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  چكيده

و نوسانات ارزي نقش مهمي در نوسانات نرخ تورم  تعداد زيادي از شوكهاي ارزي را از سر گذراندهاقتصاد ايران در چند دهه اخير 

  ترينيكي از مهمبخش حمل و نقل به عنوان در اين مقاله به بررسي اثرات عبور نرخ ارز بر بخشهاي آن داشته است. كل و زير

بوده و از الگوي  1399تا اسفند  1381شود. دوره زماني مورد بررسي فرودين كننده پرداخته ميشاخص قيمت مصرف بخشهايزير 

  نتايج حاصل از برآورد مدل نشان هاي تحقيق استفاده شده است. ) براي دستيابي به يافتهARDLخودرگرسيون با وقفه توزيعي (

سرعت عبور نرخ  .ولي اين عبور ناقص است ،يابد با افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) قيمت حمل و نقل افزايش ميدهد مي

 ماه در  ارز نرخ درصدي 10 افزايش مدت همگرا شود.كشد تا اقتصاد به تعادل بلندماه طول مي 25ارز در اين بخش پايين بوده و 

درصدي ارزش پول  10بر اساس نتايج برآورد مدل، كاهش . شودمي نقل و حمل بخش در هاقيمت افزايش درصد يك باعث تنها اول

به عبارت ديگر، در بلندمدت ميزان گذار نرخ ارز بر قيمت  .شود درصدي قيمت گروه حمل و نقل مي 2/5باعث افزايش ملي در كل 

 بخش نرخ تورم كل و افزايش قيمت بنزين نيز باعث افزايش تورم در زيرافزايش همچنين است.  52/0 گروه حمل و نقل حدود

  شود.حمل و نقل مي

    

  رگرسيون با وقفه توزيعيبخش حمل و نقل، تورم، عبور نرخ ارز، الگوي خود كليدي: هايهواژ

   JEL:   R49, E31, C01بندي طبقه

 

    مقدمه-1

ها،  خوراكي«گروه  3اي خانوار،  گروه عمده هزينه 12از بين 

 و »ها ن، آب، برق، گاز و ساير سوختمسك«، »ها آشاميدني

به ترتيب داراي بيشترين وزن در سبد خانوار » حمل و نقل«

، سهم اين سه يب اهميتاضر بر اساسبه نحوي كه  هستند

سبد كاالها و خدمات مورد نياز خانوارهاي كشور و  گروه از

   .استدرصد  69نزديك به نيز مناطق شهري و روستايي 

  به عبارت ديگر، حمل و نقل يكي از سه عامل اصلي 

كننده هزينه مصرفي خانوار محسوب شده و در نتيجه تعيين

بسيار مهمي در تعيين سطح رفاه و معيشت تورم آن سهم 

شناسايي عوامل اثرگذار در تورم اين  ،لذاكند. مي ايفاخانوار 

هاي گذاريتواند راهنمايي بسيار مهم در سياستبخش مي

به دليل اهميت قيمت بنزين  بخشي به منظور كنترل تورم باشد.



    1401 پاييز، 72وم، شماره سفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره 

 

180 

 

است كه  آمدهبه وجود اجتماعي آن، اين تصور  -و ابعاد امنيتي

هاي مصرفي خانوار تواند به كنترل هزينهكنترل قيمت بنزين مي

در اين بخش كمك كند، اين در حالي است كه با وجود تثبيت 

قيمت بنزين در چند سال اخير، بخش حمل و نقل تورمي 

ها باالتر از آن را مشابه با شاخص كل و حتي در برخي از ماه

 1400اه نخست سال م 6به طوري كه در  تجربه كرده است

ماه منتهي به هر ماه براي بخش حمل و  12متوسط نرخ تورم 

نقل همواره بيش از نرخ تورم كل براي بازه زماني مشابه بوده 

آيد اين است كه آيا عواملي . در نتيجه سوالي كه پيش مياست

آيا اين به جز قيمت سوخت بر تورم اين بخش اثرگذار است و 

ثرگذار بر تورم كل نظير رشد نقدينگي، بخش از عوامل اصلي ا

پذيرد تا نوسانات قيمت نوسانات ارزي و مانند آن بيشتر اثر مي

  حداقل در اين بين نقش نوسانات ارزي كه سوخت؟ 

كننده تورم كل است، در از مهمترين عوامل تعيينمدت كوتاهدر 

گذاري در با توجه به اين كه قيمتتورم اين بخش چيست؟ 

و نقل اغلب دولتي و به طريقه دستوري بوده  بخش حمل

گذاري توانسته است بخش حمل و است، آيا اين شيوه قيمت

نقل را از گزند بحرانهاي ارزي محفوظ داشته و عبور نرخ ارز 

را در اين بخش كنترل نمايد يا تنها اين عبور را به تاخير 

محاسبه چگونگي اثرگذاري نوسانات ارزي در انداخته است. 

تواند ديدگاهي روشن در ارچوب ادبيات عبور نرخ ارز ميچ

   .رو استكه موضوع اصلي مقاله پيش اين زمينه فراهم آورد

در اين راستا، در اين مقاله ابتدا ادبيات نظري مربوط به عبور يا 

گذر نرخ ارز تشريح شده و كانالهاي عبور نرخ ارز به خوبي در 

. سپس پيشينه تحقيق در قالب يك نمودار نشان داده شده است

 است. همچنين،مطالعات خارجي و مقاالت داخلي تشريح شده 

بر تفاوت و نوآوري اين تحقيق نسبت به مطالعات پيشين تاكيد 

نحوه عبور نرخ ارز بر بخش حمل  . همچنين، در ادامهشودمي

ه يو با ارامبادله تبيين شده قابلو نقل به عنوان يك بخش غير

   شود.آن، جزپيات اين عبور تشريح ميمدل و تخمين 

  

  پيشينه تحقيق -2
به اثر تغيير  در ادبيات اقتصادي عبور نرخ ارز يا گذر نرخ ارز   

بر سطح قيمتهاي داخلي اشاره دارد كه در برخي از در نرخ ارز 

در مرحله اول يعني اثر تغييرات تنها مطالعات به عبور نرخ ارز 

  نرخ ارز بر قيمت كاالهاي وارداتي به پول داخلي پرداخته 

قيمت اثر تغييرات نرخ ارز بر  ،شود ولي در بيشتر مطالعاتمي

مورد مستقيم ها و خدمات به صورت مستقيم و غيركل كاال

مربوط به عبور يا گذر نرخ  نظريادبيات . گيردسنجش قرار مي

اي دارد كه خود شاخه برابري قدرت خريد نظريهدر  ريشه ارز

، گويد در شرايط تعادلياست كه مي از قانون قيمت واحد

مبادله در كشورهاي مختلف به قيمت كاالها و خدمات قابل

گيري آنها با يك واحد پول يكسان، بايد يكي باشد. شرط اندازه

تراژ آربي هايفعاليت وجود امكان فرض اصلي در اين تئوري

اي به سطح تعادلي آن است كه نرخ ارز را به گونه كامالً رقابتي

كند كه برابري قدرت خريد بين دو كشور برقرار تعديل مي

)، تئوري برابري 1996( بنابراين به تاسي از روگوف باشد.

هاي حمل و نقل، فرض عدم وجود هزينه با ،قدرت خريد را

مانع و محدوديت ديگر بر ها، رقابت ناقص، يا هر گونه تعرفه

  .توان با فرمول زير نشان دادسر راه تجارت آزاد، مي

)1(                                                                                                                               ∗
×=

titti
PERTP ,,  

كه در آن   
ti

P ∗، tدر دوره  iقيمت داخلي كاالي  ,

ti
P قيمت ,

و tدر دوره  iخارجي كاالي 
t

ERT  نرخ ارز اسمي در دورهt 

د است كه ) نسخه مطلق برابري قدرت خري1فرمول (است. 

