
بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و 
 تعیین سیاست پولی مناسب

 علی کفاییسیدمحمد

 **نغمه پورفتحی

 چکیده
ها، شرراط   نوسان نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از آن بر بسیاری از متغیرهای کالن، فعالیت

اقتصادی و همچنین رفاه اقتصادی اثرگذار است. بر اطن اساس در اطن مطالعه اثرر نوسران   

ی کرالن بررسری شراه اسرت. از     اقتصادسنجنرخ ارز بر رفاه اقتصادی با استفاده از الگوی 

آنجاطی که افزاطش تولیا ناخالص داخلی همواره به معنای افزاطش رفاه جامعه نیسرت، در  

گیری رفاه تاوطن و سپس رفاه اقتصادی ابتاا طک شاخص مناسب برای اناازه اطن مطالعه

ی و با مالحظه نوسان نرخ ارز محاسبه شاه طراحبا استفاده از الگوی اقتصادسنجی کالن 
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 مقدمه

نرخ تورر    ببوورد تورا      کاهش دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال،
یژه افزایش رفاه اقتصادی جامعه همراره ا  اهداف سیاستمداران بورده    بهتجاری   

است. شراهد بسیاری بر این نکته تأکید دارند که نرخ ار  تأثیر آشوکار  مسوتمیو     
طورر مسوتمیو بور     های اقتصوادی دارد. نرسوان نورخ ار  بوه     غیرمستمیمی بر فعالیت

هوا اثور    ری   پرداخوت گوااری، تورا  تجوا    هوای سورمایه   های داخلی، تصمیو قیمت
های کالن   رفاه اقتصوادی   گاارد   به سوب ایجاد نااطمینانی، متغیرها   فعالیت می

عنران عاملی کلیدی بر رفتارهای اقتصادی است. همچنوین   جامعه را متأثر کرده   به
بر طوق ادبیات اقتصوادی، بسویاری ا  الهرهوای تعیوین نورخ ار  بور توأثیر آشوکار         

هوایی ماننود    پایدار ساختن متغیرهای کالن تأکید دارد   هودف  سیاست پرلی برای
کند. در ادبیات نظری   تجربوی اقتصوادی    رشد درآمد   ثوات اقتصادی را دنوال می
اقتصوادی     های خرد   کوالن  گیری یوتصمنشان داده شده که ترجه به نرخ ار  در 

کافی نیست   باید بوه   های اقتصاد کالن بسیار مبو   ال   است؛ اما  یژه سیاست به
نظور ا  بواال       یرا هر نرخ ار ی صورف ؛ نرسان در نرخ ار  نیز ترجه کافی داشت

ای در  هوای شودیدی شورد، نااطمینوانی گسوترده      پایین بردن، چنانچه دچار نرسوان 
 ا ا   های بلندمدت   رفاه آ رد   آنان را ا  فعالیت کارگزاران اقتصادی به  جرد می

کنود   بوه سومت     ری   در نتیجه ترلید   ایجاد اشوتغال، د ر موی  گاا جمله سرمایه
 دا در سوح  کوالنه همچورن     مدت )  گاه حتوی نامسواعد   رفواه    های کرتاه اقدا 
های موالی   د بوا ده    های خرد   خرید دارایی ی با هدفِ حمایت ا  داشتهبا  سفته

 کشاند. )الوته پرریسکه   پرهیز ا  خرید کاالهای باد ا  می
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یابود کوه نورخ ار  در     ررسی این مسولله ا  آن جبوت اهمیوت بیشوتری موی     ب
های ار ی مختلفی تعیوین   گواه    های پس ا  پیر  ی انمالب اسالمی در رژیو سال

، نورخ ار   1390های شودیدی هموراه بورده اسوت؛ بورای مروال در سوال         با جبش
هوای بوانکی،    یوباره افزایش یافت که ناشی ا  بر   عرامل متعددی مانند تحر یک به

تحریو فر ش نفت، قحع سرئیفت   در نتیجوه ترسول بانوک مرکوزی بوه اقودا  ا        
یوت  نبا درای   در نتیجوه افوزایش کارمزدهوا       های متعودد    اسوحه   طریق بانک

افزایش قیمت کاالهای  ارداتی   به دنوال آن اتخاذ سیاست پرلی کاهش نرخ سرد 
 شرر برد.ها بد ن ترجه به شرایط تررمی ک سپرده

ی صررت نهیورد، دسوتیابی   خرب بهدخالت د لت در با ار  گاه هرگفتنی است، 
ممکون نخراهود شود، بلکوه بوه سووب  ایول شودن          تنبوا  نوه های جامعوه   به هدف

شورد.   رفاه اقتصادی مخد ش موی  گااران، یاستسدستا ردهای مررد انتظار با ار   
یر بر عرضه   تماضای کاالها   خدمات، نرخ ترر ، رشد اقتصادی،  تأثاین مسلله با 

طورف چهورنهی   میوزان اثرگوااری      کند. به این ترتیب ا  یک رفاه را نیز متأثر می
نرسان در نرخ ار  بر رفاه اقتصادی   ا  طرف دیهر تعیین سیاسوت پورلی مناسوب    

 عوال ه  بهید بررسی شرد. برای کاستن ا  شدت تأثیر منفی نرسان نرخ ار  بر رفاه با
بیشتر مماالت منتشره خارجی   تما  مماالت داخلی بر تأثیرگااری نرخ ار  تمرکوز  
کرده   اثر نرسان نرخ ار    نااطمینانی ناشی ا  آن بوه طورگ گرنواگرن )مصورف،     

ها   در مجمرع اثرگااری بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی به دلیل  ییدارااشتغال، 
. محالعوه حاضور بوا    انود  انهاشتهنرخ ار ه را بر رفاه اقتصادی نادیده افزایش ریسکِ 

 چنین هدفی طراحی   اجرا شده است.
طرر خالصوه ر نود نورخ ار        ساختار مماله به این شکل است که در ادامه به

شرد   در بخش د   ادبیات نظری مرضرع مر ر خراهد شد.  نرسان آن بررسی می
طرر اجموال محورو   در    به توط خارجی   داخلیدر بخش سر  شراهد تجربی مر

شورد. بخوش چبوار  بوه ترضوی  الهوری        این محالعه اسوتفاده موی   مختلفمراحل 
شده اختصاص دارد   بخش پونجو بوه ارائوه تعریوف        یطراحی کالن اقتصادسنج

پوردا د. بخوش    ی تلفیمی میچندبعدچهرنهی محاسوه رفاه بر اساس یک شاخص 
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   1358-1396ی هوا  سوال هوای   تحمیق را )بر اسواس داده  های ششو، بررسی یافته
یر متغیرهوای  با سوا بررسی اثر نرسان نرخ ار  )همراه  منظرر بهشدهه  یطراحالهری 

کند   بخوش پایوانی    اقتصادی مؤثره بر رفاه   تعیین سیاست پرلی مناسب ارائه می
 گیری را در بر دارد. یجهنتای ا  محالب    خالصه

 د نرخ ارز و نوسان آن در ایرانمروری بر رون. 1

های بعد ا  پیر  ی انمالب اسالمی تا قول ا  نخستین د ره اجورای سیاسوتِ    در سال
طورر اجموال    های ار  متعددی در اقتصاد  جرد داشت. به سا ی نرخ ار ، نرخ یکسان

، صادرکنندگان مرظف به سپردن پیموان ار ی شودند. طورو ار     1358در اردیوبشت 
، سوه نورخ رسومی، نورخ رقوابتی   نورخ شونا ر        1368ابتی در سوال  رقو  -یترجیح
  سورانجا  اجورای    1371سال  آ اده در با ار اساس نرخ بر ها بانک ترسط شده )تعیین

محورو     1372سا ی نرخ ار    تغییور نظوا  ار ی کشورر در سوال      سیاست یکسان
دلیول افوزایش نمودینهی    اما به  عنران نرخ رسمی ار  اجرا گردید؛ اعال  نرخ شنا ر به

ناشی ا  آثار انوساطی عملیات مالی د لت   افوزایش قیموت کاالهوای آمواده فور ش      
فر شی کاالها، در اردیوبشت  داخلی    ارداتی   اثر عمده آن بر شاخص ببای عمده

نرخ صادراتی ار  ا  سری بانک مرکزی عال ه بر نورخ شونا ر اعوال  گشوت.      1373
  نرخ گراهی سپرده ار ی   تورافمی در   1376ای در سال  مهار   اریزنا همچنین نرخ

، بوا ترجوه بوه    1381سوال   های ار  اعال  شده است. سرانجا  در ا  دیهر نرخ 1379
ذخایر ار ی مناسب، اند خته درخرر ترجه حساب ذخیره ار ی   ایجواد بسوترهای   

 (١)سا ی نرخ ار  با مرفمیت اجرا شد.  های قول، یکسان مناسب در سال
شدیدی داشت که شاید بتوران آن را ناشوی    نیز نرخ ار  جبش 1390در سال 

ا  عد  تعدیل نرخ ار  بر اسواس اخوتالف نورخ تورر  داخلوی   خوارجی )طووق        
 صوررت  بوه نرخ ار   داشتن نهههای برنامه چبار  ترسعهه   در نتیجه پایین  سیاست

افوزایش تعوداد    هوای بیشوتر بوانکی بوه     یر اقعی دانست   اینکوه اعموال تحوریو   غ
ای در فرایند گشوایش اعتووار اسونادی   افوزایش کوارمزد ارسوال        های  اسحه بانک

ای  ارداتوی منجور شود.     حراله   قیمت مراد ا لیه   کاالهای نیمه ساخته یا سرمایه
هوای پورلی،     ها به ترر  داخلی دامون  د   سیاسوت   بدیبی است این افزایش قیمت
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)در  مان افزایش نرخ ترر ه   افزایش انتظارات  ها همچرن کاهش نرخ سرد سپرده
تررمی کارگزاران اقتصادی )هر د ه مرجبِ کاهش قودرت خریود افوراد   آسویب     

به دلیل افزایش نیافتن درآمدشوان متناسوب بوا    )شدید به دارندگان درآمدهای ثابت 
 نرخ ترر ه در ممایسه با افرادی با درآمدهای متغیر شد.

هوای موررد بررسوی در     نرخ ار  در با ار آ اد طی سال ر ند 1بر طوق نمردار 
مجمرع سویری صوعردی دارد. الوتوه احتموال خور ی آمریکوا ا  برجوا ، احتموال         

 یژه تحوریو فور ش نفوت   کواهش صوادرات آن )        ها به با گشت مجدد تحریو
سپس بر   این  اقعوهه احسواس نااطمینوانی نسووت بوه آینوده، افوزایش تماضوای         

طرر نسوی شدید   کواهش     به دلیل شکل گرفتن انتظارات تررمی بهبا ی مرد سفته
گوااران   سوب شد بسویاری ا  سوپرده   1397های بانکی در شبریرر  نرخ سرد سپرده

 به   ها، ا  حساب خرد برداشت بانک در خرد های برای حفظ قدرت خریدِ سپرده

 کنند. مراجعه طال سکه ار    مانند مرا ی با ارهای

 روند نرخ ارز در بازار آزاد .1 نمودار

 
 های سری  مانی بانک مرکزی جمبرری اسالمی ایران منوع: داده

گفته ترجه به نرخ ار    تأثیر آن، نوایود موا را ا  تأمول در میوزان      بر اساس محالب پیش
 های اقتصادی با دارد؛ برای همین در ادامه ر ند تغییر نرسان نرخ ار    اثر آن بر فعالیت

جوز در   دهد که نرسوان نورخ ار  بوه    نشان می 2شرد. نمردار  نرخ ار  بررسی مینرسان 
هوای   با تغییر ساالنه درخرر تأملی همراه بورده اسوت. حتوی در سوال     79-89های  سال

تک یا چند نرخویه  ) نخست پس ا  پیر  ی انمالب اسالمی هو که رژیو نرخ ار  ثابت
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ها برای تنظیو امرر ناشی ا  شورایط   نرسان شد، نرخ ار  نرسانی برد. اغلب این دنوال می
المللوی   نیوز مشوکالت       هوای بوین   خاص پس ا  انمالب، تغییور سواختارها، تحوریو   

گرفت. آنچه ر ند نرسان نورخ ار  را   های حاصل ا  جنگ تحمیلی شکل می محد دیت
هوای   اسوت. در سوال   1371تا  1359های  کند، نز لی بردن آن بین سال جالب ترجه می

های مختلف شنا ر آ اد   بعد ثابت، نرسان نرخ ار  با تغییر  با اتخاذ رژیو 1378-1373
های ناشی ا  آن افوز د،   ها   نهرانی تنبا بر میزان نااطمینانی ر  گشت که نه شدیدی ر به
مدتی را در ذهن بسیاری ا  کارگزاران اقتصادی شکل  ثواتی اقتصادی میان بلکه انتظارِ بی
هوا تشوریق    مدت در همه  مینوه  های   د با ده   کرتاه ها را به اقدا  فر آنداد   ترجه  ا

