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طیفی رابطه بین رشد اقتصادي، تحلیل  :انگیزه این مطالعه
ایرانتورم و نرخ ارز در 

 هاينوسان و تغییرات انتقال ،)ERPT( ارز نرخ عبور نظریه براساس•
  یا وارداتی نهایی کاالهاي قیمت در تغییر طریق از هاقیمت به ارز نرخ

.گیردمی شکل وارداتی هاينهاده

  افزایش وارداتی هاينهاده هاي زینهه واردات قیمت و ارز نرخ افزایش با•
  و ت،هاسهزینه فشار يناحیه از تورم ایجاد عوامل از یکی که یابند،می
  منابع واقعی ارزش حفظ در تولیدي واحدهاي توان شود می باعث این

 .است اقتصادي رشد افت نهایتا آن ي نتیجه که یابد کاهش
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لزوم سیاست گذاري کنترل تورم: ... انگیزه این مطالعه

ارز و اثر آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله تورم و  نرخ نوسان•
.استگذاران اقتصادي بوده تولید همواره مورد توجه سیاست

...زیرا •



سال هاي اخیر ارز در نرخ تشدید تحریم ها و جهش در 

.تحریم ها سبب کاهش فروش نفت و انتقال دارایی ذخیره ارزي شد•

آن فیزیکی تقاضاي افزایش اما مرکزي بانک توسط ارزي تزریق کاهش •

بیشتر شدن شکاف بین قیمت واقعی اقتصادي و قیمت مصنوعی آن •

در سال هاي اخیرحرکت دایره وار نرخ ارز و نرخ تورم  •

ارزي؟بحران 



نوسان، چرخه ها، همزمانی...  

 )... ارز، نرخ تولید،( کالن  متغیرهاي از یک هر در چرخه یا نوسان
.شود می دیگر متغیرهاي در چرخه یا نوسان سبب

  ممکن متغیرها این هاي چرخه و ها نوسان بین همزمانی ي پدیده
  پایین هاي فرکانس و )مدت کوتاه( باال هاي فرکانس در است

.دهد رخ )بلندمدت(



هدف و روش کار

 هاي فرکانس در ایران در تورم و تولید تورم، علی رابطه بررسی
طیفی، تحلیل اساس بر زمانی مختلف

  در کشور تورم و اقتصادي رشد بهره، نرخ ارز، نرخ هاي داده
اند، شده گیري اندازه فوریه تبدیل با مطابق 1358-1392 ي دوره

متغیرها بین طیفی گرنجري علیت آزمون

  رگرسیونی طیفی تحلیل



دیدگاه م�اتب
 .گذاردمیاثر رشد اقتصادي روي  تورممعتقد است که  کالسیکیمکتب 

مدت  را در کوتاهدستمزدهاي واقعی ، غیرمنتظره تورم، افزایش )مدت پولینظریه غیرخنثاي کوتاه(فریدمن  نظریه پولی
.دهدمیکاهش 

.  توانند سطح تولید را تغییر دهندهاي پولی می، سیاستمدتکوتاهدر  هاکینزینبراساس نظریه 

تواند سطح  می مدتکوتاه، افزایش عرضۀ پول یا اعمال سیاست انبساطی پولی در پول گرایان سنتیبراساس نظریۀ 
ها  افزایش قیمتدر فقط گردد و آثار افزایش اقتصاد به حالت تعادل اولیه برمی بلندمدتتولید را افزایش دهد؛ ولی در 

.شودمیمنعکس 

-کوتاهکنند که در میو بیان کردندرا در برابر انتظارات تطبیقی بیان انتظارات عقالیی ، مفهوم هاي جدیدکالسیک
.استعمودي فیلیپس، و منحنی وجود ندارد ارتباطی میان تورم و رشد بلندمدت و  مدت

اثري بر سطح تولید ندارد و فقط منجر به افزایش   بلندمدتهاي انبساطی پولی در ، سیاستنئوکینزيدر الگوهاي 

. شودمیها قیمت



  .است شده ارائه تجاري هايچرخه روانی يهنظری قالب در کینز نظریه•

  هاوقفه نقش به آن در و پردازدمی تجاري هايچرخه پولی هايریشه طرح به فریدمن•
.کندمی اشاره هانوسان گیريشکل در

