاال در داخل آثار تورم را کنترل کند  جبران  یا بازار ارز را کنترل کند، مثل تزریق ارز به بازار یا اینکه با اعمال سیاستهای ارزی
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