رود. از اين منظر حد به شمار ميقانون قيمت واشكل عمومي 

قيمت  درتواند تغييري متناظر هر تغييري در نرخ ارز اسمي، مي

كاالي داخلي ايجاد كند در صورتي كه به تجربه ثابت شده 

است كه چنين چيزي به شكل مطلق آن در بين كشورها برقرار 

  هاي نرخ ارز به قيمت عوامل مختلفي در عبورنيست و 

توانند اين تناظر يك به يك را كه مي داخلي دخيل هستند

توان به درجه رقابتي از جمله اين عوامل ميدار كنند. خدشه

بودن بازار يك محصول وارداتي در يك كشور اشاره كرد كه 

كننده كاال براي حفظ جايگاه و كننده يا واردشود صادرباعث مي

ي از حاشيه سود خود، پوشي از بخشسهم خود از بازار، با چشم

مقداري از اثر افزايش نرخ ارز بر قيمت كاال را جذب كرده و 
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به اين ترتيب افزايش قيمت كاالي وارداتي بر اثر افزايش نرخ 

در كل عبور نرخ ارز عبارت ارز به صورت يك به يك نباشد. 

قيمت - 1: موارداين است از اثر تغيير نرخ ارز بر يكي از 

به عبارت . كنندههاي مصرفقيمت- 2 صادرات و واردات و

عبور نرخ ارز عبارت است از درصد تغيير قيمت  ،ديگر

واردات/صادرات بر حسب پول داخلي كه از يك درصد تغيير 

.)1394،روشنزادهعيسي( در نرخ ارز به وجود آمده است

)2(  

t
α زمانعبور نرخ ارز در زده شده ضريب تخمين t ،

t
P هاي واردات يا قيمت هاي صادرات يا قيمت(قيمت سطح قيمت داخلي

و  )tدر زمان  كنندهمصرف
t

ER  نرخ ارز اسمي در زمانt   نشاندهنده تغييرات است. ∆و  

  .دهدبه خوبي نحوه عبور نرخ ارز و كانالهاي آن را بر سطح قيمتهاي داخلي نشان مي )1نمودار ( 

  هاي داخليگذاري نرخ ارز بر قيمتهاي اثركانال .1نمودار 
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 هاي تحقيقو يافته )2018( نينو - كاسترو و رودريگز-رينكون  

منشاء داخلي  شود نوسانات نرخ ارز چه باده ميچنانچه مشاه

ها و افت نظير تحريم( زاي خارجيو چه به خاطر عوامل برون

قيمت جهاني نفت براي اقتصادي نظير اقتصاد ايران)، حداقل از 

كننده اثرگذار است كه سه كانال بر تورم شاخص قيمت مصرف

  مستقيم بوده و يك كانال ديگر به صورت  آندو كانال 

دهد. اولين كانال، مستقيم اثر خود را بر نرخ تورم نشان ميغير

 اثرگذاري مستقيم نوسانات نرخ ارز بر روي قيمت واردات

كننده است. بسياري و به تبع آن قيمتهاي توليد مربوط به توليد

هاي داخلي در فرآيند توليد خود از نهاده كنندگاناز توليد

ند كه با تغيير و كنوارداتي از كشورهاي ديگر استفاده مي

  فزايش يافته و ها براي آنها اهادهقيمت ن افزايش نرخ ارز،

شاخص تورم شده توليد، اين به دليل افزايش قيمت تمامبنابر

بايد . يابدافزايش مي از طريق كانال هزينه كنندهقيمت مصرف

دارنده قيمت كاالهاي ت كه كانال هزينه نه تنها در برتوجه داش

قابل مبادله نيز مبادله است بلكه افزايش قيمت كاالهاي غيرقابل

تواند از طريق اين كانال به تورم كل انتقال يابد. به عنوان مي

نقليه يا  رخ ارز به دليل افزايش قيمت وسايطمثال با افزايش ن

م حمل و نقل و تور استفاده در بخش ارتباطات،تجهيزات مورد 

  مبادله به حساب قابلجزء كاالهاي غير ارتباطات كه اصوالً

آيند افزايش يافته و در نتيجه از كانال هزينه توليد به قيمت مي

درجه شود. شده كاالها و در نتيجه تورم كل منتقل ميتمام

انال به عوامل مختلفي از جمله قدرت انتقال از طريق اين ك

موجودي انبار بازار داخلي، در كننده هاي واردبازاري بنگاه

هاي اسمي در اقتصاد، اندازه، كاالهاي وارداتي، ميزان چسبندگي

جهت و ماهيت و چگونگي نوسانات نرخ ارز و وضعيت رونق 

بستگي دارد. كانال مستقيم ديگر اثرگذاري  اقتصادي و ركود

خ ارز بر تورم داخلي در كشور، اثر مستقيم آن بر قيمت نر

كاالهاي مصرفي وارداتي است كه بخشي از شاخص قيمت 

توان دهد. اين كانال را ميكننده را به خود اختصاص ميمصرف

ال عالوه بر اثر مستقيمي كه اين كانكانال مصرف وارداتي ناميد. 

توان بر قيمت ياثر آن را م كننده دارد،بر تورم شاخص مصرف

كاالهاي مشابه داخلي نيز مشاهده كرد. درجه جانشيني بين اين 

كاالهاي مصرفي وارداتي و كاالهاي مصرفي مشابه داخلي، 

كند. كانال درجه عبور نرخ ارز از اين كانال را مشخص مي

  گذاري تغييرات نرخ ارز بر تورم داخلي، كانال ديگر اثر

ي مختلف بر روي تقاضاي كل و مستقيم است كه از مسيرهاغير

گذارد. ها اثر ميمنحني فيليپس و به تبع آن سطح عمومي قيمت

ها، انتظارات اثر نوسانات يا افزايش نرخ ارز بر قيمت دارايي

و  هاي نسبيو قيمت ، دستمزدهاتورمي، اعتبار مقام پولي

   بودجه دولت در كشورهاي وابسته به صادرات مواد خام

درآمدهاي دولت به  ميزان ارز نقش مهمي در (كه نرخ تسعير

باعث تغيير در تقاضاي كل و همگي  )كندپول داخلي ايفا مي

مستقيم سبب تغيير در نرخ اين كانالهاي غيرطريق در نهايت از 

مستقيم عبور نرخ ارز تحت عنوان شود. از كانال غيرتورم مي

البته بايد خاطر نشان كرد  شود.نيز ياد مي» كانال تعادل عمومي«

هاي اثر تغييرات نرخ ارز بر نرخ بندي، درجه و پوياييكه زمان

هاي موضوع شاخههاي آن هر كدام از زيربخشتورم و زير

مطالعات مختلف از منظرهاي متفاوت به عبور نرخ ارز است. 

كه  اندپرداختههاي اثرگذاري آن گذار نرخ ارز و مكانيزمبررسي 

آن از بررسي كامل يا ناقص بودن گذار نرخ ارز گرفته تا  دامنه

مقايسه آن بين كشورهاي مختلف و نيز سرعت عبور و ... را در 

شايد بتوان نتيجه مطالعات اخير در زمينه عبور نرخ گيرد. ميبر

  ارز در سطح جهاني را به اين شكل خالصه كرد كه: 

زمان كمتر شده  هاي اخير و با گذشتعبور نرخ ارز در دهه - 1

توان به كاهش است كه بخش بيشتري از اين كاهش عبور را مي

و  ، پذيرش رژيم هدفگذاري تورمينرخ تورم در سطح جهان

ي پايين در اغلب كشورها نسبت داد. به عنوان مثال، محيط تورم

) به بررسي اثر هدفگذاري 2010( و همكاران پرسرتناكال

(اندونزي، كره  كشور آسياييتورمي بر عبور نرخ ارز در چهار 

جنوبي، فيليپين و تايلند) پرداختند. نتايج نشان داد كه درجه 

عبور نرخ ارز در دو كشور كره جنوبي و تايلند همزمان با 

هدفگذاري تورمي كاهش يافته است در حالي كه شواهد 

تجربي در خصوص اندونزي و فيليپين به اين وضوح نيست. 

خ ارز براي چند كشور آمريكاي ) نيز عبور نر2013( گاش

كند التين براي چهار دهه متوالي به صورت جداگانه محاسبه مي

كه نتايج حاكي از كاهش درجه عبور نرخ ارز در اين كشورها 

) تغييرات در عبور نرخ ارز 2006( ادواردزدر طول زمان است. 

