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  چكيده
از  يكيرا پشت سرنهاده است.  يارز راتيياز تغ يتجربه عمده و پرسرعت ريدهه اخ يط رانياقتصاد ا
 ميمهم است كه كاهش عظ نيپاسخ به ا ر،يدهه اخ يارز راتييرو در خالل تغ شيسؤاالت پ نيمهمتر

هاي مزبور چه ميزان بر  و ابعاد اثرگذاريداشته  يرا در پ يداخل يها متيق شيافزا زاني، چه ماليارزش ر
را در  يارز راتييدر پاسخ به تغ يمتيق راتييگستره تغاست. سنجش ابعاد مختلف اقتصاد داخلي اثرگذار 

 يها متيعبور ارز بر سطوح ق ياثرات تورم لي. هدف پژوهش حاضر تحلافتي توان يم يعبور ارز دهيپد
و نيز تعيين عوامل  هاي توليدي اقتصاد  و به تفكيك بخش ديدر مراحل مختلف تول دكنندهيو تول يواردات

 افتياست. مطالعه حاضر، رهمؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغيرهاي سمت  عرضه در اقتصاد ايران 
جدول  تركيب ابزار اقتصاد سنجي ورا با توسل به  يديتول يها رهيجهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنج ينينو

هاي واردات و  دو مرحله بر قيمت ارز طي در تعبيه و جداسازي تخمين ضرايب عبور نرخ ستانده -داده
ستانده و ملحوظ -صنعت با  بكارگيري ابزار بخشي جدول داده 44توليد كننده، تحليل بخشي به تفكيك 

نمودن متغيرهاي مبتني بر اطالعات مختص هر بخش اقتصادي نظير؛ واردات بخش، صادرات بخش، توليد 
اقدامات مزبور بر مبناي  .سازد يفراهم مارز در اقتصاد ايران هر بخش، پيوندهاي بخشي در تخمين عبور نرخ 

 1396تا  1365هاي تركيبي از سال  ستانده  و تحليل داده-نوع تحليل سري زماني، تحليل داده 3انجام 
هاي صنعتي  ، حاكي از وابستگي باالي بسياري از بخش1در مرحله  قيتحق يها افتهي صورت پذيرفته است.

پذيري اندك واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جايگزيني از سوي  به واردات و كششاقتصادي ايران 
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هاي  توليدات داخلي است. در مرحله دوم  ضرايب عبور نرخ ارز بر توليدكننده نيز تقريبا در كليه بخش
ايران اقتصادي مثبت و معنادار بوده و اين واقعيت بر تأثيرپذيري شاخص قيمت توليدكننده بخشي در اقتصاد 

هاي  گذارد. همچنين؛ عبور نرخ ارز بر قيمت (از معبر واردات) صحه مي از تغييرات نرخ برابري ارز
هاي اقتصادي  هاي مختلف متفاوت بوده و در برخي بخش هاي مورد بررسي در بخش توليدكننده بين سال

اثرپذيري روزافزون عبور  اين تغييرات به مرور زمان افزايش داشته است كه داللت بر  تشديد وابستگي و
هاي اتخاذي  هاي توليدكننده طي زمان دارد كه خود محل تأمل بازنگري در سياست قيمت واردات بر قيمت

، حاكي از اثرگذاري  منفي و معنادار ضرايب سهم صادرات بخشي و 3است. همچنين نتايج در مرحله 
هاي واردات  ت و معنادار ضرايب سهم نهادهلگاريتم طبيعي توليد داخلي زيربخشي دارد و اثرگذاري مثب

مورد  يرهايمتغ ريسا انيدر م يا لكن سهم واردات واسطه اي و پيوندهاي پسين بين بخشي دارد، واسطه
  .دارد ياقتصاد يها را بر عبور نرخ ارز بخش ياثرگذار نيباالتر يبررس
  .يبيترك يها داده يالگو ن،يپس ونديستانده، پ-عبور نرخ ارز، جدول داده كليدي: هاي واژه
    JEL: B F10 ،O14 ،O32 ،C33بندي  طبقه
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 مقدمه.1

 ،يالملل نيب يريپذ درجه رقابت نييدر تب ياديو بن ياساس يها از شاخص يكينرخ ارز 
عملكرد  ليدل نياست. به هم الملل نيو ب ياقتصاد مل اسيو ق يحاكم بر اقتصاد داخل طيشرا
همواره محل توجه بوده و  يعيوس يامدهاياثرات و پ يشاخص مهم دارا نيا هاي نوسانو 
نرخ  يشيافزا هاي نوسان جهيدر نت يبروز اثرات تورماست.  ياقتصاد يلما گذاران استيس

نرخ  شياست. در سمت تقاضا، افزا ريپذ امكان ارز از دو سازوكار تقاضا و سازوكار عرضه
به  يراتصاد يانتقال كاالها ي جهيشده و در نت يصادرات يكاالها متيارز موجب كاهش ق

نرخ  شيدر سمت عرضه؛ افزا .خواهد نمود جاديا يخارج از كشور، تورم را در بازار داخل
گشته و  يا هيو سرما يا واسطه ،يمصرف يوارادات يكاالها يبها متيق شيارز، موجب افزا

 )PPI( 1دكنندهيتول يها متيشاخص ق شيدر قالب افزا ديتول يها نهيهز شيافزا همنجر ب
تورم  شرانيمنظر كه به عنوان شاخص پ نياز ا زين ديخواهد شد و تورم در بخش تول

رقم خواهد  يو خدمات مصرف هاكاال يبعد تورم را در سطح بها مرحلهاست، در  يمصرف
بر عملكرد پروسه مذكور اثرگذار  زين ،واردات زانيبه م ياقتصاد يالبته درجه وابستگ .زد

 ،يبيو ط ي(صادق خواهد بودنيز  تر يقو ادشدهيباال، اثر تورم  يبوده و در صورت وابستگ
1397 .(  
 يطيبا شرا يديكل يريبه متغ رانيعوامل، نرخ ارز را در اقتصاد ا ريمسئله در كنار سا نيا

 ديشد راتييپرش و تغ جهيكرده است كه در نت ليتبد ژهيو يگاهيحساس و برخوردار از جا
را بر اقتصاد  ياديز ميرمستقيو غ ميمستق يها نهيهز ر،يدهه اخ يالخصوص ط يآن، عل
از  ياريداده و بس شيرا افزا يديتول يها بخش نهيهز ،PPI شيافزا يو در پ مودهن ليتحم

 ني). بر ا1396 ،يجانيو كم زنژادي(عز را دچار ركود ساخته است ياقتصاد يها بخش
 ها متيق وحانواع سطح يريگ نرخ ارز بر پروسه شكل راتييتغ ياثرگذار رياساس رصد مس

 يكم زانيم و همين طوردر سمت عرضه  اثرگذار بر چرخه مزبور يرهايمتغتعيين و 
حالت  نيتر يلينرخ ارز در تفص هاي نوساناز  ياقتصاد يها از بخش كيهر  يريرپذاث

                                                      
1. Producer Price Index 
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 ،يمناسب ارز يها استيبوده و در اتخاذ س تيحائز اهم اريبس يكنون طيممكن در شرا
 قيمت  مطالب فوق در راستاي سنجش اثرپذيري شاخصبه  تي. با عنامؤثر واقع خواهد شد

نرخ ارز، پژوهش حاضر در صدد تأمين اين مهم  هاي نوسانهاي مختلف اقتصاد از  بخش
  است. 

ارز در مراحل مختلف توليد اقتصاد نرخ آگاهي از ماهيت و چگونگي عبور  براين عالوه
نقشي مؤثر در ايجاد و بهبود فضاي رقابتي بازارهاي داخلي خواهد داشت. همچنين ايران، 

بيني  عنوان ابزاري قوي در راستاي پيش درك صحيحي از ميزان و درجه عبور نرخ ارز به
هاي مركزي  مطرح است. بحث مزبور با  گذران و بانك مسير آينده تورم براي سياست

هاي  هاي اقتصادي، مزيت بخشي و به تفكيك بخش تعيين درجه عبور نرخ ارز به صورت
اي كه با تعيين عوامل مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز با  نمايد، به گونه فوق را دوچندان مي

توان اثرات  توسل به متغيرهاي سمت عرضه اقتصادي و برآمده از ساختار توليد كشور، مي
هاي اقتصادي  با ساختار بخش هاي ضدتورمي متناسب مثبت اين اقدام را در اتخاذ سياست

 هاي نوسانكشور بيشتر مشاهده نمود. بر همين مبنا يكي از مسائل مهم تعيين نحوه عبور 
ارزي بر بازارهاي داخلي و مشخصاَ، سمت توليد اقتصاد است كه بررسي اين اقدام به 

  نمايد. تر مي صورت بخشي، حساسيت موضوع فوق را اثربخش
مرتبط با موضوع  يبه كارگرفته شده در مطالعات تجرب يها روش يبررس باهمچنين 
 ديجد يسازوكار تجرب كيداشت كه روش پژوهش حاضر،  انيب توان ي، م1عبور نرخ ارز

و درجه  ريمس نيتخم يدر راستا يدر سطح مطالعات جهان ريسال اخ چند يط افتهيگسترش 
) اقتصاد ي(بخش در سطح خرد ستانده و-با توسل به ابزار داده ياقتصاد داخل رعبور ارز د

 يها   متينرخ ارز و ق يرهايمتغ نيب ميروش هم روابط مستق نيكه ا يا است، به گونه
 يباالدست يها بخش نيب نهيانتقال اثرات نرخ ارز بر هز يرا در برداشته و هم چگونگ يداخل
داخل و واردات، ارائه  ديساختار عرضه به تول هيتجز قيرا از طر ديتول رهيزنج يدست نييو پا
ستانده به عنوان ابزاري تفصيلي كه -كه از اين منظر استفاده از جدول داده دينما يم

                                                      
1. Exchange Rate Pass-Through 
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نمايد، اثربخشي استخراج روابط را شدت  هاي اقتصادي را ارائه مي سازوكار ميان بخش
از  ازيمورد ن ياطالعات استخراج يريابتكار پژوهش حاضر در بكارگ نيدوم بخشد. مي

است.  رانياقتصاد ا يعبور ارز برا ي درجهرابطه تعادل نيستانده، جهت تخم-ل دادهجداو
 زيهر صنعت و ن يو  صادرات يواردات يها سهم نظرهر بخش از م گاهيمهم  با محاسبه جا نيا

از  يبخش نيب يوندهايبا توسل به محاسبه پ يدست نييو پا يباالدست يها بخش گاهيسنجش جا
انجام نشده است.  يكه تاكنون در مطالعات داخلصورت گرفته نده  ستا-جدول داده قيطر

اطالعات  يمربوط به گردآور اسباتمح وهيبه موازات اقدامات مشروح، در ش ياز طرف
 ريخصوصاَ مطالعات اخ ،يمرسوم اقتصاد يها شده است از روش يسع زين رهايمتغ يبرخ
  استفاده شود.   يجهان

 پيشينه  انيو سپس به ب مباني نظري صورتبر  يمرور ابتدا؛ در ادامه، منظور نيبد
 اتخاذي و روش برآورد تشريح  شده و پس از تبيين الگويآن مبادرت خواهد شد. پس از 

 حاصل از محاسبات پرداخته خواهد شد. جينتا يبند به جمع ي،آمار يداده ها

  
  . مباني نظري2

ها شده و اخالل در زنجيره يمتنرخ ارز موجب نوسان در سطح ق هاي نوسانبه طور كلي 
ثباتي در نظام اقتصادي را ايجاد خواهد كرد. افزايش نااطميناني پديد آمده توليد و بي

ها تحميل  موجبات خروج سرمايه از كشور شده و تغييرات منفي را به موازنه پرداخت
عبور نرخ ارز   خواهد كرد. تأثير نرخ ارز بر قيمت توليدات يك كشور در ادبيات اقتصادي،

هاي اقتصاد  ترتيب يكي از مهمترين چالش ). بدين1394(فريدزاد و مروت،  شود ناميده مي
كالن در هر كشور، بررسي و سنجش اثرات تغيير نرخ ارز بر ساير متغيرهاست، كه در اين 

  مسير، اولين گذرگاه عبور تأثيرات ارزي، آثار تورمي است.
ع اشاره به نرخي دارد كه تغييرات ايجاد شده در نرخ هاي عبور نرخ ارز در واق تحليل

فروشي و  هاي عمده هاي محصوالت صادراتي و وارداتي و بالتبع قيمت ارز در قيمت
(شجري و همكاران،  يابد (بر حسب پول رايج كشور واردكننده) انعكاس مي فروشي خرده
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قيمت صادرات و ر اثرات تغيير قيمت ب ). بدين ترتيب عبور نرخ ارز عبارت از1385
با عطف به است.  حجم تجارت -3فروشي.  فروشي و خرده هاي عمده قيمت -2واردات. 

