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مقدمه
تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده ،ماازا ررهاو و یاا تااهاال رایج رایا
کشیر ،معمیال با ترکیبی از تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی تعادی مای دار
محااان سعی نمی ه اند تا با استفا ه از مفهیم فیق شاخصی را معرفی نمایند کو بو
خیبی نمایانگر این تعدیالت باشد ر همین راستا دریتن و رورار )1977( 1اولاین
بازار مفهیم مداخلو ر بازار ارز را مطرح ساخت ایان محاااان مومای تغییارات
نرخ ارز و ذخایر خارجی را شاخص مداخلو ر بازار ارز نامیدند باییر )1978( 2و
رورر و ترنرفسکی )1980( 3ر یک مادج اتتصاا بااز کی اک 4باو منظایر بهبای
شاخص مداخلو ر بازار ارز ،تابع رکس العم بانک مرکزل را تعریف نمی ند
سیاست مداخلو ارزل مشخص کننده تارده رفتارل مااام رایلی هار کشایر بارال
مبا لو ریج ملی با ریجهال خارجی است این تارده رفتارل با مؤلفو هاایی همانناد
روش تعیین ارزش و نرخ برابرل ریج ملی با رایجهاال خاارجی ر هار لحظاو از
زمان مشخص می شی بانک هال مرکزل رهده ار اجرال سیاساتهاال رایلی و
ارزل هستند (ربا ل و جهانگر )1391 ،
با تیجو بو شدت مدیریت نرخ ارز و میزان خالت ماام ریلی ،می تیان طیف
دستر هال از رژیم هال ارزل ر نظر درفات کاو ر یاک سایل ژن رژیام هاایی
هستند کو بو واسطو محدو بی ن امنو نیسان مواز نرخ ارز ،ویژدای هاال بسایار
1. Griton and Roper
2. Boyer
3. Roper and Turnovsky
4. Small Open Economy
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نز یک بو رژیم هال ارزل ثبات ارند و ر سیل یگار ایان طیاف ،رژیام هاال
ارزل ترار ارند کو بو لی

خالت بسیار محدو ماامات ریلی ر بازار ،شابیو باو

رژیم شناور ژزا هستند (مشیرل و خطیبای )1391 ،بسایارل از مطالعااتی کاو ر
رابطو با خالت ر بازار ارز وجی ار بر انتخاب بین و حالات رادم مداخلاو و
مداخلو کام

ر تالب و رژیم نرخ ارز شناور و ثابت تمرکز اشتواند اما ژنچو کو

از بررسی تیق مباحث نظرل بر میژید این است کو هیچ کادام از ایان و حالات
اکید ،یعنی نظام کامالً شناور یا ردم مداخلو و نظام نارخ ارز ثابات کاو باو معناال
مداخلو کام

ر بازار است ،سیاست بهینو ارزل بو شمار نمیژیند بلکو بایاد یاک

حالت میانی مناسب برال مداخلو ر بازار ارز انتخاب شی

ر اینوا مساللو رجاو

انعطافرذیرل نرخ ارز و میزان مدیریت ژن از طرف مسئیلین ریلی مطرح میشی
ر ایران بو لی وابستگی شدید بی جو ولات باو رژمادهال نفتای ،ر هار
وره بانک مرکزل ملزم بو معاوهو ارز حاص از فروش نفت با ریاج بارال تالمین
بی جو ولت است ر واتع بانک مرکزل ،ر هر وره با حوم رظیمی از مبا الت
ارزل با ولت میاجو است بایستی این حوام ذخاایر را مادیریت کار ه و ماادار
مطلیبی از ژن را ذخیره و مابای را ر بازار ررهو کند ر حایاات مساللو ال کاو
بانک مرکزل با ژن میاجو است این است کو و میازان از ایان ذخاایر را ر باازار
ررهو نماید ارزیابی بازار ارز و سیاست هال ارزل ایاران کاو ر ایان مطالعاو از
یدداه مداخلو ارزل انوام می دیر  ،برال شناخت نابسامانی هال این باازار انواام
می شی سپس ر تالب این شناخت ،الگیل مداخلو ر بازار ارز ایاران بررسای و
تاثیر ژن بر متغیرهال کالن اتتصا ل میر ارزیابی ترار می دیر
این ماالو ر صد نشان ا ن اثرات کالن مداخلو بانک مرکازل ر باازار ارز
است بدین منظیر از رشد ذخایر ارزل بو رنیان معیارل برال سنوش مداخلاو ر
بازار استفا ه میشی

ر ایان مطالعاو باا اساتفا ه از مادج تعاا ج رمایمی رییاال

تصا فی کو ر بر دیرنده کلیو بخش هال فعاج اتتصا ل ارام از خانیارهاا  ،بنگااه
ها ،ولت و بخش خارجی اسات ،بار خاالف مادجهاال ایساتا ،اثارات همزماان
متغیرهال بازارهال مختلف را بر تصمیم دیرل راامالن اتتصاا ل لحااظ نمای ه و
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سپس نسبت بو ارزیابی اثارات مداخلاو ارزل باناک مرکازل بار متغیرهاال کاالن
اتتصا ل اتدام می نماید کو این ویژدی بارث انطباق بیشتر نتای بدسات ژماده باا
واتعیت هال میجی خیاهد شد
ساختار ماالو حاهر از رن بخش تشکی شده است ر ا امو و ر بخش وم
بو ا بیات نظرل تحایق و مرورل بر مطالعات ریشین رر اختو شده است ر بخاش
سیم روش شناسی تحایق بیان در یده است بخش هارم اختصاا

باو بارژور

مدج توربی تحایق اشتو است و ر نهایت ر بخش رنوم بو نتیوو دیرل و ارائاو
ریشنها ات رر اختو شده است
 .1ادبیات تحقیق
نرخ ارز از مهمترین متغیرهال اتتصا ل اسات کاو تغییارات ژن اثارات زیاا ل بار
متغیرهال کالن اتتصا ل از جملو تیلید ،بیکارل ،تیرم ،تراز رر اختهاا و

ار

تغییرات نرخ ارز بو راحتی ر تیمتهال اخلی مشاهده مایشای ایان نارخ نااش
مهمی ر فرژیند تیمت داذارل ر اخا کشایر باو رهاده ار (تیلایر)2000 ،
انتخاب بهترین سیاست ارزل جهت مداخلو ر بازار ارز ر هر کشیر بو شارایط و
ساختار اتتصا ل و باالخص اهداف اتتصا ل سیاست دذاران ر ژن کشیر بستگی
ار

ر این میان اکثر مطالعاتی کو ر هو هال  70و  80ر این زمینو انوام شده،

ثبات اخلی ارم از ثبات محصیج و تیمتها را بو رنیان هادف سیاسات ارزل ر
نظر درفتو اند اما ژنچو از مباحث روز ر زمینو نرخ ارز برمی ژیاد ایان اسات کاو
یکی از اهداف مهم ولات از مداخلاو ر باازار ارز «حفا تعاا ج ر نارخ ارز و
جلیدیرل از انحراف نرخ ارز از مسیر تعا لی با کمترین حوم مداخلو» است ارا
کو انحرافات نرخ ارز بارث ایوا بیثباتی ر بخشهال مختلف اتتصا نظیر تاراز
رر اختها ،حساب سرمایو و تراز توارل می در

ر نتیوو کنترج این انحرافاات

میتیاند رالوه بر اثرات مطلیب بر بخش اخلای اتتصاا  ،ثباات و تعاا ج بخاش
خارجی را نیز ر ری اشتو باشد از این رو ر دروه کثیرل از مطالعاتی کو ر هو
اخیر ر رابطو با این میهی انوام شده اناد ،کنتارج انحرافاات نارخ ارز از مسایر
تعا لی بو رنیان اصلی ترین هدف ر مداخالت ارزل ر نظر درفتاو شاده اسات
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بنابراین الزم است کو ر مداخلو بانک مرکزل ر بازار ارز این هدف را باو رنایان
مهم ترین هدف سیاست دذار از اجرال سیاست ارزل مد نظر ترار ا
یکی از میهیرات الش برانگیز ر مالیو بین المل  ،انتخاب بهترین سیاست
ارزل از جانب ماامات ریلی کشیرهاست اتتصا ایران با تیجو باو ویژدای هاایی
نظیر ردم استاالج بانک مرکزل و وابستگی رژمدهال نفتی همیاره مستعد فاصالو
درفتن از سیاستهال متعهدانو اراالم شاده تبلای تیساط مااماات رایلی اسات ر
وهعیت ردم استاالج سیاستی بانک مرکزل و وجی سلطو مالی ،مااماات ماالی از
سیاستهال ریلی ر راستال ح مشکالت مربیط باو حایزه خای همانناد کسارل
بی جو و استفا ه میکنناد ر ایان شارایط امکاان ارایاو برناماو بلندمادت بارال
سیاستهال ریلی بسیار سخت شده و تعهد بو اجرال سیاست ارالمی باا تر یادهال
جدل رو بو رو خیاهد شد همن اینکو اتکال ولت بو رژمدهال نفتی منوار باو
کاهش سطح راسخگییی ر برابر مر م و مراجع نظارتی شده و همن تشادید بای
انضباطی مالی ردم ریشرفت هماهنگ برنامو هال ولت ر طی زماان را باو نبااج
ار بر اساس منطق سیاست مداخلو بانک مرکزل ر باازار ارز ،رما بار اسااس
صالحدید میتیاند تامین کننده اهداف سیاستگذاران ر کیتااه مادت باشاد اماا باا
دذرزمان و ر بلندمدت رالوه بر خدشو ار کر ن ارتباار سیاساتگذاران و ولات
نز مر م ،مخ برنامو ریزل بلندمدت شده و هزینو هال بیشترل را تحمی خیاهد
کر سیاست هال ارزل بو رنیان ابزارل تدرتمند ر میان سیاستهال اتتصا ل ،می
تیاند تاثیرات معنی ارل بر متغیرهال کالن اتتصا ل اشاتو باشاد ر ایان میاان،
نرخ ارز متغیرل است کو گینگی سیاست دذارل ر زمینو ژن بر متغیرهال کالن
اتتصا ل بسیار رر اهمیت است شیاهد توربی تییا بر این نکتاو تاکیاد ارناد کاو
نانچو کاهش ارزش اسمی ریج با سیاست هاال مناساب کاالن اتتصاا ل هماراه
باشد منور بو ثبات اتتصا ل می شی
بییتر )1977( 1با استفا ه از روش کنترج بهینو ،خالات بهیناو ر باازار ارز را
برال کشیر ژمریکا میر بررسی ترار ا ه است ر این روش یک تابع زیان بارال
1. Bouiter
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سیاست دذار ارزل ر نظر درفتو شده کو این تابع نشان هنده هادف یاا اهاداف
سیاست دذاران است ر کنار این تابع هدف مومیرو ال از تیابع رفتاارل وجای
ار کو گینگی اثردذارل سیاست ارزل را بار متغیرهاال هادف نشاان میدهاد
تارده بهینو ارزل از ح مسللو بهینو یابی کو تابع زیان را ر طیج زماان باا تیجاو
بو تیی تیابع رفتارل حدات می کند ،حاص می شای

ر ایان مطالعاو ساو مادج

مختلف جهت نشان ا ن معا الت رفتارل اتتصا و تیای محادو یت بهیناو یاابی
استفا ه شده است سا ه ترین این مدج ها کو با فرض ردم وجی تحار سارمایو
انوام شده شام شش تید محدو یت است از حا ایان مادج ،تیای محادو یت
حاص می در کو نشان هنده گینگی اثردذارل متغیار کنتارج (نارخ ارز) بار
متغیرهال هدف است تارده بهیناو اساتخرا شاده از حا ایان مساللو ،ر واتاع
ستیرالعملی برال تنظیم نرخ ارز ر طیج زماان اسات کاو بارال کشایر ژمریکاا
استخرا شده است
ا وار ز ،)1988( 1بیان می کند کو تنظیم نامناسب نارخ ارز منوار باو کااهش
کارایی ،تخصیص نامناساب مناابع اتتصاا ل ،از سات ا ن ذخاایر باین المللای،
تضعیف انگیزه هال تیلید ر بخش هال مختلف و ردم تعا ج کالن اتتصا ل مای
شی از طرف یگر انحراف نرخ ارز از سطح تعا لی بارث ردم اطمینان می شای
و این ردم اطمینان از و طریق می تیاند ژثار منفی بر اتتصا برجاال داذار اوج
اینکو میجب کاهش سرمایو دذارل اخلی و خارجی شده و بار انباشات سارمایو
اثر منفی می دذار

وم ردم اطمینان نرخ ارز بارث افزایش هزیناو هاال تواارت

می شی  ،و بر تدرت رتابت توارل تلثیر منفی خیاهاد اشات ایان وهاعیت باو
ویژه ر اتتصا هایی بیشتر ظاهر می شی کو امکان انوام مباا الت تالمینی ر ژنهاا
کم تراست هر یک از این ریام می تیاند میجب افزایش هزینو و سطح رمایمی
تیمت ها شی

.