  پولی هايسیاست که کندمی اشاره پولی مکتب اقتصاددانان دیگر از )1949( مایزز•
.شوندمی تجاري هايچرخه ایجاد به منجر

  و اعتبار توسعه سبب مصنوعی طور به بهره نرخ داشتن نگه پایین کند می بیان هایک•

  ارزان پول سیاست زیرا دهدمی سوق تجاري چرخه اوج سمت به را اقتصاد سپس
شوند جذاب کارآفرینان براي نیز غیرسودآور هايپروژه که شودمی باعث قیمت



و تورمتولید 
 به تورم بر تولید وشکاف تولید رشد پول، رشد اثر بررسی در )2003( گرالچ•

  :رسد می نتیجه چند به آن برآورد در و کندمی اشاره قطبی دو فیلیپس منحنی

 آن در که تورم باالي هاي فرکانس تغییر بین تفاوتی استاندارد فیلیپس منحنی )1
.نیست قائل پایین هاي فرکانس در تغییر و است مؤثر تولید شکاف

.دارد رابطه تورم باالي فرکانس حرکات با قویاً تولید شکاف  )2 

 پول رشد پایین فرکانس يمؤلفه با نزدیکی ي رابطه تورم پایین فرکانس ي مؤلفه )3 
 .دارد واقعی درآمد رشد و

 تولید رشد و پول رشد یا تورم پایین ي مؤلفه به فیلیپس منحنی مبداء از عرض )4
 .کندمی حمایت تورم قطبی دو دیدگاه از یافته این که طوري به دارد، بستگی



تولید و تورم
):  2007(اسنمچر و گرالچ 

 اثرات ترتیب به  تولید شکاف و تولید رشد پول، رشد پایین هاي فرکانس در
  .دارند تورم بر مثبت و منفی مثبت،

 شکاف ولی ندارند اي رابطه تورم با تولید رشد و پول رشد باال هاي فرکانس در
  .دارد تورم با مستقیم رابطه تولید
  شکاف  و پول رشد شوند، می تعریف سال چهار از کمتر ها فرکانس که زمانی
.دارند تورم بر مثبت و منفی اثرات ترتیب به تولید



پدیده عبور نرخ ارز: نرخ ارز و تورم
 دوران طول در مردم تورمی انتظارات وارداتی؛ کاالهاي قیمت به عبور سرعت و اندازه•

 .دارد بستگی تقاضا شرایط و هاقیمت تعدیل هزینه ؛پول ارزش کاهش

 :است مرحله دو داراي عبور، فرایند•

  .شودمی منتقل وارداتی کاالهاي قیمت به ارز نرخ هاينوسان اول، مرحله در–

 و فروشیعمده کاالهاي قیمت به وارداتی، کاالهاي قیمت در تغییرات دوم، مرحله در–
.یابد می انتقال کنندهمصرف

 نتیجه، در و کندمی ایجاد وارداتی کاالهاي براي را باالتر هايقیمت پول، ارزشکاهش•
.دهدمی افزایش را داخلی شدهتولید کاالهاي براي تقاضا

 به و نماید،می مطرح را ارز نرخ عبور ها،قیمت تغییرات آن، دنبال به و ارز نرخ هاينوسان•
.یابدمی انعکاس تجاري کاالهاي قیمت در که است ارز نرخ تغییرات درجه يمنزله



پدیده عبور نرخ ارز: نرخ ارز و تورم
نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت هاي داخلی در قالب اثرات ): 1997(گلدبرگ و نتر 

: مستقیم و غیر مستقیم دسته بندي می شود
 خارجی بخش طریق از واردات قیمت به ارز نرخ تغییر انتقال دهنده نشان :مستقیم اثر

 کاالهاي قیمت به ارز نرخ تغییرات انتقال دهنده نشان اثر این .است کشور یک اقتصاد
.است وارداتی

 می مربوط المللی بین بازارهاي در کاالها پذیري رقابت به ارز نرخ عبور :غیرمستقیم اثر
 براي داخلی کاالهاي شدن ارزان باعث داخلی پول ارزش کاهش و ارز نرخ افزایش .شود

