
1396آذر ماه  25  

 رزییربانهم آموزش  و  ژپوهش  مدرییت  و   عالی موسسه  

1 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 تحصیالت

 پژوهشی عالیق

 سوابق
 حرفه ای

2 

 احمدرضا جاللی نائینیسید 
 مدیر گروه اقتصاد 

 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 فوق دکتری دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

 بانکداریپول و مباحث * 

 سیاست های ارزی* 

دانشیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه * 
 ریزی

 مشاور ارشد موسسه مطالعات بین المللی انرژی* 

 مدیر گروه مطالعات ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی* 



 رزییربانهم آموزش  و  ژپوهش  مدرییت  و   عالی موسسه  

1439/03/28 3 

 دومین کنفرانس

 سیاست پولی و ارزی متناسب با ساختار اقتصاد اریان
 

 سید احمد رضا جاللی انینیی
 

کارو ژپوهشگر   نویسنده  مشترک   انردیانمحمد امین : هم
 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

از جمله ، که تا سال های اخیر وجود داشتهپولی و ارزی در چارچوب ساختارهای و ابزارهای سیاستی های سیاست•
ارزی، رژیم و پولی قاعده سیاست چون سلطه مالی، مشخص و شفاف نبودن با مشکالتی هدف گذاری کل های پولی، 

نحوه واکنش به تکانه های اقتصادی از ود بلکه را ایجاد کرده بنه فقط زمینه قوی برای ناسازگاری زمانی سیاست ها 
 .  ستبوده امشخص نو ارزی جمله تکانه رابطه مبادله 

است که ساختارهایی زیر بسترها و نیازمند رقمی محدوده تکدر حفظ نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کالن •
 .شود نمیبه سرعت ایجاد 

نسبتاً موفق تر  های چارچوب قالب در را سیاستگذاری پولی ساختار میتوان ششم، قالب برنامه در در میان مدت، •
به چارچوب گذار در این بازه زمانی میتوان شرایط . کردبازآرایی استفاده از ابزار قیمتی  باسیاستگذاری پولی 

 . را ایجاد کردهدفگذاری تورم 

ساختار سیاستگذاری در مطالعات  بازآراییپیش نیازهای قانونی و نهادی و نحوه تفکیک و انتصاب سیاست ها برای •
  در این ارایه به موضوع(. ۱۳۹6، مدنی زاده و همکاران ۱۳۹۳ نادریانجاللی نایینی و )دیگر بحث و بررسی شده 

 .  در یک چارچوب سیاستگذاری مشخص می پردازیمنرخ ارز و تولید و واکنش سیاستگذار به نوسانات تورم 
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 مناسب برای اقتصاد ایرانو ارزی چارچوب سیاست پولی 
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هدف سیاستگذار پولی  ثبات اقتصاد کالن و نرخ تورم جهت ایجاد 
 محیطی مناسب برای اشتغال پایدار و فعالیت های اقتصادی است  
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تورم است و از ابزار سیاستی برای هدایت این  نرخ « تورم منعطف هدفگذاری»درلنگر اسمی سیاست پولی •
 .  هستند مندواکنش های سیاستی هر چند فعال قاعده . نرخ به مقدار هدف شده بطور فعال استفاده میگردد

می گردد مقام  شکاف تولید نیز تثبیت تورم است که چون موجب بستن بهینه سیاست بسته در یک اقتصاد •
 (.  2005گالی و  بالنچارد« انطباق آسمانی»)پولی به دو هدف اساسی خود بطور همزمان نایل می شود 

نه فقط وقوع تکانه عرضه مقام  . دنیای واقعی برای مقام پولی پیچیده تر از این الگوی هوای خوب است•
بستان های  -از گزاره های سیاستی و نیز بدهپولی را با یک دوگانه سیاستی مواجه میسازد، بلکه شماری 

سیاستی که در قالب یک اقتصاد بسته مطرح است در حالت های کلی تر قابل تعمیم به اقتصاد باز نیستند  
 (.  ۱۹۹۹والش )
 .کندبسته وجود دارد ایجاد می اقتصاد باز، نرخ ارز چند مجرای انتقال اثر اضافه بر آنچه که در اقتصاد در •

