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 خزنده در کریدور تحت نظام ارزی مدیریت نرخ ارز

 1زادهحمید زمان

  2علی بهادر 

 3حسین باستانزاد 

 4حسین توکلیان

 دهیچک

 محافل در ها،دوره همه در و بوده کشااور اقتصاااد ساایاسااتاناران عمده هایچالش از یکی همواره ایران اقتصاااد در ارز نرخ مدیریت

 و رزا بازار در مداخله هایشیوه ارز، نرخ تعیین نحوه ،ارزی نظام حول برانایزی چالش مباحث ایران اقتصاد سایاستاناری  و آکادمیک

 در را متضاااد حتی و متفاوت تغییرات از ایمجموعه زمانی، هر در ارز نرخ تغییر. اساات بوده جریان در حوزه این در سااازگار مقررات

 با. هدد قرار منفی یا مثبت تأثیر تحت را کشااور اقتصاااد عملکرد تواندمی آن برآیند که دارد همراه به اقتصاااد داخلی و خارجی بخش

 رایطش در امر این. دارد باالیی بسایار  اهمیت ارز نرخ مدیریت ایران، اقتصااد  عملکرد برای ارز نرخ تعیین گساترده  پیامدهای به توجه

 یط چندنرخی ارزی نظام به بازگشت و غیررسمی بازار در ارز نرخ گسترده نوسانات و هاجهش از پس بخصوص کشاور،  اقتصااد  فعلی

 ارز رخن مدیریت مورد در ایران اقتصاد سیاستاناران اکنون که مهمی مسئله. است یافته نیز بیشتری اهمیت 1392ااا1390های سال

 مقاله پنیرد. صااورت چارچوبی چه در باید ارز نرخ مدیریت ،1393 سااال ویژه به رو پیش هایسااال در که اساات این اندمواجه آن با

 عملی اجرای گیردمی نتیجه و دهدمی پیشاانهاد ایران اقتصاااد برای را آن اجرای سااازوکارهای و کریدور در خزنده ارزی نظام حاضاار

 ایران اقتصاااد عملکرد برای مثبتی پیامدهای و بخشاادمی بهبود بلندمدت و مدتکوتاه در را ارز بازار مدیریت سااازوکاری، چنین

 .دربردارد

 

 

 

  

                                                           
 یو بانک یپژوهشکده پول ی و ارزی،استادیار گروه پول - 1

 یو بانک یپژوهشکده پول ،سازیمدلگروه  کارشناس ارشد پژوهشی، - 2

 یو بانک یپژوهشکده پول ،ی و ارزیپولگروه  کارشناس ارشد پژوهشی، - 3

 یو بانک یپژوهشکده پول ،ی و ارزیپولگروه  کارشناس ارشد پژوهشی،- 4
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 مقدمه .1

 تواندمی آن برآیند که دارد همراه به اقتصاااد داخلی و خارجی بخش در را متضاااد حتی و متفاوت تغییرات از ایمجموعه ارز نرخ تغییر

ت وضعی آن تبع به و واردات و صاادرات  در مؤثری نقش طرف یک از ارز نرخ. دهد قرار منفی یا مثبت تأثیر تحت را کشاور  اقتصااد  عملکرد

 ربراب در داخلی تولیدکنندگان رقابتی دیار قدرت طرف از و دارد کشااور هایپرداخت تراز مالی مبادالت نیز و جاری حسااا  تراز تعادلی

 ارز نرخ تعیین. دهدمی قرار تأثیر تحت را اشااتغال و تولید گناری،ساارمایه میزان آن تبع به و خارجی و داخلی بازارهای در خارجی رقبای

 و هاهشج از پس بخصوص کشور، اقتصاد فعلی شرایط در. باشد مؤثر نیز تورم نرخ آن تبع به و هاقیمت عمومی ساح   بر تواندیم همچنین

 اهمیتی از ارز نرخ مدیریت ،1392اااا1390های سال طی نرخیچند ارزی نظام به بازگشت و غیررسمی بازار در ارز نرخ گساترده  نوساانات 

 هایالس در که است این ارز نرخ مدیریت مورد در ایران اقتصاد سیاستاناران مهم مسائله . اسات  برخوردار اقتصااد  عملکرد در کنندهتعیین

   پنیرد. صورت چارچوبی چه در باید ارز نرخ مدیریت رو، پیش

رویکرد مناسب برای مدیریت  یبه چارچو  جدید، سیاست پول اسات برای پاس  به این سؤال که در دوران گنار  تالشای  مقاله، این

زا بودن نرخ ارز حقیقی، این مقاله به دنبال تعیین نرخ ارز نیسااات بلکه بر مدیریت در اقتصااااد ایران نیسااات. با توجه به درون نرخ ارز

اختصاص  ایران اقتصاد در ارز نرخ بر مؤثر عواملبه  ، قسامت دوم این مقاله اول قسامت  پس از بیان مقدمه در ارز تأکید دارد. نوساانات 

 چارچو  چهارم به تبیین بخش و گیردمی قرار بررساای مورد مختصاار صااورت به ایران در ارزی نظام اجرای سااوم بخش در. دارد

 و بندیجمع به پنجم بخش نهایت در. پردازدمی ایران اقتصاااد در آن از ناشاای پیامدهای و الزامات ارز، نرخ مدیریت برای پیشاانهادی

 اختصاص یافته است. گیرینتیجه

 ایران اقتصاد در ارز نرخ بر مؤثر عوامل. 2

 ح س با یک به یک و مساتقیم  ایاسامی رابحه  ارز نرخ شارایط،  ساایر  ثبات فرض به و بلندمدت در خرید، قدرت برابری رویکرد اسااس  بر

 در ارز نرخ رشااد دیار عبارت به. دارد خارجی هایقیمت عمومی سااح  با یک به یک و معکوس ایرابحه و داخلی هایقیمت عمومی

 .  دارد خارجی و داخلی تورم نرخ تفاوت با یک به یک و مستقیم ایرابحه شرایط، سایر ثبات فرض به و بلندمدت

. است( خارجی و داخلی) اقتصااد  اسامی  و حقیقی بخش تحوالت از بسایاری  حاصال  خود( خارج و داخل در) هاقیمت عمومی ساح   روند

 و یناینقد ،پول حجم تغییرات) اساامی بخش تحوالت کنار در ،(تولید سااح  و جمعیت تکنولوژی، ،وریبهره تغییرات) حقیقی بخش تحوالت

 و داخلی هایقیمت عمومی سااح  از اساامی ارز نرخ پنیریتأثیر بنابراین. شااودمی منعکس هاقیمت عمومی سااح  در نهایت در ،(اعتبارات

 .  است خارج و داخل در اقتصاد اسمی و حقیقی تحوالت از بسیاری برآیند از اسمی ارز نرخ پنیریتأثیر واقع در خارجی،
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 یک صاارفاً خارجی، و داخلی هایقیمت عمومی سااح  تحوالت از اساامی ارز نرخ پنیریتأثیر خرید، قدرت برابری نظریه اساااس بر

 ابحهر بر مبتنی روند مساایر در ارز نرخ حرکت واقع در. اساات تأثیربی حقیقی ارز نرخ بر هاقیمت تحوالت و اساات اساامی پنیریتأثیر

 رایب الزامی هیچ واقعیت در که است حالی در این. باشدمی ثابت ،زمان طی حقیقی ارز نرخ که معناست بدین عمالً خرید، قدرت برابری

 و دهگستر انحرافات حقیقی ارز نرخ که دهدمی نشاان  نیز ایران اقتصااد  تاریخی تجربه. ندارد وجود زمان طی حقیقی ارز نرخ بودنثابت