  وجود با و شود؛ می کل تقاضاي و صادرات افزایش به منجر که شده خارجی خریداران
.یابد می افزایش داخلی هاي قیمت سطح داخلی، بازار در تقاضا مازاد



شرایط روز اقتصاد
تورمی رکود
)... شهرها، کالن در آبی تنش( انرژي بحران

المللی بین هاي تحریم و اي هسته مذاکرات
 هدفمندي دوم فاز

)... و ارز بازار سرمایه، بازار( مالی بازار در نوسان
)پتروشیمی تولیدات کاهش( ارزي درآمدهاي ثباتی بی

دولت بودجه کسري



فاصله با وضعیت مطلوب

اخیر؛ سال یک در اقتصادي وضعیت
دولت، متفاوت رویکردهاي - 

عمومی اعتماد جلب  -
عمومی فضاي شدن تر باثبات -
  دنیا با مثبت تعامل و قبلی دولت هاي رویه گذاشتن کنار -

  بهبود اقتصادي اوضاع درمانی شوك ندهد اجازه است ممکن تورمی رکود 
  :کند پیدا

است، مشکل پولی مقام توسط تورم نرخ گذاري هدف -
.کند می ایجاد تورمی انتظارات درمانی شوك -







تورم رکودي

:که می آید وجود به شرایطی در تورمی رکود یا رکودي تورم پدیده
یابد انتقال چپ سمت به کل عرضه منحنی -
.می یابد کاهش تولید و افزایش قیمت ها زمان هم طور به -
.می شود رکودي تورم به منجر هزینه، فشار از ناشی تورم -

 افزایش با و است مستقیم بیکاري و تورم رابطه ایران در
.می یابد افزایش هم بیکاري نرخ تورم، نرخ



تبیین رابطه علی طیفی

 مختلف هايفرکانس در اقتصادي رشد و ارز نرخ تورم، هايچرخه علی رابطه•
.است تبیین قابل طیفی روش قالب در

 و مدتکوتاه در اقتصادي متغیر چند یا دو علی رابطه است ممکن که جاآن از•
 مطالعه مورد فرکانسی حوزه در علی رابطه تا است نیاز باشد متفاوت بلندمدت

 .گیرد قرار

 در هاچرخه تجزیه طریق از اقتصادي هاينوسان پذیرانعطاف و دقیق توضیح•
 روابط شدن واضح به ايمالحظه قابل طور به تواندمی پایین و باال هايفرکانس

 کند کمک اقتصادي متغیرهاي بین العملعکس و علی



علیت در حوزه ي فرکانسی

)  1991( هاسویاو ) 1982( جویکمعیارهاي علیت در حوزه فرکانسی توسط •

مطرح شدند

 زمانی سري هايداده آمارهاي و اطالعات
 رشد شامل ایران، کالن اقتصاد متغیرهاي
 پول، حجم و بهره نرخ ارز، نرخ تورم، اقتصادي،

داده پایگاه طریق از )1358-1392( هايسال طی
 براي تا است آمده دست به مرکزي بانک هاي

 ستفادها مورد آنها بین علی يرابطه طیفی تحلیل
.گیرد قرار



تحلیل طیفی براي شناسایی چرخه ها

  و است ارتباط در متغیرها اي چرخه الگوهاي شناسایی با طیفی تحلیل
  توابع از نامحدودي جمع به اصلی هاي سري ي تجزیه آن مهم هدف

  صفر بین ω  مختلفی فرکانسی ي دامنه کدام هر که است اي دوره
  .داردπ تا
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1358-1392علی تورم، تولید و نرخ ارز ایران طی دوره طه راب
علیت طیفی



...نتیجه 
تقریباً در تمام   اقتصادي رشدبه نرخ ارز رابطه ي علی از 

. فرکانس ها برقرار است

رابطه علی تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران در دوره ي مورد  
مطالعه نیز با در نظر گرفتن نرخ ارز غیررسمی در فرکانس باال 

.و پایین برقرار است

رابطه علی از نرخ ارز به تورم در تمام فرکانس ها برقرار 
است، یعنی پدیده عبور نرخ ارز در ایران در کوتاه مدت و  

