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 )1355 -1389(ی  هـا   سـال های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طـی               بررسی تأثیر محیط   مقالههدف اصلی این    

ـتخراج            محیط سوئیچینگ - ابتدا با استفاده از مدل مارکوف      ، منظور به این . باشد  می ـایین اس  ،شـود  مـی های تورمی باال و پ
همراه تأثیرگذاری   های تورمی به     تأثیر محیط  جوسیلیوس -انباشتگی جوهانسون   سپس با استفاده از آزمون هم     

اد و نـرخ ارز مـؤثر اسـمی بـر شـاخص قیمـت        بـاز بـودن اقتـص     نهایی شرکای تجاری، درجه  متغیرهای هزینه 
 در اقتـصاد    د که نده   نشان می  های تجربی تحقیق    یافته. است    علمی قرار گرفته   بررسی مورد   کاالهای وارداتی 

 عبـور نـرخ ارز بـر قیمـت           درجـه های تورمی تـأثیر نامتقـارن بـر           محیط  و اند  ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص     
 ،باشد  می پایینارز بیشتر از محیط تورمی      ی تورمی باال درجه عبور نرخ       ها  ر محیط که د  یطور   بهاست،     واردات داشته 

 بـاز بـودن      درجـه  و متغیر    معنادار متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و          دهد   نتایج نشان می   همچنین
  .ند بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی داریمعناداراقتصاد تأثیر منفی و 
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   مقدمه. 1
  مـواد اولیـه    عنـوان   بـه  اگر کاالهای وارداتی     یکی اینکه . قیمت کاالهای وارداتی از دو جنبه حائز اهمیت است        

هـای   قیمـت موجـب افـزایش   ای در نظر گرفته شـوند بـا افـزایش شـاخص قیمـت واردات               ی سرمایه و کاال 
رفـاه  ) کاالهـای مـصرفی  ( با افزایش قیمت کاالهای وارداتی ، دیگرسویاز . شود  میتورم کشور   و  داخلی  
در نتیجـه کنتـرل قیمـت کاالهـای واداتـی بـا شـناخت عوامـل          ،یابـد   داخلـی کـاهش مـی   کنندگان  مصرف

ای و چـه کاالهـای مـصرفی      اقتصاد ایران نیز چه از منظـر کاالهـای سـرمایه          . باشد  میرگذار بر آن میسر     تأثی
 تأثیرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی کـه همـان             مطالعه از این رو     ، به واردات دارد   بسیاریوابستگی  

  .نمایدزی مناسب یاری های ار گذاران را در اتخاذ سیاستتواند سیاست  می عبور نرخ ارز است درجه
 کـه  یطـور   بـه در این رابطه ادبیات جدید عبور نرخ ارز تحت تأثیر عوامل متعـددی از جملـه تـورم اسـت،                     

 آن تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد   اندازه که باشد  می تأثیرگذار عبور نرخ ارز      درجهمحیط تورمی بر    
 تـورم   هـای   نوسـان  تحقیق این است که با توجه به         روی این  با این توصیف، مسئله پیش    . باشد  میکشورها  

ای بـین نـرخ ارز و شـاخص           و تغییرات نرخ ارز چه رابطـه      )  درصد 12-50بین  ( اخیر    دهه 3در ایران طی    
 اساسی این است که محیط      پرسش عبارتی،  به.  با در نظر گرفتن شرایط تورمی وجود دارد        وارداتقیمت  

  . در ایران داردواردات عبور نرخ ارز بر قیمت  درجهری بر چه تأثی) تورم باال و پایین(تورمی 
 یـک   ی بـه ازا   وارداتـی گر درصد تغییر قیمـت داخلـی کاالهـای           بیان 1(ERPT) درجه عبور نرخ ارز   

کـه تغییـر نـرخ ارز بـه       در صورتی،باشد میدرصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای صادرکننده و واردکننده   
 گـردد عبـور نـرخ ارز        وارداتـی یک درصد در قیمت داخلـی کاالهـای         میزان یک درصد منجر به تغییر       

 اگر تغییر یک درصدی نرخ ارز موجب تغییر یـک درصـد در قیمـت داخلـی کاالهـای                    اما ،کامل است 
  . جزئی و ناقص استصورت به عبور نرخ ارز نشود وارداتی
 بـر نقـش     نخـست دگاه   عوامل مؤثر بر نرخ ارز دو دیدگاه عمده وجـود دارد کـه در دیـ                رابطه با در  

بر اساس این دیدگاه    . ورزد  المللی تأکید می    عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازارهای بین         
 کـه   شـود   مـی  متغیرهایی نظیر کشش قیمتـی تقاضـا و سـاختار بـازار تعیـین                از طریق  عبور نرخ ارز      درجه

  درجـه مطـرح شـده اسـت       ) 2000(یلور  دیدگاه مقابل که توسط ت    . های پولی کشورهاست    مستقل از نظام  
بـر اسـاس    ). 1391کـازرونی و همکـاران،      (دانـد     عبور نرخ ارز را وابسته به شرایط تـورمی کـشورها مـی            

 صـورت اسـت کـه بـا افـزایش           بـه ایـن   های تورمی      عبور نرخ ارز و محیط      درجهدیدگاه دوم ارتباط بین     
خ ارز کشورهایی که از تـورم بـاالیی برخوردارنـد           ها در نتیجه افزایش نر      ها نسبت به افزایش هزینه      قیمت

                                                            
1. Exchange Rate Pass-Through 
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باشـند    اند و در کـشورهایی کـه دارای تـورم پـایینی مـی               همواره دارای درجه عبور نرخ ارز بیشتری بوده       
  .باشد می پایین به نسبت عبور نرخ ارز  درجه

 بر قیمـت    رز عبور نرخ ا    درجههای تورمی باال و پایین بر         هدف اصلی این مطالعه آزمون تأثیر محیط      
 سـوئیچینگ  - اسـتفاده از مـدل مـارکوف      بـا  نخـست   مرحله در   برای این منظور،  .  است کاالهای وارداتی 

های تورمی شناسایی شده و با استفاده از متغیرهای مجازی تعریف شده اثـر تقـاطعی ایـن متغیرهـا                      محیط
اد و نـرخ ارز مـؤثر اسـمی بـا            باز بودن اقتص    درجه نهایی شرکای تجاری،      هزینه عواملی همچون    همراه با 

فرضـیه اصـلی مـورد      . گیـرد    مورد بررسی قرار می    جوسیلیوس -انباشتگی جوهانسون   استفاده از روش هم   
هـای    های تورمی باال و کاهش آن در محیط          عبور نرخ ارز در محیط      درجهآزمون در این مطالعه افزایش      

  . است  دهی شده زیر سازمانرتصو به حاضر  مطالعه منظور به این. باشد میتورمی پایین 
و در بخــش ســوم مقالــه مطالعــات تجربــی اســت در بخــش دوم مبــانی نظــری موضــوع بیــان شــده 

 و  سـوئیچینگ  -در بخـش چهـارم بـه معرفـی روش مـارکوف           . گیرد   مورد بررسی قرار می    گرفته صورت
ی تحقیـق ارائـه     هـا   در بخش پـنجم نتـایج تخمـین مـدل و یافتـه            . پردازیم  میهای تورمی     استخراج محیط 

  .گیرد  صورت میگیری نتیجهبندی و  گردد و بخش ششم نیز جمع می
  

   ادبیات موضوع. 2
 از تحقیق ابتدا به مبانی نظری درجه انتقال اثر نرخ ارز پرداخته و در ادامه به اختـصار نقـش                     بخشدر این   

  . گرفته استتورم در رابطه با درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت مورد بررسی قرار
 اسـت   شـده آغـاز  1970ه انتقال نرخ ارز بر قیمت واردات از دهه ین در زم  ERPTمطالعات اولیه درحوزه    

، اما بعدها محـدوده ایـن مطالعـات بـه بررسـی اثـر نـرخ ارز بـر سـطح قیمـت                        )1997گلدبرگ و کنتر،    (
اط اساسـی میـان نـرخ        ارتب ،در واقع  .تولیدات داخلی و صادرات بر حسب پول داخلی نیز گسترش یافت          

 این ارتبـاط  در . عام به انتقال نرخ ارز معروف استطور به المللی بینارز و قیمت کاالهای تجارت شده 

 موضـوع  ایـن  بـه  مـدل  از استفاده با و دقیق طور به )1988(دورنبوش   بارنخستین که است ذکر قابل

 تغییـرات  انتقـال  نحوه خصوصدر عاتمطال سایر گذار پایه دورنبوش مطالعه عبارتی به .است پرداخته

 حـسب  بر را داخلی یها قیمت و ارز نرخ رابطه خود مطالعه در وی .است  بودهها قیمت بر ارز نرخ

 .اسـت  داده قرار بررسی مورد داخلی تولیدات و واردات جانشینی واردات، بازار، میزان تمرکز میزان
ایش ارزش پول ملی منجر بـه کـاهش   زچک اف برای یک اقتصاد کو   دهد  می نشان   1 فلمینگ -مدل ماندل 

 در مقاله خود درصد تغییـر       )1997( گلدبرگ و کنتر  . شود  میقدرت رقابت صادرات و افزایش واردات       
                                                            
1. Mundell and Fleming  
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  و واردکننده را انتقال نـرخ ارز       صادرکنندهقیمت واردات در نتیجه یک درصد تغییر در نرخ ارز بین کشور             
 یک به یک به قیمت واردات منتقل شود اثر انتقال کامل            طور  بهارز   بنابراین اگر میزان تغییر نرخ       ،نامیدند
  . باشد می کمتر از یک باشد انتقال ناقص صورت بهو اگر 

 بـر حـسب      درصد افزایش در قیمت کاالهای وارداتـی       صورت  بهعبور نرخ ارز به کاالهای وارداتی       
ر ایـن، عبـور نـرخ ارز بـه قیمـت       بـ  عالوه. گیرد  پول داخلی در اثر یک درصد افزایش نرخ ارز شکل می          

  نتیجه کاالهای صادراتی بر حسب پول خارجی در       درصد کاهش در قیمت    صورت  بهکاالهای صادراتی   
 بـین تغییـرات ارزش پـول یـک      رابطه بنابراین عبور نرخ ارز ،یک درصد افزایش نرخ ارز قابل بیان است       