درصد تغييرات قيمت واردات/صادرات  توان بيان داشت كه عبور نرخ ارز مطالب فوق، مي
  نوشت: توان ميو  است يك درصد تغيير در نرخ ارز بوجود به ازايبر حسب پول داخلي 

  )1معادله (

 ∗ ∗⁄
 

سطوح : ، iزده شده عبور نرخ ارز در كشور  ضريب تخمين  :در معادله فوق، 
هاي  هاي وارداتي يا قيمت هاي صادراتي يا قيمت (اعم از قيمت هاي داخلي قيمت
دهنده تغييرات متغيرهاي  نشان : t ،در زمان   iكننده) براي كشور فروشي و يا مصرف عمده

هاي خارجي  سطح قيت دهنده نشان :∗p و tدر زمان  iنرخ ارز اسمي براي كشور : Eمزبور، 
  ).2000، 1است (آنايا
هاي مربوط به عبور نرخ ارز در برگيرنده  توان عنوان نمود كه تحليل براين مي عالوه

هاي  ها جهت تعديل در يك دوره زماني در قالب افزايش شاخص قيمت توانايي قيمت
ترتيب عبور نرخ ارز در پي  هاي صادرات نيز است. بدين و كاهش در قيمت) IPI( 2واردات

مثبت و منفي تراز  هاي نوسانمدت و بلندمدت  تعديالت قيمتي مورد انتظار در كوتاه
). از ديگر سوي، شدت عبور 1385(شجري و همكاران،  بازرگاني را مدنظر خواهد داشت

عبور كامل نرخ ارز و عبور ناقص نرخ ارز تمايز قائل ، بين مفاهيم شود مينرخ ارز باعث 
ها بستگي دارد. با عطف به تعريف ارائه شده  شد. شدت تغييرات به درجه چسبندگي قيمت

(كاهش) نرخ ارز، قيمت داخلي  براي عبور نرخ ارز، چنانچه در ازاي يك درصد افزايش
شود كه عبور  بد، گفته مي(كاهش) يا كاالهاي وارداتي نيز به ميزان يك درصد افزايش

است و چنانچه يك درصد تغييرات در نرخ ارز منجر به  3نرخ ارز به صورت كامل يا كلي
شود  هاي داخلي كاالهاي وارداتي شود، گفته مي تر از يك درصد در قيمت تغييراتي كم

                                                      
1. Anaya  
2. Import Price Index  
3. Full/Complete  
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).  بر اساس نظري، 2012، 2است (لين و وو 1عبور نرخ ارز به صورت ناقص يا جزئي
  α<0>1گيرد و هنگامي كه  است، عبور نرخ ارز كامل صورت مي  α=1ي كه هنگام

است، عبور نرخ ارز ناقص صورت پذيرفته است. در معادالت رگرسيوني ساده، براي 
محرابي ( شود تخمين عبور نرخ ارز، از ضريب رگرسيون نرخ ارز، بر قيمت ها استفاده مي

توان ناشي از عوامل  ه عبور ارز را مي). ناقص بودن درج1390بشرآبادي و همكاران، 
  نظير ساختار بازار، كشش قيمتي محصوالت وساير عوامل دانست. زيادي

كه درجه عبور نرخ ارز كامل است، اين بدان معني است كه  شود ميهنگامي بيان  
تواند تأثيري منفي بر توليد و جابجايي آن بين كشورها داشته  هاي سياست پولي مي شوك
داده در ارزش پول داخلي بواسطه يك  ) ؛ بدين معنا كه كاهش رخ2014، 3يرداال(م باشد

شوك مثبت سياست پولي، مخارج را به سمت اقتصاد داخلي سوق داده و تقاضاي جهاني 
  ).1395(ابطحي،  نمايد را از كاالهاي خارجي به سمت كاالهاي داخلي هدايت مي

  عوامل مؤثر بردرجه عبور نرخ ارز. 1- 2
همكاران، سپهوند و  ؛1395، زاده مطالعات انجام شده (نظير مطالعات؛ ابراهيمي و مدني طبق

هاي داخلي  )، اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر سطوح قيمت1382، طيبي و نصراللهي ؛1393
هاي اقتصادي يك نظام يكسان نبوده و  هاي مختلف،كشورهاي مختلف و نيز بخش در زمان

رو هيچ نسخه واحدي را در راستاي اثرپذيري  فراواني است، از اين متأثر از عوامل متعدد و
توان ارائه نمود و الزم است كه اثرات نرخ ارز بر سطوح قيمت داخلي در  عبور ارزي نمي

هاي اثرگذار  اي مجزا بررسي گردد تا با شناسايي صحيح مؤلفه هر بازار و هر بخش به گونه
)، هر چند 1395، زاده و مدني (ابراهيمي ي تبيين گرددهاي داخل رابطه بين نرخ ارز و قيمت

بايد عنايت داشت كه در خصوص كليه مطالعات انجام شده، نتايج استحصالي به دوره 
ها و روش آزمون استفاده شده نيز بستگي داشته است. در رابطه با عوامل  زماني نوع داده

بيان داشت؛ ديدگاه اول عواملي  توان دو ديدگاه كلي را مؤثر بر درجه عبور نرخ ارز، مي

                                                      
1. Incomplete/Partial 
2. Lin & Wu 
3. Mirdala 
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كند و ديدگاه دوم بر  المللي را بيان مي نظير قدرت بازاري و تبعيض قيمت در بازارهاي بين
عواملي نظير شرايط تورمي موجود تأكيد دارد و قائل به وجود رابطه مستقيمي بين شدت 

أكيد بر نقش عبور نرخ ارز و شرايط تورمي است. وجه تمايز بين دو ديدگاه مزبور، ت
هاي پولي كشورهاست. در ديدگاه اول نقش متغيرهايي نظير كشش قيمتي تقاضا و  نظام

ساختار بازار پررنگ بوده و تحليل موجود مستقل از نظام پولي است، در صورتي كه در 
ها نسبت  ها در نتيجه افزايش هزينه ديدگاه دوم با وجود شرايط تورمي، واكنش سطح قيمت

(به لحاظ  تر خ ارز بيشتر است، بر اين اساس در صورت وجود نظام پولي باثباتبه افزايش نر
  ). 1394 ،زاده (عيسي تر خواهد بود تورمي)، درجه عبور نرخ ارز پايين

بر عوامل ياد شده در اثرگذاري بر درجه عبور نرخ ارز، بسياري از مطالعات از  عالوه
 (نظير مطالعات انجام شده توسط تورمي هاي نوساناثرگذاري معنادار عواملي نظير تورم و 

(نظير  هاي پولي (همان)، ثبات سياست نرخ ارز هاي نوسان)، 2002، 1كامپا و گلدبرگ
)، درجه باز 2007 ،3كارتي مك ؛2006، 2مطالعات انجام شده توسط چوداري و هاكورا

 ؛2005، 5اسمت و وترز ؛2006، 4(نظير مطالعات انجام شده توسط كامپا و منگز بودن اقتصاد
(نظير مطالعات انجام شده توسط دوركس و  ) و اثر رژيم ارزي2018 ،6بناديو و همكاران

) و ساير عوامل نيز 2019، 9سينياكو و همكاران ؛2012، 8كارانمفرانكل وه ؛2002، 7انگل
  اند. ياد كرده

در شناسايي و همچنين برداشت صحيح از عوامل مؤثر بر عبور نرخ ارز تأثير فراواني 
تخمين صحيح از گستره و درجه اثرات قيمتي نرخ ارز را فراهم خواهد آورد. طبق 
مطالعات تجربي انجام شده در حوزه عبور ارزي و وفاق موجود بر اين مطلب كه در 
                                                      
1. Campa & Goldberg 
2. Choudhri & Hakura 
3. McCarthy 
4. Campa & Minguez 
5. Smet & Wouters 
6. Bonadio & et al. 
7. Devereux & Engel 
8. Frankel et al. 
9. Sinyakov e al. 
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كشورهاي كوچك و با ساختار صادرات تك محصولي، عمده اثرگذاري عبور نرخ ارز در 
ها از معبر واردات بر سيستم  ده و تغييرات سطح عمومي قيمتبستر واردات قابل بررسي بو

  .شود مياقتصادي تحميل 
هاي داخلي به دو صورت مستقيم و  اثرگذاري نرخ ارز، فارغ از علل آن، بر قيمت      

پذيرد. اثرگذاري مستقيم نرخ ارز خود داراي دو مرحله است. در  غيرمستقيم صورت مي
هاي واردات را متأثر ساخته كه از آن با عنوان عبور نرخ  قيمت مرحله اول تغييرات نرخ ارز

هاي واردات بر  شود و مرحله دوم، اثرگذاري تغيير قيمت هاي واردات ياد مي ارز بر قيمت
). منطقي است كه اين مرحله خود 1395زاده،  (ابراهيمي و مدني هاي داخلي است قيمت

شده توليد كاال)،  (هزينه بهاي تمام كنندههاي توليد داراي شقوق مختلف اثرپذيري قيمت
هاي مصرف كننده و دستمزدهاست و همينطور بايد اشاره كرد كه در هر مرحله،  قيمت
  دهد. الشعاع قرار مي هاي موجود ميزان اثرپذيري را تحت مؤلفه

پذيري  ها از طريق اثرگذاري نرخ ارز بر رقابت اثرگذاري غيرمستقيم نرخ ارز بر قيمت
). كاهش ارزش 1395(ابراهيمي و مدني زاده،  دهد المللي رخ مي در بازارهاي بين كاالها

پول داخلي باعث ارزان شدن كاالهاي داخلي در مقابل كاالهاي خارجي و درنتيجه ترغيب 
خريداران خارجي به سمت خريد از كاالهاي داخلي در قالب افزايش صادرات و نيز 

ش تقاضاي ايجاد شده نيز در قالب افزايش قيمت افزايش تقاضاي كل خواهد شد. افزاي
يابد. روند مزبور از طريق تغييرات ايجاد نموده در سطوح  محصوالت داخلي بروز مي

شود، بدان سبب كه سطح  دستمزدهاي پرداختي، منجر به افزايش موقتي در توليد مي
داده  قيمت رخ مدت ثابت است و افزايش دستمزدهاي اسمي در قراردادهاي توليد در كوتاه

دهد. اما با گذشت  باعث ايجاد كاهش در دستمزدهاي واقعي شده و توليد را افزايش مي
هاي توليد را افزايش داده  زمان، دستمزدها تعديل شده و با بازگشت به سطوح اوليه، هزينه

 يابد. بنابراين، افزايش ايجاد شده در توليد در راستاي كاهش ايجاد و سطح توليد كاهش مي
ها با يك افزايش دائمي مواجه  شده در ارزش پول داخلي، موقتي بوده، لكن سطوح قيمت
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). در مرحله ابتدايي، 2019سينياكو و همكاران،  ؛2002، 1(هافنر و اسكرودر خواهد شد
رو، وقتي صحبت از عبور نرخ  عبور نرخ ارز تنها از طريق واردات قابل بررسي است، از اين

هاست كه از طريق واردات به سيستم  تغيير در سطح عمومي قيمتشود، مقصود  ارز مي
، روند تغييرات ساالنه نرخ 1نمودار  ).1394(طيبي و همكاران،  شود مياقتصادي تحميل 

كه  شود مينمايد. طبق نمودار مالحظه  ارائه مي 1360-96را طي دوره زماني  IPIارز و 
هاي قيمت واردات طي دوره  و شاخص، همسو بوده IPIتغييرات متغيرهاي نرخ ارز و 

  مزبور باالترين اثرپذيري را از روند نرخ ارز داشته است.
             