ریپیج )2008( 2بو منظیر توزیو وتحلی اثرات تیزیع رژمدل سیاست هادف
1. Edwards
2. Ripoll
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دذارل نرخ ارز از یک مدج رییاال تصاا فی تعاا ج رمایمی بارال یاک اتتصاا
کی ک استفا ه کر ه است این سیاست ر و شک موزال تارده هادف داذارل
ثابت و تارده محدو ه هدف دذارل میر بررسای تارار درفتاو اسات ر تاراده
هدف دذارل ثابت ولت نرخ ارز را ر سطح ثابتی نگاو مای ار و ر محادو ه
هدف دذارل ولت یک محدو ه حیج نارخ ارز ر تعاا ج رایادار بادون اخاتالج
ایوا می نماید و نرخ ارز را ر این محادو ه نگاو مای ار اثارات ایان نای از
سیاست ها بر تعا ج رایدار و هم نین اثرات تصا فی رییال ژن میر بررسی تارار
درفتو است نتای این مدج نشان ا ه است کو افازایش ارزش رایج ملای باو نفاع
نیرول کار و سرمایو ر بخش غیر توارل است ر حاالی کاو ر بخاش تواارل
ریام میجی از کاهش ارزش ریج ملی بهره مای برناد هار و تاراده نیساانات
سرمایو دذارل و تراز توارل را کاهش می هند هم نین تغییر محصیج بساتگی
بو بزردی هدف ثابت نرخ ارز و یا امنو تغییر ژن بو نسبت تکانو بهره ورل ار
وار  )2015( 1بو بررسی اثردذارل و انگیازه هاال مداخلاو ر باازار ارز مای
رر از ول ر ابتدا میزان تلثیر مداخلو ر بازار ارز را ر کشیر ژارن میر ارزیابی
ترار ا ه است سپس بو منظیر بررسی انگیزه هاال مداخلاو ر باازار ارز ر ایان
کشیر بو تخمین تابع واکنش ماامات کشیر ژارن رر اختو اسات ول از ا ه هاال
روزانو ر وره  2ژانییو  1992تا  31مارس  2004استفا ه کر ه است و از ژنوا کو
الگیل مداخلو ر بازار ارز ر این وره

ار تغییراتی می در  ،این وره را بو 3

زیر وره تاسیم می نماید ول از رمده ترین الی مداخلو ر باازار ارز را کااهش
نیسانات نرخ ارز می اند بو همین منظیر ابتدا از الگیهال مختلاف داارب بارال
برژور این متغیر بهره می جیید نتای مطالعو ول نشان می هد کو بیشترین رام
مداخلو برال بانک مرکزل ر ژارن ر ک

وره بررسی و  2وره اوج انحراف نرخ

ارز از اهداف ماهانو ژن و هم نین تفاوت نرخ بهره اخ و خاار بای ه و تنهاا
انگیزه برال مداخلو ر وره سیم نیسانات نرخ ارز می باشد

1. Vard
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کیبی ،)2017(1ر مطالعو خی بو بررسی اثرات اتتصا کالن ناشی از مداخلاو
ر بازار ارز ر کشیر تایلند رر اخت ر این مطالعو از روش شبیو ساازل رییاا و
ر یک محیط ژزمایشگاهی بو بررسی این میهی رر اختو شد نتاای بیاانگر ایان
است کو ذخایر خارجی رام اصلی ر تعیین رییایی هال نرخ ارز ر کشیر تایلند
بی ه است این ر حالی است کو تیارد مربیط بو برابرل بهره ریشاش ا ه نشاده
تیهیح هنده رفتار نرخ ارز نبی ه است نتای بیانگر این بی کو مداخلاو ر باازار
ارز منور بو تحت تاثیر ترار درفتن نرخ تیرم و نرخ ارز می شی همچناین نتاای
بیانگر این بی کو مداخلو بیش از حد ر بازار ارز منور بو هزینو هاال بااالیی باو
لحاظ از ست ا ن ذخایر ارزل برال کشیر است
ربا ل و جهانگر ( )1389بو بررسی الگیسازل مداخلول ارزل ر باازار ارز
ایران رر اختند الگیل این مطالعاو بار رایاو مادج کاا نیالس و زا رااترو ( 1999و
 )2000ارائو در یده است نییسنددان اذران می ارند کو تحلی توربی ایان الگای
غیر ممکن می باشد برال ح رد ل الگیل ارائو شاده تیساط ایان محاااین باو
اطالرات تیق ر میر رارامترهال میجی ر ژن نیاز است و از ژنواا کاو مااا یر
این رارامترها ر اتتصا ایران موهیج بی ه و از سیل یگر بو جز تعادا انادکی از
ژنها ر سایر متین تحایااتی نیز یافت نمیشیند ،نمی تیان از روش ماادار هی نیاز
بهره بر بدین ترتیب از ژنوا کو وجی یک تاراده هادایت کنناده بارال مداخلاو
ارزل ر اتتصا ایران هرورل بو نظر می رساد ،الزم اسات از یاک اار یب و
ساختار مناسب کو تابلیت ارائو بو صیرت توربی را ارا باشاد ،اساتفا ه دار
این میان یکی از رر کاربر ترین روش هاا بارال اساتخرا

ر

ناین تیارادل روش

برنامو ریزل رییا می باشد کو انتخاب ابازار و اهاداف ر ژن باا تیجاو باو غالاب
مطالعات اخیر صیرت درفتو است
مشیریی خطیبی ( )1391بو بررسی و شناسایی ریام مؤثر بار خالات باناک
مرکزل ر بازار ارز ایران رر اختند ر این مطالعو ،میزان خالت بانک مرکازل ر
بازار ارز میر توزیو و تحلی ترار میدیر و ریاملی کو بر رول افازایش خالات
1. Akihiro Kubo
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بانک مرکزل میثرند ،بررسی مایشایند از ژنواایی کاو نای رژیام ارزل ر هار
کشیرل ،مدیریت ریلی ،بازرداانی ،تاراز رر اختهاا و بخاش باانکی ژن کشایر را
تحتتلثیر ترار می هد ،بررسی ایان میهای یکای از مهمتارین و تلثیرداذارترین
مباحث ر حیزه اتتصا کالن و اتتصا باینالملا اسات بادین منظایر ،راس از
معرفی شاخص خالت بانک مرکزل ر بازار ارز با استفا ه از ا ههال ماهانو نرخ
ارز بازار ژزا و ذخاایر باینالمللای باناک مرکازل طای وره  1387-78شااخص
خالت بانک مرکزل محاسبو و با استفا ه از الگیل رخشی مارکف ورههایی کو
احتماج افزایش خالت بانک مرکزل وجی اشتو شناسایی شده اسات ساپس ،باا
استفا ه از مدجهال باینرل ،ریام مؤثر بر افزایش خالات مشاخص شاده اسات
نتای نشاان مای هناد خالات باناک مرکازل ر ورههاال ،1378:01-1380:08
 1382:01-1383:04و  1386:01-1387:12افاازایش یافتااو اساات همچناین ،طبااق
برژور هال مدج رروبیت ،متغیرهال تیرم ،نسبت ارتبارت ارطایی بو تیلید ناخالص
اخلی و تغییرات نسبت بدهیهال خارجی بو اراییهال خارجی بانک مرکزل بر
افزایش خالت بانک مرکزل مؤثر است
یز انی و همکاران ( )1396بو ارزیابی زیانهال تیلیدل ناشای از بحارانهاال
ریلی و ناش خالت بانک مرکزل ر اتتصا هال نیظهایر رر اختناد بحارانهاال
ریلی ریامدهال زیا ل ،از جملو زیانهال تیلیدل را بارال یاک کشایر باو هماراه
ار بر این اساس شناسایی ریاملی کو میجب کاهش زیانهال تیلیدل میدر ند،
از اهمیت ویژهال برخیر ار اسات ر ایان ماالاو باو ارزیاابی تعیاین کننادههاال
زیانهال تیلیدل ،و بو طیر ویژه بو ناش بانک مرکزل ر هنگام وتی بحرانهاال
ریلی ،رر اختو میشی راالوه بار ایان نااش شارایط اتتصاا کاالن کشایرها ر
زیانهال تیلیدل میر ارزیابی ترار مایدیار بارال ایان منظایر از یاک الگایل
اتتصا سنوی ر فضال ا ههال ترکیبی نامتیازن متشک از کشیرهال نیظهیر طی
وره  1980-2014استفا ه شده است نتای الگی نشان هنده اثر مثبات و معناا ار
خالت میفق بانک مرکزل بر کاهش زیان هال تیلیدل است ،ر حالی کو خالات
نامیفق و یا ردم خالت بانک مرکزل میتیاند زیانهال تیلیدل ناشی از بحاران را
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افزایش هد همچنین بر اساس یافتو ها ،شرایط متغیرهاا و سیاساتهاال اتتصاا
کالن بر زیانهال تیلیدل مؤثر است ،بو دینوال است کو میازان ذخاایر ارزل اثار
معنا ار و منفی بر زیانهال تیلیدل اشتو و ثبات سیاستهال ریلی و ارزل نیاز از
ریام تعیین کننده بشمار میژید
بییکی و همکاران ( )1397بو بررسی تحلی غیرخطی رفتار فشار بازار ارز ر
اتتصا ایران با رویکار خی ردرسایین ژساتانوال خای محر رر اختناد ر ایان
مطالعو اشاره شده است کو فشار بازار ارز بورنیان رارهول رایلی ناشای از ماازا
تااها یا ررهول ریج اخلی معرفای مایشای و سیاساتداذاران رایلی را وا ار
میکند تا از ابزارهال ریلی برال تسکین اختالالت افزایش یاا کااهش ارزش رایج
اخلی استفا ه کنند ر این مطالعو رفتار شاخص فشار بازار ارز ( )EMPر اتتصا
ایران طی ورهل زمانی  ،1369:2-1396:4باا باوکااردیرل الگایل خی ردرسایین
ژستانوال خی محر

