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چکیده
نوسان نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از آن بر بسیاری از متغیرهای کالن ،فعالیتها ،شرراط
اقتصادی و همچنین رفاه اقتصادی اثرگذار است .بر اطن اساس در اطن مطالعه اثرر نوسران
نرخ ارز بر رفاه اقتصادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کرالن بررسری شراه اسرت .از
آنجاطی که افزاطش تولیا ناخالص داخلی همواره به معنای افزاطش رفاه جامعه نیسرت ،در
اطن مطالعه ابتاا طک شاخص مناسب برای اناازهگیری رفاه تاوطن و سپس رفاه اقتصادی
با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کالن طراحی و با مالحظه نوسان نرخ ارز محاسبه شاه
ش رفراه اقتصرادی منجرر مریشرود.
و نتاطج نشان داده است که نوسان نررخ ارز بره کراه ف
همچنین تأثیر بهکارگیری قواعاِ سیاست پولی در راستای بهبودِ رفاه کاهشطافته ناشی از
نوسان نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است .طافتههای اطن بخش از مطالعه نشان داده که
اجرای سیاست پولی ثبات نرخ سود بانکی ،مناسبتر بوده است.
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مقدمه
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ،افزایش اشتغال ،کاهش نرخ تورر

ببوورد تورا

تجاری به یژه افزایش رفاه اقتصادی جامعه همراره ا اهداف سیاستمداران بورده
است .شراهد بسیاری بر این نکته تأکید دارند که نرخ ار تأثیر آشوکار مسوتمیو
غیرمستمیمی بر فعالیتهای اقتصوادی دارد .نرسوان نورخ ار بوهطورر مسوتمیو بور
قیمتهای داخلی ،تصمیوهوای سورمایهگوااری ،تورا تجواری پرداخوتهوا اثور
می گاارد به سوب ایجاد نااطمینانی ،متغیرها فعالیتهای کالن رفاه اقتصوادی
جامعه را متأثر کرده بهعنران عاملی کلیدی بر رفتارهای اقتصادی است .همچنوین
بر طوق ادبیات اقتصوادی ،بسویاری ا الهرهوای تعیوین نورخ ار بور توأثیر آشوکار
سیاست پرلی برای پایدار ساختن متغیرهای کالن تأکید دارد هودفهوایی ماننود
رشد درآمد ثوات اقتصادی را دنوال میکند .در ادبیات نظری تجربوی اقتصوادی
نشان داده شده که ترجه به نرخ ار در تصمیوگیریهای خرد کوالن اقتصوادی
به یژه سیاستهای اقتصاد کالن بسیار مبو ال است؛ اما کافی نیست باید بوه
نرسان در نرخ ار نیز ترجه کافی داشت؛ یرا هر نرخ ار ی صورفنظور ا بواال
پایین بردن ،چنانچه دچار نرسوانهوای شودیدی شورد ،نااطمینوانی گسوتردهای در
کارگزاران اقتصادی به جرد می آ رد آنان را ا فعالیتهای بلندمدت رفاه ا ا
جمله سرمایهگااری در نتیجه ترلید ایجاد اشوتغال ،د ر مویکنود بوه سومت
اقدا های کرتاهمدت ( گاه حتوی نامسواعد رفواه دا در سوح کوالنه همچورن
سفتهبا ی با هدفِ حمایت ا داشتههای خرد خرید داراییهای موالی
(الوته پرریسکه پرهیز ا خرید کاالهای باد ا میکشاند.
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بررسی این مسولله ا آن جبوت اهمیوت بیشوتری موییابود کوه نورخ ار در
سال های پس ا پیر ی انمالب اسالمی در رژیوهای ار ی مختلفی تعیوین گواه
با جبش های شودیدی هموراه بورده اسوت؛ بورای مروال در سوال  ،1390نورخ ار
بهیک باره افزایش یافت که ناشی ا بر

عرامل متعددی مانند تحریوهوای بوانکی،

تحریو فر ش نفت ،قحع سرئیفت در نتیجوه ترسول بانوک مرکوزی بوه اقودا ا
طریق بانکهای متعودد

اسوحهای در نتیجوه افوزایش کارمزدهوا در نبایوت

افزایش قیمت کاالهای ارداتی به دنوال آن اتخاذ سیاست پرلی کاهش نرخ سرد
سپردهها بد ن ترجه به شرایط تررمی کشرر برد.
گفتنی است ،هر گاه دخالت د لت در با ار بهخربی صررت نهیورد ،دسوتیابی
به هدفهای جامعوه نوهتنبوا ممکون نخراهود شود ،بلکوه بوه سووب ایول شودن
دستا ردهای مررد انتظار با ار سیاستگااران ،رفاه اقتصادی مخد ش مویشورد.
این مسلله با تأثیر بر عرضه تماضای کاالها خدمات ،نرخ ترر  ،رشد اقتصادی،
رفاه را نیز متأثر میکند .به این ترتیب ا یکطورف چهورنهی میوزان اثرگوااری
نرسان در نرخ ار بر رفاه اقتصادی ا طرف دیهر تعیین سیاسوت پورلی مناسوب
برای کاستن ا شدت تأثیر منفی نرسان نرخ ار بر رفاه باید بررسی شرد .بهعوال ه
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،

اشتغال ،دارایی ها در مجمرع اثرگااری بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی به دلیل
افزایش ریسکِ نرخ ار ه را بر رفاه اقتصادی نادیده انهاشتهانود .محالعوه حاضور بوا
چنین هدفی طراحی اجرا شده است.
ساختار مماله به این شکل است که در ادامه بهطرر خالصوه ر نود نورخ ار
نرسان آن بررسی می شرد در بخش د

ادبیات نظری مرضرع مر ر خراهد شد.

در بخش سر شراهد تجربی مرتوط خارجی داخلی بهطرر اجموال محورو در
مراحل مختلف این محالعه اسوتفاده مویشورد .بخوش چبوار بوه ترضوی الهوری
اقتصادسنجی کالن طراحیشده اختصاص دارد بخش پونجو بوه ارائوه تعریوف
چهرنهی محاسوه رفاه بر اساس یک شاخص چندبعدی تلفیمی میپوردا د .بخوش
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ششو ،بررسی یافتههای تحمیق را (بر اسواس دادههوای سوالهوای 1358-1396
الهری طراحیشدهه بهمنظرر بررسی اثر نرسان نرخ ار (همراه با سوایر متغیرهوای
اقتصادی مؤثره بر رفاه تعیین سیاست پرلی مناسب ارائه میکند بخوش پایوانی
خالصهای ا محالب نتیجهگیری را در بر دارد.
 .1مروری بر روند نرخ ارز و نوسان آن در ایران
در سالهای بعد ا پیر ی انمالب اسالمی تا قول ا نخستین د ره اجورای سیاسوتِ
یکسانسا ی نرخ ار  ،نرخهای ار متعددی در اقتصاد جرد داشت .بهطورر اجموال
در اردیوبشت  ،1358صادرکنندگان مرظف به سپردن پیموان ار ی شودند .طورو ار
ترجیحی -رقوابتی در سوال  ، 1368سوه نورخ رسومی ،نورخ رقوابتی نورخ شونا ر
(تعیینشده ترسط بانکها بر اساس نرخ با ار آ اده در سال  1371سورانجا اجورای
سیاست یکسانسا ی نرخ ار

تغییور نظوا ار ی کشورر در سوال  1372محورو

اعال نرخ شنا ر بهعنران نرخ رسمی ار اجرا گردید؛ اما به دلیول افوزایش نمودینهی
ناشی ا آثار انوساطی عملیات مالی د لت افوزایش قیموت کاالهوای آمواده فور ش
داخلی

ارداتی اثر عمده آن بر شاخص ببای عمدهفر شی کاالها ،در اردیوبشت

 1373نرخ صادراتی ار ا سری بانک مرکزی عال ه بر نورخ شونا ر اعوال گشوت.
همچنین نرخ ار اریزنامهای در سال  1376نرخ گراهی سپرده ار ی تورافمی در
 1379ا دیهر نرخهای ار اعال شده است .سرانجا در سوال  ،1381بوا ترجوه بوه
ذخایر ار ی مناسب ،اند خته درخرر ترجه حساب ذخیره ار ی ایجواد بسوترهای
()١

مناسب در سالهای قول ،یکسانسا ی نرخ ار با مرفمیت اجرا شد.

در سال  1390نیز نرخ ار جبش شدیدی داشت که شاید بتوران آن را ناشوی
ا عد تعدیل نرخ ار بر اسواس اخوتالف نورخ تورر داخلوی خوارجی (طووق
سیاست های برنامه چبار ترسعهه در نتیجه پایین نههداشتن نرخ ار بوهصوررت
غیر اقعی دانست اینکوه اعموال تحوریو هوای بیشوتر بوانکی بوه افوزایش تعوداد
بانکهای اسحهای در فرایند گشوایش اعتووار اسونادی افوزایش کوارمزد ارسوال
حراله قیمت مراد ا لیه کاالهای نیمه ساخته یا سرمایهای ارداتوی منجور شود.
بدیبی است این افزایش قیمتها به ترر داخلی دامون د سیاسوتهوای پورلی،
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همچرن کاهش نرخ سرد سپردهها (در مان افزایش نرخ ترر ه افزایش انتظارات
تررمی کارگزاران اقتصادی (هر د ه مرجبِ کاهش قودرت خریود افوراد آسویب
شدید به دارندگان درآمدهای ثابت (به دلیل افزایش نیافتن درآمدشوان متناسوب بوا
نرخ ترر ه در ممایسه با افرادی با درآمدهای متغیر شد.
بر طوق نمردار  1ر ند نرخ ار در با ار آ اد طی سالهوای موررد بررسوی در
مجمرع سویری صوعردی دارد .الوتوه احتموال خور ی آمریکوا ا برجوا  ،احتموال
با گشت مجدد تحریوها به یژه تحوریو فور ش نفوت کواهش صوادرات آن (
سپس بر

این اقعوهه احسواس نااطمینوانی نسووت بوه آینوده ،افوزایش تماضوای

سفتهبا ی مرد به دلیل شکل گرفتن انتظارات تررمی بهطرر نسوی شدید کواهش
نرخ سرد سپردههای بانکی در شبریرر  1397سوب شد بسویاری ا سوپردهگوااران
برای حفظ قدرت خریدِ سپردههای خرد در بانکها ،ا حساب خرد برداشت به
با ارهای مرا ی مانند ار

سکه طال مراجعه کنند.
نمودار  .1روند نرخ ارز در بازار آزاد
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

۱۳۵۸
۱۳۶۰
۱۳۶۲
۱۳۶۴
۱۳۶۶
۱۳۶۸
۱۳۷۰
۱۳۷۲
۱۳۷۴
۱۳۷۶
۱۳۷۸
۱۳۸۰
۱۳۸۲
۱۳۸۴
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۱۳۸۸
۱۳۹۰
۱۳۹۲
۱۳۹۴
۱۳۹۶

