
  

  

  

  

 از استفاده با ملي پول ارزش تضعيف با كالن اقتصاد متغيرهاي رابطه واكاوي
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  چكيده

  
 وظايف از يكي كه آنجا از .است اخير هاي سال طي ايران اقتصاد مهم هاي موضوع از يكي ،ملي پول ارزش تضعيف

 خريد قدرت از تا شود اعمال هايي سياست بايد است، ملي پول ارزش حفظ ، جهان سراسر در مركزي هاي بانك  مهم
 پول ارزش بر ...و اشتغال درصد تورم، درصد داخلي، ناخالص توليد همچون بسياري متغيرهاي .نشود كاسته ملي پول

 بر .داد افزايش را پول ارزش توان مي اقتصاد، شكوفايي و رشد كنار در آنها، ارتباط نوع تعيين با كه گذارند مي تأثير كشورها
 ،چندكي رگرسيون كارگيري به و1397 تا 1352 هاي سال زماني سري هاي داده از استفاده با حاضر تحقيق اساس، همين

 پول ارزش تضعيف بر داخلي ناخالص توليد و تورم بانكي، سود نرخ نظير ،كالن اقتصاد متغيرهاي برخي تأثير بررسي به
 ملي پول ارزش تضعيف بر تورم نرخ و بانكي سود نرخ ميانه، دهك در كه داد نشان نتايج .است پرداخته ايران اقتصاد در

 از .است مؤثر معنادار و منفي طور به ،ملي پول ارزش تضعيف بر داخلي ناخالص توليد و گذارد مي معنادار و مثبت تأثير
 توليد افزايش به ،بانكي نظام در واقعي سود نرخ كنترل با تورم، تدريجي مهار به توجه ضمن بايد گذاران سياست رو، اين
 ها دولت و كند مي تقويت زمان طول در را ملي پول ارزش ،توليد افزايش كه است بديهي .كنند كمك بلندمدت در ملي
  .باشند اميدوار پايدار، اقتصادي رشد و  رفاه افزايش يعني ،اقتصاد اصلي آرمان به توانند مي رهگذر اين از
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  مقدمه
 عنصري عنوان به كالن اقتصاد هاي تحليل در سود نرخ امروز به تا كالسيك اقتصاددانان زمان از

 نقش اجتماعي هر اقتصادي بنيادهاي در مالي يعامل عنوان به سود نرخ .است كرده خودنمايي كليدي
 كه است اين دهنده نشان بانكداري نظام واكاوي ايران اقتصاد در ).112 :1395 باقرزاده،( دارد كليدي

 نتعيي مركزي بانك دستور به ،ها سال تمام در ايران اقتصادي وضعيت به توجه با بانكي سود هاي نرخ
 و نباشند بازار تعادلي هاي نرخ ايران، بانكي سود هاي نرخ كه است شده باعث مسئله اين .اند دهش

 براي تواند مي كه )75 :1384 موسويان،( شوند گيري تصميم مقطعي مصالح اساس بر هميشه
 و شتابان هاي تورم مسئله، اين كنار در .باشد داشته پي در مخربي پيامدهاي اقتصاد ديگر متغيرهاي

 سود نرخ كنار در تواند مي تورم .دارد ناسازگاري اثرهاي كشوري هر در ملي پول ساختار بر نيز سخت
 كه معتقدند اقتصاددانان از برخي حاضر حال در .بياورد پايين شدت به را ملي پول ارزش باال، بانكي

 به سخت هايضربه باعث تورم افزايش و مردم خريد قدرت كاهش طريق از ملي پول ارزش تضعيف
 آنها اعتقاد به .دارند متفاوتي ديدگاه باره اين در اقتصاددانان از ديگر برخي البته .شد خواهد اقتصاد
 پي در را اقتصادي رشد و شده منجر واردات كاهش و صادرات رشد به ملي پول ارزش تضعيف
 انعكاس از پس »حصل اقتصادي پيامدهاي« كتاب در نيز كينز ).41 :1392 باقرزاده،( داشت خواهد
 اثر از ،ديد زاويه اين ييدأت ضمن تورم، ايجاد كانال از »پول تضعيف« پديده درباره 1لنين رويكرد
 ارز نرخ تثبيت بنام متغيري از حمايت ،ديدگاه اين از ناشي گيري نتيجه .است  گفته سخن تورم نابودگر
 پديده شدن  مطرح زمينه به توجه با كه است حالي در اين .است پول فرسايش از جلوگيري براي

 در كه است اي پديده پول تضعيف وي نگاه از رسد مي نظر  به ،كينز هاي يادداشت در »پول تضعيف«
 حقيقت، در .)149 :1919 ،2كينز( ارز نرخ افزايش اثر در نه افتد، مي اتفاق تورم فرساينده نيروي اثر

 و اقتصاددانان توجه ارز نرخ با ارتباط در كه است تورم ديگر روي ملي پول ارزش كاهش
 عنوان با ديدگاهي شامل موضوع اين سر بر مدرن مباحث .است كرده جلب خود به را گذاران سياست

 تعادل با كه شود تنظيم سطحي در بايد پول ارزش كند مي بيان كه است »واشنگتن اجماع ديدگاه«
 واقع، در ).13-9 :1990 ،4ويليامسون و 389 -384 :1998 ،3دادوار( باشد سازگار داخلي و خارجي
 كننده بيان نيز ارز نرخ و ديگر كشورهاي پول با آن برابري قدرت كننده بيان كشور هر ملي پول ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lenin 
2. Keynes 
3. Edwards 
4. Williamson 
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 هاي پرداخت و تجارت آن، تقاضاي و عرضه كه است ديگر هاي پول با مقايسه در پول يك ارزش
 واقعي عملكرد دهنده نشان كشورها ملي پول ارزش ديگر بيان به .دهد مي قرار تأثير تحت را الملل بين

 :1396 قابل، نجار و شهبازي( است اقتصادي هر واقعي قدرت نيز و كشور آن اقتصادي هاي شاخص
124.(   
 ابزار يك عنوان به بانكي سود نرخ نظير متغيرهايي اهميت به توان مي ،شده ارائه مطالب به توجه با
 رو، اين از .برد پي ملي پول ارزش واكاوي در بنيادي شاخص يك عنوان به ارز نرخ و پولي

 ارزش بر آن تأثير و بانكي سود نرخ رفتار تحليل به همواره اقتصادي كارشناسان و گذاران سياست
 اين تعديل براي هايي سياست تدوين منظور به كشورها داخلي تورم كردن متأثر طريق از ملي پول

 آيا كه اين پرسش محوري اجرا شده است به پاسخ هدف بااين تحقيق  .اند كرده توجه ها شاخص
 تحقيق، اين انجام رايب بنابراين شود؟ ملي پول ارزش تضعيف باعث تواند مي بانكي سود نرخ افزايش

 دوره به مربوط تحقيق اين در شده استفاده هاي ادهد .دشو مي استفاده چندكي رگرسيون الگوي از
 .اند شده آوري جمع مركزي بانك زماني هاي سري هاي داده پايگاه از كه هستند 1397 تا 1352 زماني
 پيشينه و نظري مباني دوم بخش در مقدمه از پس .است شده تدوين بخش شش در تحقيق اين

 بيان )چندكي رگرسيون مدل( تحقيق انجام روش و ها داده مدل، تصريح سوم، بخش در و تحقيق
 گيري نتيجه و خالصه به پنجم بخش و بوده چهارم بخش موضوع ها تحليل تجزيه .دشون مي