بودن عبور نرخ ارز توضیحی برای حساسیت کم کم یا زیاد . کند  آن کشور را بررسی می    مبادلهکشور و   
  درجه نمودن قابل ذکر این است که محدود         نکته. یا زیاد حجم تجارت به تغییرات ارزش پول ملی است         
توانـد در شـرایطی کـه          عبـور نـرخ ارز مـی        درجـه  .عبور نرخ ارز بین صفر و یک همواره صحیح نیـست          

هـا از   تر از یک باشد که البته ایـن منحنـی        بزرگ محدب است منحنی تقاضا برای کاالهای موردنظر کامالً       
  ).1385شجری و همکاران، ( تجربی کمیاب هستندلحاظ 

 کـه در آن قیمـت واردات بـر حـسب پـول              شود  می کامل در نظر گرفته      طور  به عبور نرخ ارز     زمانی
ل کـشور  در ایـن حالـت، کـاهش ارزش پـو    . خارجی و قیمت صادرات بر حسب پول داخلی ثابت بماند       

عبور نرخ ارز کامل به دیـدگاه کینـزی مربـوط اسـت     . شود می مبادله آن کشور     رابطهمنجر به بدتر شدن     
 پول داخلی ارزش خود را از       که  زمانی  افزایش حجم تجارت   ،در حالت دیگر  ).  زمانی مدت  کوتاه  دوره(

بازرگـانی اولیـه کـسری     اگـر تـراز     . گردد   آشکاری باعث بهبود رابطه مبادله می      صورت  بهدهد    دست می 
 بیشتر شود میگذاری    که تراز بازرگانی بر حسب پول خارجی ارزش        زمانیداشته باشد بهبود رابطه مبادله      

که عبور  در زمانی ).2002 ،چارلزدورکس و ( عبور نرخ ارز صفر است  درجهدر این حالت . خواهد بود
 ، میـزان کـاهش در ارزش پـول خواهـد بـود      ازکمتـر  مبادلـه   رابطهنرخ ارز ناقص است میزان کاهش در  

. شـود   مـی ی ایجاد   کمتر تراز بازرگانی در نتیجه کاهش ارزش پول به میزان           مدت  کوتاه تغییرات   بنابراین
 عبـور نـرخ ارز کامـل        که  زمانی  اندازهدر این شرایط اثر کاهش ارزش پول روی تراز بازرگانی هرگز به             

  ).1993کنت و دویر، (است نخواهد بود
هایی که در ادبیات عبور نرخ ارز بـه بررسـی رابطـه بـین تغییـرات نـرخ ارز و                نظریه نخستینی از   یک

کند   است که بیان می    1(LOOP) پردازد نظریه قانون قیمت واحد     سطح عمومی قیمت کاالهای داخل می     
ود بـازار  بر اساس این نظریه با فـرض وجـ  . باشد میدرجه عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی کامل         

                                                            
 Law of One Price..1 
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های تجاری کاالهای همگن و مـشابه بـا قیمـت یکـسانی              کارا آربیتراژ کامل و عدم برقراری محدودیت      
  .شود میبرحسب واحد پولی یکسان در کشورهای مختلف مبادله 

رجـه عبـور نـرخ ارز و شـرایط     دشرایط تورمی باال منجر بـه افـزایش      ) 2000(بر اساس فرضیه تیلور     
کـه کـشورها در    در صـورتی   معتقد اسـت     وی. شود  میاهش درجه عبور نرخ ارز       منجر به ک   پایینتورمی  

 که آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی          نمودتوان بیان    محیط تورمی پایین قرار داشته باشند می      
کند که در صورت اجرای نظـام         در ارائه فرضیه خود بیان می      وی. باشد  میقیمت کاالهای داخلی اندک     

 انحرافـات تـورمی     بینـی   پـیش  تورمی توسط کـشورها و       گذاریهدفمعتبر و مناسب نظیر نظام پولی       پولی  
عالوه بـر ایـن، بـا    . شود می آن از درجه عبور نرخ ارز کاسته   تبع  بهکشورها وارد نظام تورمی آرام شده و        

کننده کاالهـا  قرار گرفتن در محیط تورمی آرام و در شرایطی که هزینه نهایی تولید در کشورهای صادر         
توان انتظار داشت که تغییرات نرخ ارز آثار کمتری بر قیمت کاالهای داخلـی               و خدمات کاهش یابد می    

 در شـرایط تـورمی آرام تغییـرات نـرخ ارز منجـر بـه تغییـرات کمتـری در                     ، دیگـر  عبارت  به. داشته باشد 
  بـر قیمـت کاالهـای وارداتـی و         های تولید گردیده و از این طریق آثـار انتقـالی تغییـرات نـرخ ارز                هزینه

باط و استدالل دیگری نیـز مطـرح        ن است توان  میدر کنار این تحلیل      ).2009سوا،  ( یابد مصرفی کاهش می  
هـای تـورمی بـاال      تورم باال مواجه باشد و در محیطهای نرخکه یک کشور همواره با  اینکه زمانی و  نمود
 کـه   یابـد   میرار دارد قیمت کاالهای وارداتی افزایش       گیرد چون انتظارات تورمی در سطح باالیی ق       قرار  

تمایـل بـه خریـد توسـط        فشار رو به پـایین بـر قـدرت خریـد مـردم وارد شـود و                 شود  میاین امر موجب    
 بنابراین فروشندگان داخلی مجبور خواهند بود که حاشیه سـود           یابد،  می داخلی کاهش    کنندگان  مصرف

 افـزایش نـرخ ارز بـر شـاخص          آثـار تواننـد    های تورمی باال نمـی      بنابراین در محیط   ،خود را کاهش دهند   
شـرایط تـورمی بـر      ) مثبت یـا منفـی    (تأثیر   رسد  می نظر  بهبنابراین   ،قیمت کاالهای وارداتی را منتقل کنند     

 هـای  یافتـه بـر کـشور بـستگی خواهـد داشـت و       درجه عبور نرخ ارز به شرایط و ساختار اقتصادی حاکم    
  .نموداوت خواهد تجربی در این زمینه قض

توان به درجـه بـازبودن اقتـصاد اشـاره نمـود کـه               از دیگر متغیرهای مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز می         
در تأثیر مستقیم درجه بـازبودن اقتـصاد        . باشد  میدارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر درجه عبور نرخ ارز           

 شدید نرخ ارز به قیمت      های  نوسان تجارت   بر درجه عبور نرخ ارز انتظار بر این است که با افزایش حجم            
 بنـابراین در تأثیرگـذاری      ،کاالهای وارداتی و مصرفی انتقال یافته و آن درجه عبور نرخ ارز افزایش یابد             

توان انتظار داشت بین درجه بازبودن اقتصاد و درجـه عبـور نـرخ ارز رابطـه مـستقیمی برقـرار                      مستقیم می 
افـزایش درجـه بـازبودن       مطـرح شـده اسـت     ) 2009( سوا   قیم که توسط  در تأثیرگذاری غیرمست   اما   ،باشد
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ای توسط تولیدکنندگان داخلـی بـه کـاهش     تواند از طریق افزایش کاالهای وارداتی و سرمایه    اقتصاد می 
ای در مقایسه با کاالهـا       که قیمت کاالهای وارداتی و سرمایه       بنابراین در صورتی   ،نرخ تورم کمک نماید   

تواند منجر به انتقال منحنـی       تر باشد افزایش واردات این نوع کاالها می         داخلی پایین  یا  واسطهو خدمات   
همچنین . ها و کاهش تورم بیانجامد     عرضه کل به سمت راست گردیده و به کاهش سطح عمومی قیمت           

پـذیری در تولیـد کاالهـای قابـل          تواند از طریق افـزایش میـزان رقابـت         افزایش درجه بازبودن اقتصاد می    
 بنابراین در شرایطی که موانـع       ،مبادله داخلی به کاهش سطح عمومی قیمت کاالهای داخلی کمک کند          

هـای تجـاری در زمینـه واردات کاالهـای قابـل مبادلـه وجـود نداشـته باشـد               و سایر محـدودیت    ای  تعرفه
دلـه در داخـل      در تولید کاالهـای قابـل مبا       پذیری  رقابتواردات این نوع کاالها به داخل افزایش یافته و          

پــذیری  رو تولیدکننــدگان داخلــی مجبــور خواهنــد بــود بــرای حفــظ رقابــت   از ایــن،یابــد مــیافــزایش 
های تولید را کاهش داده و از این طریق به           محصوالت خود کیفیت کاالها و خدمات را افزایش یا هزینه         

  ).2008میشیکن، (ک کنند ها و نرخ تورم کم کاهش سطح عمومی قیمت
  

  تحقیق  پیشینه. 3
 و  در رابطه با میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات مطالعات خارجی متعددی صورت گرفتـه اسـت                  

 بر درجه انتقال نرخ ارز از جمله تورم مورد توجه قرار گرفته است              مؤثرل  مدر برخی از این مطالعات عوا     
  .شود می به اختصار برخی از این مطالعات مرور ادامهکه در 

ـال توسـعه    و در  یافته  توسعه کشور   71رابطه بین درجه عبور نرخ ارز و تورم را برای           ) 2001( هاکورا   چودری و   ح
 تـورم  دار وقفـه در این پژوهش، نرخ تورم تابعی از مقدار     . نمایند  بررسی می  )1979-2000(ی  ها  سالطی  

 اقتـصاد در نظـر   هـای خـارجی و درجـه بـازبودن     ، نرخ مؤثر ارز اسمی، سطح عمومی قیمت     )ثبات تورم (
های تورمی آرام مواجـه      دهد کشورهایی که با محیط     نتایج تجربی این مطالعه نشان می     . گرفته شده است  

  .اند دهنموتری را تجربه  اند همواره عبور نرخ ارز پایین بوده
 OECD کشور عضو    25به مطالعه عوامل مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز در           ) 2002(کامپا و گلدبرگ    

 متغیر  عنوان  بهدر این مطالعه از شاخص بهای کاالهای وارداتی         . پردازند  می )1975-2003(ی  ها سالطی  
ثبـاتی نـرخ ارز و       جایگزین برای درجه عبور نرخ ارز استفاده شده و تأثیر متغیرهای نرخ رشـد پـول، بـی                 

