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ی مهندسدانشکده  های اقتصادیریزی سیستمبرنامهدانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  علی مومنی زارعاینجانب 

: اهنرخ ارز بر تراز پرداخت نوساناتتاثیر ارزیابی شاهرود نویسنده پایان نامه  صنعتی دانشگاه صنایع و مدیریت

 متعهد می شوم . موالییعلی محمددکتر تحت راهنمائی ی ستمیس ییایپو کردیرو

 . تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 . در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

 نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است . مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ 

   و یا « شگگاهرود صگگنعتی دانشگگگاه » کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگگگاه شگگاهرود می باشگگد و مقاالت مسگگتخرج با نام  «

Shahrood University of technology  ». به چاپ خواهد رسید 

  رعایت می  پایان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دسگگت دمدن نتایا اصگگلی پایان نامه تگثیرگذار بوده اند در مقاالت مسگگتخرج از

 گردد.

 صول اخالقی رعایت ضوابط و ا ست  شده ا ستفاده   در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) یا بافتهای دنها ( ا

 ه است .شد

ط بدر کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوا

                                                                                                              و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .
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 مالکیت نتایج و حق نشر

  کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت دن )مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و

ولیدات تدر تجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی 

 علمی مربوطه ذکر شود .

 بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه. 
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 چکیده

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین نوسانات نرخ واقعی ارز، در این پژوهش به یکی از اهداف مهم اقتصادی که 

در چارچوب نظام ارزی و نحوه تعدیل پیوسته نرخ ارز در راستای تحقق این هدف همان رسیدن به رشدی پویا است، 

ارهای کاقتصادی اشاره شده است. در این پژوهش در پی دن هستیم که با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به بررسی راه

ت بپردازیم. مدل کلی از سه زیرمدل کاهش تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حساب جاری، تولید ملی و نرخ تورم در دوره بلندمد

برای یک دوره  1370-1392ها طی دوره زمانی بازار کاال و خدمات، بازار پول و بازار ارز تشکیل شده است. با بررسی داده

( نتایج مدل شبیه سازی شد. با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل، نظام ارزی شناور 1390-1410ساله ) 20زمانی 

ران جهت جب -و برای جلوگیری از افزایش قابل توجه نرخ ارز  نماییمرا جهت کمک به رشد پویا توصیه می مدیریت شده

های پولی و مالی دولت باید در جهت کاهش نرخ تورم سیاست -مابه التفاوت نرخ تورم داخلی نسبت به نرخ تورم جهانی

داریم با تضعیف نرخ ارز، حساب جاری و تولید ناخالص درصد و پایدار سازی دن باشد. همچنین انتظار  10به کمتر از 

رخ دهد نسازی مدل نشان میداخلی نسبت به تثبیت نرخ ارز رسمی بهبود نشان دهد. همچنین نتایج حاصل از شبیه

 تورم در شرایط تضعیف نرخ ارز کمتر از تثبیت دن خواهد بود.

 داخلی، تورم، پویایی سیستمی ها، تولید ناخالصنرخ ارز، تراز پرداختواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 1-1

 پولی یمتغیرها نقشو  دبو دقتصاا حقیقی یمتغیرهاروی  توجهها بیشترارز  خنرو  ختهاداپرازتر ممرسو یهیافتهادر ر

 انعنو تحت اًبعد که یجدید هیدگاد1960 ههد خردر اوا ینکها تا میشد گرفته هیددناارز  خنرو  ختهاداپرازتر اتتغییردر 

 هنشگادر دا هالسا لطودر  هیافتر ین. ایددگر حمطر لمللابین دقتصات ابیااد درشد  ممرسو ختهاداپر ازتر پولی هیافتر

 وقصند ننادداقتصاا توسط سپسو  شدداده  توسعه 4نکلافرو  3الفر ،2نجانسو ،1لماند مانند نانیدداقتصاا توسط شیکاگو

  . گرفت ارقر بیشتر دیبررکا یسیهاربر ردمو( IMF) 5لپو لمللیا بین

 یتقاضا به نسبت لپو یعرضه زادما از ناشی رکشو یک یختهاداپر ازتر یکسر ،ختهاداپرازتر پولی هیافتر سساا بر

 از یا و دمیشو رجخا رکشو از لپو یعرضه زادما ،ثابت ارز خنر منظا تحت ختهاداپر ازتر یکسر دجوو با .ستا لپو

 از لپو ورود نجریا با ثابت ارز خنر منظا تحت که دهبو لپو یتقاضا زادما از ناشی ختهاداپرازتر زادما یگرد یسو

 ورود به منجر لپو یتقاضا زادما یا د،میشو رجخا رکشو از لپو یعرضه زادما نکهد از بعد .ستا اههمر خلدا به رجخا

 دجوو با ،پولی هیافتر سساا بر همچنین .رودمی بین از ختهاداپر ازتر زادما و یکسر دمیشو خلدا به رجخا از لپو

 به و هشد ملی لپو ارزش یشافزا باعث لپو یتقاضا زادما از ناشی یختهاداپر ازتر زادما ارز، خنر یپذیرفنعطاا

 حالت ینا عکس بر و رودمی بین از ختهاداپرازتر زادما دن تبع به و زادما ینا ،خلیدا یقیمتها یشافزا با دن لنباد

 پولی هیافتر سساا بر کلی رطو به .هددمی رخ دارد دجوو لپو یعرضه زادما و ختهاداپرازتر یکسر که قتیو

 ناشی لپو ارزش یشافزا و ستا نماز لطو در رکشو دن لپو حد از بیش شدر از ناشی رکشو یک لپو ارزش کاهش

 (.52، ص 1390)تقوی،  میباشد لپو ناکافی شدر از

 ،ختهاداپر ازرگت ،دگخری رتدگق یبرابر د.میشو تقسیم تمدهکوتا و مدتبلند وهگر دو به ارز خنر هکنند تعیین ملاعو

 یهاهشیو برخی مقابل رد ند.وگیشگم بوگمحس مل بلندمدتاعو جمله زه ابهر خنر یبرابر ارزی، یییهادارا و لپو

 گرفته رکا به ارز خنر تعیین در تالدمبا حجم از ف نظرصر و نهروزا اجحر یک رتصو به مدتهکوتا اریگذارزش

 نهروزا ربهطو و ستا یجرا پاارو ارز زاربا در طگفق هگک تگسا هگنروزا ارز خنر تعیین روش هاهشیو ینا جمله از ند.میشو

 ه،شد معالا رشکاد ربهطو انمعاملهگر وشفر و دگخری یهادپیشنها د.میشو تعیین زبا هیدامز اجحر یک طریق از و

                                                 
1- Mandel  
2- Johnson  
3- Laffer 
4- Frankel 
5- International Monetary Fund 
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 تعیین نهروزا میانگین محاسبه ایبر وشفر دپیشنها رینگایینتگپ و دگخری دنهاگپیش االترینگب د.وگمیش داده ننشا

 .دمیشو دهبر رکا به ارز خنر

 لمللیابین یاگهنمازسا و دیگر یهارکشو ر،کشو یک ربستانکا و ربدهکا تالدمبا ویحا ستا لیوجد هاختداپر ازتر

 تقسیم کلی وهرگگ دو هگب تالداگمب ینا .دمیشو تنظیم هاشرکت رجمخا و مددرد بحسا با مشابه شکل به که

 واردات یگیعن) االگک رتاگتجاست:  بخش دو از متشکل نیز ریجا بحسا، سرمایه بحسا و ریجا بحسا ؛میشوند

 و نیاکشتیر دی،جهانگر ،بیمه اری،بانکد مانند خدماتی رجمخا و مددرد یعنی) تخدما رتاگتج وها( کاال دراتاگص و

 هگب یگمل رجاگمخ و ملی مددرد نمیا وتتفاها( ند به ختیداپر یهاهبهر و جیرخا یهافطر از افتیگیدر دوگس نیز

 (.12)وضعیت تراز پرداخت ها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فصل  دمیشو رمنظو ریجا بحسا هدگمان رتوگص

 رکشو خلدا هگب رمایهگس ورود یا رجخا به تخدما و کاال دراتصا محل از رکشو خلدا به ارز بجذ نامهازتر ینا در

 نهمچو سیاستهایی لاگعما دارد. تقیمگمس هگبطرا ارز یرگبابر خرگن یشازگفا با دخو که دمیشو رمنظو مثبت مقالا با

 خلیدا دقتصاا در کل یتقاضا طاگس دیلگتع طریق از که ستا ماتیاقدا جمله از نیز دن وشفر و خرید و ارز لکنتر

 رتصو بهز )ار یبرابر خنر تعیین قعوا در د.میشو گرفته رکا به ختهاداپر نهازمو بر ردهدو یهارفشا دنکر خنثی ایبر

 و هشد مدیریت یا ثابت ارزی منظا که هاییرکشو در هگک تگسا لیاودگمت یسیاستها جمله ازل( پو ارزش کاهش

 .دمیشو منجاا ختهاداپرازرگت یکسر انجبر ایبر ،نددار هشد مدیریت ورشنا حتی

 تحقیق و بیان مسأله طرح 1-2

 افنحرا دوگخ هگبهین اردگمق از ارز خرگن که تیرصو در و دمیشو بمحسو دیقتصاا مهم یمتغیرها جمله از ارز خنر

 تخصیص بهینه تگجه در دیاگقتصا منابع و شتدا هداخو لشتغاا سطا و خلدا تولید بر منفی اتتاثیر باشد شتهدا

 تشکیل را رکشو ارزی یدهاگمدرد بگغال وزن یگنفت مددرد) ما رکشو دیقتصاا یطاشر در طرفی ازشود. نمی داده

