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مدیریت نوسانات نرخ ارز از موضوعات چالشبرانگیز در سیاستگذاری اقتصادی است.
سیاستگذار با ابزارهای سیاستی مناسب ،تغییرات نرخ ارز را در یک دامنٔه مطلوب مدیریت
میکند .تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده ،مازاد عرضه یا تقاضای ارز معموالً با ترکیبی از
تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی تعدیل میشود که با عنوان فشار بازار ارز شناخته میشود .در
این مقاله ،با تعبیٔه کانال پولی شاخص فشار بازار ارز در تابع سیاستی بانک مرکزی در الگوی
تعادل عمومی پویای تصادفی ،رفتار سیاستگذار در مقابل تکانههای ارزی تجزیهوتحلیل
میشود .برایناساس ،تکانٔه نرخ ارز در دو تابع سیاستی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
ساختهشده برای اقتصاد ایران مورد مقایسه قرار گرفته است .در مدل اول ،سیاست پولی در
واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم شده و در مدل دوم حساسیت نسبت به نرخ ارز حقیقی
در تابع واکنش سیاست پولی تعبیه شده است .طبق نتایج ،تورم ،تولید ،مصرف و
سرمایهگذاری در تکانٔه نرخ ارز در مدل اول نسبت به مدل دوم نوسانات کمتری دارد و اقتصاد
در مدتزمان کمتری به تعادل میرسد .لذا ،اثربخشی سیاستهای پولی از طریق حساسیت
نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با حساسیت نسبت به نرخ ارز حقیقی بیشتر خواهد بود.
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نوسانات ارزی مشخصکنندٔه قاعدٔه رفتاری عامالن اقتصادی و در مقابل ،پاسخ مقام
پولی هر کشور برای مبادلٔه پول ملی با پول خارجی است .فشار بازار ارز ( ۱)EMPو
مداخلٔه بانک مرکزی در این بازار از شاخصهای اصلی رفتار مقام پولی در نظامهای
مختلف ارزی کشورها بهمنظور مدیریت نوسانات ارزی است که مطالعات نظری و
تجربی گستردهای در حوزٔه اقتصاد بینالملل را به خود اختصاص داده است .البته،
عمدٔه مطالعات خارجی و داخلی در این حوزه تالشی در راستای محاسبه و اندازهگیری
فشار بازار ارز بوده و کمتر به استفاده از آن در بعد سیاستگذاری توجه شده است.
دو سٔوال اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است بدین شرح است:
 -۱آیا تنظیم مداخلٔه بانک مرکزی در بازار ارز از طریق شاخص فشار این بازار ،آثار
بیثباتی تکانههای خارجی را در متغیرهای اقتصادی کمتر خواهد کرد؟
 -۲آیا تنظیم قاعدٔه پولی بانک مرکزی براساس شاخص فشار بازار ارز ،در کنار سایر
اهداف بانک مرکزی در این قاعده ،به بهبود واکنش مقام پولی در نتیجٔه ایجاد تکانههای
خارجی منجر خواهد شد؟
ساختار این پژوهش بدین شرح است که در بخش  ،۲ادبیات اقتصادی ،مطالعات
تجربی فشار بازار ارز ،رفتار غیرخطی فشار بازار ارز براساس مدلهای خانوادٔه رگرسیون
انتقال )TR( ۲با استفاده از نرمافزار  ،JMulTiمورد بررسی قرار میگیرد .در بخش ،۳
روششناسی تحقیق برحسب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگیهای
اقتصاد ایران و حل خطی مدل ،نتایج اخذشده برحسب کالیبراسیون ،برآورد بیزین و
شبیهسازی با استفاده از نرمافزار متلب و داینر ( )۲۰۲۰ارائه میشود که در این بخش
ضمن بررسی مقایسهای دو مدل از سیاستهای پولی متعارف برای کنترل نوسانات نرخ
ارز و سیاست پولی برحسب فشار بازار ارز ،نوسانات متغیرهای اقتصادی ناشی از
تکانههای نرخ ارز ،درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و تکانٔه سیاست پولی ارزیابی
خواهد شد و در نهایت در بخش  ،۴جمعبندی از نکات کلیدی تحقیق ارائه میشود و
نتایج احصاشده از نمودارهای واکنش آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
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۱۰۹

 ۲مبانی نظری و مطالعات تجربی

شکل  .۱ترازنامٔه بانک مرکزی در عملیات عدم خنثیسازی مداخله ( )۱و خنثیسازی مداخله ()۲
منبع :بررسی تحقیق

کانال پولی وقتی عمل میکند که بانک مرکزی تصمیم میگیرد اثر مداخله در سطح
ذخایر بانکهای داخلی را بهطور کامل جبران نکند و بنابراین حجم پول تغییر کند.
هنگامی که بانک مرکزی به خرید (فروش) اوراق قرضٔه خارجی در مقابل پول داخلی
اقدام میکند ،میزان بدهی مقامات پولی افزایش (کاهش) مییابد ،و این حجم پول را
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مهمترین اتفاقی که با مداخالت ارزی در بازار ارز بهوقوع میپیوندد تغییر در عرضه و
تقاضای ارز در این بازار است که خود بیشترین اثر را در تغییرات نرخ ارز دارد.
براساس روش پولی تعدیل تراز پرداختها ،فرض میشود که داراییهای داخلی و
خارجی جانشین کامل هستند .بنابراین ،تقاضاکنندگان نسبت به اوراق داخلی و خارجی
تازمانیکه بازده یکسانی دارند ،بیتفاوتاند .ترازنامٔه بانک مرکزی میتواند برای تبیین
چگونگی اثرگذاری این مداخالت استفاده شود .مداخالت ارزی در نگهداری داراییهای
خارجی ترازنامه تغییر ایجاد میکند .هرگاه داراییهای داخلی (بهعنوان مثال ،در
عملیات بازار باز) و یا خارجی بانک مرکزی تغییر یابد ،در طرف دیگر به همان میزان
پایٔه پولی و در نتیجه حجم پول تغییر میکند .هنگام مداخلٔه بانک مرکزی در بازار ارز،
داراییهای خارجی با یک بدهی بانک مرکزی مبادله میشود .اگر بانک مرکزی اقدام به
خرید داراییهای خارجی بانکهای تجاری کند ،این مبادله داراییهای خارجی را
افزایش میدهد و ذخایر بانکهای تجاری نیز افزایش مییابد .ازاینرو ،مداخله در بازار
ارز منجر به تغییر در عرضٔه نسبی داراییهای داخلی و خارجی ،نرخ بهره ،و انتظارات
بازار (همانند یک سیاست پولی) میشود .بنابراین ،بانک مرکزی با خرید ارز سبب
افزایش حجم پول شده و از این طریق باعث کاهش نرخهای بهرٔه کوتاهمدت در بازارهای
پولی داخلی و همچنین افزایش ارزش پول خارجی میشود .تغییرات ناشی از این سیاست
را در ترازنامٔه بانک مرکزی در شکل زیر مالحظه میکنید.
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افزایش (کاهش) میدهد .این مبادله بهخودیخود نرخ ارز را به همان روش معمولی
عملیات بازار باز تحتتٔاثیر قرار میدهد .بااینحال ،بیشتر بانکهای مرکزی عملیات
ارزی خود را با جبران مبادلٔه اوراق داخلی ،در جهت عکس و به همان میزان مبادالت
اوراق خارجی «خنثیسازی» ۱میکنند ،بهطوریکه عرضٔه پول ثابت بماند؛ اما ،شواهد
تجربی از اقتصاد ایران گویای عدم خنثیسازی مداخلٔه ارزی بانک مرکزی است.
کانال پولی تنها وقتی اثرگذار است که مداخله در بازار خنثیسازی نشود .در این
حالت ،هزینه بانک مرکزی برای مداخله در بازار ،تغییر حجم پول است .برای مثال،
درصورتیکه بانک مرکزی به خرید داراییهای خارجی بپردازد ،پایٔه پولی در شرایط نبود
خنثیسازی ،افزایش مییابد .بدینسبب سطح قیمتها باال میرود .برای جلوگیری از
این تغییرات ،باید بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به همان میزان اوراق داخلی را در
بازار عرضه کند .اثر این سیاست در ترازنامٔه بانک مرکزی در شکل شماره ( )۱ارائه شده
است (محمدحسن ،۲۰۰۹ ،صص.)۱۴-۱۱ .
تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده ،مازاد عرضه یا تقاضا برای پول رایج کشور
معموالً با ترکیبی از تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی تعدیل میشود .محققان کوشیدهاند
با استفاده از مفهوم فوق ،شاخصی را معرفی کنند که بهخوبی نمایانگر این تعدیالت
باشد .در این راستا ،گریتن و روپر ،)۱۹۷۷( ۲برای اولینبار در ادبیات اقتصادی مفهوم
۳
فشار بازار ارز را با نگرش پولی تراز پرداختها مطرح کردند .این شاخص را بویر
( ،)۱۹۷8روپر و ترنوفسکی ،4آیشنگرین و همکاران ،)۱۹۹۵( 5ویمارک،)۱۹۹۷( 6
استاوارک ،)۲۰۰۷( ۷و کوماه )۲۰۰۹( 8بسط و گسترش دادهاند .شواهد تجربی بیانگر
این است که فشار بازار ارز ماهیت غیرخطی دارد و تغییرات ذخایر خارجی خود تابعی از
تغییرات نرخ ارز خواهد بود و لذا این رفتار ،الگویی را ترسیم میکند که در آن مقام پولی
در بازار ارز خارجی با خرید و فروش ارز خارجی طبق قانون زیر مداخله میکند:
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()۱

۱۱۱
𝑡𝑥𝑒Δ𝐹𝑅𝑡 = −𝜉Δ

مطابق این قانون ،اگر مقام پولی تغییرات نرخ ارز را بهصورت تقویت (تضعیف) پول
ملی ببیند ،با خرید (فروش) ارز خارجی در بازار ارز خارجی مداخله میکند .البته ،تحت
نظام نرخ ارز کامالً شناور 𝜉 ،دقیقاً برابر با صفر است و فرض میشود که نرخ ارز فقط از
طریق تغییرات در عوامل اقتصادی تغییر میکند.
فشار بازار ارز ( )EMPبهصورت ترکیب تغییرات درصدی نرخ ارز ( 𝑡𝑥𝑒 )Δو درصد
𝑡

میشود:
()۲
که در آن 𝛾  ،کشش

𝑡𝑅𝐹𝐸𝑀𝑃𝑡 = Δ𝑒𝑥𝑡 + 𝛾Δ
𝑡𝑥𝑒∆𝜕
𝑡𝑅𝐹∆𝜕

 −است و میتواند مقادیر ) 𝛾 ∈ [−1,0را اختیار کند .البته،
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این فرمول فقط زمانی بهکار میرود که مقام پولی هیچگونه خنثیسازی روی اثر مداخلٔه
بازار ارز خارجی در پایٔه پولی اعمال نکند.
الیاس سیکلر و عایشهگل آکجا )۲۰۲۰( ۱سیاست پولی را نسبت به فشار بازار ارز در
۲
قالب مدل  VARبرا ی اقتصاد ترکیه ،لیزا گوسمانیتا ،نوری افندی و رودی کورنیاوان
( )۲۰۲۰هدف گذاری تورمی با فرض وجود فشار نرخ ارز برای کشورهای آسهآن با
دادههای تابلویی ۳و سوجین لی و یانگ مین )۲۰۲۰( 4رفتار غیرخطی فشار بازار ارز را
در قالب مدل زنجیرٔه مارکوف برای کرٔه جنوبی بررسی کردهاند .در ایران نیز در خصوص
مداخلٔه بانک مرکزی در بازار ارز و مسئلٔه فشار بازار ارز ،مطالعاتی در دورههای مختلف
زمانی صورت گرفته است که عمدٔه آنها مطالعٔه ویمارک ( )۱۹۹۷و کوماه ( )۲۰۰۹و
روش مورداستفادٔه ایشان را الگوی مطالعٔه خود قرار دادهاند؛ بهعنوان مثال،
طباطبایینسب و افشاری ( )۱۳۹۱با بهرهگیری از روش 3SLS؛ عبادی و جهانگرد
( )۱۳۹۱الگوی مداخله در بازار ارز را از طریق شبیهسازی مونتکارلو؛ هادیان و
اوجیمهر ( )۱۳۹۲و همچنین هادیان و عزیزی ( )۱۳۹۱با بهرهگیری از الگوهای
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𝑟𝑓