( )SETARسو رژیمو میر تحلی تارار درفتاو اسات نتاای

حاص از این مطالعو با تیجو بو ماهیت غیرخطی رفتار این شاخص نشان می هاد
کو رژیم رایین فشاار باازار ارز رصاد کمتارل از مشااهدات ورهل مایر نظر را
نسبت بو رژیم باال ر بر درفتاو اساتب بناابراین ،فشاار باازار ارز ر ایاران ارال
رفتارل نامتاارن است از طرف یگر ،شرو رژیم باالل فشار باازار ارز از هاول
نی و تکرار ژن ر ورههال مختلف ر این هو نشان می هد کاو ر هاول نای
نیز مانند هول هفتا  ،اتتصا ایران بو ورهل رژیم باالل فشار بازار ارز وار شاده
و توربول بروز فشاارهال بااالل باازار ارز مواد اً تکارار شاده اسات ،بناابراین
تحیالت اخیر ر اتتصا ایران مبنی بر کاهش شدید ارزش ریج ملی و فشار بااالل
بازار ارز تاب ریشبینی بی ه است
 .2روش شناسی تحقیق
هدف این مطالعو بررسی تاثیر شاخص مداخلاو ر باازار ارز بار متغیرهاال کاالن
اتتصا ل و برژور تابع واکنش سیاست مداخلاو باناک مرکازل اسات بارال ایان
منظیر با کمک مدج تعا ج رمیمی رییال تصا فی ( ،)DSGEهمن ر نظر دارفتن
بخش خانیارها ،بنگاه ها ،ماام ریلی ،ولت و بخش خارجی اثرات مداخلاو باناک
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مرکزل ر بازار ارز بر متغیرهال کالن اتتصا ل با الهاام از مطالعاو کیبای،)2017(1
ارزیابی خیاهد شد
 .1-2خانوارها

ر اتتصا تعدا زیا ل )𝑁( خانیار وجی ارند کو ر صد حاداکثر نمای ن تاابع
مطلیبیت خی با تیجو بو تید بی جوال کو با ژن میاجو هستند ،می باشاند فارض
می شی کو ریج نیز ر تابع مطلیبیت خانیارها وجی ار با فرض ناهمگن بی ن
خانیارها ،و اینکو خانیارها ر ریش بینی ماا یر ژتی متغیرها باو صایرت متفااوت
رم می کنند ،تابع مطلیبیت انتظارل بو صیرت زیر می باشد (سنبتا:2)2011 ،
((𝑙𝑡 )1+𝜓 ))1

𝜅

𝜓1+

−

𝑏1−

𝑀

)𝑡 (
𝑡𝑃

𝛾

𝑏1−

(𝑐𝑡 )1−𝜎 +

1

𝜎1−

( 𝑡𝜏−
∞∑ 𝑡𝑖𝜀 = ) 𝑡𝑙 ,
𝛽 𝑡=𝜏

𝑡𝑀
𝑡𝑃

max 𝑈 (𝑐𝑡 ,

با تیجو بو تید بی جهال کو ر هر وره زمانی با ژن میاجو است:
( )2

𝑁𝑐𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑚𝑡 = 𝑤𝑡 𝑙𝑡 + 𝑅𝑡−1 𝑏𝑡−1 + 𝑚𝑡−1 + Ω𝑇𝑡 + Ω
𝑡𝑧 𝑡 +

ر تابع مطلیبیت خانیار نمینو 𝛽 ،نما نرخ تنزی زمانی 𝑐 ،مصرف ک خاانیار،
ذخیره اسمی ریج،

𝑃

𝑀

سطح رمایمی تیمتهاا (تیمات سابد کااالل نهاایی مصارف

کننددان) 𝑙 ،ررهو نیرول کار،

𝑡𝑤

ستمز حایای بی ه 𝑧𝑡 ،بیانگر رر اخت انتااالی

ولت بو خانیارها می باشد Ω𝑁𝑡 ،و 𝑡𝑇 Ωبیانگر سی ناشی از بخش کاالهاال مبا لاو
ال و غیر تاب مبا لو است 𝑡𝑏 بیانگر اوراق ولتی ر ست خانیارها بی ه و

𝑚𝑡−1

بیانگر مانده نادل خانیارها است کو از وره تب منتا شده اسات و 𝑡 نماا وره
زمانی است
 .2-2تولیدكنندگان
 .1-2-2بخش كاالهای غیرقابل مبادله

بخش کاالهال غیر تاب مبا لو بو صیرت رتابت کام

ر نظر درفتاو شاده اسات

فرژیند تیلید برال بنگاه نمینو بو صیرت زیر ر نظر درفتو شده است (زمان زا ه و
جاللی نائینی:)1392 ،
1. Akihiro Kubo
2. Senbeta.
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()3

𝐺

𝑁

𝑁

𝛼) 𝐺 𝑘( 𝛼) 𝑁 𝑙( 𝛼𝑁 )1−
𝑦𝑡𝑁 = 𝑧 𝑁 (𝑘𝑡−1
𝑡
𝑡−1

بطیریکو 𝐺 𝛼 بیانگر کشش تیلید نسبت بو سرمایو بخش رمیمی 𝑧 𝑁 ،رارامتر انادازه
بهره ورل می باشد سرمایو بخش خصیصی بو صیرت زیار ر نظار درفتاو شاده
است:

2

( )4

𝑁𝑡𝑖 ] )− 1

𝑁𝑡𝑖
𝑁
𝑖𝑡−1

(

𝑁𝜅
2

𝑁
𝑘𝑡𝑁 = (1 − 𝛿 𝑁 )𝑘𝑡−1
+ [1 −

𝑁
𝑍𝑡𝑁 = 𝜌𝑍 𝑍𝑡−1
𝑍𝑡𝜀 +

بطیریکو  𝜅 𝑁 > 0رارامتر تعدی هزینو سرمایو دذارل است
بنگاه نیری فرض شده ر بخش تیلید کاالهال غیر تاب مبا لو حداکثر کنناده
سی بر اساس مطلیبیت نهائی خانیارها بو صیرت زیر می باشد:
( )5

𝑡
𝑁 𝑁
𝑁 𝑁
𝑁
𝑁 𝑁
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑃𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑃𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

بطیریکو  ιبیانگر مشکالت و ردم تمای بنگاه ر سرمایو دذارل می باشاد یاا باو
ربارت یگر این رارامتر را می تیان همچین بو رنیان مالیات ماطی اخاذ شاده از
بنگاه ر نظر درفت 𝑌𝑡𝑁 ،تیلید ر بخاش کاالهاال غیرتابا مبا لاو اسات بعاد از
معرفی بخش غیرتاب مبا لو ر اتتصا ر ا امو باو معرفای تیلیاد کنناده نهاائی و
واسطو ر بخش غیرتاب مبا لو رر اختو شده است
 .1-1-2-2تولیدكنندگان كاالی نهایی غیرقابل مبادله

فرض میشی تعدا زیا ل تیلیدکننده کاالل نهایی غیرتاب مبا لو وجی ارناد کاو
با ترکیب انیا کاالهال واسطوال غیرتاب مبا لو ،یک سبد کااالل نهاایی غیرتابا
مبا لو را کو میر تااهال تیلیدکننددان کاالل نهایی است ،تیلید میکنناد و تحات
شرایط رتابت کام بو فاروش میرساانند (ژیرلناد )2003 ،هادف هار تیلیدکنناده
کاالل نهایی غیرتاب مبا لو ،حداکثر نمی ن تابع سی :
( )6

1

𝑖𝑑)𝑖( 𝑁𝑡𝑦)𝑖( 𝑁𝑡𝑃 − ∫0

𝑁𝑡𝑦 𝑁𝑡𝑃

=

ΠtN

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت است:
𝑛𝜃

( )7

𝜃𝑛−1
𝜃𝑛−1
1
] 𝑖𝑑 𝑛𝜃 )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 [∫0

=

𝑁𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝑁 ،نما ررهو ک کاالل نهایی غیرتاب مبا لو 𝑦 𝑁 (𝑖) ،تااهال هر
یک از کاالهال واسطو غیرتاب مبا لو و )𝑖( 𝑁𝑝 تیمت هر یاک از کاالهاال واساطو
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غیرتاب مبا لو است ر تابع تیلیاد 𝜃𝑛 ،کشاش جانشاینی میاان کاالهاال واساطو
غیرتاب مبا لو ر فرژیند تیلید است معا الت حاص از بهینو یابی تیلیدکنناددان
نهایی رس از خالصو نمی ن ربارت است از:
( )8
( )9

𝑁𝑡𝑦
1
𝑛𝜃1−

𝑛𝜃−
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
𝑁
𝑡𝑃

)

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦
1

] 𝑖𝑑 𝑛𝜃𝑝𝑡𝑁 = [∫0 𝑝𝑡𝑁 (𝑖)1−

معا لو ( )12بیانگر تااهال کاالهال واسطو  iمیباشاد کاو تاابعی مساتایم از تیلیاد
کاالل نهایی غیرتاب مبا لو و معکیس از تیمت نسبی کااالل واساطو  iباو تیمات
کاالل نهایی غیرتاب مبا لو است معا لاو ( )13نیاز بیاانگر معا لاو تعیاین تیمات
کاالل نهایی غیرتاب مبا لو است کو ر واتع میانگین وزنی تیمت کاالهال واساطو
غیرتاب مبا لو است
 .2-1-2-2تولیدكنندگان كاالی واسطه غیرقابل مبادله

تیلیدکننددان کاالل واسطو غیرتاب مبا لو ،محصایالت خای را باو تیلیدکنناددان
کاالل نهایی غیرتاب مبا لو میفروشند از ژنوا کاو ر فرژیناد تیلیاد کااالل نهاایی
غیرتاب مبا لو ،کاالهال واسطو غیرتاب مبا لو بو صیرت ناتص جانشاین یکادیگر
هستند ،بنابراین هر تیلیدکننده کاالل واسطو غیرتاب مبا لاو ،ارال تادرت تیمات
دذارل برال محصیج خی است ر واتع تیلیدکنناددان کااالل واساطو غیرتابا
مبا لو ،نو ر شرایط رتابت کام  ،بلکو تحات شارایط رتابات انحصاارل فعالیات
مینمایند هر تیلیدکننده واسطو ،محصیج خی را با استخدام نیرول کاار و سارمایو
از سیل خانیارها تیلید مینماید ر رین حاج هر تیلیدکننده واسطو با یک هزیناو
تعدی تیمت اسمی محصیج خی روبرو است کو بر حساب تیلیاد کااالل نهاایی
غیرتاب مبا لو اندازه دیرل میشی (( )1ژیرلند:)2000 ،
2

()10

𝑁𝑡𝑦 )− 1

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)𝑖( 𝑁
𝑁
𝜋 𝑃𝑡−1

(

𝑛𝜑
2

کو ر ژن )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 بیانگر تیمت کاالل واسطو  iو 𝑁 𝜋 بیانگر نرخ تیرم رایدار 1اسات
بنابراین تابع تیلید هر تیلیدکننده کاالل واسطو غیرتاب مبا لو ربارت است از:
1. Steady State
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𝜔 𝑐𝑔𝑝
𝑁
𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑎𝑎 𝑒 ) 𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