۰

منوع :دادههای سری مانی بانک مرکزی جمبرری اسالمی ایران

بر اساس محالب پیشگفته ترجه به نرخ ار
نرسان نرخ ار

تأثیر آن ،نوایود موا را ا تأمول در میوزان

اثر آن بر فعالیتهای اقتصادی با دارد؛ برای همین در ادامه ر ند تغییر

نرسان نرخ ار بررسی میشرد .نمردار  2نشان میدهد که نرسوان نورخ ار بوهجوز در
سالهای  79-89با تغییر ساالنه درخرر تأملی همراه بورده اسوت .حتوی در سوالهوای
نخست پس ا پیر ی انمالب اسالمی هو که رژیو نرخ ار ثابت (تک یا چند نرخویه
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دنوال میشد ،نرخ ار نرسانی برد .اغلب این نرسانها برای تنظیو امرر ناشی ا شورایط
خاص پس ا انمالب ،تغییور سواختارها ،تحوریوهوای بوینالمللوی نیوز مشوکالت
محد دیتهای حاصل ا جنگ تحمیلی شکل میگرفت .آنچه ر ند نرسان نورخ ار را
جالب ترجه میکند ،نز لی بردن آن بین سالهای  1359تا  1371اسوت .در سوالهوای
 1373-1378با اتخاذ رژیوهای مختلف شنا ر آ اد بعد ثابت ،نرسان نرخ ار با تغییر
شدیدی ر بهر گشت که نهتنبا بر میزان نااطمینانیها نهرانیهای ناشی ا آن افوز د،
بلکه انتظارِ بیثواتی اقتصادی میانمدتی را در ذهن بسیاری ا کارگزاران اقتصادی شکل
داد ترجه افر آنها را به اقدا های د با ده کرتاهمدت در همه مینوههوا تشوریق
کرد .سالهای  1379-1389را باید د ران طالیی چبار سال اخیر کشرر در ایون مینوه
تلمی کرد؛ یرا نهتنبا میزان تغییر در نرخ ار بسیار اندک است ،بلکه ثوات مناسووی هوو
بر با ار ار حاکو است بهطرر بدیبی این پایداری ،کارگزاران اقتصادی را بوه سومت
فعالیتهای میانمدت بلندمدت ترغیب کرده است .به یژه تدا این ثوات برای یوک
دهه ،اطمینانبخشی درخرر ترجبی را به همراه داشته آثار مروتی بور متغیرهوای کوالن
اقتصادی بر جای میگاارد .این ثوات در میزان نرسان نرخ ار تا سال  1389بیشتر د ا
نیا رد ا این سال به بعد با اتخاذ رژیوهای ار ی شنا ر مدیریتشده (یکسوانسوا ی
نرخ ار ه جبشهای شدیدی در نرخ ار مشاهده شد کوه میوزان نرسوان را نیوز دچوار
تالطو بسیاری کرد .این مسلله در نمردار  2به ضرو نمایان است.
نمودار  .2روند نوسان نرخ ارز در بازار آزاد
۰.۶

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۱۳۹۶

۱۳۹۴

۱۳۹۲

۱۳۹۰

۱۳۸۸

۱۳۸۶

۱۳۸۴

۱۳۸۲

۱۳۸۰

۱۳۷۸

۱۳۷۶

۱۳۷۴

۱۳۷۲

۱۳۷۰

۱۳۶۸

۱۳۶۶

۱۳۶۴

۱۳۶۲

منوع :محاسوه نرسان نرخ ار بر اساس پژ هش حاضر

۱۳۶۰

نوسان نرخ ارز

۰
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 .2ادبیات نظری
در ادبیات نظری د راه یا د شکل تأثیر نرخ ار بر اقتصاد یک کشرر محرو شوده
است؛ یکی ا منظر خرد (توأثیر بور کوارگزاران اقتصوادی یعنوی مصورفکننودگان،
بنهاهها سرمایه گااران د لوته دیهوری در سوح کوالن .بسویاری اسوتدالل
کردهاند که خانرارها بنهاهها ا طریق کانالهوای مسوتمیو غیرمسوتمیو بوهطورر
منفی ا نرسان نورخ ار متوأثر مویشورند (obstfeld & ragoff, 1996ه .تأثیرگوااری
مستمیو نرسان نرخ ار ا طریق تغییر قیمت کاالهای مصرفی ارداتوی در نتیجوه
تغییر شاخص قیمت مصرف کننده است تأثیر غیرمستمیو آن ،ا طریق ار ش پرل
ملی در نتیجه تغییر قیمت کاالهای اسحهای نبادههای ارداتوی اسوت کوه بوه
افزایش هزینه ترلید منجر میشرد (odili, 2015ه .آشکار است که نااطمینوانی ناشوی
ا نرسان نرخ ار بر تصمیوهای سرمایهگااری نیز اثری منفی میگاارد غیرقابول
اطمینان بردن شرایط اقتصوادی ،بور شودت ایون توأثیر مویافزایود .کانوال مسوتمیو
اثرگاار ی بر ایون فورا اسوترار اسوت کوه افوراد ا نرسوان نورخ ار خرشوحال
نمیشرند؛ یرا در میزان مصرف ،اشتغال استراحت آنها نرسان ایجواد مویکنود.
تأثیر غیرمستمیو آن نیز بدین شکل است که بنهاههوا بوا تعیوینِ قیموتهوای بواالتر
بهعنران پاداشِ ریسک سعی می کننود خحوراتِ آتوی ناشوی ا نرسوان نورخ ار را
پرشش دهند؛ بنابراین قیمت کاالها خدمات افزایش مییابود بوهاحتموال یواد
تماضا کمتر ترلیدکنندگان نیز کارگران کمتری اسوتخدا مویکننود در نتیجوه ا
رفاه اقتصادی کاسته می شرد .چنین با ری در ادبیات بسیار متدا ل اسوت بیشوتر
اقتصاددانان هو این نتیجه را منحمیتور مویداننود کوه نرسوان نورخ ار بورای رفواه
اقتصادی هزینهسا است؛ برای مرال به «جیانلز همکاران»2010( ١ه بنهرید.
«د ر کس انجل»2003( 2ه معتمدند در صررت ثابت نههداشتن قیمتهای
داخلی برحسب نرخ ار  ،مصرف داخل متأثر نمیشرد؛ در نتیجوه نرسوان نورخ ار
مستلز هزینه رفاهی نیست .به بیان دیهر آنها بر این با ر بردنود کوه اگور نرسوان
1. Nikolaos Giannellis et.all
2. Devereux & Engel
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نرخ ار بهگرنهای مدیریت شرد که ترر داخلی را افزایش ندهد ،آثار منفی رفاهی
هو بر

نخراهد کرد (یک سیاست پیشنبادی بورای مودیریت نورخ ار ه .آنهوا

نشان میدهند در صررتِ ثابت نههداشتن قیمتها بوه ار  ،مصورف داخلوی متوأثر
نمیشرد .الوته بهصررت تجربی نتیجه معمرلتر آن است که نرسان نورخ ار بورای
رفاه اقتصوادی هزینوهسوا اسوت نورخ ار

نرسوان آن بوهصوررت مسوتمیو

غیرمستمیو بر فعالیتها شرایط اقتصادی اثر میگاارد .نااطیمنانی ناشی ا نرسوان
نرخ ار بر تصمیمات سرمایهگااری اثر منفی دارد غیرقابل اطمینان بردن شرایط،
منجر به کاهش سرمایهگوااری مویشورد .در اقوع بایود گفوت سیاسوت پورلی ا
کانال های متفا تی بر فعالیت اقعی اقتصاد نیز ترر اثر میگاارد؛ بهعوال ه نورخ
ار یکی ا کانالهای انتمال سیاست پرلی است که ا طریق عرضه کول تماضوای
کل عمل میکند .در سمت تماضا ،سیاست پرلی انوساطی منجر به کاهش نرخ ببره
می شرد که به دلیل شرط برابری ببره خارجی کاهش ار ش پرل ملی را بوه دنووال
دارد در نبایت به خالص صادرات بیشتر افزایش تماضای کل منتبی میگوردد.
در سمت عرضه به دنوال اعموال سیاسوت پورلی انوسواطی ،کواهش ار ش پورل
افزایش نرخ ار  ،قیمتهای داخلی کاالهای ارداتی را افزایش بوهطورر مسوتمیو
ترر را افزایش میدهد .عال ه بر آن ،قیمت باالتر نبادههای ارداتوی بوه انموواا
سمت عرضه اقتصاد ،کاهش ترلید افزایش ترر منجر میشرد کوه در نبایوت بور
رفاه اقتصادی اثر میگاارد (dakila, 2002ه.
در اکرر اقتصادهای پیشرفته ،بانک مرکزی مسلرل هدایت سیاست پرلی است.
بانک مرکزی در صررت ر یار یی با احتمالِ قرعِ عود تعوادل پورلی نیوا بوه
اقدا  ،عرضه پرل در اقتصاد را (بهعنران عامل ترویتکنندهه تعودیل مویکنود .ر ش
اجرای سیاست پرلی بسیار مبو برده ،به عوارتی ممکن است در یوک اقتصواد یوک
سیاست پرلی فعال (پیشبینوینشودهه اثرگواار بورده ،درحوالیکوه هموان سیاسوت
بهصررت قاعدهمند (پیشبینیشدهه تأثیر چندانی نداشته باشد (تشوکینی شوفیعی،
1384ه .استدالل خیلی مشبرر که به نفع سیاست پرلی قاعدهمند است ،ناسوا گاری
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مانی است .این مسلله را نخستین بار «کیدلند پرسکات»1977( ١ه دربواره رفتوار
بانک مرکزی بهطور ر مفصول محورو کردنود بوه کوار گرفتنود بعودها «بوار
گررد ن»1983( 2ه آن را بسط دادند .بیشتر مواحث سیاستی در اقتصادهای بوا بور
این پرسش متمرکز است که «آیا بانک مرکزی منحصراً نسوت بوه نرسوان در ترلیود
داخلی ترر عکسالعمل نشان میدهد یا در راستای ایجادِ ثووات نورخ ار هوو
نمش دارند» (de paoli, 2009ه.
ا نظر «گالی مرناسلی»2005( 3ه در اقتصادهای بسته ،اهداف سیاستی تنبا بوه
یکی ا مرارد رشد اقتصادی ،ترر

