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 در ایران ییمواد غذاعبور نرخ ارز به قیمت  یرتأثبررسی 
 1 اسماعیل پیش بهار، محمد قهرمانزاده و طراوت عارف عشقی

 85/51/5931تاریخ پذیرش:                                  51/51/5935تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کالن کشورها می

می یی در ایرانمواد غذایر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت تأث یزانمپردازد. هدف از این بررسی تعیین ها میقیمت
 1731ی هاسالهای فصلی با استفاده از داده (SVAR)یح برداری ساختاری خود توضباشد. برای این منظور رهیافت 

و  یی ناقص بودهمواد غذابه کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت  1731تا 
باشد و نتایج مربوط به تجزیه درصد می 6درصد و در بلندمدت حدود  7حدود  کوتاه مدتکشش عبور نرخ ارز در 

 های نرخ ارز و عرضه پول توضیحیی توسط تکانهامواد غذواریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت 
یی مواد غذاهای مربوط به خود شاخص قیمت درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه 39تا  37شود و بین داده می

های پولی مستقل شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاستتعیین می
اند در توهای مناسب ارزی مییری سیاستکارگبهکند های تورمی خاص فراهم میهدف رسیدن به رژیم به ویژه با

  دکند بسیار موثر باشیی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران میمواد غذایژه تورم قیمت به وکاهش نرخ تورم 

 JEL  :Q11, E31, G38 بندیطبقه

 .برداری ساختاری، تورم، شاخص قیمت مواد غذایی، عبور نرخ ارزیح خود توضالگوی  های کلیدی:واژه

                                                 
 دانشگاه تبريزدانشیاران و دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي به ترتیب  1

Email: pishbahar@yahoo.com 
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 مقدمه
ي گذشته بوده و يافتن داليل اصلي ايجاد هاسالتورم يكي از تنگناهاي اقتصادي ايران در طول 

ي به وابستگ با توجهباشد. گذاران ميیاستسهاي اصلي مورد توجه محققان و آن يكي از موضوع

يژه نوسان به وهاي پولي خارجي یر سیاستتأثكشور به واردات كاالها و مواد خوراكي، بررسي 

 تواند به بررسي داليل ايجاد تورم بسیار كمک كند.نرخ ارز مي

 باشد تبیینيكي از مباحث مهم در موضوعات اقتصاد كالن كشورها كه در رابطه با نرخ ارز مي

نامیده « 1عبور نرخ ارز»خ ارز و تعديل قیمت كاالهاي خارجي است كه رابطه بین نوسان نر

كم دو دلیل براي اهمیت درک عبور نرخ ارز وجود دارد. اول اينكه عبور نرخ ارز شود. دستمي

لمللي اهاي كالن اقتصادي در سطح بینمفاهیمي براي بهینه سازي سیاست پولي و نقل و انتقال

باشد. دوم اينكه جديد در الگوهاي كالن اقتصادي در اقتصاد باز مي دارد و اين يكي از مباحث

المللي در صنعت بدست اندازي در مورد توان بازار بیندرک عبور نرخ ارز در سطح صنعت چشم

 (. 2002خواهد داد )سامینن، 

عبور نرخ ارز به صورت درصد تغییرات در قیمت داخلي به قیمت وارداتي كه ناشي از يک درصد 

شود )سک و كاپساليموا، باشد تعريف ميهاي صادرات و واردات ميتغییر در نرخ ارز مابین جريان

ي داخلي از سه طريق، قیمت كاالهاي مصرفي وارداتي، قیمت هاقیمت(. نوسان نرخ ارز به 2002

د. بياگذاري شده با ارز خارجي انتقال ميكاالهاي واسطه وارداتي و كاالهاي تولید داخلي قیمت

در حالي كه اثر نوسان نرخ ارز در دو مسیر اول مستقیم است در مسیر سوم، نوسان نرخ ارز به 

مستقیم اثر گذار  به طوري داخلي از طريق تغییرات هزينه تولید به میزان كمتري هاقیمت

ي داخلي هاقیمت(. در مورد مسیرهاي مستقیم، تاثیر نوسان نرخ ارز بر 2002باشد )سامینن، مي

هاي تولیدي صورت گیرد. تاثیر تواند از طريق تغییرات قیمت وارداتي كاالهاي نهايي و نهادهمي

اثر »يا « اثر جانشیني»ي داخلي از طريق هاقیمتغیرمستقیم كاهش ارزش پول داخلي، بر 

 باشد. مي« درآمدي

ارز را نشان اين مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم و همچنین عوامل موثر بر عبور نرخ  1نگاره 

ي هاقیمتشود كه واكنش يک به يک دهد. اقتصاد با عبور نرخ ارز كامل، هنگامي روبه رو ميمي

                                                 
1 -Exchange rate pass-through  

 پور،و موسوي و سبحاني1821است )شجري و همكاران، ترجمه شده « گذر نرخ ارز»و نیز « عبور نرخ ارز»واژه در فارسي به اين 

1821.) 
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ديگر، يک عبور نرخ ارز ناقص يا جزئي،  به عبارتداخلي به تغییرات نرخ ارز وجود داشته باشد. 

نن، هد. )سامیاز يک به يک باشد رخ مي تركوچکهنگامي كه واكنش قیمت به تغییرات نرخ ارز 

2002.) 

 شود،كننده ميمصرف قیمت شاخص تغییر به به چه میزان منجر ارز نرخ اينكه تغییرات بررسي

به  1710دهه  در عالقمندي است. اين بوده اقتصاددانان عالقه مورد هايموضوع از همواره يكي

 از در بسیاري پذيرترانعطاف ارزي هايهمراه با به بكارگیري نظام تورم فزاينده وجود واسطة

يافته پس از فروپاشي نظام ارزي برتون وودز بیشتر شده است. كشورهاي توسعه به ويژه كشورها،

باتوجه به اينكه يكي از متغیرهاي مهم تاثیرگذار بر تورم اقتصاد ايران، افزايش نرخ ارز تشخیص 

بر متغیرهاي كالن اقتصادي داده شده است، تعیین ساز و كار تاثیر نوسان نرخ ارز و تاثیر آن 

 (.1821همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادي بوده است )خوشبخت و اخباري، 