 بر مبنی دمتضا کامال نظریه دو ارهوگهمند. ارند یدگحوا فقاتو ارز خنر بهینه ارمقد در پولی نشناسارکاهد( دمی

 بر لمستد الئلد کرذ با وهگر هر انرگنظ احبگص که ستا هشد نبیا دن تقویت و ملی لپو ارزش کاهش ورتضر

 سیربر به سیستمی پویایی دیکررو اگب هگک تیمگهس دن یگپ در هشوژگپ نگیا درند. دار تاکید دخو نظر صحت

 با سدرمی نظر به یم.دازبپر تبلندمد انیگمز دوره درها تراز پرداخت بر ارز خنر تنوسانا تاثیر کاهش یهارکاراه

 دگیاب کاهش واردات و یشافزا تخدما و کاال دراتاگص از لگحاص یمدهادرد مدتکوتاه در ،ملی لپو ارزش کاهش

 باشد باال ایسطهوا یکاالها واردات به خلیدا اتتولید تگیگبسوا هگک تیروگص در مگیدار راگنتظا تدگبلندم در یگلو
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 همین شد هداخو جهامو هزینه رفشا از ناشی رمتو با رکشو داگقتصا ،یگتواردا یاگکااله تگقیم یشازگفا لگلید به

 تگقیم یشازگفا اگب ینگهمچن هد.د کاهش جیرخا یکاالها با قابتر در را خلیدا یکاالها قابتر رتقد ندامیتو مرا

 مرا همین بدیامی یشافزا نوین یها دوریفن دنکر روز به هزینه ای،سرمایه یاگکااله هگجمل از یگتواردا یاگکااله

 یگخلدا نهاسر قعیوا تولید اتتغییر صددر و ریوهبهر ،شتهدا منفی تاثیر ، 1(TFP) دگتولی دورینگف دوگبهب و دگشر بر

 سد.بر 2راپاید یطاشر طاگس هگب ،هگیافت اهشگک

 ماگنظ زگتجهی ممستلز رکشو ارز زاربا در ارزی یهاستسیا یابیارز و رثاد پیشبینی که ستا ینا کرذ قابل نکته

 زاربا تدگبلندم یزگیرهگبرنام رگیگد یوگس از است.فته پیشر تکنیکی یهااربزا و دیبررکا یهالمد به زیتصمیمسا

 کاال زاربا و لوگپ زاراگب رفتار زیشبیهسا و زیسالمد ممستلز ر،کشو دقتصاا بر هاستسیا ینا رثاد پیشبینی و ارز

 زیسالمد هم با لوگپ زاراگب راگکن در ال و خدماتکا زاربا باید منطقی و قیقد نتایج لحصو ایبر ست.ا نماز لطو در

 پویایی یهالمد یژگیود. میشو دهتفاگسا تمیگسیس اییگپوی روش از ،هشوژگپ ینا در فهد ینا تحقق ایبر دشو

 از ریبسیا که یژگیو د.شو سازیلمد الهگمس داگبعا ماگتم دگبای الهگمس کگی به پاسخ ایبر که ستا ینا سیستمی

 هستند. دن فاقد زیسالمد یهادیکررو

 یتقاضا یاگمبن بر تخدما و کاال زاربا در ملی تولید محاسبه بچورچا اول مقد در ستا زمال لگوا ینا حیاطر ایبر

 رداتصا خالص و یگلتدو رجاگمخ ای،سرمایه رجمخا ،مصرفی یتقاضا شامل کل یتقاضا ایجزاد. شو زیسالمد کل

 زاربا لمد ازی( رجا بحسات )ادرصا خالص و هستند ملی مددرد از تابعی لتیدو و ایسرمایه ،مصرفی رجمخاست. ا

 د.میشو محاسبه لپو

هستند.  لوگپ زاراگب و تخدما و کاال زاربا دو بین تباطیار مهم ملاعو ریجا بحسا و قعیوا خلیدا ناخالص تولید

 خنر و ریجا باگحس ل،وگپ زاراگب بگجان در و تگسا وثرگم لپو التیدمبا یتقاضا بر قعیوا خلیدا ناخالص تولید

 پویایی دیکررو اگب هگک تیمگهس دن یگپ در هشوژگپ نگیا در .هستند موثر قعیوا خلیدا ناخالص تولید بر رم،تو

 یم.دازبپر تبلندمد انیگمز دوره درها بر تراز پرداخت ارز خنر تنوسانا تاثیر کاهش یهارکاراه سیربر به سیستمی

 

                                                 
1- Total Factor Productivity 
2- steady state  
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 تحقیق و اهمیت ضرورت 1-3

مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع این نرخ  نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی همواره

ارز از  الملل بوده است. از این رو نرخبیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد بین

 یطاشر به توجه با. باشدیرهای کالن اقتصادی میعوامل تاثیرگذار بر سمت گیری رشد، توسعه و به نوبه خود بر متغ

 ،ستا اگپوی یشدر به نسیدر نهما که  یدقتصاا مهم افهدا از یکی به ستا هشد سعی هشوپژ ینا در رکشو دیقتصاا

 د.شو رهاگشا دیقتصاا فهد ینا تحقق یستارا در ارز خنر پیوسته تعدیل هنحو و ارزی منظا بچورچا در

 تبلندمد در اگگگبس هگگگچ هگگگک دارد اهرگگگهم به نتایجی دیقتصاا گیران تصمیم توسط لعملیراستود و سیاست هر ذتخاا

 بر دخو هایستسیااری ذگتاثیرگ از ولینگمس تگسا نگممک رگیگد فرگط از ،دوگیشگم رکاگشد دن یگمنف یا مثبت نتایج

 توجه تمدهکوتا در و دقتصاا از شگبخ کگی در دوگخ تمیماگتص ایجگنت به فقط و باشند غافل دقتصاا یها بخش متما

 دخو هیژو ماهیت سطهوا به که ستاتصمیم گیری  نتیباگگگپش هایلمد جمله از سیستمی پویایی دیکررو. باشند شتهدا

 ایبر مختلف ییوهارسنا رادر دخو هایتسیاس ایجگنت ،گاهیگمایشدز دگهمانن اگت دگهندیگم ئولینگمس هگب را نمکاا ینا

 حاصل نتایج انمیتو د،یکررو ینا سیستمی ماهیت سطهوا هگب همچنین .نمایند همشاهدمدت نمیا و تبلندمد یهادوره

. تصمیم گیرندگانی که از رویکرد سیستم دینامیکی برای دنمو همشاهد داگقتصا یاگه شگبخ رگیگد در را میمگتص هر از

بت از زمان به نس کنندکنند نسبت به کسانی که در دنیای واقعی دن مسائل را تجربه میرویارویی با مسائل استفاده می

 بیشتری برخوردار هستند.

 تحقیق اهداف 1-4

 اشد:بگذاران اقتصادی به دنبال اهداف ذیل میتحقیق حاضر با اتخاذ فضای شبیه سازی و به منظور کمک به سیاست

 هاارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت هدف اصلی:

ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم  -2ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید ملی و رشد اقتصادی  -1اهداف فرعی: 

  صادرات و وارداتارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر  -3

ای هثیر متقابل متغیرگذاران تاتوان جهت دهی مناسبی در نظام ارزی اتخاذ نمود. و برای سیاستباتوجه به اهداف فوق می

 ها بر همدیگر قابل ارزیابی خواهد بود. کالن و تراز پرداخت
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 نوآوری 1-5

مهمترین نودوری در این تحقیق طراحی یک مدل جامع سیستم دینامیکی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای 

باشد. که این کار برای اولین بار در ایران انجام ها میاقتصاد کالن مانند: رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم و ترازپرداخت

های غیر پویایی سیستمی در داخل ایران انجام شده است ولی ما شود. اگر چه تحقیقات زیادی با این عنوان و با روشمی

 این مهم را با رویکرد سیستم دینامیکی انجام خواهیم داد که در نوع خود تحقیق جدیدی است. 
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 مقدمه  2-1

 زمان این از. گرفتند شناور ارزی نظام یک اتخاذ به تصمیم هاکشور اکثر وودزقراداد برتون شکستن و 1973 سال از پس

 قرار محققان از بسیاری توجه مورد تجاری تراز بر پول ارزش کاهش گذاریاثر بررسی و ارز نرخ نوسانات بررسی بعد به

 اقتصادی کالن متغیرهای عملکرد تواندمی تعادلی مقادیر از دن انحراف که است عواملی جمله از ارز، واقعی نرخ .گرفت

 مهم بسیار متغیر یک ارز واقعی نرخ .دهد قرار تگثیر تحت را هاترازپرداخت حساب و( اقتصادی رشد)تورم، تولید  جمله از

 اهمیت دارای اقتصادی کالن هایسیاست چارچوب در و کالن متغیر یک عنوان به و است خارجی تجارت بخش در

 معیاری و باشدمی خارجی هایپول مقابل در کشور پول ضعف و قوت بیانگر ارز واقعی نرخ کاهش یا افزایش است. بسزایی

 که دن، تعادلی سطا از نرخ این انحراف. است جهانی بازارهای در کشور ساخت کاالهای رقابت قدرت دادن نشان جهت

 هایتن در و گذاشت خواهد جامعه در منابع تخصیص بر منفی تاثیر است، جامعه در نسبی هایقیمت در اختالل منزله به

 . 1شد خواهد جهانی بازارهای در داخل ساخت کاالهای رقابت قدرت کاهش موجب

توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع این نرخ نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی همواره مورد 

بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل بوده است. از این رو نرخ ارز از 

باشد. ها میرداختگیری رشد، توسعه و به نوبه خود بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تراز پعوامل تاثیرگذار بر سمت