ثوات نرخ ار میپردا د .پیامدهای رفاهی تغییور

در عرضه پرل در شرایط انحراف داخلی مربرط به عرضه انحصاری در با ار داخلوی
انحراف خارجی مربرط به قدرت انحصاری در تجوارت نیوز بررسوی شوده اسوت
(corsetti & pesenti, 2001ه .در اقتصوادهای بسوته ،انحوراف داخلوی نشوان مویدهود
انوساط پرلی ترلید را موی ترانود نسووت بوه سوح کوارای آن افوزایش دهود؛ اموا در
اقتصادهای با این انوساط میتراند قدرت خرید مصورفکننوده داخلوی را ا لحوا
بینالمللی بکاهد به دلیل اثر د رفاه نیز کاهش یابد (tille, 2001ه .بیشتر تحمیموات
به اثرگااری نرسان نرخ ار بر متغیرهای کالن اقتصاد (به یوژه تجوارت خوارجیه
برخی به بحث نظری پیرامرن اثرات نرسان نرخ ار بر رفاه اقتصادی ببینهی ثووات
نرخ ار (با اعمال سیاست پرلی با هدف حداکررسا ی رفاهه پرداختهاند.
رفاه یکی ا شاخصهای اصلی نشاندهنده پیشورفت کشوررها ،بوه معنوی سوح
کامیابی استاندارد ندگی فرد یا گر هی ا افراد جامعه در علوو اقتصواد بوه معنوی
محلربیت ناشی ا دستیابی به کاالها خدمات است .مسلرالن بسویاری ا کشوررها بوه
دنوال تحمق هدف تأمین اجتماعی (تأمین نیا های ا لیه مانند خرراک ،پرشواک ،مسوکن،
اشتغال ،امنیت اجتماعی ،ببداشت درمان ،تعلیو تربیت ،سوراده بورای اقشوار مختلوف
هستند .شاخصهای رفاه به د دسته شاخصهای «منفرد» «ترکیوی» تمسیو مویشورد.
شاخصهای منفرد تنبا تران ار یابی بعد خاصی ا رفاه را دارد؛ مانند درآمد ملی سورانه
1. Kydland & Prescott
2. Barro & Gordon
3. Gali & Monacelli
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که نشاندهنده مترسط سح برخررداری تما مرد جامعه ا ار ش افز ده ایجادشوده،
بیترجه به چهرنهی تر یع درآمد نیا های فردی اسوت؛ اموا شواخصهوای ترکیووی
مجمرعهای ا شاخصهای منفرد مربرطِ به رفاه (ا جنوههای مختلفه را انودا هگیوری
میکنند .ترلید ناخالص داخلی در اصل برای برآ رد رفاه طراحی نشوده ،اموا بوهعنوران
تخمین رفاه ،بسیار مررد استفاده قرار میگیورد بوه معیوار اسوتانداردی بورای ممایسوه
ضعیت اقتصادی کشررها حتی عملکرد اجتماعی آنهوا توودیل در برخوی مراقوع
برای رتوهبندی کشررها ا نظر ترسعه رفاه استفاده میشرد.
در تمایل به استفاده ا ترلید ناخالص داخلی بهعنران معیار رفاه این انتظار جورد
دارد که کشررهایی با رشد ترلید ناخالص داخلی باالتر ا رفاه بواالتری نیوز برخورردار
باشند .ا سری دیهر بوا ترجوه بوه اینکوه ترلیود ناخوالص داخلوی ،ار ش کاالهوا
خدمات نبایی قابل موادله ،ترلید مصرفشده در اقتصاد است ،پس فورا ضومنی
تلمی آن بهعنران مالک رفاه این است که ترلید بهصررت تا به رفواه توودیل شورد
تفا تی بین محلرب نامحلرب ،بین هزینه منوافع هوو نیسوت (

halstead & rowe,

1995ه؛ اما «ها کین»1997( ١ه بیان میکند ،ترلید ناخالص داخلی نمیتراند بین رشود
هزینههای سرمایهگااری در مدرسههای جدیود رشود هزینوههوای پرداختوی بورای
پاکسا ی ضایعات آلردهسا  ،تمایز قائل شرد .ا اینر افزایش ترلید ناخالص داخلی
لز ماً به معنی افزایش رفاه جامعه نیست .تعریف شاخص ترکیووی بوهجوای شواخص
منفرد برای رفاه اقتصادی ،میتراند در بررسویهوای سیاسوتگوااران دربواره عرامول
مؤثر بر آن مفیدتر باشد .ا اینر بررسی اثرات رفواهی نرسوان نورخ ار

تعریوف

مناسب برای اندا هگیری رفاه اقتصادی مررد ترجه است.
 .3پیشینه تحقیق
 .1-3مطالعات خارجی

«برگین چاکارف»2003( 2ه به بررسی ممداری اثورات رفواهی ریسوک نورخ ار بوا
1. Hawken
2. Bergin, & Tchakarov
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استفاده ا ر ش تعادل عمرمی پریای تصادفی در فضای د کشورری پرداختنود کوه
یکی کشرر داخلی دیهوری خوارجی اسوت ،کوارگزاران کاالهوای نبوایی مصورف
میکنند هر کشرر در ترلید یکی ا این کاالها تخصص دارد .آنان حالتهای پایدار
بردن عادتها ( قتی کارگزاران به ریسک حساسانوده سواختارهای نواقص بوا ار
داراییها را (که نشاندهنده عد تمارن بین کشرری استه بررسی کردهاند .در حالت
نخست ،هنهامیکه خانرارها عادتهای مصرفی پایداری دارند ،محلربیت بهشدت بوه
دلیلِ تغییرات ناگبانی در مصرف ،متأثر میشرد بهصوررت طویعوی اثورات رفواهی
ریسکِ شرکها را تمریت میکند .در حالت د که با ار دارایی نامتموارن ریسوکِ
اثرات رفاهی بزرگ است ،کشرری مانند آمریکا یا برخی کشوررهای عضور اتحادیوه
ار پا که میزبان ذخایر پرلی بینالمللی هستند ،به دلیل افزایش ترانایی جبتِ پرشوش
ریسک نرخ ار  ،میترانند ا این مرقعیت استفاده کنند.
«ساترلند»2002( ١ه در ممالهای با استفاده ا ر ش تعادل عمرمی پریای تصادفی
بر اساس الهری د کشورری «اثورات رفواهی تغییرپوایری نواقص نورخ ار » را
بررسی کرده است .ی تابع رفاه را بهصررت جموع

نوی گشوتا رهای مرتووه د

قیمتهای ترلیدکننده داخلی خارجی نرخ ار اسمی تعریف میکنود .ا دیودگاه
یک کشرر ،تغییر ببینه نرخ ار به میزان اثرگوااری نورخ ار بور نورخ تورر  ،انودا ه
اقتصاد درجه با بردن آن کشش عرضه نیر ی کار نرسوان قیموت ترلیدکننوده
خارجی بستهی دارد« .تعادل ببینه هماهنگشده» 2را با الوزا بانوکهوای مرکوزی بوه
حداقل کردن ترابع یان (مجمرع

نی اریانسهای قیمت ترلیدکننوده نورخ ار ه

میتران به دست آ رد .اگر ن اریانس قیمت ترلیدکننده به میزان شدت اثرگوااری
نرخ ار بر نرخ ترر بستهی داشته تأثیرگااری قیمتهای بوینالملول بور نورخ ار
کامل باشد « ،ن گشتا ر د نرخ ار صفر» اسوت .در ایون حالوت سیاسوت پورلی
ببینه برای اقتصاد داخول ،پایدارسوا ی کامول قیموت ترلیدکننوده داخلوی اسوت .در
اقتصادهای بسته شاخص قیمت ترلیدکننده با شاخص قیمت مصورفکننوده برابور
1. Alan Sutherland
2. Optimal coordinated equilibrium
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هدفگااری ببینه قیمت مصرفکننده مدنظر است .اگر اثر نورخ ار بور نورخ تورر
ناقص باشد ،رفاه به اریانس نرخ ار بستهی دارد .مانی که عرضوه نیور ی کوار بوا
کشش قیمتهای خارجی با ثوات هستند ،کاهش در نرسان نرخ ار به ضرو رفواه
را افزایش میدهد .شدت تأثیر به میزان تأثیر قیموت بوینالمللوی بوه تغییور نورخ ار ،
اندا ه میزان با بردن اقتصاد داخل بستهی دارد.
«برگین شین»2005( ١ه به بررسوی رفواه بوالمره حاصول ا سیاسوت پورلی
همچنین قانرن نرخ ار ثابت با استفاده ا ر ش تعوادل عمورمی پریوای تصوادفی در
قالب یک الهری د کشرری با قیمت چسونده پرداختهاند .یافتوه نخسوت ایون ممالوه
کرچک بردن منافع ناشی ا پایدارسا ی در محویطهوای اقتصوادیِ موررد تأکیود در
ادبیات پیشین برده است .در این مماله د نرع اقتصواد تعریوف شوده کوه پیامودهای
رفاهی ناشی ا ریسک در آنها شدیدتر است :اقتصادهایی کوه کوارگزاران آن رفتوار
اقتصادی منظو بهصررت عرف دارند؛ اقتصوادهایی کوه بوا بوا ار دارایوی نامتموارن
بینالمللی ر به ر هستند .بر طوق یافته د مماله ،در شرایحی که کارگزاران اقتصادی
دارای رفتار اقتصادی منظو بهصررت عورف هسوتند ،هودف سیاسوت پورلی فموط
پایدارسا ی نرخ ترر در ضعیت ببینه است؛ اموا در شورایحی کوه با ارهوا دارایوی
نامتمارن دارند به دلیل حاف نرسان نرخ ار  ،منافع بالمره فرا انی به دست میآید.
«دی پووائرلی»2009( 2ه «قاعووده سیاسووت پوورلی ببینووه» 3را در یووک اقتصوواد بووا
کرچک همراه با رقابت انحصاری چسوندگی دستمزد تجزیه تحلیل میکنود .بورای
این اقتصاد «تابع یان موتنی بر محلربیت» 4بهصررت بسط درجه د  5تورر داخلوی،
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
نرسان نرخ ار متأثر میشرد .هنهامیکه کاالهای داخلی خارجی جانشوین نزدیوک
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
رژیو هدفگااری ترر داخلی نشان میدهد .در این مماله اثووات مویشورد رفواه در
اقتصاد با کرچک ،کامالً به بمیه دنیا ابسته ا نرسان نرخ ار متأثر است.
«ا چلوی»2017( ١ه اثر نرسان نرخ ار را بر نرخ رشد ترلیدات صنعتی ،نورخ
ترر  ،نرخ ببره با ده سرمایه بررسی کرده  10کشرر عضر « »OECDرا محالعوه
ا مدل « »PVARاستفاده نمرده است .نتایج تجزیه اریانس نشوان مویدهود کوه
نرسان نرخ ار میتراند عامل ثانریهای برای تغییرات در نرخ ببوره آنوی باشود ،بوه
این معنی که شرط برابری نورخ ببوره غیرپرششوی بایود بوا در نظور گورفتن سوایر
متغیرهای کالن تجزیه تحلیل شرد .همچنین تابع عکسالعمل نشوان مویدهود کوه
نرسان در نرخ ار میتراند اثرات مروتی بر ضعیت نمدینهی در بوا ار پورل داشوته
باشد فعالیت اقتصاد اقعی را افزایش دهد.
«آالگیده ابراهیو»2017( 2ه در جستجری عرامل مؤثر بر نرسوان نورخ ار
اثرات آن بر رشد اقتصادی کشرر «غنا» ،به نتیجه رسویدهانود کوه نرسوان نورخ ار
مرجب میشرد ناترا ی ایجادشده بهآرامی تمایل به اصوالو داشوته باشود چورن
کارگزاران اقتصادی ،مصرف سرمایه گااری خرد را د باره کوالیوره مویکننود ،در
کرتاهمدت نتایج خربی به دست نمیآید.
 .2-3مطالعات داخلی