 بلندمـدت و   مـدت   کوتاه آثارند که   نمود تالش همچنین   ،تورم بر درجه عبور نرخ ارز بررسی شده است        
 کـه در بلندمـدت      دست یافتند آنها به این نتیجه     . عبور نرخ ارز را برای کاالهای وارداتی مشخص نمایند        

 اتـانی،  تحقیـق  نتـایج .  اسـت مـدت  کوتـاه  از تـر  نمایـان  و تر مشخصعبور نرخ ارز بر کاالهای وارداتی 

 ژاپن در وارداتی کاالهای متقی ارز به نرخ گذر این دارد که بر داللت) 2003(شیروتا  و شیراتسوکا
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 واردات انتقال با مقایسه در کاالها از گروه در هر ارز نرخ گذر کاهش و است یافته کاهش 1990 دهه در

  . شود می وارداتی بیشتر شده ساخته کاالهای به اولیه مواد از
  کـشور  11رخ ارز در    ای به بررسی رابطه بین محیط تورمی و درجه عبور ن           در مطالعه ) 2004(بایلیو و فوجی    

 پـردازیم   مـی در این مطالعه به بررسی ایـن موضـوع          . پردازند  می )1977 -2001(ی  ها  سال طی   یافته  توسعه
 در بـسیاری از     1990که از دهـه     ) نظام پولی هدفگذاری تورمی   (که چگونه انتقال به محیط تورمی پایین        

د منجر به کاهش درجه عبـور نـرخ ارز یـا            توان  به مورد اجرا گذاشته شده است می       یافته  توسعهکشورهای  
  . شودکاهش آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز اسمی بر سطح عمومی قیمت کاالهای وارداتی مصرفی 

ثبـاتی نـرخ ارز و محـیط تـورمی بـر             در مطالعه خود به بررسی تـأثیر بـی        ) 2005(گلبرمن و استروتر    
دهـد   نتایج تخمین مدل نشان می    . ردازندپ   می )1978 -2004(ی  ها  سالدرجه عبور نرخ ارز در کانادا طی        

 و همزمان   دارد بر درجه عبور نرخ ارز       یمعنادارثباتی نرخ ارز و محیط تورمی تأثیر مثبت و           متغیرهای بی 
بیانگر این اسـت کـه شـکاف      این امر   . یابد با انتقال به محیط تورمی پایین درجه عبور نرخ ارز کاهش می           

  . و ثبات تورم تأثیر مثبت بر سطح عمومی قیمت کاالهای داخلی دارندتولید ناخالص داخلی حقیقی
  کشور24در مطالعه خود به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت واردات در بلندمدت در ) 2005(ومی هبر

در ایـن پـژوهش مـدل تحقیـق بـا اسـتفاده از              . پـردازد   مـی  )1980-2004( هـای   سـال در حال توسعه طی     
انباشـتگی نظیـر حـداقل مربعـات کـامالً            هـم  هـای   روشهـای تـابلویی و       احـد در داده   های ریشه و   آزمون
دهد که درجه انتقال  نتایج تخمین مدل نشان می.  برآورد شده است2و حداقل مربعات پویا 1شده تصحیح

ین گـروه از  اثر نرخ ارز در بلندمدت بین کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده و تفاوت درجه انتقال اثر نرخ ارز در ا                
  . تورمی متفاوت بستگی داردهای رژیمهای نرخ ارزمتفاوت، موانع تجاری و   رژیمهمچونکشورها به عواملی 

در مطالعه خود به بررسی کاهش انتقـال اثـر نـرخ ارز بـر شـاخص قیمـت                   ) 2006(ارازی و شیتس    م
رداختنـد و نتـایج مطالعـه    پ) 1972-2004( هـای  سال طی فصلی های دادهبا استفاده از واردات در آمریکا    

 1980 و 1970 هـای  دهـه  در 5/0 نرخ ارز از  تآنها نشان داد که واکنش شاخص قیمت واردات به تغییرا         
  . استیافته اخیر کاهش های دهه در 2/0به 

ثباتی  جوسیلیوس به بررسی تأثیر بی     -با استفاده از روش همجمعی جوهانسن     ) 2009(قوش و راجان    
 )1980-2006(ی  هـا   سـال  کـره و تایلنـد طـی          کـشورهای  ی کاالهای وارداتی در   نرخ ارز بر شاخص بها    

 بر شاخص بهـای  یدار اثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معن دهد که بی  نتایج تخمین مدل نشان می    . پردازند می
  . یابد  نرخ ارز قیمت کاالهای وارداتی افزایش میهای نوسان و با افزایش شدت داردکاالهای وارداتی 

                                                            
1. Fully Modified Ordinary Least Square 
2. Dynamic Ordinary Least Square 
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های تابلویی به بررسـی عوامـل مـؤثر          در مطالعه خود با استفاده از رهیافت داده       ) 2010(لوسکی  سگ
 هـای   سـال  کـشور منتخـب اروپـایی طـی          22ثباتی نـرخ ارز در       بر درجه انتقال اثر نرخ ارز با تأکید بر بی         

 GARCHل ثباتی نرخ اسمی ارز بـه روش مـد        در این مطالعه ابتدا شاخص بی     . پردازد  می )2006-1992(
 سپس تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلـی حقیقـی، نـرخ ارز و هزینـه نهـایی تولیـد در                     ،استخراج شده 

نتـایج  . کشورهای شریک تجاری بر شاخص بهای کاالهای وارداتـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت                  
 داردای وارداتـی     بر قیمت کاالهـ    یداراثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معن       دهد که بی   برآورد مدل نشان می   

. شـود  مـی  نرخ ارز منجر به تشدید درجه انتقال اثر نرخ ارز در این گروه از کـشورها             های  نوسانو افزایش شدت    
عالوه بر این، سایر متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز و هزینه نهایی تولید                 

  .اتی دارند بر قیمت کاالهای واردیدارانیز تأثیر مثبت و معن
هـای تـوزیعی بـه       انباشتگی خودرگرسـیونی بـا وقفـه       با استفاده از روش هم    ) 2011(درامانی و تاندو    
کننده درجه انتقال اثر نرخ ارز در قالب شاخص قیمت کاالهای وارداتـی در کـشور                 بررسی عوامل تعیین  

مـدت   دهـد در کوتـاه   مـی نتایج حاصل از برآورد مدل نـشان     . پرداند  می )1990-2010( های  سالغنا طی   
بلندمدت تغییرپذیری قیمت کاالهای مصرفی نـسبت   که در   در حالی  ،درجه انتقال اثر نرخ ارز پایین بوده      

  .باشد می بیشتر مدت کوتاهبه تغییرات نرخ ارز در مقایسه با 
 به بررسی تـأثیر محـیط تـورمی    LSTARبا استفاده از رهیافت غیرخطی  ) 2012(جونتیال و کرهونن    

نتایج تخمین   .پردازند  می )1975 -2009(ی  ها  سالطی   OECD کشور عضو    9 درجه عبور نرخ ارز در       بر
مدل بیانگر این اسـت کـه درجـه عبـور نـرخ ارز بـا در نظرگـرفتن تـأثیر محـیط تـورمی در هـر یـک از                               

رخ ارز  کشورهای مورد مطالعه ناقص بوده و قرار گرفتن در محیط تورمی آرام منجر به کاهش درجه عبور نـ                  
 1(TAR)  ای ای با استفاده از روش خودرگرسیونی آستانه در مطالعه) 2012(لین و وو . شود میدر این کشورها 

 )1980-2008(ی  هـا   سـال ثباتی نرخ ارز و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در تایوان طـی                 به بررسی تأثیر بی   
ثباتی باال درجه عبور نرخ ارز افـزایش   ال به نظام بیدهد که با انتق    نتایج برآورد مدل نشان می    . پردازند می

  .  بر شاخص بهای کاالهای وارداتی دارندیمعناداریافته و محیط تورمی نیز تأثیر مثبت و 
ثباتی نـرخ ارز و محـیط تـورمی بـر            در مطالعه خود به بررسی تأثیر بی      ) 2012(آگوئری و همکاران    

. پردازنـد   می )1980-2009(ی  ها  سال طی   یافته  توسعهسعه و   حال تو   کشور در  37درجه عبور نرخ ارز در      
نتایج تخمین مدل مبین این است که با قرار گرفتن در محیط تورمی آرام درجـه عبـور نـرخ ارز کـاهش                 

                                                            
1. Threshold Auto Regressive  
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 بـر  معنـادار  تأثیر مثبت و یافته توسعهحال توسعه و    ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه کشورهای در         یافته و بی  
  . اتی داردقیمت کاالهای وارد

به بررسی عوامل تاثیرگذار بر      OECDدر مطالعه خود با استفاده از اطالعات کشورهای         ) 2012(ماریو  
 رابطـه مثبـت بـین    دهـد   مـی نتایج این تحقیق نـشان      . درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت پرداخته است         

  .ها وجود دارد ر نرخ ارز بر شاخص قیمتثباتی نرخ ارز با درجه انتقال اث ثباتی تورم و بی محیط تورمی، بی
ثباتی  ای به بررسی تأثیر بی     ای با استفاده از روش خودرگرسیونی آستانه       در مطالعه ) 2012(لین و وو    

. پردازنـد   مـی  )1980-2008( های  سالنرخ ارز و محیط تورمی بر درجه انتقال اثر نرخ ارز در تایوان طی               
ثباتی نرخ اسمی ارز درنظر گرفته شده و مدل تجربی            و پایین برای بی    ثباتی باال  بی در این تحقیق دو نظام    

دهـد کـه بـا       نتایج برآورد مدل نشان مـی     . ای تخمین زده شده است     وسیله روش خودرگرسیونی آستانه    به
ثباتی باال درجـه انتقـال اثـر نـرخ ارز افـزایش یافتـه و محـیط تـورمی نیـز تـأثیر مثبـت و                 انتقال به نظام بی   

  . بر شاخص بهای کاالهای وارداتی دارندیرمعنادا
گیری از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی درجه انتقـال          ای با بهره   در مطالعه  )2013(جیمبورین  

 )1996 -2010(هـای     اثر نرخ ارز بـر قیمـت کاالهـای مـصرفی در کـشورهای اتحادیـه اروپـا طـی سـال                     
یافتـه   زننـده گـشتاور تعمـیم      وسـیله تخمـین     ویـا و بـه    صـورت پ     مدل تحقیق به   ،برای این منظور  . پردازد می