 (.1 نمودار) است داشته خرید قدرت برابری روند از مدتی طوالنی

 ملهج از. ندمؤثر نیز حقیقی ارز نرخ بر اسمی، ارز نرخ بر گناریتأثیر بر عالوه که دارند وجود دیاری بنیادی عوامل مجموعه واقع در

 جریانات، تجاری و مالی ی،پول هایساایاساات شااامل کالن اقتصاااد هایساایاسااتی مانند موارد به توانمی ایران اقتصاااد در عوامل این

 تغییر، 1(ساموئلسون اااا السااب اثر) کشورها سایر به نسبت بخشی بین نسبی وریبهره شکاف، دیتول به یگنارهیسارما  نسابت ، سارمایه 

 .نمود اشاره نفتی درآمدهایو  سیاسی شرایط، هادارایی بازار در بازیسفته و انتظارات ،مبادله رابحه

 اسمی از روند برابری قدرت خرید انحراف نرخ ارز  -1نمودار 

 

 محاسبه شده است. 1375توضی : روند مبتنی بر برابری قدرت خرید بر مبنای سال پایه 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده

 

 و تولید سح  تغییر از ناشی نفتی درآمدهای تغییر تردید بدون اما اسات،  منکور عوامل مجموعه تأثیر تحت ارز حقیقی نرخ اینکه با

. ودشمی محسو  خرید قدرت برابری روند از اسمی ارز نرخ انحراف و ایران اقتصاد در حقیقی ارز نرخ تغییر عامل ترینمهم ،نفت قیمت

 عین در. است بوده باال همواره گنشته، دهه 4 در ایران صادرات کل در نفت سهم که دهدمی نشان کشاور  خارجی تجارت آمار بررسای 

 یحقیق درآمدهای با معکوس رابحه حقیقی ارز نرخ که بیانار این اساات نیز نفت حقیقی درآمدهای و حقیقی ارز نرخ حرکت روند حال

                                                           
 (1964( و ساموئلسون )1964رجوع کنید به: باالسا ) -1

 



 
 

4 

 

 یافته کاهش حقیقی ارز نرخ اساات، افزایش حال در نفت حقیقی درآمدهای که زمانی واقع در(. 2 نمودار) دارد ایران اقتصاااد در نفت

 نرخ از اساامی ارز نرخ رفتن فراتر و حقیقی ارز نرخ افزایش به نفت، حقیقی درآمدهای کاهش مقابل در ،(1380 و 1350 هایدهه)

 (. 1390 دهه ابتدای و 1360 دهه) است شده منتهی خرید قدرت برابری

 

 ایران اقتصاد در ارزی نظام اجرای . 3

 :دنمو تقسیم دوره شش به توانمی را ایران اقتصاد در آنها اجرای نحوه و ارزی هاینظام مختلف هایدوره تاریخی، بررسی یک مبنای بر

 (1357-1335) محکم تثبیتی ارزی نظام موفق حاکمیت -

  (1370-1357) ارزی هایبحران و ثباتیبی با همراه تثبیتی ارزی نظام ناموفق حاکمیت -

 (1372-1371ارز ) نسبی ثبات با همراه شدهمدیریت شناور ارزی نظام به انتقال برای تالش -

 (1380-1373) ارزی هایبحران و ثباتیبی با همراه تثبیتی ارزی نظام ناموفق حاکمیت -

 (0931-1831ارزی ) ثبات با همراه 1شدهمدیریت شناور به تثبیتی ارزی نظام موفق انتقال -

 (1392-1389ارزی ) بحران با همراه چندنرخی ارزی نظام بازگشت -

 

  

                                                           
شده نزدیک باشد، به نظام ارزی تثبیتی نزدیک بوده و عامل اصلی موفقیت آن در این دوره، روند صعودی بیش از آنکه به نظام ارزی شناور مدیریت البته در این دوره نظام ارزی -1

 .درآمدهای نفتی بوده است
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 :نمایدمی آشکار را مهم موضوع چهار خود، تاریخی سیر در ایران اقتصاد بر حاکم ارزی نظام بررسی

-1381و  1372-1371دوره  دو طی و تنها بوده تثبیتی ارزی نظام عموماً رساامی، ارز نظام اخیر، دهه پنج طی ایران اقتصاااد در .1

 .است حاکم بوده شدهمدیریت شناور ارزی نظام 1390

 

 و نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران روند درآمدهای حقیقی نفت -2نمودار 

 
 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. 1392توضیح: سال 

 

 این رد ایران اقتصاد و نبوده حاکم نرخیتک ارزی نظام اخیر، دهه پنج طی ایران اقتصاد تاریخی تجربه از طوالنی نسابتاً  دوره در .2

 . (3)نمودار  استداشته  غیررسمی و رسمی ارز نرخ دو حداقل هادوره

 20 از بیش هایجهش با ارز نرخ آن در که پشات سر گناشته  را ارزی بحران دوره پنج حداقل اخیر، دهه پنج طی ایران اقتصااد  .3

 مانند سیاسی ثباتیبی و نفتی منفی هایشوک مالی، و یپول انضباطیبی. (4اسات )نمودار   شاده  مواجه ساال  یک طی درصادی 

 .است بوده ارزی هایبحران این بروز اصلی عوامل از تحریم و جنگ

. است هبود باال هایتورم بروز آن دنبال به و مالی و یپول هایانضباطیبی ایران، اقتصاد در ارزی هایثباتیبی پایدار و اصالی  عامل .4

 هایانضباطیبی وجود با اند،داشته قرار باالیی ساحو   در ارزی ذخایر آن تبع به و نفتی درآمدهای که هاییدوره در حال عین در

 وراند این در. استداشته  نزولی روندی هاییدوره چنین در ارز حقیقی نرخ و بوده برخوردار نسبی ثبات از ارز بازار مالی، و یپول

 بیتجر ادبیات و ایران تجربه که اساات حالی درو این  بوده تورم کنترل ایران در ثابت ارز نرخ نظام از دفاع دالیل از یکی همواره

 که دارد وجود نیز اندکی تجربی شااواهد و اندنکرده پیدا تورم بهبود و خاص ارزی نظام یک میان روشاانی رابحه ،ارزی هاینظام
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 معلول کم تورم حقیقت در. 1(1102)رز،  باشااند داشااته اندکی تورم اندتوانسااته ثابت ارزی نظام با توسااعه حال در کشااورهای

 .است مالی و پولی هایسیاست متولی کارآمد نهادهای از برآمده منضبط هایسیاست

 

 ایران اقتصاد در ارزی سیاستگذاری چارچوب . 4

 انتخاب نظام ارزی. 1ـ4

قابل شناسایی است. این طیف  های ارزی بر اساس درجه شناوری نرخ ارزشورهای مختلف جهان، طیفی از نظامک در بررسای نظام ارزی 

ل )کامل( درجه شناوری، از نظام ارزی تثبیتی سخت در یک سوی طیف آغاز شده و به نظام ارزی شناور مستقهای ارزی بر اساس نظام

 شود.در سوی دیار طیف ختم می

حقیقی رسمی و غیررسمی در اقتصاد ایران )ریال در برابر دالر( روند نرخ ارز - 3نمودار   

 

 در نظر گرفته شده است.به عنوان سال پایه  1383توضی : سال 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده

 

  

                                                           
 (2011رز )  :د بهینکرجوع  -1
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 اسمی و حقیقی غیررسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز نرخ رشد - 4نمودار 

 

   .های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمنبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده

 

 کشورها همه برای که واحدی ارز نظام که است این نظرانصاحب میان مهم اجماع یک کشور، یک برای ارزی نظام انتخا  زمینه در