تقاضای کل را متأثر کانال تغییر می دهد و از این را ارز حقیقی قیمت نسبی کاالهای داخلی و خارجی نرخ •
قیمت  و استمستقیم اثر گذار بطور و خدمات مصرفی کاال سبد تغییرات نرخ ارز اسمی بر قیمت  . می سازد

 .دهدمی تواند تغییر  میرا وارداتی ای  اسطهو/سرمایه ایکاالهای 

اقتصادی به صورت کارا تخصیص  در اقتصادهایی با بازارهای رقابتی و قیمت های منعطف چون منابع •
وجود چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت ها انتخاب رژیم  . می یابد، انتخاب رژیم ارزی موضوعیت ندارد

 .ارزی را مطرح می سازد
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است برای معضل  قاعده در مقابل صالحدید از طریق  حلیراه تورم  هدفگذاری
 .  صالحدید مقید شده جهت مدیریت انتظارات: اعمال سیاست مقتضی به شرایط
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در یک اقتصاد باز و کوچک، عالوه بر اینکه ثبات داخلی وخارجی اقتصاد هر دو حائز اهمیت هستند، موضوع هم زمان •
آن مورد نحوه مدیریت تعیین نرخ ارز و  سازوکاربنابراین . استبودن سیاست های تثبیت داخلی و خارجی اقتصاد نیز مطرح 

 .پولی است سیاستگذارتوجه 

سیاست  برقرار باشد، رط برابری قدرت خریدعمیق و شبازار دارایی داخلی اگر « هدفگذاری تورم منعطف»چارچوب در •
تثبیت هم زمان داخلی و خارجی اقتصاد و رژیم نرخ ارز شناور برای  نرخ بهرهکنترل تورم تولید داخلی با ابزار پولی بهینه 

 .  (20۱۱کورستی )

و توجه بانک  تورم بر اساس سیاست پولی داخلی تعیین شود نرخنرخ ارز شناور این امکان را به مقام پولی می دهد که •
 .  تورم باشد و نسبت به تغییرات نرخ ارز عکس العملی نداشته باشدمرکزی به وظایف تثبیت شکاف تولید و 

« تورم هدفگذاری»برقرار نیست گزاره سیاستی قیمت واحد ناکامل هستند و قانون که بازارهای مالی کم عمق و در حالتی •
نیز دخالت مقام پولی در بازار ارز و واکنش به داخلی و تثبیت شرایط سیاست بهینه پولی در این . نیستتعمیم مرسوم قابل 

 .    استبا استفاده از ابزار نرخ بهره ( شکاف تقاضای کل)انحراف نرخ ارز حقیقی 

بهره برداری از در چارچوب هدفگذاری تورم منعطف، با تثبیت داخلی و خارجی برای مناسب برای شناسایی رژیم سیاستی •
یک الگوی ساختاری که شماری  ( 200۹الگوی ساختاری یک  پائولی، دی 2005 موناچلی، 200۸ کاولی)موضوع ادبیات 

 .از ویژگی های اقتصاد ایران را در برمی گیرد را تنظیم کردیم

 .  سیاست بهینه از حل مساله کمینه سازی تابع زیان بانک مرکزی با قید ساختار اقتصاد بدست می آید•
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 سیاست پولی و نرخ ارز در یک اقتصاد باز



𝐱 𝐭 = 𝐄𝐭𝐱 𝐭+𝟏 − 𝟏 − 𝐠𝐲 𝛍 +
𝟏 − 𝛍

𝛔
𝐢 𝐭 − 𝐄𝐭𝛑 𝐭+𝟏 − 𝛍 𝟏 − 𝐠𝐲 𝛈 + 𝟏 𝐄𝐭𝚫𝐧 𝐭+𝟏 − 𝐠𝐲𝐄𝐭𝚫𝐠 𝐭+𝟏 − 𝛀𝐬𝐄𝐭𝚫𝐬 𝐭+𝟏

−𝛀𝛙𝐄𝐭𝚫𝛙 𝐅,𝐭+𝟏 −𝛀𝐟𝐄𝐭𝚫𝐫𝐩 𝐭+𝟏

+ 𝛆𝐭
𝐱                                                                                                       𝟏 :  𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐈𝐒 𝐞𝐪𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 

𝛑𝐭
𝐇 = 𝛂𝟏𝐄𝐭𝛑𝐭+𝟏

𝐇 + 𝛂𝟐𝐱𝐭 + 𝛂𝟑𝐪𝐭 + 𝛆𝐭
𝛑                                    𝟐 :  𝐃𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐬 𝐜𝐮𝐫𝐯𝐞 

𝛑𝐭
𝐅 = 𝟏 − 𝛀 𝛑𝐭−𝟏

𝐅 + 𝛀 𝛑𝐭
∗ + 𝐞𝐭 − 𝐞𝐭−𝟏                                                     𝟑 : 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐏.𝐓. 

