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 چكیده
عیین شاخص قیمت واردات نقش نرخ ارز به عنوان یكي از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ت

اساسي دارد. از این رو، آگاهي از روابط تجربي بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات که در 

 تواندادبیات اقتصادی به عنوان انتقال اثر نرخ ارز معروف است، حائز اهمیت بوده و مي

ه ه طي دهگذاری یاری نماید. مطالعات تجربي انجام شدمسئوالن اقتصادی را در سیاست

دهد که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تأثیر عوامل اخیر نشان مي

با توجه به وجود نرخ تورم نسبتا باال و  جمله نرخ تورم است. در این راستا ومتعددی از 

های سری با بهره گیری از داده دهه اخیر، در مطالعه حاضر سهدر طي در کشور پایدار 

انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص  نقش تورم در میزان 1931–1931های یران طي سالزماني ا

. نتایج مطالعه حاکي از وجود رابطه گرفته استقیمت واردات مورد آزمون تجربي قرار 

ه د کدهنشان مي نتایج. همچنین استشاخص قیمت واردات  بهنرخ ارز  اثرانتقال ناقص 

ان انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات افزایش در سطوح تورمي باال و متوسط، میز

 کند ولي این میزان در سطوح تورمي باال کمتر از سطوح تورمي متوسط است.پیدا مي

 انتقال اثر نرخ ارز، شاخص قیمت واردات، محیط تورمي. های کلیدی:واژه

 JEL  :E31, F30, F41 طبقه بندی
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...بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص يتورم طیمح ریتأث 

 مقدمه -1

واسطه اثرات آن بر متغیرهای کالن دی در اقتصاد بوده و بهیكي از متغیرهای کلینرخ ارز 

اقتصادی از جمله شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت صادرات، تورم و تولید داخلي، در 

گذاری حائز اهمیت است. تغییرات نرخ ارز مي تواند از کانال تغییر قیمت واردات، سیاست

ر بگذارد و از این طریق اثرات نامطلوب های داخلي و در نتیجه بر تورم تأثیبر سطح قیمت

بر اقتصاد از خود برجای بگذارد. لیكن این میزان تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت 

معروف بوده و مبین درصد  )ERPT( 1که در ادبیات اقتصادی به انتقال اثر نرخ ارز -واردات

رایط بسته به ش -تغییرات شاخص قیمت واردات نسبت به یك درصد تغییر نرخ ارز است

اني بر اساس مبتواند بین صفر و یك تغییر کند. اقتصادی کشورها متفاوت بوده و مي

های های ارزی، سیاستنظری و مطالعات تجربي موجود، عوامل متعددی از جمله رژیم

د در توانپولي، درجه باز بودن اقتصاد، بي ثباتي نرخ ارز، اندازه بازار و شرایط تورمي مي

درجه انتقال اثر نرخ ارز تأثیرگذار باشد. در هر اقتصادی بسته به شرایط خاص و تعیین 

ر ای دتوانند نقش تعیین کنندهساختارهای حاکم بر آن کشور هر یك از این عوامل مي

درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات داشته باشند. در این میان، به نظر 

قش مهمي در انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات رسد دراقتصاد ایران تورم نمي

داشته باشد. پایداری نرخ تورم در سطح نسبتاً باال در اقتصاد ایران طي سه دهه اخیر 

را مبني بر تأثیر مثبت تورم بر درجه انتقال اثر نرخ ارز  (2111) 2تواند نظریه تیلورمي

ایي که از تورم باالتری برخوردارند، شورهک طوری که طبق این نظریه،تقویت نماید. به

ها در مقابل تغییرات نرخ ارز بوده و قیمت همواره دارای درجه انتقال اثر نرخ ارز بیشتر

دهند. با توجه به اینكه اقتصاد ایران با تورم نسبتاً باال مواجه واکنش بیشتری نشان مي

 وری،اقتصادی، کاهش بهره بوده و تورم دارای آثار و تبعات نامطلوب از جمله کاهش رشد

گذاری مناسب برای کنترل بدتر شدن توزیع درآمد و... بر اقتصاد ایران دارد، لذا سیاست

های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، شاخص قیمت واردات تورم در برنامه

های ستیایكي از اقالم تعیین کننده تورم در کشور بوده که خود تحت تأثیر نرخ ارز و س

ارزی است. به طوری که با باال بودن درجه انتقال اثر نرخ ارز، هر گونه افزایش نرخ ارز 

تواند منجر به تورم باال شده و پیامدهای منفي در بر داشته باشد. در این رابطه، خود مي

                                                 
1 Exchange Rate Pass-Through 
2 Taylor 



   137                      1931/ تابستان 2/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

شرایط تورمي از جمله عوامل تشدید کننده اثرات نرخ ارز بر قیمت واردات و در نتیجه 

است. لذا آگاهي از چگونگي رابطه تجربي بین شرایط تورمي با درجه انتقال اثر نرخ  تورم

ارز بر شاخص قیمت واردات و در نهایت بر تورم مي تواند مسئولین اقتصادی را در برنامه 

 های اقتصادی یاری نماید. ریزی
الزم است در صورت وجود رابطه مثبت بین شرایط تورمي با درجه انتقال اثر نرخ ارز، 

های مناسب شرایط تورمي اقتصاد را کنترل و تورم را در شرایط دولت با اتخاذ سیاست

پائین و مالیم نگه دارد. با توجه به وجود خالء مطالعه تجربي در رابطه با تأثیر شرایط 

 تورمي بر درجه انتقال اثر نرخ ارز برشاخص قیمت ورادات، انجام این تحقیق ضروری است.