 یکاالها تولید بین را منابع تخصیص جهت همچنین ،شتهاگذ ثرا ختهاداپر ازتر روی بر مستقیما قعیوا ارز خنر اتتغییر

 بیش گذاریارزش و دن تبلندمد لیدتعا انمیز از حقیقی ارز خرگن افرگنحا د.گهدمی ننشا ریتجا یکاالها و ریتجا غیر

 دقتصاا در لهدمبا قابل بخش یگیر شکل از مانع و دارد رکشو دیقتصاا درگعملک رگب امطلوبیگن اتتاثیر ،ملی لپو حد از

 زمال یطاشر جمله از ت،مدبلند لیدتعا سطا در ارز حقیقی خنر تثبا حفظ و ارز خرگن حیاگص تعیین ینابنابر د.میشو

 ود.میش داده توضیا دن اعنوا و لیدتعا ارز خنر ابتدا بخش ینا در .ستا دیقتصاا ارپاید توسعه و شدر به ستیابید جهت

 قعیوا ارز خنر همچنین ده،نمو نبیا ارز خنر مدیریت از ناشی یپیامدها سیربر و ارز خرگن تعیین در هعمد ملاعو سپس

 ینگتعی یها نظریه و ها منظا مهادا در م.میکنی نبیا را قعیوا ارز خنر بر موثر ملاعو سپس داده یاگتوض را دن اعوگنا و

 هگبهین ارز خرگن مسیر تعیین و ارز خنر مدیریت از ناشی یپیامدها مهادا در هددمی تشکیل را یبعد ثگمبح ارز خرگن

 .هددمی تشکیل را پایانی بخش انیرا در ارز خنر پیشینه د.میشو داده یاگتوض

                                                 
شهید  ارشد، دانشگاه اقتصادی. پایان نامه کارشناسی کالن متغیرهای بر تعادلی سطا از ارز واقعی نرخ انحراف تاثیر بررسیقاسملو،  خلیل -1

 .1377بهشتی، 
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 اقتصاد تقاضای طرف 2-2

 بازار کاال و خدمات 2-2-1

 کاالها خرید برای هگجامع هگک هایگهزین لگک عگجم از خدمات و کاالها برای جامعه تقاضای میزان اقتصادی ادبیات در

 تولید به ملی در حسابداری هگک میدید دست به ،میکند خرج( سال یک) معین مدت یک در شده تولید خدمات و

 هزینههای ،Iسرمایهگذاری  ،Cکل  مصرف ریگجب عگجم از یگداخل الصگناخ دگتولی. تگاس روفگمع داخلی ناخالص

 ید.مید دست به (X – M) صادرات خالص و G دولت

 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

 همچنین کرد تفکیک Cg یگدولت شگبخ مصرف و Cp خصوصی بخش مصرف بخش دو به توان می را کل مصرف

 قابل Igدولتی  بخش سرمایهگذاری و Ip یگخصوص شگبخ ذاریگرمایهگگس شگبخ دو هگب زگنی لگک ذاریگسرمایهگ

 ،Ip خصوصی بخش سرمایهگذاری و Cp خصوصی شگبخ رفگمص ریگجب جمع به ملی حسابداری در. است تفکیک

 یند.میگو  1جذب

 بازار پول و تورم 2-2-2

 امری خارقالعاده زارگاب نگای ودگوج دونگب درنگم ادگاقتص کگی ودگوج تصور که یافته گسترش چنان پول از استفاده

 ست.ا غیرممکن یا دشوار

 ذخیره: از عبارتند رگگگگدیگ هگگگگوظیف سه ،است دنها نخستین مبادله وظیفه که برشمرد میتوان پول برای وظیفه چهار

 .تید پرداختهای برای سنجهای و حساب واحد ،ارزش

 تقاضا برای پول 2-2-2-1

 ز:ا عبارتند میدهند شکل را پول برای تقاضا زیربنای که عمده انگیزه سه

 معامالتی انگیزه  

 احتیاطی انگیزه  

                                                 
1- Absorption 
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 سوداگری انگیزه 

 تقاضای تحلیل در. میکند ادگایج ادیگع ایگتهگپرداخ در دن ارگیریگک هگب ببگس به را پول برای تقاضا معامالتی انگیزه

 هزینه و میدهد دست از پول نگهداری رایگب خصگش هگک رهایگبه دارگمق انگمی هایگمبادل هگرابط کگی ،معامالتی

 رد.دا ودگوج ،دگیکنگم ادگایج ولگپ کم مقدار نگهداری که مشکالتی

 ناگزیر یا بخواهند است نگممک هگک اییگتهگپرداخ ارهگدرب مردم اطمینان عدم از ناشی پول تقاضای به احتیاطی انگیزه

 نگهداری میزان هر چه ؛شد بیان معامالتی ایگتقاض در هگدنچ دگهمانن زگنی وردگم این در. برمیگردد ،دهند انجام باشند

 دست از بهره عوض در اما. است کمتر شود کمبود نقدینگی هگهزین لگمتحم وی هگک دن الگاحتم دگباش بیشتر فرد پول

 شد. خواهد بیشتر رفته

 تقاضای در که صورتی د درگدارن تمرکز مبادله وسیله یک عنوان به پول نقش بر بیشتر پول احتیاطی و معامالتی تقاضای

 بخشی دارد تمایل سرمایهگذار یک. میدهیم خص قرارگش یگدارای ترکیب در پول نقش بر را خود توجه کانون ،سوداگری

 رجحان) خود مشهور مقاله در توبین جیمز. اردد نگه( پایین مخاطره با) مطمئن دارایی یک صورت به را خود داراییهای از

 یک نمیکند تغییر دن اسمی ارزش که سبب بدان پول که میکند بیان( مخاطره مقابل در رفتاری منزله به نقدینگی

 میدهد. کاهش را پول سوداگری تقاضای داراییها سایر بازدهی افزایش اساس براین. است ئنگمطم یگدارای

 بر مؤثر عوامل از را بهره زانگمی در تغییرات و دردمد میزان در تغییرات که کرد برداشت چنین میتوان شد بیان دنچه از

 برشمرد. میتوان پول تقاضای

 𝑚𝑑 = 𝑓(𝑦. 𝑟)  

m پول برای تقاضا واقعی مقدار  (
m

p
 )، y و  دردمد بیانگر rست.ا پول داریگنگه فرصت هزینه یا بهره نرخ 

 پول عرضه 2-2-2-2

 در محدودیت وجود هگب هگتوج اگب اما ،میشود گرفته نظر در برونزا پول عرضه اقتصادی الگوهای از بسیاری در اگرچه

 پول خلق طریق از بودجه کسری در تغییر ورهاگکش نگای در ،عهگتوس الگح در کشورهای از بسیاری در مالی منابع تگمین

 دست از را خود نقش مرکزی بانک دست در سیاستی ابزار کگی وانگعن هگب ولگپ عرضه ترتیب بدین. میگردد جبران

 پول اساس بر تگدول دردمدهای از عمدهای سهم که صورتی در باشد متعادل دولت بودجه که هم شرایطی در. میدهد

 ست.ا ایران جمله از نفتخیز کشورهای دن بارز مثال ،شد خواهند دسیب دچار کشورها این باشد خارجی
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 د.گیر قرار توجه مورد پول هگعرض و تگدول مالی عملیات بین ارتباط باید توسعه درحال کشورهای مطالعه در حال هر در

 فت:گر نظر در توسعه حال در کشور یک برای را زیر الگوی میتوان خالصه طور به

  𝑀𝑡 = 𝑒𝑅𝑡 + 𝐷𝐶𝑡 

 بانکی سیستم توسط که داخلی اعتبارات سطا و( داخلی پول برحسب) بینالمللی ذخایر کل با است برابر پول عرضه

 ست.ا شده داده بسط

 𝐷𝐶𝑡 = 𝐷𝐶𝑔 + 𝐷𝐶𝑝  

 تفاوت صورت به میتوان را یگدولت اراتگاعتب که گرفت نظر در خصوصی بخش و دولت اعتبارات شامل داخلی اعتبارات

 فت.گر نظر در دولت دردمدهای و هزینهها

   𝑫𝑪𝒈 = 𝐆 − 𝐓𝐑 …   

 تورم 2-2-2-3

 قیمت و n(P( ارتگتج لگغیرقاب ایگکااله تگقیم از یگهندس میانگین برحسب معمول طور به قیمتها عمومی سطا

 د.میشو تعریف t(P( تجارت قابل کاالهای

  𝑷 = (𝒑𝒏)𝜷(𝒑𝒕)𝟏−𝜷      𝟎 <  𝜷 < 𝟏 

 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒕 = 𝜷 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒕
𝒏 + (𝟏 − 𝜷) 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒕

𝒕  

 نرخ از وزنی میانگین کگی( 1988) رانگپس و( 1986) وگپینت و اراشگخ هگمطالع به توجه با تجارت قابل کاالهای تورم

 ست:ا بیان قابل زیر صورت به و است ارز دزاد بازار نرخ و رسمی ارز

 ∆𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒕 = (𝟏 − 𝝉)∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒆 + 𝝉∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒆𝒃 + ∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒑∗ 

∆ معادله این در 𝐥𝐨𝐠 𝒑∗ و خارجی تورم τ تجارت قابل کاالهای تگقیم ینگتعی در زادد ازارگب ارز رخگن همگس انگرگبی 

 ید.مینما مشخص تجاری کاالهای قیمت تعیین در را ارز یهاخنر از یک هر سهم رگرسیون. است

 اساس بر) پولی تعادل دمگع از ابعیگت شگبخ نگای ورمگت هگک میشود فرض nP تجارت غیرقابل کاالهای با رابطه در