𝛑𝐭
𝐜𝐩𝐢

= 𝟏 − 𝛋 𝛑𝐭
𝐇 + 𝛋𝛑𝐭

𝐅                                                                                        𝟒 : 𝐂𝐏𝐈 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 

𝐪𝐭 = 𝟏 −𝛟 𝐄𝐭𝐪𝐭+𝟏 +𝛟𝐪𝐭−𝟏 − 𝐢𝐭 − 𝐄𝐭𝛑𝐭+𝟏
𝐜𝐩𝐢

+ 𝐢𝐭
𝐟 − 𝐄𝐭𝛑𝐭+𝟏

∗ + 𝐫𝐩𝐭        𝟓 :  𝐔𝐧𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲 

𝐫𝐩𝐭 = 𝛒𝛎𝐫𝐩𝐭−𝟏 +𝛙𝐪𝐪𝐭 + 𝛆𝐭
𝐫𝐩

                                                                                   𝟔  𝐄𝐧𝐝𝐨𝐠𝐞𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐄.𝐑. 𝐫𝐢𝐬𝐤 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 

𝐠𝐭 =
𝑻𝒔𝒔

𝑮𝒔𝒔
𝐭𝐭 +

𝒆𝒔𝒔𝑶𝑹𝒔𝒔

𝑮𝒔𝒔
𝐞𝐭 + 𝐨𝐫𝐭 +𝑹𝒔𝒔 𝒆

𝒔𝒔𝑭𝒔𝒔

𝑮𝒔𝒔
𝐞𝐭 + 𝐟𝐭−𝟏 + 𝐢𝐭

𝐟 −
𝒆𝒔𝒔𝑭𝒔𝒔

𝑮𝒔𝒔
𝐞𝐭 + 𝐟𝐭 − 𝐟𝐭−𝟏             𝟕 :  𝐆𝐯𝐭 𝐛𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭  

 𝐟𝐭= 𝐟𝐭−𝟏 +𝝎(𝐨𝒓𝐭 − 𝒐𝒓)  𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐫𝐮𝐥𝐞     (8) 

 معادالت تفاضلی تعادل عمومی در حالت لگاریتم خطیسیستم 



𝑊 = 𝛽𝑡[𝜆1 𝜋𝑡
𝐻 2 + 𝜆2(

∞

0

𝑥𝑡)
2 + 𝜆3 𝑞𝑡 − 𝑞∗ 2] 

که دهد می نشان (۲۰۰۸) انگل 
 تابع در ارز حقیقی نرخ واریانس

 حاکمیت شرایط در مرکزی بانک زیان
 کشور ارز نرخ به گذاری قیمت نظام

 .دارد وجود (LCP) مقصد

عمومی زیان تابع از متفاوت فرم سه 
 در تفاوت دهنده نشان که فوق

  تثبیت در پولی گذار سیاست ترجیحات
 شکاف داخلی، تورم نرخ

 و کاال تورم نرخ ،(FDIT)تولید
 تولید شکاف و مصرفی خدمات

(FCIT) خدمات و کاال تورم نرخ و 
 نرخ همراه به تولید شکاف و مصرفی
 این در است (RERT) ارز حقیقی

 .است گرفته قرار مدنظر پژوهش

توابع از یک هر در شده اعمال وزن 
 اسونسون مطالعه اساس بر زیان

  .است شده تعیین (۲۰۰۰)

𝐖𝟎 = 𝐄𝟎 𝛃𝐭  𝛑𝐭
𝐇 𝟐

+ 𝟎. 𝟓 𝐱𝐭
𝟐             𝐅𝐃𝐈𝐓

∞

𝐭=𝟎

 

𝐖𝟏 =  𝐄𝟎 𝛃𝐭  𝛑𝐭
𝐜𝐩𝐢 𝟐

+ 𝟎. 𝟓 𝐱𝐭
𝟐             𝐅𝐂𝐈𝐓

∞

𝐭=𝟎

 