استفاده  گذاریتوانند از نتایج آن برای سیاستاین تحقیق مسئولین اقتصادی مي با انجام

های ارزی و وارداتي نیز تصمیم گیری نمایند. چرا نمایند و عالوه بر آن در مورد سیاست

که واردات رقیب تولیدات داخلي بوده و هر گونه تغییرات نرخ ارز بسته به شدت درجه 

رگذار بوده و از این طریق بر تولید کاالهای داخلي اثرگذار خواهد انتقال بر قیمت واردات اث

قاضا ت کرده و از این رو پیدا افزایشقیمت واردات  با افزایش نرخ ارزبود. به عبارت دیگر، 

 این .کندپیدا مي افزایشو برای کاالهای جانشین واردات  کاهشبرای کاالهای وارداتي 

و  دتولی افزایشها شده و از سوی دیگر سبب پرداختشدن تراز بهترامر از یك سو سبب 

لذا، تعیین رابطه تجربي بین شرایط تورمي با درجه انتقال اثر  شود.در داخل مي اشتغال

نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بسیار با اهمیت است. در این راستا، ادامه مقاله به صورت 

 زیر سازماندهي شده است:

حقیق مطرح شده است. در بخش سوم مطالعات خارجي و در بخش دوم مباني نظری ت

داخلي صورت گرفته در این راستا مرور شده است. در بخش چهارم به معرفي مدل و 

های سری زماني برای کشور ایران الگوی مطالعه و سپس تخمین مدل با استفاده از داده

-هصل از مطالعه توصیپرداخته شده است. در نهایت در بخش پنجم با استفاده از نتایج حا

 گذاران و پیشنهادهایي برای پژوهشگران مطرح شده است.هایي برای سیاست

 مبانی نظری -2

قیمت واردات از دهه  شاخص نرخ ارز بر اثر در زمنیه انتقال ERPTاولیه درحوزه مطالعات 

(، اما بعدها محدوده این مطالعات به 1337، 1گلدبرگ و کنتر) است شروع شده 1371

رسي اثر نرخ ارز بر سطح قیمت تولیدات داخلي و صادرات بر حسب پول داخلي نیز بر

                                                 
1 Goldberg and Knetter 
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در واقع ارتباط اساسي میان نرخ ارز و قیمت کاالهای تجارت شده بین  .گسترش یافت

 1این مفهوم اولین بار توسط مگي .نرخ ارز معروف است اثر المللي به طور عام به انتقال

 ( توسعه یافت.1379)
 این به الگوهای ریاضي از استفاده با و دقیق طوره بای که مطالعه اولین بار ودبا این وج

 گذار پایه( 1317) دورنبوش مطالعه به عبارتي بود.( 1317) 2پرداخت دورنبوش موضوع

 مطالعه در وی است. ها بودهقیمت بر ارز نرخ تغییرات انتقال نحوه درباره مطالعات سایر

 واردات، بازار، میزان تمرکز میزان حسب بر را داخلي هایمتقی و ارز نرخ رابطه خود

همچنین در این زمینه است.  داده قرار بررسي مورد داخلي تولیدات و واردات جانشیني

برای یك اقتصاد کوچك افرایش ارزش پول  دهد کهنشان مينیز  9فلمینگ -مدل ماندل

 شود.ت ميملي منجر به کاهش قدرت رقابت صادرات و افزایش واردا
( در مقاله خود درصد تغییر قیمت واردات در نتیجه یك درصد 1337) گلدبرگ و کنتر

ر این د نرخ ارز نامیدند. اثر تغییر در نرخ ارز بین کشور صادر کننده و واردکننده را انتقال

ر قیمت واردات، کشش قیمت واردات نسبت به ب )ERPT(راستا، عبارت انتقال اثر نرخ ارز 

دهد. به گونه ای که اگر به ازای یك درصد تغییرات نرخ ارز، قیمت ز را نشان مينرخ ار

واردات یك درصد تغییر کند، انتفال اثر نرخ ارز بر قیمت واردات کامل بوده و درصورتي 

العمل قیمت واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز، کمتر از یك درصد باشد، انتقال که عكس

 بود.اثر نرخ ارز ناقص خواهد 
هایي که در ادبیات انتقال اثر نرخ ارز به بررسي رابطه بین تغییرات یكي از اولین نظریه

است  1پردازد، نظریه قانون قیمت واحدنرخ ارز و سطح عمومي قیمت کاالهای داخل مي

ساس باشد. بر اکند درجه انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتي کامل ميکه بیان مي

های تجاری، یه، با فرض وجود بازار کارا، آربیتراژ کامل و عدم برقراری محدودیتاین نظر

کاالهای همگن و مشابه با قیمت یكساني بر حسب واحد پولي یكسان در کشورهای 

میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص ( 2111) 3بر اساس فرضیه تیلور شود.مختلف مبادله مي

در  صدمق در صورتي که کشوررمي کشور مقصد دارد. قیمت واردات بستگي به وضعیت تو

توان بیان کرد که آثار انتقالي تغییرات نرخ ارز محیط تورمي پایین قرار داشته باشد، مي

                                                 
1 Magee 
2 Dornbush 
3 Mundell (1963), Fleming (1962) 
4 Law of One Price (LOOP)  
5 Taylor 
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. تیلور در ارائه فرضیه خود بیان خواهد بودبر سطح عمومي قیمت کاالهای داخلي اندک 

گذاری یر نظام پولي هدفکند که در صورت اجرای نظام پولي معتبر و مناسب نظمي

بیني انحرافات تورمي، کشورها وارد نظام تورمي آرام شده و تورمي توسط کشورها و پیش

شود. عالوه بر این، با قرار گرفتن در محیط به تبع آن از درجه انتقال اثر نرخ ارز کاسته مي

 الها و خدماتتورمي آرام و در شرایطي که هزینه نهایي تولید در کشورهای صادرکننده کا

توان انتظار داشت که تغییرات نرخ ارز آثار کمتری بر قیمت کاالهای کاهش یابد، مي

داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط تورمي آرام، تغییرات نرخ  در کشور مقصد داخلي

های تولید گردیده و از این طریق آثار انتقالي ارز منجر به تغییرات کمتری در هزینه

-23: 2113، 1)سوا یابدرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتي و مصرفي کاهش ميتغییرات ن

ای ه. در این زمینه ذکر این نكته الزم است که هنگامي که یك کشور همواره با نرخ(29

های تورمي باال قرار گیرد، به دلیل اینكه انتظارات تورمي تورم باال مواجه باشد و در محیط

کند که این امر موجب ، قیمت کاالهای وارداتي افزایش پیدا ميدر سطح باالیي قرار دارد

شود که فشار رو به پایین بر قدرت خرید مردم وارد شود وتمایل به خرید، توسط مي

مصرف کنندگان داخلي کاهش پیدا کند. بنابراین فروشندگان داخلي مجبور خواهند بود 

د تواننهای تورمي باال خیلي نميکه حاشیه سود خود را کاهش دهند. بنابراین در محیط

 اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای وارداتي را منتقل کنند. 

