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 خالصه مدیریتی 
 یادوار هایتکانه نیو همچن رنددا یمحدود یکارآمد یو پول یمال استیس یبزرگ و متواتر که ابزارها یهابا عدم تعادل یاقتصادها در

 ،یانتظارات تورم ،بهرٔه سیاستی یهانرخ انیروابط م رٔهیزنج عمالً است، (رانیشده )همانند اقتصاد ا لیبر اقتصاد تحم زین یالمللنیب
اقتصاد  یطیشرا نیدر چن که شودمیدچار اخالل و گسست  دیو تول یتورم یهاشکاف و خصوصاً ،یو مال یقیحق یتقاضاها راتییتغ
 یلنگر اسم عنوانبه. استفاده از نرخ ارز است( بهرٔه سیاستی یها)در کنار نرخ یلنگر انتظارات تورم تیتقو بعضاًو  ینیگزیجا ازمندین

 صرفاًه کبل ،شدهن( یرتورمیغ داریپا رشد و یمتیق)ثبات  یپولگذار سیاست یاهداف سنت بیدر ترک یرییتغ گونهچیموجب ه یانتظارات تورم
. در سازدیم لیاقتصاد کالن را تعد طیسازگار با شرا یارز میرژ نیو همچن یانیبا اهداف م یپول استیس یابزارها انیتبادل م سازوکار

 ثرمتٔا زین نوسانات آن دوریکر شده( بوده که دامنٔهتینرخ ارز )تثب یروگذاری هدفمذکور از نوع  طیسازگار با شرا یپول میراستا، رژ نیهم
 است.اقتصاد کالن  یهاها و تواتر عدم تعادلتکانهاز شدت 
پول و اسعار  یر بازارهادها آن یانتقال تٔاثیراتو  رانیدر اقتصاد ا یخارج هایتکانهو  یتجار-یپول-یمال یهاعدم تعادل یادوار بروز

کاهش سهم  ،یمال یهابخش سمتبه یقیحق یهاز بخشا یانتقال منابع مال ها،متیدر سطوح ق یمقطع یهاموجب جهش ترتیببه
 نیو همچن ،یرمالیو غ یمال یهاییو سوداگرانه در بازار دارا یاطیاحت یتقاضاها شیافزا ،یناخالص داخل دیاز تول یقیحق یگذارهیسرما

سال  35 یرشد نرخ ارز اقتصاد کشور ط ماهانٔه یهاداده لیتحل جیاساس نتاکه برطوریبهاسعار شده،  یبرابر یهانرخ یپلکان یرشدها
در  وستهیپ یهاجهشاین . بوده استدرصد( مواجه  23) یخیباالتر از متوسط روند تار یبا رشدها یدرصد ادوار مطالعات 28در  ،گذشته

 یبرابر یهانرخ یهادامنه در وستهیپ لیتعد ضرورت عمالً ارز نرخ یرو گذاریهدف یپول میمفروض استفاده از رژ طیبازار اسعار در شرا
 مقابل در ارز نرخ رشد دوریکر العملعکس توابع نیتخم منظوربه راستا، نیهم در. است ساخته ریناپذاجتناب کشور اقتصاد در را هدف
 قیتحق نیدر ا استیتحت س یخودبازگشت بردار یالگو کیاز  یارز هایپرداخت موازنٔه و ،یپول ،یمال ،یقیحق یهابخش هایتکانه

مذکور محاسبه  یهابخش تیوضع یهامتغیر(، با دوریرشد نرخ ارز )در سقف کر انیبلندمدت م رابطٔه طرفکیتا از  است استفاده شده
سازگار  تٔاثیراتداللت بر  نیتخم جی. نتاردیگ قرار شیبالقوه مورد پا هایتکانهدر مقابل  دوریکر یواکنش سازوکار گریو از طرف د دوش

 .داردگذار سیاستتابع واکنش  یسازنهیبه فرایندرشد نرخ ارز در قالب  دوریوارده بر کر هایتکانه( ینظر ی)منطبق با مبان
 از ،هاپرداخت و موازنٔه ،یپول ،یمال ،یقیحقهای مختلف بخش هایتکانهارز به  نٔهیواکنش نرخ رشد به-توابع کنش محاسبٔه منظوربه

 با ارز نرخ رشد انیم بلندمدت رابطٔه طرفکی از که است شده استفاده قیتحق نیا در استیس تحت یبردار خودبازگشت یالگو کی
. دهدمی انعکاس زین را ارز نرخ نٔهیبه رشد یواکنش سازوکار گرید طرف از و کندمی محاسبهرا  مذکورهای بخش تیوضع یهامتغیر

 هاکبان و دولت ونید سهم ،المللیبین ریذخا راتییتغ ،یواقع م، نرخ بهرٔهشامل تور ترتیببهبوده  هاتکانهاین  تٔاثیرات حامل که ییرهایمتغ
 یباال کرانٔه نیهمچن و یخیتار روند متوسط ضابطٔه دو براساس که بوده ارز نرخ رشد زین و ،دیتول به یگذارسرمایه نسبت ،یپول ٔهیپا در
 جینتا براساس. گرفتند قرار نیتخم مورد ۱3۹۹-۱352 دورٔه اطالعات از استفاده با( روند متوسط از باالتر اریمع انحراف کی) دوریکر

 جیتدربوده و سپس به یدرصد 2۰ شینخست در قالب افزا پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه ،یتورم در صورت وقوع تکانٔه نخست یالگو نیتخم
 ،شده شنهادیتوسط الگو پ ی، مطابق انتظار رفتار مشابهخود نرخ ارز بوده منشٔاخواهد بود. اگر تکانه از  یصورت نزولهنرخ ارز ب نٔهیرشد به

 یارز مداخالت نیهمچن و ،یارز مانیپ ،یارتعرفهیغ وای تعرفه موانع از استفاده با یارز تکانٔه کی بروز از پس هموارهگذار سیاستکه چرا
رشد نرخ ارز را  تواندیگذار مسیاست ،یواقع هرٔهنرخ ب . در خصوص وقوع تکانٔهسازدمی محدودتر را یمل پول ارزش کاهش روند جیتدرهب

 بادوام یو کاالها یقیناخالص حق یگذارهیمربوط به سرما یهابخش یواردات یتقاضا طرفکیاز  یواقع نرخ بهرٔه شیافزازیرا کاهش دهد، 
 روند به نسبت ارز نرخ رشد کاهشها آن جٔهینت که ساخته محدود زین را اسعار یسوداگر یتقاضا گریرا کاهش داده و از طرف د یمصرف

 نرخ نٔهیبه روند یجیتدر کاهش موجب زین یالمللنیب ریرشد ذخا خواهد بود. وقوع تکانٔه یانتقالتورم  تٔاثیرات کنترل نیهمچن و بلندمدت
 . تکانٔهسازدمی فراهم زین راها داختپرٔه موازن و یترازتجار یداریبهبود پا نٔهیزم ،یتصرف خارجمنابع قابلِ شیافزا باکه ، چرااست شده ارز
دولت  یمال اتیتراز عمل یراستا، رشد کسر نیرشد روند نرخ ارز شده است. در هم موجب زین یپول ٔهیدولت از پا ونیسهم د شیافزا

 تاًیو نها ،یکل، گسترش انتظارات تورم یتقاضا شیافزا ،یپولهای کلرشد  ،یاز بانک مرکز دولتاستقراض  شیموجب افزا ترتیببه



(رانیاقتصاد ا :یمورد )مطالعٔه دورینرخ ارز در قالب کر یرو یگذارهدف یپول میرژ       

 

 یکسر مدتکوتاه یپول تٔاثیرات یسازیخنث قیچالش تنها از طراین و سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با  یاطیاحت یتقاضاها شیافزا
 است.  سریم یمال ثباتهای لفهمٔو تیو تقو یپول یانقباض یهاسیاستاعمال  نیدولت و همچن یمال

دوم  یبا استفاده از الگو زینها موازنٔه پرداختو  ،یپول ،یمال ،یقیحقهای بخش هایتکانه مقابل در رزا نرخ رشد دوریکر العملعکس
 یاز سو وارده هایتکانه کهطوریبه بوده،گذار سیاستتابع واکنش  یسازنهیبه فرایندبر  یمبتن نیتخم جیقرار گرفت. نتا نیمورد تخم

مندرج در توابع  جیاساس نتاساخت. بر متاًثررشد نرخ ارز  دوریکر راتییرا در قالب تغ یاستیس نٔهیتابع واکنش به مستقیماًالگو  یرهایمتغ
انتظار و مورد تورمکاهش  ازشده و پس  ترعیوسباال  ابتدا کرانٔه ،نرخ تورم شی، با افزادوریکر یباال بر کرانٔه یمبتن ینیواکنش تخم-کنش

 یترتنگ نوسانات دامنٔه ابتدا در زین یواقع نرخ بهرٔه بهبود . در خصوص تکانٔهشودمی ترتنگ جیتدرهب ارزنرخ  رشد کرانٔه ،یسوداگر یتقاضا
 هایتکانه. با وقوع دارد وجود نوسانات دامنٔه رشد انتظار ،یواقع بهرٔههای نرخ کاهش با جیتدرهب که گرفته شکلنرخ ارز  راتییتغ یبرا

 با که گرفته شکل انتظار مطابق یتربزرگنوسان  نخست دامنٔه مرحلٔه در ،یپول ٔهیدولت از پا ونید و سهم یخارج ریذخا راتییتغ به مربوط
 یپول ٔهیپا از یبانک ونیسهم د تکانٔه بروز. شد خواهد ترکوچکنوسانات رشد نرخ ارز  دامنٔه یپول وها پرداخت موازنٔههای تعادل عدم کاهش

باز  تیکنترل وضع جهتگذار سیاست یاز راهبرد آن یناش نرخ ارز شده که احتماالً رشد اتنوسان خالف انتظار موجب کاهش دامنٔهبر زین
 به یگذارهیسرما نسبت باشد. در خصوص تکانٔه یارز هایتکانهبروز  طیدر شرا یاعتبار مٔوسسات یناتراز اندازٔه یمحدودسازو  یارز
از  یگذارسرمایهسهم  انیمعکوس م رابطٔهآن  لیدل نیترمهمد، که شورخ ارز محدودتر رشد ن نوسانات دامنٔه تااست  شده شنهادیپ زین دیتول
این . است یقیحق یگذارسرمایه سمتبه یمالهای یگذارسرمایهاز  یمنابع مال انیجر نیو همچن یارز سوداگرانٔه یتقاضا ریبا دو متغ دیتول
 گسترش شنهادیالگو پ ،یینها لیتحل. در شودمی کالن اقتصاد یفضا در یقیحق یگذارسرمایه یداریپا تیتقوموجب  نیهمچن دهیپد

ها پرداختتراز و ،یپول ،یمالهای بخش مدتهای کوتاهتعادل عدم)کاهش(  رشد به واکنش در را ارز نرخ نوسانات دامنٔه( ی)محدودساز
 .رددا یورود ینگیجذب نقد نیهمچن و
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 مقدمه ۱
و ثبات  ،3ارزی ، پایدار موازنٔه2، رشد پایدار غیرتورمی۱حول ثبات قیمتی گذاری پولی در اقتصادهای مختلف عموماًاهداف اصلی سیاست

 تٔاثیرانونی( و از طریق ق و سپردٔه ،های پولی، کلبهرٔه سیاستیهای که با استفاده از ابزارهای محدود سیاستی )نرخاست  5طراحی شده 4مالی
های سازند. شکافگذار پولی را حداقل میی سیاستمدت از اهداف کمّمدت و میانانحرافات کوتاه عمالًر تقاضای کل )حقیقی و مالی( د

ر تابع د ماًمستقیگذار )با اوزان مختلف(، ی سیاستنرخ اسمی ارز از اهداف کمّ بعضاًو  ،، ثبات مالی7، رشد اقتصادی6مربوط به تورم
در شرایط تورمی )رکودی( از  کهطوریبهمدت اثرگذار بوده، مدت و میانگیری ابزارهای سیاستی در کوتاهو جهت 8گذارواکنش سیاست

و کاهش انحرافات از اهداف  بهرٔه سیاستیهای افزایش )کاهش( نرخ زمینٔه ،طریق افزایش )کاهش( فروش اوراق قرضه و عملیات ریپو
گیری اهداف( به رغم عدم تقارن واکنشی )زمانی و جهتبهگذار پولی سیاست گانٔهسازند. اهداف چهارذار پولی را فراهم میگسیاست

انتقال  سازوکار، که البته ردگذار قرار داتوجه سیاستلی ثبات قیمتی و رشد پایدار موردبا اولویت دو هدف اص عمالًابزارهای سیاستی، 
متغیرهای  تٔاثیراتبه  )نرخ ارز و ثبات مالی( و با اتکار انحرافات ناظر بر اهداف میانی د تٔاثیرمقدماتی از طریق  رحلٔهابزارهای مذکور در م

های مربوط متغیرابزارهای سیاستی و  زمانهم تٔاثیراتدوم نیز  انتقالی )انتظارات تورمی و هزینه فرصت منابع مالی( فعال شده و در مرحلٔه
عبارت دیگر، در شرایط هسازند. بهای تورمی و تولید فراهم میتحقق اهداف اصلی را از طریق تعدیل مقادیر شکاف زمینٔه به اهداف میانی

بهرٔه های نرخ ترتیببهبرداشت شبانه و عملیات ریپو تورمی از طریق گسترش عملیات انقباضی )انبساطی( بازار باز، ضوابط ناظر بر اضافه
گذاری مالی تنزل (، انتظارات تورمی کاهش )افزایش(، نرخ اسمی ارز کاهش )افزایش(، هزینه فرصت سرمایهافزایش )کاهش سیاستی

انداز ناخالص داخلی افت )افزایش( و شکاف پسگذاری ناخالص و مصرف کاالهای بادوام منقبض )رشد(، )تقویت(، تقاضای سرمایه
 .بهبود )تضعیف( خواهد یافت ۹ارزی کل همچنین موازنٔه

صورت هتغییرات نرخ ارز ب ،گذاری تورمی(های پولی و یا هدفگذاری روی کلگذاری پولی مذکور )فارغ از نوع هدفدر فضای سیاست
های ر شکافدلنگر انتظارات تورمی  عنوانبهنیز  بهرٔه سیاستیهای شکل گرفته و نرخ ۱۰پذیرهای ارزی انعطافو در غالب رژیم زادرون