()11

= )𝑖( 𝑁𝑡𝑦

کو ر ژن )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 میزان تیلید کاالل واسطو  𝑘𝑁 ،iمیزان سرمایو استخدامی ر تیلیاد
 𝐿𝑁 ،iمیزان نیرول کاراستخدامی ر تیلید  𝑎 ،iنماا ساطح تکنیلایژل تیلیاد و
بیانگر شی هال میتت بهرهورل ریام تیلید است تکنیلایژل تیلیاد

)𝑎(

𝑎𝑎

ارال

خی ردرسیین مرتبو اوج است کو بو صیرت برونزا تعیین میشی :
𝑎𝑡𝜀 𝑎𝑡 = 𝜌𝑎 𝑎𝑡−1 +

()12

با تیجو باو اینکاو تیلیدکنناده کااالل واساطو غیرتابا مبا لاو ر شارایط رتابات
انحصارل فعالیت مینماید و از تدرت تیمتگذارل محصیج خی برخیر ار اسات،
تیلیدکنناااده باااا تیجاااو باااو تااهاااال محصااایج خااای باااو صااایرت
) 𝑁𝑡𝑦

𝑛𝜃−

𝑁

))𝑖(𝑁𝑃𝑡𝑃( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦( ،تیمت محصیج خی را تعیین مینماید بناابراین تاابع
𝑡

سی هر تیلیدکننده کاالل واسطو غیرتاب مبا لو ربارت است از:1
2

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
𝑁
(
𝑡𝑦 )𝑁 (𝑖) − 1
2 𝜋 𝑁 𝑃𝑡−1

()13

𝑛𝜃−

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
) 𝑁 (( )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 = )𝑖( 𝑁𝑡𝜋
𝑡𝑃

𝑘
)𝑖( 𝑁
𝑦𝑡𝑁 ) − 𝑊𝑡 𝐿𝑁𝑡 (𝑖) − 𝑅𝑡−1
𝑃𝑡−1𝑘𝑡−1
−

بو رالوه از ژنوا کو بنگاههال تیلیدکننده واسطو تحت مالکیت خانیارهاا هساتند و
ر شرایط رتابت انحصارل از سای برخیر ارناد ،هار بنگااه تیلیدکنناده رصاد
حداکثرسازل ارزش بنگاه خی با تعیین متغیرهال نیارول کاار ،سارمایو و تیمات
محصیج:
()14

∞

2

𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
𝑘
𝑛 )𝑖( 𝑁
𝑁
𝐸𝑡 ∑ 𝛽 𝑡 𝜆𝑡 (𝑃𝑡𝑁 (𝑖)𝑦𝑡𝑁 (𝑖) − 𝑊𝑡 𝐿𝑁𝑡 (𝑖) − 𝑅𝑡−1
𝑃𝑡−1𝑘𝑝𝑡−1
(
) 𝑡𝑦 )𝑁 (𝑖) − 1
2 𝜋 𝑁 𝑃𝑡−1
𝑡

با تیجو بو تید تیلید است
()15

𝜔 𝑐𝑔𝑝

)

𝑁
𝑦𝑡𝑁 = 𝑎𝑎𝑡 𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

𝑛𝜃−
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
𝑁𝑡𝑃

)

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦

کو ر ژن 𝑡𝜆 𝑡𝛽 ،بیانگر ارزش حاج مطلیبیت نهایی خانیارها ر وره  tاست
معا الت حاص از بهینو یابی تیلیدکننده کاالل واسطو غیرتاب مبا لو نسابت
بو متغیرهال نیرول کار ،سرمایو و تیمت محصیج رس از خالصاو نمای ن رباارت
است از:2
()16

)𝛼(1−
𝛼

=

𝑁𝐿 𝑡𝑊
𝑡

𝑘 P
𝑁
𝑅𝑡−1
t−1 𝑘𝑡−1

1. Dib & Phaneuf, 2001
2. Senbeta, 2011
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𝑁𝑡𝑦
1
𝑡𝑊
=
𝑁 𝑛𝜃[−
)𝛼 (1 − 𝜃𝑛)(1 −
𝑡𝑁𝐿
𝑡𝑃

()17

𝑁 𝜎−
𝑁
𝑁
𝑊𝑡+1 𝑐𝑡+1
𝐿𝑡+1 𝑃𝑡 𝑃𝑡+1
𝑃𝑡+1
(
)
(
))− 1
𝑁𝑡𝑃 𝑁 𝜋 𝑁𝑡𝑃 𝑁 𝜋 𝑁𝑡𝑃 𝑡𝑁𝐿 𝜎𝑃𝑡+1 𝑐𝑡−

( 𝑡𝐸𝛽( 𝑛𝜑 +

𝑡𝑊
𝑁𝑡𝑃
𝑁𝑡𝑃
]))𝑁 ( 𝑁 𝑁 ) ( 𝑁 𝑁 − 1
𝑃𝑡 𝜋 𝑃𝑡−1 𝜋 𝑃𝑡−1

−

معا لو ( )15بیانگر نسبت بهینو هزینو نیرول کار بو هزینو سرمایو و معا لو ( )13بو
نحیل بیانگر منحنی فیلیپس کینزین هال جدید 1ر بخش غیرتاب مبا لو است ر
بلندمدت کو

𝑁𝜋 =

𝑁
𝑃𝑡+1

𝑁𝑡𝑃

=

𝑁

𝑡𝑁𝑃𝑃 است ،معا لو ( )17باو معا لاو

𝑡−1

𝑡𝑊

𝑁𝑡𝑃

𝑛𝜃−

)𝛼= (1−𝜃𝑛)(1−

𝑁𝑡𝑦
𝑁𝐿
𝑡

بدج خیاهد شد کو بیانگر منحنی فیلیپس رمی ل است
 .2-2-2بخش كاالهای قابل مبادله

ر نظر درفتو شده است فرژیناد

بخش کاالهال تاب مبا لو بو صیرت رتابت کام

تیلید برال بنگاه نمینو بو صیرت زیر ر نظر درفتو شده است:2
()18

بطیریکو 𝑇𝑡𝑧 شی

𝐺

𝑍𝑡𝜀

𝑇

𝑇

𝛼) 𝐺 𝑘( 𝛼) 𝑇 𝑙( 𝛼𝑇 )1−
𝑦𝑡𝑇 = 𝑧𝑡𝑇 (𝑘𝑡−1
𝑡
𝑡−1

+

𝑇𝑡𝑧 𝑧𝜌

=

𝑇𝑡𝑧

بهره ورل ر بخش کاالهال تاب مبا لو می باشد کو بر اسااس

فرژیند یا دیرل حین انوام کار بستگی بو تیلید کااالل تابا مبا لاو ر وره تبا
ار :

𝑇
𝑇
𝑙𝑛𝑧𝑡𝑇 = 𝜌𝑧𝑇 𝑙𝑛𝑧𝑡−1
+ 𝑑𝑙𝑛𝑦𝑡−1

()19

سرمایو بخش خصیصی میر استفا ه ر بخش تاب مبا لو بو صیرت زیر ر نظار
درفتو شده است:
()20

2

𝑇𝑡𝑖 ] )− 1

𝑇𝑡𝑖
𝑇
𝑖𝑡−1

(

𝑇𝜅
2

𝑇
(1 − 𝛿 𝑇 )𝑘𝑡−1
+ [1 −

بطیریکو  𝜅 𝑇 > 0رارامتر تعدی هزینو سرمایو دذارل اسات و هار بنگااه حاداکثر
کننده ارزش حاج سی بو صیرت زیر است:
1. New Keynesian Philips curve
2. Dib & Phaneuf, 2001
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𝑡
𝑁
𝑇 𝑇
𝑇
𝑇
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑠𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑠𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

()21

با تیجو بو معرفی کلی بخش تاب مبا لو ر اتتصا ل تیلید کننده نهاائی و واساطو
ر بخش تاب مبا لو بو صیرت زیر تعریف شده است
 .1-2-2-2تولیدكنندگان كاالی نهایی

فرض میشی کو تعدا زیا ل تیلیدکننده کاالل نهایی وجی ارند کاو باا ترکیاب
کاالهال نهایی تاب مبا لو  1و غیرتابا مبا لاو ،2کااالل نهاایی را کاو باو مصارف
خانیارها میرسد ،تیلید نمی ه و تحت شرایط رتابت کام باو فاروش مایرساانند
هدف هر تیلیدکننده کاالل نهایی ،حداکثر نمی ن تابع سی :

) 𝑁𝑡𝑦 𝑁𝑡𝑝 = Pt 𝑦𝑡𝐷 − (𝑝𝑡𝑇 𝑦𝑡𝑇 +

()22

Π𝑡D

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت 3است:
()23

𝜈
𝜈𝜈−1 1−

)

𝜈 ) 𝑁𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾( +

𝜈−1

𝜈 ) 𝑇𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾 = ((1 −

𝐷𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝐷 ،نما ررهو ک کاالل نهاایی 𝑦 𝑇 ،تااهاال کا کااالل تابا
مبا لو و 𝑁 𝑦 تااهال ک کاالل غیرتاب مبا لو 𝑝𝑇 ،تیمت کاالل تابا مبا لاو و

𝑁𝑝

تیمت کاالل غیرتاب مبا لو است ر تابع تیلید 𝛾 ،سهم کاالل غیرتابا مبا لاو ر
هزینو ک کاالل نهایی و 𝜈 بیاانگر کشاش جانشاینی میاان کااالل تابا مبا لاو و
غیرتاب مبا لو ر فرژیند تیلید است معا الت حاص از بهیناویاابی تیلیدکنناددان
نهایی با فرض تشابو ژنها و رس از خالصو نمی ن ربارت است از:
𝜈−

𝐷𝑡𝑦

()24

𝑇𝑡𝑃
)
Pt
𝜈−

𝐷𝑡𝑦

()25
()26

1

( )𝛾 𝑦𝑡𝑇 = (1 −

𝑁𝑡𝑃
)
Pt

( 𝛾 = 𝑁𝑡𝑦

𝜈Pt = ((1 − 𝛾)(𝑃𝑡𝑇 )1−𝜈 + 𝛾(𝑃𝑡𝑁 )1−𝜈 )1−

معا لو ( )24بیانگر تابع تااهال کاالل تاب مبا لو ،معا لو ( )25بیانگر تابع تااهال
کاالل غیرتاب مبا لو و معا لو ( ،)26معا لو تعیین تیمت کاالل نهایی اسات کاو ر
1. Tradable
2. Non tradable
)3. Constant Elasticity of Substitution (CES

اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی در ایران95 ...