را باید د ران طالیی چبار سال اخیر کشرر در ایون  مینوه    1379-1389های  کرد. سال
تنبا میزان تغییر در نرخ ار  بسیار اندک است، بلکه ثوات مناسووی هوو    تلمی کرد؛  یرا نه

کارگزاران اقتصادی را بوه سومت    بدیبی این پایداری، طرر بر با ار ار  حاکو است   به
 یژه تدا   این ثوات برای یوک   مدت ترغیب کرده است. به مدت   بلند های میان فعالیت

بخشی درخرر ترجبی را به همراه داشته   آثار مروتی بور متغیرهوای کوالن     دهه، اطمینان
بیشتر د ا   1389ار  تا سال  گاارد. این ثوات در میزان نرسان نرخ اقتصادی بر جای می

سوا ی   یکسوان ) شده های ار ی شنا ر مدیریت نیا رد   ا  این سال به بعد با اتخاذ رژیو
های شدیدی در نرخ ار  مشاهده شد کوه میوزان نرسوان را نیوز دچوار       نرخ ار ه جبش

  ضرو نمایان است. به 2تالطو بسیاری کرد. این مسلله در نمردار 

 روند نوسان نرخ ارز در بازار آزاد .2نمودار 

 
 منوع: محاسوه نرسان نرخ ار  بر اساس پژ هش حاضر
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 ادبیات نظری .2

در ادبیات نظری د  راه یا د  شکل تأثیر نرخ ار  بر اقتصاد یک کشرر محرو شوده  
کننودگان،   است؛ یکی ا  منظر خرد )توأثیر بور کوارگزاران اقتصوادی یعنوی مصورف      

گااران   د لوته   دیهوری در سوح  کوالن. بسویاری اسوتدالل        ها   سرمایه بنهاه
طورر   هوای مسوتمیو   غیرمسوتمیو بوه     ها ا  طریق کانال اند که خانرارها   بنهاه کرده

ه. تأثیرگوااری  obstfeld & ragoff, 1996شورند )  منفی ا  نرسان نورخ ار  متوأثر موی   
ارداتوی   در نتیجوه   مستمیو نرسان نرخ ار  ا  طریق تغییر قیمت کاالهای مصرفی  

کننده است   تأثیر غیرمستمیو آن، ا  طریق ار ش پرل  تغییر شاخص قیمت مصرف
های  ارداتوی اسوت کوه بوه      ای   نباده ملی   در نتیجه تغییر قیمت کاالهای  اسحه

ه. آشکار است که نااطمینوانی ناشوی   odili, 2015) شرد افزایش هزینه ترلید منجر می
گاارد   غیرقابول   گااری نیز اثری منفی می های سرمایه تصمیوا  نرسان نرخ ار  بر 

افزایود. کانوال مسوتمیو     اطمینان بردن شرایط اقتصوادی، بور شودت ایون توأثیر موی      
ی بر ایون فورا اسوترار اسوت کوه افوراد ا  نرسوان نورخ ار  خرشوحال          اثرگاار

کنود.   ها نرسان ایجواد موی   شرند؛  یرا در میزان مصرف، اشتغال   استراحت آن نمی
هوای بواالتر    هوا بوا تعیوینِ قیموت     مستمیو آن نیز بدین شکل است که بنهاه غیر تأثیر
کننود خحوراتِ آتوی ناشوی ا  نرسوان نورخ ار  را        عنران پاداشِ ریسک سعی می به

 یواد   احتموال  بوه یابود     قیمت کاالها   خدمات افزایش می بنابراین؛ پرشش دهند
کننود   در نتیجوه ا     ران کمتری اسوتخدا  موی  یدکنندگان نیز کارگترلتماضا کمتر   

شرد. چنین با ری در ادبیات بسیار متدا ل اسوت   بیشوتر    رفاه اقتصادی کاسته می
داننود کوه نرسوان نورخ ار  بورای رفواه        تور موی   یمنحماقتصاددانان هو این نتیجه را 

 ه بنهرید.2010) ١«جیانلز   همکاران»سا  است؛ برای مرال به  ینههزاقتصادی 
های  قیمت داشتن نههمعتمدند در صررت ثابت  ه2003) 2«د  ر کس   انجل»
شرد؛ در نتیجوه نرسوان نورخ ار      نرخ ار ، مصرف داخل متأثر نمی برحسبداخلی 

ها بر این با ر بردنود کوه اگور نرسوان      مستلز  هزینه رفاهی نیست. به بیان دیهر آن

                                                                                                                                 

1. Nikolaos Giannellis et.all 
2. Devereux & Engel  
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افزایش ندهد، آثار منفی رفاهی  ی مدیریت شرد که ترر  داخلی راا گرنه بهنرخ ار  
هوا   هو بر   نخراهد کرد )یک سیاست   پیشنبادی بورای مودیریت نورخ ار ه. آن   

ها بوه ار ، مصورف داخلوی متوأثر      قیمت داشتن نههدهند در صررتِ ثابت  نشان می
تر آن است که نرسان نورخ ار  بورای    صررت تجربی نتیجه معمرل شرد. الوته به نمی

صوررت مسوتمیو      نورخ ار    نرسوان آن بوه    سوا  اسوت     ینوه هزرفاه اقتصوادی  
گاارد. نااطیمنانی ناشی ا  نرسوان   ها   شرایط اقتصادی اثر می غیرمستمیو بر فعالیت

یرقابل اطمینان بردن شرایط، غگااری اثر منفی دارد    بر تصمیمات سرمایه نرخ ار 
یاسوت پورلی ا    شورد. در  اقوع بایود گفوت س     گوااری موی   منجر به کاهش سرمایه

نورخ   عوال ه  بهگاارد؛  های متفا تی بر فعالیت  اقعی اقتصاد   نیز ترر  اثر می کانال
های انتمال سیاست پرلی است که ا  طریق عرضه کول   تماضوای    ار  یکی ا  کانال

کند. در سمت تماضا، سیاست پرلی انوساطی منجر به کاهش نرخ ببره  کل عمل می
رابری ببره خارجی کاهش ار ش پرل ملی را بوه دنووال   شرد که به دلیل شرط ب می

گوردد.   دارد   در نبایت به خالص صادرات بیشتر   افزایش تماضای کل منتبی می
در سمت عرضه به دنوال اعموال سیاسوت پورلی انوسواطی، کواهش ار ش پورل         

طورر مسوتمیو    های داخلی کاالهای  ارداتی را افزایش   بوه  افزایش نرخ ار ، قیمت
های  ارداتوی بوه انموواا     دهد. عال ه بر آن، قیمت باالتر نباده ر  را افزایش میتر

شرد کوه در نبایوت بور     ید   افزایش ترر  منجر میکاهش ترل ،عرضه اقتصادسمت 
 ه.dakila, 2002) گاارد رفاه اقتصادی اثر می

در اکرر اقتصادهای پیشرفته، بانک مرکزی مسلرل هدایت سیاست پرلی است. 
مرکزی در صررت ر یار یی با احتمالِ  قرعِ عود  تعوادل پورلی   نیوا  بوه      بانک 

کنود. ر ش   کنندهه تعودیل موی   یتتروعنران عامل  اقدا ، عرضه پرل در اقتصاد را )به
اجرای سیاست پرلی بسیار مبو برده، به عوارتی ممکن است در یوک اقتصواد یوک    

کوه هموان سیاسوت     حوالی بورده، در  اثرگواار نشودهه   بینوی  یشپسیاست پرلی فعال )
شوفیعی،     شدهه تأثیر چندانی نداشته باشد )تشوکینی  بینی یشپمند ) صررت قاعده به

مند است، ناسوا گاری   استدالل خیلی مشبرر که به نفع سیاست پرلی قاعده ه.1384



 13     بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب

ه دربواره رفتوار   1977) ١«کیدلند   پرسکات» مانی است. این مسلله را نخستین بار 
بوار     »ر مفصول محورو کردنود   بوه کوار گرفتنود   بعودها        طور  بانک مرکزی به

ه آن را بسط دادند. بیشتر مواحث سیاستی در اقتصادهای بوا  بور   1983) 2«گررد ن
آیا بانک مرکزی منحصراً نسوت بوه نرسوان در ترلیود    »متمرکز است که  این پرسش

ار  هوو   دهد  یا در راستای ایجادِ ثووات نورخ   نشان می العمل عکسداخلی   ترر  
 ه.de paoli, 2009« )نمش دارند
ه در اقتصادهای بسته، اهداف سیاستی تنبا بوه  2005) 3«یمرناسل   گالی »ا  نظر 

رفاهی تغییور    پردا د. پیامدهای یکی ا  مرارد رشد اقتصادی، ترر    ثوات نرخ ار  می
داخلوی  در عرضه پرل در شرایط انحراف داخلی مربرط به عرضه انحصاری در با ار 

  انحراف خارجی مربرط به قدرت انحصاری در تجوارت نیوز بررسوی شوده اسوت      
(corsetti & pesenti, 2001      دهود   ه. در اقتصوادهای بسوته، انحوراف داخلوی نشوان موی

اموا در  ؛ ترانود نسووت بوه سوح  کوارای آن افوزایش دهود        انوساط پرلی ترلید را موی 
کننوده داخلوی را ا  لحوا      مصورف تراند قدرت خرید  اقتصادهای با  این انوساط می

بیشتر تحمیموات  ه. tille, 2001) یابد المللی بکاهد   به دلیل اثر د   رفاه نیز کاهش  ینب
 یوژه تجوارت خوارجیه       به اثرگااری نرسان نرخ ار  بر متغیرهای کالن اقتصاد )به

ثووات  برخی به بحث نظری پیرامرن اثرات نرسان نرخ ار  بر رفاه اقتصادی   ببینهی 
 .اند پرداختهنرخ ار  )با اعمال سیاست پرلی با هدف حداکررسا ی رفاهه 

پیشورفت کشوررها، بوه معنوی سوح        دهنده نشانهای اصلی  رفاه یکی ا  شاخص
کامیابی   استاندارد  ندگی فرد  یا گر هی ا  افراد جامعه   در علوو اقتصواد بوه معنوی     

کشوررها بوه    ا  است. مسلرالن بسویاری محلربیت ناشی ا  دستیابی به کاالها   خدمات 
 مسوکن،  مانند خرراک، پرشواک،  ا لیه نیا های )تأمین تأمین اجتماعی دنوال تحمق هدف

مختلوف   اقشوار  بورای  سوراده  تربیت،   تعلیو درمان،   ببداشت اجتماعی، امنیت اشتغال،
شورد.   تمسیو موی « ترکیوی»  « منفرد»ی ها شاخصهای رفاه به د  دسته  هستند. شاخص

های منفرد تنبا تران ار یابی بعد خاصی ا  رفاه را دارد؛ مانند درآمد ملی سورانه   شاخص
                                                                                                                                 

1. Kydland & Prescott  
2. Barro & Gordon  
3. Gali & Monacelli 
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دهنده مترسط سح  برخررداری تما  مرد  جامعه ا  ار ش افز ده ایجادشوده،   که نشان
کیووی  ی ترهوا  شواخص اموا  ؛ ترجه به چهرنهی تر یع درآمد   نیا های فردی اسوت  بی

ی ریو گ انودا ه مختلفه را  های  های منفرد مربرطِ به رفاه )ا  جنوه ای ا  شاخص مجمرعه
عنوران   کنند. ترلید ناخالص داخلی در اصل برای برآ رد رفاه طراحی نشوده، اموا بوه    می

گیورد   بوه معیوار اسوتانداردی بورای ممایسوه        تخمین رفاه، بسیار مررد استفاده قرار می
هوا توودیل   در برخوی مراقوع      رها   حتی عملکرد اجتماعی آن ضعیت اقتصادی کشر

 شرد. بندی کشررها ا  نظر ترسعه   رفاه استفاده می برای رتوه
رفاه این انتظار  جورد   معیار عنران به داخلی ناخالص ترلید ا  استفاده به در تمایل

برخورردار   نیوز  بواالتری  رفاه ا  باالتر داخلی ناخالص ترلید رشد با دارد که کشررهایی
باشند. ا  سری دیهر بوا ترجوه بوه اینکوه ترلیود ناخوالص داخلوی، ار ش کاالهوا           

 در اقتصاد است، پس فورا ضومنی   شده مصرفخدمات نبایی قابل موادله، ترلید   
صررت تا  به رفواه توودیل شورد       عنران مالک رفاه این است که ترلید به تلمی آن به