«مجتبد احمدیان» (1386ه در ممالهای با عنران «اثر سیاستهوای ار ی مختلوف
بر رفاه اجتماعی ایران ا طریق ایجاد ثوات» این سؤال مبو را محرو کوردهانود کوه
«آیا سیاست ار ی شنا ر مدیریتشده نسوت بوه سوایر سیاسوتهوای ار ی ثووات
بیشتری در رفاه ایجاد میکند؟» آن د در این مماله تابع رفاه را توابعی ا مصورف،
مصرف تابعی ا شکاف محصرل دستمزد شاخص قیمت مصرفکننده در نظور
گرفته اند .الهر دارای د بخش است که بخش نخست بوه ر ش حوداقل مربعوات
محاسوه گشته بخش د

 12متغیر در ن ا دارد بوه ایون ترتیوب ایون سیسوتو
1. Oguzhan Ozcelebi
2. Paul Alagidede & Muazu Ibrahim
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معادالت هو مان تخمین شده است .نتایج نشان میدهد که سیاسوت ار ی شونا ر
مدیریتشده نسوت به سایر سیاستهای ار ی ثوات بیشوتری در متغیرهوای هودف
یعنی رفاه ،شاخص قیمت مصرفکننده ،اردات حجو پرل ایجاد میکند.
«جالیی کرچک اده» (1392ه در ممالهای با عنران «بررسی تأثیر نااطمینوانی
نرخ ار بر رشد بخشهای اقتصادی ایران» با استفاده ا دادههای ترکیوی طوی د ره
مانی  1370-1390با استفاده ا ر ش دادههای تابلریی اثر نااطمینوانی نورخ ار
اقعی را بر رشد بخشهای اقتصادی ایران بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد کوه
نااطمینانی نرخ ار تأثیر منفی معنیداری بر رشد بخشهای اقتصوادی دارد توأثیر
در بخشهای صنعت معدن ،کشا ر ی ،حمل نمل ارتواطات ،هتل رسوترران
بخش ساختمان به ترتیب با ضورایب «-0/24 ،-0/27 ،-0/35 ،-0/40 ،-0/51
 »-0/23بیش ا سایر بخشها است.
«عزیزنووژاد کمیجووانی» (1396ه اثوورات نرسووانات ار ی را ر ی برخووی ا
متغیرهای کالن اقتصادی بررسی کرده اند با البوا ا ر ش «دن مورال» تکمیول
آن ،ر ش آنالیز اریانس تابع اکنش آنی را بر اساس «تجزیه چرلسوکی» موتنوی
بر ساختار خرد ترضی برداری (VARه طی د ره سه ماهه نخسوت  1380توا سوه
ماهه چبار  1391به کار گرفتهاند .آنها دریافتهاند که بیشترین تأثیر نرسانات نورخ
ار

اقعی در اقتصاد ایران بر تغییرات نرخ سرد سپردههای کرتاهمدت (کمتور ا 6

ماهه بیشترین تأثیر تغییرات نرخ ار بر تغییورات نورخ تورر ترلیودکننوده اسوت.
تأثیرپایری رشد اقتصادی ا تغییرات نرخ ار در کرتاه مدت بلندمودت مرووت
در میانمدت منفی است .ترا تجاری کشرر با قفهای کرتواه ،ا شورک نرسوان
نرخ ار آسیب

میبیند.

«عواسیان همکاران» (1396ه ،با مدلسا ی عرامل مؤثر بر رفواه اجتمواعی
تأکید بر تأثیر درآمدهای نفتی ،الهری رگرسویرن آسوتانهای را بورای اقتصواد ایوران
برآ رد نتیجه گرفته اند که نسوت درآمدهای نفتی به ترلید ناخالص داخلی تأثیری
غیرخحی آستانه ای بر شاخص رفاه اجتمواعی دارد .بودین صوررت هنهوامیکوه
نسوت درآمد نفتی به ترلید ناخالص داخلوی کمتور ا  9/35درصود بورده ،افوزایش
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نسوت درآمدهای نفتی به ترلید ناخالص داخلی مرجب افزایش معنویدار شواخص
رفاه اجتماعی شده است؛ اما پس ا عورر ا حد آستانه  9/35درصد قرار گورفتن
در رژیو درآمدهای نفتی باال ،افزایش نسوت درآمودهای نفتوی بوه ترلیود ناخوالص
داخلی تأثیر منفی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته

است.

تا جایی که اطالع داریو بررسی کردهایو هیچیک ا محالعات داخلی دربواره
اثر نرسان نرخ ار بر رفاه اقتصادی تحمیوق نکورده اسوت .محالعوات خوارجی نیوز
اغلب اثرات نرسان نرخ ار بر تجارت تعدادی نیز اثرات رفاهی ناشی ا نرسوان
نرخ ار را بررسی کردهانود کوه بایود گفوت محالعوات انجوا شوده در مینوه رفواه
اقتصادی بر مونای خرد بر اساس الهری تعوادل عمورمی پریوای تصوادفی انجوا
گرفته است؛ اما در محالعه حاضر سعی شده با طراحی یوک الهوری اقتصادسونجی
کالن مترسط ممیاس در کنار تعریف شواخص مناسووی بورای رفواه اقتصوادی ،اثور
نرسان نرخ ار بر رفاه اقتصادی بررسی شرد ا این منظر با محالعوات داخلوی
خارجی کامالً متفا ت است.
 .4الگوی اقتصادسنجی كالن ساختاری مورد استفاده
در این محالعه بهمنظرر رصد تما تأثیرهای مستمیو غیرمستمیو نرخ ار

نرسان

آن بوور متغیرهووای کووالن اقتصووادی در نتیجووه رفوواه اقتصووادی ا یووک الهووری
اقتصادسنجی کالن با ممیاس مترسط دادههوای سوری موانی سوالهوای -1396
 ،1358استفاده می شرد .دید نظری حاکو بر الهری طراحیشده ترکیوی ا ر یکورد
مکتب کالسیک جدید کینزی جدید اسوت .در اکرور مورارد ر یکوردِ حواکو بور
الهری کینزی است؛ لی نهاه به با ارها ا دیدگاه کالسیک جدید است .برای هور
با ار معادله های عرضه تماضا تعریف شده اسوت کوه ،قیموت ممودار بوا ار در
شرایط تعادلی تعیین می شرد .با استفاده ا توابع ترلیود طورف عرضوه اقتصواد نیوز
الهرسا ی شده است .با ترجه به حجو کرچک اقتصواد ایوران نسووت بوه اقتصواد
جبانی ،منحمی است که اقتصادی کرچک متأثر ا اقتصاد بینالملل باشود توأثیر
چندانی بر فعالیتهای اقتصاد جبوانی نداشوته باشود .الهوری اقتصادسونجی کوالن
تنظیو شده شاملِ د گر ه معادالت است؛ گر هی ا معادالت ر ابوط بلندمودت
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گر هی دیهر معادالت پریاییهای کرتاهمدت متغیرها را به سمت تعادل بلندمودت
نشان میدهند .محرر اصلی الهر رابحه اتحاد حسابداری ملی مشبرر متدا ل است
که فرا میشرد همراره برقرار باشد .علت این شرایط بورای د رانِ موررد بررسوی
این است که تحورالت رخداده در اقتصواد بور

عود تعوادل در مرجوردی انووار

ناخراسته غیرمنتظره است ترلید ناخالص داخلی کشرر با ناکاراییهای ساختاری
نبادی مزمن ر بهر برده کمتر ا میزانِ بالمره است .متغیرهای الهر بوهصوررت
اقعی تعریف میشرند هرگاه ال باشد تا متغیری بهصررت اسمی بیوان گوردد ا
حرف « »jبهصررت نمادین استفاده میشرد .این الهر متشکل ا چبار با ار «کاالهوا
خدمات»« ،با ار پرل»« ،با ار کار» «بوا ار ار » اسوت .در مجمورع الهور ا 16
جفت معادله اصولی (کرتواهمودت بلندمودته 7 ،معادلوه ارتوواطی  92معادلوه
اتحادی تشکیل شده است.
معادالت اصلی عوارتاند ا  :مخاری مصرفی به تفکیوک شوبری ر سوتایی
(علت تفکیک مصرف شبری ر ستایی با این فرا است که نرسان نرخ ار بور
مصرف شبری مؤثرتر استه ،سورمایه گوااری بخوش خصرصوی ،مخواری جواری
بخش د لتی ،مالیات مستمیو به قیمت جاری ،مالیات غیرمستمیو ،اردات کاالهوا
خوودمات ،اردات کاالهووای سوورمایهای

اسووحهای ،صووادرات کوواال خوودمات

غیرنفتی ،ترلید ناخالص داخلی ،دستمزد حمیمی ،نرخ مشارکت ،نرخ سرد سپردهها
نوورخ رشوود نموودینهی .متغیوور نرسووان نوورخ ار در معووادالت مصوورف شووبری،
سورمایهگووااری بخووش خصرصووی ،صوادرات ،اردات معادلووه شوواخص قیمووت
مصرف کننده همچنین نرخ ار در معوادالت سورمایهگوااری بخوش خصرصوی،
صادرات ،اردات معادله شاخص قیمت مصرفکننده ،شاخص قیموت کاالهوای
ارداتی شاخص قیمت کاالهای صادراتی تعریف شده است .ا ضریب تغییرات
نرخ ار برای محاسوه نرسان آن استفاده بهعنران شاخص جانشوین نرسوان نورخ
ار در نظر گرفته می شرد .ضریب تغییرات نورخ ار بوهطورر معمورل بوهصوررت
حاصل تمسیو انحراف معیار نرخ ار بر میانهین آن تعریف مویشورد .نورخ ار در
معادله نرخ سرد نورخ رشود نمودینهی ا طریوق اثرگوااری مسوتمیو بور معادلوه
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شاخص قیمت کاالها خدمات مصرفی ،بهطرر غیرمسوتمیو ا طریوق نورخ رشود
ترر اثر میگاارد .در راستای بررسی الهر ،ابتدا با استفاده ا «آ مورن دیکوی فورلر
تعمیویافته» برای اطمینان ا نورد رگرسویرن کواذب ،پایوایی ناپوایی متغیرهوای
سری مانی با ترجه به اثراتی که بر سیاست اقتصادی برآ رد ضورایب بور جوای
خراهند گااشت ،مررد بررسی قرار گرفته است .اگر متغیری در مودل« ،جمعوی ا
مرتوه  »1باشد ،در صررتی که با تشکیل رابحه همجمعی جمله پسماند آن «جمعوی
ا مرتوه صفر» باشد ،جمله پسوماند مویترانود در الهوری تصوحی خحوای پایوای
کرتاهمدت لحا شرد ایون امور موانع رخ دادن رگرسویرن کواذب مویگوردد .در
خصرص سایر فر ا نیز نمض فرایض بررسی شده نتیجه آ مورنهوا حواکی ا
آن است که مشکلی جرد ندارد .در این محالعه ابتدا معادالت بلندمودت بوه ر ش
حداقل مربعات معمرلی (OLSه برآ رد میشرد پس ا برآ رد ضرایب معادلههوا،
جرد ریشه احد در جمله پسماند هر معادله ،با استفاده ا ر ش «انهول گرنجور»
بررسی میگردد ،نورد ر یشه احود در جملوه پسوماند جورد یوک رابحوه تعوادلی
بلندمدت بین متغیرها را اثوات میکند .سپس معادالت کرتاهمدت (الهری تصوحی
خحای معادلههای رفتاری که پریاییهای کرتاهمدت را نشان میدهده با اسوتفاده ا
جملههای خحای بلندمدت بورآ رد مویشورند (نتوایج بورآ رد معوادالت الهور در
پیرست ارائه شده استه.
قول ا استفاده ا الهر برای بررسی اثور نرسوان نورخ ار بور رفواه اقتصوادی،
اتکاپایری الهر با استفاده ا د شاخص جوار میوانهین مجوا ر خحوای نسووی
نابرابری «تایل» بررسی میشرد .نتایج بررسی معیارهوای تایول میوانهین مجوا ر
خحای نسوی نشان میدهد که الهر قابلیت اتکا دارد .برای بوه دسوت آ ردن میوزان
مصرف همچنین نرخ مشارکت اقتصادی مجمرعه معادالت بهصوررت هوو موان
با استفاده ا نر افزار « »EVIEWSحول موی شورد بوا ترجوه بوه مصورف نورخ
مشارکت اقتصادی رفاه اقتصادی با استفاده ا معادالت دیهر برآ رد میگردد .برای
آسانی درک الهر چهرنهی تأثیرگااری نرسان نورخ ار  ،نموای شوماتیک آن بوه
همراه معادالت اصلی الهر در نمردار  3ارائه شده است.
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 نحوه اثرگذاری نوسان نرخ ارز در الگوی اقتصادسنجی تدوینشده توسط پژوهش حاضر.3 نمودار

