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 های خردها:تحلیلی بر اساس دادهنحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت
 1دکتر سجاد ابراهیمی

 چکیده

یق های داخلی شده و از این طرهای افزایش نرخ ارز باعث افزایش قابل توجهی در قیمتهای اخیر شوکدر سال
)گذر  هایمتقعملکرد سایر ارکان اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. لذا بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر 

 ،ستاالت به رشد نرخ ارز یکسان نبوده واکنش قیمت همه محصوکه از آنجا نرخ ارز( بسیار حائز اهمیت است. 
 در. گیردمورد توجه قرار  هار تحلیلدهای مختلف به تغییرات نرخ ارز قیمت است که ناهمگنی واکنشضروری

ازه در ب یو فرابورس یبورس یهاشرکت 355قلم کاال که توسط  ۲369 یمتیق یهاگزارش با استفاده از داده نیا
دهنده شاخص قلم کاال و خدمات تشکیل 734های و همچنین پایگاه داده منتشر شده 1397تا  1384 یزمان

ر ها به تغییرات ارزی از دو بعد شدت و سرعت مورد ارزیابی قراقیمتی شرکت العملقیمت تولیدکننده، عکس
خ تر نسبت به تغییرات نرها و محصوالتی بیشتر و سریعشود که چه شرکتگرفته و به این موضوع پرداخته می

دهد که محصوالت بخش صنعت و بعد از آن حمل و نقل دهد. نتایج تحلیل بخشی نشان میارز واکنش می
 های دیگر خدمات)به جز حمل ونقل( کمترینبیشترین تاثیرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند و زیربخش

ن های کشاورزی و صنعت تغییرات قیمتی ناشی از شوک ارزی با کمتریتاثیرپذیری را دارند. همچنین در بخش
هداشت و مددکاری اجتماعی های بخش حمل و نقل، آموزش و بشود و قیمتوقفه و سرعت باالتر انجام می

 از هستفاداو  یاز منابع ارز یبودن مصارف ارز شتریب ،یواردات محور ،جیبر اساس نتاشوند. دیرتر تعدیل می
ها آن شرکت یهامتیق یریرپذیتاث شیها باعث افزادر شرکت یواردات یدهایدر خرعیار نرخ ارز مبه عنوان دالر 
 یقرار دادن دالر برا اریها و معبزرگتر بودن شرکت ،یدولت تیالکم. همچنین است شده یارز رتییاز تغ

 تیتر، با محدودکوچک یهابنگاه نی. همچندهدیاز نرخ ارز را کاهش م هامتیق یریثرپذا ،یصادرات یهافروش
 یکه منابع ارز ییها( و بنگاهیاهیو سرما یمصرف یینها یواسطه )در مقابل کاالها یکاال دکنندهیباال، تول یمال

 .دهندیم شیافزا ترعیرا نسبت رشد نرخ ارز سر شانیهامتیاست ق شانیاز مصارف ارز شتریبآنها 
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 مقدمه -1
های اخیر معضالت متعددی را ایجاد کرده است. در های نرخ ارز در اقتصاد ایران در سالنوسانات و جهش

ها اولین متغیری هستند شود، قیمتچنینی که ارزش پول ملی دچار تحول شدید میهای ارزی اینبحران
توانند تخصیص منابع در اقتصاد را دچار تغییر کنند. از این رو اهمیت گیرند که میکه تحت تاثیر قرار می

گیرند. ادبیات مربوط ار میهای ارزی تحت تاثیر قرهای داخلی چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت
شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت

ها از نرخ ارز پیش گرفته در  این حوزه )شناسایی نحوه اثرپذیری قیمت 3و مطالعات خارجی ۲داخلی
های کل ای که تغییرات نرخ ارز بر روی شاخصبه گونههای کالن است. شود(، مبتنی بر تحلیل دادهمی

ها به عنوان یک متغیر واسط و کانالی گرفت. اما باید توجه داشت که قیمتقیمتی مورد ارزیابی قرار می
تواند اقتصاد داخل را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو فارغ از اینکه تغییرات هستند که نرخ ارز از طریق آنها می

ها در داخل را افزایش دهد، این نکته حائز اهمیت خواهد بود تواند متوسط قیمتز چند درصد مینرخ ار
های تاثیر کمتری پذیرفتند. از اند و چه قیمتهایی افزایش بیشتری از تغییرات نرخ ارز داشتهکه چه قیمت

مختلف اثرپذیری های های مختلف متفاوت است، بدیهی است که قیمتآنجا که ماهیت کاالها و بخش
های نسبی در داخل کشور نیز متفاوتی از تغییرات نرخ ارز دارد. لذا این قضیه باعث تغییرات در قیمت

تواند های هر بخش یا هر بنگاه چقدر تحت تاثیر قرار گرفته است، میخواهد شد. از این رو اینکه قیمت
 ای مختلف را متاثر سازد. هتخصیص منابع در داخل را تحت تاثیر قرار داده و رشد بخش

های بورسی و فرابورسی شرکت 355قلم کاال که توسط  ۲369های قیمتی در این گزارش با استفاده از داده
هایی ، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه قیمت4منتشر شده است 1397تا  1384در بازه زمانی 

توان ثیرپذیری متفاوت از نرخ ارز چیست و اصوال آیا میگیرند و علت تابیشتر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می
های تولیدکننده دانست؟ همچنین های متفاوت بنگاهها را در ویژگیریشه تفاوت اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت

شود وقفه اثرگذاری ها در این گزارش به آن توجه میمساله اساسی دیگری که در اثرگذاری نرخ ارز در قیمت
تواند ای است که میگذارد مسالهکاالهای مختلف اثر میای بر قیمتت. اینکه نرخ ارز با چه وقفهنرخ ارز اس

های مختلفی مانند درجه منظور پرداختن به این مسائل ویژگیتر کند. بهپویایی اثرگذاری نرخ ارز را مشخص
ای(، محدودیت اسطهمصرفی و و -ایواردات محوری و صادرات محوری، نوع کاربرد محصول )سرمایه

 

1 Exchange Rate Pass-through    
(، 1387( موسوی محسنی, سبحانی پور )1395(، ارباب افضلی و ابراهیمی)1395زاده )برخی از این مطالعات داخلی : ابراهیمی و مدنی ۲

 (.1386( و خوشبخت و اخباری)1385(، شجری و همکاران)1394(، طیبی و همکاران )1394زاده روشن )عیسی
 ، ) 2002Smets & Wouters ( ،)2004Gagnon & Ihrig( :زات خارجی در این حوزه عبارتند ابرخی از مطالع 3

Froot & Klemperer (1989)،Devereux & Engel(2002) ،Berger & Vavra (2013) ،Campa & Goldberg (2005 و )
Choudhri, & Hakura (2006) 

 نیز استفاده شده است.( PPIقلم کاال و خدمت از شاخص قیمت تولید کننده ) 734البته در گزارش از اطالعات  4
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نوع و تعدد ارزهای خارجی استفاده شده در مبادالت تجاری و مالکیت بنگاه در  مالی ، سن و اندازه  بنگاه،
ای باعث شوند که اثرات نرخ ارز گونهتوانند بهها میاند و بررسی شده است که آیا این ویژگینظر گرفته شده

های های قیمتی شرکتاین گزارش با استفاده از پایگاه داده بر روی قیمت کاالها متفاوت باشد یا خیر.
بورسی و بکارگیری رگرسیون ساده به دنبال پاسخ دادن به این سواالت هست. البته الزم به ذکر است که 

های ارزی اخیر تواند اثرگذار باشد این است که شوکهایی که در پاسخ به این سواالت مییکی از محدودیت
ها عالوه بر اثری که بر نرخ ها همراه بوده است و تحریمبا تحریم 97و شوک  91-90سال مخصوصا شوک 

توانند باعث تغییر در ساختار بازارهای داخلی و انحصاری شدن آنها شده باشند که این گذارند میارز می
 1ها اثرگذار باشد که البته سعی شده است به آن پرداخته شود.مهم خود بر روی قیمت

شود، سپس در بخش سوم روش پژوهشی این مطالعه مرور های معرفی میبخش دوم ابتدا پایگاه داده در
های آماری ارائه شود. در بخش چهارم نیز نتایج ارزیابیها و روش آماری معرفی میشود و شاخصمی
 شود. گیری میشود و در انتها نتیجهمی

 ها داده -2
های بر قیمت کاالهای مختلف و بررسی تفاوت این اثرگذاری الزم است از دادهبرای بررسی اثرگذاری نرخ ارز  

توانند برای این تحلیل مناسب های قیمتی که در سطح قلم کاال باشند میخرد استفاده شود. از این رو داده
های پذیرفته های عملکردی شرکتهایی که در این زمینه وجود دارد، دادهترین پایگاه دادهباشد. یکی از غنی

های تولیدی پذیرفته شده در بازارهای ها شرکتشده در بورس و فرابورس است. بر اساس دستوالعمل
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران موظف هستند که به صورت ماهانه گزارش عملکرد خود که 