تغییرات ذخایر خارجی ( 𝑡𝑟𝑓) نسبت به پایٔه پولی ( 𝑡𝑚) () 𝑡𝑚 (∆ = 𝑡𝑅𝐹 )Δتعریف
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غیرخطی فشار بازار ارز؛ خیابانی و غلجهای ( )۱۳۹۳با استفاده از الگوی مارکوف
سوئیچینگ خودرگرسیون برداری؛ مروستی ،سلمانی ،و همکاران ( )۱۳۹۷با رویکرد
متوسطگیری بیزین؛ و امرالهی بیوکی ،ابطحی ،و حیدری بیوکی ( )۱۳۹۷با بهکارگیری
الگوی خودرگرسیون آستانهای خودمحرک ( ۱)ESTARفشار بازار ارز و رفتار مداخلٔه
بانک مرکزی در بازار ارز ایران را مورد بررسی و محاسبه قرار دادهاند .در این مطالعات،
فشار بازار ارز با روشهای مختلف آماری و طی دورههای زمانی مختلف محاسبه و برآورد
شده است؛ اما در همٔه این مطالعات جنبهها و نتایجی که فشار بازار ارز بر واکنش بانک
مرکزی در سیاستهای پولی نسبت به آن داشته و همچنین آثاری که فشار ارزی در
متغیرهای کالن اقتصادی داشته ،مغفول مانده است .لذا ما در این مطالعه ،تالش
میکنیم با هدف توسعٔه مطالعات پیشین ،تابع سیاست پولی بانک مرکزی را از طریق
حساسیت نسبت به شاخص فشار بازار ارز تنظیم و بررسی کنیم که آیا در صورت بروز
تکانٔه ارزی ،واکنش تابع سیاست پولی دربردارندٔه فشار بازار ارز ،منجر به کاهش
نوسانات متغیرهای اقتصادی خواهد شد.
در پاسخ به این سٔوال ،محاسبٔه فشار بازار ارز و بررسی آثار آن در بستر اقتصاد کالن
نیازمند مدلسازی این مهم با رویکرد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی است ،زیرا
بهدلیل جامعیت مدلسازی و بهینهسازیهای موجود ،واکنش متغیرها را بهخوبی
نمایان میسازد .در این مدل برخالف مدلهای ایستای آماری ،تٔاثیرات همزمان
متغیرها در بازارهای مختلف در تصمیمگیری عامالن اقتصادی اعمال شده و سپس آثار
مداخلٔه ارزی بانک مرکزی در متغیرهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرد .این
رویکرد منجر به شکلگیری تحلیل متناسبتری نسبت به واقعیت موجود خواهد شد.
۲
در این راستا ،میتوان به مطالعات موجود شامل مطالعٔه کالسن و ماورومتیس
( )۲۰۱۹برای یک اقتصاد متعارف و سعادتنژاد و همکاران ( )۱۳۹8برای اقتصاد ایران
اشاره کرد.
در خصوص الگوی مدلسازی تعادل عمومی تصادفی پویا برای یک اقتصاد کوچک
و باز و دارای ابعاد متغیرهای اقتصادی ایران که آثار تکانههای خارجی را مورد ارزیابی
قرار دهد ،میتوان به مطالعٔه سعادتنژاد و همکاران ( ،)۱۳۹8یاوری و همکاران
( ،)۱۳۹۶توکلیان و افضلی ابرقویی ( ،)۱۳۹۵محمدی و میرابیزاده ( ،)۱۳۹۵منظور و
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در بسیاری از کشورها ازجمله ایران ،امکان انعطافپذیری نرخ ارز وجود دارد؛ اما
سیاستگذاران پولی بهدلیل ترس از شناوری ۲با خرید و فروش ذخایر ارزی در بازار ارز

Adolfson, Laseen, Linde & Vill
Fear of Floating
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 ۱ .۲ارتباط فشار بازار ارز و سیاست پولی از طریق مداخلٔه مقام پولی در بازار
ارز
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تقیپور ( ،)۱۳۹۴خیابانی و امیری ( ،)۱۳۹۳و… اشاره کرد .در این مطالعات ،عمدتاً
چهارچوبی مشابه برحسب مطالعٔه آدلسفون و همکاران )۲۰۰۷( ۱برای فرض خانوار،
بنگاه ،دنیای خارج ،دولت و بانک مرکزی ارائه شده است ،درحالیکه سیاست پولی و
ابزارهای مقام پولی برای واکنش به تکانههای اقتصادی دارای جزئیات متفاوتی است.
نکتهای که مناسب است در اینجا به آن اشاره شود این است که تفاوت بارز پژوهش ما
نسبت به مطالعات پیشین در اقتصاد ایران نظیر مطالعٔه سعادتنژاد و همکاران ()۱۳۹8
و سایر مطالعات تعادل عمومی مذکور که حاوی سیاستهای ارزی بوده و همچنین
مطالعٔه هادیان و عزیزی ( ،)۱۳۹۱که مداخلٔه بهینٔه بانک مرکزی را استخراج کردهاند،
از یک طرف مربوط به محاسبٔه فشار بازار ارز بهعنوان یکی از شاخصهای مطرح در
حوزٔه مداخلٔه ارزی است و از طرفی دیگر ،تعبیٔه این شاخص در سیاست پولی کشور با
توجه به ویژگی عدم خنثیسازی مداخله در اقتصاد ایران است .بنابراین ،بهنظر میرسد
با ورود فشار بازار ارز در سیاست پولی بانک مرکزی ،عالوهبراینکه مدل تعادل عمومی
تطابق بیشتری با واقعیت مکانیسمهای اقتصادی کشور دارد ،اثر مداخله با دقت بیشتر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بنابراین در این مقالٔه با لحاظ حساسیت بانک مرکزی نسبت به فشار بازار ارز در تابع
سیاست پولی ،آثار مداخلٔه ارزی در پاسخ به تکانههای خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
بدینمنظور ،الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران مدنظر قرار میگیرد.
ازآنجاییکه تعبیٔه فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی در اقتصاد ایران
بهنوعی برای اولینبار در این مقاله ارائه میشود ،نیاز است که پیش از ورود به الگوی
تعادل عمومی ،پارامتر موردنظر محاسبه و برآورد شود .لذا در ادامه ،ضمن تشریح مبانی
نظری ارتباط فشار بازار ارز و سیاست پولی ،الگوی غیرخطی فشار بازار ارز برآورد شده
است.

۱۱۴

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

دخالت میکنند و مانع از نوسانات قابلمالحظه در این نرخ ،ناشی از تغییرات عرضه و
تقاضا ،میشوند .بنابراین تحت یک رژیم نرخ ارز شناور مدیریتشده EMP ،را بهصورت
تفاوت بین نرخهای رشد عرضه و تقاضای پول داخلی نشان میدهند که در نرخ دادوستد
ارزی مربوط به ذخایر خارجی منعکس میشود .برای توضیح این مطلب ،مدل سادٔه
پولی زیر را براساس مطالعٔه تانر )۲۰۰۱( ۱در نظر میگیریم .از طرف تقاضا ،رشد پایٔه
پولی حقیقی ( 𝑡𝑚) به این صورت است:
𝑡−1

که در آن 𝑡𝑀 پایٔه پول اسمی در زمان  tو 𝑡𝜋 نرخ تورم است .نرخ تورم با تورم جهانی
∗𝑡𝜋 از طریق میزان نرخ ارز اسمی 𝑡𝑥𝑒 و برابری قدرت خرید رابطه دارد (واحد پول رایج
کشور طبق دالر امریکا):
()۴

𝑡𝑧 𝑒𝑥𝑡 = 𝜋𝑡 − 𝜋𝑡∗ +

که در آن 𝑡𝑧 انحراف از برابری قدرت خرید است .در طرف عرضه 𝐹𝑡 ،بیانگر ذخایر
خارجی بانک مرکزی و 𝑡𝐷 بیانگر اعتبارات داخلی است .بنابراین ،رابطٔه زیر را خواهیم
داشت:
()۵
که در آن

𝑡𝛿 = 𝑟𝑡 +
𝑡𝐹∆

𝑀 = 𝑡𝑟 و

𝑡−1

) 𝑡𝐷∆(∆𝐹𝑡 +
𝑀𝑡−1

=

𝑡𝑀∆
𝑀𝑡−1

𝑡𝐷∆

𝑀 = 𝑡𝛿 (این عبارات بهترتیب داللت بر سهم ذخایر خارجی

𝑡−1

𝑡𝑚 𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝑒𝑥𝑡 − 𝑟𝑡 = 𝛿𝑡 −

براساس معادلٔه اخیر ،تفاوت نرخ ارز و تغییرات ذخایر خارجی برابر است با رشد
اعتبارات داخلی ( 𝑡𝛿) و تقاضای پول ( 𝑡𝑚)؛ بنابراین تحت یک رژیم نرخ ارز ثابت = 𝑡𝑥𝑒

Tanner, E.

1
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در پایٔه پولی و سهم اعتبارات داخلی در پایٔه پولی دارند) است .با فرض اینکه برابری
قدرت خرید برقرار بوده و تورم جهانی صفر باشد ( ،)𝜋𝑡∗ = 𝑧𝑡 = 0معادالت ( )۳و ()۴
را در ( )۵جایگذاری کرده و رابطٔه زیر را خواهیم داشت:
()۶
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()۳

𝑡𝜋 −

𝑡𝑀∆

𝑀 = 𝑡𝑚
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 0و در شرایط رژیم نرخ ارز شناور  𝑟𝑡 = 0میباشد و با توجه به اینکه نظام ارزی در
ایران یک سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده است ،بنابراین رابطٔه زیر را داریم:
()۷

𝑡𝑚 𝑒𝑥𝑡 − 𝑟𝑡 = 𝛿𝑡 −

 ۲ .۲محاسبٔه میانگین موزون نرخ ارز اسمی

 ۱در اینجا ،ممکن است برای خواننده نرخ مذکور با نرخ میانگین وزنی ارز محاسبهشدٔه بانک جهانی
( )WDIاختالط ایجاد شود که بهمنظور روشنشدن موضوع ،میتوان اذعان داشت که نرخ موزون ارز
محاسبهشده توسط بانک جهانی مربوط به نرخ ارز مٔوثر در اقتصادهای مختلف است که در آن وزن CPI
لحاظشدٔه خارجی بهجای یک نرخ  CPIکشور امریکا ،موزون شاخص قیمت مصرفی اصلیترین شرکای
تجاری هر کشور بهصورت سهم تجاری دو طرف محاسبه میشود .بنابراین ،با حالتی که ما در اینجا نرخ
موزون ارز (در حالت ارز چندنرخی) را محاسبه میکنیم ،متفاوت است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

با عنایت به وجود فضای چندنرخی در بازار ارز کشور طی سالهای گذشته ،مسلّم است
که درنظرگرفتن یک نرخ ارز ،در پژوهشهای حوزٔه بینالملل برای اقتصاد ایران ،تجزیه
و تحلیل و نتایج تحقیق را دچار انحراف کند .لذا در این مطالعه ،تالش میشود میانگین
وزنی نرخهای عرضٔه (فروش) ارز مختلف بهمنظور تخصیص تقاضای (خرید) ارز در بازار
استخراج شود ۱.بهعبارتی ،میانگین موزون دو نرخ اصلی بازار ارز شامل نرخ رسمی و
غیررسمی (آزاد) برحسب میزان تقاضا محاسبه میشود .وزنهای اختصاصیافته به نرخ
ارز رسمی و بازار آزاد در محاسبات ،براساس سهم کاالهای مختلف وارداتی (سمت
تقاضای ارز) در تخصیص ارز صورت میگیرد.
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براساس معادلٔه فوق ،رابطٔه بین فشار بازار ارز ( 𝑡𝑃𝑀𝐸) و سیاست پولی قابلارزیابی
است 𝛿𝑡 .سهم پایٔه پولی کنترلشده توسط سیاستگذاران پولی را نشان میدهد .اگر
تقاضای واقعی پول ثابت باشد ( EMP ،)𝑚𝑡 = 0و 𝑡𝛿 باید در یک جهت حرکت کنند.
البته ،بانک مرکزی ممکن است برای کنترل 𝑡𝛿 ،نرخهای بهره را کنترل و تنظیم کند.
سیاست پولی انقباضی تفاضل بین نرخ بهرٔه داخلی و خارجی را افزایش خواهد داد،
جریان سرمایه به داخل را ترغیب و تشویق میکند ،و بنابراین 𝑡𝑃𝑀𝐸 را کاهش میدهد.
با توجه به محدودیت جریان سرمایه بین ایران با سایر کشورها ،بخش مٔوثر سیاست
پولی از طریق تفاوتهای نرخ بهرٔه داخلی و خارجی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
قابل ارزیابی نیست و لذا سیاست پولی و فشار بازار ارز را فقط از طریق تغییر اعتبارات
داخلی و ذخایر خارجی میتوان ارزیابی کرد.

۱۱۶

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

در این مطالعه ،ابتدا شاخص فشار بازار ارز برای دادههای فصلی  ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۶محاسبه
شده است .بهمنظور برآورد شاخص فشار بازار ارز به پیروی از کوماه ( )۲۰۰۹و محاسبات
United Nations Statistical Commission
Broad Economic Categories
3 Harmonized Commodity Description & Coding System
 ۴این نرمافزار با هدف تبدیل ( )convertاطالعات  HSکاالهای تجاری به سایر طبقهبندیهای اقتصادی
نظیر (  )BEC ،ISIC ،SITC ،CPCدر وزارت اقتصاد طراحی شده است.
1
2
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 ۳ .۲شناسایی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
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واقعیت ارزی اقتصاد ایران بیانگر این است که در سالهایی که نظام چندگانٔه نرخ
ارز در اقتصاد کشور به اجرا درآمده است ،مسئوالن امر همواره برحسب ضرورت نیاز
کاالها در چرخٔه تولید و بعض ًا مصرف ،نرخ را تعیین کردهاند .بهعبارت دیگر ،پایینترین
نرخ ارز مربوط به بازار رسمی است که به کاالهای اساسی تخصیص مییابد .مصادیق
این کاالها عمدتاً در کمیتهای با عنوان تنظیم بازار تعیین میشود .طی سالهای
گذشته ،مصادیق کاالهای اساسی عمدتاً نهادههای تولید نظیر ذرت دامی ،کنجالٔه
سویا ،الستیک خودروهای سنگین ،مواد اولیه تولید دارو ،خمیر کاغذ و غیره بوده است.
ارز بازار آزاد نیز عمدتاً به کاالهای مصرفی و کاالهای مشابه تولید داخل تخصیص
مییابد .بنابراین با تشخیص نوع کاربری کاالها و اندازهگیری سهم آنها در واردات
کشور ،بهراحتی میتوان وزن موردنیاز متقاضی برای نرخ ارز رسمی و غیررسمی را احصا
کرد .با توجه به منابع اطالعاتی کمیسیون آمار سازمان ملل ،)UNSC( ۱طبقهبندی
برحسب ردههای عمدٔه اقتصادی )BEC( ۲قابلیت تفکیک نوع کاربری کاالها را خواهد
داشت که کاالها را به سه بخش مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای طبقهبندی میکند.
ازآنجاییکه کاالهای تجاری ایران برحسب طبقهبندی نظام هماهنگ تولید و کدگذاری
کاال )HS( ۳تنظیم میشوند ،نیاز است که ضمن تعیین ارتباط بین این دو طبقهبندی،
خروجی کاالهای تجاری برحسب این سه گروه (مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای)
بهدست آید .این مهم در نرمافزار  4 TCCSystemقابلیت دسترسی خواهد داشت.
بنابراین ،سهم واردات کاالهای نهادهای (واسطهای و سرمایهای) از کل واردات و
سهم واردات کاالهای مصرفی از کل واردات بهترتیب بهعنوان وزن نرخ ارز رسمی و وزن
نرخ بازار آزاد در میانگین موزون این نرخ لحاظ شده است که نتایج این محاسبات برای
دادههای فصلی نرخ ارز از سال  ۱۳۷۰تا سال  ۱۳۹۶در پیوست (ب) ارائه شده است.
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صندوق بینالمللی پول ،از جمع وزنی تغییرات نرخ ارز و تغییرات ذخایر خارجی بهصورت
زیر استفاده شده است:
𝑥𝑒𝜎
𝑡𝐹𝑑
𝑓𝜎