  
  (درصد)هاي قيمت واردات روند تغييرات ساالنه نرخ ارز و شاخص .1نمودار

  اطالعات سري هاي زماني اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مأخذ:
  

هاي  دهنده انتقال تغيير نرخ ارز بر قيمت پس از اولين مرحله عبور نرخ ارز كه نشان
اتفاق  PPIواردات از طريق بخش خارجي يك كشور است در مرحله دوم عبور نرخ ارز بر 

شده و يا كاالي  افتد. با استناد به اين واقعيت كه كاالي وارداتي نوعاَ كاالي تمام مي
ري تغيير نرخ ارز بر واردات به طور مستقيم بوده و اثرگذاري بر اي است، اثرگذا واسطه

PPI  به طور غيرمستقيم و از طريق افزايش هزينه توليد و افزايش قيمت تمام شده كاالي
 ).1387، پور و صبحاني موسوي ؛1394(طيبي و همكاران،  كند داخلي بروز و نمود پيدا مي

 ثابت باشد 3و هزينه نهايي 2بها د است كه اضافهاثر مزبور وقتي به طور كامل و يا صددرص

                                                      
1. Hufner & Schroder  
2. Mark-up 
3. Marginal Cost 
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تر نيز اشاره گشت، وقوع اين حالت بدين معنا خواهد بود كه  طور كه پيش (همان)، همان
هاي توليدكننده تماماَ با  توليدكنندگان هيچ نوع تبعيض قيمتي را اعمال ننموده و قيمت

ر صورتي كه توليدكنندگان با تغيير نمايد. لكن د تغييرات نرخ ارز به طور متناسب تغيير مي
دارد كه  بيان مي 1تيلور يابد. قيمت اضافه بها را تغيير دهند، اثرات به طور كامل انتقال نمي

در اين بين در صورت وقوع اثر انتظاري، اثرات قيمتي به ازاي تغييرات نرخ ارز بيشتر نيز 
و  IPI، روند تغييرات ساالنه نرخ ارز، 2نمودار  ).1386(خوشبخت و اخباري،  خواهد شد

PPI  دارد،  گونه كه نمودار بيان مي دهد. همان نشان مي 1360-96را طي دوره زماني
  تغييرات هر سه متغير فوق همسو بوده و مؤيد مطالب مشروح است.

  

 
  (درصد) PPIو  IPIروند تغييرات ساالنه نرخ ارز، . 2 نمودار

  هاي زماني اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراناطالعات سري مأخذ: 
  

هاي توليد را به خصوص  هاي وارداتي، هزينه تغييرات نرخ ارز از طريق تغيير در قيمت 
اي است، افزايش داده و از  هاي اوليه و واسطه در صنايعي كه توليد در آنها وابسته به نهاده

  دهد و به منزله قيمت هاي دريافتي توليدكنندگان را انعكاس مي ، قيمتPPIآنجا كه 
. از ديگر سوي 2شود مي PPIشده محصول توليدي است، موجبات افزايش  تمام

                                                      
1. Taylor 

كل ستانده بخش توليدكننده است، يعني كاالها و خدماتي كه بوسيله توليدكننده  PPI. كاالها و خدمات مشمول در 2
 Intermediate & Capitalاي ( اي و سرمايه )، كاالهاي واسطهCrude Materialsه عنوان مواد خام(ب

Goodsشده( ) و كاالهاي تمامFinished/Final Goodsشود  رسد، در اين شاخص گجانده مي ) به فروش مي
  ).1395(مطهري و ديگران،
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توليدكنندگان در مواجهه با افزايش هزينه ايجاد شده و در راستاي جلوگيري از كاهش 
كاال و خدمات به مصرف كنندگان سطح توليد، افزايش مزبور را در قالب افزايش قيمت 

 تورم در سطح ).2019، 1ها و ييلمازكودي ؛1397(ابراهيمي و همكاران،  دهند انتقال مي
گيري  اندازه) CPI( 2كننده كننده نهايي بوسيله تغييرات شاخص قيمت مصرف مصرف

ها و يكي از بهترين  گيري سطح عمومي قيمت اي است جهت اندازه وسيله CPIشود.  مي
عيارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول كشور است. به لحاظ نظري، ارتباط م

وجود دارد و دو شاخص مزبور ممكن است از طريق مكانيسم  PPIو  CPIتنگاتنگي ميان 
). يكي از 1395انتقال قيمت، اثرات متقابلي بر يكديگر داشته باشد (مطهري و همكاران، 

، سهم مصرف CPIبه  PPIييرات نرخ ارز از سوي مهمترين عوامل در ميزان انتقال تغ
 ).1394(طيبي و همكاران،  كاالهاي وارداتي در سبد مصرفي خانوار است

منطق اقتصادي در خصوص مكانيسم انتقال قيمت از طرف عرضه يا فرآيند توليد به 
ارتباط بين دارد كه زنجيره توليد قادر به ايجاد  كننده بيان مي سمت تقاضا يا رفتار مصرف

كننده است  هاي مصرف هاي توليدكننده و روند(تغييرات) قيمت روند(تغييرات) قيمت
ها و نحوه  گذاري بنگاه ). البته اين بحث با پيچيدگي تصميمات قيمت1995، 3(كالرك
بهاي توليدكننده و درجه رقابت بازار  و نيز نحوه رفتار تعيين اضافه CPIو  PPIمحاسبه 

) كه بدليل عدم ارتباط و بيان مسئله 1388و شمس فخر،  1395ي، همراه است(مطهر
تأثيرپذيري تورم در راستاي اهداف پژوهش حاضر، از بيان جزئيات اين موضوع صرفنظر 

. در اقتصاد ايران بسياري از مطالعات انجام شده نيز بر وجود رابطه علّي بين شود مي
ه است(نظير مطالعات انجام شده عليت كننده صحه گذاشت هاي توليدكننده و مصرف قيمت

). البته نتايج 1387) و فطرس و تركمني(1395گرنجري توسط؛ مطهري و همكاران(
را تأييد نموده است، لكن بيان  PPIو  CPIشده، عليت دوطرفه ميان  مطالعات تجربي انجام

  تر بوده است.). قوي CPIبه  PPIشده است كه عليت از 
                                                      
1. Ha & Yilmazkudy 
2. Consumer Price Index(CPI) 
3. Clark  
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نمايد. مشابه  با  را ارائه مي CPIو  IPI ،PPIت ساالنه نرخ ارز، ، روند تغييرا3نمودار 
نيز داراي همان روند  CPI، تغييرات PPIو  IPIروند مشاهده شده در تغييرات نرخ ارز با 

هاي ارزي طي  از توزيع تكانه CPIمشابه است كه اين واقعيت خود، دال بر اثرپذيري 
  ) است.1360-98هاي اخير( دهه

 

 
  هاي قيمت داخلي روند تغييرات ساالنه نرخ ارز و انواع شاخص .3 مودارن      

  اطالعات سري هاي زماني اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ: 
  

توان اذعان داشت كه؛ نرخ ارز به عنوان يك شاخص مهم  بنابر مطالب مشروح باال مي
ايجاد تغييرات در ارزش آن، با در تجارت خارجي داراي نقشي بارز بوده و در صورت 

گستره وسيعي بر قيمت محصوالت وارداتي و صادراتي و نيز بالتبع قيمت محصوالت 
داخلي اثرگذار است. تحليل اثرات پديده عبور ارز، نتايج ارزشمندي را در روابط بين 
تغييرات ارزش پول ملي و روابط تجارت خارجي يك كشور در بر خواهد داشت. در 

اضر همانگونه كه پيشتر نيز ياد شد؛ هدف تحليل عبور نرخ ارز بر تورم پژوهش ح
هاي  هاي اقتصادي و تعيين درجه عبور ارز با استفاده از مؤلفه توليدكننده به تفكيك بخش

در ادامه پيش از تبيين مدل تحقيق و روش برآورد انجام شده براي است، لكن  سمت عرضه
بر مطالعات انجام شده داخلي و خارجي مرتبط با بررسي موضوع مطالعه حاضر، مروري 

  هاي اتخاذي انجام خواهد شد. موضوع تحقيق و بررسي روش
  

  پيشينه تحقيق .3
توان مطالعات انجام شده داخلي و خارجي در خصوص  هاي صورت گرفته مي با بررسي

  ذيل از هم تفكيك نمود.  هاي قيمت را در دسته بندي عبور نرخ ارز بر شاخص
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(تورم)  CPIو  IPIه اول مطالعات انجام شده به بيان تخمين درجه عبور ارز بر دست
) 1397( حقيقتو  ينيحستوان مطالعات انجام شده توسط  پرداخته است. به عنوان مثال مي

ي فصل يها دادهبا ) 1397(ي و محمد يبرقعو  1367-94دوره  يط لوريت هيفرض يبررس با
توان  را نام برد. نظاير خارجي اين دسته از مطالعات را مي براي اقتصاد ايران 1367-89 طي

و  2002-2014دوره  يط )2016( 1در تحقيقات صورت پذيرفته از سوي تيواري و آچاريا
نيز  و) ARDL( 2ي توزيعيها وقفهي با ونيخودرگرس يسنجاقتصاد ياز الگو يريگ با بهره

تك  نياستفاده از تخم هيبر پا، 2002-2016 يدر بازه زمان) 2018( 3كرتاويك و همكاران
) يافت كه در 2002( كامپا و گلدبرگ يمعادالت و به طور خاص الگو ارائه شده از سو

ي و نيز مطالعات ها و واردات يها متيدرجه عبور نرخ ارز بر سطح ق زانيم يبررس آن به
 حيخودتوض يبر الگو يمبتن افتيبا ره 1971-2017 يبازه زمان يط ) 2019( 4همكاران

هاي  اثر نوسان نيو تخم يبه بررسكه در آن  )2017( 6و مطالعه گاش) VAR( 5يبردار
 9 يبرا 1970-2010 يها سال يط يواردات يها متيق عالوه بر بررسينرخ ارز بر تورم 

  ، يافت. است  پرداخته VARبر ساختار  يروش مبتنبر مبناي  نيالت يكايكشور از آمر
مطالعاتي است كه در آن عبور نرخ ارز بر   گروه دوم از مطالعات انجام شده دربردارنده

PPI توان مطالعات   مورد بررسي بوده است. از مطالعات داخلي انجام شده در اين حوزه مي
 يايپو يدر قالب الگوها 1360-1388 يدوره زمان ي) برا1396( مروت و همكاران

براي  CPIماهانه  يها دادهبا استفاده از ) 1397( و همكاران يميابراهو مطالعه  يستميس
را بعنوان   GARCHي سنج يالگوبا بهره گيري از و  1383-1394قلم كاال در بازه  448

توان به  در مطالعات خارجي نيز مي هاي اخير نام برد. مطالعات شاخص انجام شده طي سال

                                                      
1. Tiwari  and Acharya 
2. Auto Regressive Distributed Lag Model(ARDL) 
3. Kurtovic et al. 
4. Ha et al. 
5. Vector Auto-regression 
6. Gosh 
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 عيبراساس اطالعات صنا خرد يالگو كيدر قالب  )2019( 1مطالعه سينياكو و همكاران
   اشاره نمود. ونيبراسيالالگو ك كيدر قالب و  2017در سال  هيروس

برخي ديگر از مطالعات  نيز به بررسي اثرات تغيير نرخ ارز بر متغيرهاي منتخب و در 
هاي فصلي  با داده) 1395( زاده يو مدن يميابراهاند، نظير مطالعات  سطح كالن پرداخته

ي بازه زماندر ) 1396(ي جانيوكم زنژاديعز،  SVARبا استفاده از الگوي 1371-1393
اثرات عبور  يبه بررسكه ) 2018( يزدانو ي VARبر ساختار  يمبتنو روش  1380-1391

 1970-2015 يبازه زمان يط، )2007-2008( يجهان يوقوع بحران مال ينرخ ارز در پ
  پرداخته است. 

