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ي  جـه (مبني بر نقش محيط تورمي بـر در  ي تيلور هدف اصلي اين پژوهش بررسي فرضيه
هاي سري زمـاني    عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات) در ايران است. براي اين منظور از داده

) و مدل رگرسيون انتقال ماليم اسـتفاده  Q4:1394-Q1:1367ي ( فصلي اقتصاد ايران طي دوره
 ي عبـور نـرخ ارز بـر    دهد در اقتصاد ايـران درجـه   هاي تجربي تحقيق نشان مي شده است. يافته

ي  خص قيمت واردات در رژيم تورمي باال بيشتر از رژيم تـورمي پـايين  بـوده  و لـذا فرضـيه     شا
ي عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات تحـت   كه درجه طوري گيرد. به تيلور مورد تأييد قرار مي

و براي رژيم تورمي بـاال   091/0و  304/0 مدت و بلندمدت به ترتيب رژيم تورمي پايين در كوتاه
ي تيلور براي اقتصاد ايـران،   بوده است. با توجه به تأييد فرضيه 720/0و  582/0ترتيب معادل  به

تواند تأثير مثبتي بر كاهش آثار انتقالي نرخ ارز به شـاخص قيمـت    هاي كنترل تورم مي سياست
  واردات و در نتيجه ثبات قيمت كاالهاي وارداتي داشته باشد.  

 JEL :E31 ،F41 ،F31بندي طبقه
شـاخص   رگرسيون انتقال ماليم، عبور نرخ ارز، شـاخص قيمـت واردات،  واژهاي كليدي: 

 كننده، اقتصاد ايران قيمت مصرف
  

                                                           
 : تلفن تماسمسئول،  ي نويسنده *. 
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مقدمه -1  
ترين متغيرهاي اقتصاد كالن اسـت كـه تغييـرات آن اقتصـاد را      نرخ ارز يكي از مهم

مـت صـادرات و   دهد. تغييرات نرخ ارز عالوه بر اينكـه بـر مقـدار و قي    تحت تأثير قرار مي
داخلـي در  ها اثر دارد، بر قدرت رقابتي توليدكنندگان  واردات، تراز تجاري و تراز پرداخت

. تغييـرات نـرخ ارز   اسـت  ثرمـؤ هـا   ميزان توليـد بنگـاه  آن  دنبال برابر رقباي خارجي و به
تواند از كانال تغيير قيمت واردات بر سطح قيمت داخلي و در نتيجه تورم اثر بگـذارد.   مي

بنابراين بررسي و تحليل تغييرات نرخ ارز بـر شـاخص قيمـت واردات از اهميـت بـااليي      
برخوردار است. در ادبيات اقتصادي، تأثير نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات به عبـور نـرخ   
ارز معروف است. درصد تغيير قيمت داخلي كاالهاي وارداتي به ازاي يـك درصـد تغييـر    

زاده  شـود (عيسـي  و واردكننده، عبور نـرخ ارز ناميـده مـي   نرخ ارز بين كشور صادركننده 
 ).1394روشن، 

عوامل مؤثر بر عبور نرخ ارز وجود دارد. نخستين ديـدگاه بـر    ي دو ديدگاه در زمينه
نقش عواملي نظير قدرت بازاري و تبعيض قيمـت در بـازار جهـاني تأكيـد دارد. در ايـن      

ي عبـور نـرخ ارز را    ساختار بازار، درجـه  ديدگاه، متغيرهايي مانند كشش قيمتي تقاضا و
ي عبور نرخ ارز را بـه   ) است كه درجه2000(1كنند. ديدگاه ديگر تئوري تيلورتعيين مي

داند. براساس اين ديدگاه، كشورهايي كه از تورم بااليي شرايط تورمي كشورها وابسته مي
و كشـورهايي بـا محـيط    ي عبور نرخ ارز بـاالتر هسـتند   برخوردارند، همواره داراي درجه

مهـديلو،   تـري دارنـد (اصـغرپور و    ي عبور نرخ ارز كمتورمي با ثبات يا تورم پايين، درجه
ي عبـور نـرخ    هاي تورمي و درجـه  آگاهي از چگونگي ارتباط تجربي ميان محيط ).1393

گـذاري   هـا و سياسـت   ريـزي  تواند نقش مؤثري در برنامه ارز به شاخص قيمت واردات مي
ي  مثبتـي ميـان شـرايط تـورمي و درجـه      ي اقتصادي داشته باشد. چنانچه رابطهمقامات 

هـاي مناسـب    عبور نرخ ارز وجود داشته باشد، مقامات پولي و اقتصادي مكلفند سياسـت 
 براي كنترل و كاهش تورم اتخاذ كنند.

دهـد، در اواسـط    گذشته اقتصاد ايـران نشـان مـي    ي سير تحوالت اقتصادي دو دهه
هـا نـرخ ارز نسـبت بـه      نرخ ارز داراي روند با ثبـاتي بـوده و در ايـن سـال     1380 ي دهه
هاي داخلي به شدت در حال تغييـر و   اما قيمت ،هاي داخلي و خارجي تعديل نشده تورم

كـه ايـن درآمـدها     باشـد  مـي نوسان بوده است. علت اين مسأله درآمدهاي هنگفت نفتي 
هـاي انبسـاطي و ايجـاد اشـتغال (از      ستي سياثبات در نرخ ارز شده است. از سوي سبب

هاي پاياني دهـه   سالدر . ه استداشت اي را در پي هاي زود بازده) تورم فزاينده طريق طرح
                                                           
1. Taylor 
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شـده بـه اقتصـاد     هاي اقتصادي تحميـل  تحريمافزايش با كاهش درآمدهاي نفتي،  1380
در نـرخ ارز و  منجر به نوسـانات   انتظارات مردم و نوسانات تورم داخليگيري  ايران، شكل

نـرخ ارز از   عالوه بر اثـر پـذيري مسـتقيم    .ثباتي در اقتصاد كشور شده است در نتيجه بي
كننده و واردات بر تـورم اثـر    از كانال شاخص قيمت مصرف دوبارهتورم، تغييرات نرخ ارز 

اي برخـوردار   بنابراين بررسي عبور نرخ ارز به شاخص قيمت واردات از اهميت ويژه ،دارد
 است.