 
 (2667)هایدر و شاه،  هاي داخلینرخ ارز به قیمتعبور  (1نگاره )

نهاده های وارداتی به  قیمت 
 داخلی گران  می شود

کاهش ارزش پول  
 داخلی

هزینه های تولید 
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واردات به قیمت های  
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مستقیمگذاری اثر  اثرگذاری غیر مستقیم 

تقاضا برای صادرات  
عرضه تکانه کشور افزایش می یابد  
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های داخلی قیمت
 افزایش می یابد

 ساختار بازار

 های پولیسیاست

 های پولی کشورسیاست

 CPIو  WPIنسبت سهم واردات در

 پدیده های پولی
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در اين میان بررسي چگونگي عبور نرخ ارز به قیمت موادغذايي بسیار اهمیت دارد، چرا كه افزايش 

هاي غذايي در كشور منجر شود. بررسي روند شاخص قیمت تواند به بحرانقیمت مواد غذايي مي

دهنده وجود يک سیر صعودي نشان 1870تا  1811مواد غذايي در طي سالهاي مورد بررسي 

روند شاخص قیمت موادغذايي را بر پايه سال  2باشد. نگاره هاي غذا در كشور ميبراي قیمت

دهد. میزان اين شاخص از نشان مي 1811-70و روند تغییرات نرخ ارز را در طي سالهاي  1828

 1870در پايان سال  28/812و حدود  1821در سال  08/182به  1811در سال  01/10حدود 

هاي مورد بررسي بیانگر يک سیر صعودي رسیده است. همچنین بررسي روند قیمت ارز در سال

 باشد.يعني كاهش ارزش پول ملي در طول دوره مي

 
 ها( و نرخ ارزها و آشامیدنیروند تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی )خوراكی (2نگاره )

ر ايران در زمینه بررسي و تعیین میزان تاثیر عبور نرخ ارز بسیار اگرچه مطالعات انجام شده د

اي در اين زمینه در ديگر كشورها صورت گرفته است. مک باشد اما مطالعات گستردهمحدود مي

هاي وارداتي را بر روي تورم داخلي با استفاده از الگوي ( اثر عبور نرخ ارز و قیمت2000كارتي )
1VAR  مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان داد كه عبور نرخ ارز تاثیر نسبتا  1711 -1772در دوره

( با هدف بررسي نوسان نرخ ارز بر 2012هاي داخلي دارد. نز و همكاران، )كمي روي تورم قیمت

از  2010تا  1722هاي فصلي مربوط به سالهاي كننده در پاكستان از دادهروي قیمت مصرف

هاي . آنها دريافتند كه عبور نرخ ارز تاثیر به نسبت كمي بر روي قیمتبهره گرفتند 2SVARمدل 

باشد. همچنین مي 181/0و در بلندمدت  012/0داخلي دارد و در كوتاه مدت كشش عبور نرخ ارز 

                                                 
1 Vector Autoregressive 
2 Structural Vector Autoregressive 
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شود. بانگورا و هاي خودش توضیح داده ميدرصد تغییرات قیمت بوسیله تكانه 70مدتدر بلند

بهره  SVARكننده از مدل هاي مصرفسي تاثیر عبور نرخ ارز به قیمت( براي برر2012همكاران )

و  داري داردهاي تحقیق نشان داد كه اگرچه عبور نرخ ارز ناقص است اما اثر معنيگرفتند. يافته

باشد. از ديگر مطالعات خارجي در كاهش ارزش ارز يک منبع مهم ايجاد تورم در سیرالئون مي

(، سک 2001(، ولكان و كوراپ )2001(، مواز )2002طالعات لي و روسي )توان به ماين زمینه مي

 ( اشاره كرد.2002و كاپساليموا )

عبور نرخ ارز در ايران، با استفاده از يک الگوي  وضعیت ( به تعیین1821شجري و همكاران )

VAR ارز نرخ نوسان و است ايران ناقص در ارز نرخ عبور كه دهدمي نشان اقدام نمودند. نتايج 

دارد. خوشبخت و اخباري به بررسي  يک از كمتر و مثبت تأثیر واردات قیمت شاخص بر واقعي

ر د كننده و واردات در ايرانهاي قیمت مصرففرآيند اثرگذاري تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص

كه انتقال  دادنتايج مطالعه نشان پرداختند.  SVARبا استفاده از الگوي  1817 -1828دوره 

سوي . موباشدكننده ميتغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف

 و فروشي عمده واردات، قیمتهاي روي ارز نرخ تأثیر نوسان ( در تحقیقي1821پور )و سبحاني

 شده ارائه بازگشتي برداري خودتوضیح از الگوي را مورد بررسي قرار دادند. آنان كنندهمصرف

 نرخ نوسان كه دهدمي نشان تحقیق اصلي هاييافته استفاده كردند. (2000كارتي ) مک توسط

 واريانس نیز تجزيه ناقص است. ارز نرخ عبور ديگر، عبارت به دارد؛ روي قیمتها بر كمي تاثیر ارز

همان  .دهندمي توضیح را تورم تغییرپذيري از ارز، قسمتي نرخ هايتكانه كه داده است نشان

طور كه در ادبیات موضوع بیان شد مطالعات خارجي بسیاري در خارج از كشور به بررسي اثر 

اند كه در مطالعات جديدتر با توجه به برتريهاي كننده پرداختههاي مصرفعبور نرخ ارز به قیمت

از اين الگو جهت بررسي چگونگي انتقال اثرات نرخ ارز به  VARنسبت به الگوي  SVARالگوي 

هاي داخلي بهره گرفته شده است. در داخل كشور تنها مطالعه انجام شده در اين زمینه با قیمت

 باشد. ( مي1821مطالعه خوشبخت و اخباري ) SVARاستفاده از الگوي 

-یاستسازي ستورم داخلي براي پیاده هاي نرخ ارز بهانتقال تكانه سازوكاراز جنبه سیاستي درک 

. در مورد اهمیت تكانه نرخ ارز دانستن اينكه چگونه استارزي كشور حیاتي  هاي پولي و

ود شدور ميمورد نظر اينكه چقدر تورم از هدف و دهند ها پاسخ ميهاي داخلي به اين تكانهقیمت

ف هدذا در راستاي مطالب ياد شده . لباشدگردد بسیار مهم ميمي تي به تعادل برعو با چه سر

یرات قیمت موادغذايي در پاسخ به یدست آوردن درک درستي از چگونگي تغه بنوشتار اين 
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و سرعت عبور نرخ ارز به توان باشد. بررسي تجربي اين موضوع كه میزان هاي نرخ ارز ميتكانه

رسشي است كه تالش پ ان تغییرات آن در طول زمان چگونه استزهاي موادغذايي و میقیمت

 شده به آن پاسخ داده شود.