بعد از پذيرش رژيم هدفگذاري تورمي در برخي از كشورهاي 

نتايج حاصل  .كرديافته را بررسي توسعه و نيز توسعهدر حال 

  كه كشورهايي كه رژيم هدفگذاري تورمي را  دادنشان 

اي در عبور نرخ ارز تجربه اند كاهش قابل مالحظهپذيرفته

مدت براي مكزيك اند، به طوري كه عبور نرخ ارز در بلندكرده

اتريش از  و براي 01/0به  21/0، براي شيلي از 2/0به  53/0از 
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اندازه و عالمت تغييرات  - 2 به صفر كاهش يافته است.  13/0

نرخ ارز، وضعيت اقتصاد، سطح نوسانات ارزي و سطح تورم 

متقارن عبور نرخ ارز در برابر تغييرات نرخ ارز باعث رفتار نا

) نشان دادند 2016( به عنوان مثال، كاسلي و رويتمنشود. مي

ه، عبور نرخ ارز به هنگام افت كشور در حال توسع 28كه در 

ارز پول ملي بسيار شديدتر از اين اثر به هنگام افزايش ارزش 

هاي تورمي پول ملي است. همچنين، عبور نرخ ارز در محيط

مختلف، متفاوت است و در اين جنبه نيز عدم تقارن در آن 

براي ) 2015( هاي هجنال و همكارانشود. يافتهمشاهده مي

) براي روماني و اليم و 2015( ين و موراراسولهستان، استوا

دهد كه عبور نرخ ارز ) براي مكزيك نشان مي2014( الهياني

از عبور آن در محيط تورمي باال  كمتردر محيط تورمي پايين 

تواند موجب عدم تقارن در ميزان تغييرات نرخ ارز نيز مي است.

ند كه ) دريافت2016( عبور نرخ ارز باشد. كاسلي و رويتمن

هاي داخلي به افت ارزش پول ملي به هنگام العمل قيمتعكس

  افتد. بزرگتر بودن اين افت، بيشتر بوده و سريعتر اتفاق مي

  از ديگر عوامل عدم تقارن در عبور نرخ ارز، وضعيت حاكم 

) نشان دادند كه در 2010( بر اقتصاد كشور است. كوريا و مينال

از يك سطحي باالتر است، برزيل، زماني كه رشد اقتصادي 

شود. يعني عبور نرخ ارز در شرايط عبور نرخ ارز بيشتر مي

تر رونق اقتصادي نسبت به شرايط ركود اقتصادي بيشتر و بزرگ

  است. 

تواند حتي اگر اندازه علل مختلف تغييرات نرخ ارز مي - 3

تغيير نرخ ارز يكي باشد، باعث تغييرات متفاوت در سطح 

در شده و عبور نرخ ارز متفاوتي را رقم بزند.  قيمتهاي داخلي

شود كه به هنگام شده در اين زمينه تاكيد ميمطالعات انجام

  بررسي عبور نرخ ارز در كشورها، تغييرات نرخ ارز نبايد 

زا در نظر گرفته شود و بايد به داليل اين تغييرات نيز برون

) به 2015( توجه نشان داد. به عنوان مثال، فوربس و همكاران

هنگام بررسي عبور نرخ ارز در بريتانيا دريافتند كه اگر نوسانات 

هاي پولي ايجاد زا يا شوكهاي بروننرخ ارز به خاطر شوك

شده باشند، نسبت به زماني كه نوساناتي به همين اندازه در نرخ 

ارز به خاطر تغييرات تقاضاي داخلي ايجاد شده باشد، عبور 

  شود. اقتصاد مشاهده مي نرخ ارز باالتري در

هاي هاي مختلف شاخصگروهدرجه عبور نرخ ارز در زير- 4

اخيراً، مطالعات كننده متفاوت است. كننده يا توليدقيمت مصرف

هاي گروهمختلفي در جهان در زمينه بررسي عبور نرخ ارز در 

  هاي قيمت صورت گرفته است كه مطالعه شاخص اصلي

بخش در خصوص عبور نرخ ارز در زير شده در اين مقالهانجام

بندي است. اين نيز در همين چارچوب قابل طبقهحمل و نقل 

گيرد و هاي خرد انجام ميدسته از مطالعات با استفاده از داده

هاي عمومي و تاكيد آنها بر اين است كه استفاده از شاخص

 تواند در مورد عبور نرخ ارز و شدت آن كلي قيمت مي

دهنده كننده باشد چرا كه هر يك از اجزاي تشكيلگمراه

شاخص كل، به نحوي متفاوت در برابر نوسانات ارزي واكنش 

العمل بخش دهند. انتظار بر اين است كه نحوه عكسنشان مي

هايي كه كمترين مبادله يا بخشقابلخدمات، بخش كاالهاي غير

سبت به بخش هاي وارداتي دارند ناستفاده را از كاالها و نهاده

هايي با وابستگي باال به واردات كاالهاي قابل مبادله و بخش

تر كاالهاي واسطه متفاوت بوده و عبور نرخ ارز در آنها پايين

)، عبور نرخ ارز را براي افريقاي 2014( آرون و همكارانباشد. 

تا  2002هاي خرد در دوره زماني جنوبي با استفاده از داده

نتايج آنها حكايت از ناهمگني بسيار باال  بررسي كردند. 2007

هاي مختلف شاخص قيمت در عبور نرخ ارز در زيرشاخه

داشت و باالترين عبور نرخ ارز در بخش مواد غذايي اتفاق 

 اوغلوسال بود. عثمان و توپال بعد از دو 40/0افتاد كه ميزان آن 

را براي  CPIگروههاي ) نيز عبور نرخ ارز براي زير2016(

ها العمل ناهمگن قيمتركيه مورد مطالعه قرار دادند كه عكست

  هاي مختلف در برابر نوسانات ارزي را نشان در زيرگروه

  در داخل كشور نيز مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز داد. مي

به دليل نوسانات و شوكهاي ارزي مختلف و نيز محيط تورمي 

طوالني دارد و  ايو وجود تورم مزمن در كشور، سابقهباال 

هاي مختلف از بررسي درجه آن گرفته تا عبور نرخ ارز از جنبه

تاثير متغيرهاي مختلف بر اين فرآيند مورد بررسي قرار گرفته 

است ولي مطالعه اين فرآيند در زيربخشهاي مختلف باالخص 

مبادله به طور عام و بخش حمل و نقل به طور بخشهاي غيرقابل

گرفته توسط نويسندگان اين هاي صورتبنا به بررسي( خاص

مقاله) صورت نگرفته است. جدول زير برخي از مطالعات 

  دهد. شده در حيطه عبور نرخ ارز در ايران را نشان ميانجام

عالوه بر مطالعات فوق كه به اثر تغييرات نرخ ارز و عبور و   

ها در اقتصاد به عنوان يك كل اثر آن بر سطح عمومي قيمت

  اند، مطالعاتي نيز وجود دارند كه به عبور نرخ ارز تهپرداخ

توانند به عنوان پردازند كه ميبخش خاص ميبر يك زير

  رهنمودي براي مطالعه عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل 
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  ) 1392( بهار و همكارانبه حساب آيند. به عنوان مثال، پيش