به تفکیک هر یک از اقالم شامل مقدار/تعداد تولید، مقدار/تعداد فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش هر 
شد که از به صورت فصلی منتشر می 96ها تا سال محصول تولیدی خود گزارش کنند. البته این گزارش

 355ها برای شود. به هر حال با کنار هم قرار دادن این گزارشبه بعد به صورت ماهانه منتشر می 97سال 
زمانی فصلی نرخ فروش )قیمت( هر یک از اقالم  شود که شامل سریهایی تشکیل میشرکت پایگاه داده
ها یک پانل آوری این دادهازاین رو جمع ۲خواهد بود. 1397تا  1384ها در بازه زمانی محصوالت شرکت

این خواهد  شرکت را تشکیل خواهد داد. مزیت این پایگاه داده 355قلم کاال از  ۲369نامتوازن شامل قیمت 

 

ها بعد رشد قیمت»ها برای اینکه تا حدودی این نکته مالحظه شود و مغفول واقع نشود، یکی از معیارهای سنجش اثر نرخ ارز بر قیمت 1
مدت قرار داده شده است که نقش تحریم در این شاخص پر رنگ است و معیار های دیگر با توجه به اینکه بازه بلند« 91-90شوک ارزی 

ها در این دو معیار داری بین واکنش ششششرکتهای ان کمتر اسشششت. اگر تفاوت معنیدهند اثر این ششششوک و تحریمرا پوششششش می 97تا  84
های سال های اثرگذاری دیگری است که در تحریموجود داشته باشد نشان دهند مکانیسم 91-90بلندمدت و معیار مختض شوک ارزی 

 داری مالحظه نشده است. ا این حال تفاوت معنیوجود داشته است. ب 90-91
ها نرخ فروش به صشششورت جداگانه گزارش نششششده اسشششت از تقسشششیم مبلغ فروش هر قلم کاال به مقدار/تعداد از آنجا که در برخی از گزارش ۲

 آید.فروش آن کاال در آن دوره نرخ فروش آن کاال بدست می
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توان اثر وضعیت مالی، قلم کاال توسط چه شرکتی تولید شده است، می بود که چون مشخص است هر
 ها بررسی کرد. گذاری شرکتها را در نحوه قیمتاقتصادی و مالکیتی شرکت

شود و های تولیدی میها تنها مربوط به شرکتهم این است که داده های این پایگاه دادهاز محدودیت
های تولیدی این پایگاه د شد. همچنین تقریبا بخش غالب شرکتشامل بخش خدمات و اقالم آن نخواه

رصد  کنند و از این رو بخش کشاورزی نیز در این پایگاه دادهدر بخش صنعت و معدن فعالیت می داده
های بورسی را پوشش دهیم، از پایگاه قیمتی شرکت شود. برای اینکه بتوان محدودیت این پایگاه دادهنمی
قلم کاال  734نیز استفاده شده است. از این رو از اطالعات  PPIمل اقالم شاخص قیمت تولیدکننده مک داده

های دیگر دهند استفاده شده است تا بتوان اثر نرخ ارز بر بخشکه شاخص قیمتی تولیدکننده را تشکیل می
سه کلی صورت های کشاورزی و خدمات نیز بررسی شده و مقایبه غیر از بخش صنعتی یعنی در بخش

در بازه  PPIقلم کاال شاخص  734بپذیرد. برای این منظور در بخشی از گزارش از خروجی پردازش شده 
استفاده شده است. همچنین در این مطالعه از قیمت دالر در بازار آزاد به عنوان نرخ  1393تا  1384زمان 

 ارز استفاده شده است که منبع آن بانک مرکزی بوده است.

های خام است، نیاز به پردازش دارد. از این رو های بورسی شامل دادهقیمتی شرکت جا که پایگاه دادهاز آن
اند. یکی از مراحل های مخدوش حذف شدهبرخی داده  1397:4تا  1384:1ها از بازه آوری دادهپس از جمع

ضح طبقه بندی نشده است ها به صورت واها این است که برخی از اقالم که توسط شرکتپردازش داده
ها به جای اینکه تفکیک شوند یا شرکتآورده می« سایر»اند. به طور مثال اقالمی که با عنوان حذف شده

کنند از مواردی هستند که یا امثال این موارد را گزارش می« گروه محصوالت...»اقالم را گزارش کنند، 
حذف شدند. یکی دیگر از مراحل پردازش  گاه دادهچون شفاف نیستند و ترکیب آنها مشخص نیست از پای

های پرت است. همچنین در گامی دیگر اقالمی که ارائه آمار های قیمتی تغییرات غیر منطقی و دادهداده
 اند.آنها بسیار نامنظم و گسسته بوده و پیوستگی و تواتر منظم ندارند، حذف شده

 که در پایگاه دادههای مختلف است. با توجه به اینایگاه دادهها مرحله تجمیع پبعد از مرحله پردازش داده
توان های بورسی مشخص است که هر قلم کاال توسط کدام شرکت بورسی تولید شده است، میقیمتی شرکت

های هایی داشته است. به این منظور دادهبرای هر قلم کاال مشخص کرد که تولیدکننده آن چه ویژگی
های های محدودیت مالی، ساختار مالکیتی، اندازه و سن، میزان استفاده از نهادهشاخص های مالی،صورت

های های تولیدکننده هر قلم کاال به دادهخارجی)میزان وابستگی به واردات( و درصد فروش صادراتی شرکت
ها از نرخ ارز ها کمک خواهد کرد که تفاوت تاثیرپذیری قیمتشود. این تجمیع دادهقیمتی آنها متصل می

 در سطح بنگاه شناسایی شود. 

 روش پژوهش -۳
کاال از تغییرات نرخ ارز است. به  ۲369ها نوبت به بررسی چگونگی تاثیر پذیری قیمت پس از پردازش داده

ها با این منظور از روش تحلیل رگرسیون ساده استفاده شده است. از آنجا که اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت
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های رگرسیون iفقط به اثر همزمان بسته نشده است. لذا برای هر قلم کاال  افتد در این تحلیلمیوقفه اتفاق 
 شود:زیر برآورد می

𝑃𝐺𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖,𝑡                  𝑖 = 1,2, … ,2369  &   𝑗 = 0,1, … ,8   

 t-jرشد نرخ ارز  در دوره  𝑋𝑡−𝑗نسبت به فصل قبل است و   tدر یک فصل  iرشد قیمت قلم  𝑃𝐺𝑖,𝑡که در آن 
(، 𝛽0شود که اثر همزمان )رگرسیون جداگانه برآورد می 9ام iاست. همانطور که مشخص است برای کاالی 

شود. الزم به ذکر است که در برآورد می i( اثر نرخ ارز بر قیمت کاالی 𝛽8ام )8و وقفه  …(، 𝛽1وقفه اول)
(( اثر رشد ۲013)3( و استراستر۲015)۲(، برنینی و توماسی۲014)1از مطالعات )امیتی و همکارانبسیاری 

ها با مدل ساده فوق ها با مدل مشابهی صورت گرفته است. تنها تفاوت این مدلنرخ ارز بر روی رشد قیمت
حوه کنترل کردن این است که مدل مطالعات بر روی متغیرهای مختلف کنترل شده است. در این مطالعه ن

بر روی متغیرهای دیگر به صورت وارد کردن متغیر در رگرسیون نبوده است بلکه ابتدا رگرسیون به شکل 
های مختلفی که بر اساس متغیرها تفکیک شود و سپس ضریب نرخ ارز در گروهساده و غیر شرطی برآورد می
همچنین  4شود.ها بررسی میارز و قیمت شوند و اثر آن متغیر بر رابطه نرخشده است با هم مقایسه می

دهد که تفاوت اثرپذیری بهتر شناسایی شده و ها این امکان را میبرآورد اثر غیر شرطی نرخ ارز بر قیمت
 عوامل موثر ردیابی شود.  