  .دارد اختصاص

  تجربي تحقيقات پيشينه و نظري مباني
 است ملل ساير ارز يا طال با مقايسه در ملت يك پول ارزش كاهش معناي به پول ارزش كاهش

 تأثير كشورها اقتصاد بر پول ارزش كاهش چگونه اينكه .)2012 ،2آبراهام و براون و 1965 ،1والتر(
 را كل تقاضاي پول، ارزش كاهش كه رود مي انتظار نخست مرحله در .دارد بحث جاي گذارد، مي

 و دولت هاي هزينه مصرف، گذاري، سرمايه مجموع با برابر كل تقاضاي كه آنجا از .دهد افزايش
 كاهش واردات مقدار و شده انجام بيشتري صادرات پول، ارزش كاهش با است، صادرات خالص

 منحني كه شد خواهد باعث )كل تقاضا افزايش( فرايند اين نيز AD-AS هاي مدل اساس بر .يابد مي
AD سبب داخلي بهره نرخ افزايش .يابد افزايش داخلي بهره نرخ و شده منتقل راست و باال سمت به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walter 
2. Brown & Abraham 
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 از خارج در كه كشور مقيم افراد بنابراين .يابد افزايش كشور داخل افراد پول تقاضاي كه شد خواهد
 به و فروخته را كشور از خارج در خود هاي دارايي هستند، مستغالت و امالك و دارايي صاحب كشور
 ارز نرخ به قبلي سطوح در ارز نگهداري براي ها دولت اينكه به توجه با .كنند مي تبديل خارجي ارز

 نقدينگي افزايش راه اين از و كرده اقدام خارجي ارزهاي خريد به مقامات دارند، ضروري نياز خارجي
  ).2014 ،1فلويد( شد خواهند باعث را تورم افزايش نهايت در و جامعه در

 نيز وارداتي كاالهاي قيمت افزايش باشد، داشته وجود پول ارزش كاهش اگر دوم، مرحله در 
 تورم است، فروشي خرده قيمت شاخص از توجهي شايان بخش واردات كه آنجا از .داشت خواهد وجود
 كنندگان مصرف به را قيمت افزايش فروشان خرده است ممكن اما .كرد خواهد ايجاد را هزينه فشار
  .كنند كمتر را خود سود حاشيه و ندهند انتقال
 رقابت براي ها شركت و شده تر رقابتي كم صادرات پول، ارزش كاهش صورت در سوم، مرحله در
 بلندمدت در و داشته وجود ها هزينه كاهش براي كمتري انگيزه بنابراين كنند، نمي زيادي تالش
 كاهش براي هايي انگيزه و شوند اداره خوبي به ها بنگاه اگر .دهد مي افزايش را تورم ها، هزينه افزايش
  .افتد نمي اتفاق امر اين باشند، داشته وجود ها هزينه

 براي بيشتر تقاضاي تحريك و واردات قيمت افزايش با كه است اين توجه شايان خطر
 ممكن دولت شرايط، اين در .كند آميز اغراق را تورم تواند  مي پول ارزش كاهش داخلي، محصوالت

 تمام اقتصادي رشد فرايند شدن كندتر بهاي به كه ببرد، باال را بهره نرخ تورم، كنترل براي است
 كه آنجا از .است شناختي روان مشكالت پول، ارزش كاهش خطرهاي از ديگر يكي .شد خواهد
 ملت يك اعتبار شود مي باعث شود، مي تلقي اقتصادي ضعف نشانه يك عنوان به پول ارزش كاهش

 اقتصاد در گذاران سرمايه نفس به اعتماد است، ممكن پول ارزش كاهش بنابراين، .بيفتد خطر به
 .كند مي مواجه آسيب با خارجي هاي گذاري سرمايه تأمين در را كشور توانايي و داده كاهش را كشور
 ممكن مثال، طور به .است پول پي در پي هاي ارزش كاهش دور احتمالي، پيامدهاي از ديگر يكي
 .بگذارد منفي تأثير آنها صادراتي صنايع روي پول ارزش كاهش كه باشند نگران تجاري شركاي است
 ارزش كاهش تأثيرات جبران براي است ممكن شرايطي چنين در همسايه كشورهاي منظور بدين
 در ثباتي بي ايجاد با هايي سياست چنين كه دهند كاهش را خود پول ارزش خود، تجاري شريك پول

 :2015 ،2همكاران و شاه ساتر( كنند مي بدتر را اقتصادي مشكالت اقتصادي، گسترده بازارهاي
 .شوند مي بيان زمينه اين در رايج هاي تئوري ادامه در .)2137

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Floyd 
2. Sattar Shah, Kazi, Khaskheley, Shaikh&  Shaoiab 
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  يكسان خريد قدرت تئوري
 بر مبتني ،داد توسعه را آن 1920 سال در گوستاوكسل بار نخستين كه خريد قدرت برابري تئوري
 خدمات و كاالها از سبدي قيمت ،كشور دو در بايد كه امعن بدين .است »واحد قيمت« قانون

 شكل خريد قدرت نابرابري كه صورتي در .باشد برابر هم با شهروندان خريد قدرت و بوده »يكسان«
 :1390 خدام، و تقوي( شد خواهد خريد قدرت در مجدد تعادل ايجاد باعث ارز نرخ تغييرات گيرد،
 ارز نرخ آن، اساس بر كه است اي تئوري ،)PPP( خريد قدرت برابري تئوري ديگر بيان به ).163
 واقعي ارز نرخ انحراف صورت در كه دارد داللت نكته اين بر امر اين .باشد )1ايستا( ثابت بايد واقعي

 تعادل از انحراف اين و داشت نخواهد وجود انحراف اين در ماندگاري گونه هيچ آن، تعادلي روند از
 .گردد مي بر خود تعادلي روند به واقعي ارز نرخ آربيتراژ و واحد قيمت قانون اساس بر و بوده موقتي
 شود محسوب مناسب تقريبي متغير، بلندمدت رفتار براي تواند مي خريد قدرت برابري نظريه

   ).2003 ،2لجوسچوا(

  پذير انعطاف قيمت با پولي تئوري
 خريد برابري قدرت و پول عرضه پول، تقاضاي اصل سه بر پذير، انعطاف مبادله هاي نرخ با پولي مدل
 خارجي و داخلي كشور دو در پول عرضه منحني كه است آن بر فرض مدل اين در .است استوار

 و پول حجم همان )MS( پول عرضه حالت اين در .كند نمي تغيير بهره نرخ تغييرات با و بوده عمودي
 خدام، و تقوي( است ملي توليد و قيمت از تابعي مدل اين در نيز پول تقاضاي .است كشور نقدينگي

1390: 164.(   
=  )1 رابطه 	 ( ) 
  :داريم رو اين از بود، خواهد پول تقاضاي برابر پول عرضه تعادل حالت در
=  )2 رابطه = 	 ( ) 
 خارجي كشور دومي و داخلي كشور اولي كه شوند مي فرض ب و الف كشور دو مدل، اين در
 نشان ترتيب به را خارجي و داخلي كشور پول براي تقاضا و عرضه در تعادل ذيل هاي تساوي .است
  :دهند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stationary 
2. Lojschová 
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=  )3 رابطه . ( ) 
∗  )4 رابطه = ∗. ( ∗) 
 .است شده استفاده خارجي كشور متغيرهاي نمايش براي (*) ستاره عالمت از باال معادله در كه
  :است ذيل تساوي صورت به »خريد قدرت برابري« معادله دانيم مي كه گونه همان
=  )5 رابطه ∗ → = . ∗ 