 روش تحقیق
اشد بهاي متداول در ادبیات عبور نرخ ارز رهیافت خودتوضیح برداري بازگشتي مييكي از رهیافت

هاي ( اشاره كرد. در اين رهیافت اثر تكانه1777توان به عنوان مثال به مطالعه مک كارتي، )كه مي

 هاي اين رهیافت اين است كهشود. يكي از نارساييچولسكي بررسي مينرخ ارز بوسیله تجزيه 

رد گیهايي را روي ماتريس واريانس كواريانس اجزاء اخالل در نظر ميتجزيه چولسكي محدوديت

كند كه اجزاء اخالل متعامد هستند. در نتیجه در مواردي كه كواريانس مابین اجزاء و فرض مي

ست تركیب معمول اجزاء اخالل به اشتباه به متغیر اول نسبت داده اخالل بطور تجربي غیرصفر ا

شود كه واكنش تحريک و تجزيه واريانس به میزان قابل توجهي به شود و اين موجب ميمي

(. لذا در ادبیات اخیر 2001حساس شوند )اندرس،  VARترتیب قرارگیري متغیرها در الگوي 

( از الگوي خوتوضیح برداري ساختاري بهره 2012ان ، نز و همكار2010، سانوسي، 2001)مواز، 

( برنايک 1720گرفته شده است كه در مطالعه حاضر نیز از اين الگو استفاده خواهد شد. سیمز )

را مطرح كردند. اين الگو به منظور شناسايي  SVAR( مدل 1722( شاپیرو و واتسون )1721)

ا در نظر زهاي برونعنوان تركیبي خطي از تكانهضرايب، تاكید بر اجزاء اخالل سیستم دارد كه به 

ساختاري استفاده از نظريه  VAR(. در واقع هدف يک الگوي 2012شود )نز و همكاران، گرفته مي

اقتصادي به جاي تجزيه چولسكي براي پوشش دادن اجزاء اخالل ساختاري از اجزاء اخالل شكل 

ه منظور ساده سازي يک الگوي خودتوضیح (. اگر ب2001باشد )اندرس، مي VARيافته تقلیل

برداري دو متغیره به شكل زير در نظر گرفته شود كه در آن هر متغیر بر روي ديگري تاثیر 

 همزمان دارد، خواهیم داشت:

(1                         )           
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اجزاء اخالل هستند، شكل خالصه شده آن  ضرايب و  و  bمتغیرها،  tzو  tyكه در آن 

 تواند به شكل زير نوشته شود:مي

(2                                     )                                          ttt xBx  110  
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ضرب شود، لذا رابطه به شكل  Bدر معكوس  2نیاز است كه رابطه  2به منظور نرمال كردن رابطه 

 زير خواهد بود:

(8                                             )             ttt BxBBBxB 111

1

0

11 



  

 توان به شكل زير نوشت:( را مي8رابطه )

(1                                                  )                               ttt exAAx  110  

كه در آن  
0
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0  BA ،1

1

1  BA  و
tt Be 1 يافته است. بنابراين شكل تقلیل

 زير خواهد بود: ساختاري به شكل
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 zte  و yte ، يعنيVARيافته كند كه اجزاء اخالل در شكل تقلیلبیان مي 1و  2مقايسه روابط 

هاي ساختاري هايي از تكانهدر حقیقت تركیب
yt  وzt  از سیستم اولیه هستند. به بیان ديگر

tt Be 1 باشد.مي 

 با توجه به اينكه 

(1                                            )                                          

 
B

Bcof
B



 ).(1

 

 باشد:باشد. بنابراين رابطه زير برقرار ميمي Bكوفاكتور ، Cof.(B)كه در آن، 

(1                                        )               
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شرطي با توجه به  t+1xتواند براي بدست آوردن مقادير مختلف مي 1Aو  0Aضرايب  1در رابطه 

مورد استفاده قرار گیرد. بنابراين با يک گام رو به جلو  tXمقادير مشاهده شده 

1101   ttt exAAx  و با توجه به انتظارات شرطيt+1x  ،ttt xAAxE 101  خطاي ،

111بیني يک گام رو به جلو  پیش   tttt exExبیني بصورت ، و در حالت كلي خطاي پیش

111

2

111 ....   t

n

ntntnt eAeAeAe 1باشد. براي به دست آوردن توابع واكنش تحريکمي 

                                                 
1 - Impulse Response Function 
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استفاده شود و نه از جزء خطاي  tهاي ساختاري الزم است كه از تكانه 1و يا تجزيه واريانس

از الگوي خودتوضیح  te تجزيه ساختاري بدست آوردن مقادير مشاهده شده. لذا ايده te بینيپیش

 (.2012و نز،  2010باشد )سانوسي، مي tتجربي و محدود كردن سیستم به منظور دستیابي به 

هاي سیستم را در برابر تغییرات يكي از دهد كه بتوان پويايياين تبديل اجزاء اخالل اجازه مي

سه الگو را در  Bو  A هاي( بر پايه ماتريس1771بررسي نمود. آمیسانو و گیانیني ) teعناصر 

يكه  Bماتريس  A. در الگوي ABو الگوي  B، الگوي Aكنند: الگوي معرفي مي SVAR رويكرد

بر هر دو  ABما در الگوي كلي شود. ايكه فرض مي Aماتريس  B )واحد( فرض شده و در الگوي

گیري از (. در مطالعه حاضر با بهره2011شود )ارشد خان و احمد، ماتريس اعمال محدوديت مي

شود. در يک الگوي استفاده مي A( از مدل 2012( و نز و همكاران )2010مطالعات سانوسي )

SVAR هاي توان با قرار دادن محدوديتها روي ماتريسمدت ميكوتاهA  وB شود كه فرض مي

وجود دارد به  Bو  Aپارامتر در  2K2غیر منفرد هستند شناسايي را انجام داد. با توجه به اينكه

منظور ايجاد شرايط شناسايي نیاز است كه حداقل 
2

2 KK  محدوديت روي اين پارامترها گذاشته

محدوديت به منظور شناسايي در  8كه  متغیر نیاز است 8شود. در مطالعه حاضر باتوجه به وجود 

 نظر گرفته شود.