 سایر متغیرهای مؤثر بر شاخص قیمت واردات -2-1

وان تتولید ناخالص داخلي بر قیمت کاالهای وارداتي ميشكاف در مورد تأثیرگذاری متغیر 

است و بر اساس دیدگاه  2مایانگر ادوار تجاریکه شكاف تولید نچنین استدالل نمود 

( افزایش شكاف تولید بیانگر آن است که سطح تولید واقعي 2111) 9چودوری و هاکورا

باالتر از میزان بالقوه آن بوده و این امر سطح تقاضای داخلي را افزایش داده و در نهایت 

و  )آگوئریشود یمت آنها ميمنجر به افزایش تقاضا برای کاالهای وارداتي و باال رفتن ق

 (.1-21 :2112، 1همكاران
توان به درجه بازبودن اقتصاد اشاره ميشاخص قیمت واردات از دیگر متغیرهای مؤثر بر 

یر باشد. در تأثميشاخص قیمت واردات نمود که دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر 

                                                 
1 Sowah 
2 Buiness Cycle 
3 Choudhry and Hakura 
4 Aguerre et al 
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ار بر این است که با افزایش انتظ شاخص قیمت وارداتمستقیم درجه بازبودن اقتصاد بر 

. بدحجم تجارت، نوسانات شدید نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتي و مصرفي انتقال یا

شاخص و  بودن اقتصاد توان انتظار داشت بین درجه بازبنابراین در تأثیرگذاری مستقیم مي

 1سط سواتورابطه مستقیمي برقرار باشد. اما در تأثیرگذاری غیرمستقیم که قیمت واردات 

تواند از طریق افزایش کاالهای افزایش درجه بازبودن اقتصاد مي ( مطرح شده است،2113)

شاخص قیمت ای توسط تولیدکنندگان داخلي به کاهش و سرمایه ایواسطه وارداتي

ی در ا کمك نماید. بنابراین، در صورتي که قیمت کاالهای وارداتي و سرمایه کنندهمصرف

تر باشد، افزایش واردات این نوع کاالها ای داخلي پایینها و خدمات واسطهمقایسه با کاال

تواند منجر به انتقال منحني عرضه کل به سمت راست گردیده و به کاهش سطح مي

د توانها و کاهش تورم بیانجامد. همچنین افزایش درجه بازبودن اقتصاد ميعمومي قیمت

تولید کاالهای قابل مبادله داخلي به کاهش سطح  پذیری در از طریق افزایش میزان رقابت

ایر ای و سعمومي قیمت کاالهای داخلي کمك کند. بنابراین، در شرایطي که موانع تعرفه

های تجاری در زمینه واردات کاالهای قابل مبادله وجود نداشته باشد، واردات محدودیت

تولید کاالهای قابل مبادله در این نوع کاالها به داخل افزایش یافته و رقابت پذیری در 

رو، تولیدکنندگان داخلي مجبور خواهند بود برای حفظ  کند. از اینداخل افزایش پیدا مي

های تولید را پذیری محصوالت خود، کیفیت کاالها و خدمات را افزایش و یا هزینهرقابت

 ،سوانند )ها و نرخ تورم کمك ککاهش داده و از این طریق به کاهش سطح عمومي قیمت

بنابراین، با توجه به اینكه در این تحقیق به دنبال بررسي تأثیر شرایط  (.31-32: 2113

تورم برانتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات هستیم، بنابر مباني نظری تحقیق 

شود که عالوه بر نرخ ارز، متغیرهای کنترل دیگری از جمله شاخص درجه باز مشاهده مي

شكاف تولید ناخالص داخلي حقیقي و نرخ تورم بر شاخص قیمت واردات  بودن تجاری،

باشند. به طوری که بر اساس مباحث تئوریكي انتظار بر این است که رابطه تأثیرگذار مي

شاخص قیمت واردات با شاخص درجه باز بودن تجاری غیر مستقیم و با شكاف تولید 

 ناخالص داخلي حقیقي و نرخ تورم مستقیم باشد.

 

 

 

                                                 
1 Sowa 
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 مروری بر مطالعات انجام شده -3

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور -3-1

در رابطه با میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات مطالعات خارجي متعددی 

ثر بر درجه انتقال نرخ ارز از جمله مؤل مصورت گرفته است و در برخي از این مطالعات عوا

که در زیر به اختصار برخي از این مطالعات مرور مي تورم مورد توجه قرار گرفته است 

 شود.
 

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور(: 1جدول )

نویسنده  

 )گان(
 نتایج نمونه دوره

 1تیلور

(2111) 
 آمریكا 1337-1313

به شاخص قیمت  ارز نرخ اثر انتقال درجه

مقصد، کاهش  کشور تورم نرخ واردات با کاهش

 یافته است.

 و چودری

 2هاکورا

(2111) 

1373- 2111 
 کشور 71

 مختلف

به شاخص قیمت واردات در  ارز نرخ اثر انتقال

ه تر بودتر، پایینآرام تورمي محیط با کشورها

 است.

 و کامپا

 9گلدبرگ

(2112) 

2111- 1373 
 کشور 23

 OECD عضو

 کاالهای بر ارز نرخ اثر انتقال در بلندمدت

 مدت کوتاه زا تر نمایان و تر مشخص وارداتي

 .است

 و بایلیو

 1فوجي

(2111) 

2111 -1337 
 کشور 11

 یافته توسعه

 کاهش به پایین منجر تورمي محیط به انتقال

ارز به شاخص قیمت  نرخ اثر انتقال درجه

 کاالهای وارداتي و مصرفي شده است.

 3برهومي

(2113) 
2111-1311 

 در کشور 21

 توسعه حال

به شاخص قیمت  زار نرخ اثر انتقال درجه تفاوت

 نظیر عواملي به کشورها از گروه این واردات در

-رژیم و تجاری موانع متفاوت، ارز نرخ هایرژیم

 .دارد بستگي متفاوت تورمي های

                                                 
1 Taylor 
2 Choudhri and Hakura 
3 Campa and Goldberg 
4 Bailliu and Fuji 
5 Barhoumi 



...بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص يتورم طیمح ریتأث 

 و گلبرمن

 1استروتر

(2113) 

 کانادا 2111-1371
 الانتق درجه پایین، تورمي محیط به انتقال با

 .یابدمي کاهش ارز نرخ اثر

 2سگلوسكي

(2111) 
2111-1332 

 کشور 22

 منتخب

 اروپایي

 قیمت رب دارمعني و مثبت تأثیر ارز نرخ ثباتيبي

 نوسانات شدت افزایش و داشته وارداتي کاالهای

رز ا نرخ اثر انتقال درجه تشدید به منجر ارز نرخ

 .است شده به شاخص قیمت واردات

 9جیمبورین

(2111) 
2113-1331 

 کشورهای

 اروپا اتحادیه

 تأثیرگذاری دارای مؤثر اسمي ارز نرخ راتتغیی

 کاالهای قیمت شاخص بر دارمعني و مثبت

 است. وارداتي

 و دراماني

 1تاندو

(2111) 

 غنا 2111-1331

به شاخص قیمت  ارز نرخ اثر انتقال درجه

 نسبت به بلندمدت پایین مدتکوتاه واردات در

 است.