بخش دوم اين مطالعه به ادبيات موضوع اختصاص دارد كـه در آن مبـاني نظـري و    
شناسـي تحقيـق اختصـاص دارد.     ي تحقيق بيان شده است. بخش سوم بـه روش  پيشينه

است. اين مطالعه با بخـش   برآورد مدل و تجزيه و تحليل آن در بخش چهارم آورده شده
 رسد.ن ميانتهايي كه نتايج و پيشنهادها است به پايا

 
مروري بر ادبيات موضوع -2  
 مباني نظري -2-1

اثر عبور نرخ ارز بر شـاخص قيمـت    ي نخستين مطالعات در حوزه 1970 ي در دهه
هـايي در زمينـه اثـر     تر و بررسـي  اين مطالعات گسترده ي اما بعدها محدوده ،واردات آغاز

. يكـي از اولـين   ته اسـ نرخ ارز بر سطح قيمت توليـدات داخلـي و صـادرات انجـام شـد     
كـه ايـن مطالعـه مبنـاي سـاير       انجـام شـده   1ها در اين حوزه توسط دورنبـوش  پژوهش

نرخ  است. وي در پژوهش خود رابطه ها بودهانتقال نرخ ارز بر قيمت ي مطالعات در حوزه
هاي داخلي برحسب مقدار واردات، جانشيني واردات و ميزان تمركـز بـازار را    ارز و قيمت

ي خود عبور نرخ  )، در مطالعه1997سي قرار داده است. بعدها گلدبرگ و كنتر (مورد برر
ارز ناقص را با استفاده از دو مفهوم كشش قيمت واردات نسبت به نـرخ ارز و عبـور نـرخ    

د كه ده ميند. به اين ترتيب نتايج پژوهش نشان ا هارز به شاخص قيمت واردات نشان داد
اثـر عبـور    ،نرخ ارز، قيمت واردات يك درصد تغييـر كنـد   درازاي يك درصد تغيير  اگر به

و در صورتي كه تغييرات شاخص قيمت واردات است نرخ ارز بر قيمت واردات كامل بوده 
 تر از يك واحد باشد، اين اثر ناقص خواهد بود. كم

ي بر عبـور  گوناگوندهد عوامل كالن  مطالعات تجربي در كشورهاي مختلف نشان مي
دارد. اما توجه به اين مساله حائز اهميت است كه با توجه بـه تمـايز سـاختار    نرخ ارز اثر 

متفاوت است. يكي از متغيرهاي اثرگذار بر  ،اقتصادي، عبور نرخ ارز در كشورهاي مختلف
توانـد بـر   طور غيرمسـتقيم مـي   ي عبور نرخ ارز تورم است. تورم از كانال نرخ ارز بهدرجه

                                                           
1. Dornbusch 
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)، چنانچـه كشـوري   2000تيلـور (  ي ذارد. طبـق فرضـيه  قيمت كاالهاي واداتـي اثـر بگـ   
ي عبـور نـرخ ارز    درجـه آن   درپـي د، كنتورم را اتخاذ  ي هاي پولي محدودكننده سياست

ي عبـور نـرخ ارز، آثـار انتقـالي تغييـرات نـرخ ارز بـر        يابد. بـا كـاهش درجـه    كاهش مي
هاي ت اندك در هزينههاي وارداتي كاهش يافته و تغييرات نرخ ارز منجر به تغييرا قيمت

). براساس مباني نظري بين تورم و عبور نرخ 2013و همكاران،  1شود (شينتاني توليد مي
 ارز رابطه مستقيم وجود دارد.  

يكي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بر قيمت كاالهاي وارداتـي، توليـد ناخـالص داخلـي     
تقاضـا بـراي   دنبال آن  بد، بهكشور واردكننده افزايش يا است. اگر سطح توليد و درآمد در

كاالهاي داخلي و وارداتي افزايش يافته كه به باال رفتن قيمـت كاالهـاي وارداتـي منجـر     
مستقيم برقرار اسـت.   ي بنابراين بين عبور نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي رابطه ،شود مي

است كـه داراي   ي باز بودن اقتصاداز ديگر متغيرهاي كالن اثرگذار برعبور نرخ ارز، درجه
باشد. با افزايش حجـم تجـارت،   ي عبور نرخ ارز مي اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر درجه

عبور نرخ ارز  ي نوسانات نرخ ارز به قيمت كاالهاي وارداتي و مصرفي انتقال يافته و درجه
 ي بـاز بـودن  ي عبور نرخ ارز و درجـه بنابراين بين درجه ،يابدطور مستقيم افزايش مي به

باشـد. امـا در تـأثير    ي مثبت و مسـتقيم برقـرار مـي   اقتصاد در اثرگذاري مستقيم، رابطه
پذيري كاالهاي قابل باز بودن اقتصاد از طريق افزايش ميزان رقابت  يغيرمستقيم، درجه

هاي داخلي و در نهايت كاهش نرخ تـورم  به كاهش سطح عمومي قيمت ،ي داخليمبادله
اي در مقايسه بـا  كه قيمت كاالهاي وارداتي و سرمايه صورتي شود. همچنين درمنجر مي

ي كل به راسـت منجـر بـه    تر باشد، با انتقال منحني عرضهكاالها و خدمات داخلي پايين
مبـاني   ي ). بـر پايـه  1393مهـديلو،  و  گـردد (اصـغرپور  ها و تورم ميكاهش سطح قيمت

قيمي ميان شاخص قيمـت واردات  غيرمست ي نظري تحقيق، انتظار بر اين است كه رابطه
 ي باز بودن اقتصاد وجود داشته باشد.   و درجه

خيـز منبـع بسـيار مهمـي بـراي درآمـدهاي ارزي        صادرات نفتي در كشورهاي نفت
ثبـاتي در   اطمينـاني و بـي  ودن اين درآمدها منجر به بـروز نا ب زا بروناما  ،ندرو مي شمار به

بنـابراين بـا توجـه بـه      ،دشـو  اقتصادي آنها ميهاي  گذاري اقتصاد اين كشورها و سياست
هـاي قيمتـي    تصادفي بودن شوك سويياتكاي زياد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و از 

اطميناني جموعه اين عوامل منجر به بروز نانفت، فضاي اقتصاد كالن تحت تأثير بوده و م
ي عبـور نـرخ    ايش درجهثباتي اقتصاد و فضاي بد اقتصاد كالن منجر به افز شده است. بي

                                                           
1. Shintani 
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شود. با افزايش درآمدهاي نفتي از فضاي نا اطميناني كاسـته شـده و بـه كـاهش      ارز مي
 گردد. عبور نرخ ارز منجر مي

 
 تجربي ي هنپيشي -2-2

ي در رابطه با ميزان عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات گوناگونمطالعات خارجي 
. در ادامه مرور مختصري بـر  استنه محدودتر انجام گرفته و مطالعات داخلي در اين زمي