واتع میانگین وزنی از تیمت کاالل تاب مبا لو و غیرتاب مبا لو است
 .2-2-2-2تولیدكنندگان كاالی نهایی قابل مبادله

فرض میشی کو تعدا زیا ل تیلیدکننده کاالل نهایی تاب مبا لو وجی ارند کاو
با ترکیب کاالهاال تابا مبا لاو اخلای و کااالل تابا مبا لاو خاارجی (کااالل
وار اتی) ،کاالل نهایی تاب مبا لو را کو میر تااهال تیلیدکننددان کااالل نهاایی
است ،تیلید نمی ه و تحت شرایط رتابت کام بو فاروش مایرساانند هادف هار
تیلیدکننده کاالل نهایی تاب مبا لو ،حداکثر نمی ن تابع سی :

) 𝑇𝐹𝑡𝑦 𝑇𝐹𝑡𝑝 Π𝑡𝑇 = Pt 𝑦𝑡𝑇 − (𝑝𝑡𝐻𝑇 𝑦𝑡𝐷𝑇 +

()27

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت است:
𝜂
𝜂𝜂−1 1−

)

()28

𝜂 ) 𝑇𝐹𝑡𝑦(

1
𝜂

)𝜆( +

𝜂−1

𝜂 ) 𝑇𝐷𝑡𝑦(

1
𝜂

)𝜆 = ((1 −

𝑇𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝑇 ،نما ررهو ک کاالل نهایی تابا مبا لاو 𝑦 𝐷𝑇 ،تااهاال کا
کاالل تاب مبا لو اخلی و 𝑇𝐹 𝑦 تااهال ک کاالل وار اتی 𝑝𝐻𝑇 ،تیمت کاالل تابا
مبا لو اخلی و 𝑇𝐹𝑝 تیمت کاالل غیرتاب مبا لو خاارجی اسات ر تاابع تیلیاد،

𝜆

سهم کاالل وار اتی ر هزینو ک کاالل نهایی تابا مبا لاو و 𝜂 کشاش جانشاینی
میان کاالل تاب مبا لو اخلی و وار اتی ر فرژیند تیلید است

معا الت حاص از بهینو یابی تیلیدکننددان نهایی با فرض تشابو ژنها و رس از خالصو نمی ن
ربارت است از:

𝜂−

𝑇𝑡𝑦

()29

𝑇𝐻𝑡𝑃
)
𝑇𝑡𝑃
𝜂−

𝑇𝑡𝑦

()30
()31

1

( )𝜆 𝑦𝑡𝐷𝑇 = (1 −

𝑇𝐹𝑡𝑃
)
𝑇𝑡𝑃

( 𝜆 = 𝑇𝐹𝑡𝑦

𝜂𝑃𝑡𝑇 = ((1 − 𝛾)(𝑃𝑡𝐻𝑇 )1−𝜂 + 𝛾(𝑃𝑡𝐹𝑇 )1−𝜂 )1−

معا لو ( )33بیانگر تابع تااهال کااالل تابا مبا لاو اخلای ،معا لاو ( )34بیاانگر
تااهال کاالل تاب مبا لو خارجی است و معا لو ( ،)35معا لو تعیین تیمت کااالل
نهایی تاب مبا لو است کو ر واتع میاانگین وزنای از تیمات کااالل تابا مبا لاو
اخلی و خارجی است
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 .3-2-2-2تولیدكنندگان كاالی نهایی قابل مبادله داخلی

فرض میشی تعدا زیا ل تیلیدکننده کاالل نهایی تاب مبا لو اخلی وجی ارند
کو با ترکیب انیا کاالهال واسطوال تاب مبا لو اخلی ،یاک سابد کااالل نهاایی
تاب مبا لو اخلی را کو میر تااهال تیلیدکننددان کاالل نهایی تاب مبا لو است،
تیلید میکنند و تحت شرایط رتابت کام بو فروش میرسانند هدف هر تیلیدکنناده
کاالل نهایی تاب مبا لو اخلی ،حداکثر نمی ن تابع سی :
1

𝑖𝑑)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑦)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑃 − ∫0

()32

𝑇𝐻𝑡𝑦 𝑇𝐻𝑡𝑃

=

ΠtHT

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت است:
𝜃ℎ

𝜃ℎ−1
𝜃ℎ−1
1
] 𝑖𝑑 [∫0 𝑦𝑡𝐻𝑇 (𝑖) 𝜃ℎ

()33

=

𝑇𝐻𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝐻𝑇 ،نما ررهو کا کااالل نهاایی تابا مبا لاو اخلای،

)𝑖( 𝑇𝐻 𝑦

تااهال هر یک از کاالهال واسطو تاب مبا لو اخلی و )𝑖( 𝑇𝐻𝑝 تیمت هار یاک از
کاالهال واسطو تاب مبا لو اخلی است ر تابع تیلید 𝜃ℎ ،کشش جانشاینی میاان
کاالهال واسطو تاب مبا لو اخلی ر فرژیند تیلید است معا الت حاص از بهیناو
یابی تیلیدکننددان نهایی رس از خالصو نمی ن ربارت است از:
()34
()35

𝑇𝐻𝑡𝑦
1
1−𝜃ℎ

−𝜃ℎ

)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑃

)

𝑇𝐻𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑦
1

] 𝑖𝑑 𝑝𝑡𝐻𝑇 = [∫0 𝑝𝑡𝐻𝑇 (𝑖)1−𝜃ℎ

معا لو ( )34بیانگر تااهال کاالهال واساطو  iاسات کاو تاابعی مساتایم از تیلیاد
کاالل نهایی تاب مبا لو اخلی و معکیس از تیمت نسبی کاالل واسطو  iبو تیمات
کاالل نهایی تاب مبا لو اخلی است معا لو ( )35نیز بیانگر معا لاو تعیاین تیمات
کاالل نهایی تاب مبا لو اخلی است کو ر واتع میاانگین وزنای تیمات کاالهاال
واسطو تاب مبا لو اخلی است
 .3-2واردات كاالهای قابل مبادله خارجی

فرض میشی تعدا زیا ل وار کننده اخلی وجی ارند کاو باا ترکیاب کاالهاال
کشیرهال مختلف ،یک سبد کاالل وار اتای را کاو مایر تااهاال تیلیدکنناددان
کاالل نهایی تاب مبا لو است ،تیلید میکنند و تحت شرایط رتابت کام بو فروش
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میرسانند هدف هر وار کننده ،حداکثر نمی ن تابع سی :
1

𝑗𝑑)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑃)𝑗( 𝑡𝜆 − ∫0

()36

𝑇𝐹𝑡𝑦 𝑇𝐹𝑡𝑃

=

ΠtFT

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت است:
𝑓𝜃
𝜃𝑓−1

()37

]𝑗𝑑

1

𝜃𝑓−1

1
𝑓𝜃 )𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦 𝑓𝜃)𝑗( 𝑡𝜆 [∫0

= 𝑇𝐹𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝐹𝑇 ،نماا ررهاو کا کااالل وار اتای 𝑦 𝐹𝑇 (𝑗) ،تااهاال کااالل
وار اتی از کشیر jام 𝑝𝐹𝑇 (𝑗)،تیمت کاالل وار اتی از کشیر jام و )𝑗( 𝑡𝜆 سهم کشیر
j

ر هزینو ک وار کننده میباشد و فرض میشی یک متغیر سااختارل اسات ر

تابع تیلید 𝜃𝑓 ،نما کشش جانشینی میان کاالهال وار اتی کشایرهال مختلاف ر
فرژیند تیلید است معاا الت حاصا از بهیناو یاابی تیلیدکنناددان نهاایی راس از
خالصو نمی ن ربارت است از:
𝑇𝐹𝑡𝑦

()38

1
𝑓𝜃1−

()39

𝑓𝜃−
)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑃
𝑇𝐹
𝑡𝑃

)

( )𝑗( 𝑡𝜆 = )𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦
1

]𝑗𝑑 𝑓𝜃𝑝𝑡𝐹𝑇 = [∫0 𝜆𝑡 (𝑗)𝑝𝑡𝐹𝑇 (𝑗)1−

معا لو ( )38بیانگر تااهال کاالهال وار اتی از کشیر  jمیباشد کو تابعی مستایم از
وار ات و معکیس از تیمت نسبی کاالل وار اتی کشیر  jنسبت بو تیمات کااالل
وار اتی است معا لو ( )39نیز بیانگر معا لو تعیین تیمت کاالل وار اتی اسات کاو
ر واتع میانگین وزنی تیمت کاالهال وار اتی از کشیرهال مختلف است ر رین
حاج تیمت کاالل وار اتی بو ریج اخلی ) 𝑇𝐹𝑡𝑃( برابر تیمت کاالل وار اتی بو رایج
خارجی ) 𝐹𝑡𝑃( ،هرب ر نرخ اسمی ارز ) 𝑡𝑅𝐸( است:
()40

𝐹𝑡𝑃 ∗ 𝑡𝑅𝐸 = 𝑇𝐹𝑡𝑃

فرض میشی تیمت کاالل خارجی ارال یاک فرژیناد خی ردرسایین مرتباو اوج
است:
()41

𝑡𝑓𝑝𝑒𝐹 1+𝜌𝑝𝑓 𝐹 −𝜌𝑝𝑓 𝐺𝑃𝐹+
𝑝𝑡−1
𝑝𝑡−2
𝑒

=

𝐹𝑡𝑝

 .4-2صادرات كاالی نهایی قابل مبادله داخلی

تعدا زیا ل وار کننده خارجی وجی ارند کو متااهی کاالل نهاایی تابا مبا لاو
اخلی هستند وار کننددان خاارجی نیاز مانناد وار کنناددان اخلای باا ترکیاب
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کاالهال تاب مبا لو خارجی از کشیرهال مختلف ،یاک سابد کااالل نهاایی تابا
مبا لو را تیلید نمی ه و ر کشیر خی بو فروش میرسانند هادف هار وار کنناده
خارجی ر کشیر نمینو  ،kحداکثر نمی ن تابع سی :
1

𝑗𝑑)𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦)𝑗( 𝐹𝑡𝑃)𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 − ∫ 0

()42

)𝑘( 𝐹𝑡𝑦)𝑘( 𝐹𝑡𝑃

=

)𝑘( ΠtF

با تیجو بو تید تابع تیلید از نی کشش جانشینی ثابت است:
𝑘𝜃

1
𝜃𝑘−1
𝜃𝑘−1
1
]𝑗𝑑 𝑘𝜃 )𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦 𝑘𝜃)𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 [∫0

()43

=

)𝑘( 𝐹𝑡𝑦

کو ر تابع سی  𝑦 𝐹 (𝑘)،نما ررهو ک کاالل وار اتی از سیل وار کننددان کشایر
 𝑃𝑡𝐹 (𝑘)،kتیمت کاالل وار اتی ر کشیر  𝑦 𝐹 (𝑘𝑗)،kتااهال وار کنناددان کشایر

k

از کاالهال وار اتی کشیر  𝑝𝐹 (𝑗)،jتیمت کاالل وار اتی از کشیر  jو )𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 بیانگر
سهم کشیر

j

ر هزینوهال وار کننده کشیر  kاست ر تابع تیلید 𝜃𝑘 ،نما کشش

جانشینی میان کاالهال وار اتای کشایرهال مختلاف ر فرژیناد تیلیاد وار کنناده
خارجی است معا الت حاص از بهینویابی وار کنناده خاارجی کشایر  kراس از
خالصو نمی ن ربارت است از:
)𝑘( 𝐹𝑡𝑦

()44

1
𝑘𝜃1−

()45

𝑘𝜃−
)𝑗( 𝐹𝑡𝑃
𝐹
)𝑘( 𝑡𝑃

)

( )𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 = )𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦
1

]𝑗𝑑 𝑘𝜃𝑝𝑡𝐹 (𝑘) = [∫0 𝜆∗𝑡 (𝑘𝑗)𝑝𝑡𝐹 (𝑗)1−

معا لو ( )44بیانگر تااهال کاالهاال وار اتای کشایر  jاز سایل کشایر  kاسات
معا لو ( ) 45نیز بیانگر معا لو تعیین تیمت کاالل نهایی وار اتی ر کشایر  kاسات
کو ر واتع میانگین وزنی تیمت کاالهال وار تی تمام کشیرها اسات بایاد تیجاو
اشت کو تااهال کاالل وار اتی کشیر  jاز کشیر  ،kر واتع صا رات کشیر  jباو
کشیر  kمحسیب میشی ادر فرض کنیم صاا راتی کااالل تابا مبا لاو اخلای
کشیر بو کشیر  kبرابر معا لو ( )44باشد و با فرض مشابو بی ن کشیرها ،صا رات
کاالل تاب مبا لو اخلی بو خار برابر است با:
()46