()8

𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝑑𝑒𝑥𝑡 −

که در آن 𝑑𝑒𝑥𝑡 ،تغییرات نرخ ارز اسمی 𝑑𝐹𝑡 ،۱تغییرات داراییهای خارجی بانک
𝜎
مرکزی ،و 𝑥𝑒𝜎 وزن ذخایر خارجی در فشار بازار است که از نسبت گشتاور دوم نمونٔه
𝑓

 ۱نرخ ارز اسمی استفادهشده در این رابطه ،میانگین موزون نرخ ارز رسمی و غیررسمی دالر است که در
پیوست (ب) ارائه شده است.
2 Threshold
 ۳اندازٔه آستانٔه محاسبهشده براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول است که برابر با دو انحراف معیار
بیشتر و کمتر از میانگین فشار بازار ارز بهصورت (𝜎 )𝜇 ± 2است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

شکل  .۲محاسبٔه فشار بازار ارز
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مربوط به تغییرات نرخ ارز تقسیم بر گشتاور دوم نمونٔه مربوط به تغییرات داراییهای
خارجی حاصل شده است .نتایج بهدستآمده (که در شکل  ۲ترسیم شده است) نشان
۲
میدهد که شاخص  EMPدر برخی سالهای دو دهٔه  ۱۳۷۰و  ۱۳8۰از مقادیر آستانه
فراتر رفته و حالت بحرانی به خود گرفته است ۳.فشار بازار ارز طی دورٔه موردنظر مقادیر
مثبت یا منفی دارد .شایان توجه است که در مطالعٔه کوماه ( )۲۰۰۹شاخص EMP
دارای سه حالت فشار افزایش ارزش پول ملی ،فشار کاهش ارزش پول ملی ،و حرکت
طبیعی نرخ ارز بوده که بهنظر میرسد در ایران نیز تغییرات حالت (رژیم) فشار بازار ارز
مشاهده میشود (خارجشدن اندازٔه فشار بازار ارز از حد آستانهای خود در شکل  )۲و
رفتاری غیرخطی برای فشار بازار ارز در اقتصاد ایران قابلتصور است.

۱۱8

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

منبع :محاسبات تحقیق

ازآنجاییکه هدف اصلی این مطالعه مدلسازی فشار بازار ارز در سیاست پولی است،
لذا پیش از ورود به مباحث تعادل عمومی ،الزم است بهمنظور تجزیه و تحلیل رفتار این
متغیر در برابر سیاستهای پولی ،از الگوهای غیرخطی خانوادٔه خودرگرسیون انتقال
مالیم STR ۱برای مشاهدٔه واقعیت موجود در اقتصاد ایران استفاده کرد؛ که در ادامه،
ضمن معرفی مفاهیم این الگو ،برآورد رفتار غیرخطی فشار بازار ارز ارائه خواهد شد.

الگوی خودرگرسیون آستانهای )TR( ۲که تیسی )۱۹8۹( ۳معرفی کرد ،الگوی
خودرگرسیون آستانهای با انتقال مالیم ( )STRکه لوککنون و همکاران )۱۹88( 4ارائه
کردند ،و الگوی چرخش مارکوف 5که هامیلتون )۱۹8۹( 6معرفی کرده است ،از
معروفترین الگوهای غیرخطیاند که دربرگیرندٔه تغییر رژیم است .الگوهای
خودرگرسیون آستانهای و چرخش مارکوف انتقال ناگهانی بین رژیمها را مشخص
میکنند ،درحالیکه پویاییهای الگوی  STRباعث انتقال مالیم بین دو رژیم میگردد
(کیم و باتاچاریا ،۲۰۰۹ ،۷ص.)۴۴۶ .
مدل  STRیک مدل سری زمانی غیرخطی است که میتوان آن را شکل توسعهیافته
از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت 8تلقی کرد .این مدل در حالت کلی بهصورت زیر معرفی
میشود:

2
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Smooth Transition Autoregressive Model
Threshold Autoregressive Model
3 Tsay
4 Luukkonen et al.
5 Markov Switching Model
6 Hamilton
7 Kim and Bhattacharya
8 Switching Regression
1
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 ۴ .۲الگوی خودرگرسیون با انتقال مالیم فشار بازار ارز در برابر سیاست پولی
(مداخلٔه بانک مرکزی)

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

()۹
()۱۰

۱۱۹

𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝜋 ′ 𝑤𝑡 + (𝜃 ′ 𝑤𝑡 )𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾, 𝑐) +
) 𝑝𝑤𝑡 = (1, 𝑦𝑡−1 , … , 𝑦𝑡−𝑝 , 𝑥𝑡−1 , … , 𝑥𝑡−

()۱۱

𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾, 𝑐) = {1 + exp[−𝛾 ∏𝐽𝑗=1(𝑠𝑡 − 𝑐𝑡 )]}−1 , 𝛾 > 0

)(LSTR1
در تخمیییییین الگیییییو ،معمیییییوالً دو حالیییییت  (LSTR1) j=1و
 j=2در نظییییییییییر گرفتییییییییییه میشییییییییییود .در حالییییییییییت  ،j=1پارامترهییییییییییای 𝜋 +
)𝑐  𝜃𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾,بهصییییییییییییورت یکنییییییییییییوا 6از 𝑡𝑠  ،بییییییییییییین 𝜋 و 𝜃  𝜋 +تغییییییییییییییر
مییابنییییییییید .در حالییییییییییت  ،j=2پارامترهیییییییییای )𝑐  𝜋 + 𝜃𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾,بهصییییییییییورت
متقییییییارن ۷حییییییول مقییییییدار میییییییانی

𝑐1 +𝑐2
2
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𝑡𝑦  :متغیر درونزا 𝑥𝑡 ،متغیر برونزا 𝜃 ،و 𝜋 بردار پارامترها 𝑠𝑡 ،متغیر انتقال ۱است
که تغییرات آن باعث تغییر ضریب متغیرهای برآوردگر میشود .این متغیر میتواند وقفٔه
متغیر درونزا و یا ازجمله متغیرهای برونزا باشد؛ همچنین ،میتواند متغیر سومی
خارج از این چهارچوب همانند متغیر روند باشد.
تابع )𝑐  ،𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾,تابع انتقال ۲نامیده میشود که مقدار آن میتواند بین صفر و یک
باشد .برایناساس ،ضرایب مدل  STRبین 𝜋 و 𝜃  𝜋 +در نوسان خواهد بود .تابع
انتقال شامل پارامترها شیب 𝛾 ۳و پارامتر موقعیت 𝑐 4است .پارامتر شیب سرعت انتقال
را بین دو الگوی حدی مشخص میکند و پارامتر موقعیت تعیینکنندٔه حد آستانه بین
این رژیمهاست .مقدار متغیر انتقال و مقدار تابع انتقال متناظر با آن )  ،𝐹(.تعیینکنندٔه
الگوی حاکم در هر دورٔه  tخواهد بود .در ادبیات موجود ،فرم تابعی معمول که برای
تابع انتقال در نظر گرفته شده است ،بهصورت لجستیک 5میباشد .برایناساس ،فرم
تابع انتقال بهصورت زیر تعریف میشود:

تغییییییییر مییابیییییید .در مییییییورد مییییییدل

Transition Variable
Transition Function
3 Slope Parameter
4 Location Parameter
5 Logistic
6 Monotonic Function
7 Symmetric
1
2
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 LSTR2در صییییییییورت برابییییییییری دو مقییییییییدار موجییییییییود بییییییییرای پارامترهییییییییای

۱۲۰

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

موقعیییییییت (  ،)𝑐1 = 𝑐2تییییییابع انتقییییییال حالییییییت نمییییییایی دارد و بییییییه آن تییییییابع
خودرگرسیییییییییون انتقیییییییییال مالیییییییییم نمیییییییییایی )ESTR( ۱گفتییییییییه میشیییییییییود
(تراسویرتا.)۱۹۹8 ،
در این مقاله ،مدل فشار بازار ارز در چهارچوب این روش و براساس تابع حداکثر
درستنمایی شرطی ۲و توسط الگوریتم نیتون-رافسون ۳برآورد میگردد .مدل فشار
بازار ارز در چهارچوب این روش بهصورت زیر تصریح میشود:

که در آن 𝑒𝑚𝑝𝑡 ،فشار بازار ارز و 𝑡𝑏𝑚 تغییرات پایٔه پولی است .در این رابطه ،پارامتر
شیب 𝛾 سرعت انتقال رژیم  ۱به  ۲را نشان میدهد .نتایج حاصل از این برآورد ،به شرح
4
ذیل است:
()۱۴

𝑒𝑚𝑝𝑡 = 7.9𝑐𝑜𝑛𝑠 + 1.02𝑒𝑚𝑝𝑡−1 − 0.3𝑒𝑚𝑝𝑡−2 − 0.7∆𝑚𝑏𝑡 −
2
𝑡𝑢 𝑒 [−1.15(𝑒𝑚𝑝𝑡−1 +158.3) ] +

نتایج حاکی از این است که تغییرات حجم پول در دورٔه مورد بررسی با فشار بازار ارز
رابطٔه معکوس و معناداری داشته است .همانطور که در قسمت قبل نیز تشریح شد،
یکی از محاسن مهم روش رگرسیون انتقال مالیم درنظرگرفتن این تغییر ضرایب در الگو،
براساس شرایط حاکم بر آن است.
بنابراین ،میتوان مانند مطالعٔه کوماه ( )۲۰۰۹بیان داشت که تغییرات ذخایر
خارجی خود تابعی از تغییرات نرخ ارز است؛ بهطوریکه مقام پولی در بازار ارز خارجی با
خرید و فروش ارز خارجی طبق قانون زیر مداخله میکند:

2
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Exponential Smooth Transition Regression
Conditional Maximum Likelihood Function
3 Newton-Raphson Method
 ۶خوانندگان عالقهمند به محاسبٔه جزئیات آماری الگوی غیرخطی فشار بازار ارز ،میتوانند از طریق ایمیل
نویسندگان ،محاسبات مربوطه را درخواست كنند.
1
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()۱۲
()۱۳

𝑡𝑢 𝑒𝑚𝑝𝑡 = 𝜋 ′ 𝑤𝑡 + (𝜃 ′ 𝑤𝑡 )𝐹(𝑠𝑡 , 𝛾, 𝑐) +
) 𝑡𝑏𝑚( = 𝑡𝑤

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

()۱۵

۱۲۱
𝑡𝑥𝑒Δ𝐹𝑡 = −𝜉Δ

که در آن 𝜉 ،پارامتر دخالت مقام پولی در بازار ارز را نشان میدهد .بهعبارت دیگر،
مطابق این قانون اگر مقام پولی تغییرات نرخ ارز را بهصورت تقویت (تضعیف) پول ملی
ببیند ،با خرید (فروش) ارز ،در بازار مداخله میکند .پارامتر مداخلٔه ارزی بانک مرکزی
در نظامهای ارزی مختلف متغیر خواهد بود .فشار بازار ارز در این مطالعه براساس رابطٔه
بین مداخلٔه بانک مرکزی و حرکت ارز بهصورت زیر احصا شده است:

در معادله اخیر )𝜉 ( ،درجٔه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز است .با توجه به اینکه
این پارامتر خود یک پارامتر سیاستی و برحسب درجٔه حساسیت بانک مرکزی نسبت به
تغییرات نرخ ارز بهدست میآید و میتواند ارقام مختلفی داشته باشد ،با توجه به برآورد
الگوی غیرخطی فشار بازار ارز و سیاست پولی بانک مرکزی در رابطٔه ( ،)۱۴بهنظر
میرسد در دورٔه مورد بررسی (دادههای فصلی سال  ۱۳۷۰تا  )۱۳۹۶برای عملکرد بانک
مرکزی ایران در این خصوص رقمی برابر با منفی  ۰٫۷درصد برآورد شده است.
( 𝜂) کشش نرخ ارز نسبت به ذخایر خارجی را در معادلٔه فشار بازار ارز نشان میدهد
که در آن با توجه به مطالعٔه کوماه ( )۲۰۰۹و سایر مطالعات تجربی ) η ∈ [−1,0بیان
شده و ما نیز در این پژوهش براساس رابطٔه ( )8این رابطه را که بهعنوان کشش تغییرات
نرخ ارز نسبت به تغییرات ذخایر خارجی معرفی میشود ،بهمنظور محاسبٔه فشار بازار
ارز در رویکرد الگو-مستقل ،رقمی در حدود  -۰٫۵۷محاسبه کردهایم.
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()۱۶

𝑡𝑥𝑒𝐸𝑀𝑃𝑡 = Δ𝑒𝑥𝑡 + 𝜂Δ𝐹𝑡 → 𝐸𝑀𝑃𝑡 = (1 − 𝜂𝜉)Δ

 ۳مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
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در این بخش ،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEاقتصاد باز بر پایٔه
آموزههای اقتصاد کینزین جدید برای اقتصاد ایران با فرض وجود چسبندگی در قیمتها
و دستمزد ارائه میشود .این مدل شامل بخش خانوار ،بخش بنگاههای تولیدکنندٔه
کاالهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمتگذاری با لحاظ چسبندگی قیمت
کالوو ( ،)۱۹8۳تولیدکنندگان کاالهای سرمایهای ،صادرکنندگان و واردکنندگان ،دولت
بهعنوان بخش مالی ،و بانک مرکزی بهعنوان نهاد پولی و بخش خارجی خواهد بود .در
این مقاله ،مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی براساس چهارچوب معادالت

۱۲۲

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

آدلسفون و همکاران ( ،)۲۰۰۷گلین و کولیکو )۲۰۰۹( ۱اقتباس شده است ۲.هدف اصلی
این مقاله شناسایی سیاست مقام پولی با لحاظ حساسیت تابع سیاستگذاری نسبت به
فشار بازار ارز است؛ موضوعی که مقامات پولی در عمل بیشتر از مباحث نظری بر آن
تٔاکید داشتهاند.