 کشور یک در ارزی نظام انتخا  برای مالک دسته سه اقتصاادی  ادبیات در کلی طور به. 1ندارد وجود باشاد،  مناساب  هازمان همه در و

و  2)لوی ییاتی هسااتند ساایاساای اقتصاااد رویکرد و مالی رویکرد ی،پول بهینه منحقه نظریات شااامل دسااته سااه این اساات شااده محر 

 برخی هک شود انتخا  کشور یک مختلف هایویژگی به توجه با بایستی ارزی نظام یک که کنندمی بیان نظریات این. (2010همکاران، 

 :(1002 3)یاگسی، از نداعبارت موارد این از

 توسعه سح  ،صادرات و تولید ساختار مالی، و تجاری هایجریان بازبودن، درجه و اندازه هایویژگی مانند کشور خاص شارایط  -

 .است مواجه آن با کشور یک که هاییشوک منابع و ماهیت ،تورم تاریخی تجربه مالی،

 اقتصاد کالن هایسیاست اهداف میان تعادل برای اقتصادی سیاستاناران ترجیحات -

 کشور سیاسی شرایط -

 ارزی مناسب نظام این، بر عالوه. است وابساته  ارزی نظام نوع کنندهتعیین عوامل از یک هر وزن به ،ارزی نظام یک انتخا  واقع در

 .کندمی تغییر کشور شرایط تغییر با زمان طول در کشور یک برای

                                                           
 (2000و همکاران ) موسا( و 1999رجوع کنید به: فرانکل ) -1

2- Levy Yeyati 

3- Yagci 
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 در اقتصاد بودن کوچک. شوند گرفته نظر در باید ارز نظام انتخا  یه براک اسات  فردی به منحصار  هایویژگی دارای ایران اقتصااد 

 رزیا ذخایر حجم در محدودیت باال، پنیریشوک پرنوسان، نفتی درآمدهای به شدید اتکای آن، بودن پنیرقیمت جهانی، مبادالت عرصه

 انتهایی هاینظام از یک هیچ انتخا  که شااده باعث هاویژگی این. هاسااتویژگی نیجمله ا از ارزی منابع عرضااه ناچیز پنیریکشااش و

 و منابع وفور صااورت در حتی. نشااود ارزیابی محلو  ایران اقتصاااد برای ،(شااناور کامالً و ثابت کامالً ارزی نظام) شااناوری نظر از طیف

 جهت مناساب  هاینهادها و زیرسااخت  نبود و دارد دنبال به را ارزی منابع وسایع  اتالف ثابت ارز نرخ نظام پیایری و اتخاذ ارزی، ذخایر

 بر عالوه. سازدمی مواجه مشکل با را نیروها این کارکرد از صارف  اساتفاده  با اقتصااد  خارجی بخش تدبیر ارز، بازار نیروهای کامل اتکای

 زا ناشاای مزایای کلیه ارز چندگانه هاینرخ نظام زیرا. نیساات کشااور برای پایا و ماندگار ارزی مدیریت ارز، چندگانه هاینرخ نظام این

 صورت به را ملی اقتصاد خارجی پنیریرقابت و کندمی سارازیر  خارجی محیط به خارجی مثبت آثار صاورت  به را ارز ترجیحی هاینرخ

 نچندا ثابت کامالً یا شااناور کامالً نظام گزینش ارزی، مناسااب نظام یک انتخا  در بنابراین. دهدمی قرار فرسااایش معرض در مسااتمر

 .(1384)کمیجانی و نادعلی،  نیست کشور صال  به و منحقی

کند، بلکه مسئله اصلی عملکرد سیاست ارزی تحت نظام یک کشور را مشخص می باید توجه داشات این ناماناری نیست که نظام ارزی 

، تحت 1380های دهه دهد که در ساااالارزی حاکم جهت مدیریت بازار ارز اسااات. محابق با این نکته، تاریخچه ارزی ایران نیز نشاااان می

نرخ  شده. همچنینتر بوده تا به نظام ارزی شناور مدیریتکشده، عملکرد مدیریت ارزی به نظام ارزی ثابت نزدیعنوان نظام شاناور مدیریت 

ارز  نرخ طراحی چارچوبی برای مدیریت نوسااانات هدف، مقاله تعیین نرخ برای ارز نیساات بلکه هدف این ساات وزاحقیقی متغیری درون ارز

ی در دوره گنار بر نظام هدفاناری ساازگار باشاد. با فرض اینکه سیاست پول   ولیاسات. عالوه بر این نظام ارزی باید با چارچو  سایاسات پ   

 است. «ارزی خزنده در کریدور»است، چارچو  پیشنهادی این مقاله با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نظام  مبتنی منعحف تورمی

 ارزی   خزنده در کریدور . نظام ارزی2ـ4

 ریال و نوسانات 1با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که حسا  سرمایه بسته است، بازارهای مالی ا ارزی عمق کافی ندارند و صرف ریسک

. بر این ندارد این بازارها قابل توجه اسات  بنابراین سازوکار برابری نرخ بهره داخلی و خارجی برای تنظیم بازار ارز به اندازه کافی کارایی 

شاامل سه  گردد. این نظام پیشانهادی  یشانهاد می گنار پ به عنوان نظام جایازین برای دورهارزی  خزنده در کریدور نظام ارزیاسااس،  

 محور اصلی است:

  مرکزی کریدور محور اول: تعیین نرخ ارز -

 محور دوم: تعیین سقف و کف کریدور -

  در کریدور مداخله سیاستانار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز سازوکارمحور سوم: تعیین  -

                                                           
1- Risk Premium 
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 ارزی مرکزی کریدور . تعیین نرخ ارز1ـ2ـ4

هایی که ای از شاخصای و بر مبنای مجموعهبه صورت دوره نرخ مرکزی 1تقریبی از نرخ ارز تعادلی اسات. ارزی  مرکزی کریدور نرخ ارز

𝑒𝑟𝑡)برای نرخ ارز مرکزی بنابراین گردد. ادهای اقتصاد کشور است، تعدیل میبنی مبتنی بر
 کریدور داریم: (∗

 𝑒𝑟𝑡
∗ = 𝑒𝑟0 (

𝑝𝑡−1

𝑝𝑡−1
𝑓 )

𝜃

𝑓(𝑋𝑡)  

𝑝𝑡−1شاخص قیمت داخلی و  𝑝𝑡−1در زمان پایه )یک مقدار اولیه مبتنی بر تعادل بنیادی اقتصاد(،  نرخ ارز 𝑒𝑟0که در آن 
𝑓  شاخص

های رابحه مبادله و غیرنفتی، تکانه ، صاااادراتخارجی )مانند درآمد نفتای از متغیرهای بنیادی مجموعه 𝑋𝑡 اسااات. قیمات خاارجی  

𝑒𝑟𝑡بنابراین  .بر مقدار تعادلی نرخ ارز تأثیرگنار هستنداسات که  ها( مالحظات ترازپرداخت
چارچو  با توجه به تغییر متغیرهای در این  ∗

 2گردد.بنیادی اقتصاد، طی زمان تعدیل می

 ارزی . تعیین سقف و کف کریدور2ـ2ـ4

درصد( تعیین  15تا  5ارزی عموماً به نحو صاالحدیدی و به صاورت انحراف درصادی از مرکز کریدور )عموماً بین     ساقف و کف کریدور 

 اند از: های مرسوم برای تعیین بازه کریدور ارزی عبارتگردد. در عین حال مالکمی

 شده در گنشتههای مشاهدهانعحاف الزم برای تعدیل شوک -

 ( پول )برای مثال رشد سازگار با اهداف میانی سیاست پولی کریدور -

 انعحاف بهینه برای عملکرد مناسب اقتصاد کالن -

)عدم تعیین ساااقف و کف برای حالت حدی که هزینه اعتبار بانک  هزیناه اعتباار بانک مرکزی و توان حفا ت از نرخ ارز   -