 ست:ا قبل دوره تورم و( 1972 گلدمن پولی تعادل عدم الگوی

   ∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒕
𝒏 =∝𝟏 [𝒍𝒐𝒈 𝒎𝒕−𝟏 − 𝐥𝐨𝐠 𝒎𝒕

𝒅] +∝𝟐 𝝅𝒕−𝟏  



12 

 در پول ارزش اهشگگگک رخگگگن ،دوره قبل تورم نرخ ،پولی تعادل عدم از تابعی صورت به تورم نرخ اخیر روابط به توجه با

 د.میگرد تصریا خارجی تورم و رسمی و دزاد بازار

 ارز و خارجی تجارت بازار  2-2-3

 کشور یک اقتصادی ایگشهگبخ بین یا منطقهای بین اقتصادی روابط با( بینالملل اقتصاد) کشورها بین اقتصادی روابط

 ابزاری به اقتصاد علم از شاخهای عنوان هگب لگبینالمل اقتصاد مورد در قضاوت و تحلیل و تجزیه برای لذا ،است متفاوت

 میسازد متمایز داخلی اقتصاد از را بینالملل اقتصاد مباحث هگک لگدالی رینگدهتگعم خالصه طور به. داریم نیاز متفاوت

 ند:زیر قرار به

 معنا این به. است ورگگگکش کگگگی داخل در دنها تحرک از کمتر ماعمو کشورها بین تولید عوامل و کاالها تحرک: نخست

بل در والمعم کشورها که قا یان م جارت دزاد جر ها، ت مات کاال مل و خد ید عوا  و موانع خود مرزهای طول در تول

 د.ندار وجود کشور یک مرزهای داخل در اییگدودیتهگمح ینگچن که حالی در میکنند وضع قانونی محدودیتهای

 در اختالف ،زبان در اختالف ،کشورها پولی و مالی سیاستهای در اختالف مختلف پولهای وجود دلیل به همچنین

 یم.دار متفاوت ابزاری هگب ازگنی لگتحلی و هگتجزی تگجه...  و وانینگق سایر و گمرکی مقررات ،سلیقهها

 به بینالملل اقتصاد. دگیکنگم ثگبح ورهاگکش انگمی ادیگاقتص لگمتقاب وابستگی مورد در بینالملل اقتصاد بنابراین

 را فوق جریان که سیاستهایی ،جهان ورهایگکش ایرگس اگب ورگکش یک پرداختهای و خدمات و کاالها جریان بررسی

 نظریه درباره بینالملل اقتصاد مشخص طور به و میپردازد ورگکش کگی اهگرف بر جریان این تگثیر و کرده هدایت و تنظیم

 کند.می بحث پرداختها تراز و خارجی ارز بازارهای ،انیگبازرگ سیاستهای ،تجارت محض

 دیوید ،دداماسمیت نظیر جهان برجسته اقتصاددانان از برخی تالش با گذشته قرن دو طی بینالملل تجارت نظریات

 ست.ا داشته چشمگیری بسیار رشد...  و اوهلین ،هکشر ،ریکاردو

 اقتصاد عرضه طرف 2-3

 برای اصطالح این از برخی. گیرد می قرار استفاده مورد مرتبط اما مختلف شیوه دو به« 1عرضه طرف اقتصاد» اصطالح

 ما ردمدد سطوح. کندمی تعیین را زندگی استانداردهای و مصرف ،(عرضه) تولید که کنندمی استفاده نکته این به اشاره

 ترباال سطوح. هستند قائل ارزش هادن برای افراد که است خدماتی و کاالها تولید در ما توانایی نشانگر بلندمدت در

                                                 
1- Supply-side economics 
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 ار دیدگاه این ها اقتصاددان همه تقریبا. دورد دست به تولید افزایش بدون تواننمی را زندگی استانداردهای و دردمدی

 دیند.می حساب به «عرضه طرف» لذا و دارند قبول

 ردییکا و تولید دردمد، کاهش باعث مالیات نهایی نرخ بودن باال که دارند اعتقاد عرضه طرف اقتصاددانان دیگر سوی از

 ینا در لذا و شده تر رایج عرضه طرف اقتصاد اصطالح از استفاده مورد این ریخا سالیان در. گردد می منابع از استفاده

 گردد.می تمرکز دن بر تحقیق

 از استنک با مؤثر طور به توانمی را اقتصادی رشد کندمی استدالل که است کالن اقتصاد در مکتبی عرضه جانب اقتصاد

 ه،عرض جانب اقتصاد بر بنا. کرد ایجاد سرمایه در گذاریسرمایه نیز و خدمات و کاالها( یعرضه) تولید برای مردم موانع

 گذاریهسرمای این، بر عالوه شوند؛می مندبهره پایین هایقیمت با خدمات و کاالها بیشتر عرضه از دنگاه کنندگان مصرف

نرخ  انوع عرضه جانب اقتصاددانان سیاستی هایتوصیه. کندمی زیاد را کارکنان برای تقاضا کارها و کسب گسترش و

 1(.1978است )وانیسکی،  کمتر مقررات و کمتر(marginal tax rates) اتیمال یینها

 یمالیات هاینرخ در مشخص مالیات یک از دولت مالیاتی دردمدهای که این است، عرضه جانب اقتصاد پایه الفر منحنی

  است. مقدار دو این بین جایی دولت دردمد بیشترین یا بهینه مالیات نرخ. است( صفر) یکسان %0و  %100

  معرفی نرخ ارز 2-4

مللی المالت بیناپذیرد. اگر تسویه معتسویه معامالت تجاری و سرمایه گذاری در داخل یک کشور با پول ملی انجام می

ود. در خواهد ب "پول بیگانه"یا  "ارز"و یا سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان به پول ملی امکان پذیر نباشد نیاز به 

شود. ولی هر پول بیگانه یا ارزی در تسویه معامالت مقابل پول ملی، هر پول خارجی دیگری، پول بیگانه یا ارز نامیده می

سرمابین ستفاده ندارد. بنابراین پولالمللی یا  سایر نقاط جهان قابلیت ا سته یه گذاری در  های خارجی یا ارزها به دو د

  باشند.قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل تقسیم پذیر می

                                                 
1- Wanniski 
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 1نرخ ارز تعادلی 2-5

 ریفتار لیدتعا ارز خنر 2-5-1

ی نرخ ارز های اقتصادی برای محاسبهکنندهای از تعیین مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری مدلی است که در دن از مجموعه

شود. کلرک و و روش سری زمانی استفاده می شود و دردن از یک تک معادلهلی )اسمی یا واقعی( استفاده میدتعا

 زیسا لمد یتژاسترا یک فمعر که BEER3کنند ( نرخ ارز تعادلی رفتاری را این گونه توصیف می1998) 2مکدونالد

 یمتغیرها د.هد توضیا مناسب دیقتصاا یاگمتغیره اگب هگبطرا در را ارز خرگن یگقعوا راگفتر دگمیکن شتالو ستا

 تمطالعا یا دیقتصاا یهاریتئو سساا بر که ستا داگقتصا یگساسا یاگهرفاکتو از ایهگمجموع لمد ینا در توضیحی

 د بود. مدل هناخو وتمتفا ربسیا میشوند بنتخاا مختلف تاگمطالع در هگک اییگمتغیره د.ونگیشگم بنتخاا تجربی

BEERاز نباشتگیاهمو حدوا یشهر هاید. دزمونمیکن دهستفاا ایلهدمعا کگت مانیز هایسری روش از ،یافته تعمیم 

 و ندارند نیاچند همیتا یافته تعمیمBEER  لمد در ماا مدنددمی رشما هگب یکگکالس BEER لدگم مهم یمؤلفهها

 لمد د.کر دهستفاا معمولی تمربعا قلاحد روش مانند مانیز یسر ایلهدمعا کگت هایروش از هادن یجا به انمیتو

 لیدتعا ارز خنر نیمابتو اردند دجوو نباشتگیاهم یبطهرا که مانیز حتی که هددمی اگم هگب را زهجاا ینا یافته تعمیم

 د،وگیشگم دهتفاگسا روگکش کگی یاگهداده از تنها ایلهدمعا تک مانیز یسر روش در نکهد لگلید به م.کنی محاسبه را

 د.میشو تعیین رکشو نهما دیقتصاا یهارفاکتو طریقاز لیداگتع ارز خرگن

 4دیبنیا لیدتعا ارز خنر 2-5-2

را به نرخ ارز واقعی موثر که  BEER( 1994) 5نرخ ارز بنیادی بر اساس مفهوم تعادل داخلی و خارجی است. ویلیامسون

. تعادل خارجی زمانی دهدتعمیم می کندبطور همزمان تعادل داخلی و خارجی را برای کشورهای مورد نظر تامین می

 مانیز جیرخا دلتعاو  دبگیر رتصو پایین رموگت سطا با یطاشر در و کامل لشتغاا سطا در تولیددید که بدست می

 ارز خنر که دارد نظرر، دPPP روش فبرخال روش نگیا ست.ا دلتعا در ختهاداپر ازتر بحسا که دمیشو محقق

 کند.می تغییر نماز لطو در لیدتعا حقیقی

    دهیم.                                                                                                                        ( نشان میKA( با تراز حساب سرمایه )CAحساب جاری ) تعادل خارجی را با برابر قرار دادن ترازپرداخت

                                                 
1- The equilibrium exchange rate 
2- Clerk and MacDonald 
3- Behavioural Equilibrium Exchange Rate 
4- Fundamental Equilibrium Exchange Rate 
5- Wiliamson 
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𝑪𝑨 = −𝑲𝑨                                                                                                  (2-1) 