 غذايي مواد قيمت شاخص به ارز نرخ عبور تأثير ميزان به تعيين

 توضيحخود رهيافت منظور اين براي پردازند.مي ايران در

 فصلي هايداده از استفاده با )SVAR( ساختاري برداري

  نشان تحقيق نتايج است. رفته كار به 1390تا  1371سالهاي

 ناقص غذايي مواد قيمت شاخص به ارز نرخ عبور كه دهدمي 

 در و درصد 7 حدود مدت كوتاه در ارز نرخ عبور و كشش بوده

تجزيه  به مربوط نتايج و باشدمي درصد 6 حدود بلندمدت

 مواد قيمت تغييرات از كوچكي سهم كه دهدمي نشان واريانس

   توضيح داده پول عرضه و ارز نرخ هايتكانه توسط غذايي

 توسط قيمت سطح تغييرات درصد 98تا  93 بين و شودمي

  غذايي تعيين مواد قيمت شاخص خود به مربوط هايتكانه

 در يك مطالعه بخشي ديگر، سرالب و همكاران .شودمي

) به مطالعه عبور نرخ ارز بر قيمت كاالهاي ورزشي 1397(

 رابطة دهد كهمي نشان پژوهش هايپردازند. يافتهوارداتي مي

 واردات قيمت شاخص و ارز نرخ بين و معناداري مثبت

دورة مورد  درطي اما رد؛دا وجود ايران در ورزشي كاالهاي

 قيمت به ارز نرخ اثر انتقال ميزان1393تا  1371بررسي يعني 

است و متغير هزينه  76/0و  ناقص ورزشي كاالهاي وارداتي

 و مثبت اثر تجاري باز بودن درجة و تجاري شركاي نهايي

 اثر اما .ورزشي دارند كاالهاي واردات قيمت بر معناداري

اي ديگر، در مطالعه نيست. معنادار كنندهمصرف قيمت شاخص

عبور نرخ ارز به شاخص )1395كاليي و همكاران (عبدي سيد

را اي آن     قيمت ضمني بخش كشاورزي ايران و حد آستانه

 هاي سري زماني ساالنه    براي اين منظور از دادهاند. كردهبررسي 

هاي واريانس ناهمساني شرطي     و روش 1350-1393

   (M-GARCH) چند متغيره     يافته    تعميمخودرگرسيون 

استفاده شده است. نتايج حاصل از  (TR) اي    و رگرسيون آستانه

هاي     دهد كه تكانه    نشان مي M-GARCH برآورد الگوي

گذشته نرخ اسمي ارز تأثير مثبت بر شاخص قيمت ضمني 

بخش كشاورزي دارد. همچنين، نتايج برآورد رگرسيون 

دهد كه عبور نرخ ارز     اي در دوره تحت بررسي نشان مي    آستانه

به شاخص قيمت ضمني بخش كشاورزي در ايران از يك حد 

اي برخوردار بوده كه ميزان نرخ ارز در اين آستانه معادل     آستانه

ريال برآورد شده است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ  9226

 فوق در دوره زماني مورد مطالعه اي    آستانه حد از باالتر  ارز

 يش شديدتر در شاخص قيمت ضمني بخشباعث افزا

  .شود    كشاورزي در ايران مي

  

  ايراناقتصاد مطالعات مربوط به عبور يا گذر نرخ ارز در مروري بر  .1جدول 

  عنوان  نويسندگان  سال
الگوي مورد 

  استفاده
  خالصه نتايج

1384  
شجري، طيبي، 

  جالئي

تحليل عبور نرخ 

  ارز در ايران
VECM  

مدت ناقص بوده و به تدريج كه دوره عبور نرخ ارز در ايران در كوتاه

  گردد شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده ميتر ميزماني طوالني

  مدت نيز عبور نرخ ارز ناقص است.در صورتي كه كماكان در بلند

1394  

نصرالهي، طيبي، 

يزداني و ملك 

  حسيني

تحليل اثر عبور نرخ 

ارز بر تورم در 

  ايران

)1370 -1391(  

   خود روش

 توضيح برداري

  )SVAR(ساختاري

 تجزيه و العملعكس -ضربه قالب توابع در الگو برآورد از حاصل نتايج

   تورم به ارز نرخ عبور چه اگر كه است آن از حاكي واريانس

 سبب ارز نرخ تغييرات اما بوده، ناقص قيمت هاي مختلفشاخص

 از تغييرپذيري قسمتي و شده قيمت مختلف هايشاخص در نوسان

 سهم است. همچنين داده توضيح بررسي مورد دوره در را داخلي تورم

 وابستگي از نشان داخلي تورم هايتوضيح نوسان در وارداتي تورم

  .است داشته واردات به كشور اقتصاد

1394  

پور، اصغر

كازروني و 

 ميراني

 تورمي محيط تأثير

 نرخ اثر انتقال بر

 بر ارز

 قيمت شاخص

 ايران در واردات

 انباشتگي هم روش

 جوهانسن

 جوسيليوس

 قيمت شاخص به ارز نرخ اثر ناقص عبور وجود از حاكي مطالعه نتايج

 و باال تورمي سطوح كه در دهد مي نشان نتايج همچنين .است واردات

 افزايش پيدا واردات قيمت شاخص به ارز نرخ اثر انتقال ميزان متوسط،

 تورمي سطوح از كمتر باال تورمي سطوح در ميزان اين ولي كندمي

  .است متوسط
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1395  
ابراهيمي و 

 زادهمدني

تغييرات گذر نرخ 

ارز و عوامل موثر 

 بر آن در ايران

SVAR  

 40تا  30بين 1393تا  1371هاي سال بين ايران اقتصاد در ارز نرخ گذر

  سبد در ارز نرخ گذر است. همچنين شده زده تخمين درصد

 نتايج عالوهبه است. توليدكننده مؤثر هايقيمت از بيشتر كنندهمصرف

 شده ارز نرخ گذر افزايش باعث اقتصاد شدن بازتر كه دهدمي نشان

 كاهش باعث تواندمي ارز نرخ و تورم كاهش نوسانات همچنين است.

 ارز نرخ گذر در كاهش پايين تورم با هايدوره اما شود؛ ارز نرخ گذر

  دهد.نمي ايران رخ در

1396  

  مصباحي، 

پور، اصغر

حقيقت، 

كازروني و 

 فالحي

درجه عبور نرخ ارز 

بر قيمت واردات 

در ايران با تأكيد بر 

ثباتي نقش بي

نفتي  درآمدهاي

 ي)(رهيافت غيرخط

 

 -مدل ماركوف

سوئيچينگ و روش 

 گارچ نمايي

هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير متغيرهاي بنيادي و بي ثباتي درآمد 

حاصل از نفتي بر درجه عبور نرخ ارز بر قيمت واردات است. نتايج 

دو رژيم درجه عبور  1393-1369براي دوره زماني  دهدمقاله نشان مي

نرخ ارز براي قيمت كاالهاي وارداتي به ايران وجود دارد و درجه عبور 

ثباتي رژيم بيش از واحد است. همچنين بينرخ ارز در هر دو 

هاي اندازه تأثير نامتقارني بر رژيم درآمدهاي نفتي از نظر عالمت و

ارز در هر ه عبور نرخ درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولي باعث افزايش درج

  .شوددو رژيم مي

1400  
  عزتي و 

 ويسيخدا

دي از درجه برآور

عبور نرخ ارز به 

هاي داخلي قيمت

در اقتصاد ايران: 

  كاربردي از 

هاي پارامتر مدل

 متغير

 

الگوي 

خودرگرسيون 

برداري ساختاري 

عامل افزوده با 

نوسانات تصادفي و 

پارامترهاي متغير در 

  طي زمان

( TVP-
 )SV-SFAVAR 

برآورد درجه عبور  1397تا فصل دوم  1369دوره زماني فصل اول در 

نرخ ارز در ايران، نشان داد كه ضريب درجه عبور نرخ ارز طي دوره 

مورد بررسي، ثابت نبوده و در اين دوره، تغيير كرده است. تجزيه 

نوسانات درجه عبور  اي ازسهم عمدهواريانس نيز نشان داد كه تقريباً 

 خ ارز و شكاف توليد، قابلنر خودتوسط تورم و سپس نرخ ارز 

  .توضيح است

  

  ايران اقتصاد در نقل و حمل بخش بر ارز نرخ عبور نحوه خصوص در تجربي شواهد-3
  

 شده در اقتصاد ايران نشان بررسي مطالعات بخشي انجام    

بخشهايي پرداخته شده دهد كه در اغلب اين مطالعات به مي

اند و محققين به است كه داراي ويژگي قابليت مبادله بوده

اي از كاالهاي بررسي عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت مجموعه