  :داشت خواهيم باال هاي تساوي از استفاده با بنابراين
=  )6 رابطه ( ) , ∗ = ∗( ∗) 
=  )7 رابطه . ∗ → ( ) = . ∗( ∗) 
=  )8 رابطه ( )∗( ∗)  
=  )9 رابطه . ( ∗)∗. ( ) 
 وظيفه ارز نرخ مدلي، چنين در .پول دو نسبي قيمت از است عبارت ارز نرخ باال، معادله اساس بر

 معادله، اين .شود نمي مشاهده نيز ذخاير در تغييراتي و دارد عهده به را كشور هر در پول بازار شفافيت
 .كشور دو در پول حجم نسبت از است عبارت كه است ارز نرخ از پولي ديدگاه تعريف نمايانگر
 حالي در شده، منجر )خارجي پول( ارز قيمت افزايش به )M( داخلي پول حجم در افزايش بنابراين،

 با است، ذكر شايان .انجاميد خواهد ارز قيمت كاهش به )*M( كشورخارجي پول حجم در افزايش كه
 با است برابر ديدگاه اين از داخلي پول ارزش كاهش نرخ بهره، نرخ و واقعي درآمد بودن ثابت فرض
  .پولي رشد نرخ در تفاوت
 شده بنا فرض دو اساس بر پذير انعطاف هاي قيمت با پولي مدل كه گفت توان مي كلي طور به
 و داخلي هاي پول براي ثبات با پول براي تقاضا توابع وجود و )PPP( خريد قدرت برابري است؛

  :نوشت زير صورت به لگاريتمي صورت به و بهره نرخ كردن اضافه با توان مي را توابع اين .خارجي
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=  )10 رابطه + −  

∗  )11 رابطه = ∗ + ∗ ∗ − ∗ ∗ 
  :از است عبارت )PPP( خريد قدرت برقراري شرط ديگر، طرف از
=  )12 رابطه − ∗ 

  :داشت خواهيم دهيم، قرار 12 معادله در را 11 و 10 هاي معادله اگر
=  )13 رابطه − + − ∗ + ∗ ∗ − ∗ ∗ 
	 فرض با و باال معادله در متغيرها از برخي جايي جابه با = ( = و(∗ (  معادله توان مي (∗
  :آورد دست به پذير انعطاف هاي نرخ با را پولي مدل
=  )14 رابطه ( − ∗) − ( − ∗) + ( − ∗)  

 با( خارجي پول حجم با مقايسه در داخلي پول عرضه در افزايش كه دهد مي نشان باال معادله
 حسب بر داخلي پول ارزش در كاهش يا  اسمي ارز نرخ افزايش به ،)عوامل ساير بودن ثابت فرض
 فرض با( خارجي توليد با مقايسه در داخلي توليد در افزايش همچنين، .شود مي منجر خارجي پول
 نرخ افزايش .شود مي منجر ارز نرخ كاهش يا داخلي پول ارزش افزايش به ،)عوامل ساير بودن ثابت
 پول ارزش در كاهش به )عوامل ساير بودن ثابت فرض با( خارجي بهره نرخ با مقايسه در داخلي بهره

  ).165 :1390 خدام، و تقوي( انجامد مي ارز نرخ افزايش يا داخلي

  تحقيق پيشينه
 ملي پول ارزش تضيف كه شده مطرح اقتصادي محافل از بسياري براي مسئله اين اخير هاي سال در

 اهميت از توسعه حال در كشورهاي براي موضوع اين .بگيرد صورت هايي كانال چه از است ممكن
 سود نرخ اثر ويژه شكل به پولي تضعيف بر اثرگذار الگوهاي شناخت زيرا است، برخوردار بسزايي
 .است مهم بسيار اقتصادي توسعه و رشد ماهيت درك در ملي پول ارزش رفتن دست از بر بانكي

 واكاوي .هستيم اخير هاي سال در حوزه اين در اندكي تحقيقات شاهد ميداني عرصه در متأسفانه
 ارزش تضعيف تأثير به انحصاري طور به بخش اين در آنها اكثر كه دهد مي نشان شده انجام تحقيقات

 ادامه در حال هر به .است پرداخته تجاري تراز و اشتغال اقتصادي، رشد چون متغيرهايي بر پول
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 دارند، نزديكي ارتباط حاضر تحقيق با موضوعي لحاظ از كه زمينه اين در مهم شده انجام تحقيقات
   .دنشو مي معرفي

  داخلي تحقيقات
 ايران در پول خارجي ارزش كاهش و تورم متقابل رابطه بررسي به ،)1385( رفعت و اربابيان شجري،

 هاي سال آمار و اطالعات از منظور اين براي .اند پرداخته زمان هم هاي معادله سيستم يك چارچوب در
 بين مستقيم و جهت هم ارتباط وجود فرضيه آنان تحقيق نتايج .است شده استفاده 1380 تا 1345
  .كند مي تأييد را ايران در پول خارجي ارزش كاهش و تورم

 شش با ايران تجاري تراز بر ملي پول ارزش كاهش اثر بررسي به ،)1388( مجيري و كازروني
 2005 تا 1979 زماني هدور طي زماني سري هاي داده از استفاده با ،تجاري منتخب شريك
 با تجاري تراز بر ريال ارزش كاهش ،بلندمدت و مدت كوتاه هاياثر برآورد نتايج اساس بر .اند پرداخته
 وجود ،)ECM( خطا تصحيح الگوي و )ARDL( توزيعي هاي وقفه با خودرگرسيوني الگوي از استفاده

 ساير خصوص در كه حالي در است، شده تأييد امارات و چين با ايران بين مدت، كوتاه در J منحني اثر
 وجود بلندمدت، در اينكه بر عالوه .ندارد مصداق )سوئيس و جنوبي كره آلمان، فرانسه،( كشورها
 رد شده بررسي كشورهاي ساير با رابطه در و است شده تأييد امارات و ايران بين فقط J منحني

  .شود مي
 هاي سياست بين  رابطه بررسي به ،)1391( پور اسكندري و قزلباش شهريور، نيا، دانش ،هوشمند

 روش از گيري بهره با و 1338 تا 1386 دوره زماني سري آمار از استفاده با ايران در ارز نرخ و پولي
 ثيرأت پولي سياست متغير بلندمدت در نتايج، اساس بر .اندپرداخته توزيعي هاي وقفه با خودتوضيحي

 نوسانات متغيرهاي ثيرأت .است داشته ارز نرخ بر دارامعن و منفي ثيريأت ملي درآمد و دارامعن و مثبت
 در .است نبوده دارامعن آماري لحاظ از ارز، نرخ بر كننده مصرف قيمت شاخص و ارز نرخ ناپايدار
 دارامعن و مثبت يثيرأت ارز نرخ بر ارز نرخ ناپايدار نوسانات جزء و وقفه يك با پولي سياست مدت كوتاه
  .است داشته دارامعن و منفي ثيرأت ارز نرخ بر كننده مصرف قيمت شاخص و ملي درآمد .اند داشته

 هاي سپرده سود نرخ افزايش تأثير بررسي به ،)1395( فالح رنجبر و سوري مهر، سهادت غفاري،
 1357 زماني دوره براي عمومي، تصادفي الگوي رويكرد تحت ايران اقتصاد كالن متغيرهاي بر بانكي