، به منظور بررسي اثرات يک واحد IRFتوابع واكنش تحريک  ،SVARافزون بر اين بر اساس مدل 

یرد. گتكانه انحراف استاندارد ساختاري متغیرها در طول زمان بر روي قیمت مورد استفاده قرار مي

متناسب در قیمت مواد غذايي را به تغییر متناسب در همچنین، كشش عبور نرخ ارز كه تغییر 

 شود:دهد با استفاده از رابطه زير محاسبه مينرخ ارز نشان مي

(2                                         )                                   t

t

NEER
P

PT





%
%

 

درصد تغییرات ، %t  ،tNEERو  0، درصد تغییرات قیمت بین دوره زماني %tPكه در آن، 

باشد كه بوسیله يک واحد تكانه انحراف استاندارد مي tو  0بین دوره زماني نرخ ارز موثر اسمي 

تجزيه واريانس به دست آمده است و در نهايت جدول  SVAR( از تخمین الگوي tساختاري )

زا بر روي نوسان تورم شود تا توان توضیح دهندگي هر يک از متغیرهاي درونتخمین زده مي

 بررسي شود.

                                                 
1 - Variance Decomposition 
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هاي كاالها و خدمات باشد كه در قیمتطوركلي شامل تغییراتي در نرخ ارز ميه ب عبور نرخ ارز

مرحله اول از نرخ ارز به  ،شودداده مي صمرحله تشخی 2شود. كه به طور كل در منعكس مي

باشد. اما در مي كنندههاي مصرفهاي وارداتي به قیمتهاي وارداتي و مرحله دوم از قیمتقیمت

-هاي مصرفهمچنین متداول است كه عبور مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمت ادبیات موضوع

، نز و 2010سانوسي (. لذا در مطالعه حاضر به پیروي از  2010)سانوسي،  كننده بررسي شود

-هاي مصرفعبور مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمت 2012و بالگورا و همكاران  2011همكاران 

به منظور بررسي چگونگي اثرگذاري عبور نرخ ارز بر روي  كننده مورد بررسي قرار گرفته است.

ه پول عرضشاخص تورم موادغذايي نیاز است كه الگوي يک سیستم چند متغیره اقتصادي شامل 

(2M( نرخ ارز موثر اسمي ،)NEER( و شاخص قیمت موادغذايي )CPI .در نظر گرفته شود ) رابطه

 شناخته شده است.بسیار ها بر اساس نظريه مقداري پول حجم نقدينگي و سطح عمومي قیمت

هاي پولي بر روي سطح قیمت موادغذايي بكار گرفته لذا عرضه پول به منظور بررسي اثر سیاست

شود كه انتظارات تمايل به تاكید بر مقادير (، فرض مي2001. باتوجه به مطالعه مواز )1ده استش

شود كه انتظارات شرطي گذشته دارد و ساختار انتظارات تطبیقي است. افزون بر اين فرض مي

 باشد.مي VARزا در هاي متغیر درونبرابر يک تركیب خطي از وقفه

(7                        )                                                                     
tt exLA )( 

tx زا، يعنييک بردار ستوني از متغیرهاي درون  tttt CPINEERMx يک  A(L)و 2,,

يک بردار ستوني از اجزاء اخالل غیر وابسته  teاي و اي عملگر )اپراتور( وقفهماتريس چندجمله

باشد،سريالي مي  CPItNEERttMt eeee ,,
2

. همان طور كه بیان شد اين اجزاء اخالل تركیب 

بیني تورم به صورت زير باشند. بنابراين خطاي پیشمي tهاي مستقل سريالي خطي از تكانه

 باشد:مي

(10                                      )                            CPItNEERtMtCPIte   

ر تواند به شكل زيبا توجه به مطالب بیان شده، سیستم بدون هیچ فرض اعمال شده خاصي مي

 نوشته شود:

                                                 
 گزينش شد. (2012همكاران )( و بالگورا و 2012(، نز و همكاران ) 2010)غیرها با توجه به مطالعات سانوسياين مت -1
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-ريههايي با توجه به نظباشد نیاز هست كه محدوديتاز آنجايي كه رابطه باال قابل تشخیص نمي

هاي هاي اقتصادي براي آن در نظر گرفته شود كه منجر به دستیابي به معاني اقتصادي براي تكانه

ارز و تورم هیچ تاثیر شود. نخستین محدوديت بر پايه اين فرض است كه نرخ بدست آمده مي

(. اين فرض به معناي در نظر گرفتن دو 2010همزماني بر روي عرضه پول ندارند )سانوسي، 

شود كه عناصر دوم و سوم رديف اول صفر باشد كه منجر ميمحدوديت بر روي ماتريس باال مي

قبول  قابلزا بودن عرضه پول و تعیین آن توسط بانک مركزي فرضي شود. كه با توجه به برون

 شود. باشد. بنابراين تكانه عرضه پول به شكل زير الگوسازي ميمي

(12                                                              )                             tMtMe
22

  

 قرار بگیرد و فرض هاي نرخ ارز به وسیله تكانه عرضه پول تحت تاثیرشود كه تكانهفرض مي

تواند (. اين فرض نیز مي2010شود كه تورم هیچ تاثیر همزماني روي نرخ ارز ندارد )سانوسي، مي

اند ( كه نتیجه گرفته1827با توجه به مطالعه صورت گرفته توسط خواجه روشنايي و همكاران )

ورم اي بر نرخ ارز و تهمدت تاثیر قابل مالحظمعیارهاي سیاستي بانک مركزي در بلندمدت و كوتاه

 شود كه:باشد. بنابراين تكانه نرخ ارز بدين صورت الگوسازي ميدارد قابل قبول مي

(18                                                 )                         NEERttMNEERte  
2 

 هايوادغذايي به وسیله تكانهشود كه تكانه تورم موادغذايي يا همان قیمت داخلي مفرض مي

(. كه با توجه به نتايج مطالعات صورت 2010عرضه پول و نرخ ارز تحت تاثیر قرار گیرد )سانوسي، 