خود به بررسي نقش محـيط   ي )، در مقاله2016( 1كيخ و لوهيچيبن گيرد.مي انجامآنها 
نـد نتـايج ايـن    ا هكشور پرداخت 63ي عبور نرخ ارز به قيمت واردات براي  تورمي بر درجه

ي عبور نرخ ارز  ي درجهدهد. ارزيابتحقيق وجود دو آستانه و سه رژيم تورمي را نشان مي
ي عبور  د كه كشورهايي با نرخ تورم باالتر، درجهده ميدر هر يك از گروه كشورها نشان 

ميـان عبـور نـرخ ارز بـر      ي )، رابطـه 2016( 2كننـد. كيلـيچ  نرخ ارز باالتري را تجربه مي
با اسـتفاده  هاي وارداتي كشورهاي آمريكا، انگليس، آلمان، ژاپن، كانادا و استراليا را  قيمت

ده اسـت كـه كشـش    مورد ارزيـابي قـرار داده و نشـان دا    3از يك رگرسيون انتقال ماليم
 .  باشد قيمت واردات، نامتقارن مي

اي عبور نرخ ارز به قيمـت واردات در ميـان    )، در مطالعه2014( 4باند و رازافيندرب
ي عبـور   ت كه درجـه خالف ساير مطالعاند. آنها برا هدكركشورهاي منطقه يورو را ارزيابي 

ند كـه عبـور نـرخ ارز مـؤثر در     ا هدهند، نتيجه گرفت نرخ ارز را پايين و نامتقارن نشان مي
د دهـ  شان ميمدت نامتقارن و در بلندمدت كامل است. همچنين نتايج اين مطالعه ن كوتاه

عبور نرخ ارز مؤثر به شدت افـزايش و پـس از    ،و با بروز بحران جهاني 2008كه در سال 
 .ه استن كاهش يافتآ

ميان عبور نرخ ارز و تورم  ي ي خود رابطه )، در مطالعه2013و همكاران ( 5شينتاني
د كـه عبـور نـرخ ارز بـه قيمـت      دهـ  هاي پژوهش آنها نشان مـي  اند. يافته هرا ارزيابي كرد

)، در 2013( 6يابـد. جـين و بجـوي    واردات در شرايط پايين بودن نرخ تورم، كـاهش مـي  
هاي واردات و صـادرات بـه    ي عبور نرخ ارز و واكنش قيمت د به بررسي درجهخو ي مقاله

 ي دهنده هاي پژوهش نشان ند. يافتها هيافته پرداخت تغييرات نرخ ارز در چهار كشور توسعه
هاي واردات و صادرات است. به عبارت ديگـر بـا افـزايش     عبور نرخ ارز نامتقارن به قيمت

                                                           
1. Ben Cheikh and Louhichi 
2. Kili¸ C. 
3. Smooth Transition Pass-through (STP) 
4. Bandt & Razafindrabe 
5. Shintani 
6. Jihene & Bejaoui 
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يابـد و   هاي واردات و صادرات افزايش مي ر نرخ ارز به قيمتي عبو نوسانات نرخ ارز، درجه
 برعكس.

بـه   2اياي با استفاده از روش خودرگرسـيوني آسـتانه  در مطالعه ،)2012( 1لين و وو
ي عبـور نـرخ ارز در تـايوان     ثبـاتي نـرخ ارز و محـيط تـورمي بـر درجـه       بررسي تأثير بي

ي  درجـه  ،ثباتي بـاال ه با انتقال به نظام بيدهد ك ند. نتايج برآورد مدل نشان ميا ختهپردا 
داري بر شـاخص   و محيط تورمي نيز تأثير مثبت و معنياست عبور نرخ ارز افزايش يافته 

ي خود بـه بررسـي    در مطالعه ،)2012( 3بهاي كاالهاي وارداتي دارد. آگوئري و همكاران
كشـور درحـال    37در  ي عبـور نـرخ ارز   ثباتي نرخ ارز و محيط تورمي بر درجـه تأثير بي

ند كه با قرار گـرفتن در محـيط تـورمي آرام،    ا هتوسعه و توسعه يافته پرداخته و نشان داد
ثباتي نرخ ارز در هـر دو گـروه كشـورها تـأثير     و بي بديا ميي عبور نرخ ارز كاهش  درجه

ن هـاي تجربـي ايـ   دار بر قيمت كاالهاي وارداتي دارد. عالوه بر ايـن، يافتـه   مثبت و معني
مطالعه داللت بر تأثيرگذاري مثبت شكاف توليد ناخالص داخلي حقيقي و نـرخ مـؤثر ارز   

ي خود اثـر عبـور نـرخ ارز بـر     )، در مقاله2010( 4بر قيمت كاالهاي وارداتي دارد. جفري
كـه   كـرده اسـت  هاي مصرفي اقتصاد پاكستان را مورد ارزيابي قرار داده و پيشنهاد قيمت

كننده در پاكسـتان بسـيار پـايين (نزديـك صـفر)      قيمت مصرف عبور نرخ ارز بر شاخص
هاي نـرخ ارز بـر قيمـت صـادرات و واردات در      ) به بررسي اثر تكانه2008( 5. دوآساباشد

هـاي نـرخ ارز اثـر مهمـي بـر قيمـت        كه شـوك  كرده استو بيان   كشور مالزي پرداخته
ي مـورد مطالعـه نـاقص    هـا  ن عبور نرخ ارز در ايـن كشـور در سـال   همچنيواردات دارد، 

كشـور   24ي خود اثر نرخ ارز بر قيمت واردات در )، در مطالعه2005( 6برهوميباشد.  مي
ي عبـور   دهد كه درجـه . نتايج تخمين مدل نشان ميدرحال توسعه را بررسي كرده است

ي عبـور   نرخ ارز در بلندمدت بين كشورهاي مورد بررسي متفاوت بـوده و تفـاوت درجـه   
هاي نرخ ارزمتفاوت، موانع تجاري و  اين گروه از كشورها به عواملي نظير رژيم نرخ ارز در

ي خود عبـور نـرخ ارز   )، در مطالعه2003( 7هاي تورمي متفاوت بستگي دارد. رولندرژيم
ي اقتصـاد كلمبيـا را   كنندهبر شاخص قيمت واردات، شاخص قيمت توليدكننده و مصرف