 مرکزی باالست(

 بانکی )نرخ بهره(   توجه به نرخ سود -

 ها.المللی و قابلیت آنها در حفظ موازنه پرداختسح  ذخایر بین -

ارزی نسبتاً عریض در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کف  شود دامنه کریدوربا توجه به مجموعه شارایط اقتصاد ایران، پیشنهاد می 

درصد از مرکز کریدور 15تا  10درصد از مرکز کریدور و سقف کریدور ارزی در محدوده مثبت  15تا  10کریدور ارزی در محدوده منفی 

                                                           
 .کندمی لحاظ خود زیان تابع داخل در را آن سیاستگذار هدف باشد، متغیر یک ارز نرخ اگر -1

ر د. دهدپذیری نرخ ارز را مبتنی بر بنیادهای اقتصادی به دست میاما رابطه فوق، انعطافباشد،  میانگین متحرک نرخ ارز er0یک جایگزین برای فرمول فوق این است که  -2
 صلی وفماهانه، )ای به عبارت دیگر نرخ ارز مرکزی کریدور به صورت دوره. گرددارزی بر اساس رابطه برابری قدرت خرید تعدیل می ترین شکل، نرخ ارز مرکزی کریدورساده
 .شودبا توجه به تغییرات شاخص قیمت داخلی و شاخص قیمت خارجی، تعدیل می و (…
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𝑒𝑟𝑡)ریدور درصدی نسبت به محور کریدور، برای کف ک 15تعیین گردد. بر این اسااس با فرض تعیین دامنه  
𝑙)  و سقف کریدور(𝑒𝑟𝑡

𝑢) 

 داریم:   

𝑒𝑟𝑡
𝑢 = (1 + 0.15)𝑒𝑟𝑡

∗

𝑒𝑟𝑡
𝑙 = (1 − 0.15)𝑒𝑟𝑡

∗  

 ارزی در کریدور . تعیین سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز3ـ2ـ4

د به صورت صالحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش توانارزی می در کریدور دیریت نرخ ارزمداخله سیاستانار ارزی جهت م سازوکار

انار تو انسجام بیشتر مداخله سیاس طد به انضباتوانرد یک قاعده از پیش تعیین شده میرساد کارب انجام گیرد. به نظر می تعیین شاده، 

شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف نرخ ارز پیشنهاد می. ارزی در بازار ارز منجر گردد

کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز ذخایر ارزی نقشااای تعییناز مرکز کریادور و انحراف ذخاایر ارزی از ذخایر هدف تعیین گردد.   

در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتاً تحت تأثیر درآمدهای دارد. حجم ذخاایر ارزی بساااتای باه جریان ورود و خروج ارز   

های اقتصاد کالن اعم از نفتی اسات و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت تأثیر تقاضاا در بازار ارز و مجموعه سیاست  

شااود و تحت زا تعیین میورودی ذخایر ارزی به صااورت برون ای از(. بخش عمده1مالی و تجاری اساات )شااکل  ساایاساات ارزی، پولی،

کنترل سایاساتاناران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان خروجی ذخایر ارزی تحت تأثیر سیاستاناری اقتصاد کالن قرار دارد.   

 .دارد کنندههای اقتصاد کالن در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیینبنابراین سیاست

 

 

 عوامل مؤثر بر ذخایر ارزی -1شکل 

ای ذیل با توجه به انحراف ارزی قاعده چهار ضااابحه در کریدور برای تعیین میزان مداخله ساایاسااتانار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز

)نرخ ارز از مرکز کریدور 
𝑒𝑟𝑡

𝑒𝑟𝑡
)و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف  (∗

𝑓𝑟𝑡

𝑓𝑟𝑡
 شود:پیشنهاد می (∗

𝑞𝑡 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 1.  𝑞∗ (

𝑒𝑟𝑡
𝑒𝑟𝑡

∗)

𝛼𝑢

(
𝑓𝑟𝑡
𝑓𝑟𝑡

∗)

𝛽𝑢

    𝑖𝑓  𝑒𝑟𝑡
∗ < 𝑒𝑟𝑡 < 𝑒𝑟𝑡

𝑢

2.  𝑞∗ (
𝑒𝑟𝑡
𝑒𝑟𝑡

∗)

𝛼𝑙

(
𝑓𝑟𝑡
𝑓𝑟𝑡

∗)

𝛽𝑙

     𝑖𝑓  𝑒𝑟𝑡
𝑙 < 𝑒𝑟𝑡 < 𝑒𝑟𝑡

∗

3.  𝑞∗ (
𝑒𝑟𝑡

𝑢

𝑒𝑟𝑡
∗)

𝑧𝑢𝛼𝑢

(
𝑓𝑟𝑡
𝑓𝑟𝑡

∗)

𝛽𝑢

    𝑖𝑓  𝑒𝑟𝑡 ≥ 𝑒𝑟𝑡
𝑢

4.  𝑞𝑡
𝑙  → 𝑒𝑟𝑡 = 𝑒𝑟𝑡

𝑙        𝑖𝑓  𝑒𝑟𝑡 ≤ 𝑒𝑟𝑡
𝑙             
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، زمانی که نرخ 1مقدار هدف تزریق ارز است. بر اساس رابحه ∗𝑞 بیانار میزان تزریق ارز به بازار ارز توساط سیاستانار ارزی و   𝑞𝑡که در آن 

و ساقف کریدور قرار دارد، مقدار تزریق ارز توسط سیاستانار ارزی با انحراف نرخ ارز از مرکز کریدور رابحه مستقیم و   بین محور کریدور ارز

مقدار تزریق ارز را زمانی که نرخ ارز بین محور کریدور و کف کریدور  2با انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف نیز رابحه مسااتقیم دارد. رابحه 

اسااات که در واقع بیانار عدم تقارن مداخله  𝛽𝑙و  𝛼𝑙با   𝛽𝑢و  𝛼𝑢، تفاوت میان پارامترهای 2و  1دهد. تفاوت رابحه یقرار دارد، نشاااان م

 1جایازین رابحه  3شود، رابحه رسد یا از آن خارج میباشاد. زمانی که نرخ ارز به سقف کریدور می یارزی در قسامت باال و پایین کریدور م 

شاود. بر این اسااس، این قاعده نسبت به   یم 2جایازین رابحه  4شاود، رابحه  رساد یا از آن خارج می ارز به کف کریدور میو زمانی که نرخ 

ز نماید و اجازه کاهش نرخ ارنماید، به نحوی که سایاستانار ارزی نرخ کف کریدور را تضمین می کف و ساقف کریدور نیز نامتقارن عمل می 

 دهد.دهد، در حالی که ساایاسااتانار اجازه عبور از سااقف کریدور را با توجه به محدودیت ذخایر ارزی میرا نمیبه کمتر از نرخ کف کریدور 

، تصویری از کریدور ارزی 5بیانار حداکثر حسااسیت سیاستانار ارزی نسبت به عبور نرخ ارز از سقف کریدور ارزی است. نمودار   𝑧𝑢متغیر 

 دهد.رفته شده را به دست میمورد نظر بر اساس مفروضات در نظر گ

 ارزی کریدور و غیررسمی ارز نرخ روند -5 نمودار

 

 منبع: محاسبات تحقیق

 مفروضات:  

 ارزی، نرخ مبنا نیاز به بازناری دارد.   به عنوان مبنا فرض شده است. جهت اجرای عملی کریدور 1392ریالی در برابر هر دالر از فروردین  30000 . نرخ ارز1