𝐖𝟐 = 𝐄𝟎 𝛃𝐭  𝛑𝐭
𝐜𝐩𝐢 𝟐

+ 𝟎. 𝟓 𝐱𝐭
𝟐 + 𝐪𝟐             𝐑𝐄𝐑𝐓

∞

𝐭=𝟎

 

زیان مقام تابع . مرحله ی اول برای به دست آوردن قاعده ی بهینه ی رمزی تصریح تابع رفاه اجتماعی است

-قیمت گذاری واحد پول محلی یک تابع درجه دو و دربرگیرنده ی بدها پولی در یک اقتصاد باز و کوچک ب

(.2009دی پائولی )است بستان میان شکاف تولید، تورم و ناترازی های ارزی   
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،  0٫55 بازبودن درجه یکلیدی ساختاری اقتصاد ایران مانند پارامترهای . ایراناقتصاد ( پایه ای)حالت اول •
، و ضریب حساسیت 0٫2برابر با  IS رابطه ی، ضریب صرف ریسک ارزی در 0٫۴۸گذر نرخ ارز  درجه ی

 . لحاظ شده است 0٫25صرف ریسک به نرخ ارز حقیقی 
قیمت گذاری به پول نظام )برقرار نبودن شرط برابری قدرت خرید ساختار اقتصادی نشان دهنده ی این •

بر این است که  فرض . استقابل توجه  مالی با آسیب پذیری اما با درجه ی گذر نرخ ارز باال همراه ، (محلی
.   کندتحقق آنها خرج  دوره یدولت کل درآمدهای صادراتی حاصل از فروش کاالهای خام را در همان 

 .می شوددرصد در نظر گرفته  ۴0سهم خانوارهای غیرریکاردویی از کل خانوارها 
حساسیت صرف ریسک به نوسانات نرخ ارز حقیقی  ( 200۸) کاولیآسیب پذیری مالی مطابق تعریف •

 .  مقدار پایین این پارامتر نشانگر آسیب پذیری مالی کم است و بالعکس. تعریف شده است
منفی رابطه مبادله منجر به کاهش ارزش نرخ ارز حقیقی  و افزایش صرف ریسک  تکانه اصابت •

مقدار افزایش صرف ریسک بستگی به ضریب نرخ ارز حقیقی در رابطه . گردد درونزا بصورتارزی 
 (.تحریم)صرف ریسک می تواند بطور برون زا نیز تحت تاثیر قرار گیرد . صرف ریسک دارد

صرف ریسک ارزی از کانال اثر ترازنامه ای و افزایش متعاقب نرخ بهره از کانال بازار  افزایش •
 .رکودگرددمی تواند منجر به بازتر شدن شکاف تولید و  (UIP)سرمایه 

 

10 

 
اساس مقدار تابع زیان و بر سیاست پولی، بررسی عملکرد رژیم های مختلف 

 .در دو حالت مختلف( انحراف معیارهای متغیرهای کلیدی کالن)عملکرد تثبیتی 
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 (۰.۵مالی زیاد  آسیب پذیری، ۰٫۴= از کل خانوارها غیرریکاردویی خانوارهای، سهم ۰٫۴۸=گذر نرخ ارز درجه ی، ۰٫۵۵=بازبودن درجه ی) 

RERT FCIT FDIT   

 مقدار تابع زیان ۸۴ ۸9 7۵

 انحراف معیار شرطی شکاف تولید 1/33 1/3۵ 1/11

 انحراف معیار شرطی نرخ تورم ۴/91 1 1/2۵

 انحراف معیار شرطی نرخ ارز حقیقی 1۵/9۸ ۰/9۸ ۰/69

 انحراف معیار شرطی نرخ تورم داخلی ۰/97 1/۰2 1/26

و تولید بر عالوه بهینه سیاست که دهد می نشان حالت این در سازی شبیه نتایج 
 به نسبت و دارد می ملحوظ مرکزی بانک ترجیحات در نیز را حقیقی ارز نرخ تورم،

   .دهد نشان واکنش تعادلی مقدار از آن انحراف
و تولید تثبیت اهداف میان بزرگتری (دوگانه) مراوده با وضعیتی چنین در مرکزی بانک 