های های حقیقی و پولی دچار عدم تعادل پیوسته بوده و همچنین نرخند. در اقتصادهایی که بخشن نرخ ارز اثرگذارو همچنی ،تورمی، تولید
ترکیبی  بعضاًهای بهره به نرخ ارز و انتظارات تورمی از نرخ ۱۱لنگر اسمی عمالً است، صورت ادواری منفی شدههب بهرٔه سیاستیحقیقی 

لنگر اسمی انتظارات تورمی  عنوانبهپولی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز  یابد. در همین راستا، سیاستانتقال میمذکور  متغیرموزون از دو 
خالص  انداز ناخالص داخلی( و خصوصاًهای پولی، جذب داخلی )شکاف پس، کلبهرٔه سیاستیهای تغییرات نرخ ترتیببهتنظیم شده و 

گذاری پولی ارچوب سیاستهشوند. رژیم ارزی مورد هدف در چهای هدف مدیریت میدامنه دارایی خارجی در راستای حفظ نرخ ارز در
مالی، اعمال ضوابط احتیاطی سالمت مالی و نظارت -های تجاریبوده که از طریق اعمال محدودیت ۱2های ارزی تثبیتیمذکور از نوع رژیم

های پولی و اصالح بردار تقیم در بازار ارز در کنار تعدیل متناسب کلهای ارزی نهادهای اعتباری و نیز مداخالت مساحتیاطی بر سرفصل
 گیرد.گذاری قرار میمورد سیاست بهرٔه سیاستیهای نرخ

                                                                                                                                                                                                                
1 Price Stability 
2 Sustainable Non-Inflationary Growth 
3 BOP Sustainability 
4 Financial Stability 

المللی دلیل تحریم  بین؛ اما در کشور ایران بهعنوان جریان عرضه و تقاضای ارز( بیشتر مورد توجه مطالعات بوده استها )بهبل اشاره است که پایداری تراز پرداختقا 5
ان نقدی( اولویت باالتری نسبت به پایداری تراز ارزی )جری ز اهمیت است. به همین دلیل، پایداری موازنٔهه منبع ارزی نیز حائبانکی، گردش نقدی و دسترسی ب شبکٔه

 ها دارد.پرداخت
6 Inflation Gap 
7 Output Gap 
8 Policymakers Response Function 

 تغییر در ذخایر ارزی کل اقتصاد ۹
10 Flexible Exchange Rate Regimes 
11 Nominal Anchor 
12 Fixed Exchange Rate Regimes 
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ین ابزارهای سیاستی با توجه به مقتضیات محیطی اقتصاد ترمهم عنوانبه( و یا نرخ بهره ۱ثر یا متقابل اسمیاستفاده از نرخ ارز )مٔو
هر  ،و از طرف دیگر ردو همچنین ثبات مالی ندا ،گونه منافاتی با اهداف سنتی ثبات قیمتی، رشد پایدار غیرتورمیهیچطرف کالن، از یک

گذاری تورمی، های پولی هدفلنگر اسمی انتظارات تورمی در قالب رژیم عنوانبهو یا موردی  2ترکیبی دو ابزار مذکور قابلیت استفادٔه
دارند.  )و مالی ،های حقیقی، پولیهای بخشجهت کاهش عدم تعادل(های پولی را گذاری روی کلا هدفو ی ،گذاری روی نرخ ارزهدف

در  3حال توسعه و نوظهورمکمل، در بسیاری از اقتصادهای دراهداف  عنوانبه گذاری روی نرخ ارزی و یا هدفگذاری تورمسیاست هدف
با کاهش )افزایش( کارایی  کهطوریبهگیرند، گذاری پولی مورد استفاده قرار میسیاست ندفرایتبادل پیوسته با هدف رشد پایدار غیرتورمی در 

یابد. گذاری روی نرخ ارز )شکاف تورم( افزایش میهدف سمتبهگرایش  عمالًپولی -های مالیو رشد )تقلیل( عدم تعادل بهرٔه سیاستینرخ 
های ارزی از پرداخت های مورد هدف و تقویت پایداری موازنٔهبری اسعار در دامنهحفظ نرخ برا منظوربهمقامات پولی  ،سیاستاین مطابق 

های بهره را در حمایت از شکاف نرخ ارز مورد هدف تعدیل کرده و از طرف دیگر با استفاده از نرخ بعضاًهای پولی و طرف کلیک
عار )نقدی و در بازارهای اس عمالًمالی احتیاطی تٔامینهای های ارزی و همچنین قراردادهای احتیاطی سرفصلی تجاری، نسبتهاسیاست

های پولی، تغییرات کل های خارجی در پایٔهموجب نوسانات مقطعی سهم خالص دارایی ترتیببهمداخالت این ند. نکمشتقات( مداخله می
خالص حقیقی، نوسانات شکاف تولید و نیز و تجاری، تغییر تقاضای نا بهرٔه سیاستیهای پولی مورد هدف طی زمان، تعدیل بردار نرخ

نرخ ارز بوده )مبتنی بر وجود  گذاری روی دامنٔهکه مبتنی بر هدف 4های تثبیتی خزندهشود. در همین راستا، رژیمتعدیل شکاف تورمی می
 تٔامینالمللی و نیز قراردادهای احتیاطی های باالی ذخایر بینالمللی(، با اتکا به نسبتبین هایتکانهمالی و یا -های ادواری پولیعدم تعادل

کاهش شکاف تورمی را فراهم ساخته  طرف زمینٔههای پولی از یکسازی تغییرات کلهها و همچنین همراپرداخت مالی مقطعی کسری موازنٔه
رقابت تولیدات داخلی  و از طرف دیگر با ایجاد بستر تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز )شکاف تورم داخلی از خارجی( موجب حفظ قدرت

های تولیدی بخش افزایش نرخ ارز بر ساختار هزینٔه 5انتقالی سازوکارگیری شوند. تعدیل مذکور اگرچه باعث شکلالمللی میدر بازارهای بین
سعار و گسترش ای نوسانات نرخ اسمی ارز، مانع رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اماهیت تدریجی و مدیریت مداخله ،شده

 شود.گذاری روی نرخ ارز میها در قالب رژیم ارزی هدفموازنٔه پرداختهای عدم تعادل
های مختلف مورد بررسی و تحلیل خزنده با مقتضیات اقتصاد ایران در قالب دامنه شدٔهسازگاری رژیم ارزی تثبیت فرضیٔه ،در این تحقیق

گذاری پولی و متغیرهای هدف میانی در تبادل با رژیم مذکور با استفاده از رویکرد خودبازگشت تقرار گرفته و همچنین کارکرد ابزارهای سیاس
 فرایندادبیات تجربی جایگاه رژیم ارزی در ، 2 بخشدر  :دشوبخش تشکیل می 5این تحقیق از  .شوندمیبرداری تحت سیاست، آزمون 

از میان دو رژیم پولی  زادرونالزامات محیطی انتخاب  ،3یین شده و در بخش حال توسعه تبو در گذاری پولی در اقتصادهای صنعتیسیاست
، ۴گیرند. در بخش مورد ارزیابی قرار می ۱3۹۹-۱352 گذاری تورمی در اقتصاد ایران برای دورٔهگذاری روی نرخ ارز و یا هدفمبتنی بر هدف

برای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از طرف دیگر الگوی  تلفهای مخنرخ اسمی ارز در دامنهطرف رفتار تاریخی نوسانات از یک
گذار پولی و با استفاده های حقیقی و پولی بر کریدور نرخ ارز در قالب توابع واکنش سیاستهای سیاستی و کالن بخشمتغیر تٔاثیراتتخمین 

 ه خواهد شد. ئنیز نتایج تحقیق ارا 5ر بخش دگیرد. از یک رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست مورد آزمون قرار می

 گذاری پولیهای ارزی و سیاستادبیات تجربی رژیم مرور 2

گذشته بوده است. در  و ترکیب اهداف پولی در اقتصادهای صنعتی و درحال توسعه طی پنج دهٔه ،گیری، کاراییهای ارزی تابع جهترژیم
از نوع ها آن رژیم ارزی متناظر عمالًگذاری صرف تورمی تنظیم شده، حول هدف دهای صنعتیلی در بسیاری از اقتصاهای پوشرایطی که رژیم

عبارت دیگر، حرکت از رژیم پولی ههای ارزی تثبیتی بوده است. بگذاری نرم تورمی همراه با رژیمهای پولی حول هدفشناور و برعکس رژیم

                                                                                                                                                                                                                
1 Bilateral or Effective Nominal Exchange Rate 
2 De Facto 

عنوان لنگر اسمی از نرخ ارز به 2۰۱8درصد اقتصادهای مختلف در سال  ۴2المللی پول، معادل های ارزی صندوق بینبراساس گزارش ساالنٔه ترتیبات و محدودیت  3
 گذاری تورمی استفاده کردند. ست هدفدرصد اقتصادهای جهانی از سیا 2۴که تنها انتظارات تورمی استفاده کرده، درحالی

4 Crawling Pegged Regimes 
5 Pass Through 
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و همچنین  ،گذاری تورمی نرمگذاری تورمی ترکیبی، هدفی تورمی منعطف، هدفگذارهای پولی هدفرژیم سمتبهگذاری تورمی صرف هدف
شده  بهرٔه سیاستیهای لنگر اسمی انتظارات تورمی در کنار نرخ عنوانبهبینی موجب افزایش وزن نسبی نرخ ارز گذاری تورمی مورد پیشهدف

مدیریت نوسانات نرخ اسمی ارز و  عمالً(، بهرٔه سیاستیی )در کنار نرخ لنگر انتظارات تورم عنوانبهاست. افزایش نسبی وزن نرخ اسمی ارز 
تغییرات  کهطوریبه، است ناپذیر ساختهگذار پولی اجتنابهای مجاز را در تابع واکنش سیاستهای ارزی تثبیتی در دامنهرژیم سمتبهگرایش 

خاص در جهت محدودسازی نوسانات نرخ  طوربهو خالص دارایی خارجی  ،پولی ، پایٔهبهرٔه سیاستیعام و نیز تغییرات نرخ  طوربهنقدینگی 
گذاری روی نرخ اسمی (. در همین راستا، سیاست هدف2۰۱۰ ،2فریدمن و آتکر ؛۱۹۹7 ،۱و شارما ،، ساواستانوشوند )میسونارز مدیریت می

 شود. در مرحلٔهدر سه مرحله اجرا می ،نگر اسمی انتظارات تورمیر لدثر های اساسی مٔولفهیکی از مٔو عنوانبهارز در قالب رژیم ارزی تثبیتی، 
قانونی( در راستای حمایت از رژیم ارزی تثبیتی  و سپردٔه بهرٔه سیاستیهای علت ضعف کارایی ابزارهای سیاستی )نرخهسیاست پولی ب ،نخست

های یک اقتصاد مورد موازنٔه پرداختو  ،ترده و مستمر مالی، پولیهای گسدوم رژیم ارزی تثبیتی با توجه به عدم تعادل تعدیل شده و در مرحلٔه
رژیم ارزی تثبیتی خزنده تدوین شده  سمتبهگذار از رژیم ارزی ثابت  فرایندسوم نیز الزامات سیاستی در  گیرد. در مرحلٔهگذاری قرار میهدف

 سازد.ناور را نیز فراهم میهای شرژیم سمتبهانتقال آتی  ، که زمینٔه(2۰۱۹ ،3)الهمیانی و ویرون

 و رژیم ارزی 4پولی بهینه منطقٔه 2-۱

تجاری -پولی بهینه به میزان کارایی ابزارهای سیاست پولی، تمرکز در مبادالت مالی منطقٔه اساس نظریٔهانتخاب یک رژیم ارزی تثبیتی بر
های ارزی بستگی دارد. موازنٔه پرداختای سرمایه-الت مالیو نیز شدت مباد ،اقتصاد کالن )اسمی و واقعی( هایتکانهالمللی، ماهیت بین

های ارزی شناور مرژی عمالً رد،مبادله( قرار دا رابطٔه تکانٔهواقعی ) هایتکانهای که در معرض برای یک اقتصاد باز با مبادالت باالی سرمایه
عام و  طوربههای ارزی تثبیتی م، رژیرداسمی قرار دا هاینهتکاای که در معرض معکوس در اقتصادهای با مبادالت آزاد سرمایه طوربهو 

ها، تشابه در تکانهبا تقارن  اعضا عمالً ،پولی بهینه در یک منطقٔه اری بیشتری دارند. در همین راستاخاص سازگ طوربهپولی بهینه  منطقٔه
(، که در کنار ۱۹۶3 ،6کینونکم ؛۱۹۶۱ ،5)ماندل اندواجهو نیز آزادی انتقاالت مالی خارجی م ،بازبودن، آزادی تحرک نیروی کار درجٔه

پولی و  تشکیل یک اتحادیٔه المللی زمینٔهو نیز سطوح احتیاطی از ذخایر بین ،های مکملی همانند تناسب تورم، سیاست مالی پایدارلفهمٔو
و عدم کفایت ذخایر  ،های مالی و پولی، تورم باالگیری سطوح پایداری از عدم تعادلسازند. شکلرژیم ارزی تثبیتی سازگار را فراهم می

خواهد شد  نوسان(رهای پبه یک ارز در دامنههای ارزی تثبیتی خزنده )متصل رژیم سمتبهالمللی مانع حفظ رژیم پولی مذکور و گرایش بین
های حقیقی و مالی گار با تحوالت بخشی پولی سازهاسیاست(. انضباط تدریجی مالی در کنار ۱۹۹8 ،7و بردن کمپ ،میسون ،گرین)ایچن

های ارزی تثبیتی و بهبود نقش نرخ ارز موجب تقویت پایداری رژیم عمالًهای سالمت احتیاطی دیون بخش عمومی و همچنین حفظ نسبت
 (.۱۹۹۶ ،8لنگر اسمی انتظارات تورمی خواهد شد )والسکو عنوانبه