ها رگرسیون ها داشته باشیم با توجه به ضرایب برآوردی دربرای اینکه ارزیابی جامعی از اثر نرخ ارز بر قیمت
شود. عالوه بر این چهار شاخص یک ها استفاده میشود که در طول گزارش از آنشاخص تعریف می 4

گانه به شرح زیر تعریف های پنجشود. شاخصها تعریف میشاخص نیز بدون استفاده از خروجی رگرسیون
 شود:می

ها است که در واقع منعکس کننده اثر آنی در رگرسیون  𝛽0همان ضریب برآوردی  :اثر همزمان -
درصد افزایش پیدا کرد، چند درصد  aشوک ارزی است. به این معنی که اگر در یک فصل نرخ ارز 

 دهند.  ها خود را نشان میبر روی قیمت aاز این 

ضرایب : در واقع منظور از شاخص بیشترین اثرگذاری این است که حداکثر یاثرگذار نیشتریب -
 max =( 𝛽8, … ,  𝛽1,  𝛽0) برآوردی برای یک کاال چند است. به عبارت دیگر برای هر کاال 

 

1 Amiti et al. 

2 Bernini & Tomasi 

3 Strasser 

ه در کبه عنوان مثال یک راه این اسشت که درجه وابسشتگی به واردات بنگاه ها به صشورت یک متغیر مسشتقل وارد رگرسشیون ششود )کاری  ۴
ه دو گروه ها بر اساس درجه وابستگی به واردات بمطالعات انجام شده(و راه دیگری که در این مطالعه پیش گرفته شده این است که بنگاه

  و رگرسیون در هر دو گروه اجرا شود و ضرایب نرخ ارز در آنجا بررسی شود. تقسیم شده
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 𝛽𝑚𝑎𝑥شود. هرچه این شاخص برای یک کاال بیشتر باشد نشان دهنده این است که محاسبه می
 میزان همراهی رشد قیمت آن کاال با رشد نرخ ارز بیشتر بوده است.

ای که  گونهدهد. بهاین شاخص در واقع مجموع ضرایب برآوردی در هر کاال را نشان می :یتجمع اثر -
𝛽8+ … +  𝛽1+  𝛽0 شود. این شاخص نیز مانند شاخص بیشترین اثرگذاری برای هر کاال محاسبه می

ن ها در ایمعیاری برای شدت اثرپذیری از تغییرات نرخ ارز خواهد بود. با این تفاوت که همه وقفه
 شوند.شاخص لحاظ می

دهد که ای را نشان می: این شاخص برای هر کاال دوره)تعداد فصل( یاثرگذار نیشتریب وقفه -
𝛽𝑚𝑎𝑥  اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر اگر بیشترین ضریب برآوردی از بین ضرایب همزمان و

خواهد بود. دامنه این شاخص بین صفر  1( باشد، این شاخص برابر 𝛽1) 1هشت وقفه ضریب وقفه  
دهد که نرخ ارز سریع خواهد بود و هر چه این شاخص عدد کوچکتری را نشان دهد، نشان می 8تا 

 شود.  تر خالی میگذارد و اثر نرخ ارز سریعتر قیمت آن کاال را تحت تاثیر می

شاهد  91تا انتهای سال  90جا که از فصل چهارم سال : از آن۹1-۹0 یبعد شوک ارز هامتیق رشد -
توان از این دوره برای سنجش میزان تاثیرپذیری نرخ ارز استفاده کرد. از جهش ارزی بودیم، می

 9۲فصل بعد یعنی پاییز  8بود، از آن فصل تا  90این رو چون آغاز جهش ارزی فصل چهارم سال 
نوان شاخصی از تاثیر پذیری از جهش ارزی درنظر گرفته رشد قیمت کاالها را محاسبه کرده و به ع

رود روند این شاخص با شاخص اثرتجمعی و بیشترین اثرگذاری در یک شود. طبیعتا انتظار میمی
 راستا باشد. 

های بندی کرد. شاخصتوان با توجه به ماهیتی که دارند به دو گروه طبقهها را میاین شاخص
در واقع شدت و اندازه « 91-90 یبعد شوک ارز هامتیرشد ق»و « تجمعی اثر«»ی اثرگذار نیشتریب»

وقفه »و « اثر همزمان»های کند و شاخصگیری میها به تغییرات ارزی را اندازهالعمل قیمتعکس
 کند.العمل قیمتی را سنجش میسرعت عکس« گذاریبیشترین اثر

ها به چه از نرخ ارز با توجه به این شاخصها که مشخص شود که نحوه تاثیرپذیری قیمتبرای این
توزیع اثر  1شکل ترسیم شده است.  3شکل و  ۲شکل ،1شکل توزیع این پنج شاخص در سه  صورتی است،

دهد. بدیهی است که توزیع اثر همزمان همزمان و شاخص بیشترین اثرگذاری را با همدیگر نشان می
دهنده میانگین و میانه کمتری نسبت به توزیع بیشترین اثرگذاری باشد. نکته قابل توجه در توزیع نشان

داری از ره اول تاثیر معنیدهد بیشتر کاالها در دواثر همزمان تجمع در حول صفر است که نشان می
شان پذیرند. اما این نکته که بخش بسیار کمی از کاالها بیشترین ضریب اثرگذاریتغییرات نرخ ارز نمی

داری دهد که همان کاالهایی که در دوره اول اثر معنیحول و حوش صفر و کمتر از آن است نشان می
خواهد کرد. بنابراین مساله تاخیر در اثرگذاری  های دیگر قیمتشان افزایش پیداپذیرند در دورهنمی

 اهمیت زیادی دارد. 
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 ها )بیشترین ضریب اثرگذاری و ضریب اثرگذاری همزمان(توزیع دو شاخص اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت  1شکل 

دهد. با را با هم نشان می 91-90ها بعد از شوک ارزی توزیع دو شاخص اثر تجمعی و رشد قیمت ۲شکل 
که ماهیت این دو شاخص تا حدود زیادی به هم شباهت دارد و ماهیت تجمعی دارد، این شکل توجه به این

درصد(  100)یعنی  1ها تا حدود زیادی مشابه هم و حول و حوش دهد که میانه و مد این توزیعنیز نشان می
طور که مشخص است توزیع شاخص اثر تجمیعی واریانس بیشتری دارد و بازه وسیع تری است. البته همان

 شود. را شامل می

ها شامل کاالهای حوزه که پایگاه دادهدهد. با توجه به اینیبیشترین اثرگذاری را نشان م توزیع وقفه 3شکل 
رود که بخش قابل توجهی از اثرات در همان فصول شود، طبیعی است که انتظار میصنعت و معدن می

فصل بعد از  3درصد از کاالها در فاصله  44شود. بر اساس این شکل حدود ها منعکس میاولیه در قیمت
کشد تا ها بیش از سه فصل طول میدهند و مابقی کاالن واکنش قیمتی را نشان میرشد قیمت ارز بیشتری

 قیمت آنها اثرپذیری کاملی داشته باشد. 
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 و ضرایب اثرگذاری تجمیعی( 91-90ها بعد از شوک ارزی )رشد قیمتها توزیع دو شاخص اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت : ۲شکل 

 

 ها )فصل(توزیع وقفه اثرگذاری حداکثری بر قیمت 3شکل 

رابطه بین دو شاخص  4شکل شده از دید دیگر نگاه شود، در های معرفیبرای اینکه به رابطه بین شاخص
و شاخص اثر تجمعی در قالب نموار نشان داده شده است.  91-90ها بعد از شوک ارزی سال افزایش قیمت

توان گفت که بر اساس این نمودار و رابطه خطی برآوردی که بین دو شاخص نمایش داده شده است، می
میانگین رابطه مثبت این دو شاخص را  دار و مثبتی بین این دو شاخص وجود دارد و به طوررابطه معنی

در خصوص دو شاخص میزان بیشترین اثرگذاری و اثر  5شکل توان تایید کرد. همین مسئله با توجه به می
 شود. شاخص تایید می شود و رابطه مثبت بین این دوتجمعی مطرح می
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 و اثر تجمعی( 91ها بعد از شوک ارزی سال ها )افزایش قیمتگیری اثر نرخ ارز بر قیمت: رابطه دو شاخص اندازه4شکل 

 
 و اثر تجمعی( ها )میزان بیشترین اثرگذاریگیری اثر نرخ ارز بر قیمت: رابطه دو شاخص اندازه5شکل 

 PPIنتایج ارزیابی آماری اقالم  -۴

های های قیمتهایی که پایگاه دادههای قبلی گزارش بیان شد یکی از محدودیتطور که در قسمتهمان
های بورسی با آن مواجه است این است که محدود به بخش صنعت است. برای اینکه این محدودیت شرکت

ی پرداخته شود از های بورسهای قیمتبرطرف شود، قبل از اینکه به تحلیل نتایج مربوط به پایگاه داده
قلم بوده  734های کاال و خدمات شاخص قیمتی تولیدکننده استفاده شده است که مشتمل بر پایگاه داده

های اقتصاد محاسبه شده است ها برای تمام بخشهای معرفی شده با استفاده از این دادهاست. شاخص
ترین واکنش را به های بخش کشاورزی سریعگزارش شده است. بر اساس این جدول قیمت 1جدول که در 
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های این فصل بیشترین اثر تغییرات نرخ ارز در قیمت ۲طور متوسط بعد از دهند و بهتغییرات ارزی می
فصل بعد از تغییرات ارزی بیشترین تاثیرپذیری  ۲٫6شود. البته بخش ساخت)صنعت( نیز بخش ظاهر می

های اقتصادی بخش خدمات بیشترین وقفه را در تغییرات قیمت دارند و زمان را دارند. در بین بخش
های مختلف خدمات نیز این های این بخش تعدیل شوند. البته بین بخشکشد تا قیمتبیشتری طول می