( و نصر 1827(، مهرابي و همكاران )1827زاده و خلیلیان )گرفته در داخل كشور از جمله اعظم

 تورم بنابراين به شكل زير الگوسازيتواند قابل پذيرش باشد. تكانه ( مي1822اصفهاني و ياوري )

 شود:مي

(11                                              )                 CPItNEERttMCPIte  
2 

 تواند به شكل زير تخمین زده شود:ها ميلذا سیستم تكانه
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هاي مورد نیاز اين تحقیق شامل نرخ ارز موثر اسمي است كه براي محاسبه آن عالوه بر نرخ داده

« گمرک جمهوري اسالمي ايران»باشد كه از ارز نیاز به میزان صادرات و واردات كشور مي

بانک »  مواد غذايي ازهاي مربوط به نرخ ارز، عرضه پول و شاخص گردآوري گرديده است. داده

هاي فصلي گردآوري شده دريافت شده است و تمامي سري« مركزي جمهوري اسالمي ايران

 باشد.مي 1870تا  1811مربوط به دوره زماني 

 نتایج و بحث
انباشتگي بین در آغاز الزم است كه وجود ريشه واحد و رابطه هم SVARجهت تخمین مدل 

هاي نرخ ارز موثر اسمي، شود. با توجه به فصلي بودن سري هاي زماني مورد نظر بررسيسري

عرضه پول و شاخص قیمت مواد غذايي، بود يا نبود ريشه واحد فصلي با استفاده از آزمون ريشه 

 آمده است. 1سنجیده شد كه نتايج آن در جدول  HEGYواحد 

 هاي مورد بررسی( نتایج آزمون ریشه واحد فصلی هگی براي سري1جدول)
)1t( )**2t( )***4 3,F( )***4,  … 2,F(  … 1,F*( متغیر

)****4, 
 11/12 21/12 01/18 -11/8 -77/1 نرخ ارز موثر اسمي

 11/88 11/11 17/18 -11/2 -87/1 عرضه پول

شاخص قیمت مواد 

 غذايي
28/8- 18/8- 11/8 12/1 21/11 

 -11/8درصد  10و در سطح  -11/8درصد  1در سطح  -01/1درصد  1مقادير بحراني در سطح  *هاي تحقیق ماخذ: يافته

مقادير  ***باشد. مي -1/1درصد  10و در سطح  -71/1درصد  1در سطح  -12/2درصد  1مقادير بحراني در سطح  **باشد. مي

 1مقادير بحراني در سطح  ****اشد. بمي 81/2درصد  10و در سطح  72/2درصد  1در سطح  1/1درصد  1بحراني در سطح 

 باشد.مي 21/1و  11/2درصد بترتیب 

هاي مورد بررسي داراي ريشه واحد فصلي در هیچ يک شود سريديده مي 1مطابق نتايج جدول 

باشند. با توجه به اينكه سري زماني شاخص قیمت موادغذايي مقدار بحراني را ها نمياز فراواني

كند بمنظور بررسي درصد رد نمي 1درصد رد كرده ولي در سطح  1سطح براي فراواني صفر در 

هاي مورد بررسي از آزمون ريشه واحد الیوت و همكاران تر درجه انباشتگي سريبیشتر و دقیق
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(1771( ،)DF-GLS تیز استفاده شد كه همانطور كه در جدول )نشان داده شده است تفاضل  2

باشند. براي تعیین وقفه بهینه از آماره درصد ايستا مي 1ال مرتبه اول هر سه سري در سطح احتم

يا  1توان گفت كه هر سه سري انباشته از درجه آكائیک استفاده گرديد كه با توجه به نتايج مي

(1)I باشند. مي 

، نیاز است SVAR( بر اين باورند كه به منظور بررسي امكان استفاده از مدل 2012نز و همكاران )

انباشتگي بین متغیرهاي مورد نظر )نرخ ارز موثر اسمي، عرضه پول و شاخص قیمت هم كه آزمون

 SVARانباشته باشند مدل موادغذايي( با استفاده از رهیافت جوهانسن انجام شود. اگر متغیرها هم

تواند به خوبي تصريح شود و نتايج بلندمدت براي تصريح پارامترهاي در تفاضل مرتبه اول نمي

كند بیان مي 8مدت بسیار مفید خواهد بود. همان طور كه نتايج در جدول پوياي كوتاهكاراي 

توان نتیجه گرفت كه مدل اي بین اين متغیرها وجود ندارد و لذا ميانباشتههیچ نوع رابطه هم

SVAR باشد. بنابراين به منظور تخمین مدل در تفاضل مرتبه اول مدل مناسبي ميSVAR  ابتدا

 شوند.رها با استفاده از تفاضل لگاريتم آنها ايستا ميهمه متغی

 هاي مورد بررسیبراي سري DF-GLS( نتایج آزمون ریشه واحد 2جدول)

 نرخ ارز اسمي موثر عرضه پول شاخص قیمت مواد غذايي متغیر

 سطوح
سطح 

 هاداده

تفاضل مرتبه 

 اول

-سطح داده

 ها

تفاضل مرتبه 

 اول

-سطح داده

 ها

تفاضل مرتبه 

 اول

 𝜏مقدار آماره 

 محاسباتي
17/1- 70/1- 12/2- 11/1- 11/1- 01/1- 

مقدار بحراني آماره در 

 درصد 1سطح 
01/8- 01/8- 02/8- 02/8- 01/8- 01/8- 

 هاي تحقیقماخذ: يافته

 
 ( آزمون حداكثر مقدار ویژه و اثر براي تعیین تعداد بردارهاي بلندمدت3جدول)

trace
max آزمون

 1Hفرضیه  آزمون 

براي آزمون 

trace
 

 1Hفرضیه 

براي آزمون 

max
 

 0Hفرضیه 

براي هر دو 

 آزمون
مقدار 

 بحراني
 آماره آزمون

مقدار 

 بحراني
 آماره آزمون

12/27 *17/22 71/20 *70/12 1r 1r 0r 

11/11 12/7 01/11 10/2 2r 2r 1r 

11/8 22/0 11/8 22/0 3r 3r 2r 

 هاي تحقیقماخذ: يافته
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سه متغیره با متغیرهاي لگاريتمي ايستا شده )يعني تفاضل مرتبه  VARدر ادامه ابتدا يک مدل 