ورزشي و مبادله همچون كاالهاي كشاورزي يا كاالهاي قابل

اند حال آن كه در مطالعه حاضر تالش شده نظاير آن پرداخته

حتي در بخشي همچون حمل و نقل است كه نشان داده شود 

نوسانات و  ،مبادله بودن است نيزقابلكه داراي ويژگي غير

هاي نرخ ارز باعث باال رفتن نرخ تورم بخشي شده و جهش

توان به را مي دهد كه مكانيسم ساده آنعبور نرخ ارز رخ مي

  زير خالصه كرد:صورت 

قيمت  افزايش نرخ ارز در وهله اول به صورت مستقيم بر- 1

كاالهاي وارداتي اثر گذاشته و موجب افزايش آن به پول داخلي 

شود، وسايط نقليه عمومي مورد استفاده در بخش حمل و مي

نقل از جمله مهمترين كاالهاي وارداتي است كه با افزايش نرخ 

ارز قيمت آنها براي حمل و نقل ريلي، هوايي و زميني افزايش 

، از طريق افزايش قيمت 1مودار اين، بر طبق نبنابر يابد.مي

 ،هاي توليد و سرمايه) از كانال هزينه(نهاده كنندهكاالهاي توليد

  يابد.ورم در بخش حمل و نقل افزايش ميت
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همچنين، حفظ و نگهداري وسايط نقليه و هزينه استهالك  - 2
آنها به شدت به واردات وابسته است و بسياري از قطعات 

از جمله قطعات ( بخش حمل و نقلاستفاده در مصرفي مورد
الزم براي تعمير و نگهداري هواپيما، قطار، كشتي و حتي 

  اي نظير لوازم يدكي قطعات الزم در وسايط نقليه جاده
شده اين هاي تمامكه اثر مستقيم بر هزينه ها و غيره)اتوبوس

افزايش نرخ ارز از  شود.بخش دارد، از طريق واردات تامين مي
  نيز موجب افزايش تورم بخشي در حمل و نقل  اين طريق

  گردد.مي
الذكر، افزايش نرخ ارز از عالوه بر دو كانال مستقيم فوق - 3

  مستقيم نيز بر تورم بخش حمل و نقل طريق كانالهاي غير
گذار است. بسياري از وسايط حمل و نقل عمومي از هواپيما اثر

آن، در زمره و كشتي گرفته تا اتوبوس و كاميون و نظاير 
در نتيجه، افزايش قيمت دالر كه آيند. ها به حساب ميدارايي

شود، به منزله افزايش منجر به افزايش قيمت وسايط نقليه مي
شود انتظار به نوبه خود باعث ميباشد كه ها ميارزش دارايي

ها افزايش يابد كه خانوارها براي گرفتن عايدي از اين دارايي
  اي است كه جامعه براي استفاده ي، هزينهبخشي از اين عايد

  از خدمات اين وسايط نقليه در بخش حمل و نقل متحمل 
ها در بخش حمل و نقل به شود. فشار براي افزايش تعرفهمي

تواند بالفاصله دليل افزايش ارزش وسايط حمل و نقل، مي
  تورم در اين بخش را باال ببرد.

مستقيم ديگر كانالهاي غير هاي نسبي نيز ازتغيير در قيمت - 4
اثرگذاري نوسانات ارزي بر تورم بخش حمل و نقل است. به 
عنوان مثال، زماني كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش نرخ بليط 

توان فشار براي شود، ميپروازهاي خارجي به پول داخلي مي
افزايش نرخ بليط در سفرهاي داخلي هوايي را مشاهده كرد و 

تواند در گام بعد در حمل و نقل هوايي، ميافزايش هزينه 
اي و ريلي را به عنوان ها در حمل و نقل جادهافزايش كرايه

  هاي جايگزين در پي داشته باشد. گزينه

  هاي متعدد افزايش نرخ ارز در همچنين، وقوع شوك - 5
، در اقتصاد ايران هاي مختلف و عواقب تورمي شديد آندوره

ز انتظارات تورمي در تمام بخشهاي گيري نوعي اباعث شكل
اقتصادي از جمله بخش حمل و نقل شده است. با افزايش نرخ 
  ارز، انتظارات تورمي موجب درخواست دستمزد و نيز 

هاي باالتر از سوي كارگزاران اقتصادي فعال در بخش كرايه
ها و به شود كه نتيجه نهايي آن باال رفتن هزينهحمل و نقل مي

  نشان  2نگاهي به نمودار در اين بخش است.  تبع آن تورم
هاي ارزي كشور، تورم بخش حمل دهد كه در اغلب بحرانمي

چون تورم كل با وقوع شوك ارزي و افت ارزش و نقل نيز هم
هاي ارزي پول ملي افزايش يافته است كه نمونه آن را در بحران

وان تمي 1399و  1397و نيز سالهاي  1390هاي اوليه دهه سال
مشاهده كرد به طوري كه در اين سالها در برخي از مواقع تورم 
بخش حمل و نقل از تورم كل نيز پيشي گرفته است كه اين 

در تورم نقطه به نقطه بخش حمل و نقل از نيمه دوم  ،روند
هاي بيشتر مشهود است به طوري كه در بيشتر ماه 1397سال 
ش از دو برابر بخش حمل و نقل حتي بيتورم زير 1399سال 

كننده بوده است. با وجود اين كه تورم شاخص قيمت مصرف
هاي گيري بيماري كرونا و مقررات و محدوديترد پاي همه

  هاي حمل و نقل به وضوح مربوط به آن را در افزايش قيمت
ها در بخش حمل و نقل توان مشاهده كرد ولي جهش قيمتمي

گيري كرونا از آغاز همه(بسيار زودتر  1397از نيمه دوم سال 
اتفاق و همزمان با شروع فرآيند عبور نرخ ارز ) 1398در اواخر 

افتاده است چرا كه با افزايش نرخ ارز، قيمت تمام وسايط نقليه 
  و نظاير آن  اعم از اتومبيل، اتوبوس، قطار، كشتي، هواپيما

افزايش خدمات حمل و نقل ه ياراهاي اصلي در به عنوان نهاده
ها، تورم در بخش حمل يافته و به تبع آن از طريق كانال هزينه

و نقل افزايش يافته است. همچنين با افزايش نرخ ارز، هزينه 
تعمير و نگهداري در اين بخش نيز به دليل وارداتي بودن 
بسياري از قطعات مورد استفاده، جهش يافته است كه در 

  شود.  ميتورم بخشي  وشده نهايت موجب افزايش قيمت تمام

  .2نمودار 

 منبع: مركز آمار ايران
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  معرفي مدل تحقيق-4
اي صورت گرفته و براي اين پژوهش به صورت كتابخانه  

هاي استفاده از بانكهاي زماني موردها و اطالعات سريداده
مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي اطالعاتي 

روه حمل و ر نرخ ارز بر قيمت گگذ ايران استفاده شده است.
كننده خانوارهاي شهري كشور با نقل در شاخص قيمت مصرف

) ARDLاستفاده از الگوي خودرگرسيون با وقفه توزيعي (
 شود. مورد بررسي قرار گرفته است كه در ادامه توضيح داده مي

مدلهاي مختلفي براي بررسي عبور يا گذار نرخ ارز در ادبيات 
توان به شود كه از جمله آنها ميموضوع به كار گرفته مي

و نظاير آن  VAR ،SVAR،FAVAR ، ARDLمدلهاي 
اشاره كرد كه هر كدام خصوصيات و مزايا و معايب مختص به 

و بسته به سوال تحقيق، مدل مناسب براي  خود را دارند
ه دليل اينكه شايد . در اين مقاله بشوداسخگويي انتخاب ميپ

انباشتگي برخوردار نباشند  همه متغيرهاي الگو از يك درجه هم
) (پسران و ARDLاز روش خودرگرسيون با وقفه توزيعي (

جمعي و نيز تخمين روابط براي بررسي هم) 2001همكاران، 
ه است. البته اين مدت بين متغيرها استفاده شدمدت و بلندكوتاه

هاي مطرح در روش مزاياي بسيار ديگري نسبت به ساير روش
بر خالف روش يوهانسون، در الگوي  ادبيات موضوع دارد.