MGS$t
= f(GDPt , EFt , PPIUSPMt , X$t , SDEFt )
MKI$t
= f(GDPt , EFt , PPIUSPMt , X$t , SDEFt )
GDPt = f(Lt , UK ∗ K t )
UKt =
f(GEGDPNOt , MKMt , XO$t , APLt )
WR t
= f(APLt , , RCPIt , WMINIR t , TINCOMt )
RLPt = f(RWt , PN1014t , YDt )
NFK$t = f(DIUEt , M2Pt, X$t , M$t )
R t = f(GDPGAPt , RCPIt , R(−2))
RM2t = f(GAPGDPt , RCPIt )

CPIt
= f(PGDPt , EFt , M2t , SDEFt )
EMt = f(EFt , EM(−1)t )
EXt = f(EFt , EX(−1)t )
PGt = F(PG(−1), PGDPt )

 معادالت اصلی الگو در یک نگاه.1-4

COt = 𝐶𝑢𝑡 + RCR t

𝐶𝑢𝑡
= 𝐹(𝑌𝐷𝑡 , 𝑊𝐸𝐸𝑡 , 𝑁𝑈𝑡 , 𝑅𝐶𝑃𝐼𝑡, SDEFt )
RCR t
= F(NVANt , NWEnt , NPNNt )
It = IPt + IGt
IPt =
f(GDPt , R t , EFt , SDEFt , MKI$t , IGt )
Gjt = f(GORjt , GNORjt )
TDjt = f(GNPjt , GORjt )
TIjt = f(Mjt , GNPjt )
Xt = XNOt + XOt
RXNOS$t
= f(GDPt , EFt , SDEFt , S$t , PPIUSPX t )

 معادالت ارتباطی الگو در یک نگاه.2-4

PGDPt
= F(INVGDBNOt , M2GDPNOt , XO$t , UK t, APLt )
PXt = F(PX(−1), PGDPt , PGDP(−1)t )
PMt = F(PM(−1), PGDPt , PGDP(−1)t , EFt )
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 .5تعریف و محاسبه رفاه
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
اندا هگیری رفاه بهعنران یک شاخص ترکیوی ،با ترجه به ابعاد مختلف ارائوه مویشورد.
بر اساس تابع محلربیت بهطرر معمرل ،افزایش رفاه به معنی افزایش مصرف یوا کواهش
تعداد ساعات کار کردن نسوت به ر ند بلندمدت آن است .هدف ممایسه رفواه در قوول
بعد ا افزایش نرسان نرخ ار است .بدین ترتیب میتران گفت که رفاه جامعه تحوت
تأثیر سه عامل «محلربیت»« ،مصرف» «میزان استراحت»( )2است که د عامل اخیور بوه
د شکل «ممدار میانهین» «انحراف معیار» تأثیرگاارند .در این محالعوه بورای محاسووه
رفاه بهصررت عددی ا ر ششناسی ممالههای «کیو همکاران»2002( ١ه «اشومیت،
گر هه یرریب»2004( 2ه «برگین چاکارف» (2003ه استفاده مویشورد .بورخالف
بیشتر ر شهای استاندارد که موتنی بور تمریوب لهواریتو خحوی هسوتند تنبوا اثورات
مستمیو تغییرات نرخ ار را بر رفاه برآ رد مویکننود ،در ایون ممالوه بوا ترجوه بوه ایون
اقعیت که خانرارها ا انحراف در میزان مصرف استراحت گریزان هستند ،بر اسواس
کار تحمیماتی «چاکارف برگین» (2003ه ا بسوط درجوه د تیلوررِ توابع محلربیوت
برای محاسوه رفاه در همسایهی « ضعیت یکنراخوت»

3

ا شواخصهوای میوانهین

انحراف معیار د عامل مصرف استراحت برای سنجش رفاه استفاده میشورد .هودف
ممایسه رفاه در قول بعد ا افزایش نرسان نرخ ار اسوت .بسوط درجوه د تیلورر ا
تابع محلربیت به شرو «معادله  »1است «برگین چاکارف» (2003ه:
( 1ه

̅ 1+φ E(H
̂t ) − 1 φH
̅ 1+φ SD (H
) ̂t
ρ C̅−ρ SD (Ĉ ) − H

𝑈 𝐶̅ ،

2

1
2

W𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒 = U̅ + C̅1−ρ E (Ĉ ) −

̅𝐻 به ترتیب میزان محلربیوت (حاصول ا معادلوه 2ه ،مصورف سورانه میوزان

عرضه کار (نرخ مشوارکت اقتصوادیه در ضوعیت یکنراخوت 𝑒𝑟𝑎𝑓𝑙𝑒 Wنیوز رفواه
اقتصادی سرانه است.
میزان عرضه کار

) ⋀𝑡𝐶(E

) ⋀𝑡𝐻( 𝐸 به ترتیب بیوانهر میوانهین مصورف سورانه

) ⋀𝑡𝐶( 𝐷𝑆 ) ⋀𝑡𝐻( 𝐷𝑆

نیوز بوه ترتیوب نشواندهنوده انحوراف معیوار
)1. Kim et. al.(2002
)2. Schmitt-Grohe & Uribe (2004
3. Steady State
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مصرف سرانه انحراف معیار میزان کار است .همانگرنوه کوه در «معادلوه  »1مالحظوه
میگردد رفاه اقتصادی موتنی بر محلربیت هر فرد تعریف میشرد که این نیز خورد سوه
مؤلفووه اصوولی دارد؛ یعنووی مصوورف فوورد ،میووزان عرضووه کووار ار ش حمیمووی پوورل
نهبداریشده ترسط فرد .بدیبی است که هر چه ممدار مصورف بیشوتر ،ار ش حمیموی
پرل نهبداریشده یادتر یا میزان عرضه کار کمتور شورد ،محلربیوت فورد نیوز افوزایش
می یابد؛ اما میزان نرسان در د مؤلفه مصورف فورد عرضوه کوار بوه سووب ایجواد نوا
اطمینانی بهشدت ا رفاه اقتصادی میکاهد .بهطرر معمرل افوراد یوک محلربیوت ذهنوی
دارند به تغییر در میزان مصرف استراحت خرد عالقوهمنود نیسوتند بوا ترجوه بوه
شرایط خاص اجتماعی در ممابل تغییرِ شرایط اکنش نشان میدهند .به ایون جبوت در
تعریف تابع رفاه اقتصادی عال ه بر تعریف میانهین آنها ،انحراف معیوارهوای ایون د
مؤلفه نیز آ رده میشرد تا بر دقت محاسوه رفاه اقتصادی افز ده گردد .همچورن برخوی
ا محالعات در مینه رفاه در اینجا نیز فرا میشرد ،تابع محلربیت خانرار بوهصوررت
«معادله  »2است (ببرامی ،قریشی1390 ،ه هدف فورد نمرنوه ،حوداکرر سوا ی ار ش
انتظاری مجمرع تعدیلشده تابع محلربیت بین د رهای است .در «معادلوه  :Et »2عملهور

انتظارات  : β،عامل تنزیل ذهنی (0 < β < 1ه  Ct ،مصرف فرد نمرنه  :Ht ،عرضه کار
(در تحمیق ا نرخ مشارکت اقتصادی اسوتفاده شوده اسوت()3ه Mt ،ار ش اسومی پورل
نهبداریشده ترسط فرد𝑃t ،سح عمرمی قیمتها φh ،کشش عرضه کار  ϑmکشوش
تماضای پرل است .تابع محلربیت فرد نمرنه به شرو یر است:
(2ه

))

Mt
Pt

((log Ct − φh Ht + ϑm log

t
∞ ∑ Et
0 β

= 𝑡𝑈

به این ترتیب محلربیت فرد با استفاده ا «معادله  »2دادههوای حاصول ا بورآ رد
هو مان مجمرعه معادالت الهر بورای متغیرهوای مصورف سورانه ،نورخ مشوارکت
اقتصادی ار ش حمیمی پرل نهبداریشده سرانه ،محاسوه میگردد .بنوا بور آنچوه
بیان شد در این تابع محلربیت فرد ،مصرف ار ش حمیموی پورل نهبوداریشوده
ترسط فرد با عالمت مروت (دارای اثر مروت بر محلربیته عرضه کار بوا عالموت
منفی (دارای اثر منفی بر محلربیته آ رده شده است.
در بخش بعد به محاسووه رفواه اقتصوادی بوا اسوتفاده ا «معادلوه  »1مووادرت
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می شرد .همانطرر که قوالً نیز ذکر گردید رفاه اقتصادی ا محلربیوت در ضوعیت
یکنراخت ،میانهین مصرف نرخ مشارکت اقتصادی نیز انحراف معیارهای ایون
د عامل متأثر میشرد.
 .6بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و سیاست پولی جبرانی مناسب
 .1-6تأثیر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی

برای بررسی مدنظر ،ابتدا مجمرعه معادالت الهری اقتصاد کالن تنظیمی بورای ار یوابی
میزان رفاه جامعه بر اساس «معادله  ،»1همراه با متغیر نرسان نورخ ار تعریوفشوده در
معادلههای مصورف شوبری ،سورمایهگوااری بخوش خصرصوی ،صوادرات ،اردات
شاخص قیموت مصورفکننوده ،بوا اسوتفاده ا دادههوای سواالنه  1358-1396بورآ رد
میشرد .با ترجه به اینکه با اجرای سیاست یکسان نرخ ار در سوال  1381مودیریتِ
آن با اتکای به ذخایر ار ی میزان نرسان نرخ ار بین  0/01توا  0/04اسوت سورانجا
در سال  1390میزان نرسان نرخ ار به دلیل شدت گرفتن تحریوها جبوش نورخ ار
به  0/16میرسد که نشانهای ا تشدید نااطمینانی است .رفاه اقتصوادی طوی سوالهوای
 1381-1396محاسوه میشرد .در ادامه جبت بررسی میزان اثرگااری نرسوان نورخ ار
بر رفاه اقتصادی ،فرا میشرد میزان نرسان در حداقل برابر صفر باشود (ا ضوریب
تغییرات نرخ ار برای محاسوه نرسان آن استفاده میشرده .ا نتایج بهدستآمده ا حول
معادالت هو مان مرتوط با متغیرهای مصرف نرخ مشوارکت اقتصوادی بوا اسوتفاده ا
«معادله  ،»2ابتدا محلربیت سپس با «معادله  »1رفاه اقتصادی محاسوه مویشورد .بورای
محاسوه انحراف معیار میانهین مصرف ،نرخ مشوارکت اقتصوادی نورخ ار در هور
سال نیز ا برآ ردهای سه سال منتبی به آن استفاده میشرد .بورای محاسووه ر نودهای

بلندمدت مصرف̅𝐶 ،نورخ مشوارکت اقتصوادی

̅̅̅̅̅̅
𝑃𝐿𝑅

محلربیوت ̅ Uا فیلتور هادریوک

پرسکات ببره برده ،محلربیت هر سال نیز بر اساس «معادله  »2محاسوه میشرد.
بنابراین رفاه سرانه کشرر طی سوالهوای  1381-1396در د حالوت تعریوفِ
متغیر نرسان نرخ ار در معادالت صفر بردن میزان نرسان محاسوه میشورد .ایون
نتیجه را می تران در نمردار  4مشاهده کرد .نتیجه آشکار بر

نرسوان در نورخ ار
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محابق انتظار کاهش رفاه سرانه است .نتیجه این برآ رد نیز برای ممایسوهپوایری در
جد ل  1دری شده است .مالحظه میشرد که نرسان نرخ ار  ،رفاه سورانه مورد را
با کاهش مراجه میکند .همانطرر که پیشتر بیان شد ،رفاه موین میوزان محلربیوت
حاصل جمع

نی امید ریاضی انحراف معیار مصرف امید ریاضوی انحوراف

معیار نرخ مشارکت است .به دنوال افزایش نرسان نرخ ار  ،میزان مصرف سرانه بوا
کاهش مراجه می شرد در سالهای  1394-1396که میزان نرسان نرخ ار کاهش
می یابد ،مصرف ببورد نرخ مشارکت اقتصادی افزایش مییابد نشوان مویدهود
بسیاری ا افرادی که قول ا افزایش نرسان نرخ ار تمایلی به کار کردن نداشوته
جزء جمعیت غیرفعال بردهاند ،به جمعیت فعال اضافه میشرند (اعو ا اینکه شغل
یافته یا بیکار مانده باشنده .در مجمرع حضرر متغیور نرسوان نورخ ار در الهور در
ممایسه با حالتی که فرا شده اسوت ،نرسوان نورخ ار در حوداقل برابور صوفر
است ،به کاهش مصرف افزایش نورخ مشوارکت اقتصوادی ،کواهش صوادرات
اردات منجر میشرد .همچنوین در سوالهوایی کوه نرسوان نورخ ار یواد اسوت،
سرمایهگااری در حالت تخمین الهر با حضرر متغیر نرسوان نورخ ار  ،نسووت بوه
حالتی که متغیر نرسان نرخ ار برابر صفر است ،کاهش مییابد.
نمودار  .4مقایسه رفاه با حضور نوسان نرخ ارز در معادالت و حداقل (صفر) بودن میزان نوسان نرخ ارز
(ارقام به هزار ریال)
۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰

welfare

welfare+sdef

 :Welfareرفاه اقتصادی در شرایط صفر بردنِ متغیر ضریب نرسان
 :Welfare+sdefرفاه اقتصادی با حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت
منوع :یافتههای پژ هش
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جدول 1
سال
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶

رفاه سرانه همراه با متغیر نوسان
نرخ ارز (هزار ریال)
۹۸۷۰/۶
۹۲۸۷/۰
۹۷۱۷/۵
۹۶۲۷/۲
۹۸۴۵/۷
۱۰۲۴۰/۶
۱۰۹۲۸/۶
۱۱۴۰۰/۸
۱۲۰۴۸/۵
۱۲۲۵۴/۴
۱۲۸۲۵/۷
۱۲۷۰۳/۳
۱۲۹۴۷/۴
۱۳۰۷۷/۶
۱۲۹۱۵/۱
۱۳۱۲۶/۰

رفاه سرانه در حالت صفر بودن
متغیر نوسان نرخ ارز (هزار ریال)
۹۷۵۷/۵
۱۰۴۵۷/۳
۱۰۸۵۹/۰
۱۰۶۱۹/۲
۱۰۷۷۱/۳
۱۰۹۰۹/۵
۱۱۸۳۴/۶
۱۲۴۸۴/۳
۱۲۸۳۷/۴
۱۲۹۲۴/۲
۱۳۸۷۴/۴
۱۴۰۸۷/۱
۱۴۴۱۲/۹
۱۴۱۵۰/۰
۱۴۱۷۹/۴
۱۴۲۲۰/۷

میزان نوسان
نرخ ارز
۰/۰۱۳
۰/۰۲۷
۰/۰۴۵
۰/۰۴۱۵
۰/۰۲۶
۰/۰۱۷
۰/۰۲۴
۰/۰۳۲
۰/۰۴۷
۰/۱۶۸
۰/۴۹۰
۰/۳۹۲
۰/۱۲۱
۰/۰۴۱
۰/۰۵۳
۰/۰۸۲

میزان کاهش رفاه
اقتصادی (درصد)
- ۸ /۱
-۱۱/۲
-۱۰/۵
- ۹ /۳
- ۸ /۶
- ۶ /۱
- ۷ /۷
- ۸ /۸
- ۶ /۱
- ۵ /۲
- ۷ /۶
- ۹ /۸
-۱۰/۲
- ۷ /۶
- ۸ /۹
- ۷ /۷

منوع :یافتههای پژ هش

در جد ل  1میزان رفاه سرانه در د حالت پایه

موانی کوه نرسوان نورخ ار بوه

حداقل خرد (صفره رسیده است در کنار میزان نرسان نرخ ار

میزان کاهش رفاه

بهصررت سرانه نشان داده میشرد .بر طوق نتیجه این ممایسه ،همانگرنه که انتظار
میرفت بوا تعریوف متغیور نرسوان نورخ ار در الهوری تود ین شوده ( در اقوع
مشخصنمایی ببتر معادله رفاهه میزان رفاه ،کمتر ا حالتی است که به ایون مسولله
مبو ترجه نمی شرد .به بیان دیهور لحوا نکورد ِن متغیور نرسوان نورخ ار  ،باعوث
می شرد به دلیلِ مشخص نمایی نادرستِ الهر برآ رد آن ،رفاه اقتصوادی بویش ا
میزان نشان داده شرد در نتیجه سیاستگااریهای اقتصادی را به سوب اطالعات
ناصحی ارائهشده به مسلرالن به انحراف بکشاند .همچنین این تأثیرگااری منفی با
قفه خرد را نشان میدهد که الوته میتراند ناشی ا تعریف نرسان هو باشد.
 .2-6تأثیر سیاستهای پولی بر رفاه

برای بررسی سیاست مناسب پرلی در هنها ِ مراجبه با نرسان نورخ ار (در نتیجوه
کاهش رفاهه ،د قاعده سیاست پرلی مدنظر قرار میگیرد .بهعنران نمرنوه «بیوات
همکاران» (1395ه در مماله ای با عنران «هدف گااری تورر

ترلیود در د قاعوده
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نرخ رشد حجو پرل تیلرر برای اقتصاد ایران» ،با استفاده ا مدل تعوادل عمورمی
پریای تصادفی نرکینزی اثر شرک های ببره ری ،نفتی مخاری د لت را بر اقتصاد
ایران ا مسیر سیاست پرلی در بوا ه  1367-1393موررد بررسوی قورار مویدهنود.
ممایسه نتایج سناریرها نشان میدهد نرخ ببره ابزار مناسب تری نسوت به نرخ رشد
حجو پرل برای اثرگااری بر متغیرهای بخش اقعی اقتصاد است.
 .1-2-6اعمال سیاست پولی ثبات نرخ سود بانکی

برای تویین این مرضرع ابتدا تأثیرگااری سیاست پرلی ثوات نورخ سورد بوانکی بور
رفاه در چارچرب الهری تد ینشده طی سالهوای  1381-1396بررسوی بورای
همین ،نرخ سرد بانکی سال  1381بهعنران سال مودأ انتخاب میشرد؛ به یژه اینکه
یکسان سا ی نرخ ار ا این سال آغا گشته نزدیک به  10سال ادامه یافته است؛
لی قول ا این د ره نرخهای ار متعددی در اقتصاد ایوران تعریوف شوده بورد .ا
آنجایی که نرخ سرد در سال  1381معادل  17درصد برد ،فرا میشرد که هموراه
با در نظر گرفتن ضریب نرسان نرخ ار در معادالت ،نرخ سرد  17درصدی بورای
سپردههای بانکی طی سالهای  1381-1396ثابت باقی میماند (در برخی سوالهوا
نرخ سرد کمتر یا بیشتر استه ،در نتیجه د باره الهر با لحا کردن متغیر ضوریب
نرسان نرخ ار

با فرا ثوات نرخ سرد ،برآ رد میزان رفاه خانرار اندا هگیوری

میشرد .نتیجه در نمردار  5آ رده شده است .اعمال این سیاست (ثوات نرخ سورده
پس ا افزایش نرسان نرخ ار  ،سیاست مناسوی برای ببورد رفاهِ کاهشیافتوه ناشوی
ا نرسان نرخ ار است.
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نمودار  .5مقایسه رفاه با حضور متغیر نوسان نرخ ارز و ثبات نرخ سود برای جبران آن (ارقام به هزار ریال)
۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰

welfarears17

welfare+sdef

 :Welfare+SDEFرفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت
 :Welfarears17رفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت ثوات نرخ سرد
منوع :یافتههای پژ هش
 .2-2-6اعمال سیاست ثبات نرخ رشد نقدینگی