 تسهيالت كاهش باعث بانكي هاي سپرده سود نرخ افزايش كه ندداد نشان نتايج .اند پرداخته1390 تا
 كاهش را اقتصادي رشد نتيجه در و شده نفت بدون داخلي ناخالص توليد و گذاري سرمايه بانكي،

  .شود مي رد ايران اقتصاد در شاو و مكينون فرضيه بنابراين ،دهد مي



 137  ...رهيافت از استفاده با ملي پول ارزش تضعيف با كالن اقتصاد متغيرهاي رابطه واكاوي

 اقتصادي رشد بر ملي پول ارزش تضعيف غيرخطي تأثير بررسي به ،)1396( نجارقابل و شهبازي
 .اند پرداخته1393 تا 1353 زماني دوره طي ماليم انتقال خودرگرسيون هاي مدل كاربرد :ايران در

 تضعيف مختلف سطوح در آستانه، حد يك حول اقتصادي رشد نامتقارن رفتار كننده بيان تحقيق نتايج
 انساني سرمايه و دولت اندازه داخلي، ناخالص ثابت سرمايه تشكيل متغيرهاي است؛ ملي پول ارزش

 دوم رژيم در و مثبت اثر اقتصادي رشد بر ،)ملي پول ارزش تضعيف پايين سطوح( اول رژيم در
 اين از حاصل نتايج تمامي .دارند منفي تأثير اقتصادي رشد بر ،)ملي پول ارزش تضعيف باالي سطوح(

 رشد به رسيدن براي و تحقيق اين نتايج اساس بر .دارند سازگاري اقتصادي هاي نظريه با تحقيق
 مقامات شود مي پيشنهاد ملي، پول ارزش تضعيف سوء آثار از اجتناب منظور به و مطلوب اقتصادي

  .كنند خودداري ديگر ارزهاي مقابل در ريال ارزش حد از بيش آوردن پايين از كشور پولي
 تحت بهره نرخ و تورم نرخ ارز، نرخ ارتباط بررسي به ،)1396( خداويسي و محمدلو خواجه

 دوره طي )VAR( برداري خودرگرسيون روش از استفاده با ايران اقتصاد در فيشر هاي تئوري رويكرد
 خطاي تصحيح الگوي برآورد و يوهانسن آزمون از حاصل نتايج .اندپرداخته1393 تا 1360 زماني
 نرخ و دارامعن منفي تأثير داراي بهره نرخ بر تورم نرخ بلندمدت در كه ندداد نشان )VECM( برداري

 نرخ بر ارز نرخ مدت كوتاه در كه داد نشان مدت كوتاه روابط بررسي همچنين .است تأثير بدون ارز
 المللي  بين و اثر تئوري ،ديگر  بيان  به .است تأثير بدون تورم نرخ و دارامعن مثبت تأثير داراي بهره
  .شود مي رد ايران اقتصاد در فيشر

 كشورهاي در اشتغال بر پول ارزش كاهش هاياثر ارزيابي به ،)1397( همداني قاسمي و آقاجاني
 هاي سال آمار و اطالعات از منظور اين براي .اند پرداخته ديتا پانل روش از استفاده با ،اسالمي منتخب
 افزايش( پول ارزش كاهش كه هستند اين مؤيد آمده دست به نتايج .است شده استفاده 2013 تا 2000
 از منتخبي اشتغال بر تجاري بودن باز و مالياتي درآمد داخلي، ناخالص توليد ،)ارز واقعي نرخ

  .دندار داريامعن تأثير اسالمي منتخب كشورهاي

  خارجي تحقيقات
 آنها .پرداختند اندونزي در بهره با ارز نرخ بين ارتباط بررسي به يتحقيق در )2009( 1گاانان و اوتامي
 دوره يك طي و كردند بررسي فيشر المللي بين ثيرأت تئوري اساس بر ارز نرخ بر را متفاوت بهره نرخ
 اندونزي با را سنگاپور و انگليس ژاپن، آمريكا، كشورهاي 2008 تا 2003 هاي سال بين هسال پنج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Utami & Inanga 
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 برقرار فيشر المللي بين ثيرأت تئوري كه رسيدند نتيجه اين به و كرده مقايسه )خانگي كشور عنوان به(
 در تغيير بر بهره نرخ تغييرات و نيست توجه شايان چندان آمريكا و سنگاپور انگليس، براي اما ،است
  .دارد توجه شايان و منفي اثري ،ژاپن ارز نرخ

 زماني دوره طي شده، برسي كشور 58 براي پانل هاي داده از استفاده با )2011( 1ميلوا و مكلود
 وري بهره رشد بر ارز نرخ تأثير بررسي به يافته تعميم گشتاورهاي روش كارگيري به و 2004 تا 1975

 رشد افزايش به حدي، تا ملي، پول ارزش كاهش كه است آن از حاكي تحقيق نتايج .پرداختند
 محصوالت صادرات رسد، مي نظر به .شود مي منجر داخلي ناخالص توليد و توليد عوامل كل وري بهره

 تضعيف همچنين .است توليد عوامل كل وري بهره بر واقعي ارز نرخ اثرگذاري كانال يك اي كارخانه
 اي مبادله كاالهاي بخش به اي غيرمبادله كاالهاي بخش از كـارگران انتقال باعث ملي پول ارزش
  .شود مي اي مبادله كاالهاي بخش در وري بهره رشد باعث دادن انجام با يادگيري كانال از و شود مي
 نيجريه در را گذاري سرمايه و انداز پس بر بهره نرخ آزادسازي تأثير ،)2012( 2همكاران و نوومرا

 نتايج .است شده انجام OLS روش و1976-1999 هاي داده از استفاده با تحقيق اين .اند كرده بررسي
 كاهش باعث اما ،نداشته اندازها پس بر داريامعن تأثير بهره نرخ آزادسازي كه است آن از حاكي
  .شود مي گذاري سرمايه

 بانكي سيستم كارايي بر مالي آزادسازي تأثير بررسي به تحقيقي در )2012( 3كاپرارو و آندرايس
 به و 2008 تا 2004 هاي داده از استفاده با كار اين .اند پرداخته مركزي و شرقي اروپاي كشور هفده در

 مالي آزادسازي سطح از كه كشورهايي در دهد مي نشان نتايج .است شده انجام ديتا پانل روش
  .است بيشتر بانكي سيستم كارايي برخوردارند، باالتري
 بررسي به 2008 تا 1970 زماني، بازه طي كشور 72 هاي داده كارگيري به با )،)2013( 4بي ام
 پرداخته توليد عوامل كل وري بهره كانال طريق از اقتصادي رشد بر ملي پول ارزش تضعيف تأثير
 كل وري بهره افزايش طريق از ملي پول ارزش تضعيف كه است آن از حاكي تحقيق نتايج .است

 نشان همچنين .شود مي منجر اقتصادي رشد افزايش به انساني سرمايه بر تأكيد با و توليد عوامل
 توليد عوامل كل وري بهره كانال طريق از ملي، پول ارزش تضعيف تأثيرگذاري بيشترين كه دهد مي
  .است رشد بر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. McLeod & Mileva 
2. Onwumere, Okore & Imo 
3. Andrie & Capraru 
4. Mbaye 
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 اتحاديه شرقي و مركزي كشورهاي در را بهره نرخ تغييرات تأثير ،)2014( 1همكاران و دراكوس
 بهره نرخ كاهش با كه داد نشان آنها هاي يافته .كردند سنجش 2011 تا1997 زماني دوره براي اروپا
  .يابد مي افزايش دهي وام اعطاي براي كشور هر خارجي هاي بانك پذيري ريسك كشورها، در