 و جونتیال

 3کرهونن

(2112) 

 ضوع کشور 3 2113-1373
OECD 

 انتقال درجه کاهش به منجر آرام تورمي محیط

 شود.به شاخص قیمت واردات مي ارز نرخ اثر

 1وو و لین

(2112) 
 تایوان 2111-1311

 هدرج بر دارمعني و مثبت تأثیر تورمي محیط

 کاالهای قیمت شاخص به ارز نرخ اثر انتقال

 .است داشته وارداتي

 و آگوئری

 7همكاران

(2112) 

2111- 1311 
 کشور 97

 مختلف

به   ارز نرخ اثر انتقال درجه آرام، تورمي محیط

 .دهدمي کاهشرا شاخص قیمت واردات 

 1ماریو

(2112) 
 کشورهای 1311 -2113

OECD 

 تورم ثباتي بي تورمي، محیط بین مثبتي رابطه

 بر رزا نرخ اثر انتقال درجه با ارز نرخ ثباتي بي و

 .دارد دقیمت کاالهای وارداتي وجو شاخص

 

                                                 
1 Golberman and Stroter 
2 Ceglowski 
3 Jimborean 
4 Dramani and Tandoh 
5 Junttila and Korhonen 
6 Lin and Wu 
7 Aguerre et al. 
8 Mario 
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 مطالعات انجام شده در داخل از کشور -3-2

شاخص قیمت  )اعم از مطالعات اندکي در رابطه با میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت

واردات، شاخص قیمت صادرات و شاخص قیمت داخلي( انجام شده است، ولي در زمینه 

 ای انجاماردات مطالعهبر درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت وي تورمشرایط نقش 

به اختصار مرور شده در این زمینه نشده است. در زیر مطالعات تجربي داخلي انجام شده 

 است.
 

 (: مطالعات انجام شده در داخل از کشور2جدول )
 نتایج دوره  نویسنده )گان(

 شجری و همكاران
(1911) 

1911-1991 
به شاخص  ارز نرخ اثر انتقال مدتکوتاه در

 است. اردات ناقصقیمت و

 1991-1911 (1911راتقي )
 اثر شاخص قیمت واردات بر ارز نرخ نوسانات

 معنادار دارد. و مثبت

 ترکماني و ترازکار
(1911) 

1973-1931 
به شاخص قیمت صادراتي  ارز نرخ تغییرات
  است باال بلندمدت و مدت کوتاه پسته در

 شجری و همكاران
(1913) 

1911-1991 
 یرتأث ارز نرخ بازبودن درجه و وليپ هایسیاست

ه ب ارز نرخ اثر انتقال درجه بر دار معني و مثبت
 .است شاخص قیمت واردات داشته

 خوشبخت و اخباری
(1911) 

 داده های فصلي
1919-1913 

 داتوار قیمت شاخص بر ارز نرخ تغییرات انتقال
 .شدبامي کننده مصرف قیمت شاخص از بیشتر

ني موسوی محسني و سبحا
 پور

(1917) 

 داده های فصلي
1913-1979 

 واردات، قیمت شاخص به ارز نرخ اثر انتقال
 مصرف و فروشي عمده هایقیمت شاخص
 ناقص است. کننده

 پورحقیقت و حسین
(1911) 

1911-1931 
در بلندمدت تغییرات نرخ ارز به قیمت صاراتي 
کشمش، مهم ترین عامل مؤثر بر قیمت 

 صادرات کشمش مي باشد.

 اصغرپور و همكاران
(1931) 

1911-1931 
میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت صادرات کشور 

 تقریباً کامل است

 1931-1911 (1931کازروني و همكاران )

متغیرهای بي ثباتي نرخ ارز، شكاف تولید 
ناخالص داخلي، هزینه نهایي شرکای تجاری 
تأثیر مثبت و معني دار بر درجه انتقال اثر نرخ 

 ارز دارند.



...بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص يتورم طیمح ریتأث 

 معرفی الگوی تحقیق -4

هدف اصلي این مطالعه بررسي تأثیر تورم بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات با 

است. در این راستا در این مطالعه  1931-1931های سری زماني طي دوره استفاده از داده

ر وس تأثیر تورم بجوسیلی -در قالب مدل زیر با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن

 شود. انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات بررسي مي
 مباني نظری، مطالعاتای اقتصادسنجي زیر که بر گرفته از برای این منظور از مدل پایه

( 2112) جونتیال و کرهوننو  (2112) همكاران و آگوئریتجربي تحقیق و مطالعات 

 شود:استفاده ميباشد، مي

 
Ln(PMt) = α + β1Ln(EXt) + β2Ln(OPt) + β3(INFt) + β4(HPt) +
β5DLn(EXt) + et                                                                                  (1)  

 به طوری که:

Ln(PM):  به لگاریتم شاخص قیمت واردات بر حسب ریال که از تقسیم ارزش واردات

 قیمت جاری بر ارزش واردات به قیمت ثابت ضرب در صد به دست آمده است. 
Ln(EX): .لگاریتم نرخ غیر رسمي ارز بر حسب ریال 

Ln(OP):  دشاخص درجه باز بودن اقتصاد که از مجموع صادرات و واردات به تولیلگاریتم 

 . آیدناخالص داخلي به دست مي

(INF): ده )تورم(.نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کنن 

 (HP):  شكاف لگاریتم تولید ناخالص داخلي حقیقي که برای محاسبه آن از فیلتر

 -استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با استفاده از فیلتر هودریك 1پرسكات -هودریك

پرسكات، تولید ناخالص داخلي بالقوه محاسبه شده و سپس اختالف آن با تولید ناخالص 

 نوان شكاف تولید در نظر گرفته شده است. داخلي واقعي به ع

 

(HP= تولید ناخالص داخلي واقعي -تولید ناخالص داخلي بالقوه  )                       (2)  
 

های آماری مربوط به متغیرهای واردات، تولید ناخالص داخلي و درجه باز منابع و داده

نرخ غیر رسمي ارز و نرخ رشد های ملي ساالنه مرکز آمار ایران و بودن تجاری از حساب

                                                 
1 Hodrick- Prescott filter 
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های زماني اقتصادی ارائه شاخص قیمتي کاالها و خدمات مصرفي از بانك اطالعات سری

 شده توسط بانك مرکزی ایران گردآوری شده اند.