 خالص از لگحاص افعگمن و ریاگتج ازرگت الصگخ عوگمجم اگب ستا برابر ریجا بحسا اردستاندا فیرتعا سساابر

 در جیرخا و خلیدا دگتولی از تگسا ابعیگت (ntb) ریاگتج ازرگت خالص دمیشو ضفر ت.سا( nfa) جیرخا یییهادارا

𝐲𝐝̅̅) با ترتیب به که کامل لشتغاا سطا  از حاصل منافع(. q) موثر یگقعوا ارز خنر و دمیشو داده نشان (�̅�𝐟)و  (̅

 تواندمی یرز رتصوبه FEER روش ایبر یدگکلی طگبروا ت.سا ارز خرگن اتتغییر تاثیر تحت جیرخا یسرمایهها خالص

 د:شو خالصه

        (2-2) 𝑪𝑨 = 𝐧𝐭𝐛 + 𝐧𝐟𝐚  

 𝐧𝐭𝐛 = 𝜹𝟎 + 𝜹𝟏𝒒 + 𝜹𝟐�̅�𝒅 + 𝜹𝟑�̅�𝒇 

𝜹𝟏 > 𝟎. 𝜹𝟑 > 𝟎. 𝜹𝟐 < 𝟎  

𝒏𝒇𝒂𝒓 = 𝒇(𝒒)  

 

 

 هیماخو االگب بعاتو ترکیب با ود.میش گرفته نظردر انزوبر و ثابت تمد نمیا در لیدتعا یسرمایه بحسا قعامو بیشتر

 شت:دا

𝑪𝑨 = 𝒇(𝒒𝑭𝑬𝑬𝑹. �̅�𝒅. �̅�𝒇) = −𝑲�̅�                   (2-3   ) 

کالن  داگقتصا دلاگتع به ستیابید که ستا FEER  یددمی بدست باال یلهدمعا از که (𝐪𝐅𝐄𝐄𝐑)مقدار نرخ ارز واقعی 

 (.2011)سیرگر،  میکند همافر را( جیرخا و خلیدا دلتعا)

       (2-4) 𝒒𝑭𝑬𝑬𝑹 = 𝒇( 𝑲�̅�; �̅�𝒅; �̅�𝒇) 

 طبیعی لیدتعا ارز خنر 2-5-3

 نهاگرداسو اترگتغیی ادواری، لگماعو هگک یطیاشر در د.میشو تعیین عمومی دلتعا لمد سساابر طبیعی قعیوا ارز خنر

 دلتعا یهکنند تضمین لیداگتع ارز خرگن نگیا ،ارددگن دوگجو لمللا بین خایرذ در تغییر و پولی سیاست درتغییر ،سرمایه

 در تمد بلند دلتعا به ستیابید یهدگکنن مینگتض یگطبیع یگقعوا ارز خرگن رگیگد رتاگعب به ت.سا هاپرداخت ازتر در

 ست.ا دقتصاا
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 ارز خنر تعیین در هعمد ملاعو 2-6

 موضوعات از دن برابری ارزش و ملی پول قدرت همچنین و دارند ویژه نقش ارز نرخ تعیین در خارجی و داخلی معادالت

 است. جهان امروز اقتصادی مناسبات در کنندهتعیین

 ودخ معامالت که است درازی سالیان المللی،بین تجارت خدمات و کاال قیمت تعیین در پول از ابزاری استفاده از فارغ

 است. کرده پا و دست خود برای برانگیزهیجان و مستقل بازاری( ارز) پول

 چرا نکهای واکاوی. کنندمی تعیین را هادن اهمیت و قابلیت که است عواملی مجموعه بردیند بیانگر جهان در هاپول تقابل

 نوبه هب هر یک که داردبر می برانگیزی تامل هایشگفتی از پرده خود است، دیگری کشور ارز از قدرتمندتر کشور یک ارز

 با دقیق تعامل در تجاری و مالی پولی، هایسیاست حوزه در مندیقانون و مدون ساختارهای از منبعث خود

 دو به ارز خنر هکنند تعیین ملاعو .است کشور هر المللیبین و ایمنطقه خارجی، هایسیاست ثبات یا هاپذیریانعطاف

 یبرابر ارزی، یییهادارا و لپو ،ختهاداپر ازرگت ،دگخری رتدگق یبرابر د.میشو تقسیم تمدهکوتا و بلندمدت وهگر

 رتبهصو تمد هکوتا اریگذارزش یهاهشیو برخی مقابل در د.ونگیشگم بوگمحس دمدتگبلن ملاعو جمله زه ابهر خنر

 روش هاهشیو ینا جمله از د.میشون گرفته رکا به ارز خنر تعیین در تالدمبا حجم از ف نظرصر و نهروزا اجحر یک

 زبا هیدامز اجحر یک طریق از و نهروزا رطو به و ستا یجرا پاارو ارز زاربا در طگفق هگک تگسا هگنروزا ارز خنر تعیین

 االترینگب د.وگمیش داده ننشا ه،شد معالا رشکاد ربهطو انمعاملهگر وشفر و دگخری یهادپیشنها د.میشو تعیین

 د.میشو دهبر رکا به ارز خنر تعیین نهروزا میانگین محاسبه ایبر وشفر دپیشنها رینگایینتگپ و دگخری دنهاگپیش

 سساابر وتمتفا هاییخنر ئهارا به نهروزا دخو نیز هانکبا و هاکتشر جمله از زاربا نفعاال از یک هر ارز زاربا در

 انبهعنو گاهی اییگپارو یاگکهگبان یسو از هشیو ینا به ارز خنر تعیین د.ندازمیپر دخو ارزی یپرتفو و هااییدار

 در پایه ملاعو مهمترین ماا .دمیشو دهستفاا دن از بانکی بین تمعامال در و دمیگیر ارقر نظر مد ارز خنر قیقتریند

 شکل: 3ها در ریتئو برخی سساابر نجها یهاارز یبرابر تعیین

 1های تعادل قسمتیمدل -1

 2دل عمومیاهای تعمدل -2

                                                 
1- Partial equilibrium models 
2- General equilibrium models 
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 اند.تعریف و بررسی شده 1های هیبریدیها یا مدلعدم تعادل -3

 ینگهمچن د،وگیشگم املگش را االگک یهازاربا فقط که »خرید رتقد یبرابر« طتباار قسمتی لدتعا یهالمد در

 تمعامال لدگم و دگیکنگم سیربر را هاییدارا زاربا که 3فتهنیا پوشش هبهر یبرابر و »2یافته پوشش هبهر خنر یبرابر«

 هد.دمی اررگق یگسربر ردوگم ،نددامی »ختهاداپر ازتر« را ارز یبرابر خنر تعیین عامل مهمترین که جیرخا

 ترکیبد. وگیشگم املگش زگنی را ختهاداپر ازتر و لپوزاربا ،کاال زاربا تمعامال ارز، خنر تعیین عمومی یهالمد

 در یهیبرید ولیگپ تالداگمع هگب که تبلندمد تالدمعا یسو به جیوخر تعدیل و قیمت تعدیل با پولی تالدمعا

 انعنو به تتحقیقا نگیا در ها ختداپر ازتر د.میشو تعبیر »پوششنیافته هبهر یبرابر «یا »خرید رتقد یبرابر «رکنا

 ید.دمی رشما به ارز خنر تعیین تالدمعا صلیا پایه

 خرید رتقد یبرابر 2-6-1

ابراز گردیده است. به موجب  1924در سال  -اقتصاددان معروف سوئدی-توسط پروفسور کاسل  نظریه برابری قدرت خرید

ها در دو این نظریه، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دو کشور، در تجارت خارجی براساس مقایسه سطا عمومی قیمت

ا هتجارت بین دو کشور دزاد باشد و دولتگردد، یعنی در صورتی که ها تعیین میکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول

ها در هنگام خرید یک سبد کاال و گردد که قدرت خرید پولدر امور ارزی دخالت ننمایند، نرخ ارز در سطحی تعیین می

 ارز رخگن هگک ودگمیش فرض نظریه این درمساوی باشد.  Bبا همان سبد کاال و خدمات در کشور  Aخدمات در کشور 

 ست.ا کشور دو دن قیمتهای سطا نسبت برابر روگکش دو ینگب

 𝑹𝒂𝒃 =
𝑷𝒂

𝑷𝒃
 

 است. Bکشور  و A کشور در قیمتها عمومی سطا ترتیب به نیز 𝐏𝐛و  𝐏𝐚 ،ارز نرخ دهنده نشان 𝐑𝐚𝐛که  طوری به

 یبرابر و تورم واکنش منظور به باید دن پول مبادله نرخ یابد،می افزایش کشوری درونی قیمت عمومی سطا زمان هر

 مطرح را خدمات و  کاالها قیمتی یک قانون خرید، قدرت برابری حقیقت در. یابد کاهش خدمات و کاالها خرید قدرت

 .سازدمی

                                                 
1- disequilibrium or hybrid models 
2- Covered interest rate parity 
3- uncovered interestrate parity 
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 مکانیسم نگیا د.رویگم رماگش هگب ارز خرگن ینگتعی در ارتاثیرگذ و مهم ملاعو از یکی انعنو برابری قدرت خرید به

 از رغفا و دهبو یگقعوا رکشو دو در کاال یقیمتها که سدرمی ارز خنر تعیین در قبولی قابل ییردکا به یطیاشر در

 شد. با نیکسا نیز تمحصوال کیفیت درات،صا و واردات تمشکال

 به پاسخ در نکنندگادرصا و نکنندگاوارد رفتار تفرضیا طریق از ارز خنر تعیین ریتئو به خرید رتقد یبرابر بطهرا