( و شاخص قیمت كاالها و خدمات NEER(، نرخ ارز اسمي موثر )2Mاول( عرضه پول )

( برآورد شد كه 1وقفه بهینه با استفاده از آماره آكايیک تعدادوقفه كه  1( )با CPIمصرفي )

نوشته شده است. به منظور بررسي عدم وجود خودهمبستگي در اجزاء  1نتايج آن در جدول 

استفاده گرديد كه باتوجه به نتايج گزارش شده در جدول اجزاي  LM2از آزمون  VARاخالل مدل 

 اخالل الگو داراي همبستگي نیستند.
 ( نتایج برآورد الگوي خود توضیح برداري7)جدول 

CPI NEER 2M 
 متغیر

017/0 

(11/0) 

101/0 

(12/0) 

112/0- 

(21/1-) 
)1(2 M 

128/0- 

(81/1-) 

201/0- 

(81/0-) 

171/0 

(12/1) 
)2(2 M 

021/0 

(11/0) 

117/0 

(21/0) 

271/0- 

(18/2-) 
)3(2 M 

022/0- 

(12/0-) 

801/0 

(10/0) 

070/0 

(10/0) 
)4(2 M 

002/0- 

(02/0-) 

022/0- 

(022/0-) 

021/0 

(71/0) 
)1(NEER 

011/0- 

(81/0-) 

00002/0- 

(0002/0-) 

001/0- 

(01/0-) 
)2(NEER 

088/0 

(01/1) 

010/0 

(02/0) 

008/0- 

(12/0-) 
)3(NEER 

011/0- 

(10/0-) 

01/0 

(11/0) 

001/0- 

(08/0-) 
)4(NEER 

802/0 

(12/2) 

818/0 

(11/0) 

127/0- 

(21/1-) 
)1(CPI 

801/0- 

(11/2-) 

127/0- 

(21/0-) 

001/0- 

(01/0-) 
)2(CPI 

                                                 
را نشان داد. با  1تعداد وقفه بهینه  SBICو آماره  1تعداد وقفه بهینه  AICو  LR ،FPEهاي است كه آمارهه يادآوري الزم ب -1

 1و  1بترتیب در سطح  1و  1وقفه بهینه در وقفه  1با  VARجهت سنجش خود همبستگي الگوي  LMتوجه به اينكه آماره 
بیانگر عدم وجود خودهمبستگي بود تعداد وقفه بهینه  1با تعداد وقفه بهینه  VARدر الگوي  LMدار شد و آماره درصد معني

 وقفه انتخاب گرديد. AIC ،1معیار پايه بر  VARالگوي 
2- Lagrange Multiplier  
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 ( نتایج برآورد الگوي خود توضیح برداري7جدول )ادامه 

CPI NEER 2M
 

 متغیر

120/0 

(12/1) 

20/0- 

(11/0-) 

111/0 

(10/1) 
)3(CPI 

88/0 

(21/2) 

81/0- 

(18/0-) 

188/0 

(88/1) 
)4(CPI 

022/0 

(82/1) 

02/0 

(02/0) 

011/0 

(11/8) 
C 

11/0 

80/0 

011/0 

18/0- 

81/0 

22/0 

2R 
2Adjusted R 

11/8 21/0 28/2 F 
12/181 21/82 71/111 Log liklihood 

27/8- 

22/2- 

11/0- 

11/0- 

17/8- 

17/8- 

AIC 

SBC 

 

27/811 

12/1- 

21/1- 

Log liklihood 

AIC 
SBC 

LM(12) 

11/8 

(72/0) 

LM(4) 

02/18 

(11/0) 

LM(1) 

81/1 

(1/0) 
 LM آزمون 

 باشد.(مي tهاي تحقیق )اعداد داخل پرانتز آماره ماخذ: يافته     

آورده شده است.  1پرداخت كه نتايج برآورد آن در جدول  SVARتوان به برآورد مدل اكنون مي

با  نامقید VARاز پسماندهاي تخمین زده شده از مدل  SVARهاي تخمین زده شده براي تكانه

به وسیله  SVARهاي ساختاري از مدل اند. تكانهاستفاده از فاكتورگیري ساختاري به دست آمده

هاي ساختاري انحراف معیارهاي مربوطه رايب تكانهآيد. ضبدست مي 1هاي زير جدول معادله

باشد ولي از لحاظ شود ضريب نرخ ارز داراي عالمت منفي ميباشند. همان طور كه ديده ميمي

 دار نیست. آماري معني
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 SVAR( نتایج برآورد مدل 5جدول )

 هاي تحقیقماخذ: يافته

( IRFهاي داخلي توابع واكنش تحريک )به منظور ارزيابي عبور نرخ ارز به قیمت در مطالعه حاضر

واكنش تراكمي قیمت را نسبت  1استفاده شد. جدول  SVARاز الگوي  (VD)و تجزيه واريانس 

Model: Ae=Bu where E[uu']=1    Restriction Type: short – run pattern matrix 

 0 0 1 

A Matrix  0 1 C(1) 
 1 C(3) C(2) 
 0 0 C(4) 

B Matrix  0 C(5) 0 

 C(6) 0 0 

 Zآماره احتمال
انحراف 

 استاندارد
  ضريب

727/0  012/-0  187/0  001/0-  C(1) 

717/0  082/0  188/0  001/0  C(2) 

211/0  181/1-  022/0  082/0-  C(3) 

000/0  211/12  008/0  081/0  C(4) 

000/0  211/12  011/0  118/0  C(5) 

000/0  211/12  008/0  012/0  C(6) 

211/271  Logliklihood 

 0 0 1 

Estimated A Matrix  0 1 001/0-  

 1 082/0-  001/0  

 0 0 081/0  

Estimated B Matrix  0 118/0  0 

 012/0  0 0 

 
   

tMtMe
22

037.0 
 

                         (00/0 )  

 

  
tNEERtMNEERt ee 173.0006.0

2


 
             (0/00(               )727/0                     )  

 

 
   

CPItNEERttMCPIt eee 042.0032.0005.0
2


 