ستانده است كه به عنوان -بندي آخر مربوط به مطالعات انجام شده درحوزه داده دسته
 3هوانگ و كيوتاكاو مطالعه  )2017( 2آيدوگوس و همكارانتوان از مطالعات  مثال مي

 ينحوه اثرگذار يستانده) به بررس-(دادهيخروج-يالگو ورود كي قياز طركه ) 2016(
   ، را نام برد.اند پرداخته ها متيق ي(عبور) نرخ ارز بر سطوح داخل

توان ابراز نمود كه اوالَ؛ اكثر مطالعات  ، ميبه شرح فوقبا بررسي مطالعات انجام شده 
(تورم) پرداخته و اقليت مطالعات  CPIو  IPIانجام شده به بيان تخمين درجه عبور ارز بر 

انجام اين  ، تأكيدي بر ضرورتPPIانجام شده در خصوص وضعيت عبور نرخ ارز بر 
موضوع است. ثانياَ؛ اكثر مطالعات مزبور در حوزه كالن انجام شده است كه اين مطلب نيز 
خود تأكيدي بر بررسي مفهوم عبور نرخ ارز به صورت بخشي و در سطح خرد است. ثالثاَ؛ 

هاي آماري  توان در روش از نگاهي ديگر وجه تفكيك مطالعات انجام شده را مي
ت بررسي موضوع عبور نرخ ارز نام برد، به عبارتي مي توان مطالعات بكارگرفته شده جه

  انجام شده را در سه دسته كلي از هم متمايز نمود؛
  هاي مبتني بر تخمين تك معادالت رهيافت -1
 يافته آن  هاي تعميم الگوهاي خودرگرسيون برداري و الگو -2

                                                      
1. Sinyakov et al. 
2. Aydoğuş  et al. 
3. Hoang and Kiyotaka 
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 ستانده -هاي مبتني بر الگوهاي داده رهيافت -3

هاي سنجي و آماري در  راستاي ويژگي سوم، طيفي از انواع و اقسام روش اي كه در گونه به
ستانده) به -هاي فوق(ابزار داده مطالعات قابل شهود است، لكن كاربرد دسته سوم از روش

هاي سطح خرد در اقليت قرار دارد كه پوشش نقصان  عنوان ابزاري كاربردي جهت تحليل
فصيلي زيادي را در بر ستانده فوايد ت-شي دادهمزبور و بكارگيري ابزار بررسي بين بخ

  خواهد داشت.
  

  تحقيق و روش برآورد الگوي. 4
هاي  با توجه به هدف پژوهش حاضر در تجزيه اثرات تغيير نرخ ارز اسمي بر سطح قيمت

براي تعيين معادله عبور نرخ ارز بر  1هاي تركيبي داخلي و سپس تخمين الگوي داده
مرحله  3ستانده، محاسبات الزم در -صاد ايران با توسل به ابزار دادههاي توليدي اقت زنجيره

  .پذيرد صورت مي
در مرحله اول گستره عبور نرخ ارز بر واردات ايران با استفاده از اطالعات سري زماني 

هاي اقتصادي تعيين  ي حقايق تجربي اقتصاد ايران است، در هر يك از بخش كه دربردانده
هاي  دهنده عبور نرخ ارز بر قيمت اورد شده در اين مرحله، نشانخواهد شد. ضرايب بر

هاي مورد نياز در مرحله بعد مورد استفاده قرار  وارداتي است كه به عنوان بخشي از داده
صورت خواهد  PPIبر  IPIگيرد. در مرحله دوم محاسبات مربوط به انتقال تغييرات  مي

ارز(تضعيف ريال در برابر دالر) كه از كانال و اي افزايش نرخ  پذيرفت. تعيين آثار هزينه
اي  ، از طريق مبادالت واسطهشود ميهاي توليدي تحميل  مسير واردات بر هزينه بخش

كه اين مهم با توجه به الگو قيمتي در جدول  شود ميبخشي اقتصادي تبيين و ارزيابي  ميان
 IPIب بردار تغييرات قيمتي بر حس PPIستانده استخراج شده و بردار تغييرات قيمتي -داده

براي هر بخش محاسبه خواهد شد. در مرحله سوم؛ با استفاده از ضرايب تخمين زده شده 
هاي مورد بررسي، و نيز  هاي داخلي در مراحل قبل و براي سال عبور نرخ ارز بر قيمت

                                                      
1. Panel Data 



  23  ايران ...    در اقتصاد يديتول يها رهيعبور نرخ ارز بر زنج زانيم يابيارز
 

 ستانده،-هاي مؤثر و مورد استفاده در پژوهش حاضر از جداول داده محاسبه ساير شاخص
هاي تركيبي(پانل)  رابطه تعادلي درجه عبور ارز در زنجيره توليد و در قالب الگوي داده

برآورد خواهد شد. هدف در اين مرحله تخمين و برآورد ضرايب اثرگذاري هر يك از 
ستانده و ارتباط متغيرهاي مزبور با درجه -متغيرهاي تعريف شده از سمت توليد جدول داده

  عبور نرخ ارز است.
  هاي واردات (تحليل سري زماني) عبور نرخ ارز بر قيمت .1- 4

با استفاده از  رانيمرحله اول گستره عبور نرخ ارز بر واردات ا دربا استناد به مطالب بند قبل، 
از  كياست، در هر  رانياقتصاد ا يتجرب قيحقا ي كه دربردارنده يزمان ياطالعات سر

دهنده عبور  مرحله، نشان نيورد شده در اآبر بيخواهد شد. ضرا نييتع ياقتصاد يها بخش
در مرحله  ازيمورد ن يها از داده يبخش نواناست كه به ع يواردات يها متينرخ ارز بر ق

بدين منظور پيرو مطالعه انجام شده توسط كامپا و  .رديگ يمورد استفاده قرار م دوم
رگرسيون خطي به شرح  ي، الگوIPI)، به منظور تعيين عبور نرخ ارز بر 2002( گلدبرگ

  ذيل در نظر گرفته شده است:

 )2(  ∆ 0 1∆ 2∆ 3∆

 
(جهت انعكاس بهتري از  نرخ ارز بازار غيررسمي :P: IPI ،NEERدر معادله فوق،   

قيمت توليدكننده جهاني است كه به عنوان نماينده و ميانگين وزني  :Pتغييرات نرخ ارز)، 
شود و در تحقيق حاضر با توجه به  از هزينه توليد كشورهاي صادركننده در نظر گرفته مي

سهم عمده نرخ دالر در تجارت خارجي كشور، اين شاخص براي ارز دالر با استناد به 
) محاسبه شده است. در 3ه شرح رابطه () و ب2017( 1مطالعه انجام شده توسط هوانگ

هاي سري زماني نرخ  برآورد مزبور، جهت انعكاس بهتري از تغييرات نرخ ارز، از داده
ارزش يك دالر بر حسب ريال در بازار غيررسمي مندرج در سايت رسمي بانك مركزي 

  استفاده شده است.

                                                      
1. Hoang 
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 )3(  
لایر

لایر
∗  

، نرخ ارز اسمي برابري ريال و دالر بوده و منظور لایرNEERدر معادله مزبور، مقصود از 
است. به منظور محاسبه  P  ،PPI، نرخ ارز حقيقي است. همچنين منظور از لایرREERاز

  استفاده شده است: 3نرخ ارز حقيقي نيز از رابطه 
  

 )4(  REER NEER ∗
P
P

 

در ايران و  P: CPIنرخ ارز اسمي، : NEERنرخ ارز حقيقي،  :REER	كه درآن منظور از
هاي قيمت  شاخص بهاي كاالها و خدمات خارجي است كه بر اساس شاخص :P منظور از

  داخلي كشور آمريكا در نظر گرفته شده است. 
هاي مختلف است كه  هاي توليد بخش شاخص :Y ) مقصود از2همچنين در رابطه (

لت بر توليد بخشي به قيمت ثابت دارد. كليه متغيرهاي فوق به صورت به لحاظ تجربي دال
تفاضل لگاريتمي در نظر گرفته شده است كه بسته به سطوح پايايي متغيرها، به صورت 
تفاضل لگاريتمي در سطح متغير و يا به صورت تفاضل مرتبه اول لگاريتمي در تخمين 

هاي جاري و ثابت  هاي سري زماني ارزش لحاظ شده است. معادله فوق با استناد به داده
واردات بانك مركزي، سهم كاالهاي وارداتي گمرك جمهوري اسالمي ايران وساير 

گروه كااليي محاسبه شده  24هاي قيمت بانك مركزي و مركز آمار ايران براي  شاخص
بر حسب ريال از تقسيم ارزش واردات به قيمت هاي جاري بر  IPIاست، بدين ترتيب كه 

شده با  يفالگو تعر محاسبه شده است. 100ارزش واردات به قيمت ثابت ضرب در 
در  IPI. عبور نرخ ارز بر برآورد شده است 1360-1396 يزمان يسر يها استفاده از داده

هاي وارداتي به  هر يك از معادالت برآورد شده بخشي، عبارت از پاسخ متغير قيمت
. به عبارت ديگر در شود ميبيان  βمزبور با ضريب تغييرات نرخ ارز است كه در معادالت

دهنده كشش بلندمدت قيمت واردات  نشان βرگرسيون خطي فوق، ضريب   1معادله 
  نسبت به نرخ ارز است. 
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  ستانده)-هاي توليدكننده (تحليل داده عبور نرخ ارز بر قيمت. 2- 4
. رفتيصورت خواهد پذ PPIبر  IPI راتييدر مرحله دوم محاسبات مربوط به انتقال تغ

 ريو مس نالدر برابر دالر) كه از كا الير فينرخ ارز(تضع شيافزا يا نهيآثار هز نييتع
 يبخش انيم يا مبادالت واسطه قياز طر ،شود مي ليتحم يديتول يها بخش نهيواردات بر هز

ستانده -در جدول داده يمتيتوجه به الگو ق مهم با نيكه ا شود مي يابيو ارز نييتب ياقتصاد
 )( IPI يمتيق راتييبر حسب بردار تغ )( PPI يمتيق راتيياستخراج شده و بردار تغ

براي  1معادالت استخراج شده بر مبناي جدول شماره  .هر بخش محاسبه خواهد شد يبرا
و   بخشي براي يك كشور فرضي در نظر گرفته شده 2ستانده به صورت -يك جدول داده

بخش  nبط محاسبه شده است. الزم به ذكر است نتايج بدست آمده براي دنياي واقعي و روا
  ). 1398نيا،  (جهت جزئيات بيشتر ن.ك محبي قابل تعميم است