های عمومی، اجتماعی و شخصی ند هتل و رستوران و سایر فعالیتها مانوقفه متفاوت است. در برخی بخش
های دیگر مانند حمل و نقل، آموزش و بهداشت و مددکاری دوره است و در برخی بخش ۲٫7این وقفه 

رسد. در مورد میزان تاثیرپذیری که در این جدول نیز می 5٫۲دوره است و به  4اجتماعی این وقفه بیشتر از 
بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. به عبارت  0٫93شان داده شده است، بخش صنعت با با اثر تجمعی ن

کنند. بعد از بخش صنعت، بخش ها تقریبا به اندازه رشد نرخ ارز افزایش پیدا میدیگر در این بخش قیمت
مل و نقل بیشترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارند. بخش ح 0٫74حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با 

از نرخ ارز دارد، اما این  ای تا بیشترین تاثیرپذیریدوره 4٫6انبارداری و ارتباطات با وجود اینکه وقفه 
های مختلف ها است. از بین بخشاثرپذیری از نظر اندازه بعد از بخش صنعت بیشتر از مابقی بخش

های هتل و پذیرد. بخشز نرخ ارز نمیداری اتاثیرپذیری عمال تاثیر معنی 0٫033اقتصادی بخش آموزش با 
درصد  0٫48تا  0٫45های عمومی، اجتماعی و شخصی بین رستوران، بهداشت و مددکاری و سایر فعالیت

پذیرد. درصد از تغییرات نرخ ارز تاثیر می 0٫55های بخش کشاورزی نیز پذیرند و قیمتاز نرخ ارز تاثیر می
درصد  17تا  15ها نیز بخش حمل و نقل و صنعت با حدود در خصوص اثر همزمان نرخ ارز بر قیمت

های مختلف روند تغییرات اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بخش 6شکل دهند. بیشترین اثر همزمان را نشان می
های مختلف کمتر طور که مشخص است با گذر زمان اثر نرخ ارز در بخشدهد. همانوقفه را نشان می 8تا 

طور مثال بخش صنعت های مختلف با یکدیگر متفاوت است. بهشود ولی پویایی این تغییرات در بخشمی
یشترین اثرپذیری را از تغییرات ارزی دارد در حالی که بخش حمل و نقل در اثر همزمان ب 4و وقفه  1در وقفه 

 پذیرند. بیشترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز می  6و  3های و وقفه
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 های مختلف اقتصادینحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت اقالم بخش : 1جدول 

تعداد  
 اقالم

ضریب 
 اهمیت

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

اثر 
 تجمعی

اثر 
 همزمان

97٫1 ۲1 96 کشاورزی شکار و جنگلداری  549٫0  079٫0  
۲٫47 567 ساخت)صنعت(  6٫۲  93٫0  154٫0  
9٫0 9 هتل و رستوران  7٫۲  479٫0  077٫0  

0٫۲1 ۲0 ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل  6٫4  74٫0  168٫0  
4٫۲ 3 آموزش  ۲٫5  033٫0  01۲٫0  

0٫4 16 بهداشت و مددکاری اجتماعی  4٫4  469٫0  005٫0  
سایر فعالیت های عمومی, اجتماعی 

 و شخصی
7 7٫1  7٫۲  456٫0  046٫0  

 

 
 فصل 8های مختلف درطول های بخش: روند اثر نرخ ارز بر قیمت6شکل 

 بورسیهای نتایج ارزیابی آماری قیمت محصوالت شرکت -5

های ها در خصوص نحوه تاثیرپذیری از نرخ ارز )که با استفاده از پایگاه دادهپس از ارزیابی کلی تمام بخش
های های قیمت محصوالت شرکتشاخص قیمت تولیدکننده صورت گرفت( در ادامه گزارش از پایگاه داده

ها به تغییرات ارزی مت شرکتالعمل قیدر تفاوت عکس های بنگاهبورسی استفاده شده تا بتوان نقش ویژگی
 را مشخص کرد. 

دهد. در بین صنایع با بیشترین تاثیر صنایع با بیشترین و کمترین تاثیرپذیری از نرخ ارز را نشان می ۲جدول 
ذ، ماشین آالت و تجهیزات و الیاف مصنوعی اشاره کرد در حالی که تولید سایر توان به تولید کاغپذیری می

محصوالت غذایی، چاپ و نخ و پارچه تاثیر به مراتب کمتری نسبت به سایر صنایع داشتند. در بخش دیگر 
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حمل  ونقل، انبارداری و ارتباطات اجتماعی و شخصی, سایر فعالیت های عمومی
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ترین واکنش به نمایش در آمده است که در آن صنایع روغن حیوانی این جدول صنایع با کندترین و سریع
العمل را نسبت به تغییرات فصل کندترین عکس 5نباتی، چاپ و تولید، انتقال و توزیع برق با بیش از  و

ای، تولید آهن و فوالد پایه دهند در حالی که صنایعی مانند ساخت نشاسته و محصوالت نشاستهنرخ ارز می
 دهند.  نشان میترین واکنش را و فلزات گرانبها غیر آهن با وقفه کمتر از دو دوره سریع

 صنایعی با کمترین و بیشترین اثرپذیری از تغییرات نرخ ارز: ۲جدول 

 کمترین اثرپذیری از تغییرات نرخ ارز بیشترین اثرپذیری از تغییرات نرخ ارز
 ضریب نام صنعت ضریب نام صنعت

681٫0 محصوالت سیمانی 038٫0 تولید سایر محصوالت غذایی   
859٫0 سیم و کابل عایق 180٫0 چاپ   
9۲3٫0 الیاف مصنوعی 183٫0 نخ و پارچه   

997٫0 آالت و تجهیزاتماشین ۲3۲٫0 پالستیک اولیه و الستیک ترکیبی   
155٫1 ...تولید کاغذ و مقوای موجدار و  ۲7۲٫0 انواع شیشه   

 ارزترین واکنش به تغییرات نرخ کند ترین واکنش به تغییرات نرخ ارزسریع
 تعداد دوره )فصل( نام صنعت تعداد دوره )فصل( نام صنعت

ساخت نشاسته و محصوالت 
6٫1 اینشاسته تولید تایر و بازسازی تایرهای  

1٫4 الستیکی  

7٫1 تولید آهن و فوالد پایه 7٫4 کاشی و سرامیک   
8٫1 فلزات گرانبها غیرآهن 3٫5 تولید انتقال و توزیع نیروی برق   

1٫۲ عایقسیم و کابل  3٫5 چاپ   
3٫۲ سایر ماشین آالت عمومی 6٫5 روغن حیوانی و نباتی   

 

ها مانند صادرات و واردات های مختلف بنگاهدر ادامه این بخش برای اینکه مشخص شود که ویژگی
محوری، مالکیت، نوع کاربرد محصوالت، اندازه و موقعیت مالی شرکت در نحوه اثرگذاری نرخ ارز نقش 

هایی که )از نظر ویژگی مورد شوند و بنگاهبندی میها طبقهخیر، بنگاه ها بر اساس این ویژگیدارند یا 
های محصوالت از نرخ ارز با هم مقایسه ، از نظر تاثیرپذیری قیمت1بررسی( در دو سر طیف قرار دارند

 شوندمی

 هاصادرات محوری و واردات محور بودن شرکت 1-5
هایی است که به طور مستقیم به میزان اثرگذاری ها از ویژگیدرجه صادرات محوری و واردات محوری بنگاه

گذارد. برای این منظور صادرات محوری را از نسبت فروش صادراتی به کل ها تاثیر مینرخ ارز بر قیمت
ه کل نهاده استفاده شده فروش محاسبه کرده و واردات محوری را از شاخص نسبت واردات کاالی نهاده ب

 

و نمونه با دها به عنوان درصااد پایین فیب بنگاه ۴۰درصااد اب باو و  ۴۰شااوندس ساا   ها بر اسااای یو ویژگی تر م تیبرای این کار بنگاه ۱
  شوندسهمدیگر تقایسه تی
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های صادرات محور و شرکت های شاخص معرفی شده را در دو گروه شرکت 5نتیجه مقایسه  3جدول است. 
های صادرات محور اگرچه اثر دهد. بر اساس نتایج این جدول شرکتکمتر متکی به صادرات نشان می

از  دهند و وقفه اثرگذاری در آنها کمترها نسبت به تغییرات ارزی میهمزمان بیشتری نسبت به سایر شرکت
و شاخص بیشترین  91-90ها بعد از شوک ارزی های رشد قیمتها است، اما از منظر شاخصسایر شرکت

های صادرات توان گفت که شرکتها دارند. بنابراین میاثرگذاری  تاثیرپذیری کمتری نسبت به سایر شرکت
ها لعمل قیمتی این شرکتادهند اما میزان عکستری نسبت به تغییرات ارزی نشان میمحور واکنش سریع