 ,halstead & rowe) سوت ینبین هزینه   منوافع هوو   تفا تی بین محلرب   نامحلرب، 

 رشود  بین تراند نمی داخلی ناخالص ترلید کند، ه بیان می1997) ١«ها کین»اما  ؛ه1995

 هوای پرداختوی بورای    هزینوه  رشود    جدیود های  مدرسه در گااری های سرمایه هزینه

 داخلی ناخالص دترلی افزایش ر  نیا شرد. ا  قائل تمایز ،سا  آلرده ضایعات یسا  پاک

ی شواخص  جوا  بوه تعریف شاخص ترکیووی   .نیست رفاه جامعه افزایش معنی به لز ماً
گوااران دربواره عرامول     هوای سیاسوت   تراند در بررسوی  منفرد برای رفاه اقتصادی، می

ر  بررسی اثرات رفواهی نرسوان نورخ ار    تعریوف      ینامفیدتر باشد. ا   بر آنمؤثر 
 رفاه اقتصادی مررد ترجه است.یری گ اندا همناسب برای 

 پیشینه تحقیق .3

 مطالعات خارجی .3-1

بوا   ه به بررسی ممداری اثورات رفواهی ریسوک نورخ ار     2003) 2«برگین   چاکارف»

                                                                                                                                 

1. Hawken 
2. Bergin, & Tchakarov 
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استفاده ا  ر ش تعادل عمرمی پریای تصادفی در فضای د  کشورری پرداختنود کوه    
یی مصورف  یکی کشرر داخلی   دیهوری خوارجی اسوت، کوارگزاران کاالهوای نبوا      

پایدار  های کنند   هر کشرر در ترلید یکی ا  این کاالها تخصص دارد. آنان حالت می
انوده   سواختارهای نواقص بوا ار      ها ) قتی کارگزاران به ریسک حساس بردن عادت

. در حالت اند کردهدهنده عد  تمارن بین کشرری استه بررسی  ها را )که نشان دارایی
بوه   شدت بهی مصرفی پایداری دارند، محلربیت ها عادت که خانرارها یهنهامنخست، 

صوررت طویعوی اثورات رفواهی      شرد   به دلیلِ تغییرات ناگبانی در مصرف، متأثر می
کند. در حالت د   که با ار دارایی نامتموارن   ریسوکِ    ها را تمریت می ریسکِ شرک

اتحادیوه   اثرات رفاهی بزرگ است، کشرری مانند آمریکا یا برخی کشوررهای عضور  
المللی هستند، به دلیل افزایش ترانایی جبتِ پرشوش   ینبار پا که میزبان ذخایر پرلی 

 ترانند ا  این مرقعیت استفاده کنند. ریسک نرخ ار ، می
ای با استفاده ا  ر ش تعادل عمرمی پریای تصادفی  ه در مماله2002) ١«ساترلند»

را  «ییرپوایری نواقص نورخ ار    تغاثورات رفواهی     »  بر اساس الهری د  کشورری  
صررت جموع   نوی گشوتا رهای مرتووه د        کرده است.  ی تابع رفاه را به یبررس
کنود. ا  دیودگاه    های ترلیدکننده داخلی   خارجی   نرخ ار  اسمی تعریف می قیمت

ی نورخ ار  بور نورخ تورر ، انودا ه      اثرگواار یک کشرر، تغییر ببینه نرخ ار  به میزان 
با  بردن آن   کشش عرضه نیر ی کار   نرسوان قیموت ترلیدکننوده     اقتصاد   درجه

هوای مرکوزی بوه     با الوزا  بانوک   را 2«شده تعادل ببینه هماهنگ»خارجی بستهی دارد. 
های قیمت ترلیدکننوده   نورخ ار ه    حداقل کردن ترابع  یان )مجمرع   نی  اریانس

ه به میزان شدت اثرگوااری  تران به دست آ رد. اگر   ن  اریانس قیمت ترلیدکنند می
الملول بور نورخ ار      های بوین  یرگااری قیمتتأثنرخ ار  بر نرخ ترر  بستهی داشته   

اسوت. در ایون حالوت سیاسوت پورلی      «   ن گشتا ر د   نرخ ار  صفر»کامل باشد، 
یدارسوا ی کامول قیموت ترلیدکننوده داخلوی اسوت. در       پاببینه برای اقتصاد داخول،  

کننوده برابور      ص قیمت ترلیدکننده با شاخص قیمت مصورف های بسته شاخ اقتصاد

                                                                                                                                 

1. Alan Sutherland 

2. Optimal coordinated equilibrium 
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نظر است. اگر اثر نورخ ار  بور نورخ تورر       کننده مد گااری ببینه قیمت مصرف هدف
ناقص باشد، رفاه به  اریانس نرخ ار  بستهی دارد.  مانی که عرضوه نیور ی کوار بوا     

رفواه    ضرو بههای خارجی با ثوات هستند، کاهش در نرسان نرخ ار   کشش   قیمت
المللوی بوه تغییور نورخ ار ،      دهد. شدت تأثیر به میزان تأثیر قیموت بوین   را افزایش می

 اندا ه   میزان با  بردن اقتصاد داخل بستهی دارد.
ه به بررسوی رفواه بوالمره حاصول ا  سیاسوت پورلی         2005) ١«برگین   شین»

پریوای تصوادفی در   همچنین قانرن نرخ ار  ثابت با استفاده ا  ر ش تعوادل عمورمی   
. یافتوه نخسوت ایون ممالوه     اند پرداختهقالب یک الهری د  کشرری با قیمت چسونده 

یود در  تأکهوای اقتصوادیِ  موررد     یدارسا ی در محویط پامنافع ناشی ا   کرچک بردن
ادبیات پیشین برده است. در این مماله د  نرع اقتصواد تعریوف شوده کوه پیامودهای      

ها شدیدتر است: اقتصادهایی کوه کوارگزاران آن رفتوار     رفاهی ناشی ا  ریسک در آن
صررت عرف دارند؛ اقتصوادهایی کوه بوا بوا ار دارایوی نامتموارن        اقتصادی منظو   به

ر  هستند. بر طوق یافته د   مماله، در شرایحی که کارگزاران اقتصادی  المللی ر به بین
ت پورلی فموط   صررت عورف هسوتند، هودف سیاسو     دارای رفتار اقتصادی منظو   به

پایدارسا ی نرخ ترر  در  ضعیت ببینه است؛ اموا در شورایحی کوه با ارهوا دارایوی      
 آید. نامتمارن دارند به دلیل حاف نرسان نرخ ار ، منافع بالمره فرا انی به دست می

را در یووک اقتصوواد بووا   3«قاعووده سیاسووت پوورلی ببینووهه »2009) 2«دی پووائرلی»
کنود. بورای     تحلیل می یهتجزچسوندگی دستمزد  کرچک همراه با رقابت انحصاری  

تورر  داخلوی،    5صررت بسط درجه د   به 4«تابع  یان موتنی بر محلربیت»این اقتصاد 
شکاف ترلید   نرخ ار   اقعی اسوت. بوه دلیول انحوراف انحصواری داخلوی   آثوار        
خارجی  ضعیت تجارت سیاست ببینه ا  هدف ترر  داخلوی د ر   ا  سوح  ببینوه    

که کاالهای داخلی   خارجی جانشوین نزدیوک    یهنهام شرد. ن نرخ ار  متأثر مینرسا

                                                                                                                                 

1. Bergin  & Shin 

2. Bianca De Paoli 
3. corresponding optimal monetary policy rule 
4. utility-based loss function 
5. quadratic expression 
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یکدیهر باشند، قاعده سیاست پرلی ببینه نرسان کمتر نورخ ار   اقعوی را نسووت بوه     
شورد رفواه در    دهد. در این مماله اثووات موی   ی ترر  داخلی نشان میگاار هدفرژیو 

 است. متأثرته   ا  نرسان نرخ ار  به بمیه دنیا  ابس کامالًاقتصاد با  کرچک، 
بر نرخ رشد ترلیدات صنعتی، نورخ   را ار  ه اثر نرسان نرخ2017) ١«ا  چلوی»
محالعوه   را« OECD»کشرر عضر  10بررسی کرده    نرخ ببره   با ده سرمایه ترر ،

دهود کوه    استفاده نمرده است. نتایج تجزیه  اریانس نشوان موی  « PVAR»  ا  مدل 
ای برای تغییرات در نرخ ببوره آنوی باشود، بوه      تراند عامل ثانریه نرسان نرخ ار  می

این معنی که شرط برابری نورخ ببوره غیرپرششوی بایود بوا در نظور گورفتن سوایر         
دهود کوه    ان موی العمل نشو  تابع عکس تحلیل شرد. همچنین  یهتجزهای کالن  متغیر

ر پورل داشوته   ابر  ضعیت نمدینهی در بوا   یتراند اثرات مروت نرسان در نرخ ار  می
 باشد   فعالیت اقتصاد  اقعی را افزایش دهد.

ه در جستجری عرامل مؤثر بر نرسوان نورخ ار      2017) 2«  ابراهیو آالگیده»
رسوان نورخ ار    انود کوه ن   ، به نتیجه رسویده «غنا»کشرر  اثرات آن بر رشد اقتصادی

ی تمایل به اصوالو داشوته باشود   چورن     آرام بهیجادشده اشرد ناترا ی  مرجب می
در کننود،   خرد را د باره کوالیوره موی  گااری  مصرف   سرمایه کارگزاران اقتصادی،

 آید. ینمنتایج خربی به دست  مدت کرتاه

 مطالعات داخلی .3-2

هوای ار ی مختلوف    اثر سیاست»ای با عنران  ه در مماله1386« )مجتبد   احمدیان»
انود کوه    این سؤال مبو را محرو کورده « بر رفاه اجتماعی ایران ا  طریق ایجاد ثوات

هوای ار ی ثووات    شده نسوت بوه سوایر سیاسوت    یریتمدآیا سیاست ار ی شنا ر »
مماله تابع رفاه را توابعی ا  مصورف،   در این  آن د « کند؟ بیشتری در رفاه ایجاد می

کننده در نظور     شاخص قیمت مصرف دستمزدمصرف تابعی ا  شکاف محصرل   
اند. الهر دارای د  بخش است که بخش نخست بوه ر ش حوداقل مربعوات     گرفته

 ا دارد   بوه ایون ترتیوب ایون سیسوتو       متغیر در ن 12محاسوه گشته   بخش د   
                                                                                                                                 

1. Oguzhan Ozcelebi 
2. Paul Alagidede & Muazu Ibrahim 
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دهد که سیاسوت ار ی شونا ر    ه است. نتایج نشان می مان تخمین شد معادالت هو
های ار ی ثوات بیشوتری در متغیرهوای هودف     شده نسوت به سایر سیاست یریتمد

 کند. کننده،  اردات   حجو پرل ایجاد می یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف
بررسی تأثیر نااطمینوانی  »ای با عنران  ه در مماله1392« ) اده جالیی   کرچک»

های ترکیوی طوی د ره   با استفاده ا  داده «های اقتصادی ایران بر رشد بخشنرخ ار  
های تابلریی اثر نااطمینوانی نورخ ار       با استفاده ا  ر ش داده 1370-1390 مانی 

دهد کوه   . نتایج نشان میاند ههای اقتصادی ایران بررسی کرد  اقعی را بر رشد بخش
های اقتصوادی دارد   توأثیر    ی بر رشد بخشردا یمعننااطمینانی نرخ ار  تأثیر منفی 

  ارتواطات، هتل   رسوترران    نمل حملهای صنعت   معدن، کشا ر ی،  در بخش
   -24/0، -27/0، -35/0، -40/0، -51/0»  بخش ساختمان به ترتیب با ضورایب  

 ها است. بیش ا  سایر بخش« -23/0
ر ی برخووی ا   اثوورات نرسووانات ار ی را ه 1396« )کمیجووانی عزیزنووژاد  »

  تکمیول  « دن مورال »ر ش  اند   با البوا  ا   کرده اقتصادی بررسی کالنمتغیرهای 
موتنوی  « تجزیه چرلسوکی »آن، ر ش آنالیز  اریانس   تابع  اکنش آنی را بر اساس 

توا سوه    1380طی د ره سه ماهه نخسوت   هVARبر ساختار خرد ترضی  برداری )
اند که بیشترین تأثیر نرسانات نورخ   ها دریافته آن .اند گرفتهکار  به 1391ماهه چبار  

 6مدت )کمتور ا    های کرتاه ار   اقعی در اقتصاد ایران بر تغییرات نرخ سرد سپرده
. اسوت کننوده   ماهه   بیشترین تأثیر تغییرات نرخ ار  بر تغییورات نورخ تورر  ترلیود    