نتــایج ایــن مطالعــه حــاکی از آن اســت کــه تغییــرات نــرخ ارز اســمی مــؤثر دارای . بــرآورد شــده اســت
 امـا ایـن     ،تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی در این گروه از کشورها داشته              

   . نیستنده و مصرفی از لحاظ آماری معنادارتأثیرگذاری بر دو شاخص قیمتی تولیدکن
 اعـم از (  اندکی در رابطه با میـزان انتقـال نـرخ ارز بـر شـاخص قیمـت        داخلی  مطالعات ، کلی طور  به

 با )1384( ی، طیبی و جالئیشجر تحقیق در. انجام شده است) شاخص قیمت واردات، قیمت صادرات و قیمت داخلی

 ارز نرخ عبور که دهد می نشان مدت کوتاه مدل ایران تخمین در عبور نرخ ارز وضعیت تعیین هدف

 از کمتـر  و مثبـت  تأثیر واردات قیمت شاخص بر یواقع ارز نرخ های نوسان و است ایران ناقص در

 بنـابراین  ،یابـد  یمـ  افـزایش  هـا  قیمت بر یگذارتأثیرو  ارز نرخ عبور میزان بلندمدت در د ودار یک

 بـرای  این و داشته واردات قیمت شاخص بر یآثار بیشتر زمان ذشتگ با همراه ارز نرخ های نوسان

  .است مهم بسیار اقتصاد در موجود تورم نگاه ویژه از هب کشور در ارزی یها یسیاستگذار
هـای تـوزیعی    با استفاده از یک مدل خود رگرسیونی با وقفـه  ) 1390 (، سجودی و اصالنی   اصغرپور

نتـایج تحقیـق حـاکی از تـأثیر     . انـد  ادرات غیرنفتی در ایران پرداختـه به بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر ص   
) 1391(کازرونی و همکاران  .است غیرنفتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات      معنادارمثبت و   
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 عبـور نـرخ ارز در ایـران اقـدام      درجـه ثبـاتی نـرخ ارز بـر      به بررسی تـأثیر بـی   TVPبا استفاده از رهیافت     
 معنـادار  عبور نرخ ارز و تـأثیر مثبـت و            درجهثباتی نرخ ارز بر       ه نتایج حاکی از تأثیر مثبت بی       ک ندا  نموده

شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه شرکای تجـاری و نـرخ ارز اسـمی بـر شـاخص کاالهـای وارداتـی                     
ی و  بررسـی تـأثیر نظـام ارز      "  تحت عنوان  ای دیگر    در مطالعه  )1391 (، سلمانی و فشاری   کازرونی. است

دهنـد کـه متغیرهـای      نشان می"TVP عبور نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت    درجهمحیط تورمی بر    
  .است   بر عبور نرخ ارز در ایران داشتهمعنادارینظام ارزی و محیط تورمی باال تأثیر مثبت و 

  درجـه های تورمی بر     برای بررسی آثار محیط    انجام شده     مطالعات اغلبدر   شود  میمالحظه   که   همانطور
. اسـت   های تورمی استفاده شده        نااطمینانی یا متغیرهای مجازی برای استخراج محیط       های  مدلعبور نرخ ارز از     

 که با اسـتفاده  ای گونه  ، بهباشد میهای تورمی   استخراج محیط وجه تمایز این تحقیق با مطالعات دیگر در نحوه 
 هـای تـورمی     بندی محـیط   ی مقادیر گذشته نرخ تورم مالک تقسیم      سوئیچینگ رفتار غیرخط   -از مدل مارکوف  

هـای تـورمی بـه روش متغیرهـای مجـازی        چراکـه اسـتخراج محـیط   ،ه نمایدئتواند نتایج بهتری ارا     که می  است
 ، آورددسـت  بـه های تورمی مختلـف    محیطتوان میبندی سطوح تورمی  زا بوده و بر حسب سالیق و طبقه     برون

سـوئیچینگ اسـتخراج     -وفکحـالی اسـت کـه در مـدل مـار           ایـن در  . دهـد   مـی  ارائـه متفاوتی  از این رو نتایج     
سـوئیچنگ   - مـارکف  هـای   مـدل نتـایج     از ایـن رو    ،زا بوده و این مشکالت را نـدارد        های تورمی دروزن   محیط

  .دارای مزیت است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است
  

 روش و مدل تحقیق . 4

  های تورمی  یطبرآورد مح. 4-1
های تـورمی    محیطبایست نخست می عبور نرخ ارز در گام     درجههای تورمی بر      برای بررسی تأثیر محیط   

های مختلف متفاوت است و انتقـال          رفتار متغیر در رژیم    سوئیچینگ -در مدل مارکوف  . استخراج گردد 
 اخیـر   هـای   سـال وان رفتار تورم را طی      ت   با استفاده از این مدل می      نیست، بنابراین ها قابل مشاهده      در رژیم 

  . آورددست بههای تورمی را  مورد بررسی قرار داد و انواع محیط
) 1973( کوانـت و گلدفلـد        و )1972( بـار توسـط کوانـت        نخستینسوئیچینگ برای    -مدل مارکف 

  کلی، رطو  به. های تجاری توسعه داده شد     برای استخراج چرخه  ) 1989( سپس توسط همیلتون     ،معرفی گردید 
گیـرد در    روی آن انجـام مـی  مدلـسازی  غیرخطی فرض بر این است که رفتـار متغیـری کـه              های  مدلدر  

 غیرخطـی از لحـاظ سـرعت تغییـر از یـک             هـای   مدل. کند های مختلف متفاوت بوده و تغییر می       وضعیت
تغییر از    غیرخطی های  مدلدر برخی از این     . شوند وضعیت به وضعیت دیگر به دو گروه عمده تقسیم می         
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 و  STAR2 هـای   مـدل ماننـد   (گیـرد     انجـام مـی    1 مالیم و آهسته   صورت  بهیک وضعیت به وضعیت دیگر      
گیرد   انجام می  4 غیرخطی این انتقال به سرعت     های  مدل در برخی دیگر از این        و )ANN3 شبکه مصنوعی 
  ).2004، زاندر( باشد میها  سوئیچینگ از این مدل -که مدل مارکف

زایـی مـشاهدات یـک متغیـر و نیـز              دیگـر تفکیـک درون     های  روشاین روش نسبت به     کی از مزایای    ی
سـوئیچینگ از    - روش مـارکف   باشـد و از ایـن حیـث         مـی زایی روابط بین مشاهدات متغیرهـا         تفکیک درون 

 مبتنی بر شکـست     های  مدلدر  . استکامالً متفاوت    مبتنی بر شکست ساختاری و متغیرهای مجازی         های  مدل
زا بـدون توجـه بـه        زا یا درون    برون صورت  بهی شکست ساختاری در متغیرهای سری زمانی        ها  سالساختاری  

 تفکیک متغیرهای سری زمـانی      منظور  بهسوئیچینگ   -که در مدل مارکف    ، در حالی  شود  میاحتماالت تعیین   
یک رژیم بـه رژیـم       و احتمال انتقال از      شود  مییا روابط بین متغیرها به دو یا چند رژیم از احتماالت استفاده             

 بینـی  پـیش  در بحث شکست ساختاری چنین مبـاحثی موضـوعیت نـدارد و امکـان              اما ،شود  میدیگر محاسبه   
 مبتنـی بـر شکـست سـاختاری     های مدل همچنین در ، استنامشخصانتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر       

 تغییـرات   بینـی   پـیش گ امکـان    سـوئیچین  - در مدل مارکف   اما تغییرات متغیرها وجود ندارد،      بینی  پیشامکان  
   ).1390همکاران، اصغرپور و ( متغیرها از یک رژیم به رژیم دیگر وجود دارد

 تبدیل مارکف اوالً امکان وجود یک تغییر دائمی یا چندین تغییر موقت وجود داشته و         های  مدلدر  
 صـورت   بـه ل در این مدل     حا   عین در. توانند به دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتند          این تغییرات می  

هـا نیـز      ثانیـاً تفـاوت واریـانس      .شـوند   های ساختاری تعیین می     ی دقیق تغییرات و شکست    ها نازا زم   درون
 دیگـر، مـدل تبـدیل مـارکف از چنـدین            عبارت   به. ها لحاظ شود    های این مدل     ویژگی عنوان  بهتواند    می

ثالثاً این مدل فروض کمتـری را       . کند  فاده می های مختلف است    معادله برای توضیح رفتار متغیرها در رژیم      
 همچنین قادر به برآورد همزمان تغییـرات متغیرهـای مـستقل و             ،نماید  بر توزیع متغیرهای مدل تحمیل می     

) هـای مختلـف     رژیـم (زا بودن وضـعیت اقتـصاد کـشور در هـر مقطعـی از زمـان                  وابسته مشروط به درون   
   .)2007، نگفویی( باشد می

 قابل مشاهده نبـوده     دهد   رخ می  t  رژیمی که در زمان    شود  می فرض   سوئیچینگ -در مدل مارکوف  
 کـه   نمـود توان فـرض      سادگی می  در یک مدل با دو رژیم به      . داردبستگی   St غیرقابل مشاهده    فرایندو به   

St ر نشان داد زیصورت بهتوان  یک مدل دو رژیمی را می. کند  را اختیار می2 و 1 مقادیر:  
  

                                                            
1. Smooth Transition or Gradual Switching 
2. Smooth Transition Autoregressive  
3. Artificial Neural Network 
4. Sudden Switching 
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  :توان نوشت  خالصه میصورتیا 
  

 
 

 سوئیچینگ -در مدل مارکوف  . را مشخص کنیم   St فرایندهای     ویژگی بایست  میبرای تکمیل مدل    
St   ته است کـه    این نک  بیانگراین فرض   . شود  میرفته  گ مارکوف از درجه اول در نظر        فرایندیک St  تنهـا 

 از یـک وضـعیت بـه        1 بـا معرفـی احتمـاالت انتقـال        ،ادامـه در  . بستگی دارد  St 1-  قبل یعنی   دورهبه رژیم   
 :گردد وضعیت دیگر مدل کامل می

  

 

 

 

 
 

 j بـه وضـعیت   t-1 در زمان i مارکوف از وضعیت  رهزنجی احتمال حرکت بیانگر Pi,j ،فوقدر روابط   
  : برقرار باشدآنهامنفی بوده و شرط زیر برای بایست غیر میها Pi,j.  استtدر زمان 