  

 ستانده براي يك كشور فرضي- بخشي دادهدو جدول . 1جدول 

 صادرات  ستانده كل
تقاضاي نهايي

  داخلي
  ستانده  ايتقاضاي واسطه

  1 2  نهاده                      
  كاالهاي داخلي  1  
  2  

  كاالهاي وارداتي  1
2  

  ارزش افزوده  
  نهاده كل

  )2017هوانگ(: مأخذ
  

  توان موارد ذيل را در نظر داشت؛ ستانده مي-داده الگوي، در يك 1با توجه به جدول 
,به شكل  i؛ به عنوان بردار قيمت داخلي كاالي بخشبردار قيمتي … و  ,
بصورت  iرا به عنوان بردار قيمت كاالي وارداتي بخش  نيز بردار
, …  بوده و jبه بخش i؛ به عنوان ميزان نهاده داخلي عرضه شده بخش و  ,

عنوان اجزاي  به Vاست و بردار  jبه بخش i؛  ميزان نهاده وارداتي عرضه شده بخش
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دستمزد، مازاد عملياتي و ساير اجزاي آن است  و افزوده كه شامل مواردي نظير حقوق ارزش
. همچنين از )1399است(ميرنظامي و همكاران،  عنوان مجموع توليد انجام شده به Yو بردار 

، كند، بنابراين  ارزش افزوده به ازاي هر واحد ستانده را بيان مي vآنجاكه 

نيز ضريب نهاده وارداتي را بيان خواهد كرد.  ضريب نهاده داخلي بوده و 

  داريم؛ 3جدول ن ترتيب با استخراج جمع ستوني از بدي
⋯ ⋯
⋯ ⋯

…
…

⋯ ⋯

                        

)5معادله (                                        
  

) در رابطه فوق و نيز از .ها بجاي ارزش( با جايگذاري مقادير و قيمت
داللت بر برابري داده و ستانده(ناخالص) دارد، در بيان ماتريسي  yو  z،  .آنجاكه؛ 
  توان نوشت(همان)؛ مي 6در رابطه 

  

	…	
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

…
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

	… …  

 )6(  

 

هاي ضرايب  بوده، كه عبارت از ماتريس و  هاي  عناصر ماتريس و  
هاي وارداتي است. اگر معادله فوق خالصه شده و براي  هاي داخلي و ضرايب نهاده نهاده
  حل شود، داريم؛   

  )7(                                      

از آنجا كه در مرحله دوم پژوهش حاضر، هدف بررسي اثرات تغيير قيمت واردات بر 
هاي توليدكننده است، بنابراين بايد معادله فوق را بر مبناي تغييرات محاسبه  تغييرات قيمت
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كه ساير عوامل ثابت  ) در حاليP∆نمايد( هاي وارداتي تغيير مي نمود. بر اين مبنا قيمت
توان  . پس ميشود مي) استحصال P∆هاي توليدكننده( ا تغيير قيمتاست و بر اين مبن

       نوشت؛
 )8(                                    ∆P ∆P A I A

  هاي تركيبي) تعيين درجه عبور نرخ ارز (تحليل داده .3- 4
استفاده از يك هاي قيمت داخلي در واردات ايران با  تا اين مرحله عبور نرخ ارز بر شاخص

تبيين گشت. در اين قسمت هدف  8و  2اي به ترتيب به شرح معادالت  تحليل دو مرحله
تعيين درجه عبور نرخ ارز بر اقتصاد ايران با استناد به اطالعات سمت توليد(عرضه) است.  

زده شده عبور نرخ  نيتخم بي؛ با استفاده از ضرا(مرحله حاضر)مرحله سوم دربدين ترتيب 
هاي  براي سالمؤثر  يها شاخص ريمحاسبه سا زيقبل و ن حلهدر مر يداخل يها متيبر قارز 

در قالب و  ديتول رهيدرجه عبور ارز در زنج يستانده، رابطه تعادل-از جداول دادهمورد 
و برآورد  نيمرحله تخم ني(پانل) برآورد خواهد شد. هدف در ايبيترك يها داده يلگوا

ستانده و -جدول داده ديشده از سمت تول فيتعر يرهايمتغ از كيهر  ياثرگذار بيضرا
جهت تحقق هدف حاضر با پيروي از  مزبور با درجه عبور نرخ ارز است. يرهايارتباط متغ

)، الگوي تحليلي با استفاده از رهيافت مبتني بر 2017الگوي ارائه شده توسط هوآنگ(
  شود؛ هاي تركيبي به شرح ذيل در نظر گرفته مي داده

 )9(  ∝ 

محاسبه و ، PPIزده شده عبور نرخ ارز بر  از ضرايب تخمين عبارت	 در معادله فوق،
  است. 2شده در مرحله

هاي هر  اي از كل نهاده هاي واردات واسطه برداري توضيحي شامل سهم نهادهنيز   
ضرايب پيوند پسين به ، )ExY(توليد(ستانده) هر بخشسهم صادرات از ، )msy(بخش

هاي  لگاريتم طبيعي ستانده كل بخش، )BL(هاي اقتصادي تفكيك كليه بخش
درجه عبور نرخ ارز براي "نيز عبارتست از  ضريب تخمين زده شده و  )LYاقتصادي(

عت) و صن 44(به تفكيك به ترتيب داللت بر بخش tو iهاي انديساست.  "اقتصاد ايران
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هم به ترتيب عبارت از اثرات مقطعي و  و  ) دارد. 1360، 1370، 1380، 1390زمان(
  است. 1بيانگر عبارات خطا و در نهايتبوده  اثرات زمان

هاي اقتصادي به  براي كليه بخش Xالزم به ذكر است كليه متغيرهاي موجود در بردار 
مركز آمار ايران  1390و 1380و 1370و 1365هاي  ستانده سال-شرح جداول داده

. همچنين جهت كفايت تعداد داده هاي مورد نياز و استحصال نتيجه بهتر از شود ميمحاسبه 
، 1375هاي مزبور براي سال هاي  برآورد الگو با حفظ تواتر زماني، جداول و شاخص

ايران نيز تهيه  هاي سري زماني حساب هاي ملي مركز آماربا استفاده از داده 1395و  1385
هاي مزبور از روش  ستانده سال-و تدوين شده است. جهت محاسبه جداول داده

 1391هاي مجلس شوراي اسالمي،  استفاده شده است (مركز پژوهش 2سازي راس بهنگام
   ).1393و

با قياس تطبيقي مابين رويكردهاي ) BL( پسين همچنين جهت محاسبه ضرايب پيوند
چنري و محاسبات ضرايب پيوند پسين بر مبناي روش  سنتي و نوين و روشهاي

 در قالب الگوي تقاضامحور BLش گيري و سنج اندازه، 3راسموسن) و روش 1985(واتانابه
و جهانگرد و حسيني،  1394انجام شده است (ن.ك. محبي نيا و آقايان،  )LDM(لئونتيف 

  :توان نوشت مي بدين ترتيب بر مبناي روش اخير ، )1392
DIBL4=∑ lij   = i’(I-A)-1       ,    L=(I-A)-1 )10معادله( 	

Lدر رابطه فوق منظور از همچنين منظور  ام ماتريس معكوس لئونتيف است. ij؛ درايه   
، جمع ستوني ماتريس است. رابطه فوق نشان دهنده اثرات مستقيم و غير مستقيم يك ’i از

. بنابراين طبق  بر تمامي بخش هاي اقتصادي است jتقاضاي نهايي بخش افزايش واحد 
مجموع  از، براي نشان دادن هر دو پيوند مستقيم و غيرمستقيم  DIBLازروابط بيان شده باال 

ئونتيف به عنوان روش اندازه گيري پيوند پسين كل در روش لستوني ماتريس معكوس 

                                                      
1. Error Terms 
2. RAS 
3. Rasmussen 
4. Direct-Indirect Backward Linkage 
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Xغرهاي معرفي شده در بردار كليه اطالعات مورد نياز براي مت .شود مي استفادهراسموسن  	 
ستانده مورد استفاده در -جدول داده 7بخش و براي  44به تفكيك  9در رابطه شماره 

  تحقيق، محاسبه شده است.
 

  ها و نتايج تجربي داده. 5
و محصوالت توليد شده  هاي اقتصادي بخشبا توجه به آمار و اطالعات كليه  مطالعه حاضر

برداري از  به طور كلي بهره .انجام شده است 1396-1360هاي  كل كشور طي سال
هاي زماني و  اطالعات مزبور به اقتضاي هر يك از مراحل انجام پژوهش، در قالب سري

  هاي تلفيقي(سري زماني و مقطعي) انجام شده است. هاي مقطعي و نيز بررسي بررسي
است، لذا  يزمان ينوع سراز  يداده ها 1مورد استفاده در مرحله يها از آنجا كه داده 

 يانم يجمع ) و درجه هميي(ماناياييپا يتبايد وضع ياز اقدام به برآورد الگو انتخاب يشپ
با استفاده از  ياقتصاد سنج يساز گردد، چرا كه الگو يالگو مشخص و بررس يرهايمتغ
 ييمعمول جهت برآورد، متضمن فرض مانا يها و استفاده از روش يزمان هاي يسر
 يرهايمتغيي مانا يبررس ). جهت34؛ 1378(نوفرستي،  الگو است يزمان يسر هاييرمتغ
براي متغيرهاي نرخ ارز اسمي،  )ADF( يافته يمفولر تعم-يكيالگو، از آزمون د يزمان يسر

هاي هزينه  هاي كشاورزي، صنعت، معدن، خدمات، شاخص هاي مقدار توليد بخش شاخص
گروه محصوالت صنايع  24هاي واردات  توليد كننده جهاني بخش هاي مزبور و شاخص

قدرمطلق آماره  ياسو ق يج آزمون مزبور استفاده شده است. با استناد به نتااقتصاد ايران 
ADF رخي از متغيرهاي نامبرده در سطح و بشود  آزمون، مشاهده مي ينا يبحران يربا مقاد

، با استناد به نتايج آزمون مانايي شود ميبرخي ديگر در سطح تفاضل مرتبه اول مانا ارزيابي 
ه شماره برآورد روابط بلندمدت معادل متغيرها، در تحقيق حاضر جهت و درجه همجمعي

 ARDL روشمعادله با استفاده از  24گانه، اقدام به برآورد  24صوالت ) براي گروه مح2(

  حاصل شده است. 2جدول شده است. نتايج به شرح  Eviewsدر نرم افزار 
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 رانيگروه محصوالت اقتصاد ا كيعبور نرخ ارز بر واردات به تفك بيضرا .2 جدول

  بر واردات(درصد)ضريب عبور نرخ ارز   گروه محصوالت اقتصادي در صنايع مختلف
  358978/1 محصوالت زراعي
  - 973695/0 محصوالت باغداري

  953040/0 محصوالت دامي و طيور
  447144/0 يسوخت و مواد روغني،مواد معدن
  609554/0 يمحصوالت معدنيرسا

  661795/1 ييمحصوالت غذا
  354571/0 هايدنيانواع آشام

  398258/2 هايانواع روغن ها و چرب
  012500/0 يمحصوالت دخان
  626276/0 منسوجات

  754158/0 انواع پوشاك
  658035/0 مواد مرتبطيرو سايو دباغيمواد رنگرز

  171297/1 و محصوالت مرتبطيكاغذ، محصوالت كاغذ
  106795/1 يمياييمحصوالت ش
  951329/0 ييو دارويمحصوالت پزشك

  261821/1 محصوالت الستيكي و پالستيكي
  351686/0 يرفلزيغيساخته شده از مواد كانيكاالها