 میزان باید حقیقی ارز نرخ و تورم تثبیت برای که مفهوم این به بود، خواهد مواجه تورم
 .بپذیرد رمزی بهینه وضعیت در را بیشتری تولید شکاف شدن باز یا کل تقاضای کاهش

نفت توسط دولت کل منابع ارزی  :حالت اولنتیجه شبیه سازی 
 می شودهزینه 
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ویژگی های را نمی توان تحت شرایط کلی به اقتصادی با الگوی مرسوم چنانچه گفته شد گزاره های سیاستی •
(  نفت)کشورهای صادر کننده کاال در . تعمیم دادکم عمق و کامل نبودن بازارهای مالی اقتصاد ایران چون ساختاری 

  تثبیتیاعمال سیاست های سیاست مالی و همبستگی منفی این دو با نرخ ارز حقیقی همچرخگی درآمدهای ارزی با 
 .را دشوارتر می سازد

اگر توابع صادرات . افزایش نرخ ارز واقعی را ایجاب می کند SSیا تکانه رابطه مبادله مثال وقوع یک تکانه منفی بطور •
و بنگاه ها بدهی خارجی قابل توجه نداشته و هزینه نهاده های وارداتی ( لرنر-شرط مارشال)و واردات با کشش باشند 

 .  بخش خارجی را مدت متعادل کندبا جابجایی هزینه ها میتواند آن ها به کل هزینه تولید باال نباشد، تعدیل نرخ ارز 

در صورتی که شرایط فوق برقرار نباشد و به لحاظ توسعه نیافتگی بازار سرمایه بنگاه ها به ابزار پوشش ریسک و •
قرار می « اثر ترازنامه ای»خطوط اعتباری دسترسی کافی نداشته باشند وقوع تکانه منفی آن ها را در معرض مشکل 

 .افزایش صرف ریسک و بنابراین گران شدن اعتباراست( UIPرابطه )ریز اثرات این وضعیت در بازار سرمایه سر . دهد

افزایش نرخ بهره در زمانی که تقاضای کل به علت تکانه منفی رابطه مبادله اثر انقباضی دارد به افزایش بیشتر شکاف •
اگر بانک مرکزی بر خالف جهت بازار اقدام به کاهش نرخ بهره کند فشار بر نرخ ارز بیشتر شده . تولید منجر می شود
 .  و افزایش نرخ تورم نرخ داخلی است« اثر ترازنامه ای»و تبعات آن تشدید 

 .(CD)اگر اثر ترازنامه ای قوی باشد میتواند اثر کاهش نرخ ارز بر جابجایی هزینه ها را جبران کند •

در این شرایط سیاستگذار نمی تواند با ابزار نرخ بهره اهداف تثبیت داخلی و خارجی را همزمان انجام دهد و غالبا •
 .مجبور به دخالت مستقیم در بازار ارز می شود
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 سیاست پولی و ارزی برای تثبیت داخلی و خارجی



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

یکی از نقاط ضعف چارچوب هدفگذاری تورم برای کشورهای در حال پیشرفت با بازارهای توسعه نیافته •
 مالی تاثیر تکانه های منفی ارزی بر تولید و تورم و نا معتبر شدن اهداف تورمی است   

با استناد به یک الگوی اقتصاد کوچک و باز با درجه تحرک سرمایه ناکامل  ( 20۱۴)گوش و همکاران •
نشان می دهند که دخالت سترون شده توسط بانک مرکزی در بازار ارز با چارچوب هدفگذاری تورم  

 .سازگار است
-در الگوی فوق، اضافه کردن دخالت سترون شده در بازار ارز به جعبه ابزار بانک مرکزی رویکرد هدف•

افزوده شدن این ابزار عاید مقام پولی می شود که از گذاری تورم را قوی تر می کند، زیرا بهبود رفاهی 
 .بیش منفعت رفاهی است که از سیاست های استصوابی مقابله با تکانه های ارزی عایدش می گردد

با معرفی کردن یک قاعده مالی مشتمل بر  . نکته فوق در این الگو را به گونه دیگری مطرح کردیم•
 .  صندوق ذخیره ارزی دو هدف حاصل می شود