رسد که برای دیدن اثر صادرات ها است. از این رو به نظر میبه نرخ ارز بر خالف انتظار کمتر از سایر شرکت
ها کنترل شود. که در  محوری در اثرگذاری نرخ ارز الزم است که درجه وابستگی به واردات نیز در این بنگاه

 این کار صورت گرفته است.  5جدول 

 محوریها بر حسب صادراتهای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 3جدول 
 

آماره آزمون  زیاد-صادرات محور کم -صادرات محور
برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
تعداد  معیارانحراف میانگین 

 مشاهدات
 معیارانحراف میانگین 

01٫0 75۲ اثر همزمان  80٫0  833 11٫0  64٫0  - 84٫۲  
10٫1 817 بیشترین اثرگذاری  06٫1  881 94٫0  96٫0  38٫3  

94٫0 500 اثر تجمعی  39٫۲  577 88٫0  61٫1  46٫0  
وقفه بیشترین اثرگذاری 

 )تعداد فصل(
633 19٫4  ۲8٫۲  653 69٫3  4۲٫۲  81٫3  

ها بعد رشد قیمت
 ۹1-۹0شوک ارزی 

365 00٫1  75٫0  451 91٫0  53٫0  98٫1  

دهد. بر اساس هی با درجه وابستگی زیاد و کم به واردات نشان میها را در بنگاهاثر نرخ ارز بر قیمت  4جدول 
تر های واردات محورها بعد از شوک ارزی شرکتنتایج بر اساس دو شاخص بیشتری اثرگذاری و رشد قیمت

 دهند.های خود را افزایش میبیشتر قیمت
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 ها بر حسب واردات محوریهای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت :4جدول 

آماره  زیاد-واردات محور کم -واردات محور 
آزمون 
برابری 
 میانگین

تعداد  
 مشاهدات

 میانگین
انحراف 

 معیار

تعداد 
مشاهدا

 ت

میانگی
 ن

انحراف 
 معیار

11٫0 775 اثر همزمان  54٫0  813 01٫0  84٫0  88٫۲  
88٫0 808 بیشترین اثرگذاری  89٫0  893 10٫1  09٫1  - 61٫4  

00٫1 586 اثر تجمعی  87٫1  499 8۲٫0  19٫۲  48٫1  
وقفه بیشترین اثرگذاری 

 )تعداد فصل(
658 91٫3  40٫۲  630 93٫3  34٫۲  - 10٫0  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

459 88٫0  51٫0  405 05٫1  74٫0  - 06٫4  

   

ها را در نظر گرفته است یه محوری بنگاهمحوری و هم صادراتبه نوعی به طور همزمان هم واردات 5جدول 
این صورت که شاخص واردات محوری از شاخص صادرات محوری در هر بنگاه کسر شده است. از این رو 

ها به طورکل منابع ارزی بیشتری از مصارف ارزی داشتند و برخی دیگر مصارف ارزی باالتری اهبرخی بنگ
ها العمل قیمتی گروهی از بنگاهتوان گفت که عکسداشتند. بر اساس مقایسه میانگین این دو گروه بنگاه می

نسبت به تغییرات  که مصارف ارزی بیشتری نسبت به منابع ارزی دارند )و یا واردکننده خالص هستند(
هایی خواهد بود که منابع ارزی باالتری نسبت به مصارف ارزی دارند. این ادعا نرخ ارز شدیدتر از بنگاه
تایید « ها بعد از شوک ارزیرشد قیمت»و « اثر تجمعی« »بیشترین اثرگذاری»توسط هر سه شاخص 

توان ادعا کرد که می« شترین اثرگذاریوقفه بی» و « اثر همزمان»شود. در عوض با توجه به دو شاخص می
های واردکننده خالص تر از شرکتهای صادرکننده خالص به تغییرات ارزی سریعسرعت واکنش شرکت

توان گفت که زمانی که صادرات محوری و واردات محوری شرکت ها خواهد بود. بر اساس این جدول می
ها به تغییرات ارزی مشاهده تری از رفتار بنگاهصویر روشنتوان تشود، میرا با همدیگر مدنظر قرار داده می

 کرد. 
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 ها بر حسب خالص وارداتهای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 5جدول 
 

مصارف ارزی بیشتر از منابع  مصارف ارزی کمتر از منابع ارزی
 ارزی

آماره آزمون 
برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
14٫0 550 اثر همزمان  51٫0  664 0۲٫0  85٫0  08٫3  

83٫0 574 بیشترین اثرگذاری  84٫0  731 16٫1  10٫1  - ۲1٫6  
90٫0 418 اثر تجمعی  18٫1  364 13٫1  68٫1  - ۲3٫۲  

وقفه بیشترین اثرگذاری )تعداد 
 فصل(

463 74٫3  45٫۲  494 1۲٫4  30٫۲  - 47٫۲  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

344 88٫0  5۲٫0  ۲9۲ 05٫1  81٫0  - 1۲٫3  

 

 نوع کاربری محصوالت  2-5
تواند نحوه واکنش قیمت به شوک ارزی را تحت تاثیر خود قرار دهند های دیگری که مییکی از ویژگی 

های بورسی به سه گروه کاالهای ماهیت کاربردی محصوالت است. از این رو محصوالت تولیدی شرکت
ت این محصوالت با اند و اثر نرخ ارز بر قیمشده ای تقسیمای و کاالهای واسطهمصرفی، کاالهای سرمایه

نشان داده شده است. بر این اساس اگرچه میانگین  6جدول همدیگر مقایسه شده است که نتایج آن در 
دهد که قیمت کاالهای می ای نسبت به کاالهای مصرفی و واسطه نشانها در کاالهای سرمایهشاخص
دهد اما از آنجا که این تفاوت های دیگر نسبت به تغییرات ارز واکنش نشان میای بیشتر از گروهسرمایه

داری که در این جدول مشاهده توان این ادعا را تایید کرد. اما تنها تفاوت معنیدار نشده است نمیمعنی
اسطه به تغییرات ارزی با وقفه کمتری نسبت به سایر کاالها شود این است که واکنش قیمتی کاالهای ومی

 است. 
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 های مختلف کاالها بر حسب نوع کاربردبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 6جدول 
 

آماره  کاالهای واسطه ایکاالهای سرمایه کاالهای مصرفی
آزمون 
برابری 
 میانگین

آماره 
آزمون 
برابری 
 میانگین

 

اد 
عد

ت
ت

هدا
شا

م
 

ن 
گی

یان
م

 

ف 
حرا

ان
یار

مع
اد  

عد
ت

ت
هدا

شا
م

 

ن 
گی

یان
م

 

ف 
حرا

ان
یار

مع
اد  

عد
ت

ت
هدا

شا
م

 

ن 
گی

یان
م

 

ف 
حرا

ان
یار

مع
 

- 536 اثر همزمان 01٫0  77٫0  154 10٫0  97٫0  1057 05٫0  64٫0  - ۲1٫1  57٫0  
03٫1 579 بیشترین اثرگذاری  04٫1  177 30٫1  ۲0٫1  11۲3 89٫0  93٫0  - 77٫۲  36٫4  

9۲٫0 361 اثر تجمعی  06٫۲  88 88٫0  66٫1  75۲ 79٫0  87٫1  18٫0  48٫0  
وقفه بیشترین 

 اثرگذاری )تعداد فصل(
439 17٫4  33٫۲  1۲0 ۲0٫4  54٫۲  877 73٫3  37٫۲  - 10٫0  94٫1  

ها بعد رشد قیمت
 ۹1-۹0شوک ارزی 

۲65 11٫1  79٫0  65 94٫0  76٫0  590 90٫0  6۲٫0  53٫1  46٫0  

 

 ها محدودیت مالی شرکتوضعیت  ۳-5
تواند های بیرونی از جمله شوک ارزی میگذاری و نحوه واکنش به شوکگیری در خصوص قیمتتصمیم 

هایی که با ها قرار گیرد. لذا این فرضیه قابل آزمون خواهد بود که شرکتتحت تاثیر وضعیت مالی شرکت
ر به افزایش هزینه تمام شده آنها شود، محدودیت مالی شدیدی روبرو هستند، در صورتی که شوکی منج

کنند. برای بررسی این فرضیه برای ها لحاظ میها و با شدت بیشتری آن را در قیمتتر از سایر شرکتسریع
از  نجایاستفاده شده در ا یمال تیاخص محدودهر بنگاه شاخص محدودیت مالی محاسبه شده است. ش

توسط مطالعه  رانیا یاقتصاد یآن برا یهااست که پارامتر( استخراج شده ۲006)1وایتد و وو مطالعه
  ( محاسبه شده است.1395) محمودزاده و همکاران

های خود های با محدودیت مالی شدیدتر قیمتتوان این ادعا را تایید کرد که شرکتنمی 7جدول بر اساس 
اثر «»بیشترین اثرگذاری»های دهند چون میانگین شاخصرا ناشی از شوک مثبت ارزی بیشتر افزایش می