اثـر انـدكي   نرخ ارز ناقص است. يك شوك در نرخ ارز كه عبور  هو نشان داد كردهبررسي 

                                                           
1. Lin and Wu 
2. Threshold Auto Regressive (TAR)  
3. Aguerre et al. 
4. Jaffri 
5. Duasa  
6. Barhoumi 
7. Rowland 
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ي عبـور  )، عوامل مؤثر بر درجه2002هاي مصرفي و تورم دارد. كامپا گلدبرگ ( بر قيمت
دهد، عبـور نـرخ    اند. نتايج مطالعه نشان مي دهكررا بررسي  OECDنرخ ارز در كشورهاي 

   مدت دارد.وتاهارز در بلندمدت بر كاالهاي وارداتي اثر بيشتري نسبت به ك
عبـور نـرخ ارز بـر شـاخص قيمـت واردات بـا        ي ي داخلي در حـوزه  تاكنون مطالعه

جربـي  استفاده از مدل رگرسيوني انتقال ماليم انجام نشـده اسـت. در ادامـه مطالعـات ت    
ي عبور نـرخ ارز بـر    )، درجه1396د. مصباحي و همكاران (شوداخلي به اختصار مرور مي

نـد.  ا هثباتي درآمدهاي نفتي مـورد ارزيـابي قـرار داد    أكيد بر نقش بيقيمت واردات را با ت
ي عبـور نـرخ ارز بـه قيمـت      دو رژيـم بـراي درجـه   كـه  د ده مينتايج اين مطالعه نشان 

ي عبور نرخ ارز در هر دو رژيـم بـيش از واحـد     كاالهاي وارداتي ايران وجود دارد و درجه
ر عالمـت و انـدازه تـأثير نامتقـارني بـر      ثباتي درآمدهاي نفتـي از نظـ   است. همچنين بي

ي عبـور   ي عبور نرخ ارز دارد، اما در هر دو رژيم منجر به افـزايش درجـه   هاي درجه رژيم
)، در پژوهش خود تأثير محـيط تـورمي بـر    1394شود. اصغرپور و همكاران ( نرخ ارز مي

نـد.  ا هبي قـرار داد انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات در ايران را مورد آزمون تجر
انتقـال نـاقص نـرخ ارز بـه شـاخص قيمـت        ي حاكي از وجود رابطـه  آنها ي نتايج مطالعه

دهـد، در سـطوح تـورمي بـاال و متوسـط، ميـزان        واردات است. همچنين نتايج نشان مي
يابد. اين ميزان در سطوح تـورمي  انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قيمت واردات افزايش مي

خـود   ي )، در مقاله1394ز سطوح تورمي متوسط است. حيدري و احمدزاده (تر ا باال، كم
اند. نتايج مطالعه نشـانگر آن اسـت    دهكرها را بررسي قيمت ي اثر تغيير نرخ ارز بر زنجيره

هـا از  قيمت  ي ها ناقص بوده و هرچه در زنجيرهكه اثر تغييرات نرخ ارز در زنجيره قيمت
شـود. در پـي   تـر مـي   كننده حركت شود، ايـن اثـر كـم    طرف واردكننده به سوي مصرف
كنند كه قيمت كاالهـاي  اي تغيير ميهاي نسبي به گونه افزايش نرخ ارز در ايران، قيمت

يابـد. اصـغرپور و مهـديلو    وارداتي نسبت به كاالهاي ساخت داخل افزايش بيشـتري مـي  
يـك محـيط تـورمي را    ي عبور نرخ ارز بر قيمـت واردات ايـران در   )، تأثير درجه1393(

ي عبور نرخ ارز در ايران ناقص  د كه درجهده ميند. نتايج اين تحقيق نشان ا هدكرمطالعه 
د. نـ ي عبور نرخ ارز بر قيمت واردات دارهاي تورمي تأثير نامتقارن بر درجهاست و محيط

ي باز بودن اقتصاد به ترتيـب  ي نهايي شركاي تجاري و درجههزينه هايهمچنين متغير
تأثير مثبت و منفي بـر شـاخص قيمـت كاالهـاي وارداتـي دارنـد. مهرابـي بشـرآبادي و         

)، تأثير نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت صادرات و واردات در ايـران و  1390همكاران (
ي عبور نـرخ ارز  دهد درجه ي عبور نرخ ارز را بررسي كردند. نتايج نشان ميتعيين درجه

نرخ ارز در توضيح نوسانات قيمت صادرات نسبت بـه قيمـت    در اقتصاد ايران ناقص و اثر
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 ميـزان  ي خـود نحـوه و   )، در مطالعـه 1386خوشـبخت و اخبـاري (  واردات بيشتر است. 
هاي قيمت مصرف كننده و واردات را مورد بررسي قرار  شاخص به ارز نرخ تغييرات انتقال

 شاخص از بيشتر واردات قيمت شاخص بر ارز نرخ تغييرات انتقال ند كها هداد و نشان داده
 شـاخص  بـر  ي پول عرضه تغييرات انتقال ميزان ديگر سوي كننده است. از قيمت مصرف

 باشد.مي واردات قيمت شاخص از بيشتر و تر سريع كننده مصرف قيمت
شده بخشي از مطالعات خـارجي و داخلـي مـرتبط بـا موضـوع ايـن        مطالعات اشاره

مثبـت   ي رابطـه  ي دهنـده  شده نشان طالعات خارجي انجامطور كلي م باشد. به تحقيق مي
باشـد. در ايـن مطالعـات     ي عبور نرخ ارز به قيمت واردات مي ميان محيط تورمي و درجه

بـه  نـرخ ارز  قص نـا د. نتايج مطالعات داخلـي، عبـور   شو ) تأييد مي2000ي تيلور ( رضيهف
در كـه  دهد  تجربي نشان مي هاي مطالعات د. همچنين يافتهكن قيمت واردات را تأييد مي

يابد و برعكس. براساس مبـاني   ي عبور نرخ ارز كاهش مي هاي تورمي پايين، درجه محيط
ي عبور نرخ ارز در اقتصاد ايران مبهم است. بر مبنـاي   نظري تأثير محيط تورمي بر درجه

اس ي عبور نـرخ ارز تـأثير مثبـت دارد، امـا براسـ      محيط تورمي بر درجه ،ي تيلور فرضيه
ي تيلور در اقتصاد ايران صـادق اسـت. بـا افـزايش      عكس فرضيه ،برخي مطالعات داخلي

رود كـه ايـن    يابد و قيمت كاالهاي وارداتي هم باال مـي  تورم، انتظارات تورمي افزايش مي
تمايـل بـه   آن  دنبـال  شـود و بـه   مسأله موجب فشار رو به پايين بر قدرت خريد مردم مي