 یک ریکشو در االگک کگی هگک انیگمز عگقوا در ت.گسا هدگش تبدیل ملی زاربا یسبدها هزینه به طمربو اتتغییر

 وشفر و کمتر قیمت اگب االگک ینا خرید به را نگانازربا ی،گرداسو هنگیزا دارد، ییگرد یبها یگرد رکشو در و قیمت

 ضمن د،شو منتج1 (PPP) دگخری رتقد یبرابر به ندامیتو قیمت وتتفا نقانو یناد. دارمی وا باالتر قیمت با دن

 حسطو در نرخی تک هیژو یکاالها صوگخص در د.گیکنگم ینگتبی زگنی را هاروگکش زاراگب در اگکااله سبد لهدمعا ینکها

 تاثیر ارز خنر بر ارد،بگذ تاثیر تخدما و االگک زاراگب بدگس رگب نکهد از بیش نهاد اژبیتردر رودمی رنتظاا ،لمللیابین

 زمو یک گرا لمثا رطو به د.میشو منتج دهسا لحا عین در و هیژو نقانو یک از خرید رتقد یبرابر ت.شدا هداخو

 مقابل در مریکاد رالد یبرابر خنر د،شو معامله ا(سپانیا ابقگس لپو حدوا) »تاوپز«131نیا سپاا در و رالد یک مریکاد در

 کاال یک خرید خنر مقایسه از که ستا مموسو قیمت نرخی تک نانوگق هگب نانوگق نگیا ت.گسا 133به  کگی ارز نگیا

 »دگخری رتدگق یبرابر« همیشه که دارد دجوو الیلید نمیا ینا در د.پیبرها ند یهاارز یبرابر به انمیتو رکشو دو در

 نرخی تک نقانو ت.نیس پذیر منجاا تمدهکوتا در کاال نرخی تک نقانو ین کها جمله از د.اردگن املیگک و ماگتم ییرداگک

 د.کنن درصا و وارد را کاالیی هر که باشند درقا صشخاا که ستا معنی بدین ینا ت.سا االگک کامل اژبیتردر مندزنیا

 ضرگف د.گباش شتهدا مختلفی یقیمتها ،مختلف یهارکشو در کیفی ظلحا از دنبو نیکسا عین در باید کاال ینا

 و اگهوشرگفدهرگخ دجوو دتعد لیلد به هارکشو خلیدا زاربا سویی از ت.سا ارشود تمدهکوتا در یطارگش نگیا

 ،یگگمرک یاگههگتعرف در اگلتهدو که ستا ینا بر ضفر ینکها یگرد ت.سا روبهرو قیمت وتتفا با وش،فر یاگطههگسوا

 لت نکنند. خاد ستد ینا از هایکنندودمحد یطاشر و تمالیا ری،تجا یسهمیهها

 یبخشها در ریوهرگبه وتاگتف و رتاگتج لگغیرقاب مهم یکاالها برخی لیلد به »خرید رتقد یبرابر «یگرد سویی از

 که ستا معنی بدین نگیا د.باش هاارز یبرابر در هتعیینکنند شاخص انعنو به تمددراز در ندانمیتو هارکشو مختلف

 ت.نیس انجبر قابل نیز ارز خرگن قگطری از هگک دارد دجوو قیمتها سطا در ئمیدا وتتفا یک هارکشو در ارههمو

 ممکن نیز هازاربا رساختا سویی از د.گمیکن تغییر نیز ارز خنر ،میشوند تغییر شستخود نیزها سلیقه که رطونهما

 به ستد شدید میرتو یطارگش اگب داگقتصا رتوگص نگیا در د.بریز هم به نیز خنر تعیین تالدمعا و کند تغییر ستا

                                                 
1- Purchasing Power Parity 
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 هنددمی ترجیا دیقتصاا یهاهبنگا و ارددگن را اگتهگقیم اریذگگارزش اییگناتو)پول ملی(  خلیدا ارز و ستا نگریبا

 کنند. هیزرالد را دخو دقتصاا که

 ختهاداپر ازتر 2-6-2

 باشد که صندوقها، صورتی از خالصه کلیه معامالت یک کشور با بقیه کشورهای جهان در ادوار مختلف میتراز پرداخت

 دن را چنین تعریف کرده است: 1المللی پولبین

 «کلیه معامالت اقتصادی بین افراد مقیم یک کشور و افراد مقیم و ساکن بقیه جهان طی یک دوره مشخص زمانیثبت »

 های کشورشان را تدوین و به صندوقالمللی پول موظفند ساالنه حداقل یک بار تراز پرداختو کشورهای عضو صندوق بین

 و سرمایه تقسیم نمود.  2عمده کاال و خدمات توان به سه بخشهای اقتصادی را میارائه نمایند. فعالیت

 لمللیابین یاگهنمازسا و یگرد یهارکشو ر،کشو یک ربستانکا و ربدهکا تالدمبا ویحا ستا لیوجد ها ختداپر ازتر

 بحسا ؛کلی وهرگگ دو هگب تالداگمب ینا د.میشو تنظیم هایکتشر رجمخا و مددرد بحسا با مشابه شکل به که

 ند.میشو تقسیم سرمایه بحسا و ریجا

 دردمد یعنی) نامرئی تجارت و( کاالها صادرات و واردات یعنی) مرئی تجارت: است بخش دو از متشکل نیز جاری حساب

 هایبهره و خارجی هایطرف از دریافتی سود نیز و کشتیرانی جهانگردی، بیمه، بانکداری، مانند خدماتی مخارج و

 نامهازتر ینا در .شودمی منظور جاری حساب مانده صورت به ملی مخارج و ملی دردمد میان تفاوت( هادن به پرداختی

 مثبت مقالا با رکشو خلدا هگب رمایهگس ورود یا رجخا به تخدما و کاال دراتصا محل از رکشو خلدا به ارز بجذ

 و ارز لکنتر نهمچو سیاستهایی لاگعما د.دار تقیمگمس هگبطرا ارز یرگبابر خرگن یشازگفا با دخو که دمیشو رمنظو

 خنثی ایبر خلیدا دقتصاا در کل یتقاضا طاگس دیلگتع طریق از که ستا ماتیاقدا جمله از نیز دن وشفر و خرید

 کاهش رتصو به) ارز یبرابر خنر تعیین قعوا در د.میشو گرفته رکا به ختهاداپر نهازمو بر وارده یهارفشا دنکر

 حتی و هشد مدیریت یا ثابت ارزی منظا که هاییرکشو در هگک تگسا لیاودگمت یسیاستها جمله از( لپو ارزش

 د.میشو منجاا ختهاداپر ازرگت یکسر انجبر ایبر ،نددار هشد مدیریت ورشنا

 توضیا نگیا با د.میکن اپید موضوعیت بستهوا یهادقتصاا صخصودر بیشتر هاختداپر ازتر طریق از ارز خنر تعیین

 که ستا ینا یگخلدا تامالگمع ضفر ند.دار یاهیژو نقش ارز خنر تعیین در جیرخا و خلیدا تمعامال حجم که

                                                 
1- International Monetary Fund 

رمایه گذاری، بهره وام و امثالهم های بالعوض، سود سای، ترابری، دموزشی، توریستی، هدایا، کمکهای بانکی، بیمهخدمات شامل سرویس -2

 باشد.می
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 تغییر ایبر ریفشا رگیگد رتاگعب هگب و تگسا دوگخ طبیعی حد در ریبیکا خنر و دارد دجوو کافی حد به لشتغاا

 د.میکنن توجه ختهاداپر ازرگت هگب ترگبیش جیراگخ یاگههگنازمو و تامالگمع مااد. اردگن دجوو دستمزد قعیوا انمیز

 د.هد توضیا وملز رتصو در را خرید رتقد یبرابر دخو یا خرید رتقد یبرابر از افنحرا ندامیتو ریتئو ینا قعوا در

 که ارزی خنر به انمیتو نه و دکر تعیین را لشتغاا طبیعی خنر قیقاد انمیتو نه که ستا ینا شرو ینا معایب از

 فت.یا ستد ،باشد جیرخا یهابحسا نهازمو شامل

 ارزی یییهادارا و لپو 2-6-3

 مدیریت اگب یمرکز یبانکها و مالی یهاهبنگا شود.می ملی لپو تقویت موجب دخو ارزی یییهادارا ارزش یشافزا

 تمعامال از یکی در کنند. امدگقا هاارز سایر با دخو لپو یبرابر تقویت به اژبیتردر ضمن نندامیتو دخو ارزی خایرذ

 خنر وتتفا توسط رنتظاا قابل قیمت کاهش گرا ،ستا مموسو( CIP1) »یافته پوشش هبهر یبرابر« به که بخش ینا

 کنند. دهستفاا اژبیتردر از نندامیتو هاهبنگا دشو انجبر هبهر

  لتدو تخالامد 2-6-4

 دارایی ارزی در ایران به دلیل ماهیت اقتصادی نفتی دن متفاوت از مفهوم مداخله در اقتصادهای دیگر است که مداخله

ی ارزی در ایران به وسیله بانک مرکزی، به دلیل وجود الزام قانونی به تامین ریال مورد ساز و کار بازار هستند. مداخله

ی ساالنه دولت با تعیین حدود ارز قابل تخصیص، صدور های بودجهگیرد. به بیان دیگر قانونی دولت انجام مینظر بدنه

ی دریافت های مختلف و تایید رویهوز برای عقد قراردادهای تامین مالی به صورتمجوز تخصیص دردمد نفت، صدور مج

کنند. بنابراین از دن جا که بانک ی مدیریت منابع ارزی کشور را مشخص میو پرداخت ارز توسط بانک مرکزی، شبکه