درصد در نظر گرفته  0.12درصاد و افزایش ماهانه شااخص قیمت آمریکا به طور متوسط    1.2به طور متوساط   1393. افزایش ماهانه شاخص قیمت ایران در سال 2

 تر است.ری مناسبهای تجاشده است. البته به لحاظ عملی استفاده از شاخص قیمت ترکیبی طرف
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 ارزی کریدور در خزنده ارزی نظام تحت ارز نرخ مدیریت پیامدهای و الزامات .5

  و روند نرخ ارز . ثبات، نوسانات1ـ5

شااادید نرخ ارز و  نوساااانات اسااات. ارزی خزنده در کریدور تحت نظام ارزی مادیریات نرخ ارز  حفظ ثباات باازار ارز، یکی از اهاداف    

. باشدمیملی  گناری و تولیدتضعیف تجارت خارجی، سرمایهمهم اختالالت قیمتی، های گساترده ناشی از آن، یکی از عوامل  نااطمینانی

دفاع اسات، اما نکته مهم در مسیر تحقق عملی این هدف،   موجه، منحقی و قابل بر این اسااس هدفاناری ثبات در بازار ارز، امری کامالً 

الش تکه تالش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است،  حالی در توجه به تمایز میان نوسانات و روندها در بازار ارز است.

مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این اسااات که مدیریت  مسااائلهرای جلوگیری از رونادها در بازار ارز نه مفید اسااات و نه ممکن. بنابراین یک  ب

افزایش  وآتی روندهای تقابل با تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای  رازی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیسااات  و حفظ ثبات بازار ارز نوساااانات ارزی

 است.  های آتی ارز ثباتیها و بیروز بحران موازنه پرداختاحتمال ب

رزی ا شود، تالش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوساناتبا روند صاعودی یا نزولی مواجه می  هناامی که نرخ ارز

رکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که انجامد. در روندهای صعودی، تالش بانک مبه شکست می

 ، تالش برای تثبیت نرخ ارز بهنیز تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولیمی

 و شودمنجر می نقدینایهای خارجی و ییخالص دارامعنای انباشات سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید  

 و حفظ ثبات ارزی، در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شاد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز 

های اقتصادی، به بنیان بستهتواند به معنای تالش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسایر و حول روند ارزی است که این روند می 

  .ای از زمان باشدروندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره

ارزی را حول یک روند  سیاستانار ارزی به نحو مناسبی، نوسانات کهدهد ارزی این امکان را می خزنده در کریدور اجرای نظام ارزی

 نماید. این روند، مبتنیمرکزی کریدور روند نرخ ارز را تعیین می و ثبات ارزی را حفظ نماید. تحت این نظام ارزی، نرخ ارز کندمدیریت 

 داخلهداخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچو ، قاعده م تفاوت تورم تأثیربر اصل برابری قدرت خرید است که مسیر حرکت آن تحت 

 نماید که ثبات ارزی تا حد امکان )با توجه به قدرت مانور سیاست ارزی( حول روند حفظ شود.ارزی در کریدور، تضمین می

 اسمی لنگر انتخاب و مالی و یپول سیاست استقالل . درجه2ـ5

 را دریز مایند،ن استفاده ملی اقتصاد هدایت برای مالی و پولی سیاست از فعالی نحو به توانندمی شناور، ارزی نظام تحت اقتصادی سایاساتاناران  

 استسی هدایت برای اسمی لنار یک شناور، ارزی هاینظام در. ندارد قرار ارز نرخ از حمایت انقیاد تحت مالی و یپول سیاست شاناور  ارزی نظام

 به تیابیدس جهت پولی شفاف قاعده یک گیرد،می قرار استفاده مورد زمینه این در گسترده صورت به معموالً که لناری و اسات  نیاز مورد پولی
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 طور به اخیر هایسااال در که دیاری اساامی لنار. اساات نقدینای و پول حجم ،پولی پایه مانند پولی هایکل برخی برای هدف رشااد نرخ

 1شود.می اعالم عمومی صورت به که است مدتمیان هدف تورم نرخ یک است، گرفته قرار استفاده مورد ایفزاینده

 آن هب دستیابی برای را خود یپول سیاستانار که نحوی به شودمی تبدیل پولی سایاست  برای واساط  هدف به لنار روش، دو هر در

 تورم رخن) اسمی لنار دو هر از مؤثر استفاده برای حیاتی نیازهای جمله از قوی نهادی الزام و پولی سیاستانار استقالل. نمایدمی متعهد

 سختی به توسعه در حال کشورهای در شارایط  این که اسات  ضاروری  نکته این یادآوری. اسات ( هدف پولی هایکل رشاد  نرخ و هدف

 محدود ،ارز نرخ تثبیت درجه به توجه با تثبیتی ارزی هاینظام تحت مالی و پولی سیاستانار صالحدید درجه مقابل در. شاود می فراهم

 ثابت ارز نرخ از حمایت خدمت در کامل طور به پولی سایاست  عمالً ساخت،  تثبیتی ارزی نظام تحت که طوری به شاود می محدودتر و

 بدیلت اسمی لنار به عمالً ارز نرخ تثبیتی سخت، ارزی هاینظام در. است ناپنیر اجتنا  مالی سایاست  شادید  انضاباط  و گیردمی قرار

 قتصادا بنیادی متغیرهای و ارز نرخ میان ارتباط است که ممکن است این اسمی لنار عنوان به ارز نرخ تثبیت مشکل ترینمهم. شودمی

 . گردد ناپنیراجتنا  ارزی بحران بروز نهایت در ملی، پول حد از بیش گناریارزش و ارزی ناترازی بروز با و شود مختل

 استقالل از ایدرجه همچنان اما شود،می تحمیل مالی و پولی سیاست بر هامحدودیت برخی اگرچه ،کریدور در خزنده ارزی نظام تحت

 ،مدتکوتاه در صاارفاً ارز نرخ ارزی، نظام این تحت. گرددمی حفظ ارزی مداخله قاعده و ارزی کریدور پهنای به توجه با یپول ساایاساات 

 هب تواندنمی ارز نرخ ،بلندمدت و مدتمیان در ارزی کریدور مرکزی نرخ زاییدرون به توجه با ضااعیف باشااد اما تواند یک لنار اساامیمی

 برای تریقوی اساامی لنار ارزی، کریدور در خزنده ارزی نظام تحت اساااس، این بر. ندک عمل بلندمدت و مدتمیان در اساامی لنار عنوان

 هدفاناری رویکرد اتخاذ رساادمی نظر به ایران، اقتصاااد هایویژگی به توجه با که اساات الزم بلندمدت در مالی و پولی ساایاساات هدایت

 سبین استقالل از مالی و پولی سایاست  ارزی، نظام این تحت اینکه با مجموع در. باشاد  شارایط  ساایر  با ساازگار  و مناساب  تورمی منعحف

 تحت ارز نرخ بیشتر ثبات بنابراین. شد خواهد منتهی ارز نرخ افزایش و ثباتیبی به انبساطی مالی و پولی سایاست  نهایت در اما برخوردارند،

 .است مالی و پولی انضباط و پشتیبانی نیازمند ارزی، کریدور در خزنده ارزی نظام

سااز نیساات، اما در  ی مشااکلاساات. این مسائله لزوماً در هدفاناری تورم  مسائله مهم دیار، اثر اعمال ساایاسات ارزی بر پایه پولی  

ای برای بانک مرکزی دارد و اگر بانک مرکزی یابد، زیرا عملیات ارزی بانک مرکزی، آثار ترازنامهاهمیت بیشاااتری می هادفاناری پولی 