  623702/0 آهن و فوالد
  334477/0 يكيالكتريآالت و دستگاه هاينماش
  667511/0 يكيالكتريرغيآالت و دستگاه ها ينماش

  553603/0 حمل و نقليلوسا
  - 422326/0 يو حرفه ايلوازم علم

  - 375180/0 و متفرقه ذكر نشدهيمصنوعياءاش
  337583/0 يمياييمواد و محصوالت شيرسا

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
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دهنده  ) نشان1در معادله رگرسيون خطي شماره ( βهمانطور كه اشاره شد ضريب 
كشش بلندمدت قيمت واردات نسبت به نرخ ارز است، بنابراين در تفسير ظهور اعداد مثبت 

)، قدرمطلق اعداد مزبور مورد تفسير قرار خواهد گرفت و باالتر 2و منفي در جدول شماره (
مني حكايت از وابستگي بودن ميزان عدد حاصل از كشش نسبت به واحد،  به طور  ض

پذيري باالي واردات نسبت به نرخ ارز و تحقق  هاي مزبور به واردات و كشش پايين  بخش
پذيري اندك  جايگزيني از سوي توليدات داخلي دارد و اعداد كوچكتر دال بر كشش

بخش مزبور از قبل واردات و سختي جايگزيني توليد بخشي را دارد. به عنوان مثال در 
محصوالت زراعي، محصوالت غذايي، الستيكي و پالستيكي و در  مراحل  هاي بخش

هاي محصوالت دامي و طيور، محصوالت پزشكي  بعدي با رتبه بندي اعداد حاصله، بخش
و دارويي قرار داشته و كشش پذيري اندك وارداتي نسبت به نرخ ارز در گروه 

يميايي، واد و محصوالت شم يرسا يكي والكتر يآالت و دستگاه ها  ينماشمحصوالت؛ 
شود كه حاكي از وابستگي باالي بسياري از  ، مشاهده ميو متفرقه ذكر نشده يمصنوع ياءاش

پذيري اندك واردات نسبت به نرخ  هاي صنعتي اقتصادي ايران به واردات و كشش بخش
 ارز و عدم جايگزيني از سوي توليدات داخلي است. به طور كلي در رابطه با ضرايب عبور

هاي داراي وابستگي بيشتر به  هاي وارداتي، ضريب استحصالي در بخش نرخ ارز بر قيمت
  .شود ميها ارزيابي  واردات، باالتر از ساير بخش

پس از محاسبه ضرايب عبور نرخ ارز بر واردات، طبق معادله احتسابي رابطه بين 
)، ضرايب عبور نرخ ارز 8) و(7هاي وارداتي در معادالت ( هاي توليدكننده و قيمت قيمت

صنعت مختلف اقتصاد ايران و در  44به تفكيك  ،3بر توليدكننده به شرح جدول شماره 
   ستانده مشروح محاسبه شده است.-مقاطع زماني جداول داده
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 رانياقتصاد ا بخش هاي كيكبه تف PPIعبور نرخ ارز بر  بيضرا. 3جدول 

 1395 1390 1385 1380 1375 1370 1365 رديف بخش هاي اقتصادي
 0.05252 0.067093 0.045974 0.037947 0.051638 0.054001 0.049275 1 زراعت
 0.039299 0.026941 0.055624 0.051658 0.059141 0.05959 0.058692- 2 باغداري

 0.221877 0.291236 0.110758 0.152518 0.082927 0.068999 0.096855 3 دامداري و طيور و ساير فعاليت هاي وابسته
 0.032384 0.045066 0.012903 0.019702 0.016127 0.006103 0.026151 4 جنگلداري 
 0.073389 0.070689 0.070429 0.07609 0.063615 0.064768 0.062462 5 ماهيگيري

 0.003053 0.001447 0.005494 0.004658 0.007558 0.006329 0.008787 6 استخراج مواد معدني و ساير مواد مربوط به آن
 0.025097 0.016471 0.03457 0.033723 0.033741 0.035417 0.032065 7 استخراج ساير كاني هاي فلزي و غيرفلزي

 0.341695 0.174131 0.355676 0.509259 0.266025 0.202093 0.329957 8 محصوالت غذايي
 0.122766 0.212819 0.02656 0.032714 0.01891 0.020405 0.017414 9 انواع آشاميدني ها

 1.122833 1.294273 0.56184 0.951394 0.320727 0.172286 0.469168 10 انواع روغن ها و چربي ها
 0.331904 0.244636 0.217709 0.419172 0.11373 0.016245 0.211215 11 هاي توتون و تنباكو فراورده

 0.164674 0.160076 0.149635 0.169271 0.135829 0.129998 0.141659 12 منسوجات
 0.094111 0.085361 0.107848 0.102862 0.102646 0.112834 0.092458 13 پوشاك

 0.113076 0.091257 0.155922 0.134894 0.163098 0.176949 0.149246 14 كفش و محصوالت چرمي 
 0.134463 0.084743 0.156058 0.184184 0.131388 0.127932 0.134844 15 هاي حاصل از چوب و محصوالت مرتبط چوب و فرآورده

 0.413408 0.172233 0.413409 0.654584 0.269547 0.172234 0.366859 16 كاغذ، محصوالت كاغذي و محصوالت مرتبط
 0.029286 0.014635 0.034928 0.043937 0.032181 0.02592 0.038442 17 فرآورده هاي نفتي

 0.201385 0.06385 0.32862 0.338921 0.33293 0.31832 0.34754 18 هاي شيميايي فراَوردهمواد و 
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 1395 1390 1385 1380 1375 1370 1365 رديف بخش هاي اقتصادي
 0.132587 0.227419 0.273237 0.037754 0.369725 0.50872 0.230731 19 محصوالت دارويي و داروسازي
 0.15327 0.133872 0.207129 0.172668 0.212897 0.241591 0.184203 20 محصوالت الستيكي و پالستيكي

 0.085053 0.063391 0.088675 0.106715 0.086411 0.070634 0.102187 21 شيشه و محصوالت شيشه اي 
 0.06138 0.037732 0.079468 0.085028 0.067419 0.073909 0.060929 22 محصوالت كاني غيرفلزي 

 0.122631 0.155731 0.138656 0.089531 0.147233 0.187781 0.106685 23 محصوالت اساسي آهن و فوالد 
 0.075526 0.083492 0.128396 0.06756 0.159922 0.189232 0.130612 24 مس، آلومينيوم و ساير محصوالت اساسي فلزات غيرآهني 

 0.139205 0.157144 0.120498 0.121265 0.110787 0.119732 0.101841 25 محصوالت فلزي
آالت و دستگاه ها يساخت، تعمير و نصب ماشين

  الكتريكي
26 0.05577 0.091201 0.073486 0.043141 0.067171 0.071166 0.057154 

ساخت، تعمير و نصب ماشين آالت و دستگاه ها ي غير
 الكتريكي

27 0.086248 0.153306 0.119777 0.081902 0.117604 0.091294 0.086598 

 0.104826 0.142035 0.073545 0.067617 0.07525 0.079473 0.071027 28 وسايل نقليه موتوري 
 0.098366 0.109262 0.147451 0.087469 0.172309 0.207434- 0.137185- 29 لوازم علمي و حرفه اي 

 0.030777 0.022715 0.047769 0.03884 0.054313 0.056699 0.051927 30 آوري، تصفيه آب و خدمات دفع فاضالب جمع
 0.020572 0.020874 0.050623 0.02027 0.062121 0.080976 0.043266 31 انتقال و توزيع برقتوليد، 

 0.006891 0.003349 0.023462 0.010433 0.028018 0.036491 0.019546 32 توليد گاز، توزيع سوختهاي گازي
 0.057564 0.069935 0.088495 0.045194 0.105135 0.131797 0.078473 33 هاي مسكوني ساختمان

 0.055266 0.062898 0.105721 0.047633 0.128114 0.16381 0.092419 34 ها ساير ساختمان
 0.0125 0.008968 0.013039 0.016031 0.009147 0.010046 0.008247 35 خدمات عمده فروشي و خرده فروشي
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 1395 1390 1385 1380 1375 1370 1365 رديف بخش هاي اقتصادي
 0.095523 0.107405 0.075848 0.08364 0.07674 0.068057 0.085424 36 خدمات رستوران و هتلداري

 0.030364 0.022619 0.06579 0.038108 0.077823 0.093471 0.062175 37 خدمات حمل و نقل و انبارداري
 0.011599 0.010426 0.023597 0.012771 0.026032 0.034422 0.017641 38 خدمات ارتباطات

 0.012456 0.006103 0.028818 0.018809 0.029283 0.038826 0.01974 39 خدمات موسسات پولي و مالي  
 0.012856 0.009685 0.025193 0.016027 0.027209 0.034359 0.02006 40 خدمات مستغالت و حرفه اي و تخصصي

 0.003781 0.009592 0.035942 0.00203- 0.074123 0.073914 0.074333 41 خدمات عمومي 
 0.03533 0.038242 0.061665 0.032417 0.071477 0.090913 0.052042 42 خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي 

 0.060873 0.037537 0.106578 0.08421 0.101626 0.128946 0.074306 43 خدمات بهداشتي و پزشكي
 0.01675 0.012777 0.031317 0.020723 0.029558 0.041911 0.017204 44 خدمات آموزش عالي

پژوهش هاي يافته مأخذ:  
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پس از محاسبه ضرايب عبور نرخ ارز بر واردات، طبق معادله احتسابي رابطه بين 
، ضرايب عبور نرخ ارز بر 2-4هاي وارداتي در قسمت  هاي توليدكننده و قيمت قيمت

 4بكارگيري معادله مزبور براي ) جايگذاري شده و با توجه به 8واردات در معادله شماره (
، 1365 هاي براي سال (مورد استفاده در پژوهش حاضر) ستانده اقتصاد ايران-جدول داده

و  1385 ،1375 هاي ستانده بهنگام شده براي سال- جدول داده 3و  1390و  1380 ،1370
لف صنعت مخت 44به تفكيك  3 ، ضرايب عبور نرخ ارز بر توليدكننده به شرح جدول1395

گيري  اعالم شده است. بنابراين با بهره 1365-95مقطع زماني در دوره  7اقتصاد ايران و در 
بدست هاي قيمتي  الگوو تعميم اعداد حاصله در  الگوتخمين  1از اعداد برآوردي مرحله 

به شرح  PPIنرخ ارز بر  ستانده مزبور، ضرايب عبور-براي هر يك از جداول داده آمده
  كه؛ شود مياب ) احتس3جدول (

 ياثرگذار زانيكه م شود ميمشاهده  ،PPIو  IPIعبور نرخ ارز بر  بيضرا هسياقبا م -
 يريبا توجه به اثرپذ و است PPIبر  ياثرگذار زانياز م شتريب IPIبر  يهاي ارز نوسان
 است. يمنطق يمبنا يدارا ،دكنندهيتول يها متينسبت به ق يواردات يها متيق ميمستق

هاي اقتصادي مثبت و معنادار  نيز تقريبا در كليه بخش PPIنرخ ارز بر عبور ضرايب  -
 بخشي در اقتصاد ايران از تغييرات نرخ برابري ارز PPIبوده و اين واقعيت بر تأثيرپذيري 

برابري نرخ ارز،  هاي نوسانبدين ترتيب با بروز  گذارد. واردات) صحه مي مجراي(از 
هاي توليدي به شكل غيرمستقيم و بواسطه  يك از بخشمشاهده اثرات تورمي در هر 

، قابل انتظار 5جدول اي پروسه توليد، به شرح  هاي واسطه در مقام نهاده IPIاثرپذيري از 
 خواهد بود. 