های با محدودیت مالی زیاد و کم تفاوت در دو نمونه بنگاه« 90از شوک رشد قیمت بعد »و « تجمعی
طور های با محدودیت مالی شدید بهدر شرکت« اثر همزمان»داری ندارند. اما با توجه به اینکه معنی
های با محدودیت مالی کم هست و از طرف دیگر وقفه اثرگذاری نرخ ارز در داری بیشتر از شرکتمعنی
توان این ادعا را مطرح داری کمتر است، میهای با محدودیت مالی شدید به طور معنیبنگاههای قیمت

های با محدودیت مالی شدید به واسطه شرایط مالی که دارند تغییرات قیمتی ناشی از شوک کرد که بنگاه
 کنند.ها لحاظ میتر از سایر شرکتارزی را سریع

 ها بر حسب محدودیت مالیهای مختلف بنگاهبندیها در طبقهنرخ ارز بر قیمت اثر: 7جدول 

 

1 Whited & Wu 
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آماره آزمون  های با محدودیت مالی زیادبنگاه های با محدودیت مالی کمبنگاه

برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار

0۲٫0 ۲36 اثر همزمان  5۲٫0  336 17٫0  49٫0  - 35٫3  
87٫0 ۲50 بیشترین اثرگذاری  95٫0  351 86٫0  85٫0  13٫0  

96٫0 174 اثر تجمعی  ۲7٫1  ۲6۲ 97٫0  ۲9٫1  - 07٫0  
وقفه بیشترین اثرگذاری )تعداد 

 فصل(
۲06 44٫4  44٫۲  ۲93 4۲٫3  40٫۲  6۲٫4  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

117 87٫0  46٫0  ۲17 96٫0  56٫0  - 57٫1  

 
 هامالکیت شرکت 5-۴

ها در تواند مطرح شود، اثر مالکیت شرکتهایی که در خصوص نحوه تعدیل قیمت مییکی از فرضیه
هایی که عمدتا تحت نظر نهادهای دولتی قرار دارند به واسطه گذاری خواهد بود. شرکترفتارهای قیمت

ها قیمت خود را افزایش از سایر بنگاه نظارت و قوانینی که در خصوص قیمت باید رعایت کنند کمتر
های واردات محور بر حسب اینکه سهامدار دولتی دارند یا خیر بنگاه 8ل جدودهند. به این منظور درمی

توان گفت که بر اساس هر سه ها در این دو گروه میتقسیم شده اند. بر اساس مقایسه میانگین شاخص
دهد )یعنی سه شاخص بیشترین اثرگذاری، شاخصی که اندازه تغییرات قیمت ناشی از نرخ ارز را نشان می

های غیردولتی افزایش قیمت بیشتری نسبت ( بنگاه91-90ها بعد از شوک ارزی رشد قیمتاثرتجمعی و 
توان گفت داری دو شاخص از سه شاخص تایید شده است. لذا میاند. البته معنیهای دولتی داشتهبه بنگاه

 ها از تغییرات ارزی خواهد داشت. داری بر  میزان تغییرات قیمتکه مالکیت اثر معنی

  ها بر حسب مالکیت دولتیهای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 8ل جدو
های غیردولتی بنگاه

 محورواردات
دار دولتی  و های با سهامبنگاه

آماره آزمون  واردات محور
 برابری میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین

 معیار
0۲٫0 4۲۲ اثر همزمان  86٫0  ۲3۲ 09٫0  84٫0  - 00٫1  

۲1٫1 456 بیشترین اثرگذاری  11٫1  ۲65 10٫1  10٫1  31٫1  
۲6٫1 ۲41 اثر تجمعی  7۲٫1  1۲3 88٫0  58٫1  14٫۲  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
05٫4 331 )تعداد فصل(  31٫۲  163 ۲6٫4  ۲8٫۲  - 98٫0  

ها بعد شوک رشد قیمت
11٫1 185 ۹1-۹0ارزی   84٫0  101 94٫0  77٫0  70٫1  
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 هااندازه شرکت 5-5

ها است. ها و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد اندازه بنگاهتواند رابطه قیمتها که میشاخص دیگر از بنگاه
های بزرگ به واسطه دسترسی آسان به منابع مالی، توان این فرضیه را اینگونه مطرح کرد که بنگاهمی

ذاری آنها وجود دارد رشد قیمت گزنی باالتر در معامالت و نظارت بیشتری که بر روی قیمتقدرت چانه
با تقسیم تمام  9جدول خواهد داشت. این فرضیه در  های کوچکناشی از شوک ارزی کمتری نسبت به بنگاه

رار گرفته است. بر اساس نتایج گزارش شده است جدول های بزرگ و کوچک مورد آزمون قها به بنگاهبنگاه
های کنند در شرکتگیری میسه شاخص از دو شاخصی که میزان تاثیرپذیری قیمت از نرخ ارز را اندازه

توان تایید کرد که های بزرگ هستند. به عبارت دیگر میداری بزرگتر از شرکتکوچک به طور معنی
دهند. برای اینکه از صحت این های بزرگ افزایش میا بیشتر از بنگاههای خود رهای کوچک قیمتبنگاه

های واردات محور انجام شده است. به نتیجه اطمینان حاصل شود، این آزمون و مقایسه در بین بنگاه
های کوچک و بزرگ تقسیم شدند و میانگین های واردات محور به دو دسته بنگاهعبارت دیگر بنگاه

های این آمده است. خروجی 10دو گروه با هم مقایسه شده است که نتایج آن در جدول ها در این شاخص
های کوچکتر واکنش قیمتی بزرگتری را با قدرت بیشتری تکرار کرده است. یعنی بنگاه 9جدول جدول نتایج 

های با توجه به اینکه وقفه اثرگذاری نرخ ارز در بین بنگاه 10جدول به تغییرات ارزی دارند. به عالوه در 
توان نتیجه این بخش را اینگونه تکمیل کرد های بزرگ است میداری پایینتر از بنگاهکوچک به طور معنی

تر ها نسبت به تغییرات ارز سریعپذیرند بلکه این بنگاههای کوچک اثر بیشتری میکه نه تنها قیمت بنگاه
 دهند.واکنش نشان می

  ها بر حسب اندازه بنگاههای مختلف بنگاهبندیطبقهها در اثر نرخ ارز بر قیمت: 9جدول 
آماره آزمون  های بزرگبنگاه های کوچکبنگاه

برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
01٫0 506 اثر همزمان  85٫0  807 09٫0  58٫0  - 80٫1  

09٫1 560 بیشترین اثرگذاری  11٫1  843 91٫0  90٫0  03٫3  
9۲٫0 315 اثر تجمعی  67٫1  566 04٫1  45٫1  - 09٫1  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

406 95٫3  33٫۲  659 78٫3  41٫۲  14٫1  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

 ۲76 10٫1  86٫0  459 94٫0  51٫0  79٫۲  
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  محور(های وارداتها بر حسب اندازه بنگاه )بین بنگاههای مختلف بنگاهبندیها در طبقهقیمتاثر نرخ ارز بر : 10جدول 
آماره آزمون  واردات محور -های بزرگبنگاه واردات محور -های کوچکبنگاه

برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
08٫0 ۲55 همزماناثر   99٫0  ۲80 05٫0  68٫0  39٫0  

۲1٫1 ۲90 بیشترین اثرگذاری  ۲۲٫1  ۲97 93٫0  96٫0  05٫3  
00٫1 149 اثر تجمعی  77٫1  168 95٫0  37٫1  ۲6٫0  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

196 6۲٫3  36٫۲  ۲09 13٫4  38٫۲  - 15٫۲  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

134 ۲5٫1  06٫1  1۲7 95٫0  53٫0  9۲٫۲  

 

 نوع ارز مورد استفاده 6-5 

کنند که با چه ارز یا ارزهای خارجی صادرات و اعالم میهای خود در هر  دوره های بورسی در گزارشبنگاه
کنند نسبت هایی که به طور مثال با دالر کار میآیا شرکت توان بررسی کرد کهدهند. مییا واردات انجام می

العمل قیمتی متفاوتی نسبت به شوک ارز کنند، عکسهایی که با سایر ارزها مانند یورو کار میبه شرکت
ها بر این دهد که طبقه بندی این گروهها را در دو گروه نشان میمیانگین شاخص  11جدول خیر. دارند یا 

اساس بوده است که بنگاه در فروش صادراتی فقط از دالر استفاده کرده و یا از سایر ارزها استفاده کرده 
خص ) شان غیردالری بوده  بر اساس دو شاخص از سه شاهایی که درآمدهای ارزیاست. بنابراین بنگاه

داری واکنش قیمتی بیشتری نسبت به سایر طور معنیکنند( بهها را سنجش میکه اندازه واکنش قیمت
رج ارزی پرداخته است و به صورت مشابهی به ارز مربوط به مخا 1۲جدول ها با درآمد دالری دارند. بنگاه
اند ها را بر حسب اینکه مخارج ارزی آنها فقط دالری بوده است یا از ارزهای دیگر هم استفاده کردهبنگاه
هایی که مخارج ارزی آنها دالری است افزایش توان گفت که بنگاهبندی کرده است. بر اساس نتایج میطبقه