در این سناریر ،بعد ا تعریف در نظر گرفتن متغیر ضوریب نرسوان نورخ ار در
معادالت ،اثر سیاست ثوات نرخ رشد نمودینهی موررد بررسوی قورار مویگیورد توا
مالحظه شرد آیا سیاست مناسوی برای مراجبه با اثر رفاهی افزایش نرسان نرخ ار
است .همانند ر الِ اعمال سیاست ثوات نرخ سرد ،سال  1381بهعنوران سوال موودأ
در نظر گرفته شده است نرخ رشد نمدینهی طی سوالهوای  1381-1396معوادل
 30درصد باقی بماند ،نتیجه اجرای این سیاست در نمردار  6نشان داده شده است.
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نمودار  .6مقایسه رفاه با حضور متغیر نوسان نرخ ارز و حالت ثبات نرخ رشد نقدینگی برای جبران آن
(ارقام به هزار ریال)
۱۴۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰

welfareams30

welfare+sdef

 :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
منوع :یافتههای پژ هش

همانگرنه که نمردار  4نشان داد ،رفاه محاسوهشده در حالتِ تعریف متغیور نرسوان
نرخ ار در شش معادله ا  16معادله اصلی ،در ممایسه با حالتی که نرسان نرخ ار
در معادالت در حداقل میزان خرد ،یعنی صفر در نظر گرفته مویشورد ،بوا کواهش
عمدهای ر بهر است .در راستای بررسی مناسب بردن د سیاست ثوات نرخ سرد
ثوات نرخ رشد نمدینهی در راستای جوران کاهش رفاه ناشی ا افوزایش نرسوان
نرخ ار  ،چنانکه در نمردار  7مالحظه میشرد ،در ممایسه سیاست ثوات نرخ سورد
بانکی با ثوات نرخ رشد نمدینهی ،افزایش نرخ سرد بانکی به کاهش سرمایهگااری
منجر می گردد؛ لی به یژه در سالهای  90 -93با تشدید میزان نرسوان نورخ ار ،
سیاست مناسبتری ا نظر رفاه است .برای مشواهده ر شونتور تأثیرپوایری رفواه
اقتصادی ا نرسان نرخ ار جد ل  2ارائه میشرد.
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نمودار  .7مقایسه رفاه در حالت حضور متغیر نوسان نرخ ارز و حالت ثبات نرخ رشد نقدینگی و ثبات نرخ
سود (ارقام به هزار ریال)
۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰
۱۳۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰

welfareams30

welfarears17

welfare+sdef

 :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
 :Welfarears17رفاه اقتصادی در حالت حضرر متغیر ضریب نرسان در معادالت ثوات نرخ سرد
منوع :یافتههای پژ هش
جدول  .2مقایسه رفاه اقتصادی
سال
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶

رفاه سرانه همراه با متغیر
نوسان نرخ ارز (هزار ریال)
۹۸۷۰/۶
۹۲۸۷/۰
۹۷۱۷/۵
۹۶۲۷/۲
۹۸۴۵/۷
۱۰۲۴۰/۶
۱۰۹۲۸/۶
۱۱۴۰۰/۸
۱۲۰۴۸/۵
۱۲۲۵۴/۴
۱۲۸۲۵/۷
۱۲۷۰۳/۳
۱۲۹۴۷/۴
۱۳۰۷۷/۶
۱۲۹۱۵/۱
۱۳۱۲۶/۰

رفاه سرانه در حال ت صفر بودن
متغیر نوسان نرخ ارز (هزار ریال)
۹۷۵۷/۵
۱۰۴۵۷/۳
۱۰۸۵۹/۰
۱۰۶۱۹/۲
۱۰۷۷۱/۳
۱۰۹۰۹/۵
۱۱۸۳۴/۶
۱۲۴۸۴/۳
۱۲۸۳۷/۴
۱۲۹۲۴/۲
۱۳۸۷۴/۴
۱۴۰۸۷/۱
۱۴۴۱۲/۹
۱۴۱۵۰/۰
۱۴۱۷۹/۴
۱۴۲۲۰/۷

رفاه سرانه بعد از ثبات
نرخ سود (هزار ریال)
۹۴۱۸/۳
۱۰۱۶۲/۵
۱۰۵۹۵/۲
۱۰۴۱۸/۲
۱۰۶۰۹/۹
۱۰۷۷۵/۵
۱۱۷۲۴/۳
۱۲۴۱۸/۹
۱۲۷۵۶/۸
۱۲۷۷۵/۳
۱۳۵۳۶/۹
۱۳۸۰۴/۸
۱۴۳۳۷/۶
۱۴۰۱۵/۳
۱۴۰۸۲/۳
۱۴۲۰۱/۳

منوع :یافتههای پژ هش

رفاه سرانه بعد از ثبات نرخ
رشد نقدینگی (هزار ریال)
۸۷۴۱/۹
۹۱۸۴/۱
۹۴۳۶/۹
۹۶۲۳/۹
۱۰۱۵۹/۷
۱۰۶۵۰/۹
۱۱۲۷۹/۱
۱۲۰۲۰/۸
۱۲۰۹۳/۷
۱۲۲۶۹/۸
۱۲۵۰۳/۴
۱۲۷۸۹/۸
۱۳۰۵۰/۴
۱۲۶۱۶/۰
۱۲۷۲۵/۰
۱۲۷۸۲/۶
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در خصرص میزان ماندگاری نرسان نرخ ار بر رفاه اقتصادی ،باید گفت بوا ترجوه
به اینکه معادالت ارتواطی شاخص ضمنی قیمت کاالهای ارداتی ،نرخ ار اسومی
مؤثر ارداتی نرخ ار اسمی مؤثر صادراتی تابع نرخ ار همان د ره همچنوین
تابع یک قفه خرد هستند ،اثر نرسان نرخ ار برای مدتی باقی میماند بهتودریج
کاهش مییابد .ا نظر میزان اثرگااری سیاست ثوات نرخ سرد ثووات نورخ رشود
نمدینهی بر رشد ترلید ناخالص داخلی ،در مجمورع ثووات نورخ سورد بوهصوررت
جزئی نسوت به سیاست ثوات نرخ رشد نمدینهی ،مناسبتر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نرخ ار یکی ا متغیرهای کالن تأثیرگاار در اقتصاد است .همچنین نرسوان آن بوه
تشدید نااطمینانی اقتصادی منجر تأثیری منفی

یانبار بر فعالیوتهوا شورایط

اقتصادی در نبایت بر رفاه اقتصادی میگواارد .رفواه اقتصوادی نشوانه پیشورفت
اقتصادی کشررها است که بهصررت یست ببتر ،ببرهمنودی بیشوتر ا امکانوات
لرا

ندگی بر

می کند .سنجش میزان رفاه به ر شهای مختلفی انجا

بوه د

دسته کلی منفرد ترکیوی تمسیو میشرد .شاخصهای منفرد ماننود درآمود (ترلیود
ناخالص داخل سرانهه تنبا بعد خاصی ا رفاه را مدنظر دارنود چورن جنووههوای
دیهرِ رفاه را نادیده میگیرند ا سریی به سوب نمصهای فرا ان ارد بور آنهوا،
مررد انتماد قرار گرفتهاند؛ بنابراین نمیترانند معیار مناسوی برای رفاه قلمداد شورند.
شاخصهای ترکیوی ابتدا به اندا هگیری مجمرعهای ا شاخصهای منفوردِ مربورط
به رفاه (ا جنوههای خاصه پرداخته سوپس بوه نحوری خواص آنهوا را تلفیوق
میکنند.
در این مماله سعی شد با استفاده ا یک الهری اقتصادسنجی کالن بوا مترسوط
ممیاس ،متشکل ا  16جفت معادلوه اصولی (کرتواهمودت بلندمودته 7 ،معادلوه
ارتواطی  92معادله اتحادی متشکل ا با ار کاالها خدمات ،با ار ار  ،با ار کوار
به همراه معادالت قراعد سیاست پرلی به همراه تد ین معادلهای مناسوبتور بورای
ار یابی رفاه اقتصادی بهصررت یک شاخص ترکیوی چندبعدی ،میزان تأثیرگوااری
نرسان های نرخ ار بر رفاه اقتصادی کشرر بررسی ار یابی به این سؤال پاسو
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داده شرد که کدا یک ا د سیاست پورلی ثووات نورخ سورد ثووات نورخ رشود
نمدینهی میتراند سیاست پرلی مناسبتری بورایِ جوورانِ کواهش رفواه اقتصوادی
ناشی ا نرسان نرخ ار باشد .ضریب تغییرات نرخ ار بهعنران شاخص نرسان آن
در نظر گرفتوه شود کوه در معادلوههوای مصورف شوبری ،سورمایهگوااری بخوش
خصرصوی ،اردات کاالهووای مصورفی خوودمات ،اردات کاالهوای اسووحهای
سرمایهای ،صادرات کاال خدمات همچنین شاخص قیمت مصرفکننده عوال ه
بر نرخ ار  ،تعریف شده اسوت .سوپس مجمرعوه معوادالت الهوری کوالن د بوار
بهصررت هو مان برآ رد شدند (یک بار با لحا کردن متغیر نرسان نرخ ار

بوار

دیهر با صفر در نظر گرفتن آنه .یافتههای تحمیق نشان داد که افز دن متغیر نرسان
نرخ ار در معادالت پیش گفته الهری اقتصاد کوالن بوه کواهش قابول ترجوه رفواه
اقتصادی کشرر ( 5تا  11درصد طی سالهای 81-96ه نسوت به مانی کوه نرسوان
نرخ ار

جرد ندارد ،میانجامد .همانگرنه که پیشتر گفته شد ،با اجورای سیاسوت

یکسان نرخ ار در سال  1381مودیریتِ آن بوا اتکوای بوه ذخوایر ار ی ،میوزان
نرسان نرخ ار طی سالهای  81-89بین  0/01توا  0/04بورد سورانجا در سوال
 1390میزان نرسان نرخ ار به دلیل شدت گرفتن تحریوها جبوش نورخ ار  ،بوه
 0/16رسید؛ ا اینر رفاه اقتصادی طی سوالهوای  81-96محاسووه شوده اسوت؛
بنابراین نرسان نرخ ار یکی ا نشانههای بیثواتی اقتصادی محسورب مویشورد
تأثیر منفی بر رفاه دارد.
بنابراین میتران نتیجه گرفته که هر چه این نرسان شدیدتر باشد ،کاهش رفواه
نیز قابلترجهتر خراهد برد .برای مرال افزایش ناگبانی نرخ ار در سوالهوای -92
 90به دالیل بیر نی چرن تحریوها ،نرسانات را شدت بخشید

بور فعالیوتهوای

اقتصادی ا جمله ترلید سرمایه گااری همچنین رفاه ،تأثیر منفی داشوت .یکوی
ا سیاستهایی که بانک مرکزی در اینگرنه مرارد میتراند دنوال کنود ،ترسول بوه
یک سیاست پرلی است تا حداقل بخشی ا کواهش رفواه را جووران کنود .بور ایون
اساس اثر هر یک ا د سیاست پرلی ثوات نرخ سرد ثوات نرخ رشود نمودینهی
بر رفاه در قالب الهری کالن تد ین برآ رد شده ،بررسی گشوت نتوایج نشوان
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داد در سالهایی که نرسان نرخ ار شدیدتر است ،اعمال سیاست پورلی مویترانود
مفید باشد؛ اما ثوات نرخ سرد در ممایسه با ثوات نرخ رشد نمدینهی ،سیاست پرلی
مناسبتری است؛ به این علت که اجرای این سیاست پرلی ،رفاه اقتصادی کواهش
یافته را بیشتر جوران میکند .به این ترتیب میتران اسوتدالل کورد کوه بوا تشودید
نرسانات نرخ ار