 روش از استفاده با توسعه و تحقيق فرايند بر پول ارزش تضعيف تأثير بررسي به ،)2017( 2چن
 2011 تا 1991 زماني دوره براي توسعه حال در و يافته توسعه كشور 49 آماري هاي داده و پانل

 در توسعه و تحقيق و پول ارزش تضعيف بين منفي رابطه وجود دهنده نشان نتايج .است پرداخته
   .است يافته توسعه كشورهاي
 رشد بر تورم نرخ تأثير در پول ارز تضعيف آيا كه موضوع اين بررسي به )2019( 3مورويلر
 ديتا پانل روش به و 2015 تا 1980 هاي داده از استفاده با كار اين .است پرداخته است، مؤثر اقتصادي

 )منفي( انقباضي اثر پول ارزش بيشتر تضعيف كه دهند مي نشان آمده دست به نتايج .است شده انجام
  .كند مي بيشتر را اقتصادي رشد بر تورم تأثير
 رابطه واكاوي به غيرمستقيم طور به كه تحقيقي يابيم، درمي باال در شده معرفي تحقيقات مرور از
 به تحقيقات اغلب در طرفي از و نشده انجام بپردازد، ملي پول ارزش تضعيف با بانكي سود نرخ

 اشتغال و صادرات اشتغال، اقتصادي، رشد نظير متغيرها ساير با پول ارزش تضعيف رابطه شناسايي
 بدون را واقعي ارز نرخ متغير كه داخلي تحقيقات اغلب برخالف ديگر سوي از .است شده پرداخته

 در اند، گرفته نظر در پول اسمي ارزش متغير عنوان به پول ارزش تضعيفي و تقويتي اثرهاي جداسازي
 .است شده محاسبه پول ارزش تضعيف ميزان ،)2019( مورويلر شده ارائه مدل چارچوب در تحقيق اين

 با متغيرها اين ارتباط ميزان تعيين براي رگرسيوني هاي روش از استفاده تحقيق اين ديگر نوآوري
 سود رخن ارتباط شناسايي به چندكي رگرسيون از استفاده با حاضر تحقيق رو اين از .است يكديگر
  .است پرداخته مختلف هاي دهك در پول ارزش تضعيف و بانكي

   تحقيق شناسي روش
 اثر واكاوي به )2019( مورويلر و )2017( چن ،)2001( 4هالوك و كونكر از پيروي به تحقيق، اين در

 از استفاده با پول ارزش تضعيف بر كالن اقتصاد توليد و بانكي سود نرخ تورم، همچون متغيرهايي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Drakos, Georgios & Chris 
2. Chen 
3. Morvillier 
4. Koenker & Hallock 
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 اقتصاد براي چندكي رگرسيون روش و 1397 تا 1352 دوره به مربوط زماني هاي سري هاي داده
 از پس مدل، تصريح منظور به تحقيق اين در شده استفاده الگوي اساس .است شده پرداخته ايران

 خريد قدرت الگوي مانند ارز نرخ تعيين هاي نظريه از الهام با ملي، پول ارزش تضعيف محاسبه
  :شود مي ارائه زير صورت به ...و يكسان
)  )15 رابطه ) = + ( ) + + +  

  :است زير صورت به متغيرها شرح آن در كه
Mispp شده، تضعيف پول ارزش ميزان introc ساله، يك بانكي هاي سپرده سود نرخgdp  توليد 

 به نياز مورد هاي داده و اطالعات كليه .است اخالل جزء U و تورم نرخ inf حقيقي، داخلي ناخالص
 و رسمي ارز نرخ بانكي، سود نرخ متغيرهاي به مربوط هاي داده .اند شده گردآوري اي كتابخانه روش
 هاي داده پايگاه از تورم نرخ متغير و مركزي بانك زماني سري هاي داده پايگاه از داخلي ناخالص توليد
 )2019( مورويلر تحقيق اساس بر پول، ارزش تضعيف ميزان همچنين .اند شده استخراج 1جهاني بانك

 هاي آزمون و ها روش پايه بر شده گردآوري اطالعات و ها داده تحليل و تجزيه .است شده محاسبه
 يرنظ مناسب افزارهاي نرم از گيري بهره با و بوده زماني هاي سري رگرسيون هاي مدل و آماري

EVIEWS )است شده انجام )10 نسخه.   
 استفاده ارتقايافته خريد قدرت برابري رهيافت از ملي پول ارزش تضعيف محاسبه براي ادامه در

 2ساموئلسون ـ باالسا اثر با مقايسه در و بوده مبتني استاندارد خريد قدرت برابري معيار بر كه شود مي
 ملي پول ارزش تضعيف از ملي پول ارزش تقويت اثر  اينجا در ،اين بر عالوه .تاس شده تعديل
 رو، اين از .شد خواهد بررسي ملي پول ارزش تضعيف اثر فقط كه اي گونه  به ،است شده تفكيك
 صورت به )LRERt( سطح در حقيقي ارز نرخ لگاريتم ابتدا :است زير صورت به شاخص اين محاسبه

  :شود مي محاسبه زير

=  )16 رابطه ×  

  اسمي، ارز نرخ لگاريتم  حقيقي، ارز نرخ لگاريتم 	 آن در كه
 اگر 16 معادله در همچنين .است آمريكا در ها قيمت سطح  و ايران در ها قيمت سطح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The world  bank 
2. Balassa & Samuelson 



 141  ...رهيافت از استفاده با ملي پول ارزش تضعيف با كالن اقتصاد متغيرهاي رابطه واكاوي

 بيش دهنده نشان شود منفي اگر و ملي پول ارزش تضعيف دهنده نشان شود، مثبت	
 اثر براي معيار اين تنظيم شامل بعدي مرحله .است  حقيقيِ ارز نرخ لگاريتم گذاري ارزش
 با كار اين .است ويليامسون و كالين ارتقايافته انحراف شاخص از استفاده با 1ساموئلسون ـ باالسا
 كه شود مي انجام  سرانه حقيقي داخلي ناخالص توليد لگاريتم روي  كردن رگرس

  :است زير صورت به
)  )17 رابطه ) = + ( ) +  

 ارز نرخ مقدار چه ميانگين صورت به شود، مي تر غني كشور كه زماني گويد مي ما به بتا ريبض
 مقادير سپس )ساموئلسون ـ باالسا هاي يافته مطابق( دارد تمايل كردن پيدا افزايش به كشور حقيقي
)L  شدهبرآورد  كار اين با .كنيم مي كم 16 مدل از آمده دست به مقادير از را 17 معادله (

  :است زير صورت به كه آيد مي دست به ارتقايافته برابرِ خريد قدرت انحراف شاخص
=  )18 رابطه L( ) − ( ) 

 شده تنظيم اي گونه به ارز نرخ كه است آن دهنده نشان  شاخص اين مثبت مقادير
 خريد قدرت برابري ارز نرخ شاخص توسط شده بيني پيش مقدار از تر پايين داخل در ها قيمت سطح كه

  .بود خواهد باال حالت عكس دهنده نشان آن از منفي مقادير و است
 برآورد براي چندكي رگرسيون رويكرد از )1978( 2باست و كوئنكر پيشنهاد اساس بر اينجا در
 در اهپارامتر برآورد همشاب و بوده نامتقارن و متقارن زيان عتاب يك اساس بر كه شود مي استفاده مدل