هاي مورد  بين سال PPIكه عبور نرخ ارز بر  ) اين3جدول ( با توجه بهنكته ديگر  -
هاي اقتصادي اين تغييرات به  ر برخي بخشهاي مختلف متفاوت بوده و د بررسي در بخش

توان  مرور زمان افزايش يافته و در برخي ديگر كاهش داشته است. بنابر تغييرات مزبور، مي
(رشد  هاي اقتصادي حاكي از  تشديد وابستگي اينگونه استنباط نمود كه در برخي بخش

قيمت واردات بر  ) و اثرپذيري روزافزون عبورPPIافزايشي ضرايب عبور نرخ ارز بر 
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شود  هاي توليدكننده طي زمان داشته و در برخي ديگر عكس روند مزبور مشاهده مي قيمت
كه بررسي تغييرات مزبور در هر بخش با توجه به عدد حاصله و سياست اتخاذي دولت 

تواند  اي، مي هاي اخير در راستاي كاهش وابستگي واردات نهاده علي الخصوص در سال
 هاي بكارگيري شده باشد.  يت يا عدم موفقيت سياستارزيابي موفق

هاي اقتصادي موجود، بيشترين اثرپذيري هزينه  به طور عمومي در بين بخش -
شود كه داراي وابستگي بيشتر  هايي مي توليدكننده از اثرات تغيير نرخ ارز مربوط به بخش

هاي مزبور از  عمده بخش اي است كه اي و سرمايه هاي واسطه صنايع مزبور به واردات نهاده
 هاي نوسان. به همين ترتيب كمترين اثرپذيري از شود ميهاي صنعت محسوب  زيربخش

هاي خدمات و محصوالت معدني است، كه نتيجه حاصله با  نرخ ارز نيز مربوط به بخش
هاي  اي صنعت از واردات و تأمين عمده نهاده بخش هاي واسطه توجه به تأمين عمده نهاده

 و معدن از توليدات داخلي داراي مبناي منطقي است.خدمات 
هاي تركيبي نيز از اهميت بااليي  بررسي وجود همجمعي در تخمين دادهدر نهايت 

برخوردار است، چرا كه اگر متغيرهاي الگو ايستا نباشد، برآورد الگو ممكن است به يك 
تيجه آزمون همجمعي ). با استناد به ن58-56 ؛1388رگرسيون كاذب منجر گردد (صمدي، 

 و احتمال مربوط به آن، مي توان وجود همجمعي در الگو را پذيرفت ADFو آماره  1كائو
است. با استناد به نتايج آزمون  "3پيوست " 6 (نتيجه آزمون چاو مزبور به شرح جدول
  هاي تركيبي در برابر روش حداقل مربعات تجميع مزبور و مقدار احتمال اعالم شده، داده

  موجود است).  "3پيوست "، 7 نتيجه آزمون هاسمن به شرح جدول .شود ميشده تأييد 
هاي تركيبي و  الگوقدم بعدي پس از بررسي پايايي متغيرها، انتخاب روش تخمين ميان 

شده است. بدين منظور در تحقيق حاضر از نتيجه آزمون چاو استفاده  2هاي تلفيقي يا داده
هاي تركيبي در برابر  . با استناد به نتايج آزمون مزبور و مقدار احتمال اعالم شده، دادهاست

يبي، قدم . پس از تأييد نوع داده هاي تركشود ميشده تأييد   روش حداقل مربعات تجميع

                                                      
1. Kao 
2. Pooled Data 
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بعدي انتخاب ميان اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي است كه بدين منظور از نتيجه آزمون 
. نتايج آزمون هاسمن در پژوهش حاضر بيانگر تأييد اثرات گرديده استاستفاده  1هاسمن

ارائه  4جدول به شرح  9است. نتايج تخمين معادله شماره  2ثابت در برابر اثرات تصادفي
  شده است.

 رانياقتصاد ا متغيرهاي سمت توليد درعبور نرخ ارز بر  . درجه 4 جدول
  ضرايب  متغيرهاي تحقيق

Msy  
2.022 

(0.021)* 

ExY  
0,032 -  

(0.014)* 

BL  
1.122 

(0.219)* 

LY  
0,048 -  

(0.007)* 

constant 
0.025 

(0.147)* 
Cross-section Effect Yes 

Period Effect  Yes 

Observation  257 
R-squared 0.9012 

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
  است. p<0.05انحراف معيار گزارش شده در سطح معني داري *
  

(مرحله  هاي تركيبي نتايج تجربي تخمين الگو داده 4اشاره شد، جدول  گونه كه همان
سوم و تخمين درجه عوامل اثرگذار بر عبور نرخ ارز در اقتصاد ايران با استناد به عوامل 

  ؛ 4جدول نتايج برآورد در بر اساس كند.  اثرگذار سمت عرضه) با اثرات ثابت را بيان مي

                                                      
1. Hausman 
2. Random Effects 
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اي از كل  هاي واردات واسطه ضرايب برآورد شده مربوط به متغير سهم نهاده -
. اين واقعيت در سازگاري كامل با نتايج شود ميثبت و معنادار ارزيابي هاي بخشي م نهاده

طوريكه مشاهده و بيان شد، عبور نرخ ارز در  ستانده مرحله دوم است، به-تحليل داده
هاي صنعت(بدليل وابستگي باالي برخي صنايع به واردات  هاي مرتبط با بخش بخش
 ها است. نسبت به ساير بخشتري  اي مورد نياز) داراي حوزه گسترده نهاده
)  اثري منفي بر 9در معادله  ExYضرايب برآورد شده براي سهم صادرات( ضرايب  -

عبور نرخ ارز دارد به گونه اي كه ميتوان بيان داشت با افزايش سهم صادرات بخش و ارز 
توان از شدت عبور نرخ ارز بر هزينه توليد كننده بخش كاست . از طرفي در  آوري مي

اي(  قياس ميزان مطلق(بزرگي عدد حاصله) عدد سهم صادرات با سهم واردات واسطه
توان ابراز نمود كه از لحاظ آماري سهم صادرات در مقايسه  ) مي9در معادله  msyرايب ض

با ضرايب سهم وارداتي كوچك بوده و اين واقعيت حاكي از اثرگذاري بسيار كمتر سهم 
 صادرات بخشي نسبت به سهم واردات بخشي در اثرگذاري عبور نرخ ارز دارد. 

) مثبت و معنادار 9در معادله  BLپسين( ضرايب ضرايب برآورد شده براي پيوندهاي  -
هاي توليد(با  تر زنجيره است كه اين مهم بيانگر اين واقعيت است كه وجود ارتباط گسترده

هاي اقتصادي منجر به تشديد عبور نرخ ارز بر  اسناد به مفهوم پيوند پسين) براي بخش
شي گسترده منجر به تقويت شود و در واقع وجود ارتباطات بخ هاي توليدكننده مي قيمت

 . شود ميهاي داخلي  عبور نرخ ارز بر قيمت
در معادله  LYضرايب برآورد شده لگاريتم طبيعي توليد داخلي زيربخشي( ضرايب  -

) نيز داراي اثر گذاري منفي بر درجه عبور نرخ ارز است كه به طور ضمني دال بر اين 9
دي از توليد داخلي تأمين گردد، نياز به هاي اقتصا واقعيت است كه هر چه تقاضاي بخش

  واردات كاهش يافته و از قوت عبور نرخ ارز بر واردات خواهد كاست.
بدين ترتيب با استناد به متغيرهاي معرفي و محاسبه شده تحقيق در راستاي اثرگذاري بر 

ه شود ك (مرحله سوم از تحقيق حاضر)، مشاهده مي درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ايران
بندي داراي همبستگي با ضرايب  تمامي متغيرهاي مزبور با  طيف متنوعي از جهت و رتبه
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عبور نرخ ارز بر هزينه توليدكننده را داراست(برخي متغيرها با اثرگذاري مثبت و همسو و 
برخي با اثرگذاري منفي و غيرهمسو؛ با استناد به بندهاي پيشين). به شرحي كه گذشت با 

يج تخمين الگوي پانل، باالترين وابستگي ميان عوامل و متغيرهاي معرفي در نظرداشن نتا
هاي وارداتي است، به  شده با درجه عبور نرخ ارز توليدكننده مربوط به مقدار سهم نهاده

 PPIاي واردات، درجه عبور نر خ ارز نيز در  هاي واسطه عبارتي با افزايش ميزان نهاده
منطقي به لحاظ تجربي در اقتصاد ايران با استناد به  شود كه اين قاعده بخش بيشتر مي

  .شود ميستانده) تأييد -(جدول داده اطالعات سمت عرضه

 گيري نتيجه. 6

هاي قبل پژوهش حاضر بيان شد؛ در اين مطالعه رهيافت نويني  گونه كه در قسمت همان
هاي  هاي توليدي با توسل به تركيب روش جهت بررسي عبور نرخ ارز از زنجيره

طوريكه در خالل پيشروي تحقيق حاضر  ستانده ارائه گشت، به-اقتصادسنجي و تحليل داده
هاي وارداتي به  انتقال تغييرات نرخ ارز از قيمت با بكارگيري ابزارهاي مزبور چگونگي

هاي توليدكننده بيان شد. نوآوري و خالقيت پژوهش مزبور نخست؛ در تعبيه و  قيمت
هاي واردات و توليد كننده،  مرحله بر قيمت 2جداسازي تخمين ضرايب عبور نرخ ارز طي 

زار بخشي جدول صنعت و سوم؛ در بكارگيري اب 44و  دوم؛ تحليل بخشي به تفكيك 
ستانده و ملحوظ نمودن متغيرهاي مبتني بر اطالعات مختص هر بخش اقتصادي نظير -داده

واردات بخش، صادرات بخش، توليد هر بخش، پيوندهاي بخشي جهت تحليل عبور نرخ 
ارز است كه تاكنون در مطالعات داخلي مسبوق به سابقه نبوده است. اقدامات مشروح، طي 

هاي قبل گذشت، به  ح مطالب و مراحلي كه در خالل مطالب قسمتمرحله و به شر 3
هاي  تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از محاسبات و تخمين الگو

ارائه و  4و  3، 2ترتيب در جداول  مورد استفاده در پژوهش نيز به تفكيك مراحل انجام به
  بيان داشت ؛  توان خالصه نتايج را به شرح زير ميكه  تشريح شد

) بر تأثيرپذيري 1(نتايج جدول همانگونه كه مشاهده گشت، نتايج مرحله اول تخمين
گذارد  نرخ ارز از معبر واردات صحه مي هاي نوسانهاي اقتصادي از  طيف وسيعي از بخش
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هاي اوليه و  ترين داليل اين مهم را در نقش پررنگ سهم واردات نهاده كه يكي از عمده
توان نام برد. در نتايج مرحله دوم تخمين، در  هاي اقتصادي مي ز مصارف بخشاي ا واسطه

هاي توليدكننده، مشاهده  هاي واردات و قيمت قياس ميان ضرايب عبور نرخ ارز بر قيمت
 ياثرگذار يزاناز م يشترب IPIبر  يارز هاي نوسان ياثرگذار يزانمگشت كه به طور عمومي 

گشت كه زيربخش هاي كشاورزي و صنعت كه با توجه به . از طرفي مشاهده است PPIبر 
هاي  بخشي، اغلب جزو بخش مطالعات انجام شده داخلي در راستاي بررسي پيوندهاي بين

هاي اقتصادي كشور داراست.  شود، بيشترين اثرپذيري را در ميان بخش كليدي ارزيابي مي
عرفي و محاسبه شده تحقيق، در نتايج مرحله سوم تحقيق حاضر، با استناد به متغيرهاي م

بندي داراي  مشاهده شد كه تمامي متغيرهاي مزبور با  طيف متنوعي از جهت و رتبه
همبستگي با ضرايب عبور نرخ ارز بر هزينه توليدكننده را داراست. به شرحي كه گذشت با 
ي در نظرداشن الگو پنل تخمين عوامل اثرگذار بر درجه عبور نرخ ارز، باالترين وابستگ