ARDL  براي لحاظ روابط بلندمدت بين متغيرها ضرورتي
انباشتگي باشند. عالوه بر اين  نيست كه همگي از يك درجه هم

هاي آماري قابل  ويژگي ARDLمدل  ،هاي كوچك در نمونه
چنين در اين روش عالوه بر محاسبه هم تري دارد.  اطمينان

مدت بين متغيرها، امكان محاسبه روابط پويا و روابط بلند
ضمن آن كه سرعت تعديل به تعادل مدت وجود دارد، كوتاه
 ECMمدت با افزودن مدل هاي كوتاهمدت بعد از شوكبلند
اطر نشان كرد كه به دليل همبسته محاسبه است. بايد خقابل

زايي مشكل درون ARDLنبودن جمالت اخالل در رويكرد 
 مدل يك كلي شكل ).1999(پسران و شين،  كندبروز نمي

ARDL(p,q)  باشد مي زير به صورت: 

�� = α + ∑ ����	� + ∑ 
���	� + ��


���

�

���   )3(  

به صورت ذيل مختص به عبور نرخ ارز  ARDLفرم تصحيح خطاي مدل در اين پژوهش )، 2001به پيروي از پسران و همكاران ( كه

  شود: تعريف مي

)4(          ∆�������� = �� + ∑ ��∆��������	�
�
��� + ∑ 
�∆�����	� + ∑ ��∆������	� +
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  توان آن را به اين شكل بازنويسي كرد:كه مي

)5(          ∆�������� = �� + ∑ ��∆��������	�
�
��� + ∑ 
�∆�����	� + ∑ ��∆������	� +
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نرخ  EXشاخص قيمت گروه حمل و نقل،  CPITRكه در آن 

كننده است. شاخص قيمت مصرف CPI ارز اسمي بازار آزاد و

هاي كشش $β$  ، γ$،  θعرض از مبداء، �βعملگر تفاضل، 	∆

مدت متغيرهاي هاي بلندكشش !α�،α  ،αمدت و كوتاه

هاي متغيرهاي الگو  طول وقفه kو  p ،q مربوطه هستند.

ARDL (p,q,k)  وε(	 .جزء خطا است  

 D  متغير دامي مربوط به تغييرات مقطعي اصالح قيمت بنزين

ي همچون تير ماه هايزماناست كه در دوره زماني تحقيق در 

  اتفاق  1398آبان  و 1393ارديبهشت  ،1389، آذر 1386

  افتاده است.

  مدلنتايج حاصل از برآورد 

هاي قيمت از مركز آمار و نرخ ارز از سايت بانك  شاخص  

مركزي دريافت شده است. دوره زماني مطالعه از فروردين 

مطالعات از شاخص برخي از در است.  1399تا اسفند  1381

قيمت كاالهاي وارداتي در بررسي گذر نرخ ارز به عنوان متغير 

ه آمار مربوط به اين شود اما با توجه به اينك كنترلي استفاده مي

محاسبه و منتشر  90شاخص توسط مركز آمار ايران از سال 

در اين تحقيق از  ،لذا .شده است و دوره زماني آن كوتاه است

  اين متغير صرفنظر شده است.
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  انباشتگي متغيرهاي مدل بررسي درجه هم
   

مانايي كليه متغيرهاي الگو با استفاده از آزمون ديكي فولر    

). 2مورد ارزيابي قرار گرفته است (جدول   )ADFيافته ( تعميم

  بر اساس نتايج مربوطه تمامي متغيرها در سطح غيرمانا هستند 

تمامي متغيرها  ،و به صورت تفاضل لگاريتمي مانا هستند. لذا

  ستند. ه I(1)انباشته از درجه اول 

  

  آزمون مانايي متغيرهاي الگو (ديكي فولر تعميم يافته) .2جدول    

  نام تغير

   tآماره 

  (سطح متغير)

 
P-value 

  

(تفاضل مرتبه اول  tآماره 

  متغير)

P-value 

  

LCPITR  3٫586  1٫000  11٫601-  0٫0000  

LEX 1٫0013 0٫9966  5٫9906- 0٫0000  

LCPI 1٫4049 0٫9990  3٫7220-  0٫0044  

  منبع: نتايج تحقيق

  ورد الگوي بلندمدتبرآ

 معناي به تنها نه اقتصادي متغيرهاي بين همجمعي وجود  

   بلكه است، مدل در موجود بلندمدت رابطه يك وجود

 جهت. كرد پيدا الگو از توانيم را سازگار كامالً هاينتخمي

  مانند همجمعي هاي شرو از متغيرها بين روابط بررسي

 استفادهتوان  ) ميECM( خطا تصحيح مدل و گرنجر-انگل 

 كم مشاهدات تعداد با كه مطالعاتي در هاروش اين ما. انمود

 نگرفتن نظر در دليل به الزم اعتبار از دارند، كار سرو

 و نيستند برخوردار متغيرها بين مدت كوتاه پوياي هاي واكنش

 معتبر t مانند معمول هاي آماره از استفاده با فرضيه آزمون انجام

 بدون و تردقيق بلندمدت ضرايب برآورد براي د.بو نخواهد

 توزيعي هايهوقف با رگرسيونيخود روش از توان مي تورش

در ادامه،  كه در اين مقاله به آن توسل خواهد شد. نمود استفاده

هاي بلندمدت، وجود روابط بلندمدت ميان  قبل از برآورد كشش

انباشتگي (بر اساس آماره  متغيرها از طريق آزمون باند براي هم

Fشود. فرضيه صفر به صورت ذيل تعريف  ) ارزيابي مي

  شود: مي

)6(                                                                                             )� = �� = � = �! = 0	  

  براي انجام آزمون باند، ابتدا طول وقفه بهينه براي هر متغير   

) براي مدل AICبه صورت اتوماتيك از طريق معيار آكائيك (

ARDL كه به صورت  شود انتخاب ميARDL(2,2,2,1) 

باشتگي ميان شاخص قيمت حمل و نتيجه آزمون هم ان است.

كننده در جدول ذيل نقل، نرخ ارز و شاخص قيمت مصرف

است كه از  81/14آمده برابر با  به دست Fآمده است. مقدار 

درصد بزرگتر  95كرانه باالي بحراني مربوطه در سطح اطمينان 

 انباشتگي در سطح فرضيه صفر مبني بر نبود هم ،است. لذا

شود و در نتيجه يك رابطه بلندمدت  درصد رد مي 95اطمينان 

نتيجه برآورد رابطه بلندمدت  ميان متغيرهاي مذكور وجود دارد.

ميان متغيرهاي لگاريتم شاخص قيمت گروه حمل و نقل، 

لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده، لگاريتم نرخ ارز اسمي 

آورده شده  4بازار آزاد و دامي اصالح قيمت بنزين در جدول 

  است. نتايج الگوي بلندمدت، متناسب با مباني نظري بوده 

  و ضرايب متغيرهاي توضيحي بر طبق نظريه اقتصادي است 

  به طوري كه افزايش نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قيمت 

كننده و قيمت بنزين همگي اثري مثبت بر تورم بخش مصرف

يب لگاريتم دهند. ضرحمل و نقل داشته و آن را افزايش مي

نرخ ارز اسمي بازار آزاد بيانگر كشش قيمت گروه حمل و نقل 

به نرخ ارز اسمي است و مبين اندازه انتقال يا گذار نرخ ارز 

)ERPT بر قيمت حمل و نقل است. همانطور كه مشاهده (

شود كشش بلندمدت قيمت حمل و نقل به تغييرات نرخ ارز  مي

هاي اقتصادي داراي  به لحاظ آماري معنادار است و طبق تئوري

عالمت مورد انتظار است (ضريب نرخ ارز در بلندمدت حدود 
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ر با بوده و به لحاظ آماري معنادار است). به عبارت ديگ 52/0

افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) قيمت حمل و نقل 

 10يابد. بر اساس نتايج برآورد مدل، كاهش  افزايش مي

درصدي قيمت  2/5درصدي ارزش پول ملي باعث افزايش 

شود به عبارت ديگر در بلندمدت ميزان  گروه حمل و نقل مي

 است. 52/0گذار نرخ ارز بر قيمت گروه حمل و نقل حدود 

اير متغيرهاي توضيحي نيز داراي ضريب برآورده شده مطابق س

كننده با مباني نظري هستند. لگاريتم شاخص قيمت مصرف

داراي ضريب مثبت و معنادار است. به عبارت ديگر در 

كننده نرخ تورم در گروه حمل و بلندمدت، نرخ تورم كل تعيين

متاثر از  هاي كااليينقل است و اين گروه نيز مانند ساير گروه

ها است. ضريب دامي اصالح  افزايش سطح عمومي قيمت

  قيمت بنزين نيز داراي تاثيري مثبت و معنادار است.