 رممکنیغ گانٔهسه و یتیتثب یارزهای میرژ 2-2

لنگر اسمی انتظارات تورمی نیز  عنوانبهدر اعتبار و پایداری نرخ ارز  عمالً رند،مٔوثکه برای انتخاب یک رژیم ارزی ثابت  یهایمٔولفه
بینی تورم و نیز گذاری مستحکم، عدم مدیریت مناسب نقدینگی، ضعف کارایی الگوهای پیش. در غیاب ساختار نهادی سیاسترندگذاتٔاثیر
گذار در حفظ تورم در مقادیر تعهد سیاست عمالًهای ارز و بهره، تغییرات نرخ تٔاثیراتانتقال  سازوکارظام مالی جهت تقویت ثبات نعدم

                                                                                                                                                                                                                
1 Masson, Savastano, & Sharma 
2 Freedman, & Ötker-Robe 
3 El Hamiani Khatat & Veyrune 
4 Optimum Currency Area 
5 Mundell 
6 McKinnon 
7 Eichengreen, Masson, & Bredenkamp 
8 Velasco 
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باید به ظرفیت و کارایی می عمالً ،به الزامات محیط کالن ا، اقتصادهای مختلف در کنار اتکاپذیر خواهد شد. در همین راستپایین آسیب
 عبارت دیگر، نقش توسعٔهه(. ب2۰۱۰ ،۱و رگیو ،استارزنگر، و نهادی جهت انتخاب رژیم ارزی نیز توجه کنند )یواتی های سیاستیمٔولفه

های مٔولفهگیری و ساختاری در کنار کارایی ابزارهای سیاستی و نیز جهت ،های پولی، مالیگذاری در حوزههای نهادی و سیاستظرفیت
 .3(2۰۰3 ،2گذار است )کالو و میشیکینتٔاثیرر کالن در انتخاب رژیم ارزی سازگا

 یستمیسر ن زمانهم طوربه 4غیرممکن گانٔهسه اساس نظریٔهاگرچه برو سیاست پولی مستقل  ،تثبیت نرخ ارز، بازبودن حساب سرمایه
 ثبات نسبیظار، در شرایط خالف انتاز اقتصادهای صنعتی و نوظهور بر پولی در بسیاری (، مقامات2۰۰۴ ،5و تیلور ،شامباق ،)آبستفلد

گذار مدت را جهت تحقق اهداف سیاستکوتاه بهرٔه سیاستیهای بردار نرخ عمالًالمللی، ای بینسرمایه-نرخ ارز و تحرک آزاد مبادالت مالی
ای سرمایه-الت مالیدخالص مبا تٔاثیراتعبارت دیگر در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز، ه(. ب2۰۱۹ ،کنند )الهمیانی و ویرونپولی تنظیم می

ر تقاضاهای حقیقی و مالی در د بهرٔه سیاستیهای تغییرات نرخ تٔاثیراتمعناداری کمتر از  طوربهر تقاضاهای حقیقی و مالی دالمللی بین
 ،های برابریت نرخظرفیت ایجاد مازاد تقاضا )احتیاطی و سوداگرانه( را در بازارهای اسعار، اختالال ترتیببهاقتصادهای مذکور بوده و لذا 

 زمانهممدت و مدیریت کوتاه بهرٔه سیاستیو کاهش ارزش پول ملی ندارد. در این راستا، ثبات نرخ اسمی اسعار در کنار تعدیل ادواری نرخ 
داشتن مفروضاقتصادهای مختلف )با  های بهرٔهبرابری نرخ تحقق ثبات قیمتی را در قالب نظریٔه فرایندالمللی، خالص مبادالت مالی بین

  سازد.گذار پولی مهیا میین هدف سیاستترمهم عنوانبه، 6(ریسک ساختاری مربوط به هر اقتصاد حاشیٔه

  یپولگذاری سیاستنرخ بهره و نرخ ارز در  انیم رابطٔه 3-2

گذاری تورمی متکی ی پولی هدفگذارسیاست عمالًهای کوچک مالی ای بزرگ و نیز عدم تعادلسرمایه-اقتصادهای با آزادی مبادالت مالی
صورت هو نرخ ارز ب ،ر شکاف تولید، بازدهی سرمایهدها موازنٔه پرداختو  ،هاهای بازار کاالها، داراییاز مسیر کانال ترتیببهبر نرخ بهره، 

های گذار پولی و همچنین تغییرات نرخستدر تبادل با اهداف سیا ترتیببهها و نوسانات نرخ ارز و لذا بازدهی بازار دارایی نداثرگذار زادرون
کنترل نوسانات نرخ ارز،  منظوربهگذاری نرخ ارز، مقامات پولی گذاری پولی مبتنی بر هدفسیاست فرایندیابند. در تغییر می بهرٔه سیاستی

ند. در همین راستا، در اقتصادهایی که کنهای برابری هدف تعدیل مینرخ تٔاثیرزا و تحتدرونصورت ههای پولی را بو کل ،های بهرهنرخ
 زمانهمصورت ترکیبی و هگذار پولی بسیاست عمالً ،استالمللی با محدودیت و در مقیاس کوچک برقرار ای بینسرمایه-مبادالت آزاد مالی

 ،7کند )کالوو و رینهارتجهت تحقق اهداف تورمی و رشد اقتصادی استفاده می زابرونصورت هو نرخ ارز ب بهرٔه سیاستیهای از نرخ
قویت ثبات الملل، تلت تمایل به حفظ قدرت رقابت تجاری، افزایش ذخایر بینع(. بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور به2۰۰۰

های ارزی رژیمدنبال استفاده از هو نیز کاهش فشارهای تورمی در غیاب یک لنگر پایدار اسمی، از یک طرف ب، شدنمالی، مقابله با دالری
توسط  پیوسته طورها بهآن های مربوط بهگیریهای ارز و بهره بوده که جهتنرخ روی زمانهمگذاری موازی و تثبیتی و از طرف دیگر سیاست

 (.2۰۱2 ،8، قوش و چامونرسد )آسترین اقتصادی میمقامات پولی به اطالع عامال

                                                                                                                                                                                                                
1 Yeyati, Sturzenegger, & Reggio 
2 Calvo. & Mishkin 

که در شرایط بروز طوریهعنوان ابزار سیاست پولی دارد، بز شکاف نرخ ارز رسمی و بازاری بهتاریخی یک اقتصاد نفتی داللت بر اثرگذاری نرخ ارز و نی نتایج مطالعٔه 3
 شوند.و در بلندمدت موجب کاهش رفاه عمومی می رندمدت کارایی دامی در کوتاهعنوان لنگر اسههای مذکور بمتغیر ،های مداوم خارجیتکانه

4 Impossible Trinity 
5 Obstfeld, Shambaugh, & Alan Taylor 

به ذخایر احتیاطی مربوط های های اعتباری )کشوری و نهادی( و نقدینگی، و همچنین وضعیت نسبتالمللی، ریسکهای مختلفی همچون هزینٔه مبادالت مالی بینمٔولفه 6
عبارت دیگر، های اسمی بهره بین اقتصادهای مختلف اثرگذار است. بهاف از برابری نرخها مستقیماً در اندازٔه حاشیٔه ریسک مربوط به انحرالمللی و موازنٔه پرداختبین

های احتیاطی موازنٔه و نتیجتاً تغییرات نرخ اسمی اسعار تابع معکوسی از نسبت های بهرهترین مٔولفٔه مٔوثر در انحرافات از برابری نرخعنوان مهمحاشیٔه ریسک به
 المللی است.ها و نسبت پوشش ذخایر بینپرداخت

7 Calvo & Reinhart 
8 Ostry, Ghosh, & Chamon 
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 ارز نرخری گذاهدف میتحت رژ یپولگذاری سیاست ضوابط ۴-2

که با  استگذاران پولی (، یک هدف میانی برای برخی از سیاست۱لنگر اسمی انتظارات تورمی )جدول  عنوانبهگذاری روی نرخ ارز هدف
رشد اقتصادی( را فراهم  بعضاًتحقق مجموعه اهدف میانی )نرخ ارز( و غائی )تورم و  زمینٔه ،پولی استفاده از ابزارهای مختلف سیاست

مان تحقق تؤا دنبالبهو نرخ ارز  بهرٔه سیاستیهای گذاری پولی ترکیبی با استفاده از هر دو اهرم نرخ(. سیاست2۰۰۴ ،۱سازند )پارادومی
کارایی  بهرٔه سیاستیهای طرف نرخاز یک ،گذاری پولی متکی بر نرخ ارز. در سیاستاستو نیز رشد پایدار  ،اهداف سنتی ثبات قیمتی، تورم

های پولی و تقاضای کل در راستای حفظ و از طرف دیگر کل رندو انتظارات تورمی دا ،ر تقاضای کل، شکاف تولیدد تٔاثیرجهت  ضعیفی
گذار پولی اهداف تورمی را از سیاست ،دیگر عبارتبهشوند. لنگر اسمی انتظارات تورمی( مدیریت می عنوانبههدف نرخ ارز ) روند و دامنٔه

های های پولی بلکه نرختنها کلنه کهطوریبهگذاری تورم( محقق ساخته، جای نرخ بهره )مطابق رژیم هدفهگر نرخ ارز بطریق جایگزینی لن
شوند. در این راستا، تعدیل می زادرون صورتبهلنگر اسمی انتظارات تورمی(  عنوانبهارز هدف ) نیز در خدمت تحقق نرخ بهرٔه سیاستی

تجاری خارجی یک اقتصاد در راستای حفظ -ضوابط مالی بعضاًو  ،المللیمالی بینتٔامینهای رجی، ظرفیتسطوح احتیاطی ذخایر خا
که  بهرٔه سیاستیهای گذاری پولی متکی بر نرخسیاست فرایند برخالفشوند. تجاری تنظیم می-های برابری هدف توسط مقامات پولینرخ

های ارز هدف، مداخالت ارزی گذاری متکی بر نرخسیاست فراینددر  عمالً رد،گذار دامداخالت ارزی نقش فرعی در تحقق اهداف سیاست
ها و کاهش شکاف گذار حول ثبات قیمت، نقش مهمی جهت تحقق اهداف سیاستبهرٔه سیاستیهای های پولی و نرخدر کنار مدیریت کل

 (.2۰۱5 ،2و کرال ،هوالب ،تولید و تورم دارند )فرانتا

 گذاری پولیارچوب سیاستههای اصلی چهمٔولف .۱جدول 

 ابزارها هدف میانی هدف پایه ارچوب سیاست پولیهچ
 3ارزی، عملیات بازار باز مداخلٔه نرخ ارز تورم، ثبات قیمتی لنگر نرخ ارز

 قانونی عملیات بازار باز، سپردٔه بینیتورم پیش تورم گذاری تورمیهدف
 قانونی عملیات بازار باز، سپردٔه نقدینگی ات قیمتیتورم، ثب های پولیگذاری بر کلهدف

 

 منعطف به ثابت یارز میرژ از انتقال 5-2

تجاری توسط اشخاص مقیم و غیرمقیم -اسمی کاهش داشته و مبادالت مالی هایتکانهدر کشورهای صنعتی و نوظهور که تواتر و شدت 
های ارزی شناور انتقال رژیم سمتبههای ارزی تثبیتی اقتصاد ایران( از رژیم الفبرخاقتصادهای مختلف ) عمالً ،است ای یافتهروند فزاینده

با موفقیت  عمالً اند،یف( قدرت خرید پول ملی مواجه)کسری( مالی، تقویت )تضع انتقال در ادواری که کشورها با موازنٔهاین ند. اهیافت
گذار گیرانه در کنار تقویت اعتبار نهاد سیاستو سخت ،الی هدفمند، منضبطی پولی و مهاسیاستبیشتری )کمتری( همراه بوده است. اعمال 

(. ۱۹۹8 ،4و بردن کمپ ،میسون ،گرینهای ارزی منعطف شده است )ایچنرژیم سمتبهگذار  فرایندموجب کاهش اختالالت در  عمالًپولی 
اخالص داخلی، انبساط پولی پایدار، رشد تورم، خالص خروج باالی انداز نپس با کسری پیوستٔه ترتیببههای پولی که در همین راستا، بحران

های ارزی انتقال از رژیم فرایندطرف از یک ،های خارجی همراه بودییتیاطی و سوداگرانه در بازار داراو نیز رشد تقاضاهای اح ،سرمایه
آخرین انتخاب دچار چالش  عنوانبههای ارزی تثبیتی را نیز تثبیتی به منعطف را دچار وقفه ساخته و از طرف دیگر ناپایداری و کارایی رژیم

کل  جاری و موازنٔه انداز ناخالص داخلی، گسترش ناپایداری حسابپس (. در شرایط بروز کسری پیوستٔه2۰۰3 ،5ساخت )بوبوال و اوتکر
های ارزی هر دو طیف رژیم عمالً ،المللیبین های مالیو همچنین بروز بحران ،های پولی مقطعی داخلیگیری بحرانها، شکلپرداختتراز

                                                                                                                                                                                                                
1 E. Parrado 
2 Franta, Holub & Kral 

سپردٔه قانونی، نرخ ریپو، نرخ   3 ضافهریپوی معکوس، و همچنین نرخابزارهای مکملی همانند نرخ  سه رژیم پولی بههای ا شبانه در تحقق اهداف هر  شت  طور عام و بردا
 طور خاص اثرگذارند. گذاری بر روی نرخ ارز بههمچنین رژیم پولی هدف

4 Eichengreen, B., P. Masson, H. Bredenkamp 
5 Bubula & Ötker-Robe 
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مالی، با یک -المللی و ضعف کارایی ابزارهای سیاست پولیمالی احتیاطی بینتٔامینشناور و تثبیتی در شرایط عدم دسترسی به منابع 
الی، ناپایداری بازار های مبخش سمتبههای حقیقی ند. سرنوشت مذکور در قالب انتقاالت مالی گسترده از بخشاسرنوشت مشابه

های مالی، کاهش شدید ذخایر خارجی، تشدید خالص خروج سرمایه )توسط اشخاص مقیم و غیرمقیم( و نیز کاهش پلکانی و دارایی
  های ارزی تثبیتی بیشتر است.منفی بحران مذکور برای رژیم تٔاثیراتمضاعف قدرت خرید پول ملی انعکاس یافته که 