𝐹𝑡𝑦

𝑘𝜃−

)

𝑇𝐻∗𝑡𝑃
𝐹𝑡𝑃

( 𝑡∗𝜆 = 𝑘𝑑)𝑘( 𝐹𝑡𝑦

𝑘𝜃−

1
𝑇𝐻∗𝑃
))𝑘( 𝑡𝐹𝑃( )𝑘( 𝑡∗𝜆 ∫0
𝑡

بنابراین صا رات کاالل تابا مبا لاو اخلای باو خاار تاابعی مساتایم از حوام
صا رات جهانی ) 𝐹𝑡𝑦( و معکیس از تیمت نسابی کااالل تابا مبا لاو اخلای باو
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تیمتهال جهانی است کو ر ژن تیمت کاالل تاب مبا لو اخلی باو واحاد رایج
خارجی ) 𝑇𝐻∗𝑡𝑃( برابر است با:

𝑇𝐻𝑡𝑃

()47

𝑡𝑅𝐸

= 𝑇𝐻∗𝑡𝑃

حوم صا رات جهانی ر این الگی متغیرل برونزا است:

𝑡𝑓𝑦𝑒 𝑒 𝐹𝑆𝑡𝑦 = 𝐹𝑡𝑦

()48

کو ر ژن 𝐹𝑆 𝑦 نما روند رایدار صا رات جهانی و 𝑓𝑦𝑒 شی هال صا رات جهانی
است همچنین فرض میشی کو سهم رایدار کشایر ر صاا رات جهاانی ) ∗𝜆( باا
تیجو بو نسبت روند رایدار صار ات کشیر بو روند رایدار صا رات جهانی تعادی
میگر :

𝑇𝑋𝐸𝑆𝑡𝑦

()49

= 𝑡∗𝜆

𝐹𝑆𝑡𝑦

 .5-2قید بودجه دولت

ر این مدج ولت تاالش میکناد تاا هزیناوهاال خای ) 𝑡𝑔( را از محا

ریافات

مالیااتهاا ) 𝑡𝑇( ،فاروش اوراق مشاارکت) 𝑡𝑏(  ،رژماد حاصا از فاروش نفات
) 𝑡𝑟𝑜 (𝜔𝑔𝑜𝑟 . 𝑒𝑡 .و سایر

رژمدها) 𝑡𝑟𝑒(𝑜𝑡ℎ

ر این شرایط تید بی جو

متیازن نگو ار

ولت بو تیمتهال حایای بو شک رابطو زیر بیان میشی (تیکلیان)1391 ،
𝑡𝑟𝑒= 𝜔𝑔𝑜𝑟 . 𝑒𝑡 . 𝑜𝑟𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑇𝑡 + 𝑜𝑡ℎ

()50

مخار

𝑏𝑡−1
𝑡𝜋

) 𝑏
𝑔𝑡 + (1 + 𝑅𝑡−1

ولت از و جزء مخار جارل و رمرانی تشکی میشی فرض میشای

کو مخار جارل و رمرانی ولت رالوه بر تاثیررذیرل از شرایط دذشاتو و ماادار
با ثبات ژن ،از تحیالت رژمدهال ارزل نفت نیز همانند رابطو زیر تاثیررذیر است
()51

()52

𝑐𝑔

𝑐𝑔

𝑐𝑔

2
𝑐𝑔) 𝑐𝑔𝜌 𝑔𝑐𝑡 = (1 −
𝑐𝑔𝜎 ̅̅̅ + 𝜌𝑔𝑐 𝑔𝑐𝑡−1 + 𝜐𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑡 + 𝑢𝑡 . 𝑢𝑡 ~𝑁(0.
)

𝑘𝑔
2
𝑘𝑔𝜎 𝑢𝑡 ~𝑁(0.
)

𝑘𝑔
𝑢𝑡 .

+

𝑘𝑔
𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑜𝜐

̅̅̅̅ + 𝜌𝑔 𝑔𝑘𝑡−1 +
𝑘𝑔) 𝑘𝑔𝜌 𝑔𝑘𝑡 = (1 −

همچنین مالیاتها تابعی از رژمدها است کو ر ژن  τکشش رژمادل مالیاات و
نرخ مالیات است

()53

𝜏𝑡𝑦 𝑏.

ر صیرت بروز شی مثبت مخاار یاا شای

𝑏

= 𝑡𝑇

رژمادل منفای ،کسارل بی جاو

) 𝑡𝑑𝑏(رول می هد ر این شرایط ،ولت کسرل منابع را سعی میکند با اساتاراض
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از مر م و استاراض از بانک مرکزل تامین نماید بنابراین ر بی جو ولت ،راالوه
بر تبدی بخشی از رژمدهال ارزل بو ریاج ،رایو ریلی از مح کسرل بی جو و لذا
بدهی ولت بو باناک مرکازل ) 𝑡𝑔𝑑( نیاز متااثر مایشای

ر صایرتی کاو ساهم

𝑏

استاراض از مر م 𝑑𝑏𝜔 ر نظر درفتو شی  ،مابای ژن از طریق بانک مرکزل تاامین
خیاهد شد ر این شرایط خالص بدهی ولت باو باناک مرکازل باو تیماتهاال
حایای طبق رابطو ( )65خیاهد بی
𝑑𝑔𝑡−1

()54

𝑡𝜋

𝑏

𝑑𝑔𝑡 = (1 − 𝜔𝑏𝑑 ) 𝑏𝑑𝑡 +

 .6-2بانک مركزی

بانک مرکزل مرجع ریلی و یکای از سیاساتگذاران اتتصاا ل اسات ر مدلساازل
رفتار بانک مرکزل فرض شده است ،ماام ریلی ر تنظایم نارخ سیاساتی از تاراده
تیلیر 1ریرول میکند (احمدیان و همکاران:)1394 ،
))55

𝑟𝜀𝑡.

𝑚𝜌

𝜇

)𝑡 (

𝑒𝜌

𝜇
̅

𝑒

)𝑡 (
̅𝑒

𝑦𝜌

𝑦

)𝑡̅ (

𝜋𝜌 𝑡𝜋1+

𝑦

)

𝜋1+
̅

(

𝑟ρ

)

𝑑
1+𝑟𝑡−1

1+𝑟̅ 1

(

کو رژن 𝑑 ̅𝑟  𝑦̅ ،𝑒̅، 𝜋̅ ،و ̅𝜇 بو ترتیب نرخ سی  ،تیرم ،نرخ ارز ،تیلید و نارخ رشاد
ریج ر وهعیت تعا ج رایدار است ر نتیوو بانک مرکزل با تیجو باو نارخ رشاد
تیلیااد ،ناارخ رشااد راایج ،ناارخ ارز و تاایرم ،ناارخ ساای سااپر ه را تعیااین میکنااد

𝜋𝜌  𝜌𝑚 ، 𝜌𝑦 . 𝜌𝑒،بو ترتیب وزنهال مربیط بو متغیرهاال تایرم ،نارخ ارز ،تیلیاد و

نرخ رشد ریج ر ارماج سیاست ریلی اسات شای

𝑟 𝜀𝑡.نیاز ناشای از خطاال ر

سیاستگذارل بانک مرکزل ر تعیین نرخ سی بانکی ر نظر درفتو شده است ایان
شی

بو صیرت مستایم وار تارده سیاستگذارل ریلی میشی و باو رنایان یاک

متغیر برونزا و تصا فی ،متغیر نرخ بهره سیاستگذارل را متلثر میساز نارخ رشاد
ریج بو صیرت زیر تعریف شده است:
()56

) 𝑡𝜋(

𝑡𝑀
𝑀𝑡−1

= 𝑡μ

ر راستال تدوین ناش سیاستگذارل و کنترلی برال باناک مرکازل ،فارض شاده
است کو بانک مرکزل رالوه بر تعیین نرخ سی بانکی ،از نسبت ذخیره تانینی نیاز
1. Taylor rule
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بو رنیان ابزار سیاست ریلی استفا ه میکند و نسبت ذخیره تانینی از یک فرم تبعی
بو صیرت زیر ریرول میکند

𝜂

𝜂𝜙 𝜋𝜙
𝜋𝑡 𝜂 𝜂𝑡−1
𝜂𝜀𝑡,

) 𝜂𝜀𝑡,𝜂 ≈ 𝑁(0. 𝜎𝜀𝑡,

()57

= 𝑡η

ر نهایت ر ترازنامو بانک مرکزل ،رایو ریلی ) 𝑡𝐵𝑀(بر حسب منابع شام خاالص
اراییهال خارجی) 𝑡𝑅𝐹(  ،خالص بدهی ولت ) 𝑡𝐺𝐷( و بادهی باناکهاا

) 𝑡𝐶𝐷(

است کو با تاسیم اجزاء بو شاخص تیمتها ،بو شک رابطو زیر خیاهد بی
()58

𝑔

𝑐𝑡𝑑 𝑚𝑏𝑡 = 𝑓𝑟𝑡 + 𝑑𝑡 +

خالص اراییهال خارجی بانک مرکزل نیز طبق رابطو ( )61ربارتست از انباشات
ذخایر وره تبلی و میزان الرل کو ولت بو لی ردم امکان فروش ر باازار باو
ریاج تبدی میکند
()59

𝑓𝑟𝑡−1
𝑡𝜋

+

𝑟𝑜
𝑟𝑓𝜔
𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒 .

= 𝑡𝑟𝑓

رایو ریلی بر حسب مصارف نیز طبق رابطو زیر مومی رایج ر دار ش و ذخاایر
بانک ها نز بانک مرکزل است
()60

𝑡𝑑 + 𝑟𝑟𝑡 .

𝑐𝑡𝑚

= 𝑡𝑏𝑚

بر این اساس ،با تیجو باو رایاو رایلی و هاریب فزایناده ناادینگی کاو از نسابت
نگهدارل ریج بو سپر ه ) 𝑡𝑢𝑐(و همچنین نسبت سپر ه تاانینی ) 𝑡𝑟𝑟(تشاکی شاده
است ،حوم ناادینگی معاا ج مومای اساکناس و مساکی
سپر هها نیز است ،طبق رابطو زیر حاص میشی
()61

𝑡𝑏𝑚 .