   مرووت  لندمودت ب   مدت کرتاه در ار  نرخ تغییرات ا  اقتصادی رشد تأثیرپایری
ی کرتواه، ا  شورک   نرسوان    ا  قفهاست. ترا  تجاری کشرر با  منفی مدت میان در

 .بیند آسیب مینرخ ار  
  عرامل مؤثر بر رفواه اجتمواعی    یسا  با مدله، 1396« )عواسیان   همکاران»

بورای اقتصواد ایوران    را  یا رگرسویرن آسوتانه   الهریتأکید بر تأثیر درآمدهای نفتی، 
اند که نسوت درآمدهای نفتی به ترلید ناخالص داخلی تأثیری    نتیجه گرفتهبرآ رد 

 کوه  یین صوررت هنهوام  ای بر شاخص رفاه اجتمواعی دارد. بود   غیرخحی   آستانه
افوزایش  درصود بورده،    35/9نسوت درآمد نفتی به ترلید ناخالص داخلوی کمتور ا    
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شواخص   دار یناخالص داخلی مرجب افزایش معنو  نسوت درآمدهای نفتی به ترلید
  قرار گورفتن   درصد 35/9اما پس ا  عورر ا  حد آستانه  ؛رفاه اجتماعی شده است

در رژیو درآمدهای نفتی باال، افزایش نسوت درآمودهای نفتوی بوه ترلیود ناخوالص      
 .داخلی تأثیر منفی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است

یک ا  محالعات داخلی دربواره   ایو هیچ بررسی کرده تا جایی که اطالع داریو  
اثر نرسان نرخ ار  بر رفاه اقتصادی تحمیوق نکورده اسوت. محالعوات خوارجی نیوز       

بر تجارت   تعدادی نیز اثرات رفاهی ناشی ا  نرسوان   اغلب اثرات نرسان نرخ ار 
اه شوده در  مینوه رفو    انود کوه بایود گفوت محالعوات انجوا        نرخ ار  را بررسی کرده

اساس الهری تعوادل عمورمی پریوای تصوادفی انجوا       اقتصادی بر مونای خرد   بر 
با طراحی یوک الهوری اقتصادسونجی     شده حاضر سعی گرفته است؛ اما در محالعه

ممیاس در کنار تعریف شواخص مناسووی بورای رفواه اقتصوادی، اثور        کالن مترسط 
ظر با محالعوات داخلوی     نرسان نرخ ار  بر رفاه اقتصادی بررسی شرد   ا  این من

 کامالً متفا ت است. خارجی

 الگوی اقتصادسنجی كالن ساختاری مورد استفاده .4

رصد تما  تأثیرهای مستمیو   غیرمستمیو نرخ ار    نرسان  منظرر بهدر این محالعه 
آن بوور متغیرهووای کووالن اقتصووادی   در نتیجووه رفوواه اقتصووادی ا  یووک الهووری   

-1396هوای   هوای سوری  موانی سوال     س مترسط   دادهاقتصادسنجی کالن با ممیا
ترکیوی ا  ر یکورد   شده یطراحشرد. دید نظری حاکو بر الهری  ، استفاده می1358

. در اکرور مورارد ر یکوردِ حواکو بور      اسوت مکتب کالسیک جدید   کینزی جدید 
. برای هور  استالهری کینزی است؛  لی نهاه به با ارها ا  دیدگاه کالسیک جدید 

های عرضه   تماضا تعریف شده اسوت کوه، قیموت   ممودار بوا ار در       معادله با ار
شرد. با استفاده ا  توابع ترلیود طورف عرضوه اقتصواد نیوز        شرایط تعادلی تعیین می

ی شده است. با ترجه به حجو کرچک اقتصواد ایوران نسووت بوه اقتصواد      الهرسا 
باشود   توأثیر    الملل نیبجبانی، منحمی است که اقتصادی کرچک   متأثر ا  اقتصاد 

های اقتصاد جبوانی نداشوته باشود. الهوری اقتصادسونجی کوالن        چندانی بر فعالیت
تنظیو شده شاملِ د  گر ه معادالت است؛ گر هی ا  معادالت ر ابوط بلندمودت     
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مدت متغیرها را به سمت تعادل بلندمودت   های کرتاه گر هی دیهر معادالت پریایی
 است متدا ل   مشبرر ملی حسابداری اتحاد  رابحه الهر اصلی دهند. محرر نشان می

 بررسوی  موررد  د رانِ شرایط بورای  این برقرار باشد. علت همراره شرد می فرا که

 انووار  مرجوردی  در تعوادل  بور   عود      اقتصواد  در داده رخ تحورالت  که است این

 ساختاریهای  ناکارایی با کشرر داخلی ناخالص ترلید   است رمنتظرهیغ   ناخراسته

 صوررت  بوه  الهر است. متغیرهای میزانِ بالمره ا  کمتر   برده ر  ر به مزمن نبادی  

 ا  گوردد  بیوان  اسمی صررت به متغیری تا باشد ال   هرگاه   شرند تعریف می  اقعی

کاالهوا  »این الهر متشکل ا  چبار با ار  .شرد می استفاده نمادین صررت به« j»حرف 
 16اسوت. در مجمورع الهور ا     « بوا ار ار  »  « با ار کار»، «با ار پرل»، «  خدمات

 معادلوه  92معادلوه ارتوواطی      7ه، بلندمودت مودت     جفت معادله اصولی )کرتواه  
 اتحادی تشکیل شده است.

 ییر سوتا  ا : مخاری مصرفی به تفکیوک شوبری     اند عوارتمعادالت اصلی 
علت تفکیک مصرف شبری   ر ستایی با این فرا است که نرسان نرخ ار  بور  )

گوااری بخوش خصرصوی، مخواری جواری       استه، سورمایه  مؤثرترمصرف شبری 
بخش د لتی، مالیات مستمیو به قیمت جاری، مالیات غیرمستمیو،  اردات کاالهوا    

کوواال   خوودمات  ای، صووادرات ای    اسووحه خوودمات،  اردات کاالهووای سوورمایه
ها  ی، ترلید ناخالص داخلی، دستمزد حمیمی، نرخ مشارکت، نرخ سرد سپردهرنفتیغ

  نوورخ رشوود نموودینهی. متغیوور نرسووان نوورخ ار  در معووادالت مصوورف شووبری،   
گووااری بخووش خصرصووی، صوادرات،  اردات   معادلووه شوواخص قیمووت   سورمایه 
بخوش خصرصوی،    گوااری  کننده   همچنین نرخ ار  در معوادالت سورمایه   مصرف

کننده، شاخص قیموت کاالهوای    صادرات،  اردات   معادله شاخص قیمت مصرف
ضریب تغییرات ا    ارداتی   شاخص قیمت کاالهای صادراتی تعریف شده است.

عنران شاخص جانشوین نرسوان نورخ     نرخ ار  برای محاسوه نرسان آن استفاده   به
صوررت   طورر معمورل بوه    ار  بوه شرد. ضریب تغییرات نورخ   ار  در نظر گرفته می

نورخ ار  در   شورد.  حاصل تمسیو انحراف معیار نرخ ار  بر میانهین آن تعریف موی 
معادله نرخ سرد   نورخ رشود نمودینهی ا  طریوق اثرگوااری مسوتمیو بور معادلوه         
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طرر غیرمسوتمیو ا  طریوق نورخ رشود      شاخص قیمت کاالها   خدمات مصرفی، به
آ مورن دیکوی فورلر    »بررسی الهر، ابتدا با استفاده ا   در راستایگاارد.  ترر  اثر می

  برای اطمینان ا  نورد رگرسویرن کواذب، پایوایی   ناپوایی متغیرهوای      « یافته تعمیو
سری  مانی با ترجه به اثراتی که بر سیاست اقتصادی   برآ رد ضورایب بور جوای    

جمعوی ا   »خراهند گااشت، مررد بررسی قرار گرفته است. اگر متغیری در مودل،  
جمعوی  »باشد، در صررتی که با تشکیل رابحه همجمعی جمله پسماند آن « 1مرتوه 

ترانود در الهوری تصوحی  خحوای پایوای       باشد، جمله پسوماند موی  « ا  مرتوه صفر
گوردد. در   مدت لحا  شرد   ایون امور موانع رخ دادن رگرسویرن کواذب موی       کرتاه

هوا حواکی ا     جه آ مورن خصرص سایر فر ا نیز نمض فرایض بررسی شده   نتی
محالعه ابتدا معادالت بلندمودت بوه ر ش    آن است که مشکلی  جرد ندارد. در این

، هوا  معادلهشرد   پس ا  برآ رد ضرایب  ه برآ رد میOLSحداقل مربعات معمرلی )
« انهول گرنجور  » جرد ریشه  احد در جمله پسماند هر معادله، با استفاده ا  ر ش 

یشه  احود در جملوه پسوماند  جورد یوک رابحوه تعوادلی        گردد، نورد ر بررسی می
مدت )الهری تصوحی    کند. سپس معادالت کرتاه بلندمدت بین متغیرها را اثوات می

دهده با اسوتفاده ا    مدت را نشان می های کرتاه های رفتاری که پریایی خحای معادله
ر در شورند )نتوایج بورآ رد معوادالت الهو      های خحای بلندمدت بورآ رد موی   جمله

 پیرست ارائه شده استه.
قول ا  استفاده ا  الهر برای بررسی اثور نرسوان نورخ ار  بور رفواه اقتصوادی،       

   ی الهر با استفاده ا  د  شاخص جوار میوانهین مجوا ر خحوای نسووی     ریاتکاپا
شرد. نتایج بررسی معیارهوای تایول   میوانهین مجوا ر      بررسی می« تایل»نابرابری 

که الهر قابلیت اتکا دارد. برای بوه دسوت آ ردن میوزان     دهد خحای نسوی نشان می
 موان   صوررت هوو   مصرف   همچنین نرخ مشارکت اقتصادی مجمرعه معادالت به

شورد   بوا ترجوه بوه مصورف   نورخ        حول موی  « EVIEWS» افزار نر با استفاده ا  
ی گردد. برا مشارکت اقتصادی رفاه اقتصادی با استفاده ا  معادالت دیهر برآ رد می

ی نرسان نورخ ار ، نموای شوماتیک آن بوه     رگااریتأثآسانی درک الهر   چهرنهی 
 ارائه شده است. 3همراه معادالت اصلی الهر در نمردار 
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 توسط پژوهش حاضر شده نیتدوی نوسان نرخ ارز در الگوی اقتصادسنجی اثرگذارنحوه . 3 نمودار

 

 معادالت اصلی الگو در یک نگاه .4-1

COt = 𝐶𝑢𝑡 + RCRt MGS$t

= f(GDPt, EFt, PPIUSPMt, X$t, SDEFt) 
𝐶𝑢𝑡

= 𝐹(𝑌𝐷𝑡 , 𝑊𝐸𝐸𝑡 , 𝑁𝑈𝑡 , 𝑅𝐶𝑃𝐼𝑡,SDEFt) 
MKI$t

= f(GDPt, EFt,   PPIUSPMt, X$t , SDEFt) 
RCRt

= F(NVANt, NWEnt, NPNNt) 
GDPt = f(Lt, UK ∗ Kt) 

It = IPt + IGt UKt = 

f(GEGDPNOt, MKMt ,  XO$t, APLt ) 
IPt =

f(GDPt, Rt, EFt, SDEFt, MKI$t, IGt) 
WRt

= f(APLt, , RCPIt, WMINIRt, TINCOMt) 
Gjt = f(GORjt, GNORjt   

) RLPt = f(RWt, PN1014t, YDt) 
TDjt = f(GNPjt, GORjt) NFK$t = f(DIUEt,  M2Pt, X$t, M$t) 
TIjt = f(Mjt , GNPjt ) Rt = f(GDPGAPt, RCPIt,   R(−2)) 
 Xt = XNOt + XOt RM2t = f(GAPGDPt, RCPIt) 
RXNOS$t

= f(GDPt, EFt, SDEFt, S$t, PPIUSPXt) 
 

 نگاه یک در الگو ارتباطی معادالت .4-2
PGDPt  
= F(INVGDBNOt, M2GDPNOt, XO$t, UKt,APLt ) 

CPIt

= f(PGDPt, EFt, M2t, SDEFt) 
PXt = F(PX(−1), PGDPt, PGDP(−1)t) EMt = f(EFt, EM(−1)t) 
PMt = F(PM(−1), PGDPt, PGDP(−1)t, EFt) EXt = f(EFt,  EX(−1)t) 

 PGt = F(PG(−1), PGDPt) 
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 تعریف و محاسبه رفاه .5

در ادامه برای بررسی تأثیر نرسان نرخ ار  بر رفاه   تعیین سیاست پرلی مناسب جبوت  
رفع اثر منفوی رفواهی نرسوان نورخ ار  ابتودا ترضویحی دربواره چهورنهی تعریوف            