 و تجزيه براي روش اين از متعددي تحقيقات آن، از پس .شود مي همحاسب مربعات لحداق رگرسيون
 براي را چندكي رگرسيون )1997( 3ديتون مثال، طور به .كردند استفاده مختلف هاي موضوع تحليل
 زن يك كه بازدهي برآورد منظور به آن از )2001( 4بوچينسكي ،كرد اعمال تقاضا تحليل و تجزيه
 شاخص هاي مدل )2001( 5چن و باست و كرد استفاده دارد، متحده اياالت پرورش و آموزش براي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دوم كشـور  تجــاري  بخــش  وري بهـره  از تر بزرگ اول كشور تجاري بخش وري بهره اگر كشور، دو در كه كند مي بيان اثر اين .1

 بـين  در )PPP( خريـد  قـدرت  برابـري  از انحـراف  بنـابراين  كـرد،  خواهد تجربه را خود ملي پول واقعي ارزش اول، كشور باشد،
 .شود مي ايجاد كشورها

2. Koenker & Basset 
3. Deaton 
4. Buchinsky 
5. Bassett & Chen 
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 هدف .گرفتند كار هب گذاري سرمايه هاي صندوق مختلف هاي سبك توصيف براي را روش اين
 روش اين مزيت .است توضيحي متغير ديگر هاي چندك يا مشروط ميانگين برآورد ،چندكي رگرسيون

 پذير امكان را شرطي توزيع يك در مختلف چندكي توابع برآورد اجازه روش، ظرفيت كه ستا آن
 از اي مجموعه در موجود اطالعات به وابسته، متغير رفتار تحليل و تجزيه در تجربي تحقيقات .كند مي

 حداقل رگرسيون با مقايسه در چندكي رگرسيون مزاياي از يكي .كنند مي توجه توضيحي متغيرهاي
 تر قوي ها داده در موجود هاي پرتي برابر در چندكي رگرسيون برآوردهاي كه ستا آن معمولي مربعات
  .هستند

 استفاده خطي رگرسيون مدل برآورد منظور هب معمولي مربعات حداقل روش از سنتي ديدگاه
 از استفاده با .كند مي فراهم را )5/0 چندك( تابع متوسط برآورد فقط روش اين ،اين وجود با .كند مي

 يك آوردن دست هب براي مختلف مركزي و پراكندگي هاي شاخص از توان مي ،چندكي رگرسيون
 توزيع از يخاص نقطه چندكي، رگرسيون هر .كرد استفاده متغيرها رابطه از تر جامع تحليل و تجزيه
 كه هنگامي ويژه به يكديگر، با متفاوت چندكي هاي رگرسيون دادن قرار .كند مي مشخص ار شرطي
 يا كشف براي راهي ،رگرسيون اين همچنين .بود خواهد مفيدتر است، ناهمگن شرطي توزيع
  .دارد وجود ضعيفي هرابط متغيرها بين كه مواردي در ويژه به ست،متغيرها بين روابط بهتر بيني پيش
  :دارد وجود  شرطي هاي چندك براي خطي مشخصه يك كنيد فرض  اينجا در
=  )19 رابطه +  

) هايكننده رگرس  ،است كشور پول ارزش تضعيف  آن در كه ×  عدد كه است (1
  مدل كه است ضرايبي  ،است شده استفاده بانكي سود نرخ شاخص براي ،تحقيق اين در و ثابتي
 و است چندكي مشروط مختلف توابع براي 	 برآورد چندكي، رگرسيون مدل هدف و كند مي برآورد

) با برابرE	 مشروط ميانگين كنيد فرض .است اخالل جزء  )  حداقل روش است، =
  :دكن مي برآورد را زير رابطه متوسط معمولي مربعات

∋min  )20 رابطه ( − )  

  :با است معادل باال رابطه كه

min  )21 رابطه ∈ ∑ ( − )   
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 براي ها، چندك ساير در .شد خواهد منجر )5/0 چندك( تابع متوسط برآورد به 21 معادله حل
   :شود نوشته زير صورت هب تواند مي مشروط چندكي تابع .دهيم مي قرار را τ نماد چندكي، متغير

)  )22 رابطه | ) = ( ) 
  :شود حل زير معادله بايد مشروط، چندكي توابع برآورد آوردن دست به براي

min  )23 رابطه ∈ ∑ ( − )  
  :زير معادله رساندن حداقل به براي

min  )24 رابطه ∑ − + (1 − )∑ −  

	β آن در كه  )1( صفر به زديكن τ يتوق .است  مشروط چندك امين τ تقريب  	
	βاست،   ).2012 ،1ساي تي( است شرطي توزيع )راست سمت( چپ دنباله در  رفتار  	

   تحقيق تجربي هاييافته
 سري روند بررسي به ابتدا است الزم ،آن تفسير و تحقيق مدل به پرداختن از قبل بخش اين در

   :است شده آورده زير صورت به متغيرها اين رو، اين از .بپردازيم تحقيق متغيرهاي زماني 
 صعودي روند ،كشور در حقيقي ارز نرخ )1397 تا 1352( شده بررسي دوره طي :حقيقي ارز نرخ
 1364 تا 1352 سال از حقيقي ارز نرخ شود، مي مشاهده 1 شكل نمودار در كه طور همان .است داشته
 روند دوباره 1365 سال در كاهش دوره يك از پس و داشته ناچيزي كاهشي و افزايشي هاي نوسان

 انباشته تورم تفوق تحقيق، اين شده بررسي زماني بازه در ،است گفتني .است گرفته خود به صعودي
 شدت به حقيقي ارز نرخ شده موجب ،توليد هاي هزينه افزايش ضمن خارجي، انباشته تورم بر داخلي
 1397 سال در ريال 133000 مبلغ به 1352 سال در ريال 71 مبلغ از نرخ اين واقع در و يابد افزايش
 زماني مقطع در ملي پول ارزش كه دهد مي نشان حقيقي ارز نرخ شديد افزايش .است رسيده
 عرصه در ايران اقتصاد پذيري رقابت قدرت واقع در و داشته كاهش اي فزاينده طور به شده اشاره
  .است يافته كاهش المللي بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دوره در حقيقي ارز نرخ .1 شكل
 شده بررسي
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 سود نرخ تفاضل از حقيقي سود نرخ ):حقيقي بهره نرخ( ساله يك بانكي هاي سپرده سود نرخ
 1397 تا 1352 هاي سال طي را حقيقي سود نرخ وندر 2 شكل نمودار .آيد مي دست هب تورم از اسمي
 1393 هاي سال به مربوط ترتيب به حقيقي سود نرخ كمترين و بيشترين آن در كه دهد مي نمايش

 و افزايشي نوسانات با بررسي دوره طي واقعي سود نرخ شود، مي مشاهده كه طور همان .است 1374و
 نرخ از همواره تورم نرخ شده بررسي هاي سال در اينكه به توجه با .است بوده همراه زيادي كاهشي

 شده منفي حقيقي سود نرخ تا شده باعث عامل اين است، بوده باالتر ساله يك بانكي هاي سپرده سود
 جز به شده بررسي دوره تمام در حقيقي سود نرخ .يابد كاهش گذاري سپرده براي گذاران سپرده تمايل و