منظور مدیریت نرخ ارز توسط این مرکزی موظف به تامین ریال بودجه است، مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضای بازار به 

 .(80، ص 1389)عبادی،  شودبانک خریداری می

 خلیدا پولی یاگهاربزا و جیراگخ یهاارز از بخشی وشفر با و میکنند خلهامد جیرخا یهاارز زاربا در رامکر لتهادو

 یمرکز یبانکها هند.دیگم تغییر را ملی لپو ارزش طریق ینا به داده، تغییر را هاند حجم و ارزی خایرذ ترکیب

 دهند.می تغییر را دخو ارزی خایرذ ترکیب ملی لپو ارزش در تغییر ایبر نیز

                                                 
1- Covered interest parity 
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 هبهر خنر یبرابر   2-6-5

 یشافزا ست.ا ارذگتاثیرگ ارز خنر یبرابر بر نناد یسو از هشد ذتخاا یسیاستها که ندایافتهدر پولی ارانسیاستگذ

 لپو ارزش فتا هگب هرگبه خنر نمدد پایین و دمیشو ملی لپو ارزش یشافزا موجب عموما رکشو خلدا در هبهر خنر

 در هبهر خنر یبرابر .دارد ارز خرگن ناگنوس در یگمهم شگنق اگیهگیدارا قیمت ترتیب بدین د.میشو منجر رکشو

 2نیافته پوشش هبهر خنر یبرابر و 1هگیافت شگپوش هرگبه خرگن یرگبابر کلگش دو به رمتو خنر و ارز خنر با دخو طتباار

 در قرضه اوراق هبهر خنر با تید زاربا در ارز خنر و زاربا نید قیمت بطهرا ،یافته پوشش هبهر خنر یبرابر د.میشو نبیا

 کند.می نبیا را رکشو دو دقتصاا

 را رکشو هگقرض اوراق میگسا هبهر خنر با رنتظاا ردمو ارز خنر و نید یقیمتها بطهرا ،نیافته پوشش هبهر خنر یبرابر

 خنر که میکند ناگبی لوگمعم روگط به یافته پوشش هبهر خنر یبرابر سطهوا به ارز خنر تعیین تالدمعا د.میکن نبیا

 خنر گرا لمثا رطو هگب. دگباش خلیدا لپو تنزیل خنر با برابر ارمقد با جیرخا هبهر خنر از بیشتر باید خلیدا هبهر

 لهدمعا ینا از افنحرا د.باش ناگیکس باید نیز رکشو دو در هبهر خنر باشد ثابت مریکاد رالد مقابل در چین دنیو یبرابر

 نسبت نقدینگی یمزیتها و مالیاتی یاگتهگظرفی ابعگمن ،یگسیاس یاگیسکهر ،کنشهااتر هزینه نچو علتهایی به

 ست. ا هشد داده

 یهاادیدرو هگب بتگنس والگصا دارانرمایهگس هگک اییگنجد از دوگیشگم گفته نیافته پوشش هبهر خنر یبرابر صخصو در

 قویا باید هیندد در هرگبه خنر دشو سیربر جدید تطالعاا گرا ،عقالنی راتنتظاا بچورچا در هستند دعتماابی تید

 ممکن نیافته پوشش هبهر خرگن کگی یبرابر ضعیتو د،عتماا غیرقابل محیط یک در د.باش زاربا راتنتظاا تاثیر تحت

 ممکن هبهر خنر تغییر ماا باشند تهگشاند یرگتغیی متغیرها سایر که ستا ممکن قعوا در د.گیر ارقر توجه ردمو ستا

 د.شو جایگزین رنتظاا ردمو هبهر خنر با یطاشر حسب بر ستا

 هیزدبا رگگا ت.گسا روگکش دو در یگیدارا هیزداگب خنر یبرابر ممفهو به قعوا در ارز خنر تعیین در هبهر خنر یبرابر 

 برابر مدت(کوتاه در) یگخلدا الیگم یاگیهگیدارا هیزدبا خنر د،شو یگیرازهندا خلیدا لپو حسب بر مالی یییهادارا

 یشافزا رینتظاا خنر (یمنها) وهعال هگب جیراگخ یییهادارا هبهر خنر با خ،نر ینا ارمقد که خلیدا هبهر خنر با ستا

                                                 
1- Covered interest rate parity 
2- Uncovered interest rate parity 
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 ناشی مقایسه ردمو رکشو دو هبهر خرگن یبراابرگن از یگحقیق ارز خنر ننوسا. ستا برابر جیرخا لپو ارزش (کاهش)

 کند.می تغییر حیث ینا از نیز رنتظاا قابل ارز خنر که دمیشو

 یبرابر دگنباش ناگمی در صاگخ یگکنترل لگماعو هگک تیرصو در د.میکن یفاا ستارا ینا در مهمی نقش یسکر دجوو

 است.  هاارز یبرابر تعیین در یتمندرقد عامل هبهر خنر

 تفاضل ه(بهر خرگن شگپوش وندگب) ،دگباش تهگشدا دجوو خنثی ریفتار ارز خنر ننوسا یسکر برابر در که یطیاشر در

 رنتظاا باشد بیشتر فعلی ارز خرگن از ارز ریاگنتظا خنر گرا ت.سا برابر زار خنر رینتظاا تغییر با جیرخا و خلیدا هبهر خنر

 خنر از ارز رینتظاا خنر گرا و باشد برابر جیراگخ لوگپ ارزش ریاگنتظا یشافزا با خلیدا لپو ارزش تید کاهش که یمدار

 برابر جیرخا لپو ارزش رینتظاا کاهش با خلیدا لوگپ ارزش یگتد یشازگفا هگک مگیدار راگنتظا دگباش کمتر ارز فعلی

 ادفرا ارز سلف زاربا در ستددادو منجاا با د.یدمی رکا به هبهر خنر شگگگپوش رکازوسا ارز خنر ننوسا از گریز یطاشر در د.باش

 هگمعامل در ارز رینتظاا خنر جانشین باید ارز سلف خنر رتصو ینا در د.ندارمی نوگمص ارز خنر اتتغییر یسکر از را دخو

 ارزش یگتد اهشگک هگک مگیدار رنتظاا باشد بیشتر فعلی ارز خنر از ارز سلف خنر گرا یعنی. دوگش هرگبه خرگن یرگبابر

 دگباش رگکمت ارز یگفعل خرگن از ارز لفگس خنر گرا و باشد برابر جیرخا لپو ارزش رینتظاا یشافزا اگب یگخلدا لوگپ

 شد.با برابر جیرخا لپو ارزش رینتظاا کاهش با خلیدا لپو ارزش تید یشافزا که یمدار راگنتظا

 وریهبهر و ارز خنر  2-6-6

 پوشش ونبد یبرابر و (CIP) هبهر خنر پوشش با یبرابر(، PPPد )خری رتقد یبرابر که هددمی ننشا تمطالعا نتایج

 هتولیدکنند رفتار بطهرا نیگشرو هگب و دگیکننگم تفسیر را ارز خنر تعیین تالدمعا از بخشی تنها (UCIPه )بهر خنر

 هند.دنمی ارقر توجه ردمو را هکنندفمصر و

 هتولیدکنند راگفتر از اگکااله ایرگب تقاضا و عرضه که یینجاد از د.میشو تعیین تقاضا و عرضه سطهوا به قیمتها سطا

 دخر دقتصاا لصوا هگجمل از که ستا ارز قعیوا خنر تعیین تمطالعا زغاد رفتار همین دمیشو ناشی هکنند فمصر و

 شد.میبا ارز خنر ریتئو در

 یشافزا هگب رگمنج هاروگکش رگیگد با قابتر در رکشو یک در رکا وینیر وریبهره یشافزا و تولید ژیتکنولو شدر

 یک در وریهبهر یشافزا که هددمی ننشا نتایج د.میشو رکشو دن ملی پولی ارزش یشافزا و وریبهره و ییردکا

 دن اتتولید ایبر تقاضا نتیجه در ه،شد یتولید یکاالها تگقیم اهشگک ببگس بگقیر یهارکشو به نسبت رکشو
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 یشافزا دن تبع به و خلیدا ارز زاربا در لمللیابین یهاارز عرضه یشازگفا سبب دراتصا یشافزا یابد.می یشافزا رکشو

 د.میشو ملی لپو ارزش

 (GDP) داخلی ناخالص تولید نسبی نرخ با ارز نسبی قیمت که دهدمی نشان شده گرفته کاربه هایفرمول برخی نتایج

 سطا. شودمی سنجیده کشور و اقتصاد بین غیرتجاری کاالهای بخش در وریبهره یا شده گرفته کاربه تکنولوژی سطا و

 موجب کشور یک از خارج و داخل در اسمی داخلی ناخالص تولید افزایش همچنین کشور از خارج و داخل در وریبهره

 رد غیرتجاری کاالهای در وریبهره افزایش و اقتصادی رشد نرخ افزایش بهتر عبارت به. شودمی ارز واقعی نرخ استهالک

 و کار نیروی عامل دو همچنین رابطه این از. شودمی ارز واقعی نرخ استهالک موجب دیگر کشور به نسبت کشور یک

 گیرند.می قرار توجه مورد تولید در سرمایه

 هایمتق سطا بردن باال به تمایل دارند تجاری کاالهای در باالتری وریبهره که کشورهایی کندمی بیان نظریات برخی

 اسبمتن افزایش تجاری کاالهای بخش در کشور وریبهره افزایش که معتقدند زمینه این در دیگر نظریات برخی. دارند

 کند.می مجاز را دستمزدها

 واسطه به نیز دستمزدها باشد غیرتجاری با تجاری کاالهای در وریبهره ارتباط واسطه به دستمزدها نرخ افزایش فرض اگر