شورد.   عنران یک شاخص ترکیوی، با ترجه به ابعاد مختلف ارائوه موی   گیری رفاه به اندا ه
 کواهش  یوا  مصرف افزایش معنی به رفاه ل، افزایشطرر معمر بر اساس تابع محلربیت به

است. هدف ممایسه رفواه در قوول   آن  بلندمدت کردن نسوت به ر ند کار ساعات تعداد
تران گفت که رفاه جامعه تحوت     بعد ا  افزایش نرسان نرخ ار  است. بدین ترتیب می

امل اخیور بوه   است که د  ع (2)«میزان استراحت»  « مصرف»، «محلربیت»تأثیر سه عامل 
تأثیرگاارند. در این محالعوه بورای محاسووه    « انحراف معیار»  « ممدار میانهین»د  شکل 

 اشومیت، »ه   2002) ١«کیو   همکاران»های  شناسی مماله صررت عددی ا  ر ش رفاه به
شورد. بورخالف    استفاده موی  ه2003« )برگین   چاکارف»ه   2004) 2«  یرریب گر هه
استاندارد که موتنی بور تمریوب لهواریتو خحوی هسوتند   تنبوا اثورات        ی ها ر شبیشتر 

کننود، در ایون ممالوه بوا ترجوه بوه ایون         مستمیو تغییرات نرخ ار  را بر رفاه برآ رد موی 
 اقعیت که خانرارها ا  انحراف در میزان مصرف   استراحت گریزان هستند، بر اسواس  

درجوه د   تیلوررِ توابع محلربیوت     ه ا  بسوط  2003« )چاکارف   برگین»کار تحمیماتی 
   میوانهین  هوای    ا  شواخص  3«یکنراخوت   ضعیت» در همسایهی رفاه محاسوه برای

هودف   .شورد  می استفاده رفاه سنجش برای معیار د  عامل مصرف   استراحت انحراف
ممایسه رفاه در قول   بعد ا  افزایش نرسان نرخ ار  اسوت. بسوط درجوه د   تیلورر ا      

 :ه2003« )برگین   چاکارف» است« 1معادله »ت به شرو تابع محلربی
W𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒 = U ̅ + C̅1−ρE (Ĉ ) −  

1

2
ρ C̅−ρSD (Ĉ ) − H̅1+φE(Ht̂) −

1

2
φH̅1+φSD (Ht̂) (1 ه  

𝑈 ،𝐶̅  𝐻   میوزان   سورانه  مصورف  ،ه2محلربیوت )حاصول ا  معادلوه    میزان به ترتیب  
نیوز رفواه    W𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒 ضوعیت یکنراخوت     در عرضه کار )نرخ مشوارکت اقتصوادیه   

E(𝐶𝑡اقتصادی سرانه است. 
⋀)    (𝐻𝑡

⋀) 𝐸        به ترتیب بیوانهر میوانهین مصورف سورانه
𝑆𝐷 (𝐶𝑡 میزان عرضه کار   

⋀)  𝑆𝐷 (𝐻𝑡
 انحوراف معیوار   دهنوده  نشوان نیوز بوه ترتیوب     (⋀

                                                                                                                                 

1. Kim et. al.(2002) 
2. Schmitt-Grohe & Uribe (2004) 
3. Steady State 
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مالحظوه   «1معادلوه  »کوه در   گرنوه  همان. استسرانه   انحراف معیار میزان کار  مصرف
شرد که این نیز خورد سوه    گردد رفاه اقتصادی موتنی بر محلربیت هر فرد تعریف می می

مؤلفووه اصوولی دارد؛ یعنووی مصوورف فوورد، میووزان عرضووه کووار   ار ش حمیمووی پوورل   
شده ترسط فرد. بدیبی است که هر چه ممدار مصورف بیشوتر، ار ش حمیموی     نهبداری

ر کمتور شورد، محلربیوت فورد نیوز افوزایش       شده  یادتر یا میزان عرضه کا پرل نهبداری
یابد؛ اما میزان نرسان در د  مؤلفه مصورف فورد   عرضوه کوار بوه سووب ایجواد نوا          می

طرر معمرل افوراد یوک محلربیوت ذهنوی      کاهد. به رفاه اقتصادی میا   شدت بهاطمینانی 
بوه  منود نیسوتند   بوا ترجوه      دارند   به تغییر در میزان مصرف   استراحت خرد عالقوه 

دهند. به ایون جبوت در    شرایط خاص اجتماعی در ممابل تغییرِ شرایط  اکنش نشان می
هوای ایون د     ، انحراف معیوار ها آنتعریف تابع رفاه اقتصادی عال ه بر تعریف میانهین 

شرد تا بر دقت محاسوه رفاه اقتصادی افز ده گردد. همچورن برخوی    مؤلفه نیز آ رده می
صوررت   شرد، تابع محلربیت خانرار بوه  در اینجا نیز فرا می ا  محالعات در  مینه رفاه

 ر شسوا ی ا  حوداکرر فورد نمرنوه،    هدف ه  1390است )ببرامی، قریشی، « 2معادله »

عملهور   :Et« 2معادلوه  »ای است. در  بین د ره محلربیت تابع شده تعدیل مجمرع انتظاری
0 1: عامل تنزیل ذهنی )β انتظارات ، < β <ه ،Ct مصرف فرد نمرنه ،Ht عرضه کار :

ار ش اسومی پورل     Mtه،(3))در تحمیق ا  نرخ مشارکت اقتصادی اسوتفاده شوده اسوت   
کشوش   ϑmکشش عرضه کار   φhها،  یمتقسح  عمرمی 𝑃tشده ترسط فرد،  نهبداری

 ربیت فرد نمرنه به شرو  یر است:تماضای پرل است. تابع محل
𝑈𝑡ه                                   2) = Et ∑ βt ∞

0 (log Ct − φhHt + ϑm log (
Mt

Pt
)) 

هوای حاصول ا  بورآ رد       داده« 2معادله »یب محلربیت فرد با استفاده ا  ترتبه این 
 مان مجمرعه معادالت الهر بورای متغیرهوای مصورف سورانه، نورخ مشوارکت        هو

آنچوه   بنوا بور  گردد.  رانه، محاسوه میشده س اقتصادی   ار ش حمیمی پرل نهبداری
شوده   بیان شد در این تابع محلربیت فرد، مصرف   ار ش حمیموی پورل نهبوداری   

ترسط فرد با عالمت مروت )دارای اثر مروت بر محلربیته   عرضه کار بوا عالموت   
 منفی )دارای اثر منفی بر محلربیته آ رده شده است.

مووادرت  « 1معادلوه  »اسوتفاده ا    در بخش بعد به محاسووه رفواه اقتصوادی بوا    
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که قوالً نیز ذکر گردید رفاه اقتصادی ا  محلربیوت در  ضوعیت    طرر همانشرد.  می
یکنراخت، میانهین مصرف   نرخ مشارکت اقتصادی   نیز انحراف معیارهای ایون  

 شرد. د  عامل متأثر می

 مناسب بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و سیاست پولی جبرانی .6

 ر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادیتأثی .6-1

برای بررسی مدنظر، ابتدا مجمرعه معادالت الهری اقتصاد کالن تنظیمی بورای ار یوابی   
شوده در   ، همراه با متغیر نرسان نورخ ار  تعریوف  «1معادله »اساس  میزان رفاه جامعه بر

صوادرات،  اردات    گوااری بخوش خصرصوی،     های مصورف شوبری، سورمایه    معادله
بورآ رد   1358-1396هوای سواالنه    کننوده، بوا اسوتفاده ا  داده    شاخص قیموت مصورف  

  مودیریتِ   1381شرد. با ترجه به اینکه با اجرای سیاست یکسان نرخ ار  در سوال   می
اسوت   سورانجا     04/0توا   01/0آن با اتکای به ذخایر ار ی میزان نرسان نرخ ار  بین 

 ها   جبوش نورخ ار    دت گرفتن تحریونرسان نرخ ار  به دلیل ش میزان 1390در سال 
هوای   ای ا  تشدید نااطمینانی است. رفاه اقتصوادی طوی سوال    رسد که نشانه می 16/0به 

شرد. در ادامه جبت بررسی میزان اثرگااری نرسوان نورخ ار     محاسوه می 1396-1381
برابر صفر باشود )ا  ضوریب   شرد میزان نرسان در حداقل    بر رفاه اقتصادی، فرا می

آمده ا  حول   دست شرده. ا  نتایج به تغییرات نرخ ار  برای محاسوه نرسان آن استفاده می
های مصرف   نرخ مشوارکت اقتصوادی بوا اسوتفاده ا        مان مرتوط با متغیر معادالت هو

ای شورد. بور   رفاه اقتصادی محاسوه موی « 1معادله »، ابتدا محلربیت   سپس با «2معادله »
محاسوه انحراف معیار   میانهین مصرف، نرخ مشوارکت اقتصوادی   نورخ ار  در هور     

شرد. بورای محاسووه ر نودهای     سال نیز ا  برآ ردهای سه سال منتبی به آن استفاده می
𝑅𝐿𝑃̅̅، نورخ مشوارکت اقتصوادی    𝐶̅بلندمدت مصرف ̅̅ ا  فیلتور هادریوک    ̅ U  محلربیوت  ̅̅

 شرد. محاسوه می« 2معادله »اساس  بر پرسکات ببره برده، محلربیت هر سال نیز
در د  حالوت تعریوفِ    1381-1396هوای   بنابراین رفاه سرانه کشرر طی سوال 

شورد. ایون    متغیر نرسان نرخ ار  در معادالت   صفر بردن میزان نرسان محاسوه می
مشاهده کرد. نتیجه آشکار بر   نرسوان در نورخ ار     4تران در نمردار  نتیجه را می
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پوایری در   ظار کاهش رفاه سرانه است. نتیجه این برآ رد نیز برای ممایسوه محابق انت
شرد که نرسان نرخ ار ، رفاه سورانه مورد  را    دری شده است. مالحظه می 1جد ل 

طرر که پیشتر بیان شد، رفاه موین میوزان محلربیوت      کند. همان با کاهش مراجه می
ف   امید ریاضوی   انحوراف   حاصل جمع   نی امید ریاضی   انحراف معیار مصر

معیار نرخ مشارکت است. به دنوال افزایش نرسان نرخ ار ، میزان مصرف سرانه بوا  
که میزان نرسان نرخ ار  کاهش  1394-1396های  شرد   در سال کاهش مراجه می

دهود   یابد   نشوان موی   یابد، مصرف ببورد   نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می می
قول ا  افزایش نرسان نرخ ار  تمایلی به کار کردن نداشوته    بسیاری ا  افرادی که 

شرند )اعو ا  اینکه شغل  اند، به جمعیت فعال اضافه می جزء جمعیت غیرفعال برده
یافته یا بیکار مانده باشنده. در مجمرع حضرر متغیور نرسوان نورخ ار  در الهور در     

قل   برابور صوفر   ممایسه با حالتی که فرا شده اسوت، نرسوان نورخ ار  در حودا    
است، به کاهش مصرف   افزایش نورخ مشوارکت اقتصوادی، کواهش صوادرات        

، هوایی کوه نرسوان نورخ ار   یواد اسوت       شرد. همچنوین در سوال    اردات منجر می
ان نورخ ار ، نسووت بوه    حالت تخمین الهر با حضرر متغیر نرسو  گااری در سرمایه

 یابد. اهش میمتغیر نرسان نرخ ار  برابر صفر است، کحالتی که 

بودن میزان نوسان نرخ ارز خ ارز در معادالت و حداقل )صفر( مقایسه رفاه با حضور نوسان نر .4نمودار 

 )ارقام به هزار ریال(

 
Welfareشرایط صفر بردنِ متغیر ضریب نرسان : رفاه اقتصادی در 

Welfare+sdefرفاه اقتصادی با حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت : 
 های پژ هش یافته منوع:

۸۰۰۰ 

۹۰۰۰ 

۱۰۰۰۰ 

۱۱۰۰۰ 

۱۲۰۰۰ 

۱۳۰۰۰ 

۱۴۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

welfare+sdef welfare
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 1جدول 

 سال
رفاه سرانه همراه با متغیر نوسان 

 نرخ ارز )هزار ریال(
 رفاه سرانه در حالت صفر بودن

 )هزار ریال( ارز متغیر نوسان نرخ 
 میزان نوسان

 نرخ ارز
 میزان کاهش رفاه

 )درصد( اقتصادی
۱۳۸۱ ۶/۹۸۷۰ ۵/۹۷۵۷ ۰۱۳/۰ ۱/۸- 
۱۳۸۲ ۰/۹۲۸۷ ۳/۱۰۴۵۷ ۰۲۷/۰ ۲/۱۱- 
۱۳۸۳ ۵/۹۷۱۷ ۰/۱۰۸۵۹ ۰۴۵/۰ ۵/۱۰- 
۱۳۸۴ ۲/۹۶۲۷ ۲/۱۰۶۱۹ ۰۴۱۵/۰ ۳/۹- 
۱۳۸۵ ۷/۹۸۴۵ ۳/۱۰۷۷۱ ۰۲۶/۰ ۶/۸- 
۱۳۸۶ ۶/۱۰۲۴۰ ۵/۱۰۹۰۹ ۰۱۷/۰ ۱/۶- 
۱۳۸۷ ۶/۱۰۹۲۸ ۶/۱۱۸۳۴ ۰۲۴/۰ ۷/۷- 
۱۳۸۸ ۸/۱۱۴۰۰ ۳/۱۲۴۸۴ ۰۳۲/۰ ۸/۸- 
۱۳۸۹ ۵/۱۲۰۴۸ ۴/۱۲۸۳۷ ۰۴۷/۰ ۱/۶- 
۱۳۹۰ ۴/۱۲۲۵۴ ۲/۱۲۹۲۴ ۱۶۸/۰ ۲/۵- 
۱۳۹۱ ۷/۱۲۸۲۵ ۴/۱۳۸۷۴ ۴۹۰/۰ ۶/۷- 
۱۳۹۲ ۳/۱۲۷۰۳ ۱/۱۴۰۸۷ ۳۹۲/۰ ۸/۹- 
۱۳۹۳ ۴/۱۲۹۴۷ ۹/۱۴۴۱۲ ۱۲۱/۰ ۲/۱۰- 
۱۳۹۴ ۶/۱۳۰۷۷ ۰/۱۴۱۵۰ ۰۴۱/۰ ۶/۷- 
۱۳۹۵ ۱/۱۲۹۱۵ ۴/۱۴۱۷۹ ۰۵۳/۰ ۹/۸- 
۱۳۹۶ ۰/۱۳۱۲۶ ۷/۱۴۲۲۰ ۰۸۲/۰ ۷/۷- 

 های پژ هش منوع: یافته

 بوه  ار  نورخ  نرسوان  کوه   موانی    پایه حالت د  سرانه در رفاه میزان 1 جد ل در
 رفاه کاهش میزان   ار  نرخ نرسان میزان کنار در است رسیدهه صفر) خرد حداقل

 انتظار کهگرنه  همانبر طوق نتیجه این ممایسه، . شرد می  داده نشان سرانه صررت به
)  در  اقوع  شوده   ینتود   الهوری  در ار  نورخ  نرسوان  متغیور  تعریوف  بوا  رفت می

کمتر ا  حالتی است که به ایون مسولله    رفاه، میزان نمایی ببتر معادله رفاهه مشخص
شرد. به بیان دیهور لحوا  نکوردِن متغیور نرسوان نورخ ار ، باعوث         مبو ترجه نمی

نمایی نادرستِ الهر   برآ رد آن، رفاه اقتصوادی بویش ا     شرد به دلیلِ مشخص می
های اقتصادی را به سوب اطالعات  گااری یاستسجه میزان نشان داده شرد   در نتی

به مسلرالن به انحراف بکشاند. همچنین این تأثیرگااری منفی با  شده ارائهناصحی  
 تراند ناشی ا  تعریف نرسان هو باشد. دهد که الوته می  قفه خرد را نشان می

 های پولی بر رفاه تأثیر سیاست .6-2

هنها ِ مراجبه با نرسان نورخ ار  )در نتیجوه    برای بررسی سیاست مناسب پرلی در
   بیوات »عنران نمرنوه   گیرد. به کاهش رفاهه، د  قاعده سیاست پرلی مدنظر قرار می

 قاعوده  د  در ترلیود    تورر   گااری هدف» عنران باای  مماله دره 1395) «همکاران
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 عمورمی  لتعواد  مدل ا  استفاده با ،«ایران اقتصاد برای تیلرر   پرل حجو رشد نرخ
 اقتصاد بر را د لت مخاری   نفتی  ری، ببرههای  شرک اثر نرکینزی تصادفی پریای
. دهنود  موی  قورار  بررسوی  موررد  1367-1393 بوا ه  در پرلی سیاست مسیر ا  ایران

 رشد  نرخ به نسوت تری مناسب ابزار ببره نرخ دهد می نشان سناریرها نتایج ممایسه
 .است اقتصاد  اقعی بخش متغیرهای بر اثرگااری برای پرل حجو

 اعمال سیاست پولی ثبات نرخ سود بانکی .6-2-1

بور  برای تویین این مرضرع ابتدا تأثیرگااری سیاست پرلی ثوات نورخ سورد بوانکی    
بررسوی   بورای    1381-1396هوای   شده طی سال ینتد در چارچرب الهری  رفاه

 یژه اینکه  شرد؛ به انتخاب می مودأعنران سال  به 1381همین، نرخ سرد بانکی سال 
سال ادامه یافته است؛  10سا ی نرخ ار  ا  این سال آغا  گشته   نزدیک به  یکسان

های ار  متعددی در اقتصاد ایوران تعریوف شوده بورد. ا        لی قول ا  این د ره نرخ
شرد که هموراه   درصد برد، فرا می 17معادل  1381آنجایی که نرخ سرد در سال 

درصدی بورای   17گرفتن ضریب نرسان نرخ ار  در معادالت، نرخ سرد  در نظربا 
هوا   ماند )در برخی سوال  ثابت باقی می 1381-1396های  های بانکی طی سال سپرده

نرخ سرد کمتر  یا بیشتر استه، در نتیجه د باره الهر با لحا  کردن متغیر ضوریب  
گیوری   رفاه خانرار اندا ه نرسان نرخ ار    با فرا ثوات نرخ سرد، برآ رد   میزان

ده آ رده شده است. اعمال این سیاست )ثوات نرخ سور  5شرد. نتیجه در نمردار  می
یافتوه ناشوی    کاهشسیاست مناسوی برای ببورد رفاهِ پس ا  افزایش نرسان نرخ ار ، 

 .استا  نرسان نرخ ار  
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 مقایسه رفاه با حضور متغیر نوسان نرخ ارز و ثبات نرخ سود  برای جبران آن )ارقام به هزار ریال( .5نمودار 

 
Welfare+SDEFرفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت : 

Welfarears17رفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت   ثوات نرخ سرد : 
 های پژ هش یافتهمنوع: 

 اعمال سیاست ثبات نرخ رشد نقدینگی .6-2-2

در این سناریر، بعد ا  تعریف   در نظر گرفتن متغیر ضوریب نرسوان نورخ ار  در    
گیورد توا    معادالت، اثر سیاست ثوات نرخ رشد نمودینهی موررد بررسوی قورار موی     

سان نرخ ار  مالحظه شرد آیا سیاست مناسوی برای مراجبه با اثر رفاهی افزایش نر
عنوران سوال موودأ     به 1381است. همانند ر الِ اعمال سیاست ثوات نرخ سرد، سال 

معوادل   1381-1396ی هوا  سوال در نظر گرفته شده است   نرخ رشد نمدینهی طی 
 .نشان داده شده است 6درصد باقی بماند، نتیجه اجرای این سیاست در نمردار  30
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  غیر نوسان نرخ ارز و حالت ثبات نرخ رشد نقدینگی برای جبران آنحضور مت مقایسه رفاه با .6نمودار 

 )ارقام به هزار ریال(

 
Welfare+SDEFرفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت : 

Welfareams30رفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت   ثوات نرخ : 

 رشد نمدینهی

 های پژ هش یافتهمنوع: 

تِ تعریف متغیور نرسوان   در حال شده محاسوهنشان داد، رفاه  4که نمردار  گرنه همان
معادله اصلی، در ممایسه با حالتی که نرسان نرخ ار   16شش معادله ا   نرخ ار  در

شورد، بوا کواهش     در معادالت در حداقل میزان خرد، یعنی صفر در نظر گرفته موی 
در راستای بررسی مناسب بردن د  سیاست ثوات نرخ سرد  ر  است. ی ر بها عمده

  ثوات نرخ رشد نمدینهی در راستای جوران کاهش رفاه ناشی ا  افوزایش نرسوان   
شرد، در ممایسه سیاست ثوات نرخ سورد   مالحظه می 7 نمردارنرخ ار ، چنانکه در 

گااری  یهبانکی با ثوات نرخ رشد نمدینهی، افزایش نرخ سرد بانکی به کاهش سرما
با تشدید میزان نرسوان نورخ ار ،    90 -93های   یژه در سال  لی به گردد؛ منجر می
یرپوایری رفواه   تأث تور  ر شون رفاه است. برای مشواهده   نظری ا  تر مناسبسیاست 

 شرد. ارائه می 2اقتصادی ا  نرسان نرخ ار  جد ل 
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و حالت ثبات نرخ رشد نقدینگی و ثبات نرخ مقایسه رفاه در حالت حضور متغیر نوسان نرخ ارز  .7نمودار 

 سود )ارقام به هزار ریال(

 
Welfare+SDEFرفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت : 

Welfareams30رفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت   ثوات نرخ : 

 رشد نمدینهی

Welfarears17 حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت   ثوات نرخ سرد: رفاه اقتصادی در 
 های پژ هش منوع: یافته

 مقایسه رفاه اقتصادی .2جدول 

 سال 
 رفاه سرانه همراه با متغیر

 )هزار ریال(  نوسان نرخ ارز
ت صفر بودن رفاه سرانه در حال

 )هزار ریال( نرخ ارزمتغیر نوسان 
ثبات  رفاه سرانه بعد از

 )هزار ریال(سود نرخ 
از ثبات نرخ  رفاه سرانه بعد

 )هزار ریال( نقدینگی رشد
۱۳۸۱ ۶/۹۸۷۰ ۵/۹۷۵۷ ۳/۹۴۱۸ ۹/۸۷۴۱ 
۱۳۸۲ ۰/۹۲۸۷ ۳/۱۰۴۵۷ ۵/۱۰۱۶۲ ۱/۹۱۸۴ 
۱۳۸۳ ۵/۹۷۱۷ ۰/۱۰۸۵۹ ۲/۱۰۵۹۵ ۹/۹۴۳۶ 
۱۳۸۴ ۲/۹۶۲۷ ۲/۱۰۶۱۹ ۲/۱۰۴۱۸ ۹/۹۶۲۳ 
۱۳۸۵ ۷/۹۸۴۵ ۳/۱۰۷۷۱ ۹/۱۰۶۰۹ ۷/۱۰۱۵۹ 
۱۳۸۶ ۶/۱۰۲۴۰ ۵/۱۰۹۰۹ ۵/۱۰۷۷۵ ۹/۱۰۶۵۰ 
۱۳۸۷ ۶/۱۰۹۲۸ ۶/۱۱۸۳۴ ۳/۱۱۷۲۴ ۱/۱۱۲۷۹ 
۱۳۸۸ ۸/۱۱۴۰۰ ۳/۱۲۴۸۴ ۹/۱۲۴۱۸ ۸/۱۲۰۲۰ 
۱۳۸۹ ۵/۱۲۰۴۸ ۴/۱۲۸۳۷ ۸/۱۲۷۵۶ ۷/۱۲۰۹۳ 
۱۳۹۰ ۴/۱۲۲۵۴ ۲/۱۲۹۲۴ ۳/۱۲۷۷۵ ۸/۱۲۲۶۹ 
۱۳۹۱ ۷/۱۲۸۲۵ ۴/۱۳۸۷۴ ۹/۱۳۵۳۶ ۴/۱۲۵۰۳ 
۱۳۹۲ ۳/۱۲۷۰۳ ۱/۱۴۰۸۷ ۸/۱۳۸۰۴ ۸/۱۲۷۸۹ 
۱۳۹۳ ۴/۱۲۹۴۷ ۹/۱۴۴۱۲ ۶/۱۴۳۳۷ ۴/۱۳۰۵۰ 
۱۳۹۴ ۶/۱۳۰۷۷ ۰/۱۴۱۵۰ ۳/۱۴۰۱۵ ۰/۱۲۶۱۶ 
۱۳۹۵ ۱/۱۲۹۱۵ ۴/۱۴۱۷۹ ۳/۱۴۰۸۲ ۰/۱۲۷۲۵ 
۱۳۹۶ ۰/۱۳۱۲۶ ۷/۱۴۲۲۰ ۳/۱۴۲۰۱ ۶/۱۲۷۸۲ 

 های پژ هش منوع: یافته
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نرسان نرخ ار  بر رفاه اقتصادی، باید گفت بوا ترجوه   رص میزان ماندگاری در خص
معادالت ارتواطی شاخص ضمنی قیمت کاالهای  ارداتی، نرخ ار  اسومی  به اینکه 