  

 

 
  

 بر اساس  که یطور   به ،شود  میاستفاده   st و yt  تبدیل مارکف از تابع احتمال مشترک بین وقوع        های  مدلبرای تخمین   
 مـورد بررسـی در       نمونـه  احتمال رخداد    نمودن حداکثر   منظور  به ML2 نماییخاصیت توابع حداکثر راست   

 ترتیـب بـا     بـه ایـن   . شـود   مـی های تصادفی در نمونه حداکثر         آماری احتمال وقوع مشترک کمیت      جامعه
هـای تـصادفی       کمیـت  ای بـرآورد تمـام    اکثر درسـتنمایی بـر    توجه به تابع احتمال مـشترک از روش حـد         

                                                            
1. Transition Probabilics 
2. Maximum Likelihood 
 

 )1(  

)2(  

 )3(  
)4(  
)5(  
)6(  

 
)7(  

)8(  
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 را بـرای  سوئیچینگ -توان مدل مارکوف   می ).2002نگ،  اچ (گردد   تبدیل مارکف استفاده می    های  مدل
  : زیر نوشتصورت به وقفه p رژیم و mضرایب جمالت خود توضیح برای 

  

 

 

 در 1.باشـد  مـی هـا   از مبدأ نیز وابسته به رژیـم  عالوه بر ضرایب خود توضیح عرض    نخستدر معادله   
 که بیـشترین    یک از بین این دو مدل هر     . باشند  ها وابسته می     ضرایب خود توضیح به رژیم     تنهامعادله دوم   

های تـورمی بـاال و پـایین           آوردن محیط  دست  بهگردد و برای       را داشته باشد انتخاب می     راستنماییمقدار  
هـای     بررسـی محـیط    منظـور   بـه . گردد  اد رژیم بهینه و انتخاب مدل برآورد می       ها و تعد    وقفه از تعیین    پس

 افزایش های پیش سال نسبت به    ها  سالیی که در رژیم اول قرار دارند و مقدار تورم در این             ها  سالتورمی  
 یی که در رژیم دوم قـرار دارنـد و مقـدار تـورم در ایـن            ها  سال محیط تورمی باال و      عنوان  بهرا  است  یافته  
 شد که اشاره    همانطور. گیریم   محیط تورمی پایین در نظر می      عنوان  به نسبت به قبل کاهش یافته را        ها  سال

جـدول  . گردد های بهینه با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارتز تعیین می         تعداد وقفه  نخستدر مرحله   
  :یک تا چهار استهای   مقادیر آماره آکائیک و شوارتز برای تعداد وقفه دهنده زیر نشان

  
   مدل  بهینه نتایج معیارهای آکائیک و شوارتز در تعیین وقفه .1 جدول

AIC  SC  وقفه  
9969/6  1253/7  1  
9787/6  1147/7  2  
9421/6 *  0867/7 ∗  3 ∗  

0378/7  2691/7  4  
   بهینه وقفه∗

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 بهینه برای   دو معیار آکائیک و شوارتز وقفه     هر اساسدهد که بر       نشان می  )1(  آمده در جدول   دست  بهنتایج  
 معیـار   هـا بـا اسـتفاده از        های بهینه گزینش شـد تعـداد رژیـم          پس از اینکه تعداد وقفه    . برآورد مدل سه وقفه است    

                                                            
 ترتیب بـه  به این. های مختلف آثار مختلفی بر متغیر وابسته خواهد داشت     این است که در رژیم     ای وابستگی به رژیم به معن     .1
  .ها آثار متغیر توضیحی بر متغیر وابسته متفاوت خواهد بود عداد رژیمت

)9(  

)10(  
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ـبتری  شـاخص    راستنماییمعیار آکائیک در مقایسه با مقدار تابع        . شود  میآکائیک تعیین    هـا     بـرای تعـداد رژیـم      مناس
  :های دو تا چهار است  برای تعداد رژیمراستنماییدهنده مقادیر آماره آکائیک و مقدار تابع   زیر نشانجدول. است

  
   ها با استفاده از معیار آکائیک  تعیین تعداد رژیم.2 جدول

ML  AIC تعداد رژیم  
0381/112-  0763/244  2  
1903/100- *  3807/232*  3*  

2873/115-  9288/252  4  
  وقفه بهینه *
  .  تحقیقنتایج: خذمأ
  

کـه مقـدار     یطـور   به ، رژیم تعداد بهینه برای برآورد مدل است       3دهد که      نشان می  )2( نتایج جدول 
ترین  بیـش راسـتنمایی ین مقدار و برحسب آماره حـداکثر مقـدار    کمتر رژیمی   3در حالت    آماره آکائیک 

 حاالت مختلفـی    سوئیچینگ -ف مدل مارکو  شد که اشاره    همانطور.  داراست دیگر  تمقدار را بین حاال   
در نتیجـه بـرای اینکـه     ،  هاسـت    از این حاالت جزء خاصی از معادله وابسته بـه رژیـم            یکدارد که در هر     

 و مدل بـا مقـدار     شود  میها استفاده      این حالت  راستنماییبتوان بهترین حالت را برگزید از مقدار حداکثر         
 مربـوط بـه دو      راسـتنمایی مقادیر حـداکثر    . شود  میزیده   مدل بهینه برگ   عنوان  به بیشتر   راستنماییحداکثر  

  :است   مدنظر در این مقاله در جدول زیر آورده شدهلتحا
  

   سوئیچینگ - مدل مارکوف تعیین حالت بهینه .3 جدول
ML سوئیچینگ -مدل مارکوف  

0288/100- *  MSAX(3)-ARX(3) *  
1903/100-  MSA(3)-AR(3)  

   بهینه وقفه*
  . نتایج تحقیق: مأخذ

  

ست کـه    مربوط به مدلی ا    راستنمایی مقدار   بیشترینتوان نتیجه گرفت که        می فوقبا توجه به جدول     
پس از گزینش بهترین مدل نتایج زیـر  . است   ها بستگی داشته     تورم به رژیم    عرض از مبدأ و ضرایب وقفه     

  :گردد حاصل می
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   مدل غیرخطی تورم .4 جدول
    1رژیم   2رژیم   3رژیم 

t-value  ضریب  t-value  ضریب  t-value متغیر  ضریب  
  عرض از مبدأ  4247/0  201/0  4368/1  336/0  1922/2  977/0
39/7  7091/0 *  93/5  8101/0 *  28/4  3397/0 *    
183/0-  0250/0-  90/2-  2961/0- *  204/0  0178/0    
78/5  8935/0 *  48/4  5301/0 *  10/3  2263/0 *    

)0008/0 (082/35 *  linearity 
test  

   .دهد  را نشان مییک درصد سطح اطمینان *
  . تحقیقنتایج : مأخذ

  

 در نتیجـه  ،نمودتوان خطی بودن ارتباط بین تورم و مقادیر گذشته آن را رد        می Rبا توجه به آزمون     
یجـه  تـوان نت    از خروجـی مـدل مـی       همچنـین    ،کند   غیرخطی را تصدیق می     رابطهمقدار این آزمون وجود     

 همچنـین وقفـه     ، بر مقدار جاری تورم نداشته اسـت       معناداری اثر    رژیم عرض از مبدأ    3فت که در هر     گر
 و در رژیم دوم بیـشترین تـأثیر     دارد بر مقدار جاری تورم      معناداری  و  رژیم تأثیر مثبت   3اول تورم در هر     

 در تنهـا  دوم تورم نیز  قدار وقفهم. ین تأثیر را نسبت به دو رژیم دیگر داشته استکمترو در رژیم اول نیز     
مقـدار  . سـت   امعنـ  های اول و سـوم بـی         و تأثیر آن در رژیم     باشد  می معنادارو  رژیم دوم دارای تأثیر منفی      

 بر مقـدار جـاری داشـته اسـت کـه بیـشترین تـأثیر در        معناداریو  رژیم تأثیر مثبت 3 سوم نیز در هر     وقفه
های مدل بـرآورد شـده بررسـی      برخی ویژگی،ادامهدر . دول دار رژیم سوم و کمترین تأثیر را در رژیم ا        

یی که در هر یـک  ها سالدر جدول زیر    .  آید دست  به تا دیدی روشن نسبت به مدل برآورد شده          شود  می
  :دهد گیرد را نشان می ها قرار می از رژیم

  
   ها ی قرار گرفته در هریک از رژیمها سال .5 جدول

)1360- 1360( )1367- 1365( )1372- 1371( )1380- 1378(  
  1رژیم   )1387 -1387( )1382 -1383(

)1364- 1361( )1375- 1373( )1381- 1381( )1386- 1384(  
  2رژیم   )1388 -1389(

  3رژیم   )1366 -1377( )1368 -1370( )1358 -1359(
  . نتایج تحقیق: مأخذ

  



90       70های اقتصادی   شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش

راحتی با   به. ام رژیم قرار گرفته است    های مربوط به هر سال در کد        دهد که داده     نشان می  )4( جدول
یی که نرخ تورم نسبت به قبـل افـزایش یافتـه            ها  سالتوان دریافت در      دقت در مقدار تورم در هر سال می       

یی که مقدار تـورم نـسبت بـه قبـل کـاهش یافتـه یـا دارای رونـد                    ها  سال و    است در رژیم اول قرار گرفته    
یی که مقدار تورم تقریبـاً دارای رونـد ثـابتی اسـت در     ها لسا و   گیرد   در رژیم دوم قرار می     استکاهشی  

  .اند رژیم سوم قرار گرفته
ستون اول آن تعـداد مـشاهداتی       . است   ها نشان داده شده     های هریک از رژیم     در جدول زیر ویژگی   

 .است   ها قرار گرفته     از رژیم   یک  چه تعداد در هر     بررسی شده    مشاهده 35دهد که از مجموع       را نشان می  
 تصادفی یکی از    طور  به اگر   ، مثال عنوان  به. دهد  ستون دوم آن احتمال حضور در رژیم مدنظر را نشان می          

. گیـرد  توان گفت که این مشاهده در رژیم دوم قرار مـی           درصد می  40مشاهدات گزینش شود با احتمال      
. ر آن رژیم قرار دارنـد      پیاپی د  طور  بهدهد که مشاهدات      ای را نشان می     ستون سوم نیز میانگین طول دوره     