آنها غیر دالری و مخارج  هایی که درآمد ارزیدر مجموع بنگاهقیمت بیشتری ناشی از تغییرات ارزی دارند. 
 دهند. های دیگر نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان میارزی آنها دالری است، بیشتر از بنگاه

ها چه در ها مطرح است این است که برخی از بنگاهنکته دیگری که در خصوص نوع ارز مورد استفاده بنگاه
ها هستند که به هر دلیلی در کنند در حالی که برخی شرکتر واردات از یک ارز استفاده میصادرات و چه د

با این معیار )استفاده از یک ارز یا  13جدول کنند. در مبادالت تجاری خود از چند ارز خارجی استفاده می
ها را در این دو گروه با یکدیگر مقایسه کرده است. ها را به دو گروه تقسیم کرده و شاخصچند ارز( بنگاه
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توان استفاده از یک دهند نمیها تفاوت در یک جهت را نشان نمیکه شاخصبر اساس نتایج با توجه به این
 1تغییرات ارز موثر دانست. یا چند ارز را در واکنش به 

  کنندمی ها بر حسب نوع ارزی که در صادرات استفادههای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 11جدول 
درآمد ارزی صادراتی آنها هایی بنگاه

 بر حسب دالر بوده است
درآمد ارزی صادراتی هایی بنگاه

 غیردالری بوده استآنها 
آماره 

آزمون 
برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
03٫0 851 اثر همزمان  67٫0  798 04٫0  76٫0  - 15٫0  

91٫0 913 بیشترین اثرگذاری  97٫0  847 11٫1  05٫1  - 18٫4  
70٫0 630 اثر تجمعی  87٫1  495 07٫1  13٫۲  - 98٫۲  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

730 91٫3  43٫۲  61۲ 07٫4  30٫۲  - 17٫1  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

507 98٫0  64٫0  375 9۲٫0  6۲٫0  51٫1  

 

  کنندمی واردات استفادهها بر حسب نوع ارزی که در های مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 1۲جدول 
ی دالر مخارج ارزی آنهاهایی بنگاه

 است
 مخارج ارزی آنهاهایی بنگاه

 ی استدالرغیر
آماره 

آزمون 
برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
0۲٫0 4۲9 اثر همزمان  74٫0  1186 06٫0  69٫0  - 0۲٫1  

06٫1 450 بیشترین اثرگذاری  03٫1  1۲69 96٫0  98٫0  89٫1  
80٫0 300 اثر تجمعی  16٫۲  810 95٫0  95٫1  - 07٫1  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

369 0۲٫4  3۲٫۲  940 97٫3  39٫۲  31٫0  

ها بعد شوک ارزی رشد قیمت
۹0-۹1 

۲05 06٫1  53٫0  640 9۲٫0  67٫0  98٫۲  

 

 

متغیرها نیز  اثر آنها به واکنش ارزی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن گزارش شششششده اسششششت. اثر برخی دیگر از عالوه بر متغیرهایی که 1
رز ترجیحی ادار نبوده است گزارش نشده است. یکی از این متغیرها دسترسی به نرخ مورد بررسی قرار گرفت که بدلیل اینکه اثر آنها معنی

تند وجود هایی که در اولویت تخصیص ارز وارداتی قرار داشتند و آنهایی که نداشداری بین شرکتمعنی بود. بر اساس نتایج آماری تفاوت
 نداشت. 
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  کنندمی ها بر حسب تعداد ارزی که در مبادالت استفادههای مختلف بنگاهبندیها در طبقهاثر نرخ ارز بر قیمت: 13جدول 
آماره آزمون  استفاده از چند ارز در مبادالت استفاده از یک ارز در مبادالت

برابری 
 میانگین

 
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
تعداد 

 مشاهدات
انحراف  میانگین 

 معیار
0۲٫0 637 اثر همزمان  71٫0  4۲5 07٫0  64٫0  - ۲1٫1  

00٫1 679 بیشترین اثرگذاری  99٫0  443 04٫1  97٫0  - 76٫0  
74٫0 444 اثر تجمعی  96٫1  ۲60 16٫1  3۲٫۲  - 49٫۲  

وقفه بیشترین اثرگذاری 
 )تعداد فصل(

539 99٫3  30٫۲  ۲97 10٫4  ۲9٫۲  - 66٫0  

 ها بعد شوکرشد قیمت
 ۹1-۹0ارزی 

348 05٫1  71٫0  193 89٫0  50٫0  98٫۲  

 
 بندیخالصه و جمع -6

های گذشته به واسطه نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد ایران از آن جهت حائز اهمیت است که در سال
عنوان متغیری ها بهایم. قیمتهای ارزی در اقتصاد ایران بودهها در این حوزه شاهد جهشگذاریسیاست

ی ارزی را به اقتصاد داخلی منتقل هاپذیرند و اثرات شوکهستند که بیشترین تاثیر را از تغییرات نرخ ارز می
تواند شناخت ما را در خصوص نحوه گیرد میها چگونه تحت تاثیر نرخ ارز قرار میکنند. لذا اینکه قیمتمی

ها ای که در این گزارش به آن پرداخته شده این است که همه قیمتاثرگذاری شوک ارزی کامل کند. نکته
العمل دهند و عکسشخص نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان نمیبه یک اندازه و در یک بازه زمانی م

 های مختلف ناشی از شوک ارزی متفاوت است. قیمتی محصوالت و شرکت

ها ناشی از العمل قیمتتواند تفاوت در عکسدر این مطالعه به این پرداخته شده است که چه عواملی می
العمل قیمتی به تغییرات ارزی از دو بعد اندازه )یا شدت( کستغییرات ارزی را توضیح دهد. به این منظور ع

 العمل مورد تحلیل ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور از دو پایگاه دادهالعمل و سرعت عکسعکس
قلم کاال که توسط  ۲369های بورسی که شامل قیمت محصوالت شرکت استفاده شده است. اول پایگاه داده

 انتشار پیدا کرده است و دوم پایگاه داده 1397تا   1384بورسی و فرابورسی در بازه زمانی های شرکت 355
( است. برای ارزیابی شدت اثرگذاری PPIقلم کاال و خدمت مربوط به شاخص قیمتی تولیدکننده ) 734شامل 
ها بعد شد قیمتر»و « بیشترین اثرگذاری«»اثر تجمعی»ها از نرخ ارز برای هر قلم کاال سه شاخص قیمت

« اثر همزمان»العمل نیز با دو شاخص محاسبه شده است. همچنین سرعت عکس« 91-90از شوک ارزی 
 گیری شده است. اندازه« وقفه بیشترین اثرگذاری»و 

 ۲٫6و  1٫97به ترتیب بخش ساخت)صنعت( و  یبخش کشاورز یهامتیقوقفه اثرگذاری نرخ ارز بر روی 
دهند در حالی که  در العمل سریعتری به تغییرات ارزی نشان میها عکسخشاست که نسبت به سایر ب
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 5٫۲دوره است و به  4از  شتریوقفه ب نیا یاجتماع یحمل و نقل، آموزش و بهداشت و مددکار برخی بخش
 .رسدیم زین

در  گریدداشته است. به عبارت از نرخ ارز را  یریرپذیتاث نیشتربی 0٫93با ضریب اثر تجمعی بخش صنعت 
. بعد از بخش صنعت، بخش حمل کنندیم دایپ شیبه اندازه رشد نرخ ارز افزا بایتقر هامتیبخش ق نیا

مختلف  یهابخش نیرا از نرخ ارز دارند. از ب یریرپذیتاث نیشتریب 0٫74و ارتباطات با  یونقل، انباردار
هتل و  یها. بخشردیپذینرخ ارز نم از یداریمعن ریعمال تاث یریرپذیتاث 0٫033بخش آموزش با  یاقتصاد

درصد  0٫48تا  0٫45 نیب یو شخص یاجتماع ،یعموم یهاتیفعال ریو سا یرستوران، بهداشت و مددکار
 .ردیپذیم ریتاث ارزنرخ  راتییدرصد از تغ 0٫55 زین یبخش کشاورز یهامتیو ق رندیپذیم ریاز نرخ ارز تاث

ها به شوک ارزی موثر بوده است یا خیر العمل متفاوت قیمتدر عکس هاهای بنگاهبرای آزمون اینکه ویژگی
شود. بر های آنها با یکدیگر مقایسه میتقسیم شده و شاخص ها بر حسب ویژگی مدنظر به دو گروهبنگاه

اساس نتایج واردات محوری، بیشتر بودن مصارف ارزی از منابع ارزی و معیار بودن دالر در خریدهای 
ها از تغییرت ارزی شده و مالکیت دولتی، های آن شرکتها باعث افزایش تاثیرپذیری قیمتشرکت وارداتی در