 ۱ .۳بخش خانوار

+

𝑙𝜎1+

1

) 𝑡𝑖𝐿( 𝜎− 1+

𝑐𝜎1−

𝑙

()۱۷

1

𝑖
𝑡
∞∑ 𝑡𝐸
) 𝑡=0 𝛽 (1−𝜎 (𝐶𝑡 − ℎ𝐶𝑡−1
𝑐
𝑀𝜎1−
𝑖𝑡𝑀
𝐶𝑡𝑃

)

) (

1
𝑀𝜎1−

Gelain & Kulikov
 ۲اغلب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز برای ایران نظیر مطالعٔه سعادتنژاد و همکاران
( ،)۱۳۹8یاوری و همکاران ( ،)۱۳۹۶توکلیان و افضلی ابرقویی ( ،)۱۳۹۵محمدی و میرابیزاده (،)۱۳۹۵
و منظور و تقیپور ( )۱۳۹۴از این الگو بهره گرفتهاند.
 ۱کشش جانشینی بیندورهای مصرف در واقع کشش نرخ رشد مصرف نسبت به رشد مطلوبیت نهایی
مصرف را نشان میدهد که با درصد تغییر در رشد مصرف نسبت به افزایش درصدی در نرخ بهرٔه واقعی
1

1

معادل است .بهعبارتی𝜎𝑐 ،

=

𝑐𝑡+1
)
𝑡𝑐
𝑐( 𝑢′
)
) 𝜕𝐿𝑛( ′ 𝑡+1
)𝑡𝑐( 𝑢

(𝑛𝐿𝜕

=

𝑐𝑡+1
)
𝑡𝑐

(𝑛𝐿𝜕

𝑟𝜕
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در این رابطه β ،عامل تنزیل زمانی است .خانوار از مصرف کاالها ( 𝑖𝑡𝐶) و نگهداری
ماندههای حقیقی پول ( 𝑖𝑡𝑀) مطلوبیت کسب میکند و با ارائٔه کار بیشتر ( 𝑡𝑖𝐿) از
مطلوبیتش کاسته میشود ،زیرا فراغت وی کاهش مییابد h .بیانگر آن است که
مصرف کننده تا چه میزانی تمایل دارد سطح مصرف خود را نسبت به متوسط مصرف
سرانٔه دورٔه گذشته هموار کند ۳.پارامتر 𝑙𝜎 بیانگر عکس کشش عرضٔه نیروی کار نسبت
به دستمزد واقعی و 𝑀𝜎 عکس کشش ماندٔه حقیقی پول در گردش در دست اشخاص
نسبت به نرخ بهره را نشان میدهد.
𝑖
در معادلٔه ( ،)۱۷کاالهای مصرفی ( 𝑡𝐶) از ترکیب تعداد زیادی کاالی مصرفی
متفاوت تشکیل شده است که توسط تولیدکنندگان داخلی و واردات تٔامین میشود .این
کاالهای مصرفی از طریق جمعگر دیگسیت-استیگلیتز ( )CESبا اقتباس از مطالعه
گلین و کولیکو ( )۲۰۰۹با هم ترکیب میشوند .بهعبارتی:
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ارزش حال مطلوبیتی که خانوار نماینده در طول دوران زندگی خود بهدست میآورد،
بهشکل زیر است:

۱۲۳

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...
𝑐𝜂 𝜂𝑐 −1
𝜂𝑐 𝜂𝑐 −1

()۱8

1

) 𝐹𝑡𝐶( 𝑐𝜂) 𝑐𝛼( +

]

1

𝜂𝑐 −1
𝑐𝜂

) 𝐻𝑡𝐶( 𝑐𝜂) 𝑐𝛼 𝐶𝑡 = [(1 −

که در آن 𝐶𝑡𝐻 ،مصرف کاالهای داخلی و 𝐹𝑡𝐶 مصرف کاالهای خارجی (وارداتی) است.
همچنین 𝛼𝑐 ،سهم واردات در مصرف کل و 𝑐𝜂 کشش جانشینی بین کاالهای مصرف
داخل و وارداتی است.
خانوارها هزینٔه خرید سطح ترکیبی ( 𝑡𝐶) را حداقل میکنند که نتایج ذیل حاصل
میشود:
()۱۹

𝑡

()۲۰

𝑐𝑃𝐹,

𝑡𝐶 𝐶𝜂𝐶𝑡𝐹 = (𝛼𝑐 ) ( 𝑃𝑡 𝑐 )−
𝑡

که در آن 𝑃𝑡𝐻 ،شاخص قیمت کاالهای داخلی و 𝑐 𝑃𝑡𝐹,شاخص قیمت کاالهای مصرفی
وارداتی و 𝐶𝑡𝑃 شاخص قیمت  CPIاست .با جایگزینی روابط باال در سبد مصرفی کاالهای
وارداتی و تولید داخلی ،بهترتیب روابط بین شاخص کل قیمت مصرفکننده 𝐶𝑡𝑃 با
اجزای آن بهدست میآید؛ بهعبارتی:
1

()۲۱

𝑐𝜂𝑃𝑡𝐶 = [(1 − 𝛼𝑐 ) (𝑃𝑡𝐻 )1−𝜂𝑐 + (𝛼𝑐 )(𝑃𝑡𝐹 )1−𝜂𝑐 ]1−

قید بودجٔه بیندورهای خانوار بهصورت رابطٔه ( )۲۲است:
()۲۲

𝑖𝑡𝑇 −

𝑖
𝑚𝑡−1
𝑐𝑡𝜋

+ 𝑦𝑡𝑖 +

𝑖
𝑏𝑡−1
𝑐𝑡𝜋

) 𝑛
+ 𝑏𝑡𝑖 + 𝑚𝑡𝑖 = (1 + 𝑟𝑡−1

𝑖 𝐼𝑡𝑃
𝐼
𝑡 𝑐𝑡𝑃
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𝐻𝑃

𝑡𝐶 𝐶𝜂𝐶𝑡𝐻 = (1 − 𝛼𝑐 ) ( 𝑃𝑡𝑐 )−

𝑐𝑡𝑖 +

𝑖𝑌

که در آن 𝑛𝑡𝑟 بازدهی اوراق مشارکت ( 𝑖𝑡𝑏) 𝑦𝑡𝑖 ،درآمد خانوار (𝑐𝑡𝑃) 𝑇 𝑖 ،خالص مالیاتها،
𝑡

=

تعریف

میشود .خانوار ثروت مالی خودش را بهصورت پول نقد 𝑖𝑡𝑀 و اوراق مشارکت 𝑖𝑡𝐵
نگهداری میکند 𝑦𝑡𝑖 .بیانگر درآمد خانوار است که بهصورت زیر تعریف میشود:
()۲۳

𝑖
𝑖
𝑌𝑡𝑖 = 𝑊𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡 + 𝑅𝑡𝑘 𝑧𝑡𝑖 𝐾𝑡−1
− 𝜓(𝑧𝑡𝑖 )𝐾𝑡−1
𝑖𝑡𝑣𝑖𝑑 +

درآمد کل خانوارها از محل دستمزد نیروی کار ( 𝑡𝑖𝐿 𝑖𝑡𝑊) ،اجارٔه سرمایه
𝑛𝑖.
 )𝑅𝑡𝑘 𝑧𝑡𝑖 𝐾𝑡−1منهای هزینههای مربوط به تغییرات در نرخ بهرهبرداری از ظرفیت
(

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

𝑐𝑡𝜋 تورم شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIاست ،که بهصورت

𝑐𝑡𝑃
𝑐
𝑃𝑡−1

𝑐𝑡𝜋

۱۲۴

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

𝑖
 ۱)𝜓(𝑧𝑡𝑖 )𝐾𝑡−1و سودهای تقسیمشدٔه بنگاههای تولیدکنندٔه کاالهای
سرمایه (
𝑖
واسطهای ( 𝑡𝑣𝑖𝑑) بهدست میآید .فرایند انباشت سرمایه نیز از طریق معادلٔه زیر انجام
میشود:
𝑡𝐼
𝐼𝑡𝜀 𝑡𝐼])
𝐼𝑡−1

()۲۴

( 𝑆 𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 + [1 −

()۲۵

𝐼𝜂
𝜂𝐼−1 𝜂 −1
𝐼
𝐼𝜂

]

1
𝐼𝜂

) 𝐹𝑡𝐼( ) 𝐼𝛼( +

𝜂𝐼−1
𝐼𝜂

1
𝐼𝜂

) 𝐻𝑡𝐼( ) 𝐼𝛼 𝐼𝑡 = [(1 −

که در آن 𝐼𝑡𝐻 ،سرمایهگذاری داخلی 𝐼𝑡𝐹 ،کاالهای سرمایهگذاری وارداتی 𝛼𝐼 ،سهم
واردات کاالهای نهادهای از کل سرمایهگذاری و 𝐼𝜂 کشش جانشینی بین کاالهای
سرمایهگذاری داخلی و خارجی (وارداتی) است.
()۲۶
()۲۷

𝐻𝑃

𝑡𝐼 𝐼𝜂𝐼𝑡𝐻 = (1 − 𝛼𝐼 ) ( 𝑃𝑡𝐼 )−
𝑡

𝑡𝐼 𝐼𝜂)−

𝐼𝑃𝑡𝐹.
𝐼𝑡𝑃
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در این معادله 𝛿 ،نرخ استهالک سرمایه 𝐼𝑡 ،سرمایهگذاری ناخالص بخش خصوصی،
و ) S(.تابع هزینٔه تعدیل سرمایهگذاری ۲است 𝜀𝑡𝐼 .بیانگر تکانٔه مربوط به تابع هزینٔه
سرمایهگذاری است که تغییرات برونزا در کارایی نهایی تبدیل کاالی نهایی به سرمایٔه
فیزیکی را بیان میکند.
فرض میشود که کل سرمایهگذاری از جمع  CESسرمایهگذاری داخلی و کاالهای
سرمایهای و نهادهای وارداتی تشکیل شده است:

( ) 𝐼𝛼( = 𝐹𝑡𝐼

 ۱هزینٔه بهرهبرداری از سرمایه بیانگر آن بخشی از سرمایه است که در جریان بهرهبرداری کنار میرود.
۲کیدلند و پرسکات ( )۱۹8۲در مقالٔه خود با عنوان «زمان ساخت و نوسانات کالن» به این نکته اشاره
دارند که تبدیل سرمایهگذاری به سرمایه فرایند زمانبر و پرهزینه است.
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که در آن 𝑃𝑡𝐻 ،و 𝐹𝑡𝑃 شاخص قیمت داخلی و شاخص قیمت کاالهای سرمایهگذاری
وارداتی است .با جایگزینی روابط در یکدیگر ،معادلٔه زیر که بیانگر رابطٔه بین شاخص
قیمت کل سرمایهگذاری با شاخص قیمت سرمایهگذاری داخلی و خارجی است ،حاصل
خواهد شد:

۱۲۵

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

()۲8

1

𝐼𝜂𝑃𝑡𝐼 = [(1 − 𝛼𝐼 ) (𝑃𝑡𝐻 )1−𝜂𝐼 + (𝛼𝐼 )(𝑃𝑡𝐹 )1−𝜂𝐼 ]1−

()۲۹


1

} 𝐶𝜋 ) 𝑛𝑡𝑟 = 𝛽 𝐸𝑡 {(1 +
𝑡+1

𝛽

𝐶𝜎𝜀𝑡 (𝐶𝑡 −ℎ𝐶𝑡−1 )−

𝛽
𝐶𝜎𝜀𝑡+1 (𝐶𝑡+1 −ℎ𝐶𝑡 )−

𝑡𝐸

𝜎

ماندٔه حقیقی پول نیز با مصرف رابطٔه مثبت دارد و کشش آن برابر 𝐶 𝜎 است؛ ولی
𝑚

با نرخ سود (بهره) رابطٔه منفی دارد و بهصورت رابطٔه ( )۳۰ارائه میشود:

()۳۰

𝑛𝑡𝑟
𝑛𝑡𝑟1+

𝐶𝜎= (𝐶𝑡 − ℎ𝐶𝑡−1 )−

𝑀𝜎−

𝑡𝑚 𝑚𝑡𝜀

مسیر بهینٔه سرمایهگذاری نیز با عنوان اولر سرمایهگذاری براساس معادلٔه ()۳۱
بیان میشود:
()۳۱

}])𝛿 − 𝜓(𝑧𝑡+1 ) + 𝑞𝑡+1 (1 −

𝜆𝑡+1
𝑘
[ 𝑧𝑡+1 𝑅𝑡+1
𝑡𝜆

{ 𝑡𝐸𝛽 = 𝑡𝑞

Smets & Wouters
Christiano, Erceg, & Kollmann

1
2
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برای تصمیم خانوار برای عرضٔه نیروی کار و معادلٔه دستمزد با توجه به مطالعٔه
اسمتز و وترز )۲۰۰۲( ۱و کریستیانو و همکاران ( )۲۰۰۵فرض میکنیم هر خانوار یک
عرضهکنندٔه رقابت انحصاری خدمات نیروی کار متمایز بهدلیل نوع تخصص و
مهارتهای متفاوت است ۲.احتمال اینکه خانوار دستمزد اسمیاش را بهصورت بهینه
تعیین کند برابر با ( 𝑤𝜃 )1-است .ولی خانوارهایی که فرصت تعیین دستمزد بهینه را
ندارند ،دستمزدشان را براساس قیمتهای گذشته و بهصورت زیر تعیین میکنند
(اسمتز و وترز:)۲۰۰۲ ،
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مسئلٔه نهایی خانوار حداکثرسازی مطلوبیت نسبت به قید بودجه است .در فرایند
بهینهیابی خانوار ،میزان مصرف ،عرضٔه نیروی کار ،موجودی سرمایه ،سرمایهگذاری،
میزان بهرهبرداری از سرمایه ،و تقاضای پول بهصورت زیر استخراج میشود:
 تخصیص بهینٔه مصرف بیندورهای خانوار بهصورت اولر مصرف در رابطٔه ()۲۹
بوده و این رابطه نشان میدهد که خانوارها با توجه به نرخ تنزیل و نرخ سود این
تخصیص را انجام میدهند.