 دوره در ایـن     86/1 میـانگین حـدود      طـور   به اگر تورم از رژیم یک به رژیم دو منتقل شود            عنوان مثال،  به
  .ماند رژیم باقی می

  
   ها های هریک از رژیم ویژگی .6 جدول

میانگین تورم در هر 
  رژیم

میانگین دوره قرار 
  گرفتن در رژیم

احتمال قرار گرفتن در 
  نظررژیم مورد

ی قرار ها سالتعداد 
    گرفته در هر رژیم

  1رژیم   13  ، درصد 14/37  86/1  0625/27
  2رژیم   14  ، درصد 00/40  33/2  4428/13
  3رژیم   8  ، درصد 86/22  00/2  6076/18

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 میزان  ربیانگاین جدول   . دهد  جدول زیر نیز احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می             
  :دهد های دیگر نشان می ها را نسبت به رژیم پایداری و ناپایداری رژیم

  
   احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر.7 جدول

    1رژیم   2رژیم   3رژیم 
  1رژیم   467/0  231/0  302/0
  2رژیم   447/0  597/0  000/0
  3رژیم   084/0  170/0  746/0

  . نتایج تحقیق: مأخذ
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 از دو یـک های دیگـر اسـت، همچنـین رژیـم       بیشتر از رژیم3  پایداری رژیمفوقول با توجه به جد  
 باعـث   باشـد   مـی  در نتیجه ثبـات در رونـد تـورمی کـه ویژگـی رژیـم سـوم                   ،رژیم دیگر ناپایدارتر است   

باال بودن تورم که ویژگـی رژیـم اول   .  نیز موجب روند ثابت خواهد شدی بعدها سالپایداری شده و در   
 تـا بـا     کننـد   تالش مـی   نسبت به تورم باال دارند و        بسیارییل اینکه مسئولین اقتصادی حساسیت      دل است به 

  .ی برخوردار استکمتراین رژیم از دوام ن را کنترل نمایند ابزارهای اقتصادی آ
 

  
   و احتمال قرار گرفتن هر سال در سه رژیممقدار واقعی و برآوردشده تورم. 1 نمودار

  
 خـط تـوپر و مقـدار بـرآورد شـده بـا خـط                صـورت   بـه  مقادیر واقعی تورم      نمودار نخست بخشدر  

 دقیق و   صورت  به که مشخص است مدل برآورد شده توانسته         همانطور. است   چین نمایش داده شده       نقطه
یی کـه در    هـا   سـال های تـورمی       بررسی محیط  منظور  بهحال   .نماید مقدار تورم را برآورد      اندکبا خطای   

 محـیط   عنـوان   بـه  قبل افزایش یافته را      های  سال نسبت به    ها  سالند و مقدار تورم در این       رژیم اول قرار دار   
 نـسبت بـه قبـل کـاهش         هـا   سالیی که در رژیم دوم قرار دارند و مقدار تورم در این             ها  سالتورمی باال و    

 زیـر  صـورت  بـه  هـا  سـال  از ییکـ برای متغیر دامی  . گیریم   محیط تورمی پایین در نظر می      عنوان  بهیافته را   
  :گردد تعریف می

  

  
  

  درجـه (های تورمی بر کشش قیمتی کاالهای وارداتـی نـسبت بـه نـرخ ارز          برای بررسی تأثیر محیط   
ضرب متغیرهـای دامـی در لگـاریتم        حاصل( متغیر تقاطعی    صورت  بهمتغیرهای دامی باال را     ) عبور نرخ ارز  
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 بیـانگر  linf  متغیر محـیط تـورمی بـاال و      عنوان  به hinf متغیر. شود  میدر نظر گرفته    ) نرخ ارز مؤثر حقیقی   
  :شوند  زیر محاسبه میصورت بهمتغیرهای مدنظر . باشد میمحیط تورمی پایین 

  

  
  

 بـا  سـوئیچینگ  -دست آوردن محـیط تـورمی بـاال و پـایین بـا اسـتفاده از روش مـارکوف               از به  پس
 عبـور نـرخ ارز مـورد         درجه تورمی بر     محیط آثار جوسیلیوس -انباشتگی جوهانسون  استفاده از روش هم   

 شـود   مـی  بـرآورد    جوسـیلیوس  -انباشتگی جوهانسون  مدلی که با استفاده از هم     . است   بررسی قرار گرفته  
  : زیر استصورت به
  

 
 

lmpi :لگاریتم طبیعی شاخص بهای کاالی واردات   
leer :    ارزش نسبی پـول داخلـی در مقایـسه بـا واحـدهای پـول                بیانگری  لگاریتم نرخ ارز مؤثر اسم 

  1.باشد میشرکای اصلی تجاری 

hinf :اثر تقاطعی محیط تورمی باال   
linf :اثر تقاطعی محیط تورمی پایین   

lopen :باشد میجه باز بودن اقتصاد که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی لگاریتم طبیعی در   
lmc : باشد می) صادرکنندگان(لگاریتم طبیعی هزینه نهایی تولید شرکای تجاری   

  

یرهای شاخص بهای کاالی واردات و درجه باز بـودن          های آماری مربوط به متغ      شایان ذکر است داده   
 اسـمی از لـوح فـشرده        مـؤثر های مربوط بـه نـرخ ارز         اقتصاد از اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و داده        

  .است   استخراج شده)1355 -1389(ی ها سال پول برای المللی بینصندوق 

                                                            
در . باشـد   شایان ذکر است مطابق ادبیات اقتصاد کالن نرخ ارز اسمی مؤثر میانگین وزنی نرخ ارزهای اسـمی مختلـف مـی                    . 1

اسمی، نرخ ارز اسمی معـادل ارزش       المللی پول برای نرخ ارز مؤثر         های صندوق بین    دلیل استفاده مستقیم از داده      این تحقیق به  
معنای تقویـت پـول داخلـی در مقابـل           هر واحد پول داخلی بر حسب پول خارجی تعریف شده، از این رو افزایش نرخ ارز به                

  . شود پول خارجی تفسیر می

)11(  

)12(  
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 در مطالعـات  معمـوالً کای تجـاری  برای محاسبه شاخص جایگزین مناسب برای هزینه نهایی تولید شر         
شـده توسـط کامپـا و     تجربی از متوسط شاخص بهای کاالهـای مـصرفی شـرکای تجـاری یـا فرمـول ارائـه                

  :شود می زیر استفاده صورت به) 2012(و آگوئری و همکاران ) 2009( سوا ،)2002(گلدبرگ 
  

  
  

 ای مـصرفی کـشور و     شـاخص قیمـت کاالهـ      COIt نـرخ ارز مـؤثر اسـمی،       EERt در عبارت فـوق،   
REERt       فرمـول فـوق در مقایـسه بـا متوسـط شـاخص بهـای کاالهـای         . باشـد   مینیز نرخ مؤثر واقعی ارز

 در ایـن    بنـابراین  برای در نظر گرفتن هزینه نهایی تولیـد شـرکای تجـاری بـوده،                مناسبتریمصرفی متغیر   
 شـایان ذکـر     .اسـت    ای تجاری اسـتفاده شـده     مطالعه از این شاخص برای محاسبه هزینه نهایی تولید شرک         

شاخص قیمت کاالهـای مـصرفی ایـران از اطالعـات سـری زمـانی بانـک                  است که آمار مربوط به متغیر     
 واقعی نیز از از لوح فشرده صـندوق         مؤثرمرکزی استخراج شده و آمار و اطالعات سری زمانی نرخ ارز            

  .آوری شده است  جمعالمللی بین
 که تورم نـسبت بـه مقـادیر قبلـی کـاهش             استیی  ها  سال مطابق با    ورمی پایین محیط ت  فوقدر مدل   

 عبور نـرخ ارز      درجهدر این حالت    ،  )سوئیچینگ - مدل مارکوف  2ی موجود در رژیم   ها  سال(یافته است   
یی که مقدار تـورم نـسبت بـه مقـادیر           ها  سال و در محیط تورمی باال برای        باشد  ی م C1+C2 برابر با ضریب  

 عبـور نـرخ      درجـه ) سوئیچینگ - مدل مارکوف   یک ی موجود در رژیم   ها  سال ( است ش یافته قبلی افزای 
یی که مقـدار تـورم دارای رونـد تقریبـاً ثـابتی      ها سال و برای باشد می C1+C2ارز برابر با مجموع ضرایب     

  . باشد میرابر  بC1  عبور نرخ ارز با ضریب درجه) 3ی موجود در رژیم ها سال(است 
  

 های تحقیق تخمین مدل و یافته. 5

بخـش بـا اسـتفاده از       ایـن   در  . های زمانی بررسـی وضـعیت متغیرهاسـت         نخستین مرحله در برآورد سری    
 ایستایی متغیرها بررسی شده و      )PP(پرون   - و فیلیپس  )ADF(یافته   فولر تعمیم  - واحد دیکی   آزمون ریشه 

 یـک    درجـه  متغیرهـای الگـو انباشـته از         تمامدهد     می نتایج نشان . است   نتایج در جدول زیر گزارش شده     
 دنباشـ   مـی  متغیرهای دامی که بیـانگر اثـر تقـاطعی نـرخ ارز بـر قیمـت کاالهـای صـادراتی                      تنهاهستند و   

 بلندمـدت    رابطههای انباشتگی برای بررسی       توان از آزمون     بنابراین می  ،باشند   صفر می   درجهانباشته از    هم
  .نمودفاده بین متغیرهای الگو است

  
  

)13(   
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    پرون- و فیلپسADFآزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون  .8 جدول
  متغیر  سطح  گیری یک بار تفاضل

Philips-Perron  ADF  Philips-Perron  ADF   
366/5-*  172/5-*  157/2-  940/1-  Lmpi 

012/5-*  995/4-*  642/0-  425/0-  Leer  
154/4-*  141/4-*  145/2-  838/1-  Lopen  
695/3-*  673/3-*  179/0-  331/0-  Lmc  

-  -  214/5-*  194/5-*  Hinf  
-  -  326/6-*  033/6-*  Linf  

  .دهد  را نشان می درصد5 سطح اطمینان *

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

های بهینه مـدل خـود توضـیح بـرداری تعیـین            تعداد وقفه  بایست  میانباشتگی ابتدا    های هم   در تحلیل 
. انباشـتگی اسـتخراج شـود     مدل خود توضیح برداری بهینه بردار یـا بردارهـای هـم        سپس بر مبنای   ،گردد