 حجم پول معینی را هدفاناری کرده باشاد این عملیات ممکن اسات دساتیابی به این هدف را با مشکل مواجه سازد. در این    نرخ رشاد 

سازی اثرات پولی سیاست ارزی اقدام نماید. بانک تواند با اساتفاده از ابزارهای در دساترس، نسابت به ساترون    شارایط سایاساتانار می   

                                                           
 (2000رجوع کنید به: اسکاتر و همکاران ) -1
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 جامعه را کم کند و در شرایحی رسد از طریق انتشار اوراق مشارکت نقدینایمی به کف کریدور تواند در شرایحی که نرخ ارزمرکزی می

 ها را به افزایش حجم نقدینای تشویق نماید.  یا کاهش نرخ تنزیل بانک 1رسد با بازخرید اوراقکه نرخ ارز به سقف کریدور می

 نفتی هایشوک ویژه به هاشوک به نسبت پذیریآسیب. 3ـ5

 هاینرخ تغییر مبادله، رابحه در اختالل مانند) خارجی یا داخلی هایشوک اثرات جن  که اسات  آن شاناور  ارزی نظام برای مزیت یک

 بر بزرگ هایهزینه تحمیل از و کندمی تسااهیل را...(  و طبیعی بالیای جهانی، تقاضااای انقباض ساارمایه، جریانات تغییر جهانی، بهره

 در تغییر که آنجا از. است ضروری ارز نرخ تعدیل معموالً هاییشاوک  چنین حضاور  در. آوردمی عمل به جلوگیری اقتصااد  واقعی بخش

 ن ج  رفیت مقابل، در. است ترهزینهکم و ترسریع هاشوک به واکنش در ارز نرخ تعدیل پنیرد،می صورت کندی به داخلی هایقیمت

 به دهشوارد هایشوک ارز، نرخ تثبیت با. است محدود بسیار ،ساخت  تثبیتی ارزی هاینظام ویژه به تثبیتی، ارزی هاینظام در هاشاوک 

 اشد،ب برزمان و سخت یندافر یک اسات  ممکن موارد بعضای  در که اشاتغال  و اقتصااد  واقعی بخش هایفعالیت تعدیل با عمدتاً اقتصااد، 

 (.2001 یاگسی،) شوندمی جن 

 بخش و نمایدمی جن  را اقتصاد بر وارد مختلف هایشوک اثر از بخشی ارز نرخ تعدیل ارزی، کریدور در خزنده ارزی نظام تحت

 و ارزی کریدور پهنای که است روشن. شودمی جن  اشتغال و اقتصاد واقعی بخش هایفعالیت تعدیل مسیر از هاشاوک  اثرات دیار

 تحقیقات این بر عالوه. است مختلف هایشاوک  اثرات جن  در ارز نرخ تعدیل ساهم  کنندهتعیین اصالی  عوامل مداخله ارزی قاعده

اهش کبه  دارند بیشتر ارزی ذخایر و بیشتر آزادی درجه که کشورهایی برای ارزی نظام در بیشتر انعحاف وجود دهدمی نشان تجربی

 .(2102 2)آیکنارین و رز، منجر شده است تورم

. ارندد ارز نرخ مدیریت نتیجه در و ارز نرخ تعیین در ایکنندهتعیین اهمیت نفتی هایشوک ایران، اقتصاد بر وارد هایشوک انیم از

 درتق برابری بر مبتنی روند از آن انحراف عامل ترینمهم و حتی مدتکوتاه در ارز نرخ ثباتیبی عوامل از یکی نفتی درآمدهای نوسااان

 ماید،ن مدیریت خود ارزی ذخایر تغییر با را ارز نرخ بر نفتی درآمدهای نوسانات اثر حدی تا تواندمی مرکزی بانک اگرچه. باشدیم خرید

 مرکزی بانک مانور قدرت شود،می مواجه منفی جهت در چه و مثبت جهت در چه پیوساته  هایشاوک  با نفتی درآمدهای که زمانی اما

 نفتی درآمدهای ورودی جریان مدیریت اساس این بر. یابدمی کاهش شادت  به ارزی، کریدور مرکزی نرخ حول ارز نرخ ثبات حفظ برای

 فتین درآمدهای ورودی جریان مدیریت در اصلی نقش ایران، اقتصاد ساختار به توجه با .است برخوردار باالیی اهمیت از ایران اقتصاد به

 میان روابط نمودن مندقاعده با اساات ضااروری ارزی، کریدور در خزنده ارزی نظام موفقیت جهت. اساات ملی توسااعه صااندوق عهده بر

 هک آید پدید امکان این توسعه، صندوق ارزی منابع هزینه و گناریسارمایه  نحوه ردنک مندقاعده نیز و دولت بودجه و توساعه  صاندوق 

                                                           
 .بایستی اوراق، امکان بازخرید داشته باشند -1

2- Eichengreen & Rose 
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 به نفتی درآمدهای نوسااانات عمده بخش و شااود وارد کشااور اقتصاااد به توسااعه صااندوق از نفتی درآمدهای از باثبات و پایدار جریانی

 بانک ارزی ذخایر و توسااعه صااندوق در) ارزی ذخایر انباشاات به توجه با چارچو ، این در بنابراین. گردد منتقل ملی توسااعه صااندوق

 زا و ندک جلوگیری نفتی رونق هایدوره در ارز نرخ شاادید کاهش از طرف یک از تواندمی ارز سایاسااتانار  نفتی، رونق دوره در( مرکزی

 افزایش و بازار به ارز عرضااه کاهش از حدی تا و دینما حفظ نفتی رکود دوره در ارز نرخ مدیریت در را خود مانور قدرت دیار طرف

 .کند جلوگیری نفتی رکود هایدوره در ارز نرخ شدید

  ارزی هایبحران بروز و بازانهسفته هایحمله به نسبت پذیری. آسیب4ـ5

 ارز نرخ مدیریت. است ارز نرخ مدیریت اهداف از دیار یکی ارزی، هایبحران بروز از جلوگیری و بازیسفته هایجریان مدیریت و کنترل

 این تحت اینکه اول. دهدمی کاهش توجهی قابل صورت به را ارزی بحران بروز احتمال مسایر  دو از ،کریدور در خزنده ارزی نظام تحت

 عدیلت تدریجی و مداوم طور به خرید، قدرت برابری رابحه بر مبتنی و کالن اقتصاد شرایط اساس بر ارزی، سایاست  هدف ارز نرخ نظام،

 دخو امر این که شود، مواجه خرید قدرت برابری مسیر از زیاد انحرافات با مدتمیان در ارز نرخ که رودنمی انتظار اساس این بر. شودمی

 که محلو  اقتصادی شارایط  در ارزی ذخایر که شاود می موجب نظام این اجرای اینکه دوم. دهدمی کاهش را ارزی بحران بروز احتمال

 افزایش موجبات ارزی کریدور تحت زمان طی ارز نرخ موفق مدیریت تداوم حال عین در. شااود انباشاات دارد، کاهش به تمایل ارز نرخ

 سخت شرایط در تا دکنمی کمک مناسب ارزی ذخایر ناهداری و ارزی سیاست اعتبار مجموع در. آوردمی فراهم را ارزی سیاست اعتبار

  باااروز صاااااورت در و یااااباااد کااااهاااش باااازاناااهسااااافاااتاااه  حاااماااالت باااروز تاااماااالاحااا اقاااتصاااااادی،

 .کند جلوگیری ارزی بحران بروز از زیادی حد تا ونماید  مهار را بازانهسفته حمالت بتواند ارزی سیاستانار حمالتی، چنین

 