  نتايج آزمون هم انباشتگي باند .3جدول 

F درصد 95در سطح اطمينان   محاسبه شده  

  حد بحراني پايين  حد بحراني باال

81/14  23/4  38/3  

  .وجود نداردبين متغيرها ت دفرضيه صفر: رابطه بلندم

  

  نتايج براورد الگوي بلندمدت .4جدول 

  احتمال tآماره   ضريب  متغيرهاي توضيحي

  0002/0  844/3  5177/0  لگاريتم نرخ ارز بازار آزاد (اسمي)

  0223/0  301/2  9902/0  لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده

  0189/0  365/2  2196/2  دامي اصالح قيمت بنزين

 Eviews9 با استفاده ازمنبع: محاسبات تحقيق 

  ARDL-ECM يالگو برآورد
الزم است ميزان گذار نرخ  ،عالوه بر بررسي اثرات بلندمدت   

هاي بخش حمل و نقل در كوتاه مدت نيز مورد  ارز بر قيمت
با  ARDLبررسي قرار گيرد. به اين منظور نتايج براورد مدل 

آورده شده  5) در جدول coineqلحاظ جزء تصحيح خطا (
است. ضريب جزء تصحيح خطا منفي و معنادار است يعني با 

ل از مقادير بلندمدت خود در انحراف شاخص قيمت حمل و نق
شود  دوره گذشته، اين ميزان انحراف در دوره جاري اصالح مي

تا شاخص قيمت حمل و نقل به مقادير بلندمدت خود ميل 
  درصد از عدم تعادل  4، 5كند. بر اساس نتايج جدول 

مدت شاخص قيمت حمل و نقل به سمت تعادل كوتاه
در حدود  عبارت ديگر، شود. به ماه اصالح مي بلندمدت در يك

كشد تا به سمت تعادل بلندمدت (وضعيت  ماه طول مي 25
لگاريتم نرخ ارز باثبات) همگرا شود. همچنين، ضريب تفاضل 

است و به لحاظ آماري در  097/0مدت معادل در معادله كوتاه
، تغيير در نرخ 5بر اساس جدول  درصد معنادار است. 99سطح 

ل و نقل تأثير مثبت و به لحاظ ارز بر روي قيمت گروه حم
آماري معناداري دارد اما اثر مثبت وقفه اول اين متغير بر روي 

درصد  90قيمت حمل و نقل به لحاظ آماري در سطح اطمينان 

مدت، هاي كوتاه معنادار نيست. بر اساس نتايج مربوط به كشش
درصد باعث افزايش قيمت  10كاهش ارزش پول ملي به ميزان 

و نقل به ميزان تقريباً يك درصد در همان ماه  گروه حمل
) در بخش حمل و ERPTشود. پايين بودن نرخ گذار ارز ( مي

توان به داليل مختلفي منتسب كرد كه از جمله نقل را مي
ها در اين بخش است. سهم  مهمترين آنها تعيين دستوري قيمت

قابل توجهي از كاالها و خدمات در بخش حمل و نقل به 
دستوري و توسط نهادهاي عمدتاْ وابسته به دولت و صورت 

  شوند كه باعث چسبندگي گذاري ميبخش عمومي قيمت
  هماهنگي تغييرات آن با  نوسانات نرخ ارز ها و عدمقيمت

زني شود، از اين رو گذار نرخ ارز به تدريج و با چانهمي
كارگزاران فعال در بخش حمل و نقل براي تعديل متناسب 

يابد. همچنين چنانچه گفته وقفه بروز ميا به صورت باهقيمت
 مبادله قابلشد، بخش حمل و نقل در ذيل كاالهاي غير

شود و بنا به شواهد تجربي و علمي، عبور نرخ بندي ميطبقه
مبادله كندتر از اين گذار در بخش قابلارز در بخش غير

  مبادله است.كاالهاي قابل
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  ARDL-ECMنتايج مربوط به برآورد الگوي  .5جدول 

  احتمال tآماره   ضريب  متغيرهاي توضيحي

تفاضل لگاريتم شاخص قيمت حمل و نقل 

  (وقفه اول)

1059/0-  758/1-  080/0  

  0003/0  656/3  0975/0  تفاضل لگاريتم نرخ ارز بازار آزاد 

  1098/0  606/1  0448/0  ارز بازار آزاد (وقفه اول) تفاضل لگاريتم نرخ

  0223/0  301/2  9902/0  تفاضل لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده

تفاضل لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده 

  (وقفه اول)

3153/0-  129/2-  0344/0  

  0001/0  9683/3  0307/0  تفاضل دامي اصالح قيمت بنزين

  0000/0  -686/8  -04099/0  وقفه اول جزء تصحيح خطا

  0000/0  -7455/8  -1679/0  عرض از مبدا

R-squared 999623/0   

S.E. of regression 016665/0   
Prob(F-statistic) 0000/0   
Durbin-Watson stat 091413/2   

 Eviews9 با استفاده ازمنبع: محاسبات تحقيق 

آزمون ثبات ضرايب  ARDLمرحله پاياني در تخمين مدل    

است. نتايج اين آزمون  CUSUMاست كه با استفاده از روش 

شود. بر اساس نتايج حاصل از مدل، ه مييدر نمودار ذيل ارا

 ضرايب متغيرها در طول دوره مورد بررسي داراي ثبات هستند.

آزمون قرار داري پنج درصد مورد ثبات پارامترها در سطح معني

گيرد. فاصله اطمينان در اين آزمون، فاصله دو خط مستقيم مي

دهد. از آنجا كه درصد را نشان مي 95است كه سطح اطمينان 

توان فرضيه آماره آزمون بين اين دو خط قرار گرفته است، نمي

  صفر مبني بر ثبات ضرايب را رد كرد.

  

  براي مدل گذار نرخ ارز  CUSUMآزمون  .3ودار من
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  گيرينتيجه-5
 

نوسانات ارزي همواره نقش مهمي در نوسانات متغيرهاي    

مختلف اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي، ميزان مبادالت 

كدام موضوع تجاري، تورم و نظاير آن داشته است كه هر 

شود. در اين بين اي در ادبيات اقتصادي محسوب ميجداگانه

ها و نرخ تورم بررسي اثر شوكهاي ارزي بر سطح عمومي قيمت

عبور «اي مهم از مطالعات اقتصادي تحت عنوان موضوع شاخه

تا كنون، در ايران و جهان عبور نرخ ارز است. » يا گذار نرخ ارز

مطالعه قرار گرفته است كه دامنه آن هاي مختلفي مورد از جنبه

از بررسي شدت و سرعت اين گذار و عدم تقارن آن گرفته تا 

هاي مختلف ميزان تغييرات آن در طي زمان و بين شاخص

قيمت گسترده است. مطالعات مختلف در اقتصاد ايران نشان 

دهد كه عبور نرخ ارز در اقتصاد ايران كامل نبوده و شدت و مي

ن به عوامل مختلف از ميزان و اندازه شوك ارزي اثرگذاري آ

گرفته تا نرخ تورم حاكم بر اقتصاد در زمان وقوع شوك اوليه و 

شده در زمينه عبور بيشتر مطالعات انجامنظاير آن وابسته است. 

هاي كل نظير نرخ ارز در اقتصاد ايران با تاكيد بر شاخص

شاخص كل كننده و كننده يا توليدشاخص كل قيمت مصرف

قيمت واردات يا صادرات صورت گرفته و تعداد مطالعات 

مربوط به عبور نرخ ارز در سطح خرد اندك است. به خصوص 

كننده هاي شاخص كل قيمت مصرفگروهاين كه در سطح زير

مبادله نظير مواد ها معطوف به كاالهاي قابلنيز بيشتر بررسي

طالعه، با در نظر لذا در اين مغذايي و نظاير آن بوده است. 