حال در این مطالعه به منظور بررسي تأثیر شرایط تورمي بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص 

تورمي به مدل اضاافه گردیده و مدل نهایي به شرح   قیمت واردات، متغیر مجازی محیط

 زیر است:

Ln(PMt) = α + β
1

Ln(EXt) + β
2

Ln(OPt) + β
3

(INFt) + β
4

(HPt) +

β
5

D1Ln(EXt) + β
6

D2Ln(EXt) + et                                                                         (9)                      

نشان دهنده متغیر مجازی برای شرایط تورمي است. در این مطالعه شرایط  Dدر مدل فوق 

تورمي در سه حالت محیط تورمي باال، محیط تورمي متوسط و محیط تورمي پایین در 

نظر گرفته شده است. لذا برای نشان دادن این سه حالت، دو متغیر مجازی در الگو تعریف 

به طوری که شرایط تورمي پایین به عنوان شرایط پایه در نظر گرفته شده و  شده است.

به عنوان متغیرهای مجازی شرایط تورمي باال و متوسط به  D2 و D1دو متغیر مجازی 

 ( معرفي شده است: 9شرح جدول )

 

 1(: تعریف متغیرهای مجازی شرایط تورمی باال و متوسط3جدول)

 متغیر مجازی       

 رایط تورمیش
 عدد صفر عدد یک

𝐃𝟏شرایط تورمی باال : 
سطوح تورمي با فاصله یشتر از یك 

 انحراف معیار از میانگین نرخ تورم دوره 
 در غیر این صورت

𝐃𝟐 شرایط تورمی :

 متوسط

سطوح تورمي با فاصله یك انحراف 

 معیار از میانگین نرخ تورم دوره
 در غیر این صورت

 

شود که تأثیر تورم بر باشد، نتیجه گرفته مي 𝛽6و  𝛽5 > 1، در صورتیكه بدین ترتیب

 .باشددرجه انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات مثبت مي

. و   D1= 1چنانچه در اقتصاد شرایط تورمي باال وجود داشته باشد، آنگاه  D2=0 

 مي بدین صورت خواهد بود:( با در نظر گرفتن شرایط تور9بنابراین رابطه )

                                                 
در این طبقه بندی ابتدا میانگین نرخ تورم محاسبه شده و سپس فاصله بین یك انحراف معیار از میانگین نرخ  1

تورم دوره به عنوان شرایط تورمي متوسط و سطوح تورمي بیشتر از یك انحراف معیار از میانگین به عنوان شرایط 

به همین ترتیب، شرایط تورمي پائین تر از یك انحراف معیار از میانگین نرخ تورم دوره   تعریف شده استتورمي باال

  (1، فصل 1911به عنوان شرایط تورمي پائین تعریف شده است )اصغرپور، 



...بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص يتورم طیمح ریتأث 

Ln(PMt) = α + (β
1

+ β
5

+ β
6

) Ln(EXt) + β
2

Ln(OPt) + β
3

(INFt) +

β
4

(HPt) + e𝑡                                                                                                                       (1)  

کننده درجه عبور نرخ ارز در سطوح تورمي باال است. ضریب نرخ ارز بیاندر رابطه فوق، 

مثبت و معني دار باشد، در این صورت خواهیم گفت در شرایط تورمي باال،  𝛽5اگر ضریب 

شدت عبور نرخ ارز بیشتر مي شود. به عبارت دیگر، شرایط تورمي در درجه عبور نرخ ارز 

یزان درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات بیشتر مي شود. مؤثر بوده و با افزایش تورم، م

در این تفسیر تورم در رابطه بین نرخ ارز و قیمت واردات )درجه عبور نرخ ارز( ایفای نقش 

 مي کند. به همین ترتیب مي توان برای سطوح تورمي مثبت نیز چنین تفسیر ی کرد.

 برآورد الگو  -4-2

متغیرهاست.  1صاد سنجي، مبتني بر فرض پایایيهای سنتي در اقتاستفاده از روش

های زماني دهد که در مورد بسیاری از سریهای انجام شده در این زمینه نشان ميبررسي

هستند. بنابراین طبق نظریه  2کالن اقتصادی، این فرض نادرست بوده و اغلب متغیرها ناپایا

ناب از مشكل رگرسیون هم انباشتگي در اقتصاد سنجي نوین، ضروری است برای اجت

جعلي در تحلیل رگرسیون، نسبت به پایایي یا ناپایایي آنها اطمینان حاصل کرد. بدین 

گیرند، ابتدا به منظور متغیرهای سری زماني که در برآورد مدل مورد استفاده قرار مي

ه ( مورد آزمون قرار گرفته و رتبADF) 9فولر تعمیم یافته -وسیله آزمون ریشه واحد دیكي

ها و ( برای سطح داده1هم انباشتگي آنها مشخص و نتایج نهایي این آزمون در جدول )

دهد، ( نشان مي1تفاضل مرتبه اول آنها منعكس شده است. همانطور که نتایج جدول )

ها، غیر ساکن بوده و همواره قدرمطلق آماره محاسبه شده تمامي متغیرها در سطح داده

د باشد، لذا در مورز مقادیر بحراني مك کینون کوچكتر ميفولر تعمیم یافته ا -دیكي

قابل رد  %33تمامي متغیرها فرضیه صفر مبتني بر داشتن ریشه واحد در سطح اطمینان 

شود که تمامي ها مشخص ميکردن نیست. با تكرار این آزمون در مورد تفاضل داده

ه مبني بر داشتن ریشمتغیرها پس از یك بار تفاضل گیری، ساکن شده و فرضیه صفر 

ها و ناپایایي رد شده و فرضیه مقابل مبني بر پایایي در سطح واحد تفاضل مرتبه اول داده

 شود. پذیرفته مي 33%

 

                                                 
1 Stationary 
2 Nonstationary 
3 Adjustment Dickey-Fuller Test 
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 1سطح و تفاضل مرتبه اول متغیرها در(: آزمون دیكی فولر تعمیم یافته 4جدول)

 نتیجه کلی

آماره  سطح بحرانی

آزمون 
ADF 

 نام متغیر
 

 

 

 

 