سـود   ي لذا فروشندگان داخلي مجبورنـد، حاشـيه   ،يابد مي كنندگان كاهش خريد مصرف
هاي تورمي بـاال، تغييـرات نـرخ ارز بـه شـاخص       بنابراين در محيط ،خود را كاهش دهند

 ي توانـد نحـوه   بنابراين نتـايج تجربـي مـي    ،شود تر منتقل مي قيمت كاالهاي وارداتي كم
نـد (اصـغرپور و همكـاران،    كي عبور نرخ ارز را مشخص  اثرگذاري محيط تورمي بر درجه

1394.(  
دهـد، نوسـانات نـرخ ارز منجـر بـه       بررسي شواهد تجربي در اقتصاد ايران نشان مي

شود. به عبارت ديگر نـرخ تـورم تحـت تـأثير نوسـانات نـرخ ارز تغييـر         تغييرات تورم مي
كند. از سوي ديگر با توجه به اينكه اقتصاد ايـران سـطوح مختلـف تـورمي را تجربـه       مي
ي عبـور نـرخ ارز) در    ، بنابراين چگونگي رابطه بين نرخ ارز و قيمت واردات (درجـه  دهكر

ي تيلـور،   سطوح مختلف تورمي سئوال اساسـي تحقيـق حاضـر اسـت. براسـاس فرضـيه      
تأثير شرايط تورمي بوده و در صورت تأييد اين فرضيه بـراي    ي عبور نرخ ارز تحت درجه

گذاران اقتصادي قابل ارائـه اسـت و از    براي سياست اقتصاد ايران، داللت سياستي مفيدي
دنبـال   رو بررسي اين موضوع حايز اهميت خواهـد بـود. بـه عبـارتي ايـن مطالعـه بـه        اين

ي عبور نرخ ارز بـر قيمـت واردات در    پاسخگويي به اين سئواالت اساسي است كه، درجه
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شود.  تأييد يا رد مي ي تيلور در اقتصاد ايران سطوح مختلف تورمي چگونه است و فرضيه
دن متغير انتقال در قالب يك مدل رگرسيون انتقـال  كربراي اين منظور پس از مشخص 

 شود.  به بررسي عبور نرخ ارز پرداخته مي ،1ماليم
ميـان شـاخص    ي بيشتر مطالعات داخلي با در نظر گرفتن الگوهـاي خطـي، رابطـه   

گيري الگوهاي رگرسيون خطـي، عبـور   كار قيمت واردات و عبور نرخ ارز را بررسي و با به
است. الگوهاي خطي عبور نرخ ارز، تنها بـه  نرخ ارز به شاخص قيمت واردات آزمون شده 
 بـاوجود پـردازد.  هاي مختلـف تـورمي مـي   بررسي عبور نرخ ارز بدون در نظرگرفتن رژيم

ـ   سادگي برآورد الگوهاي خطي، آنها داراي محدوديت رآورد هايي مانند عـدم توانـايي در ب
باشد. وجه تمايز اين مطالعه، بررسي اثر عبور نرخ ارز روابط پوياي مركب از چند جزء مي
كارگيري يـك مـدل انتقـال     هاي تورمي متفاوت با به بر شاخص قيمت واردات تحت رژيم

متغير انتقال تورم، به بررسي  در نظر گرفتنماليم غيرخطي است. در اين پژوهش ضمن 
ي باز بودن اقتصاد و توليدناخالص داخلي پرداختـه شـده كـه     درجه اثر درآمدهاي نفتي،

هاي مختلف تورمي با  اثرات اين متغيرها را تحت رژيمكشور، اي در داخل  تاكنون مطالعه
 يك مدل انتقال ماليم بررسي نكرده است.در نظر گرفتن 

 
شناسي تحقيقروش -3  

، به منظور تعيين عبور نـرخ  )2005ي گلدبرگ و كمپا ( در اين تحقيق پيرو مطالعه
 شود. ارز به شاخص قيمت واردات مدل رگرسيون خطي به شرح ذيل در نظر گرفته مي
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، شاخص قيمت واردات بـراي كشـور و متغيرهـاي توضـيحي     pimي فوق در معادله
 cpiرسـمي)،   غيـر  ر(نـرخ ارز بـازا   ex(توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت)،  gdpشامل 

ي بـاز بـودن اقتصـاد)     (درجه od(درآمدهاي نفتي) و  oil)، كننده (شاخص قيمت مصرف
انـد. در   باشد. همچنين تمامي متغيرهـا بـه صـورت لگـاريتمي در نظـر گرفتـه شـده       مي

مـدت ميـان نـرخ ارز و شـاخص      نشان دهنده رابطه كوتـاه  رگرسيون خطي،  ي معادله
مدت قيمـت واردات نسـبت    كشش كوتاه ه عبارت ديگر، ضريب قيمت واردات است. ب

دهد. عبور نرخ ارز در بلندمـدت از   مدت) را نشان مي به نرخ ارز (يعني عبور نرخ ارز كوتاه
وقفـه   Pفـوق،   ي د. در معادلـه شـو  ) محاسـبه مـي  1( ي جمع ضرايب نـرخ ارز در رابطـه  

                                                           
1. Smooth Transition Regression model (STR) 
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زيـر   ي از بودن اقتصاد براساس رابطهي ب ) درجه2( ي متغيرهاي توضيحي است. در رابطه
 :است  محاسبه شده

)2( t t
t

t

X IM
OD

GDP
�

�  

توليد ناخالص داخلي بـه   GDPtارزش واردات و  IMtارزش صادرات،   Xtكه در آن، 
رگرسـيون   ي قيمت ثابت است. در اين بخش به منظـور ارزيـابي عبـور نـرخ ارز، معادلـه     

مقالـه كلـيچ    بـه دنبـال  ي حاضـر   د. در مطالعـه شـو  خطي به شكل غيرخطي تعميم مـي 
اي در عبـور نـرخ ارز، از رگرسـيون    هاي غيرخطي آسـتانه  بررسي پويايي براي)،  2015(

غيرخطـي انتقـال   شود كه در زيـر الگـوي رگرسـيون     غيرخطي عبور نرخ ارز استفاده مي
 ماليم ارائه شده است:
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 دارد. ايـن هاي غيرخطي را دربـر  ت كه پوياييتابع انتقال اس G(0))، 4ي (در معادله
بـرداري از   د. همچنين شو و يا به صورت نمايي انتخاب ميتابع يا به صورت لجستيك 
نيـز   و  ، ، ، و دباشـ دار ايـن متغيرهـا مـي   دير وقفـه متغيرهاي توضـيحي و مقـا  