ميان عوامل و متغيرهاي معرفي شده با درجه عبور نرخ ارز توليدكننده مربوط به مقدار سهم 
اي واردات، درجه  هاي واسطه هاي وارداتي است، به عبارتي با افزايش ميزان نهاده نهاده

شود كه اين قاعده منطقي به لحاظ تجربي در  بخش بيشتر مي PPIعبور نر خ ارز نيز در 
  . شود ميستانده) تأييد -با استناد به اطالعات سمت عرضه(جدول داده اقتصاد ايران

توان بيان داشت؛ با اين كه گستره عبور نرخ ارز در عمل به متغيرهاي  ترتيب مي بدين
هاي تجاري، نظام نرخ ارز حاكم و نحوه مديريت  هاي پولي، چرخه بسياري نظير سياست

، لكن سنجش ميزان اثرگذاري و لحاظ عوامل دست بستگي دارد آن و ساير عواملي از اين
اي، سهم صادرات،  هاي واسطه در سمت عرضه و توليد اقتصاد نظير سهم نهاده  كننده  كنترل

الملل و ساير اطالعات تفصيلي سمت عرضه و بخشي  سهم مشاركت در توليد اقتصاد بين
ارز بر توليد يك اقتصاد  تواند در مطالعه و بررسي و نيز تحديد گستره عبور نرخ اقتصاد مي

با استناد به نتايج حاصل شده و سپس تسري به بدنه مصرف حائز اهميت باشد.  در پايان و 
و كسب تجربياتي از مطالعه جريان حاضر و نيز ساير كشورها از يكسو و  پژوهش خاللدر 
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و  رزعبور نرخ انقطه نظرات سياستمداران، اساتيد مجرب و مديران درگير با چالش مهم 
  توان اقدامات و مالحطات ذيل را مدنظر داشت؛ حاضر ميآن، در زمينه  مسائل مربوط به

با عطف به جايگاه كليدي متغير نرخ ارز در اقتصاد ايران از منظر وابستگي ساير  -
متغيرها به آن، نظير؛ توليد، مصرف، تراز تجاري و باألخص تورم از يكسو و فقدان بازار 

يي ديگر، دولت و بانك مركزي ناگزير از مديريت اين متغير مهم بوده و رقابتي ارز از سو
رهاسازي اين متغير كليدي با توجه به شرايط فعلي و با استناد به نتايج پژوهش حاضر توصيه 

  نميگردد. 
هاي قيمت داخلي به شرح  با استناد به ضرايب محاسبه شده عبور نرخ ارز بر شاخص -

مطالعه حاضر، مي توان بيان كرد هنگامي كه درجه عبور نرخ ارز ناقص  3و  2جداول 
است، تعديل نرخ ارز جهت بهبود تراز تجاري از نقش ناچيزي برخوردار بوده و بنابراين 
تكيه صرف بر سياست هاي تغيير و تثبيت نرخ ارز به نام مديريت بازار ارزي كفايت الزم 

ساير سياست هاي اقتصادي نيز بهره برد. سياست هاي را نداشته و بايد به موازات آن از 
مزبور شامل طيف وسيعي از سياست هاي مناسب پولي، تجاري و ساير سياست هاي الزم 

  شود. در اقتصاد است كه در بندهاي بعدي بدان اشاره مي
يكي از الزامات موجود در راستاي ايجاد بازار رقابتي ارز، اتخاذ سياست هاي تجاري  -

است. سياست هاي تجاري را مي توان در دو حوزه مجزاي سياست هاي وارداتي و  مناسب
 صادراتي به شرح ذيل، بررسي و تجويز نمود؛

  با استناد به نتايج استحصالي ضرايب عبور نرخ ارز بر واردات و توليد در پژوهش
اقتصاد ايران، و حاضر در مرحله اول و دوم مطالعه و نيز ساير مطالعات داخلي صورت گرفته براي 

همينطور اثرگذاري مثبت سهم وارداتي در الگوي تعيين نرخ ارز در مرحله سوم پژوهش حاضر؛ 
در زمينه اتخاذ سياست هاي مناسب وارداتي، دولت بايد توجه داشته باشد كه سياست هاي نرخ ارز 

مهم، بايد نظارت  در بلندمدت بر قيمت واردات بيشتر از ساير قيمت هاي داخلي مؤثر است. با اين
بر كميت و كيفيت واردات پررنگ تر گردد. بيش از يك دهه است كه ميزان و تنوع واردات به 
شكلي افسارگسيخته و غيرمتناسب با وضعيت توليد داخلي، بي مهابا حركت نموده است كه اين 

ترتيب پيشنهاد مسئله بي ثباتي هاي بسياري را به بازار ارزي و نرخ ارز تحميل كرده است. بدين 
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شود كه دولت با سياست گذاري هاي حمايتي مناسب در كوتاه مدت، نظير؛ كنترل واردات  مي
قاچاق و تعريف تعرفه هاي مناسب و نيز تقويت توليد داخلي در بلندمدت و جايگزيني پروسه 

هاي  توليد داخلي با واردات در بلندمدت از شدت تأثيرپذيري قيمت هاي واردات نسبت به نوسان
 نرخ ارز بكاهد.

  با استناد به ضريب منفي اثرگذاري صادرات در الگوي تعيين نرخ ارز در مطالعه
حاضر، از ديگر سو، به موازات اتخاذ سياست هاي مناسب در خصوص واردات، دولت بايد زمينه 
 رشد صادرات را نيز در حوزه بهبود استراتژي تجاري پيگيري نمايد. جهت تشويق صادرات بايد
توليد داخلي از حالت انفعال موجود به حالت فعال تبديل گردد. با استناد به نتايج پژوش حاضر و 
تأثير مثبت ضريب شاخص پيوند پسين در الگوي عبور نرخ ارز، يكي از اقدامات موجود براي 

هاي  هاي نفت و صنايع پتروشيمي و ساير زيربخش دولت، حمايت از صنايع پايين دستي در بخش
هاي مزبور  هاي الزم در بخش هاي مفقوده و سرمايه گذاري يع و كشاورزي و شناسايي حلقهصنا

 ساز كارآمدي توليد را فراهم آورد. تواند زمينه است كه مي

يكي ديگر از معيارهاي مهم در ايجاد ثبات بازار ارز، ثبات بخشي به بازار پول و  -
رز و پول درنقطه تورم متجلي است. هاي پولي است. نقطه عطف ميان بازارهاي ا سياست

تواند  آنچه كه واضح است اينكه؛ در يك اقتصاد باثبات و در بلندمدت، نرخ ارز اسمي نمي
هاي  كه سياست مستقل از تفاوت و تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي تعيين گردد. مادامي

زي و پولي بواسطه ضعف در عملكرد سيستم بانكي، عدم حاكميت مقررات بانك مرك
هاي مالي به شكلي صحيح اتخاذ و اجرا نگردد و اين نهاد نتواند  عدم استقالل آن از سياست

هاي تعديل و تثبيت نرخ ارز  رشد بي رويه تورم را مهار نمايد، اجرايي شدن سياست
كه دولت از بكارگيري  شود ميپذير نخواهد شد. با توجه به اين مسئله پيشنهاد  امكان
هاي دلخواه و  گذاري هاي ناگهاني كه قدرت قيمت زا و شوك درماني هاي تورم سياست

اي براي اصالح نظام  شود، پرهيز نموده و چاره سيطره اقدامات سوداگرايانه را منجر مي
 بيانديشد. CPIو  PPIتوزيع در راستاي تضعيف تورم و كاهش فاصله ميان 

الخصوص در شرايط  ياز ساير اقدامات مؤثر دولت جهت تأمين ثبات ارزي، عل -
جانبه با فساد است. مبارزه با فساد در همه ابعاد آن مطرح است، لكن  كمبود ارز، مبارزه همه
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نمايد. با توجه به موجوديت فساد در بخش  تر نيز مي جنبه اقتصادي و مالي آن برجسته
تواند با اتخاذ اقداماتي نظير شفافيت  عمومي و تا حدي در بخش خصوصي، دولت مي

هاي  سازي عملكرد هزينه و غيره و نيز زمينه ودجه، شفافيت نظام اخذ ماليات، شفافب
 تضعيف ركود تورمي و كاهش تورم آتي را ايجاد نمايد.

آوري زمينه يكسان  يكي ديگ از اقدامات مثبت نهادهاي ناظر بر بازار ارزي، فراهم -
استاي كاهش حداكثري سازي نرخ ارز است. ايجاد نرخي يكسان به صورت تدريجي در ر

تواند فوايد زيادي را براي بازار ارزي در  اي در بازار آزاد از دو بعد مي ميان نرخ ارز مبادله
هاي سفته بازي و ديگري در  پي داشته باشد. يكي از اين ابعاد در جهت كاهش بروز فعاليت

اين راستا بايد تواند مطرح باشد. لكن در  هاي اعمال شده مي پذيري سياست راستاي برگشت
دقت الزم را مبذول داشت كه موضوع يكسان سازي نرخ ارز با تعديل ارزي پس از آن 

طور كه شرح آن رفت، اصالحات الزم در بدنه پولي كشور و  نبايد خلط شود، چراكه همان
هاي اساسي تعديل ارزي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي  مهار تورم از پيش شرط

 است.

  
  و تشكرتقدير 

مقاله حاضر حاصل بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي دانشكده 
هاي  اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است و نويسندگان مقاله از مساعدت

  نمايند. دانشكده ياد شده، تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
Over the past decade, Iran's economy has undergone a major and rapid experience of 
currency changes. One of the most important questions during the currency changes 
of the last decade is to answer the important question of how much the devaluation 
of the Rial has led to an increase in domestic prices and the extent to which these 
effects affect various dimensions of the domestic economy. Measuring the range of 
price changes in response to currency changes can be found in the phenomenon of 
currency transitions. The aim of this study is to analyze the inflationary effects of 
foreign exchange passage on the levels of imported and producer prices at different 
stages of production and separately in the productive sectors of the economy and 
also to determine the effective factors in foreign exchange passage by resorting to 
supply side variables in Iran's economy. The present study presents a new approach 
for measuring exchange rate crossings on production chains by combining 
econometric tools and Input-Output table in embedding and separating the 
estimation of exchange rate pass coefficients in two stages on import and producer 
prices. Industry by using the tools of Input-Output table segmentation and 
considering variables based on information specific to each economic sector, such 
as; The import sector, the export sector, the production of each sector, provide sector 
linkages in estimating the exchange rate passage in the Iranian economy. These 
measures are based on three types of time series analysis, Input-Output analysis and 
Panel data analysis from 1986 to 2017. Findings of the research in stage 1 indicate 
the high dependence of many industrial and economic sectors of Iran on imports and 
low elasticity of imports to the exchange rate and no substitution by domestic 
products. In the second stage, the coefficients of exchange rate passage on the 
producer are positive and significant in almost all economic sectors, and this fact 
confirms the effectiveness of the producer price index in the Iranian economy from 
changes in the exchange rate (through imports). also; The passage of the exchange 
rate on producer prices varies between different years in different sectors, and in 
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some economic sectors these changes have increased over time, which indicates the 
increasing dependence and increasing impact of import prices on producer prices 
over time. It is in the policies adopted. Also, the results in stage 3 indicate a negative 
and significant effect of export share coefficients and the natural logarithm of 
domestic production and have a positive and significant effect of share coefficients 
of intermediate import inputs and inter-sectoral linkages, but the share of 
intermediate imports among other variables. It has the highest impact on the 
exchange rate of economic sectors.  
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