   خارجی رقبای برابر در داخلی تولید پذیریرقابت. 5ـ5

 قدرت برابری رابحه اساس بر ارزی، سیاست هدف ارز نرخ اینکه به توجه با ارزی، کریدور در خزنده ارزی نظام تحت ارز نرخ مدیریتدر 

 ریبراب مسیر از زیاد انحرافات با ارز نرخ بلندمدت و مدتمیان در که نمایدمی تضامین  شاود، می تعدیل تدریجی و مداوم طور به خرید،

 .شود حفظ امکان حد تا خارجی رقبای برابر در داخلی تولید پنیریرقابت و نشده مواجه خرید قدرت

 هاپرداخت تراز و تجاری تراز. 6ـ5

 تحت دهدمی پیشنهاد( 6991) 1ویلیامسون. است ارز نرخ مدیریت اهداف از یکی هاپرداخت تراز و جاری حسا  تراز نسبی تعادل حفظ

 بانک ارزی دخالت جریان متوسط که شود عمل ایگونه به و شده محاسابه  محلو  جاری حساا   کساری  میزان کریدوری، ارزی نظام

 ونویلیامس. آید دست به مأتوبه صاورت   ارزی انعحاف و پنیریرقابت تعادل، که نحوی به بماند، باقی مقدار همین مدتمیان در زیکمر

                                                           
1-Williamson 



 
 

16 

 

 به توجه با. دهدمی پیشنهاد خاورمیانه کشورهای برای را داخلی ناخالص تولید درصد 6.5 معادل جاری حسا  کسری نسابت  ،(1994)

 جلوگیری مزمن هایکسری بروز از کریدور در خزنده ارزی نظام تحت ارز نرخ مدیریت شاود، می تضامین  کریدور در ارز نرخ کف اینکه

 کند.می کمک بلندمدت و مدتمیان در هاپرداخت تراز و جاری حسا  تراز تعادل حفظ به و نموده

 ارزی ذخایر. 7ـ5

 با و کریدور در خزنده ارزی نظام تحت ارز نرخ مدیریت. اساات ارز نرخ مدیریت اهداف از دیار یکی محلو  حد در ارزی ذخایر حفظ

 رد. کندمی شااایانی کمک ارزی ذخایر حفظ به نماید،می عمل نامتقارن کریدور سااقف و کف نرخ در ارزی مداخله قاعده اینکه به توجه

 افزایش ارزی ذخایر دارد، ارزی کریدور کف نرخ از کمتر به کاهش به تمایل ارز نرخ و اساات مناسااب اقتصااادی شاارایط که زمانی واقع

 شودمی تعیین ذخایر حجم به توجه با ارزی ذخایر تزریق میزان ،کند عبور کریدور ساقف  از که دارد تمایل ارز نرخ که زمانی اما یابدمی

 متداو بنابراین. نمایدمی خودداری ارزی ذخایر شدید کاهش قیمت به ارزی کریدور سقف در ارز نرخ ناهداشاتن  از ارزی سایاساتانار   و

 .کندمی کمک بلندمدت و مدتمیان در ارزی ذخایر حفظ به کریدوری چنین تحت ارز نرخ مدیریت

 ارز کردن نرخیتک. 8ـ5

 به یابیدست اسااسااً  . کرد توجه هدف این پنیریامکان به بایساتی  ابتدا ارز، نرخیتک نظام به دساتیابی  چاونای مورد در بحث از پیش

. باشد داشته را آزاد بازار در مناسب اندازه به و مؤثر و مساتقیم  دخالت توانایی مرکزی بانک اینکه مار نیسات  ممکن ارز نرخیتک نظام

 در اضاتق فشار از تا دارد تالش ایمبادله ارز تخصایص  با عمدتاً مرکزی بانک که فعلی شارایط  در که دارد اهمیت منظر این از نکته این

 متفاوت کاالی دو آزاد بازار در شاادهعرضاه  ارز و ایمبادله ارز اساااسااً  رازی داشات  را ارز نرخیتک نظام انتظار تواننمی بکاهد، آزاد بازار

 آنجا در ارز که کشااوری ترمهم همه از و مبادله هزینه ارز، تخصاایص برای الزم زمان علت به ذاتی تفاوت این فعلی شاارایط در. هسااتند

 با ایهمبادل ارز نرخ سازییکسان انتظار اساساً هستند برقرار ذاتی هایتفاوت این که زمانی تا لنا. اسات  آمده وجود به یابدمی تخصایص 

 که نجاآ از شرایط این در بلکه نیست هم آزاد بازار بر ایمبادله ارز اثرگناری عدم معنای به نکته این اما نیست یصاحیح  انتظار بازار ارز

 قرار یرتأث تحت نیز را آزاد بازار ارزی مبادله مرکز در اناریساایاساات با تواندمی مرکزی بانک یکدیارند ناقص جانشااین ارز نوع دو این

 .دهد

 نرخ انتخا  ، اگرچهدفعی روش در. درآورد اجرا مرحله به تدریجی و دفعی روش دو به توانمی را نرخیتک ارزی نظام احیای اما

 نرخیتک از پس ارز بازار مدیریت برای ارزی ذخایر کفایت آن از ترمهم اما است، مهم گردد نرخیتک ارز بازار آن در است قرار که یارز

 ازبحران تواندمی بازار تقاضای در جهشای  نوع هر باشاد،  نداشاته  وجود ارز بازار مدیریت برای کافی ارزی ذخایر اگر. باشاد می ارز کردن

 این در. دارد قرار تدریجی روش ،نرخیتک ارزی نظام احیای دفعی، روش مقابل در. گردد منتهی نرخیتک نظام شااکساات به و باشااد

 حاصل نرخیتک ارزی نظام نهایت در تا شد خواهد تعدیل ارز غیررسمی نرخ جهت در مالیم آهنای با و تدریج به ارز رسامی  نرخ روش
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 انحباق زمینه کردن فراهم اول، مزیت. اساات برخوردار توجهیقابل مزایای از دفعی، روش به نساابت تدریجی کردن نرخیتک. شااود

 ربازا هایپویایی جهت و میزان سنجش زمینه کردن فراهم دوم مزیت. است ارز رسمی نرخ تعدیل با اقتصاادی  فعاالن و عوامل تدریجی

 که است این سوم مزیت. است آن به ارزی سیاست مناسب هایواکنش اتخاذ و رسمی ارز نرخ تدریجی تغییرات به نسبت ارز غیررسمی

 تداوم صااورت در و حاکم اقتصااادی شاارایط تحت ،نرخیتک ارزی نظام به دسااتیابی راسااتای در ارز رساامی نرخ تعدیل تدریجی روش

 داومم طور به ،نرخیتک ارزی نظام تدریجی احیای دوره در که است این دیار مزیت نهایت در. است دستیابیقابل اقتصادی هایتحریم

 .یافت خواهد افزایش مرور به ارز بازار ییاکار و است نزولی دونرخی ارزی نظام حاکمیت هایهزینه

 گیرینتیجه و بندیجمع. 6

 پیامدهای که اساات بوده کالن اقتصاااد هایساایاساات ینترمهم از یکی همواره ،ارز نرخ مدیریت جهت ارزی نظام یک اجرای و انتخا 

 هاپرداخت تراز و خارجی تجارت و مصاارف و گناریساارمایه ،تورم اشااتغال، و تولید جمله از کالن اقتصاااد مهم متغیرهای بر را مهمی

 هادپیشن ایران برای «ارزی کریدور در خزنده» ارزی نظام انتخا  اقتصاد، شرایط به عنایت با و مجموع در ،مقاله این اسااس  بر. دربردارد

 ارزی ناراسیاست مداخله سازوکار تعیین و کریدور کف و سقف تعیین کریدور، مرکزی ارز نرخ تعیین اصلی محور سه شامل که شاود می