  یتیتثبهای میرژ قالب در ارز نرخ و بهره نرخ دوریکر انیم بطٔهرا یتجرب یالگوها ۶-2

های نرخ ارز ثابت خزنده متصل به یک سبد ارزی را در قالب ابزارهای سیاستی مراکش و لهستان دو اقتصاد موفق نوظهور بوده که رژیم
نوسانات نرخ ارز در کریدور هدف از  کهطوریبهآورند، به اجرا در 2۰۰7و  2۰۰۴های در سال ترتیببهکریدور نرخ بهره و انضباط مالی را 

های پولی محدود گردید. در همین راستا، لمدت سیاستی و همچنین کهکوتا های بهرٔهخهای مالی و نیز نرریت عدم تعادلطریق مدی
مدت )سیاستی و ههای بهره کوتاخنر تفاده از ابزار مدیریت کریدورگذاری صرف بر روی نرخ ارز و با اسگذار پولی از طریق هدفسیاست

اقتصادهای فوق، کریدور نرخ  های اسعار هدف را برای هر دو کشور فراهم ساختند. مطابق تجربٔهخکاهش اختالالت در نر اری(، زمینٔهتج
تسهیالت اعتباری  پایٔه رخ بهرٔههای عملیات بازار باز و ریپو(، نخمدت )نرخ میانی که شامل نرهکوتا بهرٔه سیاستیهای بهره با محوریت نرخ

بانکی و نیز نبازار بی های بهرٔهخنر ،د. همچنینش)نرخ کف( طراحی مدت اشخاص ههای کوتاهسپرد های بهرٔهو نیز نرخ )نرخ سقف(
کریدور  مجموعٔه کهطوریبهتوسط مقامات پولی مدیریت شده،  بهرٔه سیاستیبرداشت شبانه )توثیقی و غیرتوثیقی(، حول نرخ  های بهرٔهخنر

 انتظار اسعار روند صعودی )نزولی( یافته است. های موردنرخمذکور با افزایش )کاهش( 
های پولی متکی بر لنگر اسمی نرخ ارز )در قالب کریدور( مهای بهره در تبادل با رژیخای کارآمد سیاست کریدور منعطف نراجر منظوربه

های لمدت کهبینی دقیق از روند کوتاشایش و پیشامل پ ترتیببهکه  دوباید اجرا شیظارتی من-لفی در فضای سیاست پولیالزامات مخت
نقدینگی اضطراری  تٔامینارچوب هگذاری پولی و چارچوب عملیاتی سیاستهبانکی، تفکیک میان چنی، تشکیل بازار فعال و کارآمد بیپول

ها با هدف کوراق مذکور توسط بانگذاری و نیز توثیق اهبا درآمد ثابت جهت سرمایی اوراق بازارها اعتباری، توسعٔه مٔوسسات)آنی( برای 
ها جهت کاهش موازنٔه پرداختهای مرکزی و همچنین تقویت ثبات مالی و پایداری کمدت از طریق بانهمالی کوتانتٔامیکاهش وابستگی به 

های بهره در خدمت ثبات نرخ ارز )در خاست. اجرای سیاست مدیریت نریون( تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار )دالریزاس
ر صورت ها و تعادل پولی بوده که دانداز ناخالص داخلی، پایداری ترازپرداختکریدور(، همچنین مستلزم توازن مالی، مدیریت کسری پس

صالحی ی اهاسیاستتر و از طرف دیگر زمان اجرای عرز وسینوسانات کریدور نرخ ا امنٔهطرف دهای مذکور از یکلانحرافات معنادار از تعاد
انقباضی  فرایندمقادیر مطلوب )ناکافی( و جریان نقدینگی در  سمتبهالمللی نر بییشرایطی که سطح احتیاطی ذخا تر خواهد شد. دریطوالن

های هشرایط اجرای سیاست مذکور در دامن عمالً پولی روند نزولی )صعودی( یافته-های مالیلی( قرار داشته و همچنین عدم تعاد)انبساط
 بود.  ( کریدور مهیا خواهدتربزرگتر )ککوچ

 رانیاقتصاد ا یبرا دوریدر قالب کر یتیتثب یارز میرژ یزادرونانتخاب  یطیمح الزامات 3
 و ابداً می شودتعیین  زاوندر صورتبهاساس مقتضیات بلندمدت محیط اقتصاد کالن و بر ارزی سازگار برای یک اقتصاد هایرژیم

های ارزی تثبیتی )شناور( در شرایطی توسط مقامات پولی شوند. رژیمگذار پولی انتخاب نمیو مبتنی بر اهداف سیاست زابرون صورتبه
های اقتصاد داختایمن )احتیاطی(، ترازپر المللی در دامنٔههای کالن همانند سطوح ذخایر احتیاطی بینمٔولفهانتخاب شده که برخی از 

بانکی،  مدت با کسری جریانات نقدی و وضعیت ناپایدار )پایدار(، ترکیب نقدینگی با سهم باالی )کوچک( پول در شبکٔهدر کوتاه
انتقال  فرایندهای انتقال پولی در سازوکارابزارها دارای ضعف )استحکام(، کارایی -مقررات-های نهادیسالمت نظام مالی در حوزه

های مالی، عملکرد نظام مالی در تطهیر شبیشتر بر بخو با تمرکز  ،های حقیقی و مالی محدود )مطلوب(سیاست پولی بر بخشتحوالت 
در  هامٔولفهاین  گذار پولی در سطوح پایین )باال( قرار دارند. مجموعٔهدولت ضعیف )موفق( و همچنین اعتبار سیاست کسری بودجٔه

است. مقامات پولی فارغ از نوع لنگر اسمی انتظارات  مٔوثرر انتخاب نوع رژیم ارزی د مستقیماًاد کالن گذاری اقتصکنار ظرفیت سیاست
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تا  هندانجام د ۱های حساسیتنهادی و بازارها را با استفاده از آزمون های بالقؤهباید پایش مستمری از ریسک)نرخ بهره یا نرخ ارز(، می
ها، های نقدی، متوسط ریسک داراییی سالمت مالی )کفایت سرمایه، وضعیت باز ارزی، نسبتهامٔولفههای شناسایی آسیب زمینٔه

 های بالقؤهالمللی،...( فراهم شود. شناسایی آسیبای بینهای مطالبات غیرجاری، خالص جریان نقدی، خالص مبادالت سرمایهنسبت
طی جهت بهبود استحکام و پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی را های احتیاهای سالمت مالی مذکور شرایط تدوین برنامهمٔولفه

سازد. در همین راستا، مدت مهیا میهای ارزی تثبیتی( در میاندر شرایط استفاده از رژیم اخص )خصوصاً طوربهاعم و بازار ارز را  طوربه
گیری المت بازارهای مالی )نهادی و کالن(، جهتاطالعات، فروض، سناریوها، نتایج پایش مستمر وضعیت س شفافیت مجموعٔه

یک  گذاری روی نرخ ارز( در قالبهای تثبیتی هدفمهای متوالی )تحت رژیلدر اقتصادهای دارای عدم تعاد اًابزارهای سیاستی خصوص
 .استن اقتصادی ضروری راهبرد ارتباطی فعال با عامال

ناپذیر ساخته است. روندهای مختلف تاریخی از را اجتناب هخزند شدٔهرخ ارز تثبیتن الزامات محیطی اقتصاد ایران استفاده از رژیم
موجب  ترتیببه( 2و  ۱های شکلجاری ) واقعی منفی در کنار سهم باالی صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات از منابع حساب های بهرٔهنرخ
گیری روند تعدیلی خزنده جهت انتقال شکاف تورمی )شکاف تورم شکل سمی انتظارات تورمی و همچنینلنگر ا عنوانبهبه نرخ ارز  اتکا

مبادله )ناشی  داخلی و خارجی( بر نرخ ارز )با هدف حفظ قدرت رقابت صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی( جهت مقابله با تضعیف رابطٔه
های بانکی منفی بوده که های سود واقعی سپردهسال نرخ 3۱معادل  ،سال گذشته ۴2طی  ۱ شکلاز تورم باالی داخلی( شده است. مطابق 

لنگر اسمی انتظارات تورمی و از طرف دیگر تقویت سرکوب مالی و رشد تقاضای  عنوانبهطرف بیانگر تضعیف جایگاه نرخ سود از یک
 ن اقتصادی بوده است. مالی توسط عامال سوداگرانٔه

 

 
 

 بانکی سالٔههای یکنرخ سود واقعی سپرده .۱ شکل

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Stress test 
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 هاجاری ترازپرداختسهم صادرات غیرنفتی در منابع حساب .2 شکل

 رانیا اقتصاد در ارز یتقاضا و عرضه رد مٔوثرهای مٔولفه ۱-3

ی نهادی در بازارهای گذارسرمایهو اشخاص غیرمقیم امکان ند دارعمق محدودی عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران که بازارهای مالی آن 
المللی )کاالها و خدمات(، مبادالت بین های تجارت خارجیمٔولفهاز  ثرمتٔا عمدتاً رند،غالت، سهام، اوراق قرضه، ارز( را ندامالی )مست

ساختاری ناشی  هایتکانهکه در کنار است شدن گسترده تولید، خالص خروج سرمایه، انتقاالت جاری اشخاص مقیم، دالری عوامل اولیٔه
وصول و انتقاالت درآمدهای صادراتی و  فرایندالمللی )در نرگزاری بانکی بیهای ناظر بر روابط کاحریم و محدودیتهای سربار تهاز هزین

ساختاری مذکور موجب تضعیف  هایتکانهدهند. در همین راستا، ارزی کشور را شکل می موازنٔه ،تخصیص منابع ارزی جهت واردات(
رغم افزایش مقطعی درآمدهای به کهطوریبه ،للی و افزایش نااطمینانی در بازار اسعار شدهالمتجاری بین-جریان نقدی مبادالت مالی

اسعار افزایش و کسری جریان نقدی گسترش یافته که  تقاضای احتیاطی و سوداگرانٔه عمالً ،جاری صادراتی نفت و رشد مازاد حساب
 ر از متوسط روند تاریخی )تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین( طی دورٔهارزش پول ملی در انحرافات باالت موجب کاهش پیوستٔه مستقیماً

 (.3 شکلشده است ) ۱3۹۹-۱3۶5
 

 
 رشد نرخ ارز تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین .3 شکل
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درصدی مقادیر رشد  88و  درصدی 72داللت بر تمرکز  ترتیببه( قبل مقادیر رشد نرخ اسمی ارز )نسبت به ماه مشابه سال توزیع ماهانٔه
(. در همین 2درصد( دارد )جدول  ۶2درصد( و نیز حداکثر یک انحراف معیار باالتر از میانگین ) 23های حداکثر معادل میانگین )در دامنه

 دارد. داللت درصد(  ۱۰۰ارزی حداقل دو انحراف معیار باالتر از متوسط روند تاریخی )باالتر از  هایتکانهها بر درصد داده 5راستا، تنها 
 

 
 ۹۹۱3-۱3۶5 های مختلف طی دورٔهدر کرانه ۱توزیع فراوانی رشد نرخ ارز .۴ شکل

 

 ۱3۹۹-۱3۶5 های مختلف طی دورٔهتوزیع فراوانی رشد نرخ ارز در کرانه .2جدول 

 رشد پایه 
 )درصد(

 دفعات وقوع
 )واحد(

 فراوانی نسبی
 )درصد(

 28 ۱۱7 23 باالتر از میانگین
 ۱2 5۰ ۶2 یار باالتر از میانگینعقل یک انحراف محدا

 5 2۰ ۱۰۰ یار باالتر از میانگینعحداقل دو انحراف م
 3 ۱۱ ۱3۹ یار باالتر از میانگینعحداقل سه انحراف م

 2 8 ۱۶2 یار باالتر از میانگینعحداقل چهار انحراف م
 ۱۰۰ ۴2۰  کل

Mode Median Kurtosis Skewness 

3۴٫58۰۴- 7٫۴۱5۹  ۱2٫۶2۴2 2٫75۴۱ 

 
انتقالی کاهش ارزش پول ملی از مسیر افزایش  تٔاثیراتاسمی اسعار همچنین موجب رشد  مٔوثرهای متقابل و افزایش مقطعی نرخ

ود شمیغیرمالی(  ها )مالی وییخدمات و دارا-رم در بازار کاالهاو همچنین افزایش تو ،مبادلهات تورمی، رشد قیمت کاالهای قابلِ انتظار
المللی و از طرف دیگر نقش مهم تغییرات نرخ تجاری بین-بازبودن باالی اقتصادی ایران نسبت به مبادالت مالی طرف بر درجٔهکه از یک

لنگر اسمی انتظارات تورمی  عنوانبهدارد. نرخ ارز داللت ای اشخاص و نهادها در اقتصاد ایران اسمی اسعار بر تصمیمات مصرفی و سرمایه
گیری انتظارات شکل کهطوریبه، ردهای خارجی در پورتفوی اشخاص در اقتصاد ایران داییر تغییرات تقاضای کل و سهم دارادباالیی  تٔاثیر

                                                                                                                                                                                                                
 است. نرخ ارز از تغییرات لگاریتم استفاده شدهرشد  برای محاسبٔه ۱
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اعتباری  های خارجی و وضعیت باز ارزی اشخاص و نهادهایییموجب کاهش )افزایش( سهم دارا عمالًتقویت )کاهش( ارزش پول ملی 
ر بازار کاالها و خدمات نیز دبلکه  ،استهای مالی و غیرمالی ییر بازار دارادتورم انتظاری  تٔاثیراتتنها بیانگر شود. تعدیل مذکور نهمی

و تورم در اقتصاد کالن شکل گرفته که  ،های مالی، پولی، نرخ ارزانتقالی عدم تعادل تٔاثیراتای از زنجیره ،. در چنین شرایطیاستاثرگذار 
 مذکور، در مرحلٔه اساس زنجیرٔهه( شده است. بربازارهای مالی )تقاضاهای سوداگران سمتبههای حقیقی لی از بخشموجب انتقال منابع ما

ر بازارهای مختلف )کاالها، دتورمی ارزی  هایتکانه تٔاثیراتدوم  ر بازار ارز و در مرحلٔهدهای مالی و پولی عدم تعادل تٔاثیراتنخست 
های مالی و پولی را در قالب یک تشدید عدم تعادل سوم زمینٔه مذکور در مرحلٔه هایتکانه ؛نتقال یافته استو عوامل تولید( ا ،هادارایی
تقویت سازوکارهای  عمالًهای تکراری سیاستی، باطل و اجتناب از توصیه چرخٔهاین خروج از  منظوربهباطل فراهم ساخته است.  زنجیرٔه