۱۲۶

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

()۳۲

𝑡𝑊 𝑤𝜏) 𝐶𝑡𝜋( = 𝑊𝑡+1

که در آن 𝑤𝜏 درجٔه شاخصبندی دستمزد است .درصدی از خانوار که فرصت تعدیل
بهینٔه دستمزد خود را ندارند ،براساس رابطٔه ( ،)۳۲دستمزدشان را شاخصبندی
میکنند تا اینکه در دورههای آتی فرصت تعدیل بهینه داشته باشند .شاخصبندی کلی
دستمزد بهصورت رابطٔه زیر است:
()۳۳

𝑤) 𝑤𝜃 + (1 −
𝑡̅

=

𝑡𝑊

فرایند تعدیل بهینٔه دستمزد حقیقی بهصورت زیر بهدست میآید:
𝛽

𝑐 𝑤𝜏𝛽1+
𝑤𝜏
𝑐
𝛽𝜋̂𝑡 + 1+
𝜋̂𝑡−1
−
𝛽1+
𝑐𝜎
𝑤̂𝜆 (𝑐̂ − ℎ𝑐̂𝑡−1 ) − 𝜀̂𝑡𝑙 −
()۳۴
] 𝑡
𝑡 1−ℎ

𝛽

1

𝑐
𝑤
𝑤 𝑡𝐸 𝛽̂ 𝑡 = 1+
𝑤 𝛽̂ 𝑡+1 + 1+
̂ 𝑡−1 + 1+𝛽 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+1
+

− 𝜎𝑙 𝑙̂𝑡 −

) 𝑤𝜃1 (1−𝜃𝑤 𝛽)(1−
𝑤[
𝑡̂
) 𝜎 𝑤̅𝜆1+𝛽 𝜃 (1+1+
𝑙

𝑤̅
𝜆

𝑤

که در آن 𝐶𝑡𝜋 نرخ تورم شاخص مصرفکننده است که براساس ترکیب قیمت محصول
تولیدات داخلی و وارداتی بهدست میآید ،که لگاریتم خطی آن بهصورت زیر است:
= 𝑐, 𝛾𝑡𝐹,

()۳۵

𝐻𝑡𝑃
𝑐𝑡𝑃

= 𝑐𝜋̂𝑡𝑐 = 𝛼𝑐 (𝛾̅ 𝐻,𝑐 )1−𝜂𝐶 𝜋̂𝑡𝐻 + (1 − 𝛼𝑐 )(𝛾̅ 𝐹,𝑐 )1−𝜂𝐶 𝜋̂𝑡𝐹,𝐶 𝛾𝑡𝐻,
𝑐𝑃𝑡𝐹,
𝑐𝑡𝑃
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−1
𝑤𝜆
𝑡

−1

𝑤
𝑡𝜆] 𝑤𝜏) 𝐶𝑡𝜋( (𝜃𝑤 ) [𝑊𝑡−1

−1
𝑤𝜆
𝑡

که در آن 𝜋̂𝑡𝐻 ،و 𝐶 𝜋̂𝑡𝐹,بهترتیب تورم تولیدات داخلی و تورم وارداتی است که فرایند آنها
در بخش تولید ارائه میشود.

چهار نوع بنگاه مفروض است :دو نوع بنگاه تولیدی داخلی و دو نوع بنگاه مبادلهکننده
با خارج از کشور .بنگاههای تولیدی داخلی شامل بنگاه تولیدکنندٔه کاالهای واسطهای
و بنگاه تولیدکنندٔه کاالهای نهایی است.
 بنگاه تولیدکنندٔه کاالی نهایی نیز با ترکیب محصوالت مختلف واسطهای ،در نقش
یک بنگاه جمعگر ظاهر میشود و محصول نهایی تولیدشده را در بازار محصوالت
نهایی داخل عرضه میکند .فنّاوری تولید این دسته از بنگاهها براساس یک جمعگر
دیکسیت-استیگلیتز بهشکل زیر است:
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 ۲ .۳بنگاه

۱۲۷

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...
1

𝑝
𝑝
1
𝑗
𝑡𝜆[∫0 (𝑌𝑡 )1+𝜆𝑡 𝑑𝑗]1+

()۳۶
𝑗

= 𝑡𝑌

𝑝

که در آن 𝑌𝑡 ،تولید بنگاه jام 𝑌𝑡 ،کل تولید ،و 𝑡𝜆 بهعنوان تکانٔه مارکآپ قیمت که در
طول زمان متغیری ماناست و بهشکل تکانٔه فشار هزینه در معادلٔه تورم تفسیر میشود.
 بنگاه واسطهای نهادههای تولید شامل نیروی کار و سرمایه را در بازار نهادهها
تقاضا کرده و محصول خود را به بنگاههای تولیدکنندٔه کاالهای نهایی عرضه
𝑗

𝑗

()۳۷

≥Φ
<Φ

𝛼𝑗 1−

= 𝑡𝑌

𝛼

𝑗 𝑗

𝛼

𝑗 𝑗

𝑗

) 𝑡𝐿( ) if 𝐴𝑡 (𝑧𝑡 𝑘𝑡−1

𝛼𝑗 1−
) 𝑡𝐿(

𝑗 𝑗

𝐴𝑡 (𝑧𝑡 𝑘𝑡−1 )𝛼 (𝐿𝑡 )1−𝛼 − Φ
0

) if 𝐴𝑡 (𝑧𝑡 𝑘𝑡−1

{

 Φهزینٔه ثابت بنگاه بوده و ورود و خروج بنگاه به و از صنعت را براساس آن تعیین
میشود ،بهطوریکه  Φدر این رابطه تضمینکنندٔه سود صفر در شرایط باثبات است.
𝑡𝐴 فرایند تکانٔه فنّاوری مانای ) AR(1را نشان میدهد.
از طریق رفتار بهینهسازی بنگاه واسطهای با فرض اینکه در هر دوره تنها بخشی از
بنگاهها قدرت تنظیم قیمتهای بهینه را داشته و مابقی بنگاهها قیمتهای خود را با
استفاده از نرخ تورم گذشته شاخصبندی میکنند ،میتوان شاخص قیمت را مطابق با
متوسط وزنی زیر احصا نمود:
−1

()۳8

𝑃 𝑡𝑝𝑜
𝑡𝜆 𝑡𝑃)θ

−1

+ (1 −

𝑃
𝑗
𝑡𝜆] 𝜃[(𝜋𝑡𝐻 )𝜏𝐻 𝑃𝑡−1
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میکند .بنگاه jام 𝑌𝑡 ،را براساس تابع تولید کاب-داگالس زیر تولید میکند
(کریستیانو ،اچینبوم ،و ایوانز:)۲۰۰۵ ،۱

−1

=

𝑃
𝑡𝜆 𝐻𝑡𝑃

Christiano, Eichenbaum, & Evans

1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

در نهایت ،لگاریتم خطیشدٔه منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی نرخ تورم داخلی که
خود نمایانگر عرضٔه داخلی کل اقتصاد نیز است ،براساس معادلٔه ( )۳۹بهصورت زیر
استخراج میشود:

۱۲8

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

()۳۹


𝑝

𝑐𝑚
𝑡̂𝜆 ̂ 𝑡 +

)𝜃(1−𝜃𝛽)(1−
𝜃

1

𝜋

𝛽

𝜏

𝜋
𝐻
𝐻
𝜋̂𝑡𝐻 = 1+𝛽𝜏 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+1
𝜏𝛽+ 1+
𝜋̂𝑡−1
𝜏𝛽+ 1+
𝜋

𝜋

بنگاه وارداتی دو نوع کاالهای مصرفی و نهادهای را از دنیای خارج وارد و در بازار
محصوالت عرضه میکند .رابطٔه پویایی نرخ تورم واردات کاالهای مصرفی و
نهادهای بهشکل لگاریتم خطی بهصورت زیر استخراج شده است:
+

𝐼+ 𝜆𝐹.
()۴۱
𝑡

1
) 𝐼(1−𝜃𝐹.𝐼 )(1−β𝜃𝐹.
𝑐𝑚
𝐼̂ 𝑡𝐹.
𝐼1+𝛽𝜏𝐹.
𝐼𝜃𝐹.

𝑐𝐹.

+

𝐼𝜏𝐹.
𝐼𝜋̂ 𝐹.
1+𝛽𝜏𝐹.𝐼 𝑡−1

+

𝑐𝐹.

𝛽
𝐼1+𝛽𝜏𝐹.

=

𝐶𝜆𝐹.
𝑡
𝐼𝜋̂𝑡𝐹.

هزینٔه نهایی کاالهای وارداتی مصرفی ( 𝐶 )𝑚𝑐𝑡𝐹.است که بهصورت زیر محاسبه
𝑓𝑟𝑡

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

𝑐𝑚 این عبارت بیانگر میزان انحراف قیمت
میشود 𝐶̂ 𝑡𝐹.𝐶 = 𝑒̂ + 𝑝̂ 𝑡∗ + 𝜏𝑡 − 𝑝̂ 𝑡𝐹.
جهانی کاالهای وارداتی از قیمت آن در بازار داخلی و معیاری برای انحراف از قیمت واحد است
که در ادبیات بهعنوان شکاف قانون قیمت واحد تعبیر میشود .هزینٔه نهایی کاالهای وارداتی
𝑐𝑚 بیانگر میزان انحراف قیمت جهانی
نهادهای نیز بهصورت 𝐶̂ 𝑡𝐹,𝐼 = 𝑒̂ + 𝑝̂𝑡∗ − 𝑝̂𝑡𝐹.
کاالهای وارداتی از قیمت آن در بازار داخلی است .تورم وارداتی با افزایش قیمت جهانی
کاالهای وارداتی نسبت به قیمت همانکاال برحسب پول داخلی در بازارهای داخلی
افزایش مییابد .بهعبارتی ،تضعیف پول داخلی شکاف بین قیمت پرداختی واردکنندگان
در بازارهای جهانی و قیمت دریافتی در بازارهای داخلی را تعیین میکند ،که این شکاف
هزینٔه نهایی آنها را افزایش و در نتیجه تورم کاالی وارداتی خارجی را افزایش میدهد
(موناسیلی.)۲۰۰۵ ،
بنگاه تولیدکنندٔه محصوالت نهایی داخلی ،زمانیکه محصول خود را در بازار خارجی
عرضه میکند ،نقش یک بنگاه صادراتی را ایفا میکند و ازآنجاییکه صادرات ایران در
سطح جهانی مقداری ناچیز در حدود  ۰٫۱8درصد است ،بنابراین محصوالت ایرانی در
بازار جهانی گیرندٔه قیمت محسوب میشوند و در این بخش فقط تحلیل بخش تقاضای
محصوالت صادراتی مدل میشود که رابطهای بهصورت زیر برای آن استخراج خواهد
شد:
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()۴۰

) 𝐶(1−𝜃𝐹.𝐶 )(1−β𝜃𝐹.
𝑐𝑚
𝐶̂ 𝑡𝐹.
𝐶𝜃𝐹.

1

𝑐𝐹.

𝜏

𝑐𝐹.
𝐶𝐹.
𝜏𝛽+ 1+
𝜋̂𝑡−1
𝜏𝛽+ 1+

𝛽

𝜏𝛽𝜋̂𝑡𝐹.𝐶 = 1+

۱۲۹

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...
𝐻𝑡𝑃
𝑡𝑒

()۴۲

= 𝑥𝑡𝑃 ,

∗𝑡𝑌

∗𝜂−

𝑥𝑃

) ∗𝑡𝑃 ( = 𝑡𝑃𝑋𝐸
𝑡

 ۳ .۳دولت و بانک مرکزی

𝑔

𝑔

𝐷𝐶𝑡 −𝐷𝐶𝑡−1

()۴۳

𝑐𝑡𝑃

+ 𝑇𝑡 + 𝑏𝑡 +

𝑡𝑅𝑂𝜔.𝑒𝑡 .
𝑐𝑡𝑃

=

𝑏) 𝑛
(1+𝑅𝑡−1
𝑡−1

𝑐𝑡𝜋

𝑔𝑡 +

𝑔

که در آن 𝑡𝐶𝐷 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است و بهترتیب درآمد مالیاتی و
درآمدهای ناشی از صادرات نفت بهصورت زیر مفروض هستند:
𝑅𝑂 𝑜𝜌 = 𝑡 ̂
𝑜𝑡𝑢 ̂ 𝑡−1 +
𝑅𝑂
) . 𝑢𝑡𝑜 ~𝑖. 𝑖. 𝑑𝑁(0. 𝜎𝑜2
) 𝑇̂𝑡 = 𝜌𝑇 𝑦̂𝑡 + 𝑢𝑡𝑇 . 𝑢𝑡𝑇 ~𝑁(0. 𝜎𝑇2

()۴۴
()۴۵
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فرض بر این است که هدف دولت متوازن نگهداشتن بودجه بوده و در این مورد بانک
مرکزی نیز تحتتٔاثیر این هدف قرار دارد .همچنین ،بهدلیل اینکه هدف و رسالت اصلی
بانک مرکزی حفظ ثبات قیمتها و افزایش رشد اقتصادی و کنترل بازار ارز است ،بانک
مرک زی در کنار کمک به دولت در رسیدن به هدف خود ،تالش دارد تا سیاستگذاری
پولی را در جهت رسیدن به اهداف مستقل خود تا حدودی اعمال کند.
دولت سعی میکند هزینههای خود 𝑡𝑔 را از طریق درآمدهای حاصل از دریافت
مالیات 𝑡𝑇 و فروش اوراق مشارکت 𝑡𝑏 و درآمدهای حاصل از صادرات نفت 𝑡𝑅𝑂 متوازن
سازد .قید بودجٔه دولت بهصورت حقیقی از طریق رابطٔه زیر بیان میشود:

ترازنامٔه بانک مرکزی بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑔

()۴۶

𝑡𝑅𝐹 𝑀𝐵𝑡 = 𝐷𝐶𝑡 + 𝑒𝑡 .
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𝑔

که در آن 𝑡𝐵𝑀 پایٔه پولی 𝐷𝐶𝑡 ،خالص بدهی داخلی (بخش دولتی) به بانک مرکزی،
𝑡𝑅𝐹 خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ،و 𝑡𝑒 نرخ ارز اسمی است .با تقسیم طرفین
به شاخص قیمت ،رابطٔه اخیر برحسب قیمتهای حقیقی بهدست میآید:

۱۳۰

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰
𝑡𝑅𝐹𝑒𝑡 𝑃𝑡∗ .
∗𝑡𝑃 𝑐𝑡𝑃

()۴۷

𝑔

𝑚𝑏𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +
𝑔

𝑡𝑟𝑓 𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑚𝑏𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +
در این رابطه،

∗𝑡𝑃𝑒𝑡 .
𝑐𝑡𝑃

= 𝑡𝑟𝑒𝑟 نرخ ارز حقیقی است .تغییر در خالص داراییهای

خارجی بانک مرکزی (بهصورت ارزی) از رابطٔه زیر تبعیت میکند که از خالص تراز
تجاری کل کشور متٔاثر میشود (بینس و همکاران:)۲۰۱۴ ،
𝑡

در رابطٔه فوق ،فرض شده است که تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی
بهنحوی است که به خالص ارز ورودی به کشور بستگی دارد .درصورتیکه معادلٔه تغییر
در ترکیب داراییهای خارجی را بهصورت حقیقی بیان کنیم ،رابطٔه زیر حاصل میشود:
1

()۴۹

]) 𝐹𝑡𝐼 𝐼[𝜔𝑂𝑅𝑡 +𝑃𝑡𝑥 .𝐸𝑋𝑃𝑡 − (𝑃𝑡𝐹.𝑐 𝑐𝑡𝐹 +𝑃𝑡𝐹.
𝑒
𝑡

∗𝑡𝑃

= ∗𝑡𝜋𝑓𝑟𝑡 − 𝑓𝑟𝑡−1 ⁄

()۵۰

𝑡𝑅𝑂 𝐷𝐹𝑡 = 𝐷𝐹𝑡−1 + (1 − 𝜔).

که در آن 𝐷𝐹𝑡 ،ماندٔه صندوق در دورٔه  𝐷𝐹𝑡−1 ،tماندٔه منابع انتقالی صندوق از دورٔه
قبل 𝑂𝑅𝑡 ،درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است .تمام متغیرهای مدل بهصورت
دالری است.
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که در آن ∗𝑡𝑃 شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIجهانی است .همچنین ،فرض شده
است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهطور کامل توسط سیاست مالی و کسری
بودجٔه دولت تعیین میشود.
 صندوق توسعٔه ملی
منابع صندوق توسعٔه ملی عمدتاً از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت است؛
بهگونهای که ( )1 − ωدرصد از درآمد حاصل از صادرات نفت در هر دوره بهصورت
سپرده در صندوق توسعٔه ملی نگه داشته شده و بهمرور خرج میشود .فرض میشود که
انباشت ذخایر صندوق توسعٔه ملی نیز از فرایند زیر تبعیت میکند:
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()۴8

1

]) 𝐹𝑡𝐼 𝐼𝐹𝑅𝑡 − 𝐹𝑅𝑡−1 = [𝜔𝑂𝑅𝑡 + 𝑃𝑡𝑥 . 𝐸𝑋𝑃𝑡 − 𝑒 (𝑃𝑡𝐹.𝑐 𝑐𝑡𝐹 + 𝑃𝑡𝐹.

۱۳۱

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

 ۴ .۳بخش خارجی
تولید و تورم بخش خارجی از فرایند ) AR(1تبعیت میکند و بهصورت زیر مدلسازی
میشود:
∗

∗

) ∗. 𝜀𝑡𝑌 ~𝑁(0. 𝜎𝑌2

()۵۱

∗
𝑙𝑜𝑔𝑌𝑡∗ = 𝜌𝑌 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑡−1
𝑌𝑡𝜀 +

که در آن ∗ 𝑌 تولید خارجی است.
∗

) ∗. 𝜀𝑡𝜋 ~𝑁(0. 𝜎𝜋2

()۵۲

 ۵ .۳شرط تسویٔه بازارها

شرط تسویٔه بازارها بهصورت کلی بهصورت زیر است:
𝑡𝑝𝑚𝑖 𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝛾𝑡𝐼,𝑐 𝐼𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝛾𝑡𝐻,𝑐 𝐸𝑋𝑃𝑡 −

()۵۳
()۵۴
()۵۵

𝐼𝑃𝑡𝐹,
𝑐𝑡𝑃

=

𝐼𝑓,

𝑡𝛾 ,

𝑐𝑃𝑡𝐹,
𝑐𝑡𝑃

𝑐𝑓,
𝐹𝑡𝐶 𝛾𝑡 .

=

𝐼𝑓,
𝐹𝑡+ 𝛾𝑡 . I
𝐻𝑃
𝑐𝑓,
𝑡𝛾 , 𝛾𝑡𝐻,𝑐 = 𝑃𝑡𝑐 ,
𝑡

= 𝑡𝑃𝑀𝐼

𝐼𝑡𝑃
𝑐𝑡𝑃

= 𝑐𝛾𝑡𝐼,

 ۶ .۳فشار بازار ارز ،مداخلٔه ارزی ،و سیاست پولی بانک مرکزی
فشار بازار ارز  EMPهمزمان نوسانات نرخ ارز و میزان مداخلٔه بانک مرکزی در بازار ارز
را تبیین میکند .فرض میشود که مقام پولی در بازار ارز با خرید و فروش ارز طبق قانون
زیر مداخله میکند:
()۵۶
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∗

∗
𝑙𝑜𝑔𝜋𝑡∗ = 𝜌𝜋∗ 𝑙𝑜𝑔𝜋𝑡−1
𝜋𝑡𝜀 +

𝑡𝑒Δ𝐹𝑅𝑡 = −𝜉Δ
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1400.14.47.3.7

مطابق این قانون ،اگر مقام پولی تغییرات نرخ ارز را بهصورت تقویت (تضعیف) پول
ملی ببیند ،با خرید (فروش) ارز در بازار مداخله میکند .تعیین نوسانات نرخ ارز اسمی در

۱۳۲

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰
۲

اینجا براساس رویکرد مدل پولی تعیین نرخ ارز ۱و به تبعیت از مطالعٔه پیریس و ساکسگارد
( )۲۰۱۰و اسکود )۲۰۱۲( ۳و مناسبسازی آن برای اقتصاد ایران ،بهصورت رابطٔه زیر احصا
میشود:
) , 𝑢𝑡𝑒 ~𝑁(0. 𝜎𝑒2

()۵۷

𝑓𝑟𝑡 𝑘2
𝑡𝑏𝑚 ∆𝑒𝑡−1 𝑘0 𝜋𝑡𝑐 𝑘1
𝑒𝑡𝑢 ( ∆𝑒 ) . (𝜋∗ ) . ( 𝑓𝑟 ) .
𝑡
𝑏𝑚

سهم خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از پایٔه

پولی است .در رابطٔه ( 𝑢𝑡𝑒 ،)۵۷تکانٔه نرخ ارز است که فرض میشود دارای توزیع نرمال است.
در ادامه بهمنظور مدلسازی ساختاری فشار بازار ارز ،از مطالعٔه روپر و ترنوفسکی
( )۱۹8۳و کوماه ( )۲۰۰۹استفاده خواهد شد .با توجه به تابع عکسالعمل بانک مرکزی
ایران نسبت به نوسانات نرخ ارز ،فشار بازار ارز را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
()۵8

𝑡𝑟𝑓∆ 𝜒 ̂ = ∆𝑒𝑡 −
𝑃𝑀𝐸
𝑒∆
𝑟𝑓∆

زمانیکه  𝐸𝑀𝑃𝑡 > 0است کاهش ارزش پول ملی ،و زمانی که  𝐸𝑀𝑃𝑡 < 0است
ترقی ارزش پول رخ میدهد .مقام پولی بهمنظور کنترل نوسانات و فشار بازار ارز ،فارغ
از حساسیتهایی که برای کنترل تورم و تولید و رشد اقتصادی در شرایط متعارف دارد،
سیاست عکس العمل نسبت به فشار بازار ارز را نیز دنبال خواهد کرد که در مقاله قرار
است در تابع سیاست بانک مرکزی ایران لحاظ شود .این رویکرد مستند نتایجی است
که از رفتار غیرخطی فشار بازار ارز ایران در بخش سوم استخراج شده است .مقام پولی
در اقتصاد ایران حساسیت در کنترل نوسانات نرخ ارز را از طریق تغییرات پایٔه پولی و
ذخایر ارزی خود اعمال میکند.
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 ۱مدل پولی تعیین نرخ ارز بهصورت خطی تغییرات نرخ ارز اسمی را ناشی از تفاضل تغییرات حجم پول
داخلی و خارجی ،تفاضل تغییرات تولید داخل و خارج ،و تفاضل قیمتهای انتظاری داخلی و خارجی
میداند .با توجه به اینکه تغییرات حجم پول و تولید سایر کشورهای خارجی مقادیر ناچیزی است ،در اینجا
عوامل مٔوثر د ر تغییرات نرخ ارز اسمی فقط ناشی از تغییرات عوامل داخلی مٔوثر و فقط تورم سایر کشورها
ملحوظ شده است .در سایر مطالعات تجربی  -بهعنوان مثال در مطالعٔه هادیان و عزیزی ( ،)۱۳۹۱خیابانی
و امیری ( ،)۱۳۹۳و ...که رابطٔه تعادلی نرخ ارز را برای اقتصاد ایران بررسی کردهاند  -تولید ملی و رشد
اقتصادی رابطٔه معنیداری در رابطٔه تعادلی نرخ ارز نداشته است.
2 Peiris & Saxegaard
3 Escude Guillermo
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که در آن،

𝑡𝑒∆
𝑒∆

نرخ رشد اسمی ارز و

𝑡𝑟𝑓
𝑡𝑏𝑚

=

𝑡𝑒∆
𝑒∆

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

()۵۹

۱۳۳

̂ 𝑡 = 𝜌Θ Θ
𝑃𝑀𝐸 𝐸𝜃 ̂ 𝑡−1 + 𝜃𝜋 (𝜋̂𝑡𝐻 − 𝜋̂𝑡𝑇 ) + 𝜃𝑦 𝑦̂𝑡 +
̂ + 𝜀𝑡Θ
Θ

()۶۰
()۶۱

𝑇
𝑇
𝑇
= 𝜌𝜋𝑇 𝜋̂𝑡−1
) 𝑇+ 𝑢𝑡𝜋 . 𝑢𝑡𝜋 ~𝑁(0. 𝜎𝜋2
Θ
= 𝜌Θ 𝜀𝑡−1
) + 𝑢𝑡Θ . 𝑢𝑡Θ ~𝑁(0. 𝜎Θ2

𝑇𝑡̂𝜋
𝜀𝑡Θ

 ۴نتایج تجربی مدل
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برای برآورد پارامترهای این مدل ،از روش بیزی و از الگوریتم متروپولیس-هستینگز
استفاده شده است .با استفاده از الگوریتم متروپولیس-هستینگز ،پنج زنجیرٔه موازی
با حجم  ۵۰۰هزار برداشت نمونهای برای بهدستآوردن چگالی پسین پارامترها استخراج
میشود.
برای برآورد مدل از شش متغیر قابلمشاهده شامل شکاف تولید ،مخارج مصرفی،
نرخ رشد پایٔه پولی اسمی ،تورم مصرفکننده ،مخارج دولت ،و نرخ موزون ارز اسمی
استفاده شده است .دادههای مورداستفاده بهصورت فصلی تعدیلشده در دورٔه زمانی
 ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۶است.
براساس اطالعات اولیه ،نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترها و انحراف معیار آنان
(یعنی میانگین و انحراف معیار پسین) در جدول  ۱ارائه شده است.
۰٫۹۶8۲

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

𝑚 = 𝑡̂
 Θنرخ رشد اسمی پایٔه پولی 𝜋̂𝑡 ،و 𝑡̂𝑦 بهترتیب
𝑚 ̂𝑡 −
که در آن̂ 𝑡−1 + 𝜋̂𝑡 ،
انحراف لگاریتم تورم ،تولید ،و ضرایب آنها ضریب اهمیتی است که سیاستگذار به
آنها میدهد EMP .فشار بازار ارز و 𝑇𝑡̂𝜋 تورم هدف ضمنی است که فرض شده است از
یک فرایند خودرگرسیون مرتبٔه اول تبعیت میکند 𝜀𝑡Θ .نیز تکانٔه سیاستگذاری پولی
است .با توجه به درجٔه اهمیت مفهوم فشار بازار ارز برای مقام پولی ،انتظار میرود با
مدلسازی نوسانات نرخ ارز و تغییرات ذخایر ارزی در قاعدٔه سیاست پولی ،نوسانات
متغیرهای اقتصادی ناشی از تکانههای مختلف به ویژه تکانههای خارجی ،کمتر شده و
در مدتزمان کمتری نیز آثار آن در متغیرها تخلیه شود.