(00/0(               )211/0(             )717/0                 )   
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به يک واحد انحراف معیار تكانه ساختاري هر يک از متغیرها و كششهاي پوياي نرخ عبور مربوطه 

اي پويا از طريق تقسیم مقادير توابع واكنش تورم به ضرايب تكانه كه از مدل كند. كششهبیان مي

SVAR  بدست آمده است محاسبه شده است. تمركز مطالعه حاضر بر روي نتايج نوشته شده در

باشد. بنابر جدول، ستون پنجم واكنش تورم مي 1)از چپ به راست( جدول  1و  1ستون 

شود پس دهد. همان طور كه ديده ميمعیار نرخ ارز را نمايش ميهاي انحراف موادغذايي به تكانه

( تورم مواد غذايي به 118/0از نخستین فصل در نتیجه يک تكانه انحراف معیار نرخ ارز )يعني 

باشد. تاثیر كامل يک تكانه درصد مي 8رسد كه متناظر با مقدار كشش درصد( مي1/0) 001/0

درصد  1/1شود حدود افتد كه موجب ميفصل اتفاق مي 11د از ( بع118/0انحراف معیار نرخ ارز )

درصد دارد.  1غذايي افزايش يابد كه اشاره به كشش عبور نرخ ارز به میزان  سطح قیمت مواد

ستون دوم جدول كه مربوط به واكنش تورم مواد غذايي به يک تكانه انحراف معیار عرضه پول 

بعد از اولین فصل يک تكانه انحراف معیار عرضه پول  دهد كهباشد نشان مي( مي081/0)يعني 

متناظر با كشش عبور درصد سطح قیمت موادغذايي كاهش يابد كه 01/0شود حدود موجب مي

( بعد 081/0باشد. همچنین اثر كامل يک تكانه انحراف معیار عرضه پول )درصد مي2/0نرخ ارز 

شود. در سطح قیمت موادغذايي مي درصد كاهش 1/0دهد كه موجب حدود فصل رخ مي 11از 

نهايت ستون ششم جدول كه مربوط به واكنش تورم موادغذايي به يک تكانه انحراف معیار شاخص 

( مي باشد نشان دهنده افزايش سطح قیمت تورم مواد غذايي 012/0قیمت مواد غذايي )يعني 

انحراف معیار شاخص  باشد كه اثر كامل يک تكانهدرصد مي 2/1بعد از اولین فصل در حدود 

درصد افزايش سطح قیمت مواد غذايي  1/2دوره موجب  11( بعد از 012/0قیمت مواد غذايي )

 شود. مي

درصد، پس از  1/0( به 118/0اولین فصل در نتیجه يک تكانه انحراف معیار نرخ ارز )يعني 

رسد. درصد مي 1/1درصد و بعد از پنج سال به  0/1درصد، پس از دو سال به  2/0يكسال به 

اند عبور ( كه بیان كرده1821نتايج به دست آمده اين تحقیق با نتايج تحقیق شجري و همكاران )

 شود به شدتتر مينرخ ارز در كوتاه مدت در ايران ناقص است و به تدريج كه دوره زماني طوالني

اند ( كه بیان كرده1821پور ) شود و با نتايج موسوي محسني و سبحانيعبور نرخ ارز افزوده مي

 دهند مطابقت دارد.هاي نرخ ارز تنها قسمتي از تغییرپذيري تورم را توضیح ميتكانه

مقايسه مقادير به دست آمده واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار نرخ ارز با مقادير به دست 

شورها ت به بیشتر كتر بودن مقدار ياد شده براي ايران نسبآمده براي ساير كشورها گوياي بزرگ
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، مقدار واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار 2001باشد. به عنوان مثال زورزي و همكاران، مي

،  -11/0، سنگاپور 17/0، كره 01/0، هونگ كونک 02/0نرخ ارز را پس از يكسال براي چین 

آرژانتین  ،07/0، تركیه 81/0و لهستان  12/0،  مجارستان 11/0، جمهوري چک  01/0تايوان 

(، مقدار 2002درصد به دست آوردند. چادري و همكاران ) 11/0و مكزيک  81/0، شیلي 02/0

، 1/0، فرانسه 02/0واكنش تورم به يک واحد انحراف معیار نرخ ارز را پس از يكسال براي كانادا 

نرخ ارز  درصد به دست آوردند. وجود عبور 1/0و انگلستان  01/0، ژاپن 11/0، ايتالیا 2/0آلمان 

تواند در نتیجه كاهش پیوسته ارزش پول در دوره مورد بررسي باشد كه اين كاهش پیوسته مي

 1تا  8شود. نگاره هاي موجب ايجاد انتظارات افزايشي در مورد كاهش ارزش پول و تورم مي

د ابترتیب بیانگر واكنش تراكمي تورم مواد غذايي به عرضه پول، نرخ ارز موثر اسمي و شاخص مو

 باشد.غذايي مي

-واكنش تراكمی شاخص قیمت غذا به یك واحد انحراف معیار تکانه ساختاري و كشش  (2جدول )

 هاي نرخ عبور پویا

كشش پوياي 

 نرخعبور 

 شاخص

مواد قیمت 

 غذايي

واكنش تخمین 

زده شده تورم به 

يک واحد تكانه 

SDA  شاخص

قیمت مواد  

 غذايي

كشش 

پوياي عبور 

نرخ ارز 

 اسميموثر 

واكنش برآورد 

شده تورم مواد 

غذايي به يک 

واحد تكانه 

SDA  نرخ ارز

 موثر اسمي

كشش 

پوياي عبور 

نرخ عرضه 

 پول

واكنش برآورد 

مواد  شده تورم

غذايي به يک 

واحد تكانه 

SDA عرضه پول 

 دوره

011/0 012/0 082/0 001/0 002/0- 0001/0- 1Q 

111/1 012/0 017/0 002/0 011/0- 001/0- 4Q 

111/1 017/0 017/0 010/0 121/0- 0011/0- 8Q 

021/2 021/0 011/0 011/0 111/0- 001/0- 12Q 

772/1 028/0 011/0 011/0 127/0- 001/0- 16Q 
012/2 021/0 011/0 011/0 171/0- 001/0- 20Q 

 هاي تحقیقماخذ: يافته

هاي ساختاري در توضیح تغییرات تورم از جدول تجزيه به منظور بررسي سهم مشاركت تكانه

هاي مطرح شده  IRFآمده است. با توجه به  1واريانس استفاده شد كه نتايج مربوطه در جدول 