 .همچرخگی میان تکانه های درآمد صادرات نفت و عملکرد مالی تضعیف می گردد-۱•

جریان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد از این کانال هموار سازی می شود و دامنه افزایش نرخ ارز  -2•
 .   حقیقی در دوران درآمدهای باال و کاهش آن در دوران قیمت پایین محدود می شود
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 ابزار دوگانه و اهداف دوگانه 
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ساختار اقتصادی مشابه حالت اول است با این تفاوت که دولت برای هموارسازی بین زمانی   -حالت دوم•
صندوق ذخیره »پولی درآمدهای بخش نفت و نیز کمک به ایجاد هماهنگی میان سیاست های مالی و 

 .را تأسیس و فعال کرده است« ارزی

در صندوق را ( یکنواخت وضعیت )بلند مدت روند مازاد صادراتی کاالهای خام نسبت به دولت درآمدهای •
از این  روند بلند مدت، پس انداز کرده است و هنگام کاهش درآمدهای صادراتی کاالهای خام نسبت به 

 .می کندبرداشت برای تأمین هزینه های خود ( به عالوه ی سود حاصل از پس انداز آنها)منابع ارزی 
علت درجه آسیب نرخ ارز رژیم سیاستی برتر است به  هدفگذاریدلیل اصلی برای این که •

 . مالی باال استپذیری 
 هدفگذاری، نازل استپذیری مالی درجه آسیب تحلیل حساسیت ها نشان میدهد در حالتی که •

 .  دارد و بالعکستورمی مرسوم عملکرد رفاهی بهتری 
ذخیره شبیه سازی نشان می دهد در حالتی که دولت با استفاده از قاعده مالی که امکان نتایج •

به تثبیت و از این طریق اقدام مخارج وجود دارد  هموارسازیصندوق برای و برداشت ارز از 
تورمی مرسوم کاهش قابل  هدفگذاریبرای نماید زیان اجتماعی و نرخ ارز واقعی می اقتصادی 
 .یابد می.یابدتوجه می 
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بررسی قواعد مختلف سیاست پولی، بر اساس مقدار تابع زیان و عملکرد 
 (انحراف معیارهای متغیرهای کلیدی کالن)تثبیتی 
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 های ارزی واز وقوع تکانه نرخ تورم و کاهش رشد پس افزایش 
 تحریم رخ داده است  
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 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

و تورم تثبیت بر مبتنی استاندارد تورمی هدفگذاری و ارز نرخ گذاری هدف حالت این در  
 .دارند مشایه رفاهی عملکرد است پولی گذاری سیاست بهینه رژیم تولید شکاف

از ارز بازار در دخالت و صندوق سازی فعال طریق از حقیقی ارز نرخ نوسانات ساختن محدود  
 داخلی تثبیت برای مرکزی بانک ابزار بکارگیری برای بهتری محیط ارز ورودی مدیریت طریق

   .سازد می فراهم را
ارز نرخ نوسانات کند، می دخالت ارز بازار در صندوق محل از سیاستگذار حالت این در چون 

 سیاستی دوگانه آمدن وجود به مفهوم به این .است کمتر اول حالت با مقایسه در حقیقی
   .است حقیقی ارز نرخ نوسانات و صندوق از برداشت مقدار میان انتخاب میان جدیدی

.  

 (مالی، آسیب پذیری زیاد ۰٫۴= ، سهم خانوارهای غیرریکاردویی از کل خانوارها۰٫۴۸=، درجه ی گذر نرخ ارز۰٫۵۵=درجه ی بازبودن) 

RERT FCIT FDIT   

 مقدار تابع زیان ۸2 ۸۰ 79

 انحراف معیار شرطی شکاف تولید 1/3۰ 1/2۸ 1/۰۴

 انحراف معیار شرطی نرخ تورم ۴/97 1/۰2 1/2۴

 انحراف معیار شرطی نرخ ارز حقیقی 1۴/9 ۰/۸۴ ۰/62

 انحراف معیار شرطی نرخ تورم داخلی ۰/97 1/۰۰9 1/2۰

 اعمال قاعده مالی: دومسازی حالت نتیجه شبیه 
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 سیاستیپیشنهادات نتیجه گیری و 

  و رفاهی بعد از حقیقی ارز نرخ گذاری هدف چارچوب که دهد می نشان شده ارایه الگوی سازی شبیه•
   .است مالی پذیری آسیب آن اصلی دلیل و است مرجح تثبیتی