های سوداگرانه به بازار های غیربحرانی جهت مدیریت انتظارات تورمی و کنترل حملهقالب دامنه گذاری روی نرخ ارز دررژیم ارزی هدف
 برابری نرخ بهره نیز در بلندمدت برقرار شود.  ناپذیر بوده تا الزامات تجربی نظریٔهها در اقتصاد ایران اجتنابدارایی

 های بهره و نیز رشد تورم انتظاری در بازارهای مالی اقتصاد ایران پدیدٔهخبرابری نر واکنشی به عدم برقراری نظریٔه مٔولفٔهین ترمهم
و افزایش پلکانی نرخ ارز شده  ،موجب رشد تقاضای نقدی، افزایش مازاد تقاضا زمانهمشدن اشخاص و نهادهای اعتباری بوده که دالری

تولیدات، انتقال صعودی  شدٔهولید، افزایش قیمت تمامموجب رشد قیمت عوامل ت ترتیببهاست. در همین راستا، افزایش نرخ ارز 
علت عدم هپدیده باین است.  ها شدهخانوارها و بنگاه و همچنین افزایش هزینٔه ،کاالها و خدمات، کاهش رشد اقتصادی های عرضٔهمنحنی

انداز ناخالص بخش کسری پس و نهادهای عمومی(، موجب تشدید ،هارشد سازگار اعتبارات بخش عمومی )دولت مرکزی، شهرداری
 عمالً  ،داخلی المللی و بازار اوراق قرضٔهمالی کسری بخش عمومی از منابع بینتٔامینهای دولتی )کسری بودجه( شده که در کنار محدودیت

 کهطوریبهفراهم ساخت، های تجاری و بانک مرکزی را بانک بر ترازنامٔهها آن دولت و سلطٔه شدن کسری بودجٔهپولی فرایندتشدید  زمینٔه
های خارجی( که این چالش داراییهای تسعیر خالص پولی، پیوسته افزایش یافته )در سطوح ثابت نرخ ها و دولت در پایٔهسهم دیون بانک

تشدید رشد  بانکی، موجب سنواتی و همچنین ناترازی ادواری جریان نقدی شبکٔه ای قوانین بودجٔهدر کنار رشد تسهیالت تکلیفی و تبصره
مالی( و افزایش انتظارات تورمی، موجب تشدید  ناترازی مالی به بخش پولی )سلطٔه )مقادیر ناخالص( سهم مذکور شده است. انتقال پیوستٔه

ی جایگزینی نیز برا عمالًگذاری روی نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که در کنار عدم بهبود وضعیت سرکوب مالی، شکنندگی رژیم پولی هدف
 مذکور شکل نگرفته است.  رژیم شکنندٔه

 های ارزی تثبیتی در اقتصاد ایرانی اقتصادی ناسازگار تحت رژیمهاسیاست 2-3
ارزی موجب  موازنٔه ی مالی و پولی انبساطی و کسری پیوستٔههاسیاستلنگر انتظارات تورمی با  عنوانبهناسازگاری میان استفاده از نرخ ارز 

خاص شده است.  طوربهعام و بازار ارز  طوربهزی تثبیتی و همچنین افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی اقتصاد ایران ناپایداری رژیم ار
در کنار سرکوب ، رشد نقدینگی را فراهم ساخته پولی و انبساط گستردٔه مالی( که زمینٔه )سلطٔه ۱های مالی بخش عمومیشدن عدم تعادلپولی

ناخالص،  های واقعی )انباشت سرمایٔههای بخشمتغیرر دهای انتقال پولی را سازوکار تٔاثیراتطرف واقعی منفی( از یک های بهرٔهمالی )نرخ
( و از طرف 5 شکلگذاری از تولید تضعیف ساخته )سرمایه سهم و رشد اقتصادی( و خصوصاً ،مصرف کاالهای بادوام، خالص صادرات

 عبارتبهاست.  ارز و طال( افزایش داده های مالی )خصوصاًدارایی ی مالی و مبادالت سوداگرانٔهمذکور را بر تقاضا سازوکاردیگر نقش 
های حقیقی( که های مالی )نسبت به بخشی انبساطی پولی با سهم غالب بازار داراییهاسیاستجریانات اعتباری و نقدی ناشی از  ،دیگر

های مالی موجب رشد باالتر شاخص قیمت دارایی عمالًهای مالی نیز تقویت شده، بخش سمتبههای حقیقی با انتقال منابع از بخش
گذشته متوسط رشد  تنها طی دهٔه ،۶شکل بق (. ط۶شکل است ) کننده شدهنسبت به شاخص بهای تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف

که بیانگر کاهش  دهدمینشان را درصد رشد  25ده تنها که شاخص بهای تولیدکننحالیدرصد بوده، در ۴3های مالی معادل قیمت دارایی

                                                                                                                                                                                                                
بانک مرکزی و از طرف  های خارجی ترازنامٔهثیر تسعیر ادواری خالص داراییتٔاطرف تحتطور خاص از یکهپولی ب طور عام و پایٔهههای پولی بکل ،در اقتصاد ایران ۱

ارز  پولی از سه روش خرید مازاد عرضٔه . در همین راستا، پایٔهاستعمومی دولت  های بودجٔهبصرهثر از اثرات مستقیم و غیرمستقیم تراز عملیات مالی و تدیگر متٔا
های تکلیفی و نیز تبصره ،های دولتی از بانک مرکزیعمومی دولت توسط بانک مرکزی )در سقف تعهدی فروش ارز بودجه(، استقراض مستقیم دولت و شرکت بودجٔه

عمومی دولت و  های بودجٔهگیریثیر جهتتٔاتحت بانکی( عمالً برداشت شبکٔهبانکی )موجب کسری جریان نقدی و اضافه به شبکٔهعمومی کشور  و تحمیلی بودجٔه
 است.ه سیاست مالی بود
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های سوداگرانه در اقتصاد ایران بوده ی مالی و همچنین رشد فعالیتگذارسرمایهی حقیقی نسبت به گذارسرمایههای رقابتی مستمر مزیت
درصد  27داخلی پیوسته کاهش داشته و از ی ناخالص حقیقی از تولید ناخالص گذارسرمایهگذشته نیز سهم  است. در همین راستا، طی دهٔه

روند نزولی نسبت شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص  تٔاثیرتحت مستقیماًتقلیل یافته که  ۱3۹۹درصد در سال  ۱5به  ۱3۹۰در سال 
 کار( شکل گرفته است.وو محیط کسب ،های تجاری، ساختاریهای مالی )در کنار سایر چالشقیمت دارایی

 

 
 ی از تولیدگذارسرمایهند رشد نرخ ارز و سهم رو .5 شکل

 

 

 های مالیو دارایی ،های تولید، مصرفشاخص قیمت .۶ شکل

در معرض  عمالً ،و همچنین سهولت مبادالتی ،مبادالت پذیری اندازٔهذیری باالتر، شفافیت کمتر، تجزیهعلت نقدپهبازارهای ارز و طال ب
های لنگر اسمی انتظارات تورمی و نیز ناپایداری رژیم موجب تضعیف زمانهمه قرار گرفته که یندامستمر و فز تقاضاهای سوداگرانٔه

ی انضباط مالی هاسیاستکه با عدم اعمال  چالشاین  شده است.انتظار( در اقتصاد ایران های موردروی نرخ ارز )در دامنه گذاریهدف
المللی تجاری بین-ی تکراری و تحدیدی مالیهاسیاست سمتبهگرایش  هنتیجدر کاهش مقطعی ارزش پول ملی و  ، زمینٔهاستهمراه 

 طوربهالمللی( را فراهم ساخته تا اختالالت بازار ارز ای، پیمان ارزی تجاری، محدودیت خرید و انتقاالت ارزی بین)اعمال موانع تعرفه
ی انبساطی مالی و پولی در برخی مقاطع به هاسیاستاری ی تحدیدی در کنار ناسازگهاسیاستاین نسبی محدودتر شود. کارآمدی محدود 

گیری پدیده در کنار شکلاین  .ساختهای واقعی بلندمدت نیز دچار کاهش اساس نرخید بوده که قدرت خرید پول ملی برای شداندازه
 زمینٔه عمالًکه  ،شده در بازار اسعار تجاری و سوداگران-منفی )سرکوب مالی(، موجب تشدید تقاضاهای احتیاطی مالی های واقعی بهرٔهنرخ

انتظار و در سطوح حداقل یک انحراف معیار باالتر از متوسط رشدهای های موردر اسعار )خارج از دامنههای پلکانی و بزرگ را در بازاجهش
 (.7شکل ) کردفراهم تاریخی نرخ واقعی( 
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 میانگینرشد نرخ حقیقی ارز تا سه انحراف معیار باالتر از  .7 شکل

 

 

 توزیع فراوانی رشد نرخ حقیقی ارز .8 شکل

 
 عنوانبههای ارز تثبیتی )های ادواری در بازار اسعار و کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی سبب اختالالت گسترده در رژیم نرخجهش

رشد  متغیرهای پولی باالتر از مجموع دو کل د. در همین راستا، افزایش پیوستٔهشیک رژیم غیرقابل جایگزین( و افزایش نااطمینانی در بازار 
لمللی موجب امالی خارجی و ذخایر بینتٔامینهای گذشته در کنار عدم دسترسی به منابع احتیاطی اقتصادی و تعمیق مالی نیز طی سال

باید از که می در اقتصاد ایران شد اسمی نرخ ارزو نیز تضعیف لنگر  ،المللیر بینیاگرانه در بازار اسعار، کاهش ذخاافزایش تقاضاهای سود
 گرفت.پول مذکور مورد تطهیرسازی قرار می مازاد عرضٔه عمالًی انقباضی پولی هاسیاستطریق انضباط مالی و 
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 سبد ارز مرجع در اقتصاد ایران 3-3
 ای با کشور منتشرکنندٔهتجاری گسترده-مبادالت مالی د در شرایطی که اقتصاد کشور مبدٔایک ارز واح یازاتعیین قدرت برابری پول ملی به

ی هاسیاستناپذیر بوده و فریقا با یورو( اجتنابامریکای التین، کشورهای شمال امریکا و کشورهای اارز مرجع داشته )هند و بنگالدش، 
شود. در شرایطی که و اجرا میاسمی( تدوین  مٔوثرشده )اعم از نرخ متقابل یا گذاریهای ارز هدفپولی نیز در راستای حفظ برابری نرخ

تجاری متکثری با اقتصادهای مختلف جهانی داشته و سبد تجارت خارجی آن در کنار تنوع، نسبت به اسعار -اقتصاد ملی مبادالت مالی
تعیین برابری قدرت  رسد.نظر میهتر بسبدی از اسعار مختلف منطقی یازاهتعیین برابری پول ملی ب عمالً ،پذیر بودهالملل نیز کششمهم بین

تجاری خارجی -استفاده در مبادالت مالیسبدی از اسعار مرجع )مورد یازاهشده( بتیخرید پول ملی )فارغ از نوع رژیم ارزی منعطف یا تثب
پول  مٔوثرد تغییرات قدرت خری یازاهای خارجی را بمبادله و خالص مبادالت سرمایه تعدیل متناسب رابطٔه طرف زمینٔهیک اقتصاد( از یک

سازد. تغییرات داخلی و خارجی محدود می هایتکانه یازاهنوسانات قدرت برابری پول ملی را ب ملی فراهم ساخته و از طرف دیگر دامنٔه
یک از اسعار مرجع در مبادالت سهم هر مٔولفٔهاساس سه طبیعی بر طوربهسبد اسعار مرجع  ازایبهبرابری ادواری قدرت خرید پول ملی 

یک از اسعار مذکور نسبت و نیز شدت تغییرات در برابری هر ،المللی یک اقتصاد، مقادیر تغییرات قدرت خرید پول ملیتجاری بین-الیم
مختلف در ترکیب  مکمل دیگر که شامل سهم اسعار مٔولفٔهشود. در همین راستا، سه المللی( تعیین میبه یکدیگر )در بازارهای پولی بین

و نیز سهم اسعار مختلف در مبادالت مالی  ،المللی یک کشورر خارجی کشورها، سهم اقتصادهای مختلف در تجارت بینیاها و ذخدارایی
 . استگذار تٔاثیرر سهم نسبی اسعار مختلف در سبد ارزی مرجع د مستقیماًای یک اقتصاد بوده، و سرمایه

االتر از تغییرات برابری میان اسعار در بازارهای جهانی، موجب تقویت سهم نرخ ارز در اقتصاد ایران در مقادیر بسیار ب افزایش پیوستٔه
 مٔوثرهای متقابل اسمی و سویی نرخهم هنتیجتدر اسمی و  مٔوثرهای مذکور( در تغییرات نرخ متغیرنرخ متقابل اسمی ارز )نسبت به سایر 

تغییر معناداری در روند  عمالً و فرانک سوئیس( در سبد مرجع  ،پوند حتی تغییرات بزرگ اوزان اسعار )یورو، دالر، کهطوریبهاسعار شده، 
 (.۹شکل و استحکام نتایج ایجاد نکرده است )

 

 
 اسمی ارز در اقتصاد ایران )درصد( مٔوثررشد شاخص نرخ متقابل و  .۹ شکل

 
 هایتکانهشرایطی که اقتصاد کشور در معرض برابری پول ملی نسبت به یک ارز مرجع و یا سبد اسعار در  در همین راستا، تصریح رابطٔه

المللی و احتیاطی بین ذخایرداشته، در هر دو صورت موجب کاهش  تجاری خارجی قرار-مالی هایتکانهواقعی و ساختاری داخلی و یا 
را فراهم  ۱تورم انتقالی مدت در بازار اسعار و افزایشرشد اختالالت کوتاه تضعیف قدرت مداخله در بازار اسعار شده و همچنین زمینٔه

 هایتکانههای ارزی تثبیتی متصل به یک ارز مرجع و یا سبد اسعار، در شرایطی که اقتصاد داخلی در معرض سازد. در تحلیل نهایی، رژیممی
ر بازارهای پولی افزایش ارزش( د و یا اسعار مرجع با نوسانات برابری )خصوصاً ردهای ادواری مالی قرار دامتوالی اسمی و عدم تعادل

                                                                                                                                                                                                                
1 Pass Through 
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رغم به کهطوریبه، استناپذیر های هدف اجتنابهای برابری میان پول ملی با اسعار مرجع در دامنهتعدیل نرخ عمالً ،الملل مواجه بودهبین
های از رژیم تربزرگ بعضاً های تثبیتی مذکورت در قالب رژیمهای شناور(، شدت تعدیالکاهش تواتر تعدیالت ادواری )در مقایسه با رژیم

 شناور خواهد بود. 