سطح 

 امتغیره

11% 5% 1% 

 Log(PM) -13/1 -23/1 -31/9 -21/9 ناپایا
 Log(EX) -31/1 -21/1 -39/9 -13/9 ناپایا
 (HP)  -33/9 -22/1 -39/9 -21/9 ناپایا
 Log(OP) -13/1 -21/1 -32/9 -13/9 ناپایا
 (INF)  -33/2 -21/1 -32/9 -13/9 ناپایا

  Log(PM) -32/1 -21/1 -31/9 -21/9 پایا

 

تفاضل 

مرتبه اول 

 متغیرها

 Log(EX) -19/3 -21/1 -39/9 -13/9 پایا
 (HP)  -31/3 -21/1 -31/9 -21/9 پایا
 Log(OP) -12/1 -21/1 -39/9 -13/9 پایا

 (INF)  -21/3 -22/1 -39/9 -21/9 پایا

 های تحقیقمنبع: یافته

 

ته تمامي متغیرهای لحاظ شده فولر تعمیم یاف -های ریشه واحد دیكيمطابق نتایج آزمون

در دو مدل، انباشته از درجه یك هستند. بنابراین برای تخمین رابطه بین متغیرها از روش 

در این آزمون پس از انجام شود. جوسلیوس استفاده مي -انباشتگي جوهانسنآزمون هم

 هت بررسيج محاسبات الزم از دو معیار نسبت درستنمایي آزمون اثر و آزمون مقادیر ویژه

شود. در صورتي که وجود همگرایي بین متغیرها تأیید وجود هم انباشتگي استفاده مي

توان گفت که رابطه تعادلي و بلند مدت بین متغیرهای مورد نظر برقرار است. گردد، مي

ه منظور تعیین تعداد بردارهای بهینه، به طول وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداری ب

 بیزین به میزان یك وقفه -این مقاله این امر با استفاده از معیار شوارتز نیاز است که در

های بهینه، با استفاده از آزمون اثر تشخیص داده شده است. بعد از به دست آوردن وقفه

و آزمون مقادیر ویژه، تعداد بردارهای همجمعي مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آزمون 

. نتایج بردارهای 2وجود دارد %33معي در سطح اطمینان دهد که دو بردار همجنشان مي

دهد که ضرایب تخمین زده شده با مباني همجمعي و صورت نرمال شده آنها نشان مي

                                                 
  (Enders, 2004, p 213) روش از باال به پائین انجام شده استهای ریشه واحد بر اساس همه آزمون 1

 دار باشند سو بوده و معنيهای اقتصادی همشوند که با تئوریضرایب برداری انتخاب مي 2
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های ساالنه نظری سازگاری دارند. رابطه بلند مدت تخمین زده شده با استفاده از داده

 ست.( ا3به صورت جدول )1931-1931اقتصاد ایران طي دوره زماني 
 

 (: تخمین بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل اصلی5جدول )

 t مقدار آماره** انحراف معیار ضریب نام متغیر

 استیودنت
*PM)Ln( 1 ----- ----- 

Ln(EX) 111/1 111/1 11/1 

Ln(OP) 139/1- 113/1 39/9- 

 (HP) 19/3 73/1 97/7 

 (INF) 111/1 13/1 11/2 

D1Ln(EX) 112/1 119/1 97/2 

D2Ln(EX) 112/1 139/1 11/2 
 های تحقیقمنبع: یافته

 نرمالیزه شده است.  L(PM)بردار هم انباشتگي نسبت به متغیر *

دار بودن دهد، لذا برای معنيجوسیلیوس مقادیر ارزش احتمال را نشان نمي -با توجه به اینكه روش جوهانسن**

 تیودنت استفاده شده است. اس tضرایب متغیرهای توضیحي از مقادیر آماره 
 

توان بیان کرد که نرخ غیر رسمي ارز، شكاف تولید با توجه به نتایج جدول فوق، مي

ناخالص داخلي، تورم، محیط تورمي باال و محیط تورمي متوسط دارای تأثیر مثبت و معني 

ي عندار بر شاخص قیمت واردات بوده، در حالي که درجه باز بودن تجاری تأثیر منفي و م

دار بر شاخص قیمت واردات دارند. به بیان دیگر، کشش شاخص قیمت واردات نسبت به 

باشد. مي 111/1نرخ غیر رسمي ارز )انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات( برابر با 

واحد  111/1همچنین افزایش تورم به میزان یك واحد، شاخص قیمت واردات را به میزان 

ناخالص داخلي حقیقي به میزان یك واحد شاخص قیمت واردات  و افزایش شكاف تولید

دهد. کشش شاخص قیمت واردات نسبت به درجه با واحد افزایش مي 19/3را به میزان 

دهد، بوده است. همانطور که نتایج رابطه بلند مدت شان مي -139/1بودن تجاری برابر 

و در محیط تورمي متوسط  112/1ه های تورمي باال به اندازانتقال اثر نرخ ارز در محیط

باشد به عبارت دیگر، تورم تأثیر مثبت بر درجه بیشتر از سطوح تورمي پائین مي 112/1

انتقال اثر نرخ ارز داشته و میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تأثیر 

توان مي β6ضریب  از β5شرایط تورمي قرار دارد. البته با توجه به کوچكتر بودن ضریب 
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های تورمي باال سبب کمتر شدن انتقال اثر نرخ ارز بر چنین استدالل کرد که محیط

شود. به طوری که میزان درجه انتقال اثر نرخ ارز در سطوح شاخص قیمت واردات مي

رسد باشد. به نظر ميمي 112/1و در سطوح تورمي متوسط برابر 112/1تورمي باال معادل 

های تورمي باال این باشد که در سطوح ین بودن درجه انتقال اثر نرخ ارز در محیطدلیل پائ

ا به هتورمي باالتر، با توجه به اینكه همواره تورم در سطح باالیي قرار دارد، بنابراین قیمت

اند و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بنابراین تولیدکنندگان اندازه کافي افزایش یافته

ورند که حاشیه سود را کاهش دهند. از این رو، همواره انتقال اثر نرخ ارز بر داخلي مجب

شاخص قیمت واردات مثبت بوده، ولي در محیط تورمي باال به دلیل شكل گرفتن انتظارات 

تورمي میزان این انتقال کمتر است. به عبارتي، محیط تورمي هر چند تأثیر مثبت بر درجه 

این تأثیرگذاری در سطوح تورمي باالتر کمتر از سطوح تورمي عبور نرخ ارز داشته، لیكن 

 پائین است.