۱۳۴

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

جدول ۱
مقادیر کالیبرهشدٔه پارامترهای مدل
شرح

توزیع

مقدار
پیشین

مقدار
پسین

فاصلٔه اطمینان

منبع

ℎ

درجٔه پایداری
عادت

بتا

۰٫۷

۰٫۷۰۶۲

۰٫۶8۵۹-۰٫۷۲۶۵

و

𝑐𝜎

عکس کشش
جانشینی
بیندورهای
مصرف

گاما

۱٫۱۶۶

۱٫۱۲۵

منظور
دیگران،
۱۳۹۳

𝑙𝜎

کشش عرضٔه
کار
نیروی
به
نسبت
دستمزد

گاما

۲٫8۹۴

۲٫۹۱۴۹

۲٫۹۰۴۵-۲٫۹۲۵۳

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

𝑀𝜎

عکس کشش
ماندٔه حقیقی
پول

گاما

۱٫۳۵

۱٫۲۱۷۴

۱٫۲۰۶۵-۱٫۲۲8۳

منظور
تقیپور
()۱۳۹۴

و

𝑐𝜂

کشش
جانشینی بین
کاالهای
و
داخلی
وارداتی

گاما

۱٫۰۵

۱٫۰۹۱8

۱٫۰۷۴-۱٫۱۰۹۶

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

𝑐𝛼

سهم واردات
در مصرف کل

بتا

۰٫۱۱

۰٫۱۱88

۰٫۱۰۴۷-۰٫۱۳۲۹

خیابانی
امیری،
۱۳۹۳

و

𝛿

نرخ استهالک
سرمایه

بتا

۰٫۰۱۴

۰٫۰۵8۲

۰٫۰۴8۲-۰٫۰۶8۲

خیابانی
امیری،
۱۳۹۳

و

𝐼𝜂

کشش
جانشینی بین
کاالهای
سرمایهگذاری

بتا

۰٫۶8۲

۰٫۷۱۵۱

۰٫۷۰۲۴-۰٫۷۲۷8

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و
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۱٫۱۱۵-۱٫۱۳۵

سعادتنژاد
و دیگران،
۱۳۹8
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𝛽

عامل
زمانی

تنزیل

بتا

۰٫۹۶۹

۰٫۹۶۰۲

۰٫۹۵۲۲-۰٫۹۶8۲

کمیجانی و
توکلیان،
۱۳۹۱

۱۳۵

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...
داخلی
خارجی

و

𝛼

سهم سرمایه از
تولید

بتا

۰٫۴۴۳

۰٫۳۷۱8

۰٫۳۶۰۶-۰٫۳8۳

توکلیان،
۱۳۹۱

𝜃

ضریب
چسبندگی
قیمت
تولیدكنندگان
داخلی

نرمال

۰٫۲

۰٫۱۹۰۶

۰٫۱۷۶۴-۰٫۲۰۴8

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

𝑐𝜏𝐹,

ضریب
شاخصبندی
قیمت واردات

بتا

۰٫۶8۲

۰٫۷۱۵۱

۰٫۷۰۲۴-۰٫۷۲۷8

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

𝐶𝜃𝐹.

درصد
بنگاههای
وارداتی عدم
تعدیل قیمت

بتا

۰٫۲

۰٫۰۵8۹

۰٫۰۴۶۱-۰٫۰۷۱۷

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

𝑓𝑟𝑡𝜌

ضریب فرایند
خودرگرسیون
تکانٔه متوسط
تعرفٔه
نرخ
واردات

بتا

۰٫۶۳۶

۰٫۶۱۰۳

۰٫۵۹۹۷-۰٫۶۲۰۹

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

کشش
جانشینی بین
کاالهای
تولیدی داخلی
و وارداتی در
سایر کشورها

گاما

۳٫۵۱۹

۳٫۵۹۶۴

۳٫۵8۶۲-۳٫۶۰۶۶

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

∗𝜂
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𝑤𝜃

از
درصدی
که
خانوار
قدرت تعدیل
را
دستمزد
ندارند

بتا

۰٫۱8

۰٫۳۱۴۱

۰٫۳۰۴۱-۰٫۳۲۴۱

منظور
دیگران،
۱۳۹۱

و
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𝑤𝜏

درجٔه
شاخصبندی
دستمزد

بتا

۰٫۶

۰٫۵۹۴۲

۰٫۵8۴۲-۰٫۶۰۴۲

منظور
دیگران،
۱۳۹۱

و

۱۳۶
ω

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

𝜋𝜃

ضریب اهمیت
تورم در تابع
عکسالعمل
سیاست پولی

نرمال

-۱٫۴۴8

-۱٫۳۶8۷

)(-۱٫۳۷8۷)(-۱٫۳۵8۷

𝑦𝜃

ضریب اهمیت
تولید در تابع
عکسالعمل
سیاست پولی

نرمال

-۲٫۳۴۳

-۲٫۳۵۲۱

)(-۲٫۳۶۲۱)(-۲٫۳۴۲۱

منظور
تقیپور
()۱۳۹۴

ضریب اهمیت
فشار بازار ارز
تابع
در
عکسالعمل
سیاست پولی

نرمال

-۰٫۷

-۰٫۶۹8۱

)(-۰٫۶۹8۲)(-۰٫۶۹۷۹

انتخابی
براساس
محاسبات
تحقیق

)𝜃𝐸(2

ضریب اهمیت
نرخ ارز حقیقی
تابع
در
عکسالعمل
سیاست پولی۱

-

۰٫۶8

-

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

و

میانگین
مطالعات
پیشین

𝑘1

کشش نسبت
تورم و خارجی
در تابع تعیین
نرخ ارز

نرمال

-۱٫۹۰8

-۱٫۹۵۳8

)(-۱٫۹۶۳8)(-۰٫۹۴۳8

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

 ۱اطالعات این ردیف مربوط به مدل دوم تحقیق است که فقط بهعنوان مقایسه با مدل اول مطرح شده
است؛ لذا ،خروجی بیزین برای آن اعمال نشده است.
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𝑘0

ضریب
خودرگرسیونی
نرخ ارز در تابع
تعیین نرخ ارز

بتا

۰٫8۷۵

۰٫8۷۵

)(-۰٫8۵۷۵)(-۰٫8۹۲۵

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و
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درصد ورود
درآمدهای
ارزی صادرات
نفت در مخارج
بودجهای

گاما

۰٫8۱۴

۰٫۹۰۲

)𝜃𝐸(1

۰٫88۳۶-۰٫۹۲۰۴

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

۱۳۷

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

𝜒

کشش
تغییرات نرخ
ارز نسبت به
تغییرات ذخایر
خارجی

بتا

۰٫۵۷

۰٫۵۶۹۵

)(-۰٫۵۶۹۷)(-۰٫۵۶۹۴

محاسبات
تحقیق

مأخذ :بررسی مطالعات پیشین و محاسبات تحقیق

کشش تغییرات نرخ ذخایر خارجی نسبت به تغییرات نرخ ارز براساس فرمول فشار
بازار ارز محاسبهشده در بخش  ۲-۳و رابطٔه ( )8مقداری برابر با  ۰٫۵۷بوده که بهصورت
𝜎2

𝑒 𝜒 = 𝜎2محاسبه میشود .همچنین در خصوص ضرایب معادالت خودرگرسیونی و یا

𝑟𝑓

) AR(1با تحلیل مدل  ARIMAمتغیرهای واقعی اقتصاد ایران با تواتر فصلی از سال
 ۱۳۷۰تا سال  ۱۳۹۶این ارقام محاسبه شدهاند؛ بهعنوان مثال ،ضریب خودرگرسیونی
درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت به میزان  ۰٫۲۶۰۳و ضریب خودرگرسیون تکانٔه
مارکآپ دستمزد به میزان  ۰٫8۵برآورد شده است.
در جدول  ،۲مقادیر باثبات نسبتهایی که در مدل مورد استفاده قرار میگیرد از
دادههای فصلی اقتصاد ایران از سال  ۱۳۷۰الی  ۱۳۹۶بعد از تعدیل فصلی بهمنظور اینکه
انحراف معیار متغیرها از وضعیت پایدار خود را محاسبه کنیم ،از فیلتر هودریک-
پرسکات ۱استفاده کردهایم.
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Hodrick-Prescott Filter

1
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𝑘2

پارامتر نسبت
ذخایر خارجی
به پایٔه پولی در
تعیین
تابع
نرخ ارز

نرمال

-۱٫۵۴8

-۱٫۵۰۵

)(-۱٫۵۲۴8)(-۱٫۴8۵۲

منظور
تقیپور،
۱۳۹۴

و

۱۳8

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

جدول ۲
مقادیر باثبات کالیبرهشدٔه مدل براساس دادههای اقتصاد ایران
̅
𝒙
̅
𝒚
۰٫۲۲
̅̅̅̅̅
𝑟𝑓𝑒

̅̅̅̅̅̅
𝒑𝒎𝒊
̅
𝒚
۰٫۲۷
̅̅̅
𝑐𝑑

۰٫۷۵

۰٫۶۴

𝑚
̅
۰٫۵۱

𝑚
̅
۰٫۳۹

۰٫۲۴

𝑐𝛾̅ 𝐻,

𝑐𝛾̅ 𝐼,

𝐼𝛾̅ 𝑓,
۰٫۶۹

𝑐𝛾̅ 𝑓,
۰٫۷۱

۰٫۹۷

۰٫8۹

مأخذ :محاسبات تحقیق

 ۱ .۴حل و شبیهسازی سیستم معادالت مدل
تابع عکسالعمل و واکنش مقام پولی در نتیجٔه نوسانات تورم ،تولید ،و فشار بازار ارز
براساس رابطٔه ( )۵۹تعریف شده است .با توجه به ویژگی بودجٔه نفتی دولت در اقتصاد
ایران و عدم استقالل سیاستهای پولی که در مدل این مطالعه تصریح شده است ،تکانٔه
نرخ رشد اسمی ارز ،تکانٔه درآمدهای نفتی ،و تکانٔه پولی در این بخش مورد بررسی قرار
Brooks & Gelman

1
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نمودارهای مونتکارلو با زنجیرٔه مارکوف بروکز و گلمن)MCMC( )۱۹۹8( ۱
مرجع اصلی برای درستی پاسخهای مدل است .داینر چندینبار الگوریتم مترو پولیس-
هستیگز را اجرا میکند .اگر نتایج این زنجیرهها منطقی باشد ،باید رفتار این زنجیرهها
شبیه به هم باشد یا بهسمت یکدیگر همگرا شوند .آزمون تشخیصی بروکز و گلمن
( )۱۹۹8سه شاخص با نامهای  ،m2 ،m3و  Intervalاز طریق  MCMCارائه میدهد
که بهترتیب بیانگر فاصلٔه اطمینان  8۰درصدی از میانگین ،واریانس ،و گشتاور سوم
پارامترهاست .با استفاده از این نمودارها ،میتوان شرایطی برای همگرایی و ثبات نسبی
در تمام گشتاورهای پارامترها ارائه کرد .براساس این آزمون ،تکمتغیر واریانس
دروننمونهای و بیننمونهای تمام پارامترها به هم نزدیک شده و در نهایت به مقدار
ثابتی همگرا میشوند .با درستی این آزمون ،میتوان گفت نتایج برآورد بیزی با استفاده
از روش  MCMCاز صحت خوبی برخوردار است (توکلیان و صارم ،۱۳۹۷ ،صص.
 .)۴۵۱-۴۵۵نتایج این آزمون در تحقیق ما ،که در پیوست (الف) ارائه شدهاند ،بیانگر
صحت مناسب برآورد است.
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۱۳۹

خواهد گرفت .با استفاده از نتایج حاصل از شبیهسازی مدل ،آثار تکانههای مختلف در
متغیرهای کالن اقتصادی به شرح زیر است:

()۶۲
()۶۳


̂ 𝑡 = 0.41Θ
𝑃𝑀𝐸̂ 𝑡−1 − 1.44(𝜋̂𝑡𝐻 − 𝜋̂𝑡𝑇 ) − 2.34𝑦̂𝑡 − 0.7
̂ + 𝜀𝑡Θ
Θ
𝑚 = 𝑡̂
Θ
𝑚 ̂𝑡 −
𝑡̂𝜋 ̂ 𝑡−1 +

()۶۴

̂ 𝑡 = 0.41Θ
𝑟𝑒𝑟̂ 𝑡−1 − 1.4(𝜋̂𝑡𝐻 − 𝜋̂𝑡𝑇 ) − 2.34𝑦̂𝑡 + 0.68
Θ
̂ + 𝜀𝑡Θ

نتایج حاصل از ارزیابی تکانٔه کاهش ارزش پولی ملی بر فشار بازار ارز ،تورم ،تولید،
و سرمایهگذاری در هر دو مدل در شکل  ۳ارائه شده است .همانطور که مشخص است،
همراه با تکانٔه کاهش ارزش پول ملی در مدل اول که با خط ممتد (خط سیاه) ترسیم
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در مدل دوم ،بانک مرکزی تابع عکسالعمل سیاست پولی خود را در واکنش به
تغییرات نرخ ارز (توکلیان و افضلی ابرقویی۱۳۹۵ ،؛ منظور و تقیپور۱۳۹۴ ،؛
سعادتنژاد و همکاران )۱۳۹8 ،تنظیم میکند؛ و ضریب حساسیت قاعدٔه سیاست
پولی بانک مرکزی با توجه به مطالعات پیشین در این حوزٔه مقداری مثبت و به
میزان ( )۰٫۶8انتخاب میشود.
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 ۱ .۱ .۴آثار تکانٔه نرخ رشد اسمی ارز
تکانٔه واردشده به نرخ رشد اسمی ارز به میزان یک انحراف معیار بوده که در نتیجٔه آن،
با کاهش ارزش پول ملی منجر به شکلگیری فشار مثبت بازار ارز میشود .در این بخش،
سعی میشود دو مدل تابع عکسالعمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد:
 در مدل اول ،بانک مرکزی تابع عکسالعمل سیاست پولی خود را در واکنش به
فشار بازار ارز و براساس رابطٔه ( )۵۹تنظیم میکند .کالسن و ماورومتیس ()۲۰۱۹
کنترل فشار بازار ارز را بهعنوان هدف مداخلٔه ارزی بانک مرکزی در قاعدٔه
سیاستگذاری پولی براساس قاعدٔه تیلور تعبیه کرده است .روپر و ترنوفسکی
( )۱۹8۰و کوماه ( )۲۰۰۹در مطالعٔه خود نشان میدهند در پی فشار کاهش ارزش
پول ملی (افزایش فشار ارز) ،سیاست پولی انقباضی از فشار بازار ارز میکاهد؛
بنابراین ضریب حساسیت بانک مرکزی نسبت به فشار بازار ارز مقداری منفی خواهد
داشت که براساس نتایج بررسی رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران در فصل ۳
(براساس رابطٔه  ،)۱۴مقدار نیز برابر با  -۰٫۷انتخاب شده است .در خصوص
ضریب اهمیت نرخ تورم و شکاف تولید نیز با توجه به آنچه در مطالعات پیشین و
در جدول  ۱ارائه شده ،بهترتیب مقادیر  -۱٫۴۴و  -۲٫۳۴انتخاب شده است.