ترتيب بردار ضرايب بخش خطي، بردار ضرايب بخش غيرخطي، پارامتر شيب (پـارامتر   به
شـوند. متغيـر انتقـال     انتقال)، پارامتر وضعيت (سطح آستانه) و متغير انتقال ناميـده مـي  

صـورت   )، شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي و به1( ي معادله
ست. به عبارت ديگر، عبور نرخ ارز به شـاخص قيمـت واردات،   ادر نظر گرفته شده 

اطالعات آمـاري ايـن مطالعـه از      تماميشود.  تحت دو رژيم باال و پايين تورم بررسي مي
ــري   داده ــات س ــك اطالع ــلي بان ــاي فص ــي دوره ه ــزي ط ــك مرك ــاني بان ــانيزم  ي زم

1367:Q1-:Q4  است.  استخراج شده 
 

هاي تجربي يافته -4  
د. نخسـتين گـام در بـرآورد    شوطالعه نتايج تخمين مدل ارائه مين بخش از مدر اي

كـار رفتـه در    هاي بهينه براي متغيرهاي بهيك مدل رگرسيون انتقال ماليم، تعيين وقفه
بـه كـار    3و حنان كـوئين  2، شوارتز1باشد. براي اين امر عموما معيارهاي آكائيكمدل مي

                                                           
1. Akaike Criterion 
2. Schwarz Criterion 
3. Hannan-Quinn Criterion 
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ي بهينه بـراي متغيرهـاي توضـيحي مـدل     ئيك، وقفهشوند. براساس معيار آكا گرفته مي
ي بهينه پس از تعيين وقفه STRاست. گام بعدي در برآورد يك مدل تعيين شده 4مقدار

باشد. با توجه به اينكـه  ي غيرخطي ميان متغيرها ميمتغيرهاي مدل، آزمون وجود رابطه
ات تحت محـيط تـورمي   ي عبور نرخ ارز به قيمت وارد هدف از اين مطالعه، تعيين درجه

بـراي متغيـر    هاي مختلف تورم، وقفه مناسـب  بنابراين در اين مرحله از ميان وقفه ،است
اسـت.   ، ارائه شـده 1د. نتايج برآورد اين مرحله از تحقيق در جدول شو انتقال، انتخاب مي

عنـوان متغيـر انتقـال     كننده به كه متغير شاخص قيمت مصرف دهد زماني نتايج نشان مي
ي شود. همچنـين وقفـه   صفر مبني بر خطي بودن مدل رد مي ي شود، فرضيه خاب ميانت

ترين متغير انتقال براي مدل حاضر است. كننده، مناسباول متغير شاخص قيمت مصرف
الگوي پيشنهادي مناسب بـراي متغيـر انتقـال مـذكور، مـدل رگرسـيون انتقـال ماليـم         

LSTR1 باشد.با يكبار تغيير رژيم مي 
 

 . نوع مدل و متغير انتقال1 جدول
مدل 

پيشنهادي
ارزش احتمال 

 F2آماره 
ارزش احتمال 

 F3آماره 
ارزش احتمال 

 F4آماره 
ارزش احتمال 

 Fآماره 
متغير انتقال

LSTR1 0007436/0 0007303/0 00020035/0 005203/0 Lcpi(t) 
LSTR1 001179/0 00053002/0 0001698/0 0045016/0 Lcpi(t-1)* 

LSTR1 0053281/0 0001095/0 0067369/0 05546/0 Lcpi(t-2) 

LSTR1 019817/0 00000215/0 046917/0 04834/0 Lcpi(t-3) 

LSTR1 031711/0 000000122/0 02034/0 047968/0 Lcpi(t-4) 
 

-ي بعد تخمين پارامترهاي مدل با استفاده از مقادير اوليه و الگوريتم نيـوتن مرحله
است. مقادير نهايي تخمـين   گزارش شده 2ايج آن در قالب جدول باشد، كه نترافسن مي

متغيـر انتقـال    ي و براي پـارامتر آسـتانه   97703/1) زده شده براي پارامتر يكنواختي (
بنابراين تابع انتقال به صـورت   ،باشدمي 41403/2برابر  cكننده)،  (شاخص قيمت مصرف

 ذيل خواهد بود:
)5( G( / , / ,cpi ) ( exp{ / (cpi / )})t t

�� � � �� �
11 97703 2 41403 1 1 97703 2 414031 1 

) و با توجه به ايـن نكتـه كـه در    2همچنين براساس نتايج گزارش شده در جدول ( 
توان در دو حالت تفسير ) را مي1است، لذا معادله (  G=1و در رژيم دوم  G=0رژيم اول 

 نوشت:) را 6معادله (توان د. بنابراين براي رژيم اول ميكر
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)6( Lpim = / + / Lcpi + / 1Lgdp + / Lod +t t t t
/ Lex - / Lex + / Lex - / 1Loilt t- t- t

3 72562 1 6564 0 4897 0 21974
0 30414 0 33840 0 61628 0 201812 3

 

  توان نوشت:مي براي رژيم دوم

)7( 
Lpim = / / Lcpi + / Lcpi + / Lgdpt t t- t

+ / Lod - / Lod + / Lex + / Lext t- t t-
- / Lex + / Lex - / Loilt- t- t

�2 20637 0 61776 0 97182 0 012614
0 64935 0 71409 0 09061 0 693371 1

0 6801 0 61628 0 085952 3

 

 
 . نتايج تخمين مدل2جدول 

 t-stat p-value بيضر ريمتغ
 يخط بخش

CONST 72562/3 5687/5 0000/0 
LODt 21974/0 8666/1 0663/0 

LGDPt 48971/0 7129/2 0084/0 
LCPI(t) 6564/1 2121/3 0020/0 
LEXt 30414/0 6690/1 0992/0 

LEXt-2 33840/0- 5003/2- 0146/0 
LEXt-3 61628/0 3443/2 0220/0 
LOilt 20189/0- 9230/1- 0589/0 

 يرخطيغ بخش
CONST 51925/1- 0514/2- 0441/0 
LGDPt 24843/0 3265/2 0226/0 
LODt 42961/0 0319/2 0468/0 

LODt-1 71409/0- 7844/1- 0791/0 
LCPIt 03864/1- 0802/3- 0030/0 

LCPIt-4 97182/0 3689/2 0211/0 
LEXt 21353/0- 8045/1- 0751/0 

LEXt-1 69337/0 9860/1 0500/0 
LEXt-2 34170/0- 9849/1- 0508/0 
LOilt 11594/0 755/1 0838/0 