 الگوی تصریح کریدور نرخ ارز در اقتصاد ایران ۴

علت کسری مستمر خالص هب ترتیببهگذاری روی نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی هدف عنوانبهانتخاب نرخ ارز 
های ارزی در اقتصاد ایران چنین کسری مقطعی جریان نقدی ترازپرداختو هم ،مالی، سرکوب مالی انداز ناخالص بخش عمومی، سلطٔهپس

های پلکانی اگرچه موجب تضعیف پایداری و کارایی رژیم ارزی مذکور و همچنین جهش هاعدم تعادلاین . پیوستگی استاپذیر ناجتناب
گذاری فاقد جایگزین در فضای سیاست روی نرخ ارزری گذاهمچنان رژیم هدف ،گذشته شده انتظار طی سه دهٔههای موردنرخ، خارج از دامنه

مطالعاتی بیانگر نوسانات باال و همچنین چولگی  پولی در اقتصاد ایران است. توزیع فراوانی مقادیر رشد استاندارد نرخ اسمی ارز طی دورٔه
پدیده همچنین این کند. یید میر را تٔامقادیر محاسباتی شاخص چولگی نیز روند نمودا عمالً( که ۱۰شکل ) استنرخ رشد ارز  ۱مثبت
های حقیقی و بخش هایتکانهانداز ناخالص داخلی بخش عمومی، شکاف تورمی، های کسری پسمٔولفهات غالب تٔاثیر دهندٔهنشان

 .است ۱3۹۹-۱3۶5 های تقویتی( طی دورٔهمٔولفهکاهش مستمر ارزش پول ملی )نسبت به  فرایندر دها ترازپرداخت
 

 

 توزیع فراوانی مقادیر استاندارد رشد نرخ اسمی ارز )درصد( .۱۰ لشک

 گذاری روی نرخ ارزمجاز نوسانات نرخ در رژیم پولی هدف دامنٔه ۱-۴

نوسانات و کریدور  دامنٔه گذاری روی نرخ ارز یک الزام سیاستی است. محاسبٔهنوسانات سیاستی مجاز در قالب رژیم پولی هدف تعیین دامنٔه
مشابه  روند رشد لگاریتم نرخ ارز ماهانه )نسبت به دورٔه ،. در روش نخستاستیتی خزنده از دو روش میسر ز در قالب رژیم پولی تثبنرخ ار

 23افزایش نرخ ارز باالتر از میانگین رشد  ،محاسباتاین اساس نتایج شوند. براستاندارد می سال قبل( محاسبه و سپس مقادیر محاسباتی
باید با استفاده از  ( که2)جدول  شودمیتلقی  بحران آغازمذکور(  درصدی دورٔه 2۱)در امتداد متوسط تورم  ۹۹۱3-۶5۱3 درصدی دورٔه

درصدی  ۶2سازی قرار گیرد. تداوم افزایش نرخ اسمی ارز با ورود به مقادیر حداکثر رشد یابزارهای سیاست انقباضی پولی و مالی مورد خنث
که  شودمیتلقی  تشدید بحران درصدی برای مقادیر رشد باالتر(، مرحلٔه ۱2االتر از میانگین )فراوانی نسبی در سقف یک انحراف معیار ب

های تنبیهی برای و اعمال نرخ ،ی ترکیبی انقباضی مذکور )تشدید عملیات بازار باز، عملیات ریپوی معکوسهاسیاستباید با استفاده از 
تجاری )پیمان ارزی و محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز -های مالینین اعمال محدودیتتوثیقی( و همچ عملیات برداشت شبانٔه

دو انحراف معیار  عمالًدرصدی که  ۱۰۰. در همین راستا، افزایش نرخ اسمی ارز در سقف شودهای کاالیی غیرضروری( مدیریت به گروه
ای باید از طریق اعمال مجموعهکه مهار آن می شودمیارزی تلقی  بحران گیریاوجباالتر از متوسط رشد روند تاریخی بازار ارز کشور بوده، 

 (.۱۱شکل قبلی و همچنین مداخالت مستقیم در بازار ارز انجام شود ) ی مرحلٔههاسیاستاز 
                                                                                                                                                                                                                

 رد شد.برا -آزمون جاکوب استفاده از آمارٔهفرضیٔه توزیع نرمال متغیر استانداردشدٔه رشد نرخ ارز نیز با  ۱
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 مفروض رشد نرخ ارز )درصد( گانٔههای سهکرانه .۱۱ شکل

تنها سطوح تقاضای تشدید بحران( که در این مرحله نهمیانی بوده ) رزی مرحلٔهگیری بحران امقابله با شکل فرایندین مرحله در ترمهم
آزادی استفاده از ابزارهای سیاستی حداقل آسیب را داشته است.  گذار و درجٔهاحتیاطی باالتر از تقاضای سوداگرانه، بلکه اعتبار سیاست

های گذاری روی نرخ ارز، استفاده از الگوهای پایش عدم تعادلر هدفهای پولی مبتنی بدومین روش جهت طراحی کریدور نرخ ارز در رژیم
و از طرف دیگر  کندمیهای کالن را محاسبه طرف مقادیر شدت عدم تعادلهای ارزی بوده که از یکموازنٔه پرداختو  ،حقیقی، مالی، پولی

سنجی مت بعدی با استفاده از یک رویکردکه در قس هددمیهای مختلف سیاستی انعکاس گذار را در قالب پاسخواکنش سیاست سازوکار
 گیرد.  و تحلیل قرار می ،مورد تصریح، تخمین

 آزمون الگوی خودبازگشتی برداری تحت سیاست برای کریدور نرخ ارز 2-۴
ر این تحقیق مورد گذاری روی کریدور نرخ ارز ددومین روش ارزیابی رژیم پولی هدف عنوانبهرویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست، 

، روند نرخ ارز درون کریدور مورد هدف )یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند تاریخی( رویکرداین استفاده قرار گرفته است. مطابق 
و  تعدیل شده و همچنین ابعاد کریدور نیز مبتنی بر دو روش سقف تدریجبهو پولی  ،های حقیقی، مالیهای بخشمتغیرتغییرات  ازایبه

تری نسبت به قتصاد ایران، کف کریدور اهمیت کم. با توجه به ماهیت تورمی ااستمحاسبه کف کریدور و یا میانه و سقف کریدور قابلِ 
گذار به عوامل واکنش سیاست سازوکارکریدور مورد هدف و همچنین  دامنٔه ،لذا در این قسمت از تحقیق ؛کریدور دارد سقف و یا میانٔه

از دو روش  های میانه و سقف کریدور،مٔولفهگیرد. برای استخراج میمذکور مورد تخمین و ارزیابی قرار  ت نرخ ارز درون دامنٔهانحرافا مٔوثر
د. در رویکرد نخست، یک الگو شامل ابزار رشد نرخ کرتوان استفاده متداول تخمین تابع واکنش تعادلی و همچنین تابع واکنش بهینه می

شود. در های کالن تخمین زده میمتغیرتغییرات وضعیت  ازایبهها آن و سپس واکنش گیردمیور مورد محاسبه قرار ارز و یا سقف کرید
تا انتخاب است و با قید ساختار اقتصاد تالش شده  دوشمیگذار تعریف ابتدا یک تابع هدف برای سیاست گذاری بهینه نیزوش سیاستر

 ،گذاررغم اجماع نسبی روی تابع هدف سیاستبه گذار باشد. در شرایط کنونیتازی تابع هدف سیاسسپارامترهای سیاستی مبتنی بر بهینه
علت عدم اتخاذ سیاست همتفاوتی در خصوص انتخاب الگوی ساختاری میان اقتصاددانان وجود دارد. در همین راستا، ب هاینظر عمالً

حدودی داشته و استفاده از رویکرد تخمین مستقیم تابع واکنش کارایی م عمالً ،نرخ ارز گذاری نرم روی دامنٔهپولی فعال در خصوص هدف
 شود.لذا در این مطالعه از رویکرد تابع واکنش بهینه استفاده می ؛نخواهد داشت دنبالبهانتظار را نتایج سیاستی مورد

اجماع تجربی بر سر چنین الگویی  بوده که غالباً ایاستخراج تابع واکنشی سیاستی بهینه نیازمند استفاده از یک الگوی ساختاری پایه
دارای مقبولیت، مطالعات مختلفی از روش  این مشکل و تصریح الگوی پایٔه(. برای تعدیل 2۰۰۹، ۱وجود ندارد )چاری و دیگران

ری داشته و احتمال توافق اند که نیاز کمتری به فروض نظدهکرمنظور استخراج تابع واکنش بهینه استفاده ( بهVARخودبازگشت برداری )

                                                                                                                                                                                                                
1 Chari et al. 
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روش این (. 2۰۱2، 4؛ پولیتو و ویکنز2۰۰۱، 3؛ استاک و واتسون2۰۰۰، 2؛ سک۱۹۹۹، ۱بیشتر است )مارتین و سالمونها آن بر سر
، تعدادی از ضرایب الگو VARو برخالف رویکرد متعارف  است گذاری شده( نامPVAR) 5«الگوی خودبازگشتی برداری تحت سیاست»

( از این رویکرد برای اقتصاد ایران 2۰۱2( به پیروی از پولیتو و ویکنز )۱3۹7زاد و داودی )باستان دیگر ضرایب هستند. مطالعٔه تابعی از
، PVARشود. برای استخراج الگوی اجمال روش تخمین مذکور تبیین میبه ،ده است. در ادامهکریات این روش را بیان ئجز استفاده کرده و

 شود.در نظر گرفته می p مرتبٔه VARوی در ابتدا یک الگ

(1) 
1, 1, 1 1,10 11 12

2, 2, 1 2,20 21 22

( ) ( )

( ) ( )

t t t

t t t

z z ea A L A L

z z ea A L A L





        
          

       
 

 

1sبردار  tz,1، (۱) در رابطٔه   2از متغیرهای غیرسیاستی یا وضعیت و,tz   1بردارc   .0از متغیرهای سیاستی یا کنترل استia 

)و  عرض از مبدٔا )ijA L ماتریس ضرایب مربوط به وقفٔه L  .است,i te  بردار اجزای اخالل بوده و( ) 0tE e   ،( )t tE e e     و

( ) 0 0t t iE e e i
    شود متغیرهای غیرسیاستی دارای یک تکانٔهفرض می ،(۱) هستند. در الگوی ( ساختاری𝜀𝑡 مستقل از )

 متغیرهای ابزار نوشت: ساختاری و تکانٔه حسب تکانٔهتوان بررا می 𝑒1.𝑡 تکانٔه ،متغیرهای سیاستی هستند. بنابراین تکانٔه

(2) 1, 2,t t te Ge  

 ند.ازای اخالل آن از هم مستقلدست خواهد آمد که اجو حل روابط، دو دسته معادالت به گذاریبا جای
 

(3) 𝑧1.𝑡 = [𝑎10 − 𝐺𝑎20] + 𝐺𝑧2.𝑡 + [𝐴11(𝐿) − 𝐺𝐴21(𝐿)]𝑧1.𝑡−1

+ [𝐴12(𝐿) − 𝐺𝐴22(𝐿)]𝑧2.𝑡−1 + 𝜀𝑡 

(۴) 𝑧2.𝑡 = 𝑎20 + 𝐴21(𝐿)𝑧1.𝑡−1 + 𝐴22(𝐿)𝑧2.𝑡−1 + 𝑒2.𝑡 

 
 (3) ٔهاساس رابطبر  𝑧1.𝑡 مسیر بهینٔه ،PVARها و نه تصریح نظری است. در روش اساس دادهست که این تبدیل برا توجه آنقابل نکتٔه

( و 3شود. با توجه به وابستگی ضرایب دو رابطه به یکدیگر، تخمین دستگاه )سازی محسوب میبهینه لٔهئقید مس ،آید. در واقعدست میبه
 توان گفتمی ،( انجام شده است. در نهایت2۰۱2( نیازمند رویکرد بازگشتی در تخمین بوده که در  پیروی از رویکرد پولیتو و ویکنز )۴)

نتیجه، اگر رفتار  در حالت بهینه با عادی تفاوت داشته باشد. در 𝑧2.𝑡زمانی است که ضرایب  PVARو  VARاوت دو الگوی تف
 ( است.۱۹7۶ییدی بر نقد لوکاس )که تٔا دوشمینادرستی منجر به نتایج  VARگذار ضرایب الگو را تغییر دهد، تخمین سیاست

 اهتصریح الگوی تحقیق و داده ۴-2-۱
و همچنین رشد نرخ ارز در سقف کریدور مورد هدف )مجموع متوسط رشد رشد نرخ ارز  متغیربلندمدت میان دو  رابطٔه ،در این تحقیق
ی به تولید و تورم(، گذارسرمایههای حقیقی )نسبت های منتخب بخشمتغیریک انحراف معیار( در تعادل بلندمدت با  دوره در دامنٔه

پولی(  ها از پایٔهواقعی، سهم خالص دیون دولت و بانک های پولی )نرخ بهرٔهمتغیرو همچنین  ،ات در ذخایر خارجی(ها )تغییررازپرداختت
متغیره است. در همین هفت VARگرفته که ساختار تئوریک آن همانند آزمون یک الگوی قرار مورد آزمون  PVARبا استفاده از روش 

                                                                                                                                                                                                                
1 Martin & Salmon 
2 Sack 
3 Stock & Watson 
4 Polito & Wickens 
5 Policy Vector Auto Regression 
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در کنار  ،۱یک انحراف معیار( بوده عالؤههز یا رشد نرخ ارز در سقف کریدور )متوسط رشد براستا، یک متغیر سیاستی که رشد نرخ ار
، تغییرات 2ی به تولیدگذارسرمایهواقعی، نسبت  پولی، نرخ بهرٔه ها و دولت از پایٔهمتغیرهای وضعیت مختلفی همانند تورم، سهم دیون بانک