  :است  های صفر تا دو به نمایش گذاشته جدول زیر معیارهای آکائیک و شوارتز را برای وقفه
 

 VAR بهینه مدل  تعیین وقفه .9 جدول

  AIC  SC وقفه
0 4839/11 7061/11 

1 3678/5 5204/8 

 *2 9589/4 * 8619/7 * 

   بهینه  وقفه *
  . نتایج تحقیق: مأخذ

  

های بهینه برای مدل خود توضـیح بـرداری بـر اسـاس هـر دو معیـار                     تعداد وقفه  )8( بر اساس جدول  
با توجه به نتایج جـدول مـدل خـود توضـیح بـرداری را      . است   تعیین شده2اطالعاتی آکائیک و شوارتز   

دلیل جمعی از درجه یـک        به .آوریم  دست می   باشتگی را به  ان  سپس بردار هم   نموده،برای دو وقفه برآورد     
وسیلیوس برای ممانعت از برازش رگرسیون کـاذب اسـتفاده          ج -نو متغیرها از آزمون جوهانس    بودن تمام 

گردد که در این مرحله با استفاده از آماره آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه به بررسـی وجـود                      می
آزمـون حـداکثر مقـدار      . پـردازیم  انباشتگی میان متغیرهای الگـو مـی       دارهای هم یا عدم وجود بردار یا بر     

کننـده مـورد آزمـون قـرار      انباشـته  بـردار هـم   r+1کننده را در برابـر وجـود      انباشته  بردار هم  rویژه، وجود   
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ن  کـه کمیـت آمـاره آزمـون از مقـدار بحرانـی آ              شود  میکننده زمانی پذیرفته     انباشته  بردار هم  r. دهد می
انباشـته    بردار هـم rانباشته را در مقابل وجود بیشتر از   بردار هم rآزمون اثر وجود حداکثر     . کوچکتر باشد 

 )10( بـرای متغیرهـا در جـدول         جوسـیلیوس  - جوهانـسون  انباشـتگی  آزمـون هـم    نتـایج    .نماید آزمون می 
   .است   شدهگزارش

  
  انباشتگی بین متغیرهای مدل   آزمون هم.10 جدول

    

  ضیهفر
  فرضیه  مقدار آماره  صفر

  مقابل
  فرضیه
  صفر

مقدار 
بحرانی 
 5آماره در 
  درصد

  فرضیه  مقدار آماره
  مقابل

  فرضیه
  صفر

956/40  810/88*  r = 1 r = 0* 847/103  435/199*  r ≥ 0 r = 0* 
805/34  888/43*  r = 2 r ≤ 1* 972/76  624/110*  r ≥ 1 r ≤ 1* 
588/28  888/32*  r = 3 r ≤ 2* 079/54  735/66*  r ≥ 2 r ≤ 2* 
299/22  242/18  r = 4 r ≤ 3  192/35  846/33  r ≥ 3 r ≤ 3  
892/15  734/11  r = 5 r ≤ 4  261/20  604/15  r ≥ 4 r ≤ 4  

  .دهد  را نشان می درصد5 سطح اطمینان *
  . انحراف معیار استبیانگراعداد داخل پرانتز 

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 آزمون حداکثر مقادیر ویژه      بر اساس هر دو آماره     توان دریافت که     می )10( لبا توجه به نتایج جدو    
 در سـطح   بـین متغیرهـای مـدل   انباشـتگی   هـم عدم وجود رابطـه فرضیه صفر آزمون مبنی بر    و آزمون اثر    

 فرضـیه آزمـون     2 فرضـیه دیگـر آزمـون اثـر و           3این امـر بـرای      همچنین   ،شود  می درصد رد    5 معناداری
  بر اساس نتایج   انباشتگی و    بردار هم  3 آزمون اثر وجود      نتایج  بر اساس  بوده و ر ویژه صادق    حداکثر مقادی 

در ادامـه الزم اسـت از بـین     .شده اسـت انباشتگی تأیید     بردار هم  3آزمون حداکثر مقادیر ویژه نیز وجود       
انی نظـری و    انباشتگی بهینه بـر اسـاس سـازگاری ضـرایب بـا مبـ              انباشتگی موجود بردار هم    بردارهای هم 

انباشـتگی بهینـه     بـر ایـن اسـاس، بـردار هـم         .  قرار گیرد  تحلیل  و  تجزیههای آماری انتخاب و مورد       واقعیت
  .  گزارش شده است)11(در جدول است    برآورد شدهراستنماییکه با حداکثر نرمال شده 
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  انباشتگی نرمال شده بردار هم .11 جدول
  انباشتگی بردار هم

C Lopen lmc linf hinf Leer lmpi 
652/4  

)421/2(  
238/0-  

)047/0(  
202/0  

)068/0(  
088/0  

)041/0(  
180/0-  

)030/0(  
30/0-  

)082/0(  1  

Lmpi = 652/4  ‐ 238/0  lopen + 202/0  lmc ‐ 30/0  leer - 180/0  hinf + 088/0  linf 
  . نتایج تحقیق: مأخذ

  

  نـسبت بـه نـرخ مـؤثر اسـمی ارز     اتیکشش شاخص قیمت کاالهای وارد  دهد    تحقیق نشان می  نتایج  
این ضریب داللـت بـر ایـن    . برآورد شده است -30/0 در حالت ثبات تورم حدود   ) عبور نرخ ارز    درجه(

ارزش پـول داخلـی در      ازای یـک درصـد افـزایش         با ثابت بودن سایر متغیرها در اقتصاد ایران به         دارد که 
شـاخص بهـای کاالهـای      )  ارزهـای خـارجی    کاهش ارزش پول  (مقایسه با متوسط سبد ارزهای خارجی       

 افـزایش ( اسـمی  مـؤثر کاهش نرخ ارز     با   ، دیگر عبارت   به. یابد   درصد کاهش می   30/0وارداتی به میزان    
 هزینه واردات برحسب پول داخلی افزایش یافته کـه در نتیجـه آن     )واحد پول خارجی  هر   ارزش   متوسط

 و ضریب عبور استنتیجه با مبانی نظری تحقیق سازگار  این  . یابد  قیمت کاالهای وارداتی نیز افزایش می     
نرخ ارز داللت بر این دارد که در اقتصاد ایران درجه عبـور نـرخ ارز در شـرایط ثبـات تـورمی کمتـر از                          

 افـزایش ارزش پـول خـارجی بـر قیمـت            آثـار  کـه    نمـود  اسـتدالل    چنـین  توان  میاز این رو    ،  واحد است 
 درصـد افـزایش ارزش پـول خـارجی بـر            30 آمده حـدود     دست  بهج  و مطابق نتای   شود  میواردات منتقل   

 بر اساس مبانی نظری در شـرایط رقـابتی درجـه عبـور نـرخ ارز بـر قیمـت                     .شود  میقیمت واردات منتقل    
 چنین نتیجه گرفـت کـه چنـین         توان  میواردات واحد بوده و با توجه به ناقص بودن درجه عبور نرخ ارز              

هـای گمرگـی و غیـره        نقـل و محـدودیت     و هـای حمـل     وجود هزینـه   ،البه هر ح  . شرایطی مصداق ندارد  
  . باشدمؤثرد در ناقص بودن درجه عبور نرخ ارز توان می

بـر درجـه   ) ینیمحـیط تـورمی بـاال و پـا       (  تجربی تحقیق حاکی از آن است که شرایط تـورمی          های  یافته
درجه عبـور   در محیط تورمی     آمده   دست  هبکه مطابق نتایج     یطور  به ، داشته است  معنادار تأثیرعبور نرخ ارز    

 در دهـد   آمده نشان مـی دست بهنتایج  .ثبات بوده است  واحد بیشتر از شرایط تورمی با     18/0نرخ ارز به اندازه     
 بـر اسـاس     ،از ایـن رو   . )hinfضریب  ( یابد   کاهش می  -18/0باال کشش قیمت کاالهای وارداتی به میزان         شرایط تورمی 

 در محیط تورمی باال کـشش قیمـت کاالهـای وارداتـی              که نمود استدالل   توان  میق  مدل اقتصادسنجی تحقی  
 افزایش یـک درصـد در نـرخ ارز شـاخص            ازای ه در نتیجه در محیط تورمی باال ب       ، درصد خواهد بود   -48/0

 و این امر داللـت بـر ایـن دارد کـه در صـورت                یابد   درصد کاهش می   48/0بهای کاالهای وارداتی به میزان      
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  درصـد 48/0  یک درصدی پول ملی در مقابل سبد پولی شرکای تجاری شاخص قیمـت واردات بـه انـدازه              تضعیف
 مقـدار  در محیط تورمی پـایین    است   مشخص linfتقاطعی  که از ضریب متغیر      همانطور. افزایش خواهد یافت  

 linf  تقـاطعی بـا توجـه بـه اینکـه ضـریب متغیـر      . درجه عبور نرخ ارز کمتر از شرایط محیط تورمی باال است       
 که میزان درجه عبور نرخ ارز در شرایط تـورمی        نمود استدالل   توان  می  برآورد شده است   09/0معادل   تقریباً
 ،باشـد   کمتـر مـی  27/0 کمتر بوده و نسبت به شرایط تورمی بـاال  09/0 در مقایسه با شرایط ثبات تورمی به اندازه      پایین

 -29/0 معـادل   میـزان درجـه عبـور نـرخ ارز         پـایین ایط تـورمی     کـه در شـر     نمـود  استدالل   توان  میاز این رو    
تقویـت  (  یک درصد افزایش در نـرخ ارز مـؤثر اسـمی         یازا های تورمی پایین به      نتیجه در محیط   ، در باشد  می

  . یابد  درصد کاهش می29/0شاخص بهای کاالهای وارداتی به میزان ) پول داخلی
محیط تورمی باال، محیط تـورمی      ( گانه در شرایط تورمی سه   با توجه به درجه عبور نرخ ارز برآورد شده          