Gamma 97703/1 6322/2 0106/0 
C 41403/2 5004/7 0/0000 

Adjusted R2: 81/0 ,  AIC:- 77/5 , SC: 97/4- , HQ: 45/5-  
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هـاي   )، نتايج عبور نرخ ارز نامتقارن به شاخص قيمت واردات تحت رژيم3ول (در جد
ي  شـده در مطالعـه   است. با توجه بـه اينكـه مـدل بـرآورد     پايين و باالي تورم ارائه شده

 باشد، بنابراين اثرات عبور نرخ ارز نامتقارن خواهد بود. مي LSTR1حاضر از نوع 
 

 ه شاخص قيمت واردات تحت دو رژيم تورمي. عبور نرخ ارز نامتقارن ب3جدول 
 بلندمدت مدتكوتاه رژيم

 09061/0 30414/0 رژيم تورمي پايين
 72016/0 58202/0 رژيم تورمي باال

 
ي  هاي تحقيق، اثر عبور نرخ ارز به شـاخص قيمـت واردات (درجـه   با توجه به يافته

و در  30414/0مـدت  كوتـاه تحت رژيم تورمي پايين در  ،عبور نرخ ارز بر قيمت واردات)
است. همچنين، عبور نـرخ ارز بـه شـاخص قيمـت واردات در رژيـم       09061/0بلندمدت 

اسـت. براسـاس    72016/0و  58202/0مدت و بلندمدت به ترتيـب  بااليي تورم در كوتاه
ي عبور نرخ ارز به شـاخص قيمـت واردات در رژيـم تـورمي بـاال       هاي تحقيق درجه يافته

بيشتر است. نتايج ايـن تحقيـق، مطـابق نتـايج اصـغرپور و       ،ورمي پاييننسبت به رژيم ت
 ي ي عبـور نـرخ ارز بـا محـيط تـورمي رابطـه       درجـه  كه دهد )، نشان مي1390مهديلو (

ي عبـور نـرخ ارز بـه قيمـت      مستقيم دارد. به عبارت ديگر، در رژيم پايين تـورم، درجـه  
ر نرخ ارز بـه شـاخص قيمـت واردات    ي عبو واردات كم است و در رژيم تورمي باال، درجه

ر را بـراي  تـوان تئـوري تيلـو   يابد. همچنين با توجه به نتايج اين مطالعـه مـي   افزايش مي
 د.  اقتصاد ايران تأييد كر

هاي  با توجه به نتايج ارائه شده، در هر دو رژيم توليد ناخالص داخلي و سطح قيمت
ها مطـابق   واردات بوده و اين يافته دار بر شاخص قيمت داخلي داراي تأثير مثبت و معني

داراي تـأثير مثبـت و    ،G=0ي بـاز بـودن اقتصـاد در رژيـم      انتظار تئوريك است. درجـه 
. باشـد  مـي بر شاخص قيمت واردات  دار معنيداراي اثر منفي و  G=1دار و در رژيم  معني

ي بـاز   جـه عبارت ديگر، وقتي اقتصاد در يك محيط تورمي پايين قرار دارد، افزايش در به
كـه اقتصـاد    د. در مقابل زمانيشو ه افزايش شاخص قيمت واردات ميبودن اقتصاد منجر ب

ي باز بـودن اقتصـاد منجـر بـه كـاهش       در يك محيط تورمي باال قراردارد، افزايش درجه
)، در هـر دو رژيـم درآمـدهاي    2شود. براساس نتـايج جـدول (   شاخص قيمت واردات مي

داري دارد. به عبارت ديگر افـزايش   منفي و معني ي رابطه ،نفتي با شاخص قيمت واردات
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بنـابراين افـزايش    ،دشـو  درآمدهاي نفتي منجر به كاهش نا اطميناني فضاي كشـور مـي  
. دهـد  را كـاهش مـي  ثباتي اقتصادي شاخص قيمت واردات  درآمدهاي نفتي با كاهش بي

ا تحليل اين قسمت ابتد باشد. درارزيابي مدل ميي  مرحلهي بعد از تخمين مدل،  مرحله
د. با توجه به تابع لجستيك مربوط به تغييـر رژيـم در نمـودار    شوگرافيكي مدل ارائه مي

هاي اول و دوم را براي الگوي انتقال بين رژيم ي تغيير رژيم و نحوه ي توان لحظهمي ،)1(
 د.  كربرآورد شده مالحظه 

 
 . تابع انتقال لجستيك1نمودار 

 
ها به بررسي خطاهاي احتمـالي  فيكي مدل، از طريق برخي آزمونپس از تحليل گرا

شود. نخستين آزمـون در ايـن بخـش، آزمـون     تخمين مدل نيز پرداخته ميي  مرحلهدر 
وقفـه بـه    8، بـا لحـاظ   Fآزمون  ي است. ارزش احتمالي آماره بستگي همعدم وجود خود 

و  3010/0، 1046/0، 2045/0، 1434/0، 1834/0، 2062/0، 1027/0ترتيـب برابـر بـا    
صـفر ايـن آزمـون مبنـي بـر عـدم وجـود         ي كه بر عدم رد فرضيه ،برآورد شده 5119/0

لـذا مـدل تخمـين زده شـده داراي مشـكل خـود        ،داردداللـت   بسـتگي  همخطاي خود 
غيرخطي در  ي باشد. آزمون دوم در اين مرحله، آزمون باقي نماندن رابطه نمي بستگي هم

پسـماندهاي مـدل    بـراي   Fي آزمـون  شد. ارزش احتمـالي آمـاره  با پسماندهاي مدل مي
ي صـفر مبنـي بـر عـدم وجـود رابطـه       ي برآورد شده است. بنابراين فرضـيه  34/0مقدار 

شود. آزمون سوم، بررسـي ثابـت بـودن    غيرخطي اضافي در سطح اعتماد مناسبي رد نمي
ايـن آزمـون بـراي     F ي باشد. كه ارزش احتمال آمـاره  هاي مختلف ميپارامترها در رژيم

بـرآورد شـده اسـت نشـان      029/0و  0055/0، 0224/0ترتيب  به H3و  H1 ،H2فروض 
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بنـابراين ضـرايب متغيرهـا در بخـش      ،شـود صفر اين آزمون رد مي ي د كه فرضيهده مي
ي عبور نرخ  توان استدالل كرد كه درجه خطي و غيرخطي يكسان نيستند و از اين رو مي

دار نامتقارن بوده و اندازه  طور معني ت در دو رژيم تورمي باال و پايين بهارز بر قيمت واردا
ي  دار از درجـه  طور معنـي  ي عبور نرخ ارز بر قيمت واردات در محيط تورمي باال به درجه