ید متغیر لگاریتم هزینه نهایي تولدر قسمت بعدی، جهت بررسي استحكام نتایج تحقیق، 

برخي از متغیرهای ( اضافه شده و سپس 9شرکای تجاری )صادرکنندگان( به الگوی )

جوسیلیوس،  -ستفاده از روش جوهانسنبا اتوضیحي از مدل خارج شده است. در نهایت 

به تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل پرداخته شده است. زیرا متغیر لگاریتم 

هزینه نهایي تولید شرکای تجاری نیز پایا در تفاضل مرتبه اول مي باشد. نتایج در جدول 

جاری د شرکای تدلیل ملحوظ نمودن متغیر لگاریتم هزینه نهایي تولی ( ارائه شده است.1)

های صادرکننده به کشور خودی در واکنش به در مطالعات تجربي این است که بنگاه

واند تتغییرات واقعي نرخ ارز، حاشیه سود خود را تعدیل نموده و لذا تعدیل حاشیه سود مي

بر قیمت کاالی وارداتي تأثیرگذار باشد. برای محاسبه شاخص جایگزین مناسب برای 

تولید شرکای تجاری معموالً در مطالعات تجربي از متوسط شاخص بهای هزینه نهایي 

( 2112) 1کاالهای مصرفي شرکای تجاری و یا از رابطه ارائه شده توسط کامپا و گلدبرگ

 ( به صورت زیر استفاده مي شود:2112)  9( و آگوئری و همكاران2113)2 ، سوا

Ct
x,j

=
NEERt

j
∗pt

j

REERt
j                         (3            )                                                                      

 

                                                 
1 Campa and Golgberg 
2 Sowah 
3 Aguerre et al 
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NEERtدر عبارت فوق، 
j  نرخ ارز مؤثر اسمي در دورهt ،pt

j  شاخص قیمت کاالهای مصرفي

REERtکشور مبداء و 
j  نرخ مؤثر واقعي ارز در دورهtرمول فوق در مقایسه با ف. باشدام مي

تری برای در نظر گرفتن هزینه نهایي متوسط شاخص بهای کاالهای مصرفي متغیر مناسب

تولید شرکای تجاری بوده، لذا در این مطالعه نیز از این شاخص برای محاسبه هزینه نهایي 

ن فت( نتایج تخمین الگو با در نظر گر1تولید شرکای تجاری استفاده شده است. در جدول )

هزینه نهایي تولید شرکای تجاری و حذف برخي از متغیرهای مدل جهت بررسي استحكام 

 مدل ارائه شده است.
 

 *(: جدول تخمین بردارهای هم انباشتگی بین متغیرهای مدل استحكام6جدول )

 1مدل  2مدل  9مدل  1مدل 
هامدل  

 متغیرها
11/1 

(13/1) 
]37/9[ 

31/1 
(21/1) 
]13/9[ 

11/1 
(19/1) 
]13/9 [ 

111/1 
 (13/1) 
[12/2] 

Ln (EX) 

----- 

31/1- 
 (29/1) 
]21/2- [ 

731/1- 
(22/1) 
]91/9-[ 

----- Ln (OP) 

----- 
72/3  

(71/1) 
]13/1 [ 

11/9 
(311/1) 

] 13/7[ 

19/7 
(32/1) 
] 31/1[ 

HP 

37/1 
(23/1) 
]11/9[ 

----- ----- ----- Ln (MC) 

22/1 
(19/1) 
]13/1[ 

23/1 
(11/1) 
]27/2 [ 

----- 

11/1 
(19/1) 
]99/9[ 

𝐷1Ln (EX) 

73/1 
(21/1) 
]23/9 [ 

93/1 
(11/1) 
]11/2[ 

----- 

13/1 
(11/1) 
]73/9 [ 

𝐷2Ln (EX) 

123/1 
(139/1) 

]93/2[ 
----- 

121/1 
(117/1) 
]11/1 [ 

11/1 
(13/1) 

]1/2[ 
INF 

 ضریب -22/1 -21/1 -11/1 -11/1
ecm 

 های تحقیقمنبع: یافته

 استیودنت است. tاعداد داخل کروشه نشان دهنده مقدار آماره و اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار  *
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توان بیان کرد که با حذف متغیرهای توضیحي از با مروری بر نتایج استحكام مدل، مي

 های مختلف، ضرایب متغیرها از پایداری الزم برخوردارمدل و تخمین مدل اصلي در حالت

( عالمت تمامي متغیرهای مدل، مطابق با انتظار 1با توجه به نتایج جدول)بوده است. زیرا 

 بوده و به لحاظ آماری نیز ضرایب تمامي متغیرهای توضیحي معني دار هستند. 

 خالصه و نتیجه گیری -5
تأثیر تورم بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در  در این مقاله سعي شده است

هم  هایاقتصاد ایران مورد بررسي قرار گیرد. نتایج به دست آمده با استفاده از تكنیك

بیانگر کشش مثبت و معني دار شاخص قیمت 1931-1931انباشتگي برای دوره زماني 

واردات نسبت به نرخ غیررسمي ارز است. همچنین نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معني دار 

 باشد. عالوه بر این، کششتورم بر شاخص قیمت واردات ميشكاف تولید ناخالص داخلي و 

شاخص قیمت واردات نسبت به درجه باز بودن تجاری منفي و معني دار بوده و متغیر 

های تورمي باال و متوسط تأثیر مثبت و معني دار بر انتقال اثر نرخ ارز بر مجازی محیط

ر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات شاخص قیمت واردات دارد. با توجه به اینكه انتقال اث

 توان به این نتیجه دست یافتدر محیط تورمي باال کمتر از محیط تورمي پایین است مي

انتظارات تورمي افزایش یافته و قیمت کاالهای وارداتي نیز افزایش که با افزایش تورم، 

مردم وارد  کند که این امر موجب مي شود که فشار رو به پایین بر قدرت خریدپیدا مي

شود و تمایل به خرید، توسط مصرف کنندگان داخلي کاهش پیدا کند. بنابراین 

فروشندگان داخلي مجبور خواهند بود که حاشیه سود خود را کاهش دهند. بنابراین در 

توانند اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای های تورمي باال خیلي نميمحیط

تأثیر مثبت و معني دار نرخ غیر رسمي ارز بر شاخص قیمت  وارداتي را منتقل کنند.