  .است منفي مقادير داراي )96 تا 93 و 89 ،88 ،85 ،84 ،80 ،79 ،64( هاي سال
  

 بانكي هاي سپرده سود نرخ .2 شكل
   شده بررسي دوره در )حقيقي( ساله يك
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 آن در كه دهد مي نمايش 1397 تا 1352 هاي سال طي را تورم نرخ روند 3 شكل نمودار :تورم نرخ

 9/6 و درصد 4/49 با برابر 1364 و 1374 هاي سال به مربوط ترتيب به تورم نرخ كمترين و بيشترين
 سال در دولت ارزي درآمدهاي كاهش و نفت قيمت شديد سقوط ،1364 سال از پس .است درصد
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 سر فرارسيدن با نيز 1374 تا 1373 هاي سال در .يابند افزايش تورمي فشارهاي تا شد باعث 1365
 عوامل، ساير و انبساطي مالي و پولي هاي سياست آن كنار در و خارجي هاي بدهي پرداخت باز رسيد

 شده بررسي دوره طي تورم نرخ شود مي مشاهده كه طور همان .يافت شدت تورمي فشارهاي افزايش
   .است بوده همراه زيادي كاهشي و افزايشي نوسانات با
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   شده بررسي دوره در تورم نرخ .3 شكل

 هاي سال طي را حقيقي داخلي ناخالص توليد روند 4 شكل نمودار :حقيقي داخلي ناخالص توليد
 ترتيب به حقيقي داخلي ناخالص توليد كمترين و بيشترين آن در كه دهد مي نمايش 1397 تا 1352
 حقيقي داخلي ناخالص توليد شود مي مشاهده كه طور همان .است 1374 و 1395 هاي سال به مربوط
 نمودار اين در دقت با .است بوده همراه زيادي كاهشي و افزايشي نوسانات با بررسي دوره طي
 اسالمي، انقالب وقوع علت به 1359 تا 1355 سال از متغير اين شيب كه كرد مشاهده توان مي

 و داشته مثبت روند 1365 تا 1360 سال از .است شده نزولي تحميلي جنگ آغاز و نفتي تحريم
 از .است شده منفي 1374 سال تا آن شيب ارزي درآمدهاي كاهش و 1365 نفتي هاي تكانه با دوباره
 به 1396 و 1391 ،1387 هاي سال در اين، وجود با .است بوده مثبت آن روند 1395 تا 1375 سال
 در توان مي را 1387 سال در افتاده اتفاق كاهش داليل .است بوده مواجه چشمگيري كاهش با بعد،

 در 1397 و 1396 ،1391 هاي سال در و كشاورزي بخش منفي رشد و نفت صادرات و توليد كاهش
  .كرد وجو جست المللي بين هايتحريم افزايش و ارز نرخ نوسانات
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   شده بررسي دوره در حقيقي داخلي ناخالص توليد .4 شكل

  
 ملي پول ارزش تضعيف شاخص شده محاسبه مقادير تحقيق، شناسي روش از استفاده با ادامه در

   .است شده ارائه 1 جدول در

  ملي پول ارزش تضعيف شاخص براي شده محاسبه مقادير .1جدول

mispp سال  mispp mispp  سال mispp  سال mispp  سال   سال
07/1  1392  31/2  1382  92/2  1372  0  1362  0  1352  
42/1  1393  06/2  1383  13/3  1373  0  1363  0  1353  
21/2  1394  45/1  1384  15/3  1374  0  1364  0  1354  
17/2  1395  93/0  1385  84/2  1375  0  1365  0  1355  
99/1  1396  07/0  1386  85/2  1376  0  1366  0  1356  
77/2  1397  27/0  1387  92/2  1377  61/1  1367  0  1357  

    31/0  1388  73/2  1378  49/1  1368  0  1358  
    0  1389  55/2  1379  54/0  1369  0  1359  
    0  1390  10/2  1380  0  1370  0  1360  
    03/0  1391  75/2  1381  39/2  1371  0  1361  

 رمزي آزمون از الگو براي صحيح تبعي فرم شناسايي براي مدل، اين برآورد از قبل بعد مرحله در 
  .است مدل بودن مناسب دهنده نشان آن نتايج كه شود مي استفاده

Prob. Chi-square(1)= 86/0  
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 اساس بر كه شود مي استفاده مدل بودن خطي اثر بررسي منظور به نيز LM آزمون از عالوه به
  .شود مي پذيرفته الگو بودن خطي يعني تحقيق، صفر فرضيه  بخش، اين از آمده دست به نتايج

  خطي اثرهاي وجود آزمون .2جدول
 LM  آزمون

Chi-square (2)= 51/2  محاسباتي آماره  

 شود حاصل اطمينان كه است آن نياز پيش ،كاذب رگرسيون مشكالت بردن بين از براي ادامه در
 استفاده متغيرها مانايي بررسي براي معمول روش .هستند مانا تجربي، مدل برآورد از قبل يها سري

 ريشه هاي آزمون انجام از حاصل نتايج .است )ADF( يافته تعميم فولر ديكي واحد ريشه آزمون از
 هاي سري دوم و اول تفاضل سطح، در )ph-p( پرون فيليپس و )ADF( يافته تعميم فولر ديكي واحد
 در موجود متغيرهاي همه است، مشخص نتايج از كه همچنان .است شده ارائه 3 جدول در زماني
 بار يك از پس داخلي ناخالص توليد بانكي، سود نرخ ملي، پول ارزش متغيرهاي .هستند نامانا سطح
   .شوند مي ايستا گيري تفاضل بار دو از پس تورم نرخ متغير و گيري تفاضل

   پرون فيليپس و )ADF( يافته تعميم فولر ديكي اول مرتبه تفاضل و سطح در مانايي آزمون نتايج .3 جدول
  تورم نرخ  داخلي ناخالص توليد  بانكي سود نرخ  ملي پول ارزش  

 تفاضل  سطح  آزمون
 تفاضل  سطح  يك مرتبه

   تفاضل  سطح  يك مرتبه
  تفاضل  سطح  يك مرتبه

  دوم مرتبه 
  -26/7  33/3  -38/4  -54/1  -75/13  -74/3  -80/5  -81/1  پرون و فيليپس

  -99/6  43/3  -38/4  -13/1  -09/7  -68/4  -81/5  -71/1  فولر ديكي

 رگرسيون روش از ملي پول ارزش تضعيف ميزان بر بانكي سود نرخ ثيرأت آزمون منظور به اكنون
 به مربوط هيستوگرام منظور بدين .دشو مي استفاده ،اند كرده ارائه )1978( باست و كوانكر كه چندكي
  .است شده ترسيم زير در ملي پول ارزش تضعيف
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  ملي پول ارزش تضعيف هيستوگرام .5 شكل

 حائز پرت نقاط داراي و داشته راست سمت به چولگي نمودار اين شود مي مشاهده كه گونه همان
 رگرسيون از استفاده ،ملي پول ارزش تضعيف متغير چولگي ماهيت به توجه با پس .است يتاهم

 به توجه با ديگر، سوي از .نيست مناسب نظر مد متغير بر ثرؤم عوامل بررسي براي مربعات حداقل
 تمام بررسي براي مناسبي روش شيوه اين چوله، متغيرهاي سازي مدل در چندكي ـيونسرگر ويژگي
 چندكي رگرسيون از استفاده بنابراين، .است رگرسيوني هاي شكل كامل ارائه و توزيع هاي قسمت
 نتايج كه شد برآورد چندكي رگرسيون روش به ،بخش اين در شده معرفي مدل .شود مي داده ترجيح