همان د ره   همچنوین   اسمی مؤثر صادراتی تابع نرخ ار  مؤثر  ارداتی   نرخ ار 
یج تودر  بهماند    تابع یک  قفه خرد هستند، اثر نرسان نرخ ار  برای مدتی باقی می

نرخ سرد   ثووات نورخ رشود     میزان اثرگااری سیاست ثوات نظریابد. ا   کاهش می
صوررت   نمدینهی بر رشد ترلید ناخالص داخلی، در مجمورع ثووات نورخ سورد بوه     

 است. تر مناسبجزئی نسوت به سیاست ثوات نرخ رشد نمدینهی، 

 گیری و پیشنهادها یجهنت

نرخ ار  یکی ا  متغیرهای کالن تأثیرگاار در اقتصاد است. همچنین نرسوان آن بوه   
هوا   شورایط    بار بر فعالیوت  یان یری منفی   تأثتشدید نااطمینانی اقتصادی منجر   

گواارد. رفواه اقتصوادی نشوانه پیشورفت       اقتصادی   در نبایت بر رفاه اقتصادی می
ی بیشوتر ا  امکانوات     منود  ببرهبتر، صررت  یست ب اقتصادی کشررها است که به

های مختلفی انجا    بوه د    کند. سنجش میزان رفاه به ر ش لرا    ندگی بر   می
ترلیود  ) درآمود های منفرد ماننود   شاخص شرد.  دسته کلی منفرد   ترکیوی تمسیو می

هوای   ناخالص داخل سرانهه تنبا بعد خاصی ا  رفاه را مدنظر دارنود   چورن جنووه   
، هوا  بور آن های فرا ان  ارد  ا  سریی به سوب نمص گیرند   ادیده میرفاه را ن دیهرِ

ترانند معیار مناسوی برای رفاه قلمداد شورند.   ینمبنابراین ؛ اند مررد انتماد قرار گرفته
های منفوردِ مربورط    ای ا  شاخص یری مجمرعهگ اندا ههای ترکیوی ابتدا به  شاخص

هوا را تلفیوق    خواص آن  رداخته   سوپس بوه نحوری   خاصه پ  های اه )ا  جنوهبه رف
 کنند. می

در این مماله سعی شد با استفاده ا  یک الهری اقتصادسنجی کالن بوا مترسوط   
معادلوه   7مودت   بلندمودته،    جفت معادلوه اصولی )کرتواه    16ممیاس، متشکل ا  

 ار کوار با معادله اتحادی متشکل ا  با ار کاالها   خدمات، با ار ار ،  92  ارتواطی 
بورای   تور  مناسوب ای  به همراه معادالت قراعد سیاست پرلی به همراه تد ین معادله

ی، میزان تأثیرگوااری  چندبعدصررت یک شاخص ترکیوی  ار یابی رفاه اقتصادی به
های نرخ ار  بر رفاه اقتصادی کشرر بررسی   ار یابی   به این سؤال پاسو    نرسان
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پورلی ثووات نورخ سورد   ثووات نورخ رشود        یک ا  د  سیاست  کدا داده شرد که 
ی بورایِ جوورانِ کواهش رفواه اقتصوادی      تر مناسبتراند سیاست پرلی  نمدینهی می

عنران شاخص نرسان آن  ناشی ا  نرسان نرخ ار  باشد. ضریب تغییرات نرخ ار  به
گوااری بخوش    هوای مصورف شوبری، سورمایه     در نظر گرفتوه شود کوه در معادلوه    

ای    مصورفی   خوودمات،  اردات کاالهوای  اسووحه   خصرصوی،  اردات کاالهووای 
کننده عوال ه   خدمات   همچنین شاخص قیمت مصرف کاال  ای، صادرات  یهسرما

 د  بوار بر نرخ ار ، تعریف شده اسوت. سوپس مجمرعوه معوادالت الهوری کوالن       
بوار   بار با لحا  کردن متغیر نرسان نرخ ار      مان برآ رد شدند )یک صررت هو به

های تحمیق نشان داد که افز دن متغیر نرسان  صفر در نظر گرفتن آنه. یافته دیهر با
گفته الهری اقتصاد کوالن بوه کواهش قابول ترجوه رفواه        یشپنرخ ار  در معادالت 

ه نسوت به  مانی کوه نرسوان   81-96های  درصد طی سال 11تا  5اقتصادی کشرر )
گفته شد، با اجورای سیاسوت    گرنه که پیشتر انجامد. همان نرخ ار   جرد ندارد، می
  مودیریتِ آن بوا اتکوای بوه ذخوایر ار ی، میوزان        1381یکسان نرخ ار  در سال 
در سوال  بورد   سورانجا     04/0توا   01/0ین ب 81-89های  نرسان نرخ ار  طی سال

بوه  ها   جبوش نورخ ار ،    گرفتن تحریو میزان نرسان نرخ ار  به دلیل شدت 1390
؛ محاسووه شوده اسوت    81-96هوای   اه اقتصادی طی سوال ر  رف ینارسید؛ ا   16/0

شورد     ثواتی اقتصادی محسورب موی   یبهای  بنابراین نرسان نرخ ار  یکی ا  نشانه
 تأثیر منفی بر رفاه دارد.

تران نتیجه گرفته که هر چه این نرسان شدیدتر باشد، کاهش رفواه   بنابراین می
-92هوای   ناگبانی نرخ ار  در سوال  تر خراهد برد. برای مرال افزایش ترجه نیز قابل

هوای   ها، نرسانات را شدت بخشید    بور فعالیوت   یوتحردالیل بیر نی چرن  به 90
گااری   همچنین رفاه، تأثیر منفی داشوت. یکوی    اقتصادی ا  جمله ترلید   سرمایه

تراند دنوال کنود، ترسول بوه     گرنه مرارد می یناهایی که بانک مرکزی در  ا  سیاست
حداقل بخشی ا  کواهش رفواه را جووران کنود. بور ایون       لی است تا ت پریک سیاس

د  سیاست پرلی ثوات نرخ سرد   ثوات نرخ رشود نمودینهی    اثر هر یک ا  اساس
بر رفاه در قالب الهری کالن تد ین   برآ رد شده، بررسی گشوت   نتوایج نشوان    
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ترانود   لی موی هایی که نرسان نرخ ار  شدیدتر است، اعمال سیاست پور  داد در سال
مفید باشد؛ اما ثوات نرخ سرد در ممایسه با ثوات نرخ رشد نمدینهی، سیاست پرلی 

؛ به این علت که اجرای این سیاست پرلی، رفاه اقتصادی کواهش  استی تر مناسب
تران اسوتدالل کورد کوه بوا تشودید       کند. به این ترتیب می یافته را بیشتر  جوران می

گواارد،   توررمی افوراد در جامعوه موی     انتظوارات ه بور  نرسانات نرخ ار    تأثیری ک
 یوژه   هوای خوریش بوه    خانرارها در راستایِ حفظ قدرت خریودِ درآمود   دارایوی   

ها به سمتِ با ارهوای مورا ی بوا درآمود ایی      های بانکی   انتمال این دارایی سپرده
  تشدید   که نتیجه آن افزایش قیمت در این با ار یابند بیشتر مرل با ار ار  سرگ می

ا   تور  محلورب هوای سورداگرانه    نرسان آن اسوت   در نظور افوراد جامعوه فعالیوت     
کند؛ بنوابراین احتموال دارد افوزایش نورخ سورد بوانکی        یمهای ترلید جلره  فعالیت

تا حد د  یادی مانع ر ای یوا شودت یوافتن     گااری رغو افزایش هزینه سرمایه علی
های نرسوان   رسد کاهش نرخ  سرد در  مان های سرداگرانه شرد. به نظر می فعالیت

ترانود سورمایه    ینمتنبا   یژه نرسانِ شدیده، سیاست مناسوی نیست   نه نرخ ار  )به
تراند بوا شودت    خصرصی   در نتیجه ترلید، درآمد   رفاه را افزایش دهد، بلکه می

بخشیدن به سرداگری، ترر  را تشدید کند   بر نرسان نورخ ار  )بوه هموراه ر نود     
 صعردی آنه بیفزاید.

طرف نرخ ار  با ترجه بوه هودفی معوین     شرد ا  یک بر این اساس پیشنباد می
پیشهیری ا  افزایش نرخ ترر  به دلیل تأثیرِ انتظارات تررمی بر نورخ   مانند کنترل یا 

هوای مورتوط دیهور     ار    همچنین تأثیرِ نرخ ار  بر نورخ تورر  داخلوی یوا هودف     
های شدید جلرگیری کنود   ا  سوری    رد که ا  ایجاد نرسانی تغییر داده شا گرنه به

 یوژه شودت نرسوان آن  بور انتظوارات       دیهر با ترجه به تأثیر افزایش نرخ ار    به
تورر     ) یاقتصواد ها، بد ن ترجوه بوه شورایط     تررمی، ا  کاهش نرخ سرد سپرده

نرسان نرخ ار ه با هدف کمک به ترلیود خوردداری گوردد؛  یورا مرجوب خور ی       
 گردد. ها به سمت با ارهای مرا ی می ها   ر انه شدن آن ها ا  بانک سپرده

 



 

 

 1پیوست شماره 

 شده یطراحمعادالت بلندمدت برآورد شده الگوی اقتصاد كالن 
CU  =  - 82811.3670302  + 0.130815152667  * YD  + 0.11777897845  * WEE  

+ 0.00404755174775  * NU  - 971.827493084  * RCPI  - 29333.6750784  * 

DDU5991  + 26055.909044  * DDU6982  - 37055.0787545  * SDEF  - 

63204.5222203  * DU75 
 

RCR  = 190355.166117  + 0.316288353612  * NVAN  + 1.46136842701  * 

NWEN  + 827423878327  * NPNN  + 1060870.20351  * DU6972  - 

1507661.94832  * DU9294 

 
GJ  = 0.301718356759  * GORJ  + 1.05020400795  * GNORJ - 

36312.2678035  * DU93 

 
IP  = 75426.7675866  + 0.316039516417  * GDP  - 6511.98683317  * R  - 

5.77044588365  * EF  - 99440.5108308  * SDEF  + 5.82180948967  * MKI$  - 

1.59873484279  * IG  - 62481.2357065  * DDU6996  - 102828.932738  * 

DDU6889  + 76489.5544055  * DU94 

 
TDJ  = 323.560557201  + 0.0521184560788  * GNPJ  - 0.215324549764  * 

GORJ  - 69121.8037698  * DU9296 

 

TIJ  = 0.0107925558707  * GNPJ  + 0.0583542453794  * MJ  - 26227.7995562  

* DDU8791  + 233496.62086  * DU9596  + 95996.6753281  * DU9394 

 

LOGMKI$  = 0.524909285031  * LOGGDP  - 0.396536184009  * LOGEF  - 

0.194440848983  * LOGPPIUSPM  + 0.552778894544  * LOGX$  - 

0.0945218901375  * LOGSDEF  - 0.540086148302  * DDU5861  + 

0.370715564377  * DDU6977 

 

LOGMGS$  = 0.590091044036  * LOGGDP  - 0.610314819531  * LOGEF  + 

0.0696652636341  * LOGSDEF  + 0.657775326296  * LOGX$  - 

0.478649968515  * LOGPPIUSPM  + 0.811176124382  * DDU6577  - 
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0.630472946041  * DDU6077 

 

LOGRXNOS$  =  - 27.1979728447  + 2.43265376777  * LOGGDP  + 

0.216415226031  * LOGEF  + 0.0808918784977  * LOGPPIUSPX  - 

0.0583825448549  * LOGSDEF  + 0.315751678956  * DDU5894  + 

0.862637767619  * DU5960  - 0.0748253407851  * DDU6277  - 

0.393090102991  * DU64 

 

LOGPGDP  =  - 0.108093735855  * LOGINVGDPNO  + 0.909091688765  * 

LOGM2GDPNO  + 0.18776238308  * LOGXO$  + 2.12149044403  * LOGUK  

- 1.21165779948  * LOGAPL  - 0.393725536441  * DU9596  - 

0.280955294032  * DU7073 

 

UK  = 1.02969465316  - 0.751684796751  * GEGDPNO  - 0.303351464744  * 

MKM  + 9.02401516959e-07  * XO$  + 2.16862871633  * APL  - 

0.109525535528  * DDU68  - 0.10376486219  * DU69 

 

 LOGWR  = 3.34310413486  + 0.260829401421  * LOGAPL  - 

0.104739893251  * LOGRCPI  + 0.305150019866  * LOGWMINIR  + 

0.0763061105542  * LOGTINCOM  + 0.352313210461  * DU9596  - 

0.10967745637  * DDU6993  + 0.108122143768  * DU8182 

 