ها از نرخ ارز را های صادراتی اثرپذیری قیمتها و معیار قرار دادن دالر برای فروشبزرگتر بودن شرکت
االی واسطه )در مقابل تر، با محدودیت مالی باال، تولیدکننده کهای کوچکدهد. همچنین بنگاهکاهش می

شان است هایی که منابع ارزی آنها بیشتر از مصارف ارزیای( و بنگاهکاالهای نهایی مصرفی و سرمایه
 دهند.تر افزایش میشان را نسبت رشد نرخ ارز سریعهایقیمت
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 های بورسیهای محصوالت شرکت: خالصه نتایج مربوط به قیمت14جدول 

 های بنگاهویژگی
العمل شدت عکس

قیمتی به تغییرات 
 ارزی

العمل سرعت عکس
قیمتی به تغییرات 

 ارزی

جدول 
 مربوطه

 3جدول    واردات محوری

 4جدول    صادرات محوری

 5جدول    مصارف ارزی بیشتر از منابع ارزی

کاالهای واسطه نسبت به کاالهای 
 نهایی

 6جدول   

 7جدول    محدودیت مالی

 9و  8جدول    مالکیت دولتی

 10جدول    ترهای بزرگبنگاه

 11جدول    منابع ارزی بر حسب دالر

 1۲جدول    مصارف ارزی بر حسب دالر

 13جدول    استفاده از یک ارز خارجی
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 منابع و مآخذ -۷
،مطالعه رانیگذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ا راتییتغ( 1395زاده سیدعلی )ابراهیمی سجاد، مدنی -

 .170تا  147 صص 18شماره اقتصاد کاربردی ایران، 
سال نهم، شماره ، گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران (1395ارباب افضلی محمد، ابراهیمی ایلناز ) -

 .5۲-۲9، صص  ۲7های پولی و بانکی، شماره پژوهش -۲9صص  ۲7
  متینرخ ارز بر تورم ق یاثرگذار ندیفرآ یبررس»(، 1386محمد ) ،یو اخبار خوشبخت، آمنه -

 .51-8۲صص ،یپژوهشنامه اقتصاد ،«رانیکننده و واردات در ا-مصرف

( عبور نرخ ارز و رابطه آن با 1385شجری هوشنگ، طیبی سیدکمال و جالئی سیدعبدالمجید ) -
-153های فازی عصبی، صصسیستم به روشهای پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران سیاست

179. 

اثر  لیتحل( 1394)حسن  دیسی نیملک حس،  یمهد یزدان، ی جهیخد ینصراله،  لیکم دیس یبیط -
، صفحه 63، شماره ۲0دوره های اقتصاد ایران، ، پژوهش(1370-1391) رانیعبور نرخ ارز بر تورم در ا

1-36. 
ها ز : مورد مطالعه اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست( عبور نرخ ار1394زاده روشن یوسف )عیسی -

 .106-89، ص 10راهبردی و کالن، سال سوم شماره 
نقش  نییبنگاه، تب یمال تیمحدود یریگ( اندازه1395مسعود) یلیفرهاد و ن یلین نه،یمحمودزاده ام -

 .100-75صفحه ، 1، شماره 1۲(، دوره دیاقتصاد )نامه مف یهااستیدوره گردش نقد، مطالعات و س

پژوهشنامه ، گذر نرخ ارز در اقتصاد ايران یبررس (1387) نایپور م یرضا, سبحان یمحسن یموسو -
 .149تا صفحه  1۲9( ; از صفحه ی)ويژه نامه طرح تعديل اقتصاد 4شماره   ی،اقتصاد

- Amiti, M., Itskhoki, O., & Konings, J. (2014). Importers, exporters, and exchange rate 

disconnect. American Economic Review, 104(7), 1942-78. 

- Berger, D., & Vavra, J. S. (2013). Volatility and Pass-through (No. w19651). National 

Bureau of Economic Research. 

- Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import 

prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690. 

- Choudhri, Ehsan U.; Hakura, Dalia S.(2006)" Exchange rate pass-through to domestic 

prices : does the inflationary environment matter?"Journal of international money and 

finance. Vol. 25.2006, 4, p. 614-639. 

- Devereux, M. B., & Engel, C. (2002). Exchange rate pass-through, exchange rate 

volatility, and exchange rate disconnect. Journal of Monetary economics,49(5), 913-

940. 
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- Froot, K. A., & Klemperer, P. D. (1989). Exchange rate pass-through when market 

share matters, The American Economic Review, Vol. 79, No. 4 (Sep., 1989), pp. 637-

654. 

- Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass-hrough. 

International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338 

- Smets, F., & Wouters, R. (2002). Openness, imperfect exchange rate pass-through and 

monetary policy. Journal of monetary Economics, 49(5), 947-981. 

- Strasser, G. (2013). Exchange rate pass-through and credit constraints. Journal of 

Monetary Economics, 60(1), 25-38. 
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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 سجاد ابراهیمی MBRI- RR -98003 خرد یهابر اساس داده یلی:تحلهایمتنرخ ارز بر ق ینحوه اثرگذار

 لیال محرابی MBRI- TR -98002 2018 سال در جهان اسالمی مالی موسسات برترین

درباره  یاسالم یموسسات مال یو حسابرس یسازمان حسابدار یاستاندارد شرع

 گذارییهصکوک سرما
MBRI- RR -98001 رسول خوانساری، فرشته مالکریمی 
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  MBRI- CR -97013 های پرداختچکیده سیاستی هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام

 زینب بیابانی MBRI- PP -97012 مالی کشورورشکستگی بانکی و جایگاه نظام گزیر در ثبات 

 لیال محرابی MBRI- RR -97011 های اسالمی در جهانوضعیت بانک

 رسول خوانساری MBRI- PP -97010 مالی ثبات در آن نقش و ایران در ارزی صکوک انتشار هایبایسته

 سعید بیات، وهاب قلیچ MBRI- PP -97009 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات

های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم گذاری صندوقنقش و اثر

 گیری مقام ناظر احتیاطیشکل
MBRI- PP -97008 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی 

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PP -97007 اسالمی چهارچوب در جایگزین ابزارهای طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب

 مهدی هادیان MBRI- PP -97006 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری

 ژاله زارعی MBRI- PP -97005 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -97004 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 

  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی تولید و قیمت خرد هایداده
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر
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های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت
IFRS 

MBRI- PN -96014 هادی حیدری و ایمان نوربخش 

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکنامه دست

ویکم سلسله گزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 های بانکداری و مالی اسالمیبررسی پژوهش های نقد ونشست
MBRI- SR -96011  

تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این 

 ناترازی
MBRI-WP-96010  زمان زادهاحمد بدری، حمید 

گزارش تفصیلی  :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست مجلسه بیست
MBRI-SR-96009  

گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشستنوزدهم 
MBRI-SR-96008  

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 امینه محمودزادهسجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده،  MBRI-PN-96005 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293578&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293578&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293555&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293402&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293385&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293374&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283307&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283267&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهظرفیت تأمین واکاوی

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
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 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی االجرای بانکهای مالی الزمورتص

 مسالمت آمیز؟
MBRI-RR-95007  کارگروه مطالعاتیIFRS در صنعت بانکداری 

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 IFRSهمگرا با 
MBRI-PP-95002 احمد بدری 

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، سرمایه هایصورت عملکرد سپرده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 همگرا با

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283239&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=273087&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272724&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272713&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272699&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272699&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272699&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272687&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272658&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272525&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272525&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 یکوپیر پائولو بنینو، سالواتور نیست MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 ایرانهای تورم و رشد اقتصادی در تحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمدنیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی  MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)زیست ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

 هادی حیدری MBRI-PN-93018 هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی
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 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای 

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و پیش

 خدمات
MBRI-WP-93007 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی 

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

 رسول خوانساری  MBRI-PP-93002 بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 مریم همتی MBRI-9228 بانک مرکزیضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی 

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت 

 اقتصادسنجی
MBRI-9226 حامد عادلی نیک 

( و ارزیابی 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 آن به عنوان سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )سالمت بانکی، در بانکهای ارزیابی شاخص

گذاری انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 در اقتصاد جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

های وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 ایرانی(
MBRI-9220 وهاب قلیچ، لیال محرابی 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 در ترازوی عدالتمالیات تورمی 

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

شده در بورس اوراق بهادار های صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهلیل عاملی نسبتتح

 تهران
MBRI-9214 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی 

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های کرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی عمل

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو( بسترهای

ز حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه 

 زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 بانکداری اسالمی
MBRI-9204 لیال محرابی 
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های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری مدیریت ریسک در بانک

 اسالمی
MBRI-9203 رسول خوانساری 

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 

 بانکداری و مالی اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 بانکداری و مالی اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی 

 در ایران
MBRI-9107 زهرا خوشنود 

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 جمیمهدی من MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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