   .است شده درج 4 جدول در
 بر تورم نرخ و داخلي ناخالص توليد ،بانكي سود نرخ متغيرهاي تأثيرگذاري ميزان ،4 جدول در
 برازش از حاصل نتايج .است شده داده نمايش مختلف هاي دهك در ملي پول ارزش تضعيف

 تضعيف ميزان و بانكي سود نرخ بين باال، و پايين هاي چندك در كه دهد مي نشان چندكي رگرسيون
 با مشابه دهك هر در ضرايب اندازه تفسير .دارد وجود داريامعن و مثبت رابطه ملي پول ارزش

 ميزان ،بانكي سود نرخ در افزايش درصد 1 ازاي به ها داده ميانه در .است مربعات حداقل رگرسيون
 هاي دهك در بانكي سود نرخ ضريب .يابد مي افزايش درصد 42/0 اندازه به ملي پول ارزش تضعيف
 اين كاهش بنابراين .است كرده اختيار بيشتري مقدار ،ابتدايي هاي دهك با مقايسه در انتهايي و مياني
 كاهش به و يافته افزايش توليد حجم آن نتيجه در كه دهد مي افزايش را گذاري سرمايه حجم نرخ،
 از يكي ديگر، سوي از .شود مي منجر هزينه فشار نوع از تورم كاهش نهايت در و كاال شده تمام قيمت
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 آمده دست به نتايج .است داخلي ناخالص توليد ملي، پول ارزش تضعيف ميزان بر اثرگذار متغيرهاي
  .دارد يدارامعن و نفيم اثر ملي پول ارزش تضعيف بر داخلي ناخالص توليد متغير كه دهند مي نشان

  مختلف هاي دهك در چندكي رگرسيون برآورد نتايج .4 جدول
inf gdp introc Intercept  Quantile  

16/0  10/0-  18/0  09/0  1/0  
15/0  09/0-  16/0  05/0  2/0  
19/0  12/0-  20/0  23/0  3/0  

*42/0  *30/0-  *41/0  *05/1  4/0  
*43/0  *31/0-  *42/0  *04/1  5/0  
*41/0  *27/0-  *41/0  *82/0  6/0  
*40/0  *24/0-  *40/0  *51/0  7/0  
*54/0  *20/0-  *51/0  *32/1-  8/0  
*59/0  *24/0-  *57/0  *06/1-  9/0  

   درصد 95 سطح در معناداري :* 
  

 تا اول هاي دهك جز به شده بررسي هاي دهك همه در داخلي ناخالص توليد به مربوط ضريب
 بيان 30/0 منهاي ضريب ها داده ميانه در .است مطابق نظري مباني با كه اسـت دارامعن و نفيم سوم،
 ميزان به را ملي پول ارزش تضعيف ميزان ،داخلي ناخالص توليد در افزايش درصد 1 كه كند مي
 تر ارزان دليل به ملي، پول ارزش تضعيف پايين سطوح در واقع در .داد خواهد كاهش درصد 30/0

 باعث امر همين و يابد مي افزايش صادرات خارجي كاالهاي با مقايسه در داخلي كاالهاي شدن
 يجنتا .شود مي كشور در توليد و اشتغال افزايش نتيجه در و داخلي كاالهاي براي تقاضا افزايش

 )1396( نجارقابل و شهبازي و )2013( بي ام تحقيق، از حاصل نتايج با خصوص اين در آمده دست به
 بررسي ملي پول ارزش تضعيف ميزان بر تورم نرخ اثر ،تحقيق اين در ديگر سوي از .است سازگار
 هاي دهك همه در تورم نرخ ريبض كه دنده مي نشان مدل مينتخ از حاصل نتايج .است شده

 شده ارائه نظري مباني مطابق اين كه اسـت دارامعن و ثبتم سوم، تا اول هاي دهك جز به شده بررسي
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 با كه كند مي بيان )ميانه( پنجم دهك در تورم نرخ ضريب .است خريد قدرت برابري تئوري در
 خواهد افزايش درصد 43/0 اندازه به ملي پول ارزش تضعيف ميزان شاخص اين در درصدي 1 افزايش
  .دارد مطابقت )1385( همكاران و شجري تحقيق نتايج با كه يافت

   سياستي پيشنهادهاي و گيري نتيجه
 بازه طي ايران كشور ملي پول ارزش تضعيف بر بانكي سود نرخ ريثتأ واكاوي به ،تحقيق اين در

 با منطبق ملي پول ارزش تضعيف شاخص ابتدا منظور اين براي .شد پرداخته 1397 تا 1352زماني
 هايدهك در ملي پول ارزش تضعيف رفتار بودن متقارن سپس .شد محاسبه ساموئلسون ـ باالسا اثر

 داد نشان مدل تخمين نتايج .شد آزمون چندكي رگرسيون مدل از استفاده با بانكي سود نرخ مختلف
 و بانكي سود نرخ متغيرهاي افزايش با همچنين دارد، وجود خطي ارتباطي الگو متغيرهاي بين كه
 با كه حالي در .يابد مي افزايش ملي پول ارزش تضعيف ميزان مختلف، هاي دهك در تورم نرخ

 كه يابد مي كاهش ملي پول ارزش تضعيف مختلف، هاي دهك در داخلي ناخالص توليد افزايش
 نتايج اساس بر .هستند پذير انعطاف قبليت با پولي تئوري و يكسان خريد قدرت هاي تئوري بر منطبق

 بانكي و پولي باثبات هاي سياست اجراي براي شود، مي پيشنهاد پولي گذاران سياست به آمده دست به
 الزم زمينه تا باشند داشته مند قاعده و باثبات رفتاري زمينه، اين در شده مطرح هاي تئوري چارچوب در

 سود هاي نرخ براي قوانين تدوين هنگام ديگر سوي از .آيد فراهم اجتماع در اقتصادي رشد براي
 متغيرها، بين است ممكن زيرا كنند، توجه متغير اين از ديگر متغيرهاي تأثيرپذيري نحوه به بانكي
 فزاينده ضرايب به باشد، معلول ديگري و علت كدام اينكه و باشد برقرار معلولي و علت رابطه يك
 تورم نرخ و بانكي سود نرخ افزايش اينكه به توجه با همچنين .دارد بستگي كشور آن مالي و پولي
 ملي پول ارزش تقويت دولت هدف اگر شوند، مي پولي ارزش تضعيف موجب ميزان يك به تقريباً
 به توجه با حال هر به .دهد كاهش ميزان يك به تورم نرخ با زمان هم را بانكي سود نرخ بايد است

 قالب در دولت رود مي انتظار پولي، مباحث در فيشر رابطه ساختار و باال در شده اشاره مطالب
 اقتصاد در تورم گسيخته لجام افزايش از مرتبط، هاي سياست ساير و پولي انقباض هاي برنامه

 در نامناسب روند اين ترتيب، هر به .نكند حركت منفي ارقام سمت به واقعي سود نرخ تا كند جلوگيري
 ديدگاه اساس بر .كند مي فراهم را ملي پول ارزش رويه بي كاهش موجبات بانكي، سود نرخ جريان
 واقعي بازار بايستي پول، بازار همچون اسمي بازارهاي تقويت منظور به مالي، اقتصاددانان از بسياري
 هاي قيمت تشكيل سبب بيشتر عرضه طريق از مهم اين .بگيرد خود به مثبت روند توليد يعني اقتصاد
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 خود نوع در فقره اين .آورد مي پايين را تورمي فشار نهايت در و شده كالن اقتصاد در پايين تعادلي
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