RLP  = 0.43085575067  + 0.000344362167995  * RW  - 0.0756842803388  * 

PN1014  - 4.16929682902e-08  * YD  - 0.0163310450997  * DDU6295  + 

0.00565862947636  * DDU5886 

 

R  =  - 0.00516705171279  + 0.945448722273  * R(-2)  + 0.000893708087844  

* RCPI  - 0.0992132439426  * GDPGAP  + 0.031106054723  * DDU6974  - 

0.020866592371  * DDU8695  - 0.065174161372  * DU96 

 

RM2  = 27.1510246942  - 0.230840158613  * RCPI  - 28.6560147836  * 

GAPGDP  + 15.2137012094  * DDU7292  - 8.06451649071  * DDU6186 
NFK$  =  - 195.172194714  * DIUE  - 0.571672404933  * M2P  - 

0.339332122312  * X$  + 0.400722275854  * M$  + 3997.91040805  * 

DU8284  - 7842.15091987  * DDU8996 

 

LOGCPI  =  - 3.18703621003  + 0.454936547118  * LOGPGDP  + 

0.351418525512  * LOGEF  + 0.0236768269508  * LOGSDEF  + 

0.192372112881  * LOGM2  - 0.100729057485  * DDU6392  + 

0.124106133786  * DDU6892 

 

LOGPGDP  =  - 0.108093735855  * LOGINVGDPNO  + 0.909091688765  * 

LOGM2GDPNO  + 0.18776238308  * LOGXO$  + 2.12149044403  * LOGUK  

- 1.21165779948  * LOGAPL  - 0.393725536441  * DU9596  - 

0.280955294032  * DU7073 
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LOGEM  =  - 0.320088261913  + 0.254267403969  * LOGEF  + 

0.785854380043  * LOGEM(-1)  - 0.454046762532  * DU6566  + 

0.308713460709  * DU67 

 

LOGEX  =  - 0.582840853577  + 0.80637668021  * LOGEX(-1)  + 

0.262374920965  * LOGEF 

 

LOGPM  =  - 1.29736261681  + 0.828005264313  * LOGPM(-1)  + 

0.753965999886  * LOGPGDP  - 0.683020507114  * LOGPGDP(-1)  + 

0.199668598132  * LOGEF  + 0.440492800944  * DU67  - 0.366439796397  * 

DU6566  + 0.460514450903  * DU59 

 

LOGPX  = 1.45562475322  * LOGPGDP  + 0.992082216832  * LOGPX(-1)  - 

1.45961219972  * LOGPGDP(-1) 

 

LOGPG  = 0.29238517008  * LOGPGDP  + 0.73267373431  * LOGPG(-1)  + 

0.30920080888  * DU73 

 2پیوست شماره 

 آماریهای  داده نام جدول

APL کار نیروی یور بهره GNORj 
به قیمت  یرنفتیهای غ درآمد مجموع

 ریال جاری میلیارد

BP$ 
 میلیون -جاریهای  قیمت بهها  تراز پرداخت

 دالر
GNPj 

 -جاری متیقتولید ناخالص ملی به 
 میلیارد ریال

CAB$ 
 -جاریهای  قیمت به جاری حساب خالص

 دالر میلیون
I 

 به کل ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 ریال میلیارد  -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت

CO 
 ثابتهای  قیمت به خصوصی بخش مصرف

 ریال میلیارد -۱۳۸۳سال 
IP گذاری بخش خصوصی سرمایه 

Cu 
 -۱۳۸۳مصرف شهری به قیمت ثابت سال 

 میلیارد ریال
IG 

 بخش در ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت به دولتی
 ریال میلیارد

CR 
 -۱۳۸۳مصرف روستایی به قیمت ثابت سال 

 میلیارد ریال
INV 

 ثابتهای  قیمت به انبار موجودی در تغییر

 ریال میلیارد  -۱۳۸۳ سال

CPI 
 به مصرفی خدمات و کاال قیمت شاخص

 ۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت
INVGDPNO 

حاصل تقسیم تغییر در موجودی انبار به 
 تولید ناخالص داخلی بدون نفت

DIUE 
 آمریکا بهره نرخ و داخلی بهره نرخ اختالف

 موازی بازار در اسمی ارز نرخ رشد منهای
K 

های  قیمت به خالص سرمایه موجودی
 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابت

EF موازی بازار در اسمی ارز نرخ KDEP 
های  قیمت به ثابتهای  سرمایه استهالک
 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابت

EM وارداتی مؤثر اسمی ارز نرخ L نفر میلیون  -کار نیروی 

EX صادراتی  مؤثر اسمی ارز نرخ M 
 ثابتهای  قیمت به خدمات و کاال واردات

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال

G 
 سال ثابتهای  قیمت به دولت مصرفی مخارج

 ریال میلیارد -۱۳۸۱
M$ 

های  قیمت به خدمات و کاال واردات
 دالر میلیون -جاری
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Gj 
 -جاریهای  قیمت به دولت مصرفی مخارج

 ریال میلیارد
M2 نقدینگی به قیمت جاری 

GE 
 به دولت عمرانی و جاریهای  هزینه مجموع

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت
M2P 

 سال ثابتهای  قیمت به نقدینگی حجم

 ریال میلیارد -۱۳۸۳

GEGDPNO 
 دولت عمرانی و جاری مخارج مجموع نسبت

 نفت بدون داخلی ناخالص تولید به
M2JUS 

 -آمریکا کشور اسمی نقدینگی حجم
 دالر میلیون

GORj 
 -جاریهای  قیمت به دولت نفتیهای  درآمد

 ریال میلیارد
MGS$ 

 و مصرفی کاالهای  واردات مجموع
 دالر میلیون -جاریهای  قیمت خدمات به

GDP 
های ثابت سال  تولید ناخالص داخلی به قیمت

 میلیارد ریال  -۱۳۸۳
MKI$ 

 وای  واسطههای  کاال واردات مجموع
 میلیون -جاریهای  قیمت بهای  سرمایه

 دالر

GDPNO 
های  قیمت به نفت بدون داخلی ناخالص تولید

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابت
MKM 

 و مصرفی کاالهای  واردات نسبت مجموع
 میلیون -خدمات و کاال به واردات خدمات

 دالر

GDPGAP کسر تولید ناخالص داخلی  از روند آن MGS$ 
 و مصرفی کاالهای  واردات مجموع

 دالر میلیون -جاریهای  قیمت به -خدمات

GAPGDP 
 یدتولکسر  روند تولید ناخالص داخلی از 

 داخلی ناخالص
M2JUS 

 -آمریکا کشور اسمی نقدینگی حجم
 دالر میلیون

GDPUS 
 سال ثابتهای  قیمت به داخلی ناخالص تولید

 دالر میلیون -آمریکا کشور ۲۰۰۵
RCR 

مصرف روستایی سرانه به قیمت ثابت 
 میلیارد ریال -۱۳۸۳سال 

MGS$ 
 -خدمات و مصرفی کاالهای  واردات مجموع
 دالر میلیون -جاریهای  قیمت به

RM2 نرخ رشد نقدینگی 

N نفر  -کشور کل جمعیت RPGDP 

 ضمنی قیمت شاخص برحسب تورم نرخ

 ثابتهای  قیمت به داخلی ناخالص تولید

 ۱۳۸۳سال 

NCT$ 
های  قیمت به جاری انتقاالت حساب خالص

 دالر میلیون -جاری
RXNOS$ 

 به خدمات و کاال شامل یرنفتیغ صادرات

 دالر میلیون -۲۰۰۵ سال ثابت های قیمت

NFk$ 
-جاریهای  قیمت به سرمایه حساب خالص

 دالر میلیون
RW 

بر   حاصل تقسیم شاخص دستمزد اسمی
 مصرفی خدمات و کاال قیمت شاخص

NIT 
یمت ثابت قبه -خالص مالیات غیرمستقیم

 ۱۳۸۳ریال  میلیارد -سال
SSERROR$ 

ها  پرداخت تراز محاسبه در آماری اشتباهات
 دالر میلیون-جاریهای  قیمت به

NPNN 
 ۵۴ تا ۲۵ جمعیت سنی سرانه )نسبت ساختار

 (سال ۲۰سال نسبت به جمعیت باالی 
SDEF نوسان نرخ ارز 

NR نفر -جمعیت روستایی TD 
های  قیمت به مستقیمهای  مالیات مجموع

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابت

NU نفر -جمعیت شهری TI 
 به یرمستقیمهای غ مالیات مجموع

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت

NX 
 به ثابت خدمات و کاال صادرات خالص

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت
TINCOM درآمد بر مالیات 

NX$ 
های  قیمت به خدمات و کاال صادرات خالص

 دالر میلیون -جاری
UK کل تولید ظرفیت از استفاده نرخ 

NVAN صورت سرانه ارزش افزوده بخش کشاورزی به VO 
های  قیمت به نفت افزوده بخش ارزش

 ۱۳۸۳ سال
NWEN صورت سرانه ثروت بخش خصوصی به W کار نیروی اسمی دستمزد شاخص 

PG 
 به دولت مخارج ضمنی قیمت شاخص

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت
WEE 

 ثابتهای  قیمت به خصوصی بخش ثروت

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال
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PGDP 
 به داخلی ناخالص تولید ضمنی قیمت شاخص

 ۱۳۸۳  سال ثابت های قیمت
WDK 

 تحمیلی جنگ از ناشی کل سرمایه انهدام

 میلیارد -۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت به

 ریال

PM 
 وارداتیهای  کاال کل ضمنی قیمت شاخص

 ۱۳۸۳سال  ثابتهای  قیمت به خدمات با همراه
WMINIR کار نیروی واقعی دستمزد حداقل شاخص 

PPIUS 
 به آمریکا در یدکنندهتول قیمت شاخص

 ۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت
WR کار نیروی واقعی دستمزد شاخص 

PX 
 صادراتیهای  کاال کل ضمنی قیمت شاخص

 ۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت به خدمات با همراه
X$ 

های  قیمت به خدمات و کاال صادرات
 دالر میلیون -جاری

PN1014 
سال  ۱۴ تا ۱۰ جمعیت نسبت) یسن ساختار

 (سال ۲۰نسبت به جمعیت باالی 
X 

 ثابتهای  قیمت به خدمات و کاال صادرات

 ریال میلیارد -۱۳۸۳ سال

R های بانکی نرخ سود سپرده XO$ 
 -جاریهای  قیمت به نفتی صادرات

 دالر میلیون

RCPI 
 خدمات و کاال قیمت شاخص برحسب تورم نرخ

 ۱۳۸۳ سال ثابتهای  قیمت به مصرفی
YD 

های  قیمت بهها  خانوار تصرف قابل درآمد
 ریال میلیارد -۱۳۸۳سال  ثابت

RLP اقتصادی مشارکت نرخ 
Ddu6277 های غیر  های مجازی برای سال متغیر

 ها صفر و مابقی سال ۱متوالی برابر 

Du93 
و بقیه  ۱برابر  ۱۳۹۳سال متغیر  مجازی، 

 ها صفر سال
Du9294 

و  ۱برابر  ۹۴تا  ۹۲ی ها سالمتغیر مجازی 
 ها صفر بقیه سال

 



 

 

 ها یادداشت
 .مختلف یها سالبانک مرکزی جمبرری اسالمی ایران گزارش اقتصادی   ترا نامه . 1

معمرل تابعی ا  میزان مصورف، دارایوی حمیموی   اسوتراحت      طرر بهمحلربیت خانرار . 2
نوردن آموار اسوتراحت ا  شواخص مکمول آن یعنوی       در دسترساست   به دلیل 

 شده است. استفادهنرخ مشارکت اقتصادیه  صررت بهعرضه کار )
شواغل   بیکواره بوه    فعوال ) نسووت جمعیوت    رخ مشارکت اقتصادی عوارت است ا :ن. 3

 جمعیت در سن کار

 نابعم
 های مختلف. های اقتصادی   ترا نامه. سال گزارش بانک مرکزی جمبرری اسالمی ایران.

 بوا  ایوران  اقتصواد  در پورلی  سیاسوت  یلتحل ه.1390نیره سادات ) ببرامی، جا ید. قریشی،

 5 ،اقتصوادی  یسا  مدل فصلنامه .تصادفی پریای عمرمی تعادل مدل یک ا  استفاده
   22-1ص ه، ص1)

 د  در ترلیود    تورر   یگواار  هودف  ه.1396جا ید. محمدی، تیمرر ) ببرامی، ندا. بیات،
هوای   نظریوه  فصولنامه  ایوران.  اقتصواد  بورای  تیلورر    پورل  حجو رشد نرخ قاعده

 58-29ص  ه، ص1) 4 ،اقتصاد کاربردی
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