۱۴۰

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

منبع :محاسبات تحقیق

میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی اقتصاد در دو مدل در جدول  ۳ارائه شده
است .انحراف معیار تورم در مدل دوم که بانک مرکزی نرخ ارز را بهعنوان یک متغیر
سیاستی در تابع سیاستگذاری خود قرار میدهد ،مقدار بیشتری نسبت به مدل اول
دارد که بانک مرکزی حساسیت خود را نسبت به فشار بازار ارز در نظر میگیرد .عالوه
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شکل  .۳توابع عکسالعمل آنی متغیرها نسبت به یک انحراف معیار تکانٔه نرخ رشد اسمی ارز در دو مدل
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شده ،نوسانات در متغیرهای اقتصادی کمتر از مدل دوم با خطچین (خط قرمز) است.
بهدنبال تکانٔه کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار بازار ارز ،وقتی که بانک مرکزی تابع
هدف سیاستگذاری خود را نسبت به فشار بازار ارز تنظیم میکند ،آثار تکانٔه ارزی در
مدتزمانی کمتر کنترل خواهد شد.
کاهش ارزش پول ملی در کوتاهمدت منجر به تقویت توان رقابتپذیری تولیدات
داخلی در سطح بینالمللی میشود و تازمانیکه تولید بنگاههای کشور زیر ظرفیت است
(کوتاهمدت) ،صادرات ،تولید ،و سرمایهگذاری را بهبود میبخشد؛ ولی ازآنجاییکه در
میانمدت برای افزایش ظرفیت تولید نیازمند واردات محصوالت سرمایهای و نهادههای
تولید هستیم ،آثار منفی کاهش ارزش اسمی پول ملی بهصورت کاهش تولید ،کاهش
آهنگ رشد اولیٔه سرمایهگذاری ،و افزایش سطح قیمتها و افزایش فشار بازار ارز
(بهدلیل کاهش ذخایر خارجی) را بهدنبال خواهد داشت و بهترتیب بهسمت روند
بلندمدت خود و سطح باثبات خود همگرا میشوند.

۱۴۱

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

بر تورم ،سایر متغیرها نظیر مصرف ،سرمایهگذاری ،تولید ،و فشار بازار ارز نیز در مدل
اول انحراف معیاری بهمراتب کمتر نسبت به مدل دوم دارند.
جدول ۳
مقادیر انحراف معیار و میانگین تغییرات متغیرهای مهم اقتصادی در دو مدل مختلف

مدل دوم :واکنش
سیاستی بانک مرکزی
نسبت به نرخ ارز

انحراف
معیار
میانگین

۲٫۳8

۰٫۹۶

۰٫۶8

۰٫۶۲

۰٫8۳

-۰٫۰۲

۰٫۰۲

۰٫۰۱۶

۰٫۰۶8

۰٫۰۴۷

۱۰٫۷۵

۵٫8

۴٫۲

۳٫۷

۲٫۶۹

-۱٫۲8

۰٫۷۷

-۰٫۴۲

۰٫۲۶

۰٫۳۳

منبع :محاسبات تحقیق
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در شکل  ،۴واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانٔه نرخ ارز ارائه شده است .بهدنبال
این تکانه ،سیاست پولی انقباضی اعمال میشود که حجم پول منفی میشود و تورم نیز
بهدنبال این سیاست پولی انقباضی منفی خواهد شد .بهدنبال تکانٔه مثبت نرخ ارز و
کاهش ارزش پول ملی بهدلیل کاهش واردات کاالهای مصرفی ،مصرف بخش خصوصی
در ابتدا کم ،ولی بهتدریج همراه با تخلیٔه آثار این تکانه در واردات و رشد واردات ،مصرف
بخش خصوصی نیز مثبت میشود.
افزایش داراییهای خارجی را که (بهدلیل بهبود تراز پرداختها) در ابتدای تکانٔه
ارزی میتوان شاهد بود ،در نهایت بهدنبال مداخله برای کنترل فشار بازار ارز در ترازنامٔه
بانک مرکزی شروع به کاهش میکند.
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مدل اول :واکنش
سیاستی بانک مرکزی
نسبت به فشار بازار
ارز

انحراف
معیار
میانگین

فشار بازار
ارز

مصرف

تورم
مصرفکننده

سرمایهگذاری

تولید

۱۴۲

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰
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شکل  .۴توابع عکسالعمل آنی متغیرها نسبت به تکانٔه  ۱۰درصدی نرخ رشد اسمی ارز در مدل اول
مٔاخذ :محاسبات تحقیق

()۶۵

𝑅𝑂̂ 𝑡 = 0.26
̂ 𝑡−1 + 0.1
𝑅𝑂

در شکل  ،۵آثار تکانٔه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در متغیرهای مهم
اقتصاد با استفاده از توابع عکسالعمل آنی ارائه شده است .درآمدهای ارزی از طریق
تغییر در خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که باعث تغییر در پایٔه پولی میشود و از
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 ۲ .۱ .۴آثار تکانٔه درآمدهای ارزی صادرات نفت
برای درآمدهای ارزی صادرات نفت خام در رابطٔه زیر ،یک تکانٔه  ۱۰درصدی مفروض
است.

کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

۱۴۳

طریق منابع درآمدی دولت و بهتبع مخارج دولت ،منجر به تحریک تقاضای کل اقتصاد
خواهد شد.
همانطورکه مشاهده میشود ،بهدنبال تکانٔه مثبت درآمدهای ارزی صادرات نفت،
فشار بازار ارز منفی شده است.
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مٔاخذ :محاسبات تحقیق
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شکل  .۵توابع عکسالعمل آنی متغیرها نسبت به تکانٔه درآمدهای ارز صادرات نفت به میزان  ۱۰درصد

۱۴۴

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰

 ۴.۱.۳آثار تکانٔه پولی
سیاست پولی و تکانٔه واردشده به نرخ رشد پایٔه پولی اسمی به اندازٔه  ۱۰درصد بوده و
فرایند این تکانه بهصورت خودهمبستگی مرتبٔه اول و بهصورت زیر است:
()۶۶

Θ
𝜀𝑡Θ = 0.55𝜀𝑡−1
+ 0.1

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

در شکل  ،۶اثر تکانٔه نرخ رشد اسمی پایٔه پولی در متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده
از توابع واکنش آنی نشان داده شده است.
تکانٔه پولی رشد نرخ ارز اسمی را افزایش میدهد ،زیرا بخشی از نقدینگی ایجادشده
از طریق تقاضا برای واردات و احتماالً سفتهبازی به بازار ارز هدایت شده و از طریق
تقاضا برای ارز در این بازار ،نرخ ارز و فشار بازار ارز را تحتتٔاثیر مثبت قرار خواهد داد.
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کانال پولی فشار بازار ارز و مداخله بانک مرکزی در این بازار با رهیافت تعادل ...

۱۴۵
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شکل  .۶توابع عکسالعمل آنی متغیرها نسبت به تکانٔه  ۱۰درصدی نرخ رشد پایٔه پولی
منبع :محاسبات تحقیق

نتایج استخراجشده از تفسیر نمودارهای واکنش آنی و داللتهای آن بیانگر این است
که:
 -۱زمانی که حساسیت بانک مرکزی در تابع هدف سیاست پولی نسبت به فشار بازار
ارز معطوف میشود ،نوسانات و انحراف معیار متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ،تورم
مصرفکننده ،مصرف ،سرمایهگذاری ،و فشار بازار ارز نسبت به حالتی که در آن بانک
مرکزی نرخ ارز اسمی را بهعنوان متغیر سیاستی در تابع سیاست پولی در نظر میگیرد،
کمتر خواهد بود .بهدلیل واکنش و حساسیت همزمان بانک مرکزی به تغییرات نرخ ارز
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 ۵نتیجهگیری

۱۴۶

سال چهاردهم /شماره  /۴۷بهار ۱۴۰۰
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اسمی و ذخایر خارجی ،قدرت تٔاثیرگذاری سیاست پولی در نوسانات متغیرهای اقتصادی
ناشی از تکانههای خارجی بیشتر خواهد شد .بهعبارتی ،میتوان اذعان داشت که با
کنترل فشار بازار ارز در سیاست پولی ،در پاسخ به تکانههای خارجی ،همزمان بخش
خارجی و داخلی اقتصاد به تعادل نزدیک میشود .بنابراین ،میتوان اذعان داشت که
متغیر فشار بازار ارز یکی از مهمترین متغیرهای پولی در اقتصاد است که الزم است
همواره مورد رصد قرار گیرد و مقام پولی نسبت به تغییرات آن حساسیت نشان دهد.
 -۲تکانٔه مثبت نرخ رشد اسمی ارز و کاهش ارزش پول ملی در کوتاهمدت منجر به
تقویت توان رقابتپذیری تولیدات داخلی در سطح بینالمللی شده و تا زمانی که تولید
بنگاه های کشور زیر ظرفیت است (کوتاهمدت) ،صادرات ،تولید ،و سرمایهگذاری را
بهبود میبخشد؛ ولی ازآنجاییکه در میانمدت برای افزایش ظرفیت تولید نیازمند
واردات محصوالت سرمایهای و نهادههای تولید هستیم ،آثار منفی کاهش ارزش اسمی
پول ملی بهصورت کاهش تولید ،سرمایهگذاری ،و افزایش سطح قیمتها و افزایش فشار
بازار ارز (بهدلیل کاهش ذخایر خارجی) خود را نشان میدهد.
 -۳تکانٔه مثبت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در کوتاهمدت ضمن افزایش
مخارج بودجهای دولت ،منجر به تقویت تولید ملی میشود؛ ولی بهدلیل قاعدٔه جانشینی
جبری در مدتزمانی کوتاه به کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و اثر منفی آن در
تولید منجر خواهد شد .این تکانه از ابتدای امر بهدلیل کاهش فشار بازار ارز و تقویت
ارزش پول ملی (بهدلیل کاهش نرخ اسمی و حقیقی ارز) قدرت رقابتپذیری محصوالت
صادرات غیرنفتی ایران را در سطح بینالمللی کاهش داده و لذا صادرات کاهش و
واردات افزایش یافته است .در نتیجٔه این تکانه ،واردات محصوالت مصرفی و همچنین
واردات محصوالت واسطهای و نهادههای تولید افزایش یافته است که این امر بعد از
چند دوره منجر به تقویت توان تولید و بهبود شرایط سرمایهگذاری بخش خصوصی
شده است.
 -۴تکانٔه پولی یا نرخ رشد پایٔه پولی بهعنوان سیاست پولی انبساطی آثار تورمی داشته،
بهطوریکه تورم مصرفکننده را تا  ۱٫۵واحد درصد افزایش داده است .بهدلیل کاهش
نرخ بهرٔه حقیقی ،با کاهش پسانداز بخش خصوصی ،مصرف از طریق معادلٔه اولر
افزایش یافته است .سیاست پولی در تولید ملی آثار نوسانی داشته است .دالیل عمده
برای این رفتار نوسانی را میتوان بدین شرح توضیح داد :تغییرات تولید در مرحلٔه اول
با تقویت مصرف بخش خصوصی و مخارج بخش دولتی مثبت بوده ،ولی همراه با کاهش
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،تولید ملی روند کاهشی را دنبال کرده و در نهایت از
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طریق عرضٔه بیشتر ذخایر خارجی در اقتصاد بهمنظور کمکردن فشار بازار ارز (تقویت
ارزش پول ملی) بعد از چند دوره ،بههمراه بهبود عملکرد واردات محصوالت واسطهای
و نهادههای تولید ،سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش و تولید نیز روند صعودی را
تجربه کرده است.
 -۵ازآنجاییکه فشار بازار ارز یکی از مهمترین نماگرهای هشدار زودهنگام در مطالعات
حوزٔه بحران ارزی و اقتصادی در سطح بینالمللی محسوب میشود ،الزم است توجه و
حساسیت بانک مرکزی به محاسبٔه این متغیر و واکنش نسبت به آن بیش از پیش
معطوف شود.
در نهایت ،بهمنظور بسط و گسترش مطالعات آتی در این حوزه برای دستیابی به
تابع واکنش دقیقتر بانک مرکزی در خصوص فشار بازار ارز و نیز مداخلٔه بهینه از طریق
ذخایر خارجی ،میتوان پیشنهاد کرد ارز رسمی و غیررسمی در مدلسازی تفکیک شود
و بخش خانوار ،ارز غیررسمی را بهمثابٔه یک دارایی قابلجایگزین با سهام و اوراق
مشارکت مورد تقاضا قرار دهد .مدلسازی فشار بازار ارز با این رویکرد ،قدرت بیشتری
برای شناسایی دالریزهشدن اقتصاد بهعنوان یک واقعیت قابلمشاهده در اقتصاد ایران
دارد و بهتبع از این طریق ،پاسخگویی عامالن اقتصادی به انتظارات تورمی را از
کانالهای بیشتری میتوان دنبال کرد .به طوری که این موضوع را میتوان از طریق
کانال سبد دارایی مکانیسمهای انتقال تکانههای ارزی نیز بسط داد .این رویکرد باعث
میشود تکانههای ارزی به صورت مستقیم در تصمیمات بهینٔه خانوار بر اساس سبد
دارایی اعمال شود.
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