𝑡𝑢𝑐1+
𝑡𝑟𝑟𝑐𝑢𝑡 +

=

ر دار ش و انایا
𝑚𝑡2

همچنین فرض می شی کو نسبت سپر ه تانینی از یک فرژیند خی ردرسیین مرتبو
اوج بو شک زیر تبعیت میکند
()62

𝑟𝑟) 𝑟𝑟𝜌 𝑟𝑟𝑡 = 𝜌𝑟𝑟 . 𝑟𝑟𝑡−1 + (1 −
𝑟𝑟𝑡𝜀 ̅̅̅ +

ر ا بیات مربیط بو مدج هال ریلی متعارف برال سیاستگذار ریلی ،از تارده تیلایر
نرخ بهره استفا ه میشی لیکن ر اتتصا ایران تارده سیاساتداذارل رول نارخ
رشد رایو ریلی لحاظ میشی

ر این شرایط فرض میشی کاو باناک مرکازل ،ر

جهت رسیدن بو اهداف خی یعنی کاهش شکاف تیلید و تیرم ،باو شاک رواباط
زیررم مینماید
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()63

−1
𝑦
𝑏𝑚𝑟𝜛 𝑡𝑃

) (

()64

𝑃

𝑦
𝑏𝑚𝑟𝜛 𝑡𝑦

) (

𝑡𝑏𝑚
𝑡𝜋𝑚𝑏𝑡 ⁄

= 𝑡𝑏𝑚𝑟

𝑏𝑚𝑟𝜌 𝑟𝑚𝑏𝑡−1

)

𝑦

𝑏𝑚𝑟

( = 𝑡𝑏𝑚𝑟

همانگینو کو مشاهده می شی شاخص مداخلو ر بازار ارز تیسط بانک مرکزل ر
تابع سیاستی بانک مرکزل وار شده و بر سیاستگذارل ژن اثر دذار خیاهد بی

ر

مدج میر استفا ه ر این مطالعو بانک مرکزل برال مداخلو ر بازار ارز متناسب با
رصد انحراف نرخ ارز از سطح تعا لی و هم نین تغییر ر حوم ذخایر خاارجی
بانک مرکزل اتدام بو سیاستگذارل میکند از ژنواا کاو و متغیار میجای ر تاابع
هدف میتیانند ارال مایاس متفاوتی باشند و جمع هم زماان ژنهاا ر تاابع هادف
ممکن است معایج بو نظر نرسد ،هر و متغیر بو صیرت رصد تغییارات ر تاابع
زیان سیاست دذار وار می شیند تابع زیان بو فرم یک تاابع رجاو و اسات از
محاسن این نی تابع این است کو اوالً با جمع تیابع زیاان ر طایج زماان مااا یر
مثبت و منفی انحرافات یکدیگر را خنثی نکر ه و وم اینکو هر و میزان انحاراف
افزایش یابد اثر منفی ژن نیز افزایش می یابد و ماا یر بزرگ ترل ر تابع زیاان باو
ریدا می کند بو ربارت یگر هار او میازان انحرافاات نارخ ارز از

ژن اختصا

ماا یر تعا لی بزرگ تر و یا تغییر ر ذخایر بیشتر شای اثارات منفای ژن باو طایر
فزاینده ال رشد می یابد بنابراین می تیان تابع زیان سیاست دذار را ر وره  tباو
شک زیر ر نظر درفت

] 𝜆𝐷𝐹𝑅𝑡2

()65

100
× 100

بطیریکو

𝑡𝑒𝑑

𝑡̅̅̅̅̅̅̅
𝑒𝑡 −𝑒𝑥𝑐ℎ
×
̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑒𝑥𝑐ℎ
𝐹𝑅𝑡 −𝐹𝑅𝑡−1
𝐹𝑅𝑡−1

+

[𝑑𝑒ℎ𝑡2

=𝐿

= 𝑡𝑒𝑑
= 𝑡𝑅𝐹𝐷

رصد انحراف نرخ ارز حایای از ماا یر تعا لی ژن و

𝑡𝑅𝐹𝐷

رصاد

تغییرات ر حوم ذخایر خارجی بانک مرکزل است و 𝜆 وزن نسبی بو هزینو هاال
مداخلو ر بازار ارز است
 .3برآورد تجربی مدل
ر بخش برژور ماا یر تعا لی نرخ ارز حایای ،این متغیر از طریق تعدی نرخ ارز
اسمی ر بازر ژزا (نرخ ارز وجانبو با الر ژمریکا) تیسط نسبت شاخص تیمات
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مصرف کننده اخلی بو خارجی(شاخص تیمت ژمریکا) بو سات ژماد متغیرهاال
الزم جهت برژور الگی شام رابطو مبا لو (نسابت شااخص تیمات صاا رات باو
شاخص تیمت کاالهال وار اتی) ،نسبت مخاار مصارفی ولات باو تیلیاد کا ،
نسبت تشکی سرمایو ثابت بو تیلید ک  ،رجو باز بی ن اتتصاا (مومی صاا رات
و وار ات بو تیلید ک ) ،شاخص بهرهورل (نسبت تیلید بو اشتغاج ر کارداه هاال
صنعتی)،حساب سرمایو ،استفا ه از شکاف تیلید ناخالص اخلی واتعای ،شااخص
تیرم ،شاخص ک تیرم و نرخ بهره اسمی ،ارزش هال تعا لی تیلید ناخالص ملای
واتعی ،نرخ بهره واتعی و نرخ ارز واتعی را با استفا ه از فیلتر هی ریاک ررساکات
بی ه کو از نمادرهال بانک مرکزل جمهیرل اسالمی ایاران باو سات ژماد وره
زمانی مطالعو حاهر مربیط بو ساج هال  1370-1396بر اساس فراوانی ا ه هاال
فصلی است
ر ا امو با استفا ه از مدج تعا ج رمیمی رییال تصا فی  ،اثرات کالن مداخلو
بانک مرکزل ر بازار ارزل بررسی می شای

ر ایان راساتا بارال بارژور بیازل

رارامترهال مدج ابتدا باید تیزیع ،میانگین و انحراف معیار ریشاین رارامترهاا تعیاین
داار سااپس بااا اسااتفا ه از ناارم افاازار ایناار ) (Dynareتحاات ناارمافاازار متلااب
) (MATLABبر اساس روش مینت کارلی با زنویاره ماارکیف ر تالاب الگایریتم
متروریلیس-هستینگز ،ماا یر میانگین و انحاراف معیاار رساین رارامترهاا محاسابو
میشی

ر جدوج  1تیزیع و میانگین ریشین و رساین رارامترهاال مادج دازارش

شده است کو ماا یر میانگین رسین ،برژور رارامترهاال مادج باا اساتفا ه از روش
بیزین را نشان می هد
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جدول  .1توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل
پارامتر
𝛽

𝛿
𝛼
𝜃
h
𝑐𝜌
𝐶𝜎
𝐿𝜎
𝑀𝜎
𝑎𝑁𝜌
𝑎𝐻𝜌
𝑟𝑙𝑖𝑜𝜌
𝑐𝑔𝜌
𝑖𝑔𝜌
𝑔𝑚𝜌
∗𝜋𝜌
𝜋𝜆
𝑌𝜆
𝜆𝐸𝑥𝑐ℎ
𝑅𝐹𝜆
𝐾0
𝐾1
𝐾2
𝑟𝑙𝑖𝑜𝜎
𝑥𝑎𝑡𝜎
𝑏𝑚𝜎

توضیحات
نرخ تنزیل بین دورهای ذهنی خانوار
نرخ استهالک
سهم سرمایه در تولید
کشش جانشینی بین کاالهای واسطه ای
عادت مصرفی
ضریب فرایند خودتوضیح مالیات
معکوس کشش جانشینی بین دورهای مصرف
معکوس کشش نیروی کار فریش
معکوس کشش تراز حقیقی پول
ضریب خودتوضیح شوک تکنولوژی در بخش غیرقابل تجارت
ضریب خودتوضیح شوک تکنولوژی در بخش قابل تجارت
ضریب خودتوضیح شوک درآمدهای نفت
ضریب خودتوضیح شوک مخارج جاری دولت
ضریب خودتوضیح شوک مخارج عمرانی دولت
ضریب خودتوضیح نرخ رشد پول در تابع عکس العمل پولی
ضریب خودتوضیح تورم هدف ضمنی بانک مرکزی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به تورم در تابع عکس العمل پولی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس العمل پولی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به نرخ ارز در تابع عکس العمل پولی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به ذخایر ارزی در تابع عکس العمل پولی
ضریب خودتوضیح نرخ ارز در تابع عکس العمل ارزی بانک مرکزی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس العمل ارزی
ضریب حساسیت بانک مرکزی به نسبت ذخایر خارجی به پایه پولی در تابع عکس العمل ارزی
انحراف معیار شوک درآمد نفت
انحراف معیار شوک درآمد مالیاتی
انحراف معیار شوک عرضه پول

توزیع پارامتر
بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
بتا
نرمال
نرمال
گامای معکوس
گامای معکوس
گامای معکوس

توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل
منبع
میانگین پیشین میانگین پسین
کمیجانی و توکلیان ()1391
0.967
0.968
امینی ()1384
0.042
0.041
شاهمرادی ()1387
0.412
0.412
فخرالحسینی ()1391
4.31
4.33
1
الما و مدینا ()2012
0.539
0.65
رستم زاده و گودرزی ()1395
0.89
0.9
محاسبات محقق ()1398
1.485
1.660
محاسبات محقق ()1398
2.256
2.891
کمیجانی و توکلیان ()1391
1.58
1.072
2
آکوستا و همکاران ()2009
0.904
0.8
آکوستا و همکاران ()2009
0.938
0.8
کمیجانی و توکلیان ()1391
0.265
0.260
محاسبات محقق ()1398
0.552
0.899
محاسبات محقق ()1398
0.981
0.852
محاسبات محقق ()1398
0.904
0.897
کمیجانی و توکلیان ()1391
0.42
0.967
کمیجانی و توکلیان ()1391
-1.42
-0.989
کمیجانی و توکلیان ()1391
-2.34
-2.967
محاسبات محقق ()1398
0.822
0.812
محاسبات محقق ()1398
0.678
0.675
محاسبات محقق ()1398
0.95
0.9
محاسبات محقق ()1398
-1.76
-1.9
محاسبات محقق ()1398
-1.40
-1.58
کمیجانی و توکلیان ()1391
0.46
0.0427
محاسبات محقق ()1398
0.42
0.0356
محاسبات محقق ()1398
0.042
0.0930
1. Lama& medina.
2. Acosta et al.
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بو منظیر بررسی صحت و رساتی برژور هاال حاصا از روش مینات کاارو باا
زنویره مارکیف

)(MCMC

ر اینوا از ژزمین تشخیصای بروکاز و دلمان ()1988

استفا ه شده است این ژزمین تشخیصی باو صایرت تاک متغیاره و ناد متغیاره
دزارش میشی کو ر اینوا ژزمین ند متغیره ژن ر نمی ار  1ارائاو شاده اسات
نتای این ژزمین تشخیصای نشاان مای هاد کاو واریاانس رون نمیناوال و باین
نمینوال بو مادار ثابتی همگارا شادهاناد کاو بیاانگر صاحت مناساب برژور هاال
صیرت درفتو از رارامترهال مدج با استفا ه از روش بیزین ار
نمودار  .1آزمون تشخیصی چند متغیره بروکز و گلمن

منبع یافتو هال رژوهش

ر این بخش با ترار ا ن نتای حاص از تخمین رارامترهال مدج ،تلثیر شی نرخ
ارز و ذخایر ارزل بر رول شاخصهال اتتصا کالن میر بررسی تارار مایدیار
نمی ار زیر بیانگر تاثیر شی نرخ ارز بر متغیرهال کالن اتتصا ل است
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نمودار  .2نمودارهای کنش و واکنش مدل بر اساس شوک نرخ ارز