تأثیری که بور انتظوارات توررمی افوراد در جامعوه مویگواارد،

خانرارها در راستایِ حفظ قدرت خریودِ درآمود دارایویهوای خوریش بوه یوژه
سپردههای بانکی انتمال این داراییها به سمتِ با ارهوای مورا ی بوا درآمود ایی
بیشتر مرل با ار ار سرگ مییابند که نتیجه آن افزایش قیمت در این با ار تشدید
نرسان آن اسوت در نظور افوراد جامعوه فعالیوتهوای سورداگرانه محلوربتور ا
فعالیتهای ترلید جلره میکند؛ بنوابراین احتموال دارد افوزایش نورخ سورد بوانکی
علی رغو افزایش هزینه سرمایهگااری تا حد د یادی مانع ر ای یوا شودت یوافتن
فعالیتهای سرداگرانه شرد .به نظر میرسد کاهش نرخ سرد در مانهای نرسوان
نرخ ار (به یژه نرسانِ شدیده ،سیاست مناسوی نیست نهتنبا نمیترانود سورمایه
خصرصی در نتیجه ترلید ،درآمد رفاه را افزایش دهد ،بلکه میتراند بوا شودت
بخشیدن به سرداگری ،ترر را تشدید کند بر نرسان نورخ ار (بوه هموراه ر نود
صعردی آنه بیفزاید.
بر این اساس پیشنباد میشرد ا یکطرف نرخ ار با ترجه بوه هودفی معوین
مانند کنترل یا پیشهیری ا افزایش نرخ ترر به دلیل تأثیرِ انتظارات تررمی بر نورخ
ار

همچنین تأثیرِ نرخ ار بر نورخ تورر داخلوی یوا هودفهوای مورتوط دیهور

بهگرنهای تغییر داده شرد که ا ایجاد نرسانهای شدید جلرگیری کنود ا سوری
دیهر با ترجه به تأثیر افزایش نرخ ار

به یوژه شودت نرسوان آن بور انتظوارات

تررمی ،ا کاهش نرخ سرد سپرده ها ،بد ن ترجوه بوه شورایط اقتصوادی (تورر
نرسان نرخ ار ه با هدف کمک به ترلیود خوردداری گوردد؛ یورا مرجوب خور ی
سپردهها ا بانکها ر انه شدن آنها به سمت با ارهای مرا ی میگردد.

1 پیوست شماره
معادالت بلندمدت برآورد شده الگوی اقتصاد كالن طراحیشده

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

پیوست شماره 2
جدول نام دادههای آماری
APL

بهرهوری نیروی کار

CAB$

تراز پرداختها به قیمتهای جاری -میلیون
دالر
خالص حساب جاری به قیمت های جاری -
میلیون دالر
مصرف بخش خصوصی به قیمتهای ثابت
سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال

Cu

مصرف شهری به قیمت ثابت سال -۱۳۸۳
میلیارد ریال

BP$

CO

CR
CPI
DIUE

مصرف روستایی به قیمت ثابت سال -۱۳۸۳
میلیارد ریال
شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی به
قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
اختالف نرخ بهره داخلی و نرخ بهره آمریکا
منهای رشد نرخ ارز اسمی در بازار موازی

GNORj
GNPj
I
IP

IG

INV
INVGDPNO
K

EF

نرخ ارز اسمی در بازار موازی

KDEP

EM

نرخ ارز اسمی مؤثر وارداتی

L

EX

نرخ ارز اسمی مؤثر صادراتی

M

G

مخارج مصرفی دولت به قیمتهای ثابت سال
 -۱۳۸۱میلیارد ریال

M$

مجموع درآمدهای غیرنفتی به قیمت
جاری میلیارد ریال
تولید ناخالص ملی به قیمت جاری-
میلیارد ریال
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به
قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال
سرمایه گذاری بخش خصوصی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
دولتی به قیمتهای ثابت سال -۱۳۸۳
میلیارد ریال
تغییر در موجودی انبار به قیمتهای ثابت
سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
حاصل تقسیم تغییر در موجودی انبار به
تولید ناخالص داخلی بدون نفت
موجودی سرمایه خالص به قیمتهای
ثابت سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
استهالک سرمایههای ثابت به قیمتهای
ثابت سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
نیروی کار  -میلیون نفر
واردات کاال و خدمات به قیمتهای ثابت
سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
واردات کاال و خدمات به قیمتهای
جاری -میلیون دالر
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Gj
GE

GEGDPNO
GORj

مخارج مصرفی دولت به قیمتهای جاری-
میلیارد ریال
مجموع هزینههای جاری و عمرانی دولت به
قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال
نسبت مجموع مخارج جاری و عمرانی دولت
به تولید ناخالص داخلی بدون نفت
درآمدهای نفتی دولت به قیمتهای جاری-
میلیارد ریال

M2
M2P
M2JUS
MGS$

GDP

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال
 -۱۳۸۳میلیارد ریال

MKI$

GDPNO

تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمتهای
ثابت سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال

MKM

GDPGAP

کسر تولید ناخالص داخلی از روند آن

MGS$

GAPGDP
GDPUS
MGS$

N

NCT$
NFk$
NIT
NPNN

کسر روند تولید ناخالص داخلی از تولید
ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال
 ۲۰۰۵کشور آمریکا  -میلیون دالر
مجموع واردات کاالهای مصرفی و خدمات-
به قیمتهای جاری -میلیون دالر
جمعیت کل کشور  -نفر
خالص حساب انتقاالت جاری به قیمتهای
جاری -میلیون دالر
خالص حساب سرمایه به قیمتهای جاری-
میلیون دالر
خالص مالیات غیرمستقیم-به قیمت ثابت
سال -میلیارد ریال ۱۳۸۳
ساختار سنی سرانه (نسبت جمعیت  ۲۵تا ۵۴
سال نسبت به جمعیت باالی  ۲۰سال)

M2JUS
RCR
RM2

RPGDP

RXNOS$
RW
SSERROR$
SDEF

NR

جمعیت روستایی  -نفر

TD

NU

جمعیت شهری -نفر

TI

NX
NX$

خالص صادرات کاال و خدمات ثابت به
قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال
خالص صادرات کاال و خدمات به قیمتهای
جاری -میلیون دالر

حجم نقدینگی به قیمتهای ثابت سال
 -۱۳۸۳میلیارد ریال
حجم نقدینگی اسمی کشور آمریکا -
میلیون دالر
مجموع واردات کاالهای مصرفی و
خدمات به قیمتهای جاری -میلیون دالر
مجموع واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای به قیمتهای جاری  -میلیون
دالر
نسبت مجموع واردات کاالهای مصرفی و
خدمات به واردات کاال و خدمات -میلیون
دالر
مجموع واردات کاالهای مصرفی و
خدمات -به قیمتهای جاری -میلیون دالر
حجم نقدینگی اسمی کشور آمریکا -
میلیون دالر
مصرف روستایی سرانه به قیمت ثابت
سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال
نرخ رشد نقدینگی
نرخ تورم برحسب شاخص قیمت ضمنی
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
سال ۱۳۸۳
صادرات غیرنفتی شامل کاال و خدمات به
قیمتهای ثابت سال  -۲۰۰۵میلیون دالر
حاصل تقسیم شاخص دستمزد اسمی بر
شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی
اشتباهات آماری در محاسبه تراز پرداختها
به قیمتهای جاری-میلیون دالر
نوسان نرخ ارز
مجموع مالیاتهای مستقیم به قیمتهای
ثابت سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
مجموع مالیاتهای غیرمستقیم به
قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال

TINCOM

مالیات بر درآمد

UK

نرخ استفاده از ظرفیت تولید کل

NVAN

ارزش افزوده بخش کشاورزی بهصورت سرانه

VO

NWEN

ثروت بخش خصوصی بهصورت سرانه
شاخص قیمت ضمنی مخارج دولت به
قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال

W

PG

نقدینگی به قیمت جاری

WEE

ارزش افزوده بخش نفت به قیمتهای
سال ۱۳۸۳
شاخص دستمزد اسمی نیروی کار
ثروت بخش خصوصی به قیمتهای ثابت
سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
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PGDP

PM
PPIUS
PX
PN1014

شاخص قیمت ضمنی تولید ناخالص داخلی به
قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
شاخص قیمت ضمنی کل کاالهای وارداتی
همراه با خدمات به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
شاخص قیمت تولیدکننده در آمریکا به
قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
شاخص قیمت ضمنی کل کاالهای صادراتی
همراه با خدمات به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
ساختار سنی (نسبت جمعیت  ۱۰تا  ۱۴سال
نسبت به جمعیت باالی  ۲۰سال)

WDK

انهدام سرمایه کل ناشی از جنگ تحمیلی
به قیمتهای ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد
ریال

WMINIR

شاخص حداقل دستمزد واقعی نیروی کار

WR

شاخص دستمزد واقعی نیروی کار

X$
X

R

نرخ سود سپردههای بانکی

XO$

RCPI

نرخ تورم برحسب شاخص قیمت کاال و خدمات
مصرفی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳

YD

RLP

نرخ مشارکت اقتصادی

Du93

متغیر مجازی ،سال  ۱۳۹۳برابر  ۱و بقیه
سالها صفر

Ddu6277

Du9294

صادرات کاال و خدمات به قیمتهای
جاری -میلیون دالر
صادرات کاال و خدمات به قیمتهای ثابت
سال  - ۱۳۸۳میلیارد ریال
صادرات نفتی به قیمتهای جاری -
میلیون دالر
درآمد قابل تصرف خانوارها به قیمتهای
ثابت سال  -۱۳۸۳میلیارد ریال
متغیرهای مجازی برای سالهای غیر
متوالی برابر  ۱و مابقی سالها صفر
متغیر مجازی سالهای  ۹۲تا  ۹۴برابر  ۱و
بقیه سالها صفر

یادداشتها
 .1بانک مرکزی جمبرری اسالمی ایران گزارش اقتصادی ترا نامه سالهای مختلف.
 .2محلربیت خانرار به طرر معمرل تابعی ا میزان مصورف ،دارایوی حمیموی اسوتراحت
است به دلیل در دسترس نوردن آموار اسوتراحت ا شواخص مکمول آن یعنوی
عرضه کار (بهصررت نرخ مشارکت اقتصادیه استفاده شده است.
 .3نرخ مشارکت اقتصادی عوارت است ا  :نسووت جمعیوت فعوال (شواغل بیکواره بوه
جمعیت در سن کار
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