هـاي نهـايي در   ات در محيط تورمي پايين بيشتر است. آزمونعبور نرخ ارز بر قيمت وارد
كه به ترتيب براي بررسـي   Jarque-Beraو آزمون  ARCH-LMهاي اين بررسي، آزمون

رود.  براساس آزمون ها به كار ميها و نرمال نبودن باقيماندهخطاهاي ناهمساني واريانس
ARCH-LM،  هـاي  ارزش احتمالي آمـارهF  3492/0و  3311/0بـه ترتيـب برابـر     و 

مبنـي بـر عـدم وجـود     صـفر   ي هـا فرضـيه  براساس نتايج اين آزمـون است.  برآورد شده
شـود.  ناهمساني واريانس مشروط به خودرگرسيوني در سـطح اعتمـاد مناسـبي رد نمـي    

كـه بـر ايـن     ،است برآورد شده Jarque-Bera  ،59/0آزمون   ي همچنين ارزش آماره
بنابراين با توجه  كرد،توان رد صفر مبني بر نرمال بودن پسماندها را نمي ي اساس فرضيه

 باشد.مدل غيرخطي تخمين زده شده از نظر كيفي قابل قبول مي ،ارائه شده به نتايج
 

گيري و پيشنهادها نتيجه -5  

مـدت و  هاي كالن يك كشور در كوتـاه گذاريتحليل عبور نرخ ارز بر مسير سياست
هاي  ي عبور نرخ ارز و واكنش آن به محيط بلندمدت بسيار اثرگذار است. آگاهي از درجه

هاي ارزي مناسب كمـك   گذاران اقتصادي جهت اتخاذ سياست به سياست تورمي مختلف
د. اقتصاد ايران به شدت وابسته به درآمدهاي ارزي صادرات نفتي است و تغييـرات  كن مي

اي  اي و سـرمايه  تواند از طريق واردات كاالهاي مصـرفي، واسـطه   و نوسانات قيمت ارز مي
ين مطالعه، به بررسي اثرات عبور نرخ ارز تحـت  تأثير قرار دهد. در ا اقتصاد كشور را تحت

ي تيلـور مـورد    تورمي بر شاخص قيمت واردات پرداختـه شـده و در انتهـا فرضـيه     رژيم
)، 1390هاي تحقيـق، مطـابق نتـايج اصـغرپور و مهـديلو (      است. يافته بررسي قرار گرفته

د. به عبارت ديگر، ي عبور نرخ ارز با محيط تورمي رابطه مستقيم دار دهد درجه نشان مي
ي عبـور نـرخ ارز بـه قيمـت واردات كـم اسـت و بـرعكس.         در رژيم پايين تـورم، درجـه  

 تأييـد توان تئوري تيلور را براي اقتصـاد ايـران   همچنين با توجه به نتايج اين مطالعه مي
تـر از   نمود. در هر دو رژيم تورمي، افزايش يك درصدي در نرخ ارز منجر به افـزايش كـم  
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ـ    است، لـذا درجـه   شاخص قيمت واردات در بلندمدت شده يك واحد  ري عبـور نـرخ ارز ب
 شاخص قيمت واردات در اقتصاد ايران اثر ناقص دارد.  

ي انتقال نرخ ارز به شـاخص   با توجه به اينكه محيط تورمي ارتباط مستقيم با درجه
كـاهش آثـار    مثبتـي بـر   تـأثير تواند   هاي كنترل تورم مي قيمت واردات دارد، لذا سياست

ي وارداتي داشته باشد. از انتقالي نرخ ارز به قيمت واردات و در نتيجه ثبات قيمت كاالها
پـذيري   توانـد بـه افـزايش قـدرت رقابـت      ها مـي  كنترل سطح عمومي قيمت ،سوي ديگر

كاالهاي داخلي، افزايش سطح توليد داخلـي و كـاهش واردات كاالهـاي مصـرفي كمـك      
ي باز بودن اقتصاد در شرايط تورمي بـاال (پـايين)،    اينكه درجه ند. همچنين با توجه بهك

اثرات منفي (مثبت) بر شاخص قيمت واردات دارد، لذا كنتـرل تـورم از ايـن منظـر هـم      
دنبال خواهد داشت. زيرا با كنترل تورم و افزايش آزادي تجـاري، شـاخص    اثري مثبت به

يش آزادي تجاري، انتقال دانـش فنـي   يابد. از سوي ديگر، با افزا قيمت واردات كاهش مي
يابـد كـه در نهايـت منجـر بـه       از كشورهاي خارج به داخل و رقابت جهاني افـزايش مـي  

د. براساس نتايج تحقيق شو در نتيجه كاهش قيمت واردات ميهاي توليد و  كاهش هزينه
 ي عبور نرخ ارز برقيمـت واردات در محـيط تـورمي بـاالتر در     مبني بر بيشتربودن درجه

تر، افزايش نرخ ارز در شرايطي كه اقتصاد در سطح تـورمي   مقايسه با محيط تورمي پايين
تواند از طريق افزايش شديدتر قيمت واردات، در نهايت موجب افـزايش   باالتري است، مي

هاي توليد شود و از اين منظر خود منجر به تورم باالتر گردد كـه  ايـن امـر     بيشتر هزينه
دليـل افـزايش    ديگـر بـه   سويبتي صادرات را كاهش خواهد داد و از در نهايت قدرت رقا

توليد را در بلندمدت كاهش خواهد  ،اي اي و سرمايه                   شديد قيمت واردات كاالهاي واسطه
داد كه با كاهش درآمد ملي و اشتغال در كشـور همـراه خواهـد بـود. از ايـن رو توصـيه       

كنترل تـورم   حقيقتد. در هاي مناسب، تورم را كنترل كن شود دولت با اتخاذ سياست مي
افـزايش قـدرت    سـبب ي عبور نرخ ارز است كه خود  سياست مناسبي براي كاهش درجه

ديگـر افـزايش نـرخ ارز در سـطوح تـورمي پـايين اثـرات         سـوي رقابتي خواهد شـد و از  
ورمي شديدتري در قيمت واردات نخواهد داشت. اين در حـالي اسـت كـه در شـرايط تـ     

باالتر، افزايش نرخ ارز اثرات شديدتري بر قيمت واردات خواهد داشت. همچنين با توجـه  
شـود كـه    معكوس درآمـدهاي نفتـي و شـاخص قيمـت واردات، توصـيه مـي       ي به رابطه

توانـد درآمـدهاي    زيرا يك شوك نفتـي منفـي مـي    ،وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد
 د.شو منجر به افزايش شاخص قيمت واردات ميكه اين امر  ،دهد مينفتي را كاهش 
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