منبع یافتو هال رژوهش

بر اساس نمی ار فیق واکنش مخار مصرفی بخش خصیصی بو یک واحد تکاناو
وار شده از ناحیو نرخ ارز بودینوال است کو ر ابتدا این تاثیر کاهشی بی ه اسات
اما این اثردذارل ر بلندمدت از بین رفتو است بر اساس نمی ار ،واکنش تیلید باو
یک واحد تکانو وار شده از ناحیو نرخ ارز بو دینوال است کو ر ابتادا ایان تااثیر
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کاهشی بی ه است و این اثردذارل ر بلندمدت از بین رفتو است ر ایاران کانااج
هزینو کو اثر اناباهی بر تیلیاد ار نسابت باو کانااج طارف تااهاا (صاا رات و
وار ات) تییتر است و لذا تیلید ر اثر افزایش نارخ ارز و یاا کااهش ارزش رایج
ملی نسبت بو حالت تعا لی خی کاهش می یابد ر حایات وابساتگی تیلیاد باو
وار ات کاالهال واسطو ال و سرمایو ال بارث می شی تا کاهش ارزش ریج ملی،
میجب افزایش هزینو هال تیلید شی و ر نهایت تیلید را کاهش هاد همچناین
تکانو نرخ ارز ،کاهش سرمایودذارل بخش خصیصای را ر رای اشاتو اسات ر
واتع با افزایش نرخ ارز ،سرمایو دذاران اخلی و خارجی احتماج کاهش بعدل ر
ارزش ریج را ر ژینده می هند از این رو امکان برنامو ریزل بارال ول مشک تر
شده و این میهی میجااب زیااان سرمایو دذار اساات از طرفاای افزایش نرخ ارز،
هزینو تلمین میا اولیو خارجی شرکتها را افزایش می هد و تحت این شرایط
هزینو تیلید افزایش یافتو و تیمت کاالها افزایش می یابد و این امر فروش و سای
شرکت ها را کاهش مای هاد بنابراین سارمایو داذارل کاهش خیاهد یافت بار
اساس نتای بدست ژمده واکنش نرخ بهره ،نرخ تیرم و هزینو نهائی تیلید بو شی
وار شده از ناحیو نرخ ارز بو دینو ال است کو ر ابتدا تاثیر این شی بار حوام
ریج ،هزینو نهائی تیلید و نرخ بهره مثبت بی ه است اما ر بلندمدت اثر این شای
کاهش یافتو است همچنین واکنش تیرم بو شی وار شاده از ناحیاو نارخ ارز باو
دینوال است کو ر کیتاهمدت اثر این تکانو مثبت است ر واتع باا افازایش نارخ
ارز و کاهش ارزش ریج اخلی ،از یک سی تیمت وار ات افزایش یافتاا او و هزینو
نها ه هال وار اتی افزایش می یابد و از سیل یگر ،جهت جباران تاراز توااارل،
صا رات افزایش و ر نتیوو میزان ررهو تیلیدات ر اخ کاهش یافتو و کاهش
ررهو باو معناال افازایش تیمت و تیرم است ر نهایت واکنش ستمز حایاای
بو شی وار شده از ناحیو نرخ ارز بو دینوال است کو ر کیتاهمدت اثر این تکانو
منفی است اما ر بلندمدت اثر این شی از بین نرفتو است و ایان تااثیر منفای باو
لی کاهش تیلید و بو نباج ژن کاهش اشتغاج همچنان وجی اشتو است
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نمودار  .3نمودارهای کنش و واکنش مدل بر اساس شوک ذخایر خارجی

منبع یافتو هال رژوهش

همانگینو کو مشاهده می شی واکنش مخاار مصارفی ،سارمایو داذارل ،تیلیاد،
حوم ریج و ستمز ها بو شی وار شده از ناحیو ذخایر خارجی منفی بی ه و اثر
این شی

ر بلندمدت تعدی شده است بنابراین می تیان اظهار اشات سیاسات

مداخلو بانک مرکزل ر بازار ارز حدات

ر کیتاه مادت ر جهات ثباات اتتصاا

کالن نبی ه است و تلثیر مطلیبی بر سرمایو دذارل و تیلید نداشتو است بو ربارت
یگرمداخلو بانک مرکزل هزینو هال سنگینی برال اتتصا کالن باو هماراه اشاتو
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است این ر حالیست کو واکنش متغیرهال نرخ بهره ،تیرم ،مخار

ولت ،هزیناو

نهائی تیلید بو این شی مثبت بی ه است و ر بلندمادت اثارات ژن تعادی شاده
است ر واتع افزایش نرخ تایرم نشاان از ایان ار کاو سیاسات مداخلاو باناک
مرکزل ر جهت کنترج تیرم ،سیاست میفای نبی ه است ر مومی نتای بدست
ژمده بیانگر این میهی است کو ر کشیر ما خالت باناک مرکازل ر باازار ارز،
همیاره یک طرفو و ر جهت کاهش ژن ،با هدف کنترج افزایش تیمت ها صایرت
درفتو است نتیوو این نی

خالت ،کاهش رتابت رذیرل اتتصا و از ست رفاتن

تیلید و اشتغاج از یک سی و ایوا فشار بر ذخایر ارزل بانک مرکازل و باو نبااج
ژن جهش یکباره نرخ ارز ر جهت تطبیق با واتعیت هال اتتصا ل از سیل یگار
بی ه است ر ار یبی مشابو ،ر زمینو بازار ریج نیز ،با تیجو بو نبی بازار اوراق
ترهو و اندازه کی ک بازار سهام و ر نتیوو باناک محایر بای ن اتتصاا  ،تمرکاز
بانک مرکزل بر تعیین نرخ هال ا ارل برال بانک هاا تارار اشاتو کاو حاصا ژن
برترارل نرخ هال حایای منفی برال وره هال طیالنی بی ه است
نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف این ماالو بررسی اثرات کالن مداخلو ر بازار ارز تیسط بانک مرکازل بای
برال این منظیر ابتدا شاخص مداخلو ر بازار ارز بارال وره زماانی 1368-1396
ر تالب مدج تعا ج رمیمی رییال تصا فی استخرا

 ،سپس اثارات شای هاال

نرخ ارز و ذخایر خارجی بر متغیرهال کالن اتتصا ل بررسی شاد نتاای بدسات
ژمده بیانگر این میهی بی کو ر ماایسو با شی نرخ ارز ،اثارات شای ذخاایر
ارزل بر متغیرهال کالن اتتصا ل شدیدتر بی ه است ر این راستا واکنش مخاار
مصرفی ،سرمایو دذارل ،تیلید ،حوم ریج و ستمز ها بو شی وار شده از ناحیو
ذخایر خارجی منفی بی ه و اثر ایان شای
واکنش متغیرهال نرخ بهره ،تیرم ،مخار

ر بلندمادت تعادی شاده اسات اماا
ولت ،هزینو نهائی تیلید بو ایان شای

مثبت بی ه است و ر بلندمدت اثرات ژن تعدی شده اسات بار مبناال نتاای باو
ست ژمده برال شاخص مداخلو ر بازار ارز و شااخص خالات باناک مرکازل
میتیان نین نتیوودیرل نمی کو ماامات ریلی ر مااطعی بو طایر خی خیاساتو
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تغییرات بازار ارز را تاییت نمی هاند همچنین نتای حاکی از ژن است کو خالات
ماامات ریلی میتیاند با هدف مدیریت بازار ارز از طریاق ذخاایر ارزل ،بیشاتر از
ژنچو تاکنین بی ه است باشد بر این اساس ریشنها می شی کو سیاست ثبات نارخ
ارز بو رنیان تکیو داه اصلی مهار تیرم جال خی را بو سیاست ریلی بو منزلو اهرم
اصلی برال هدفگذارل تیرم و تحاق نرخ هال تیرم متعاا ج بدهاد همچناین باو
منظیر فراهم ژور ن یک بازار ارز رمیق و رتابتی کو رایش شارط تحااق اساتارار
نظام ارزل انعطاف رذیر است ،زمینو ایوا رشد و تنی بخشای باو صاا رات غیار
نفتی و رتابت رذیرل تیلیدات صا راتی فراهم شی و انحصاار ررهاو ارز تیساط
ولت ر بازار شکستو شی همچنین خالت بانک مرکزل ر بازار کاهش یافتو و
اجازه نیسانات بیشتر بو نرخ ارز با تیجو باو وهاعیت متغیرهاال کاالن اتتصاا ل
بخصی

تیرم و رشد ذخایر ارزل ا ه شی با جماع بنادل مطالاب ارائاو شاده

ریرامین مداخالت ارزل الزم است ر انتها نکاتی ر میر اجرال این سیاست بیان
شی :
 1مداخالت ارزل تنها یکی از ابزارهال سیاستی ماامات ریلی و ارزل کشیر
بو منظیر کاهش ردم تعا ج ها ر اتتصا کالن بخصی

ر بخش خارجی اسات

تعدی نرخ ارز از طریق مداخلو ارزل ،تنها راه اره ردم تعاا ج هاال اتتصاا ل
ر یک کشیر نمی باشد بلکو این سیاست زمانی می تیاند اثر دذارل بهترل اشاتو
باشد کو ر هماهنگی با سایر ابزارها از جملو سیاست هال ریلی و مالی باشد
 2مداخلو ر بازار نباید بو صیرت مستمر و مداوم ارماج دار
بروز شی

ر صایرت

هال میتتی ،ایوا انحراف ر نرخ ارز و فاصلو درفتن ژن از اهداف از

تب تعیین شده و بی ثباتی هال شدید ر بازار ارز ،مداخلو باید تا بردشت بازار بو
حالت تعا ج تبلی ا امو یابد
 3کیفیت و سررت جمع ژورل اطالرات ایان بازارهاا ،نااش مهام و تعیاین
کنندهال ر اثربخشی مطلیب و کنترج بازار ارز تیسط ماامات ریلی و ارزل کشیر
ار زمان و میزان مداخلو بطیر مستایم وابستو بو این اطالرات است
 4ر ایران اغلب سیاستگذاران برال ماابلاو باا رشاد تیمات هاا از سیاسات
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تثبیت نرخ ارز و رشد خزنده ژن بو رنیان لنگر اسمی اساتفا ه مایکنناد ایان امار
منور بو کاهش نرخ ارز حایای بخصی

ر و هو اخیر شده است از طرفی باو

لی الزام بانک مرکزل برال معاوهو ارزهال نفتی با ریاج ،حوم ذخاایر خاارجی
بانک مرکزل بو صیرت فزاینده ال رشد یافتو و سبب افزایش رایو رایلی و حوام
ریج شده است این امر تیرم لوام دسیختو ال را بار اتتصاا ایاران تحمیا کار ه
است فشار تیرمی ایوا شده ،خی باراث تمایا بیشاتر نارخ ارز بارال افازایش
است این مسائلو اتتصاا ایاران را ر یاک رخاو «تایرم  -افازایش نارخ ارز »
محبیس کر ه است بارال خارو از ایان ور تسلسا

ر کیتااه مادت اجارال

سیاست هال ریلی مناسب می تیاند راهگشا باشد و ر بلندمدت بایاد باا افازایش
تیلید رایدار صا رات محیر همن تامین ارز میر نیاز کشیر ،بو تادری از رصاد
وابستگی بی جو کشیر باو رژمادهال نفتای کاساتو شای و وار ات کااالل هاال
مصرفی جال خی را بو صا رات کاالهال غیرنفتی تیلید اخ بدهد

یادداشت
 1ژیرلند هزینو تعدی تیمت را برال یک مدج یک بخشای ،ارائاو نمای ه اسات ،ر ایان
مطالعو از همین رویکر برال هار و بخاش تابا تواارت و غیرتابا تواارت
استفا ه شده است
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