.بلندمدت ظاهر شده است



تحلیل طیفی الگوي تورم



نتایج برآورد الگوي تورم در فرکانس باال): 1(جدول 



پاییننتایج برآورد الگوي تورم در فرکانس ): 2(جدول 



گیرينتیجه
  تورم نرخ بر داريمعنی و مثبت اثر پایین هايفرکانس در پول حجم•

  .دارد

  اقتصاد در قیمت تغییرات از بخشی پایین هايفرکانس در پول رشد•
 يپدیده یک صرفاً ایران در تورم نتیجه در .کندمی توجیه را ایران
.نیست پولی

 داشته تورم بر معناداري اثر فرکانس دو هر در ارز نرخ دیگر سوي از •
.است ایران اقتصاد در ارز نرخ عبور پدیده از حاکی که است



 .است داشته تورم بر معنادار آماري لحاظ به و مثبت اثر باال فرکانس در اقتصادي رشد•

 اقتصادي رشد هاينوسان دچار اخیر يدهه سه در ایران اقتصاد شده آشکار شواهد با مطابق•
 .است شده تورم نرخ يفزاینده رشد به منجر بعضاً که است بوده

 بوده داريمعنی و مثبت ضریب داراي وقفه، با تولید شکاف پایین و باال هايفرکانس در•
 .است

 به دارد، وجود داريمعنی و مستقیم يرابطه تورم نرخ و وقفه با تولید شکاف بین ترتیب بدین•
 .یابدمی افزایش تورم نرخ وقفه با تولید شکاف افزایش با که طوري

 فشار مانند متعددي عوامل به و است اقتصادي ساختاري عوامل بیانگر که وقفه با تولید شکاف•

 بر مالیات نظام ناکارآمدي مبادله، نرخ تغییرات کار، نیروي  يهزینه بخش از ناشی يهزینه
 ایران اقتصاد در تورم نرخ اصلی يکنندهتعیین عوامل از دارد، بستگی غیره و افزوده ارزش
.است



 کالن اقتصاد متغیرهاي بین علی روابط بر تأکید مطالعه این هايیافته•
  که دارد، پول رشد و تورم ارز، نرخ تولید، رشد جمله از ایران

 .دهندمی قرار تأثیر تحت را یکدیگر

  مزمن ثباتیبی به منجر متغیرها این هاينوسان و هاچرخه در همزمانی•
  .شودمی پولی و واقعی هايبخش در

  نتیجه در مزمن تورم که دارد داللت واقعیت این بر نیز تجربی هايیافته•
 عبور يپدیده چنینهم و پول رشد و تولید رشد در ثباتیبی و نوسان

  .است بوده ارز نرخ



  از ایران اقتصاد ساختاري مشکالت تعدیل براي اساسی حل راه یک•

  مالی و واقعی هايبخش در تعادل ایجاد گرو در رکود و تورم جمله
.است

-سرمایه جذب براي ارز نرخ سازيیکسان و اقتصادي آزادسازي •
  کمک تعادل این ایجاد به تواندمی خارجی و داخلی هايگذاري

.نماید

پیشنهادها و توصیه هاي سیاستی



 حرکت تورم با جهت هم و هماهنگ پایین هايفرکانس در پول رشد افزایش نتایج با مطابق•
 .کندمی

 نوسان ثبات و کنترل آن تبع به و پول حجم رشد کنترل جهت مرکزي بانک شودمی پیشنهاد•
 زیرا ننماید، تأمین پایین هايفرکانس در پولی ابزار طریق از را دولت بودجه کسري ها،قیمت

.بود خواهد مهم زايتورم عامل یک مدت بلند در پول حجم افزایش

 اقتصاد بر را مرکزي بانک کارآمد نظارت باال، و پایین هايفرکانس در تورم در نوسان وجود•
 .طلبدمی مختلف بازارهاي در دولت دخالت از دور به

 در تورم ایجاد در مهم عامل باال و پایین هايفرکانس در تولید شکاف که دادند نشان نتایج•
  .شودمی محسوب ایران

 کردن طرف بر طریق از تولیدي ساختار اصالح مستلزم کشور در رویهبی تورم کنترل واقع در•
.است تولید شکاف



با تشکر

از شما 