 ورکش اقتصاد در را ذیل اهداف به دستیابی تواندمی ارزی نظام چنین اصولی و طمنضاب  اجرای. اسات  کریدور در ارز نرخ مدیریت جهت

 :نماید میسر

 کالن اقتصاد بنیادی شرایط بر مبتنی روند یک حول ارز نرخ ثبات حفظ و ارزی نوسانات مدیریت -

 کالن اقتصاد اهداف تأمین راستای در مالی سیاست نیز و یپول سیاست نسبی استقالل حفظ -

 نفتی هایشوک ویژه به ،مختلف هایشوک بروز به نسبت کالن اقتصاد پنیریآسیب کاهش -

 ارزی هایبحران ایجاد و بازانهسفته حمالت بروز به نسبت پنیریآسیب کاهش -

 بلندمدت و مدتمیان در خارجی رقبای برابر در ملی تولید رقابتی قدرت حفظ -

 بلندمدت و مدتمیان در هاپرداخت تراز و تجاری تراز نسبی تعادل حفظ -

 ارز بازار مدیریت در ارزی سیاستانار مانور قدرت حفظ راستای در ارزی ذخایر حفظ -

 و کشااور اقتصاااد در ارز نرخ مدیریت زمینه در حاکم نارش تغییر نیازمند ،کریدور در خزنده ارزی نظام منضاابط اجرای ،نهایت در

 توسط رزا نرخ تعدیل ،تورم کنترل ابزار عنوان به ارز نرخ شاتن گنا کنار :از نداعبارت الزامات این ینترمهم که اسات  الزاماتی به پایبندی

 از الیم و یپول ساایاساات پشااتیبانی و حمایت ضاارورت و( خرید قدرت برابری رابحه) اقتصااادی بنیادهای بر مبتنی ارزی ساایاسااتانار

 .ارزی سیاست
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 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییغیرمحالبات 

 زمان زاده حمید 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 مجا ، 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 (1393گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستان

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

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن)رایست ایط زیمح ی)حسا  اقمار ایران  یادغام شده محیط زیستی و اقتصاد یستم حسابهایس

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

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

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

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

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

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

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

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچو  ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخحی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وها  قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 نکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای با

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

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ان و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت محالبات غیرجاری در نظام بانکی ایر

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

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبین شناسی بازارآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچو  ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گناری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی  گام

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر محالبات غیرجاری بخش بانکی  رهیافت اقتصادسنجی

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

 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 )لیل سهم از بازار بانکتح

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

 لیال محرابی MBRI-9221 گناری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وها  قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وها  قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 مون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پیرابررسی دیدگاه

 نیلیماندانا طاهری، فرهاد  MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پنیرفتههای مالی بنااهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 یاسالم یو مال یدارکآن در بان یاربردهاکمدت و وتاهک کوکص

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش
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 حسین میسمی MBRI-9211 گناران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قحعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نااهی به چارچو  قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستای بانک

 انیاعظم احمد MBRI-9208 دیتول ین مالیدر تأم یکه بانکرد شبکعمل یهاشاخصل یتحل

 یآران یمصعب عبداله MBRI-9207 و(ک)ا یاقتصاد یارکسازمان هم یشورهاکن یب ینه پولیل منحقه بهیکتش یبسترها

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وها  قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیی و بدهی در بانکیمدیریت دارا

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 یسمین میحس MBRI-9201 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش هفتمیدگاه اسالمیاهش ارزش پول از دکتورم و جبران 
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 یسمین میحس MBRI-9111 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش ششمیبودجه از منظر اقتصاد اسالم یسرکردن ک یپول

 یمیرکفرشته مال MBRI-9110 ات ربا)بخش اول(یمجموعه روا

 یمیرکفرشته مال MBRI-9109 یکق بانیوثا یو حقوق یفقه یبررس

 یاریه اسفندیو مرض یلیفرهاد ن MBRI-9108 یاز انواع خدمات مال یشهر یعوامل مؤثر بر استفاده خانوارها

 زهرا خوشنود MBRI-9107 رانیدر ا یستم مالیبا توجه به تحوالت س یناینقد کسیت ریریدر مد یدیرهنمود جد یضرورت معرف

 یال محرابیل MBRI-9106 یشور مالزک ی: نمونه موردیاسالم یشورهاکدر  یاسالم یدارکساختار بان

 یسمین میحس MBRI-9105 ربا و بهره یشناسمفهوم

 چیوها  قل MBRI-9104 ست؟یتورق چ

 یال محرابیل MBRI-9103 یجهان یبر بحران مال یانداز اقتصاد اسالمچشم

 یال محرابیل MENA MBRI-9102منحقه  یشورهاکدر  یاسالم یدارکت بانیوضع

 یمیلناز ابراهیا MBRI-9101 ندهیآ یوهایش و سناریدایپ یهاشه یورو  ریبحران 
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 ین بازمحمدی، حسین قضاویحس MBRI-9008 (1390) تابستان  بدون ربا  یدارکات بازار باز در چارچو  بانیعمل

 یلیفرهاد ن MBRI-9007 (1390)پاییز  یاضیاقتصاد ر یشناستا ک

 ینید صفدر حسیس MBRI-9006 (1390) بهار رانیا یدولت یهاکه بانکدر شب یبرآورد قدرت بازار

 یمان قربانی، پیرمکابوالفضل ا MBRI-9005 (1390) تابستان   تجربه ونزوئالیر واحد پول ملییتغ یاساس یهاجنبه

 دل، محمد روشنین معصومیحس MBRI-9004 (1390) تابستان مه سپردهیب یهانظام یاثربخش یاصول اساس

 یآالشت یبرک، زهرا خوشنود ، طاهره ا یزهرا سلحان MBRI-9003 (1390) بهار و متوسط کوچک یهاتکشر ین مالیتأم یارهاکساز و 

 چیوها  قل MBRI-9002 (1390) بهار در جهان یاخالق یدارکبان

 ین قضاویحس MBRI-9001 (1390) بهار دالر یات تورمیمال
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 انیزاده ، اعظم احمدحسن یعل MBRI-8911 منتخب یشورهاک یبرخران و یبورس اوراق بهادار در ا

 ین معصومین آزاد، حسین امیر حسیام MBRI-8910 هیون روسیفدراس یزکمر کقانون بان

 یمنجم یمهد MBRI-8909 مت نفتیو ق یپول یهااستیس

 مان نوربخشیان، ای، زهرا زواریدریح یهاد MBRI-8908  از مدل انتشار وجوه نقد صندوق شعب با استفاده ینایت نقدیریمد

 یال محرابیل MBRI-8907  یاستان یگنارهیز خدمات سرماکل مرایکمصوبه تش

 د شاهچرایمهش MBRI-8906  شورکبرنامه پنجم توسعه  یبررس

 یآالشت یبرکطاهره ا MBRI-8905  یو مهندس ینندگان خدمات فنکت از صادریحما یینامه اجرانییآ

 یرالیب ی، مترجم: سوفیومیم بای، تامیترانگ بو MBRI-8904  ار نقاط جهانیا و انالستان بر دکیآمر یمال یبحران ها یاثر خارج

 یپرستو شجر MBRI-8903  نیچ یت تجاریوآن درموفقینقش 

 لفروشانیال نیم زاده، لیرکید دائی، سعید صامتیمج MBRI-8902  ت گرنجریو آزمون عل یادوار تجار

 اصلیقائم ی، مهدی، محسن عبدالهیسمین میحس MBRI-8901 یخرد اسالم ین مالیاستفاده از نهاد وقف در تام یاقتصاد-یفقه یسنجانکام
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