های ساالنه از سال رفته است. با توجه به رویکرد بلندمدت تعیین رشد نرخ ارز، از دادهالمللی مورد استفاده قرار گذخایر احتیاطی بین
شود، تغییرات  تٔامینبرای اینکه مانایی متغیرها  ،بوده است. همچنین .اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا استفاده شده که منبع تمام ۱3۹۹-۱352

 3.های بهتری برای تخمین پیدا کندری زمانی مورد نظر ویژگیالمللی بر مصارف ارزی کشور تقسیم شده تا سذخایر بین

(5) ∑ ∑ 𝛽𝑡 [𝛼𝑥(𝑥𝑖,𝑡 − 𝑥𝑖
∗)

2
]

6

𝑖=1

∞

𝑡
 

 ∗𝑥نماد  و…( و  ،شامل متغیرهای تحقیق )تورم، رشد نرخ ارز x( استفاده شده است. 5 دو )رابطٔه از تابع هدف درجٔه ،در این مطالعه
 حاضر براساس متوسط تاریخی لحاظ شده است. مقادیر هدف در مطالعٔهگذار پولی است. در تابع هدف سیاست 𝑥 مبین مقدار هدف متغیر

( ۱3۹7و بیات ) ،افشاری، توکلیان اساس مطالعٔهنیز بر استای دورهگیری بینکنندگان در تصمیمکه عامل تنزیل ذهنی مصرف 𝛽پارامتر 
 گذار است.( برای تابع هدف سیاست𝛼𝑥بهینه نیاز به تعیین ماتریس اوزان ) . برای رسیدن به قاعدٔهقرار داده شده است ۰٫۹۶2ابر با بر

 گذار پولیهای تابع هدف سیاستمتغیراوزان  .3جدول 

 تورم متغیر
 رشد نرخ ارز یا

 کران باالی کریدور
 هادیون بانک دیون دولت

تغییر در 
 ذخایر

گذاری به نسبت سرمایه
 تولید

 واقعی نرخ بهرٔه

 ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫5 ۱ وزن
 

فاقد ارزش تفسیری است. با توجه به ها آن دهد و مقادیر مطلقگذار پولی نشان میاهمیت نسبی متغیر را برای سیاست اوزان درجٔهاین 
ده، لذا ضریب تورم بیشترین مقدار و برابر با یک در نظر گرفته شده و گذاری روی نرخ ارز جهت کنترل تورم بواینکه اساس الگوهای هدف

 پس از آن ضریب رشد نرخ ارز دارای اولویت بعدی است. سایر متغیرها نیز با اولویت پایین در نظر گرفته شده است.

 نتایج آزمون الگو ۴-2-2
های اقتصاد که هد. پویاییدا نسبت به مقادیر هدف نشان میکه تغییرات ادواری آن ر استگذاری پولی تابع هدف سیاست( 5) معادلٔه

مورد محاسبه قرار گرفته و تخمین روابط مذکور با فرض  VARبا استفاده از روش  ،روابط تاریخی متغیرهای الگو بوده دهندٔهانعکاس
طور که در بخش قبل پذیرفته است. همان انجام PVARبا استفاده از روش  3گذاری پولی نیز در قالب جدول سیاست فرایندسازی بهینه

 (، سهم دیون دولت به بانک مرکزی در پایٔهRCالملل )(، تغییرات ذخایر بینRIواقعی ) توضیح داده شد، متغیرهای الگو شامل نرخ بهرٔه
( EXRو رشد نرخ ارز ) ،(IGگذاری به تولید )(، نسبت سرمایهBMBپولی ) ها به بانک مرکزی در پایٔه(، سهم دیون بانکGMBپولی )

با استفاده از روش  4جای رشد نرخ ارز، کران باالی کریدور تصریح شده است. نتایج تخمین الگوی نخست با یک وقفهبه 2است. در الگوی 
PVAR ر گذاع واکنش سیاستدست آمده که تابتخمین و نمودارها با این فرض به آمده است. ۱2شکل واکنش -و توابع کنش ۴جدول  در

باید به این نکته توجه داشت که ضربه از طرف  ،واکنش-اساس در تفسیر توابع کنشصورت بهینه انتخاب شده باشد. براین)نرخ ارز( به
بیانگر چگونگی  Infمثال، نمودار  طوربه ؛دهند)رشد نرخ ارز( را انعکاس میمتغیر سیاستی  متغیرهای الگو بوده اما نمودارها واکنش بهینٔه

 یک انحراف معیار( است.  تورم به اندازٔه نشدٔهبینیتورمی )افزایش پیش گذار در شرایط بروز تکانٔهت رشد نرخ ارز توسط سیاستمدیری
                                                                                                                                                                                                                

 ترتیب دو بار براساس متوسط رشد نرخ ارز و همچنین کران باالی کریدور نرخ ارز مورد تخمین قرار گرفته است.الگوی تحقیق به ۱
گذاری ناخالص واقعی و مصرف کاالهای انتقال وجوه را از بخش تقاضای حقیقی )سرمایه طرف زمینٔههای پولی از یکزای کلرمهای مالی منجر به رشد توعدم تعادل 2

ترتیب کاهش ها بههای مالی را افزایش داده که نخستین اثرات آنسمت تقاضای مالی مهیا ساخته و از طرف دیگر تقاضای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییبادوام( به
 کننده است.های تولیدات و مصرفهای مالی نسبت به شاخص قیمتهای نسبی داراییگذاری ناخالص داخلی از تولید و همچنین رشد قیمتسهم سرمایه

بودن برخی یری برطرف شود؛ اما با توجه به منفیگکه بهتر بود با لگاریتم تری شدهتغییرات ذخایر طی زمان دارای اندازٔه بزرگ های اسمی،دلیل مشکل مقیاس در دادهبه 3
 از مقادیر آن، از مقادیر استاندارد ذخایر استفاده شد.

و شوارتز نیز کمترین وقفه را برای  ،های آکاییک، هانان کویین. آمارهاستنیاز برای تخمین دو  موردتصریح تابع هدف بانک مرکزی، حداقل وقفٔهسنتی  با توجه به شیؤه 4
 در نظر گرفته شده است. ها حداقل )دو(راین، تعداد وقفهاند. بنابالگو پیشنهاد دادهاین 
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 رشد ارز نتایج تخمین الگوی نرخ بهینٔه .۴جدول 
 

INF RI RC GMB BMB IG EXR 
C ۶2٫۱۹  - 3۶٫۱  8۱٫8  - 7۴٫2۹  73٫25  3۴٫۱3  - 2۹٫3۴  

INF - ۰۶٫۰  22٫۰  ۰۰٫۰  - ۴۱٫۰  - 2۴٫۰  - 25٫۰  - 33٫۰  
RI (-1) - 3۶٫۰  52٫۰  ۰۴٫۰  - 38٫۰  - 23٫۰  - 23٫۰  - ۱5٫۰  
RC (-1) ۰7٫۰  - ۰8٫۰  28٫۰  - ۰۱٫۰  - ۰7٫۰  ۰5٫۰  - ۰۱٫۰  

GMB (-1) - ۰۱٫۰  - ۰3٫۰  - ۰5٫۰  ۰5٫۱  - ۱۰٫۰  - ۰2٫۰  ۱۹٫۰  
BMB (-1) - ۱۰٫۰  2۰٫۰  - ۱3٫۰  23٫۰  7۶٫۰  ۰۰٫۰  2۰٫۰  

IG (-1) - 2۱٫۰  - ۱۱٫۰  - ۰۴٫۰  ۰3٫۱  - 37٫۰  ۶2٫۰  82٫۰  
EXR (-1) ۱۰٫۰  - ۰۹٫۰  ۰۱٫۰  - ۰۶٫۰  - ۰5٫۰  - ۰۱٫۰  - ۰8٫۰  

 
نخست  تورمی )اولین نمودار سمت چپ(، پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه (، در صورت وقوع تکانٔه۱2شکل واکنش )-اساس توابع کنشبر
 باشد،خود نرخ ارز  منشٔابود. اگر تکانه از نزولی خواهد  صورتبهنرخ ارز  تدریج رشد بهینٔهدرصدی بوده و سپس به 2۰ب افزایش در قال

ی اارزی با استفاده از موانع تعرفه تکانٔهگذار همواره پس از بروز یک سیاست زیرا شود،میمطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد 
سازد )چهارمین نمودار سمت محدودتر می روند کاهش ارزش پول ملی را تدریجبه ،ای، پیمان ارزی و همچنین مداخالت ارزیو غیرتعرفه

افزایش  زیرارشد نرخ ارز را کاهش دهد،  تواندگذار میواقعی )اولین نمودار سمت راست(، سیاست نرخ بهرٔه چپ(. در خصوص وقوع تکانٔه
الص حقیقی و کاالهای بادوام گذاری ناخهای مربوط به سرمایهطرف تقاضای وارداتی بخشواقعی )سیاست انقباضی پولی( از یک نرخ بهرٔه

)افزایش هزینه فرصت منابع سوداگری در بازار  زدسامیو از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود  دهدمیمصرفی را کاهش 
رشد  قوع تکانٔهتورم انتقالی خواهد بود. و تٔاثیراتکاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند بلندمدت و همچنین کنترل ها آن اسعار( که نتیجٔه

بهبود پایداری  زمینٔه ،تصرف خارجیکه با افزایش منابع قابلِنرخ ارز شده، چرا المللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینٔهذخایر بین
ز شده است. پولی نیز موجب رشد روند نرخ ار افزایش سهم دیون دولت از پایٔه سازد. تکانٔهها را نیز فراهم میپرداختترازتجاری و موازنه

های پولی، افزایش موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، رشد کل ترتیببهدر همین راستا، رشد کسری تراز عملیات مالی دولت 
ز چالش تنها ا این افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با و نهایتاً ،تقاضای کل، گسترش انتظارات تورمی

ی انقباضی پولی و تقویت هاسیاستمدت کسری مالی دولت )فروش اوراق قرضه( و همچنین اعمال پولی کوتاه تٔاثیراتسازی طریق خنثی
 های ثبات مالی میسر است.مٔولفه

( ساختاری هایانهتکمالی و همچنین کسری جریان نقدی )ناشی از  از سلطٔه ثرمتٔا اعتباری کشور در مقاطع مختلف تاریخی غالباً شبکٔه
پولی  هایتکانهپول و تسهیالت اعتباری سوداگرانه )ریالی و ارزی( را فراهم ساخته است. در چنین شرایطی،  رشد عرضٔه بوده که زمینٔه

رهای کاهش تدریجی نرخ ارز و تقویت تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازا ها به بانک مرکزی موجبناشی از افزایش خالص دیون بانک
 مٔوسساتافزایش نسبت مطالبات غیرجاری، تشدید کسری جریان نقدی  زمینٔهترتیب بهاسعار و طال شده است. رشد تقاضاهای مذکور 

 مٔوسساتدر همین راستا، ضعف تاریخی  شود.می سببرا ها افزایش بیشتر خالص دیون بانک و نتیجتاً ،برداشت شبانهاعتباری، رشد اضافه
طرف های ارزی( از یکهای احتیاطی سرفصلطباق با مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی )وضعیت باز ارزی و نسبتاعتباری در ان

های سالمت مالی و نظارت احتیاطی مٔولفه یمقطعی ارزی شده و از طرف دیگر ضرورت ارتقا هایتکانهاز ها آن پذیریموجب تشدید آسیب
دیون  ناپذیر ساخته است. نظر به اینکه تکانٔهمدت اجتنابدر میان ۱ن بازارو مدیریت حساسیت عامال مشابه هایتکانهرا جهت مقابله با 

 زمانهمهای عمومی و خصوصی( است، لذا اعمال اقتصادی )بخش هایتکانهبانکی همواره مستقل نبوده و خود نیز معلول سایر 
های بازارهای پول و ارز در اقتصاد ایران ضروری است. ت مدیریت عدم تعادلی انضباط و پایداری مالی در کنار ثبات مالی جههاسیاست

 هدگذار ارزی واکنشی محسوسی نشان ندگذاری از تولید در ابتدا سیاستنخست پیشنهاد داده که با افزایش سهم سرمایه یالگو ،در نهایت
 یابد. ه با رشد واردات افزایش میجهت مقابل تدریجارز به مذکور، نرخ بهینٔه و در صورت استمرار تکانٔه

                                                                                                                                                                                                                
1 Market Sentiment 
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 منتخب هایتکانهرشد نرخ ارز به  واکنش بهینٔه .۱2 شکل

 
اساس، نتایج تخمین اینه وضعیت اقتصادی استخراج شود. برباالی کریدور ب کرانٔه تابع واکنش بهینٔه استسعی شده  ،در الگوی دوم

 درج شده است. ۱3شکل واکنش نیز در -نشو همچنین توابع ک 5با یک وقفه در جدول  PVARالگوی 
 

 رشد ارز نتایج تخمین الگوی نرخ بهینٔه .5جدول 
 

inf RI RC GMB BMB IG Upper 
C ۶5٫5  72٫۱3  - ۰3٫۱۶  - 53٫28  77٫2۰  22٫۱3  - ۰3٫5  
Inf ۱3٫۰  - ۰۱٫۰  - 2۱٫۰  - ۰۶٫۰  - 25٫۰  - ۱۱٫۰  - ۰۶٫۰  

RI (-1) - ۱2٫۰  23٫۰  ۰8٫۰  - ۱۱٫۰  - 22٫۰  - ۱2٫۰  ۰2٫۰  
RC (-1) ۰8٫۰  - ۰۹٫۰  5۴٫۰  - ۰۶٫۰  - ۱3٫۰  ۰2٫۰  - ۰7٫۰  

GMB (-1) ۰۱٫۰  - ۰۶٫۰  ۰5٫۰  ۰2٫۱  - ۰۹٫۰  - ۰3٫۰  ۰2٫۰  
BMB (-1) - ۰۹٫۰  ۱8٫۰  - ۰۴٫۰  ۱7٫۰  7۶٫۰  - ۰2٫۰  ۱۰٫۰  
IG (-1) 2۴٫۰  - 5۹٫۰  83٫۰  8۹٫۰  - ۱۴٫۰  57٫۰  - ۱۰٫۰  