 کشش کم و ارز نرخ ای ترازنامه کانال دارند پذیری آسیب و عمق کم مالی ساختار که کشورهایی در•
 به همزمان دستیابی شود، می درونزا ارزی ریسک صرف ایجاد به باعث المللی بین سرمایه عرضه بودن

   .گردد می مشکل بهره نرخ با خارجی و داخلی تثبیت
 با ایران مانند توسعه حال در اقتصادهای در تورم گذاری هدف مرسوم های سیاست اجرای علت این به•

   .است همراه هایی چالش
 سترون مداخالت و (داخلی تثبیت) تورم کنترل برای برای بهره نرخ ابزار دو از استفاده مربوط، ادبیات در•

  برای دوگانه هدفگذاری-ابزار به موسوم ،(خارجی بخش تثبیت) ارز نوسانات کنترل برای ارز بازار در شده
   .است شده پیشنهاد هستند ارزی های تکانه معرض در که اقتصادهایی

 کمک (ارزی ریسک صرف و) ارز نرخ نوسانات کنترل به که این بر عالوه بازار در شده سترون مداخالت•
 .است گذار تأثیر ( داخلی ثبات) تورمی انتظارات بر نیز ارز نرخ انتظارات مدیریت کانال از کند، می

 تکانه های جذب با و ارز خروجی و ورودی زمانی سازی هموار باعث ارزی ذخیره صندوق و مالی قاعده•
 کاهش  و ارز حقیقی نرخ و ارزی درآمدهای میان همبستگی درجه کاهش ،(نفت قیمت) مبادله رابطه ی

 .هست نیز ارز بازار در دخالت برای  مالی منبع صندوق .شود می مرکزی بانک ترازنامه نوسانات
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 نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی: ادامه

 یابد می کاهش مالی قاعده اعمال با تولید شکاف و حقیقی ارز نرخ نوسانات که داد نشان ها سازی شبیه•
  منظر از استاندارد مرسوم تورمی گذاری هدف عملکرد .است اول حالت با مشابه تورم نرخ نوسانات ولی

  مالی سیاست از ناشی ارزی های تکانه کنترل .کند می توجه قابل ارتقا سیاستی قاعده اعمال با تثبیتی
    .دارد سیاستی رژیم انتخاب بر توجه قابل تاثیر

 هایی مشابهت دوگانه اهداف-ابزار روش به و ارز بازار به ثبات بخشیدن برای روشی پیشنهادشده راهکار•
 .دارد

 موضوعی مرکزی بانک اختیارات حوزه از خارج یا داخل در صندوق مدیریت نحوه و عملیاتی چارچوب•
 .گیرد قرار توجه مورد میتواند مرکزی بانک جدید الیحه در که است

  آسیا شرق کشورهای در پولی سیاست ابزار از استفاده و ارزی، ذخیره سازی مالی، قاعده ی از ترکیبی•
 هدف گذاری اولیه ی مراحل در (مکزیک و شیلی مثل ) التین آمریکای کشورهای و (جنوبی کره ی مانند)

   .است بوده موفق تجربه ای کالن اقتصاد تثبیت و تورم کنترل برای تورم
 متغیر این به نسبت برتر سیاستی رژیم که داد نشان مالی پذیری آسیب درجه پارامتر حساسیت تحلیل•

 می ارتقا رفاهی بعد از تورمی هدفگذاری مرسوم روش مالی پذیری آسیب درجه کاهش با .است حساس
 .یابد

 سیاست معتبرشدن مالی، و اقتصادی نهادهای توسعه ی با که دهد می نشان آسیایی کشورهای تجربه•
 از بیشتری درجه ی  ارز؛ نرخ گذار سرعت کاهش و جهانی، بازارهای با مالی داخلی بازارهای ادغام پولی،

 و ایزنمن ،۲۰۱۴ یتمن، و دورو) می گردد کم رنگ تر ارز دخیره سازی نقش ،می شود مطلوب ارزی انعطاف
 خواهد بهتری عملکرد مرسوم تورمی منعطف هدفگذاری و (۲۰۱۰ دیگران و دسورمو و ۲۰۱۲ دیگران
 .داشت

 



1396آذر ماه  25  

 رزییربانهم آموزش  و  ژپوهش  مدرییت  و   عالی موسسه  

19 

conf.imps.ac.ir/cie 