توان بدین صورت تحلیل نمود: از آنجا که نرخ غیر رسمي ارز به مفهوم ارزش واردات را مي

ارزهای خارجي نسبت به هر واحد پول داخل در نظر گرفته شده، لذا افزایش نرخ 

ثر مثبت بر شاخص قیمت غیررسمي ارز مبین افزایش ارزش ارزهای خارجي بوده و ا

واردات داشته است. تأثیر مثبت و معني دار شكاف تولید ناخالص داخلي حقیقي )اختالف 

د توان بدین صورت تحلیل نموتولید واقعي از تولید بالقوه( بر شاخص قیمت واردات را مي

اتي ردکه با افزایش اختالف تولید واقعي از تولید بالقوه تقاضا برای کاالها و خدمات وا

ه یابد. با توجه به اینكافزایش یافته که در نتیجه آن قیمت کاالهای وارداتي افزایش مي

شكاف تولید ناخالص داخلي حقیقي به عنوان متغیر جایگزین برای در نظر گرفتن فشار 
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گیرد، لذا افزایش شكاف تولید تقاضای داخل در مطالعات تجربي مورد استفاده قرار مي

به افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات به ویژه کاالهای وارداتي گردیده و تواند منجر مي

از این طریق به افزایش قیمت کاالهای وارداتي منجر شود. با افزایش درجه باز بودن 

شود که این امر تجاری، واردات کاالها و خدمات به داخل با سهولت بیشتری انجام مي

ها، شاخص . با افزایش مدوام سطح قیمتگرددسبب کاهش شاخص قیمت واردات مي

کند. انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در قیمت واردات نیز افزایش پیدا مي

تورمي  هایمحیط تورمي باال کمتر از محیط تورمي متوسط است. دلیل تأثیر کمتر محیط

ر ایران طي باال بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات این است که چون کشو

های اخیر، همواره تورم باالیي را تجربه کرده است بنابراین انتظارات تورمي افزایش دهه

ان شود. بنابراین تولید کنندگکند و این امر سبب افزایش شاخص قیمت واردات ميپیدا مي

 توانند خیليداخلي مجبور خواهند بود که حاشیه سود خود را کاهش دهند. بنابراین نمي

د اثر انتقال نرخ ارز را بر شاخص قیمت واردات منتقل کنند. بنابراین در کل، با توجه زیا

ود شنرخ ارز به عنوان یك متغیر مهم و کلیدی در الگوهای اقتصادی محسوب ميبه اینكه 

سزایي در بخش حقیقي و مالي اقتصاد دارد، لذا توصیه و از آنجا که این متغیر تأثیر به

های پولي و مالي مناسب، مانع پولي و ارزی کشور با اجرای سیاست شود که مقاماتمي

ی هااز افزایش نرخ ارز )تنزل ارزش پول داخل( و بالطبع مانع افزایش سطح عمومي قیمت

داخلي شوند. همچنین از آنجا که در این تحقیق، شكاف تولید ناخالص داخلي حقیقي در 

-شود که سیاستدات دارد، لذا توصیه ميتمامي مراحل تأثیر مثبت بر شاخص قیمت وار

گذاران اقتصادی و مقامات پولي و ارزی اختالف بین تولید واقعي و تولید بالقوه را کاهش 

دهند تا بدین ترتیب مانع افزایش شاخص قیمت واردات و مانع افزایش سطح عمومي 

ر مبني بر تأثیهای داخلي شوند. به عالوه با توجه به نتایج حاصل شده از مطالعه قیمت

شود که اتخاذ منفي شاخص درجه باز بودن تجاری بر شاخص قیمت واردات توصیه مي

رد. نظر قرار گی های گمرکي باید مدکاهش تعرفههای بازرگاني انبساطي از جمله سیاست

-. اوالً، قیمت محصوالت کاالهای وارداتي برای مصرفحائز اهمیت استاز دو جهت  امراین 

ای . ثانیاً، بریابدکاهش ميها یابد و روند صعودی سطح عمومي قیمتش ميکنندگان کاه

وجود آوردن فضای رقابتي برای پیوستن به سازمان فراهم کردن اوضاع اقتصاد ایران و به

از آنجا که در این تحقیق تورم تأثیر همچنین  شود.تجارت جهاني آمادگي الزم ایجاد مي

ی گذاران اقتصادشود که سیاستد، از این رو توصیه ميمثبت بر شاخص قیمت واردات دار
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های پولي و مالي مناسب تورم را کنترل نمایند تا با کاهش تورم از طریق با اتخاذ سیاست

کاهش شاخص قیمت واردات مانع افزایش قیمت کاالهای وارداتي شده و به ثبات سطح 

حاصل شده از مطالعه مبني بر  ها داخلي کمك نمایند. به عالوه با توجه به نتایجقیمت

های تورمي باال کمتر بودن میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در محیط

توان چنین استدالل کرد که وجود محیط های تورمي متوسط است، مينسبت به محیط

ت اهای ارزی جهت افزایش واردتورمي باال در ایران زمینه را برای افزایش کارایي سیاست

گذاران به دلیل کاهش قیمت کاالها و خدمات وارداتي فراهم کرده است. لذا به سیاست

شود که در اتخاذ تصمیمات ارزی خود شرایط تورمي را مد نظر قرار اقتصادی توصیه مي

دهند. به دلیل اینكه میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در محیط تورمي 

های ارزی انبساطي در محیط تورمي رمي متوسط است، لذا سیاستباال کمتر از محیط تو

باال آثار منفي کمتری نسبت به محیط تورمي پایین دارند. لذا این نكته بایستي مد نظر 

قرار گیرد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت هزینه نهایي تولید شرکای تجاری بر شاخص 

شود که از تغییرات دائمي نرخ ارز ميگذاران اقتصادی توصیه قیمت واردات به سیاست

عمل آورند تا منجر به افزایش سطح عمومي کاالهای وارداتي نگردد. بر اساس جلوگیری به

انتقال  میزان های آتي عبارتند از این کهنتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهایي برای پژوهش

ر مورد بررسي قرار های عمده اقتصادی کشواثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در بخش

توانند به بررسي اثرات نامتقارن نرخ ارز بر انتقال اثر گیرد. یا اینكه پژوهشگران آتي مي

نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در گروه کشورهای مختلف یا تأثیر بي ثباتي نرخ ارز بر 

قال اثر انتثباتي تورم بر تأثیر بيیا انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران 

نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران بپردازند. همچنین به پژوهشگران آتي پیشنهاد 

شود به بررسي میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کشور با استفاده از مي

ای پانل هاستفاده از تكنیك دادهبا های رگرسیوني انتقال مالیم بپردازند و یا اینكه روش

بررسي میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران و سایر کشورها اقدام  به

 -های مارکوفاستفاده از روابط غیرخطي مانند مدلتوانند با . همچنین ميکنند

 سوئیچینگ به بررسي میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کشور بپردازند.
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