فصل مقادير بزرگتري  1هاي نرخ ارز تا دهد كه تكانهدر باال جدول تجزيه واريانس نشان مي

هاي عرضه پول دارند بنابراين سهم تكانه نرخ ارز در اين دوره از عرضه پول بیشتر تكانهنسبت به 

ي هاي نرخ ارز مقاديرشود. تكانهاست، اما پس از آن تكانه عرضه پول مقادير بیشتري را شامل مي
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دهند در سال(توضیح مي 1فصل ) 20درصد واريانس سطح قیمت را در طي 71/2تا  17/1از 

درصد را دارا  12/8درصد تا  001/0هاي عرضه پول در همین دوره مقاديري از تكانهحالي كه 

 باشند.مي

 
 ( تابع واكنش تراكمی تورم مواد غذایی به تکانه عرضه پول3نگاره )

 
 ( تابع واكنش تراكمی تورم مواد غذایی تکانه نرخ ارز موثر اسمی7نگاره )

 
 غذایی به تکانه تورم موادغذاییمواد( تابع واكنش تراكمی تورم 5نگاره )

  



 73...بررسي تأثير عبور نرخ ارز

 

 جدول تجزیه واریانس واریانس تورم  (2)جدول 
 دوره انحراف معیار تكانه عرضه پول تكانه نرخ ارز موثر اسمي غذاييتكانه شاخص قیمت مواد

800/72 171/1 001/0 081/0 
1Q 

182/71 712/2 802/2 011/ 
4Q 

211/71 211/2 788/2 011/0 
8Q 

017/71 211/2 121/8 011/0 
12Q 

711/78 220/2 112/8 011/0 
16Q 

721/78 271/2 122/8 011/0 
20Q 

 هاي تحقیقماخذ: يافته

هاي قیمت موادغذايي به مراتب بیشتر از بیانگر آنست كه سهم تكانه 1آخرين ستون جدول 

درصد را  8/72تا  7/78باشد به طوري كه مقاديري از حدود هاي نرخ ارز و عرضه پول ميتكانه

خودش  هايشود كه به اين معناست كه قسمت اعظم تغییرات سطوح قیمت توسط تكانهشامل مي

اي هشود. اين موضوع در واقع بیانگر نقش عوامل ديگر مثل تكانهدر طي دوره توضیح داده مي

د كه با باشميهاي نفتي در تغییرات سطوح قیمت هاي قیمت ساير كاالها يا تكانهعرضه و تكانه

 ( همخواني دارد.2012نتايج  مطالعه نز و همكاران )

 گیري و پیشنهادهانتیجه

صورت  SVARدر اين مطالعه مقدار عبور نرخ ارز به تورم موادغذايي با استفاده از برآورد مدل 

ه هاي پويا مورد محاسبه قرار گرفتها و كششIRFگرفته است. درجه عبور نرخ ارز با استفاده از 

درصد و در بلندمدت حدود  8مدت حدود است. بر پايه نتايج به دست آمده عبور نرخ ارز در كوتاه

هاي درصد تغییرات شاخص قیمت موادغذايي توسط تكانه 72تا  78باشد. حدود درصد مي 1

هاي عرضه و هاي ديگري مانند تكانهشود كه اشاره به اهمیت عاملخودش توضیح داده مي

 تواند در تغییرات تورم موثر باشد. باهاي نفتي دارد كه ميقیمت ديگر كاالها يا تكانههاي تكانه

وان تكشد تا تاثیر تكانه انحراف استاندارد نرخ ارز كامل شود ميفصل طول مي 11توجه به اينكه 

 ههاي موادغذايي بسیار تدريجي است. عبور نرخ ارز تدريجي بگفت كه اثر عبور نرخ ارز به قیمت

هاي پولي دارد. با توجه به اينكه عبور نرخ ارز كم، آزادي تورم كاربردهايي براي اجراي سیاست

تورمي  هايهاي پولي مستقل به ويژه با هدف رسیدن به رژيمبیشتري را براي پیگیري سیاست

تواند در كاهش تورم بويژه تورم هاي مناسب ارزي ميكند به كارگیري سیاستخاص فراهم مي

كند بسیار موثر باشد. آنچه كه امروز در ادغذايي كه امنیت غذايي كشور را دچار بحران ميمو
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كشورهاي در حال توسعه مورد نیاز است وجود نظام نرخ ارز شناور است چرا كه در جهان امروز 

تواند هماهنگ و سازگار با نرخ ارزهاي هاي پولي مستقل نميبا تحركات زياد سرمايه سیاست

هاي نرخ ارز در طوالني مدت توان گفت كه تكانهاشد. با توجه به نتايج بدست آمده ميثابت ب

هاي مربوط به گیريشود در تصمیمتاثیر بیشتري بر تورم خواهند داشت لذا توصیه مي

 هاي پولي در جهت كاهش تورم به اين مساله بیشتر توجه شود. سیاست

 منابع
(. بررسي اثر سیاستهاي پولي بر قیمت غذا در 1827و خلیلیان، ص. ) .اعظم زاده شوركي، م

 . 111-121(: 2)21، نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي )علوم و صنايع كشاورزي(ايران، 

(. مطالعه 1827ه روشنايي، ن.، شاهنوشي، ن.، آذين فر، ي.، محمدزاده، ر. و امجدي، ا. )خواج

صاد فصلنامه اقتصاد ايران )چارچوب انتظارات عقاليي(، ارتباط سیاستهاي پولي و نوسان اقت
 .11-11: 1هاي اقتصادي سابق(، مقداري)بررسي

بررسي فرآيند اثرگذاري تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهاي (. 1821خوشبخت، آ. و اخباري، م. )

 .11-22: 21، پژوهشنامه اقتصادي، كننده و واردات در ايرانقیمت مصرف
، دانش و توسعه(. تحلیل عبور نرخ ارز در ايران، 1821و جالئي س.ع. ) ه.، طیبي، س.ک. ،شجري

(11:)11-11. 
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رهیافت  -(. عوامل اسمي و واقعي موثر بر تورم در ايران1822نصر اصفهاني، ر. و ياوري،ک. )
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