 شـرایط تـورمی بـر درجـه عبـور نـرخ ارز             تـأثیر   چنین نتیجه گرفت که    توان  می )پایین و محیط تورمی     ثبات  با
ایـن  . یابـد   شرایط تورمی میزان درجه عبور نرخ ارز نیز افزایش مـی           که با تشدید   یطور   به ،استنامتقارن بوده   

   .  است سازگار)1391(  کازرونی و همکاران تجربیهای یافته و )2000( تئوری تیلوربا بحث  گیری نتیجه
 پـایین  محیط تورمی باال سبب افزایش درجه عبور نـرخ ارز و محـیط تـورمی                  تئوری تیلور  بر اساس 

کـه کـشورها در    در صـورتی کند   چنین استدالل میوی. شود میموجب کمتر شدن درجه عبور نرخ ارز     
ط تورمی پایین قرار داشته باشند آثار انتقـالی تغییـرات نـرخ ارز بـر سـطح عمـومی قیمـت کاالهـای           محی

کند که در صورت اجرای نظام پـولی معتبـر و            تیلور در ارائه فرضیه خود بیان می      . باشد میداخلی اندک   
ها وارد   انحرافـات تـورمی کـشور      بینـی   پیش تورمی توسط کشورها و      گذاریهدفمناسب نظیر نظام پولی     

عالوه بر این، با قرار گرفتن      . شود  می آن از درجه انتقال اثر نرخ ارز کاسته          تبع  بهنظام تورمی آرام شده و      
در محیط تورمی آرام و در شرایطی که هزینه نهایی تولید در کشورهای صادرکننده کاالهـا و خـدمات                   

 . بر قیمـت کاالهـای داخلـی داشـته باشـد           توان انتظار داشت که تغییرات نرخ ارز آثار کمتری         کاهش یابد می  
های تولید گردیده     در شرایط تورمی آرام تغییرات نرخ ارز منجر به تغییرات کمتری در هزینه             ، دیگر عبارت  به

  .یابد و از این طریق آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی و مصرفی کاهش می
نوبـه خـود اسـتمرار شـرایط         زایش نااطمینانی تورم شـده کـه بـه         سبب اف  معموالًشرایط تورمی باالتر    

 که با افـزایش نـرخ ارز در شـرایط تـورمی بـاال      شود می امر منجر به این اینزند و   تورمی باال را دامن می    
منزلـه وجـود رابطـه        بیشتر افزایش یابد و این به      پایینمقایسه با شرایط تورمی      قیمت کاالهای وارداتی در   

  .باشد ی و درجه عبور نرخ ارز میرایط تورممثبت بین ش
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 کـه کـشورهای   نمودتوان بیان  در مورد تأثیر مثبت هزینه نهایی تولید بر قیمت کاالهای وارداتی می     
 حفـظ سـهم   منظـور  بـه صادرکننده کاالها و خدمات به کشور خودی در واکنش به تغییـرات نـرخ ارز و                 

 ایـن منجـر بـه افـزایش سـطح عمـومی قیمـت کاالهـای            بازاری خود حاشیه سود خود را تعدیل نموده و        
 عالمـت ضـرایب بـرآورد شـده بـا مبـانی نظـری               ، کلـی  طـور   به. شود  میوارداتی برای کشور واردکننده     

  .باشد میسازگار ) 2012( و آگوئری و همکاران) 2010( ، سگلوسکی)2007( شده توسط کارورو ارائه
  

  گیری نتیجهبندی و  جمع. 6
بـر نقـش عـواملی ماننـد قـدرت           نخست دیدگاه   .ؤثر بر نرخ ارز دو دیدگاه وجود دارد       در مورد عوامل م   

 عبور نرخ ارز     درجهبر اساس این دیدگاه     . ورزد  المللی تأکید می    بازاری و تبعیض قیمت در بازارهای بین      
 پـولی   هـای    که مستقل از نظـام     شود  می متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین           از طریق 

 عبور نـرخ ارز را وابـسته بـه     درجه مطرح شده است) 2000( توسط تیلور دیدگاه مقابل که  . کشورهاست
  درجـه بر اساس دیدگاه دوم ارتبـاط بـین         ). 1391کازرونی و همکاران،    (داند    شرایط تورمی کشورها می   

هـا در      بـه افـزایش هزینـه      ها نسبت    صورت است که با افزایش قیمت      به این های تورمی     عبور نرخ ارز و محیط    
نتیجه افزایش نرخ ارز کشورهایی که از تورم باالیی برخوردارند همواره دارای درجه عبور نـرخ ارز بیـشتری                   

  .باشد می عبور نرخ ارز نسبتاً پایین  درجهباشند  اند و در کشورهایی که دارای تورم پایینی می بوده
 عبـور نـرخ ارز       درجـه یط تـورمی موجـب تـشدید         برای آزمون فرضیه تیلور کـه محـ        منظور، به این 

 که با تغییـر رژیـم رفتـار    سوئیچینگ - در این تحقیق با استفاده از مدل مارکوفنخستگردد در گام     می
ابتـدا بـا    . هـای تـورمی اسـتخراج گردیـد         کند محـیط    های مختلف مطالعه می     متفاوت متغیرها را در رژیم    

 تـورم   های بهینه  سپس بر اساس وقفه، تورم تعیین گردید   رین وقفه  آکائیک و شوارتز بهت     استفاده از آماره  
بنـدی شـد کـه        رژیـم تقـسیم    3بر اساس نتایج مدل رفتار تورم در        . بهترین مدل مارکوف انتخاب گردید    

 دلیـل  به نسبت به گذشته افزایش یافته است و       ها  سال که نرخ تورم در آن       استیی  ها  سالرژیم اول شامل    
یی که روند   ها  سالم دوم نیز    یدر رژ . باشند   به تورم باال ناپایدارتر از دو رژیم دیگر می         حساسیت مسئولین 

یی ها  سال رژیم سوم شامل     ،در نهایت . های دیگر است    اند حضور دارند و پایدارتر از رژیم        ثابتی را داشته  
 محیط تورمی باال و     عنوان  بهنتیجه از رژیم اول      در   ،است   است که تورم در آن نسبت به قبل کاهش یافته         

   .است  ده شده محیط تورمی پایین استفاعنوان بهاز رژیم سوم 
 عبـور    درجههای تورمی اثر تقاطعی این متغیرها بر           از محیط  یکبا تعریف دو متغیر مجازی برای هر      

  بـازبودن اقتـصاد و نـرخ ارز مـؤثر اسـمی در قالـب                درجه نهایی شرکای تجاری،      هزینهنرخ ارز به همراه     
 بـودن تـأثیر     معنـادار نتـایج تحقیـق حـاکی از        .  بررسـی شـد    جوسـیلیوس  -انباشتگی جوهانسون   روش هم 
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 عبـور نـرخ ارز در شـرایط عـادی           درجـه کـه    یطـور   بـه  ، عبور نـرخ ارز دارد      درجههای تورمی بر      محیط
بد دهد با افزایش یک درصدی ارزش پول داخلی در مقایـسه بـا متوسـط سـ               که نشان می   باشد  می -30/0

و بـا ثابـت بـودن سـایر متغیرهـا شـاخص بهـای               ) کاهش ارزش پول ارزهـای خـارجی      (ارزهای خارجی   
 بـا افـزایش ارزش واحـد پـول     ، دیگـر عبـارت   به. یابد  درصد کاهش می30/0کاالهای وارداتی به میزان   

ارزهای خارجی هزینه واردات برحـسب پـول داخلـی افـزایش یافتـه کـه در نتیجـه آن قیمـت کاالهـای                      
  . یابد ارداتی نیز افزایش میو

 عبـور نـرخ ارز در        درجـه دسـت آمـده اسـت و در مجمـوع              به -18/0 باال   اثر تقاطعی محیط تورمی   
دهد در محیط تورمی باال با افـزایش    که نشان می   است     رسیده -48/0ال تشدید شده و به      شرایط تورمی با  

 ،یابـد     از حالـت قبلـی کـاهش مـی         ر ارزش پول داخلی شاخص بهای کاالهای وارداتی بیـشت         یک درصد 
  درصـد 088/0 عبور نرخ ارز به میزان   و موجب کاهش درجه  بوده معنادارهمچنین اثر محیط تورمی پایین نیز       

 که در محیط تورمی پایین با افزایش یـک درصـدی ارزش پـول داخلـی شـاخص      ا معنبه این  ،است   شده
 میـزان کـاهش در    حالـت قبـل  بد و در مقایسه بـا دو یا  کاهش می291/0بهای کاالهای وارداتی به میزان     

  .باشد می کمتربهای کاالهای وارداتی 
تـوان   از دیگر متغیرهای مؤثر بر درجه عبور نـرخ ارز مـی            شد که در ادبیات موضوع اشاره       همانطور

. باشد  یمبه درجه بازبودن اقتصاد اشاره نمود که دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر درجه عبور نرخ ارز                  
در تأثیر مستقیم درجه بازبودن اقتصاد بر درجه عبور نرخ ارز انتظار بر ایـن اسـت کـه بـا افـزایش حجـم                         

 شدید نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی و مصرفی انتقال یافته و در نتیجه آن درجـه         های  نوسان تجارت
 توانـد از طریـق     جه بـازبودن اقتـصاد مـی      افزایش در   اما در تأثیرگذاری غیرمستقیم    ،عبور نرخ ارز افزایش یابد    

 و  ای توسط تولیدکنندگان داخلی به کاهش نرخ تورم کمـک نمایـد            افزایش کاالهای وارداتی و سرمایه    
رو نتــایج ایــن مطالعــه ارتبــاط    از ایــن،از ایــن طریــق موجــب کــاهش قیمــت کاالهــای وارداتــی گــردد

کـه بـر اسـاس نتـایج         یطـور   بـه  ،کنـد   ز را تأیید مـی     باز بودن اقتصاد و عبور نرخ ار        درجهغیرمستقیم بین   
 درصـد   23/0 اقتصاد قیمت کاالهـای وارداتـی بـه میـزان             بودن  باز  درجهتحقیق با افزایش یک درصدی      

 بـا   به این معنا کـه     های اقتصادی سازگاری دارد،     تئوریضریب متغیر هزینه شرکای تجاری نیز با        . یابد  کاهش می 
 بـرای داخـل    حفظ حاشیه سود قیمـت کاالهـای وارداتـی   منظور  به خارجی   افزایش هزینه صادرکنندگان  

  .یابد کشور افزایش می
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