  هميت بخش حمل و نقل در شاخص قيمتگرفتن ا

كننده و نيز با توجه به اين كه بنا به بررسي نويسندگان مصرف 

  چنداني در خصوص عبور نرخ ارز در اين بخش  مطالعه

در اقتصاد ايران صورت نگرفته است، با استفاده از يك مدل 

با وقفه خودرگرسيون  الگوي«اقتصادسنجي تحت عنوان 

مدت مدت و بلندبه بررسي اثرات كوتاه» )ARDLتوزيعي(

هاي ارزي بر شاخص قيمت بخش حمل و نقل به وقوع شوك

مبادله پرداخته شد. نتايج حاصل از قابلعنوان يك بخش غير

مدل نشان داد كه با وجود آن كه ممكن است اين تصور وجود 

عه كاالهاي داشته باشد كه چون بخش حمل و نقل در زيرمجمو

مبادله قرار ندارد، نوسانات ارزي اثري روي شاخص قابل

قيمتهاي اين بخش ندارد ولي در عمل عبور نرخ ارز در اين 

درصدي ارزش  10كاهش بخش قابل توجه است به طوري كه 

درصدي قيمت گروه حمل و نقل  2/5پول ملي باعث افزايش 

نرخ ارز بر شود به عبارت ديگر در بلندمدت ميزان گذار  مي

درصد از عدم  4است.  52/0 قيمت گروه حمل و نقل حدود

مدت شاخص قيمت حمل و نقل به سمت تعادل تعادل كوتاه

 25شود. همچنين، در حدود  بلندمدت در يك ماه اصالح مي

كشد تا به سمت تعادل بلندمدت (وضعيت باثبات)  ماه طول مي

دهد نشان مي همگرا شود. عالوه بر اين، نتايج حاصل از مدل

درصد  10مدت، كاهش ارزش پول ملي به ميزان كه در كوتاه

يك  باعث افزايش قيمت گروه حمل و نقل به ميزان تقريباً

دهنده پايين بودن عبور شود كه نشان درصد در همان ماه مي

مدت به مدت است كه در بلندنرخ ارز بر اين بخش در كوتاه

بد. پايين بودن نرخ گذار ارز يااي افزايش ميمالحظهطور قابل

)ERPTمدت بنا به داليل ) در بخش حمل و نقل در كوتاه

قابل مختلفي از جمله قرار داشتن آن در زيربخش كاالهاي غير

  شود اثر نوسانات نرخ ارز افتد كه باعث ميمبادله اتفاق مي

به صورت آني در اين بخش تخليه نشده و با يك وقفه زماني و 

هاي توليد در اين بخش همچون باال رفتن هزينه نهادهاز طريق 

هاي نسبي و نظاير افزايش قيمت وسايط نقليه يا تغيير در قيمت

گذاري دستوري در بيشتر مدهاي آن ظاهر شود. همچنين قيمت

از تعيين قيمت در حمل و نقل هوايي گرفته تا حمل و نقل 

از جمله  ،يدريايي و زميني توسط دولت و ساير نهادهاي عموم

  عوامل ديگري است كه باعث تاخير در ظاهر شدن اثر 

  شود. البته چنانچه از نتايج هاي ارزي در اين بخش ميشوك

هاي مدت راهي به جز تخليه اثرات شوكآيد در بلندبر مي

ارزي بر اين بخش نيست و همانطور كه افزايش قيمت بنزين و 

شود، در اين بخش مينيز تورم كل اقتصاد باعث افزايش تورم 

  افت ارزش پول ملي نيز تورم را در نهايت در زير بخش 

   حمل و نقل باال خواهد برد.

    

  مراجع -6
تغييرات گذر " ،)1395( س.ع.، ،زاده مدني . وس ،ابراهيمي- 

فصلنامه مطالعات  ،"نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ايران

  .170- 147 ص. )،18(5 ،اقتصادي كاربردي ايران
  

تاثير " ،)1394( ن.،و ميراني،  .ر.كازروني، ع .اصغرپور، ح- 

محيط تورمي بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات 

  .178- 155)، 2( 2، هاي كاريردي اقتصادنظريه ،در ايران
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 ،)1392( .،ط عشقي، عارفو  .م زاده، قهرمان .ا بهار، پيش- 

 ،"ايران در غذايي مواد قيمت به ارز نرخ عبور تاثير بررسي"

   .21-1ص. ،)4( 7 ،)كشاورزي و اقتصاد( كشاورزي اقتصاد

  

   ،)1397( ،.ح اصغرپور، و ،.ف عسكريان، .ر سرالب،- 

 وارداتي كاالهاي قيمت شاخص بر ارز نرخ عبور درجة"

 ،"توزيعي وقفه با خودرگرسيوني الگوي رهيافت: ايران ورزشي

 ،)50( 10 ،)ورزشيعلوم در پژوهش(ورزشي مديريت مطالعات

   .36- 17ص.

  

 تاثير" ،)1398( ،ح. اصغرپور، و .ف عسكريان، .ر سرالب،-

 قيمت شاخص بر ارز نرخ عبور درجه بر ارزي هايرژيم

 مديريت ،"تجاري شركاي و ايران ورزشي كاالهاي واردات

   .358- 339 ص. ،) 2(11 ،)حركت( ورزشي

  

 ،)1384( س.ع.ح.، جاليي، و ،س.ك. طيبي، .ه شجري،-

 ،)16( ،"توسعه و دانش. ايران در ارز نرخ عبور تحليل"

  . 76- 51ص.

  

 .س ،ملك حسينيو  .م ،يزداني .خ ،نصرالهي س.ك. ،طيبي-

 ،"تحليل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ايران" ،)1394( ،ح.

   )،63(20، ايرانهاي اقتصادي پژوهش، )1370- 1391(

  .36- 1 ص.

 

   .ا ،جعفري صميمي .م.ا ،طهرانچيان م. ،بدي سيدكالييع- 

تأثير عبور نرخ ارز بر شاخص " ،)1395( ،س.م. ،مجاوريانو 

قيمت ضمني بخش كشاورزي ايران: كاربرد الگوي گارچ چند 

هاي فصلنامه علمي نظريه ، "اي    متغيره و رگرسيون آستانه

  .128-101 ص. )،4(3، كاربردي اقتصاد

  

برآوردي از " ،)1400( .،ويسي، حخداو  .گلي، اعزتي شور- 

هاي داخلي در اقتصاد ايران: درجه عبور نرخ ارز به قيمت

هاي رشد و توسعه پژوهش ،"هاي پارامتر متغيركاربردي از مدل

  .62- 29 ص. )،1(21پايدار. 

  

 مطالعه مورد: ارز نرخ عبور" ،)1394( .،ي روشن، زادهعيسي- 

   ،")10( 3 كالن و راهبردي هايسياست ،ايران اقتصاد

  . 106- 89ص. 

  . .رع .، كازروني، س.حقيقت، ج ح.پور، اصغر م.مصباحي، - 

درجه عبور نرخ ارز بر قيمت واردات " ،)1396( ف.،فالحي، و 

ثباتي درآمدهاي نفتي (رهيافت  در ايران با تأكيد بر نقش بي

)، 37(11ي. فصلنامه علمي مدلسازي اقتصاد ،)غيرخطي

 .100- 77ص.
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ABSTRACT 

Over the past decades, Iran’s economy has experienced a lot of Exchange rate fluctuations 

and the shocks to the value of national currency have been one of the major causes of 

inflation and its subgroups. This paper estimates the exchange rate pass through in 

transportation subgroup of CPI using econometric techniques on a sample spanning from 

March 2002 to February 2021. Results of our ARDL Model suggest that the ERPT in this 

subgroup is incomplete, with 52 percent of the exchange rate variations passing through to 

prices in long run. The speed of pass-through is low and it takes 25 months to converge to 

long run equilibrium. The results suggest that a 10 percent depreciation of the domestic 

currency relative to USD increase transportation sector prices by about 1 percent in the first 

month. Also, changes in the prices of a basket of goods and services at aggregate level 

(inflation rate) and increase of gas prices have a positive effect on inflation in transportation 

sector. 
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