Upper (-1) ۰۶٫۰  - ۰۶٫۰  ۰2٫۰  - ۰۶٫۰  - ۰2٫۰  - ۰۱٫۰  - ۰3٫۰  
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 منتخب هایتکانهکران باالی رشد نرخ ارز به  ش بهینٔهواکن .۱3 شکل

 
باال )یک انحراف معیار باالتر از  ر اول سمت چپ( ابتدا کرانٔهاد(، با افزایش نرخ تورم )نمو۱3شکل واکنش )-اساس توابع کنشبر

تر شود. تنگ تدریجبهرشد نرخ ارز  انٔهانتظار و تقاضای سوداگری، کرتر شده و پس از کاهش تورم موردمیانگین روند رشد نرخ ارز( وسیع
های با کاهش نرخ تدریجبهتری برای تغییرات نرخ ارز شکل گرفته که نوسانات تنگ واقعی نیز در ابتدا دامنٔه بهبود نرخ بهرٔه در خصوص تکانٔه

خایر خارجی )با عالمت معکوس( و سهم دیون مربوط به تغییرات ذ هایتکانهنوسانات وجود دارد. با وقوع  انتظار رشد دامنٔه ،واقعی بهرٔه
های ی مطابق انتظار شکل گرفته که با کاهش عدم تعادلتربزرگنوسان  نخست دامنٔه انتقالی( در مرحلٔه تٔاثیراتعلت هپولی، )ب دولت از پایٔه

انتظار  برخالفپولی نیز  دیون بانکی از پایٔهسهم  خواهد شد. بروز تکانٔه ترکوچکنوسانات رشد نرخ ارز  ها و پولی دامنٔهموازنٔه پرداخت
گذار جهت کنترل وضعیت باز ارزی و محدودسازی ناشی از راهبرد آنی سیاست نوسانات رشد نرخ ارز شده که احتماالً موجب کاهش دامنٔه

 گذاری به تولید نیز پیشنهاد شدهنسبت سرمایه ارزی باشد. در خصوص تکانٔه هایتکانهاعتباری در شرایط بروز  مٔوسساتناترازی  اندازٔه
ی از تولید با گذارسرمایهمعکوس میان سهم  ین دلیل آن رابطٔهترمهمد، که شوباال( محدودتر  نوسانات رشد نرخ ارز )در کرانٔه تا دامنٔه است

پدیده این ی حقیقی است. گذارایهسرم سمتبههای مالی یگذارسرمایهارزی و همچنین جریان منابع مالی از  تقاضای سوداگرانٔه متغیردو 
شود. در تحلیل نهایی، الگو پیشنهاد گسترش ی حقیقی در فضای اقتصاد کالن میگذارسرمایههمچنین موجب تقویت پایداری 

ها و ترازپرداخت ،های مالی، پولیمدت بخشهای کوتاهنوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد )کاهش( عدم تعادل )محدودسازی( دامنٔه
 و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.

 گیرینتیجه 5
مبتنی بر مقتضیات  صرفاًبلکه  ،است گذار انتخاب نشدهاساس خواست سیاستتصور متعارف بر برخالفاقتصاد کالن  رژیم ارزی در عرصٔه

های بخشی محدود و مقطعی عدم تعادلشود. در اقتصادهای با ها تعیین میموازنٔه پرداختو  ،های حقیقی، پولیهای بخشو عدم تعادل
 است، اساس اهداف سنتی ثبات قیمتی و رشد پایدار غیرتورمی طراحی شدهکارآمد بوده و رژیم پولی نیز بر که ابزارهای سیاست مالی و پولی

ای حقیقی و مالی و مقادیر خالص تقاض ترتیببهلنگر اسمی انتظارات تورمی  عنوانبه بهرٔه سیاستیهای گیری نرخطرف جهتاز یک
های طیف سمتبهگذار را حداقل ساخته و از طرف دیگر رژیم ارزی اقتصاد را های تورمی و تولید مورد هدف سیاستهمچنین شکاف
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تصاد المللی نیز بر اقادواری بین هایتکانهو  بدلحاظ شدت و تواتر افزایش یاهای مذکور بهکند. در شرایطی که عدم تعادلشناور هدایت می
 طوربه بهرٔه سیاستیهای عام و نرخ طوربه)همانند اقتصاد ایران( و همچنین کارایی ابزارهای سیاست مالی و پولی  دویک کشور تحمیل ش

 و خصوصاً  ،، انتظارات تورمی، تغییرات تقاضاهای حقیقی و مالیبهرٔه سیاستیهای روابط میان نرخ زنجیرٔه عمالًخاص تضعیف گردد، 
تقویت لنگر انتظارات تورمی  بعضاًاقتصاد نیازمند جایگزینی و  ،شود. در چنین شرایطیتورمی و تولید دچار اخالل و گسست می هایشکاف

گذشته چنین نقشی را ایفا  حال توسعه و نوظهور طی پنج دهٔهه نرخ ارز در اقتصادهای مختلف درک است( بهرٔه سیاستیهای )در کنار نرخ
گونه تغییری در ترکیب اهداف سنتی لنگر اسمی انتظارات تورمی موجب هیچ عنوانبهاسمی ارز  مٔوثرز نرخ متقابل و یا است. استفاده ا کرده

تبادل میان ابزارهای سیاست پولی با اهداف میانی و همچنین رژیم ارزی سازگار با شرایط  سازوکار صرفاًبله  ،گذار پولی نشدهسیاست
شده( بوده که کریدور نوسانات روی نرخ ارز )تثبیت گذاریا شرایط مذکور از نوع هدفزد. رژیم پولی سازگار بسامی ثرمتٔااقتصاد کالن را 

 .استهای اقتصاد کالن ها و عدم تعادلتکانهاز شدت  ثرمتٔاآن نیز 
موجب  ترتیببهبازارهای پول و اسعار ر دها آن انتقالی تٔاثیراتخارجی در اقتصاد ایران و  هایتکانههای مالی و بروز ادواری عدم تعادل

گذاری حقیقی های مالی، کاهش سهم سرمایهبخش سمتبههای حقیقی ها، انتقال منابع مالی از بخشهای مقطعی در سطوح قیمتجهش
ای برابری اسعار هکانی نرخها و همچنین رشدهای پلاز تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی

درصد ادوار  ۱2و درصد  28در  ترتیببهسال گذشته(  35های ماهانه رشد نرخ ارز )طی اساس نتایج تحلیل دادهبر کهطوریبه ؛گردید
 ۶2درصد( و همچنین یک انحراف معیار باالتر از متوسط مذکور ) 23مطالعاتی، اقتصاد کشور با رشدهای باالتر از متوسط روند تاریخی )

گذاری رسمی از رژیم پولی هدف های پیوسته در بازار اسعار در شرایط مفروض استفادٔهجهشاین درصد( مواجه بوده است. در این راستا، 
ناپذیر ساخت. عدم اعالم های برابری هدف را در اقتصاد کشور اجتنابهای اسمی نرخبر روی نرخ ارز ضرورت تعدیل پیوسته در دامنه

 صرفاً های اقتصاد کالن ایجاد نکرده و ی میان عدم تعادلروابط علّ انتقالی و زنجیرٔه تٔاثیراتمذکور تغییر معناداری در رسمی رژیم پولی 
 ن اقتصادی و همچنین خالص جریانات مالی سوداگرانه را افزایش داده است.نااطمینانی و حساسیت عامال

ها از پرداخت و موازنٔه ،های حقیقی، مالی، پولیمختلف بخش هایتکانهبه  ارز واکنش نرخ رشد بهینٔه-توابع کنش محاسبٔه منظوربه
با را بلندمدت میان رشد نرخ ارز  رابطٔه ،طرفکه از یکاست یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست در این تحقیق استفاده شده 

هایی متغیردهد. نرخ ارز را نیز انعکاس می شی رشد بهینٔهواکن سازوکارو از طرف دیگر  کندمیهای مذکور محاسبه های وضعیت بخشمتغیر
ها در المللی، سهم دیون دولت و بانکواقعی، تغییرات ذخایر بین شامل تورم، نرخ بهرٔه ترتیببه است بوده هاتکانهاین  تٔاثیراتکه حامل 

باالی کریدور  متوسط روند تاریخی و همچنین کرانٔه دو ضابطٔهاساس و نیز رشد نرخ ارز بوده که بر ،گذاری به تولیدپولی، نسبت سرمایه پایٔه
اساس نتایج تخمین مورد تخمین قرار گرفتند. بر ۱3۹۹-۱352 )یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند( با استفاده از اطالعات دورٔه

تدریج رشد درصدی بوده و سپس به 2۰یش ب افزانخست در قال تورمی، پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه در صورت وقوع تکانٔه ،الگوی نخست
 ،است ، مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد شدهاشدخود نرخ ارز ب منشٔانزولی خواهد بود. اگر تکانه از  صورتبهنرخ ارز  بهینٔه
و همچنین مداخالت ارزی  ،ای، پیمان ارزیای و غیرتعرفهارزی با استفاده از موانع تعرفه تکانٔهگذار همواره پس از بروز یک که سیاستچرا

ند رشد نرخ ارز را تواگذار میواقعی، سیاست نرخ بهرٔه سازد. در خصوص وقوع تکانٔهروند کاهش ارزش پول ملی را محدودتر می تدریجبه
ناخالص حقیقی و کاالهای  گذاریهای مربوط به سرمایهطرف تقاضای وارداتی بخشواقعی از یک که افزایش نرخ بهرٔهکاهش دهد، چرا

کاهش رشد نرخ ارز نسبت به ها آن بادوام مصرفی را کاهش داده و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود ساخته که نتیجٔه
 یجی روند بهینٔهالمللی نیز موجب کاهش تدررشد ذخایر بین تورم انتقالی خواهد بود. وقوع تکانٔه تٔاثیراتروند بلندمدت و همچنین کنترل 

 سازد. تکانٔهها را نیز فراهم میپرداخت تجاری و موازنٔه بهبود پایداری تراز زمینٔه ،تصرف خارجیبا افزایش منابع قابلِ  زیرا شود،مینرخ ارز 
ت مالی دولت است. در همین راستا، رشد کسری تراز عملیا ی نیز موجب رشد روند نرخ ارز شدهپول افزایش سهم دیون دولت از پایٔه

 و نهایتاً ،های پولی، افزایش تقاضای کل، گسترش انتظارات تورمیموجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، رشد کل ترتیببه
مدت پولی کوتاه تٔاثیراتسازی چالش تنها از طریق خنثیاین که مقابله با  است افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده

 های ثبات مالی میسر است.مٔولفهی انقباضی پولی و تقویت هاسیاستکسری مالی دولت و همچنین اعمال 
ها نیز با استفاده از الگوی دوم موازنٔه پرداختو  ،های حقیقی، مالی، پولیبخش هایتکانهالعمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل عکس

وارده از سوی  هایتکانه کهطوریبهگذار بوده، سازی تابع واکنش سیاستبهینه فرایندر مورد تخمین قرار گرفت. نتایج تخمین مبتنی ب
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اساس نتایج مندرج در توابع ساخت. بر ثرمتٔاسیاستی را در قالب تغییرات کریدور رشد نرخ ارز  تابع واکنش بهینٔه مستقیماًهای الگو متغیر
انتظار و تر شده و پس از کاهش تورم موردباال وسیع ابتدا کرانٔه ،با افزایش نرخ تورمباالی کریدور،  واکنش تخمینی مبتنی بر کرانٔه-کنش

تری نوسانات تنگ واقعی نیز در ابتدا دامنٔه بهبود نرخ بهرٔه شود. در خصوص تکانٔهمیتر تنگ تدریجبهرشد نرخ ارز  تقاضای سوداگری، کرانٔه
 هایتکانهنوسانات وجود دارد. با وقوع  انتظار رشد دامنٔه ،واقعی های بهرٔهبا کاهش نرخ ریجتدبهکه یرد، گمیشکل برای تغییرات نرخ ارز 

که با  گرفتهی مطابق انتظار شکل تربزرگنوسان  نخست دامنٔه پولی، در مرحلٔه مربوط به تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایٔه
پولی  سهم دیون بانکی از پایٔه تر خواهد شد. بروز تکانٔهنوسانات رشد نرخ ارز کوچک ی دامنٔهها و پولموازنٔه پرداختهای کاهش عدم تعادل

گذار جهت کنترل وضعیت ناشی از راهبرد آنی سیاست که احتماالً است نوسانات رشد نرخ ارز شده انتظار موجب کاهش دامنٔه برخالفنیز 
گذاری به نسبت سرمایه ارزی باشد. در خصوص تکانٔه هایتکانهتباری در شرایط بروز اع مٔوسساتناترازی  باز ارزی و محدودسازی اندازٔه

گذاری از معکوس میان سهم سرمایه ین دلیل آن رابطٔهترمهمد، که شونوسانات رشد نرخ ارز محدودتر  تا دامنٔه است تولید نیز پیشنهاد شده
این ی حقیقی است. گذارسرمایه سمتبههای مالی گذارییان منابع مالی از سرمایهارزی و همچنین جر تقاضای سوداگرانٔه متغیرتولید با دو 

شود. در تحلیل نهایی، الگو پیشنهاد گسترش گذاری حقیقی در فضای اقتصاد کالن میهمچنین موجب تقویت پایداری سرمایه پدیده
ها و ترازپرداخت ،های مالی، پولیمدت بخشهای کوتاهادلنوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد )کاهش( عدم تع )محدودسازی( دامنٔه

 و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.
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 و مآخذ منابع
شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از رویکرد  تکانه تٔاثیر(. بررسی ۱3۹7) .م ،بیاتو ، .ح ،، توکلیانز. ،افشاری

DSGE .8۱-۱۰3 ،(2)۱8، های اقتصادی(پایدار )پژوهش های رشد و توسعٔهپژوهش. 
(. سیاست پولی بهینه و ثبات مالی در ایران با استفاده از رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست. ۱3۹7) .پ ،داودی، ح. و زادباستان

 .57-۹۱ ،(۱)۴ ،مدلسازی اقتصادسنجی
 ی پولی و ارزی، پژوهشکدٔههاسیاستچهارمین سمینار وبیست .در کریدور نظام ارزی خزندهمدیریت نرخ ارز تحت  .(۱3۹3) .ح، زادهزمان
 .ولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.اپ
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