 رخن استهالک و اقتصاد در هاقیمت عمومی سطا افزایش به شرایط این. یابندمی افزایش غیرتجاری کاالهای وریبهره

 .شودمی منجر ارز واقعی

 1(RER) قعیوا ارز خنر 2-7

 عمومی تگقیم سطا قعیوا ارز خنر در حالیکهدر هددمی ننشا را رکشو دو لپو ارزش بین یبطهرا سمیا ارز خنر

 قعدروا د.هدمی ناگنش را انیگجه یهاتقیم و یگخلدا یهاتقیم بین یبطهرا ارز قعیوا خنر ت.سا ارتاثیرگذ نیز کاالها

 ردمو جیرخا یکاالها حدوا اددگتع دادن ناگنش قگطری از را روگکش کگی یذیرگپ قابتر یجهدر ارز قعیوا خنر شاخص

 ملاعو تاثیر تحت قعیوا ارز خنر (.1380، جرکانی) دگیکنگم یرگگیازهدگنا یگخلدا یاالگک دگحوا یک خرید ایبر زنیا

 .دارد ارقر جیرخا و خلیدا دقتصاا سمیا و قعیوا

                                                 
1- Real Exchange Rate 
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 1(IRER) خلیدا قعیوا ارز خنر 2-7-1

 ،2رانهمکا و لگهینک) رتاگتج لگقاب رگغی یکاالها قیمت حسب بر رتتجا قابل یکاالها نسبی قیمت از ستا رتعبا

 از دهتفاگسا اگب اول، روش د.وگمیش تعریف کاالیی سه و کاالیی دو یهشیو دو به نیز خلیدا حقیقی ارز خنر (1999

یی کاال دو هیوگش دو هگب خلیدا حقیقی ارز خدله نرمبا غیرقابل یکاالها قیمت برحسب لهدمبا قابل یکاالها نسبی قیمت

، درامهر) ستا رتتجا غیرقابل یکاالها قیمت حسب بر لهدمبا قابل یکاالها قیمت یمحاسبه دوم، روش د.میشو محاسبه

 نسبت و تیدراصا ارز خلیدا قعیوا خنر ،لهدمبا قابل غیر یکاالها قیمت به تیدراصا یکاالها قیمت نسبت (.1384

 .دمیشو هنامید تیواردا ارز یگخلدا یگقعوا خرگن ،هگلدمبا لگقاب غیر یکاالها به تیواردا یکاالها قیمت

 3لیدتعا قعیوا ارز خنر 2-7-2

 دیمتعد یاگهدرگیکرو د.گمیکن تامین نهمزما ربطو را جیرخا و خلیدا دلتعا که ستا نرخی لیدتعا قعیوا ارز خنر

 لیدتعا ارز خنر ،خرید رتدگق یرگبابر روش ،ولیگپ روش هگجمل از تگسا هدگش ئهارا لیدتعا قعیوا ارز خنر دوردبر ایبر

 باشند.طبیعی می لیدتعا ارز خنر و ریاگفتر لیداگتع ارز خرگن ار،دگپای لیدتعا ارز خنر ب،مطلو لیدتعا ارز خنر دی،بنیا

 ارز خنر دن، در که ستا نرخی قعیوا ارز خرگن ی،اسم ارز خرگن هگن دگندار توجه قعیوا ارز خنر به دموجو یهاروش کثرا

 .ستا هشد تعدیل نسبی یقیمتها توسط سمیا

 4(ERER) جیرخا قعیوا ارز خنر 2-7-3

 عمومی سطا دگمانن) یگقیمت اخصگش یک خلیدا به جیرخا ارمقد نسبت از دهستفاا با که سمیا ارز خنر از ستا رتعبا

 (حدوا لپو به خلیدا یاگههگهزین هگب جیراگخ یاگهزینهه یا خلیدا یقیمتها عمومی سطا به جیرخا یقیمتها

 .دمیشو تعدیل

𝐸𝑅𝐸𝑅 = 𝐸
𝑃𝐺𝑓

𝑃𝐺𝑑
 

 .میباشد میگسا ارز خرگن  Eو یگخلدا یکاالها قیمت شاخص𝑃𝐺𝑑   ،جیرخا یکاالها قیمت شاخص𝑃𝐺𝑓   دن در که

                                                 
1- Internal real exchange rate 
2- Hinkle & et al 
3- The equilibrium real exchange rate 
4- External Real Exchange Rate 



25 

 رتدگق یرگبابر یهگنظری ساگسا رگب اول راگمعی د.دار دوگجو جیرخا قعیوا ارز خنر یگیرازهندا ایبر مختلف رمعیا سه

 سساا بر دوم رمعیا .دمیشو دهتفاگسا ریاگتج فرگط روگکش دو2هدگکنن فرگمص تگقیم اخصگش از ،1(PPP) دگخری

 شاخص از حقیقی ارز خنر محاسبه ایرگب روش نگیا در .شودی تولید محاسبه میفلمینگ یا کل هزینه گ لماند لمد

 رچها ر،معیا ینا است. لهدمبا قابل یکاالها رمعیا م،وگس راگمعی د.میشو دهستفاا 3(dfGDP) خلیدا ناخالص تولید ضمنی

 لهدمبا قابل یکاالها تولید در یقابتپذیرر یگیرازهندا الیگحتما یاگجایگزینه انبهعنو را قیمت مختلف شاخص

 ،صنعتی یا لهدمبا قابل یکاالها تولید حدوا یک رکا وینیر یهگهزین از تندرعبا شاخصها ینا که میکند دپیشنها

 یهدگکنن تولید یبخشها سایر و صنعت بخش ودهیفزا ارزش ضمنی اخصگش ،WPI4 یگشوفر هعمد قیمت شاخص

 (.1383، حیمیر و بریشمیا) دراتصا حدوا کگی ارزش و دلهمبا لگقاب یاگکااله

 و ریتجا صلیا یاگهفرگط یهگهم از متوسطی انبهعنو یا ری،تجا صلیا فطر یک با طتباار در ندامیتو ارز قعیوا خنر

 د.میشو هنامید 5(BRER) هگجانب دو یگقعوا ارز خرگن ری،وگکش دو هگک عیتیگضو در .دشو تعریف قیبر یهارکشو یا

 خنر د.میشو هنامید 7(REER) ارز موثر یگقعوا خنر یا 6(MRER) جانبه چند قعیوا ارز خنر ریکشو چند حالت در

 شاخص ینا هد.دمی ارقر سنجش ردمو یگرد یهارکشو لوگپ از یسبد مقابل در را رکشو یک لپو ارزش ارز، موثر قعیوا

 هاوزن کند.می دهستفاا محاسبه ایبر پایه لسا یک سساابر را ریتجا فرگط یهاروگکش یگقعوا ارز خرگن یگنوز میانگین

، 8اسنجیومو و هینکل) ستا نظر ردمو رکشو با رتتجا در هارکشو از هریک بیگنس تگهمیا یهکنند منعکس غلبا

1999.) 

 قیمت شاخص روش نگیا در است. جیراگخ ارز یگقعوا خرگن یمحاسبه ایبر شاخص تریندهسا جانبهدو قعیوا ارز خنر

 رکشو یک در هتولیدکنند اگی هدگکننفرگمص بدگس کگی تگقیم اگب نظر ردوگم رکشو در هتولیدکنند یا هکنندفمصر سبد

 نسبی ارزش قعوا در هشیو به هشد بهگمحاس ارز خنر د.میشو یگیرازهندا جیرخا یا خلیدا حدوا لپو یک به جیرخا

 جانبهدو قعیوا ارز خنر ،قعیوا ارز خنر از رمنظو قگتحقی ینا در (.1385 ،ییاطغر) دارد رهشاا جیرخا لپو به خلیدا لپو

 .ستا

                                                 
1- Purchasing Power Parity 
2- Consumer Price Index 
3- Gross Domestic Product Deflator 
4- Wholesale Price Index  
5- Bilateral Real Exchange Rate 
6- Multilateral Real Exchange Rate  
7- Real Efective Exchange Rate 
8- Hinkle & Nsengiyumva 
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 قعیوا ارز خنر بر موثر ملاعو 2-8

 ریتجا یطاشر 2-8-1

 ناشی یمددرد اترگثا نقش رگب دتاگعم اگتحلیله ،قعیوا ارز خنر بر لهدمبا یبطهرا اتتغییر اریثرگذا ینحوه صخصودر

 به منجر ،یافته یشافزا یگحقیق دگمدرد ری،اگتج هگلدمبا یهگبطرا دبهبو با ایرز دارد تاکید ریتجا لهدمبا بطهرا تغییر از

 تعیین بدلیل ریتجا یکاالها تگقیم تاگثب ضرگف با د.میشو لهدمبا غیرقابل و لهدمبا قابل یکاالها یتقاضا یشافزا

 ارز خنر نتیجهدر د.ش هداخو لهدمبا غیرقابل یکاالها قیمت یشافزا به منجر تقاضا یشافزا ،جهانی یهازاربا در هادن

 (.5199، 1کیرواگف) دگش دگهاخو تگتقوی ملی لوگپ ارزش و یافته کاهش قعیوا

 می ننمایا ریاگتج یطارگش رگتغیی قگطری از یگنفت یمدهادرد یشافزا و نفت حقیقی قیمت تغییر رثاد یگرد فطر از 

 هعمد بد.مییا اهشگگگک هکننددراگگگص روگگگکش یگگگقعوا ارز خنر ،نفتی یمدهادرد و نفت قعیوا قیمت یشافزا با د.شو

 کاهش نهاد حقیقی ارز خرگگگن یگگگنفت یدهاگگگمدرد یشافزا با هستند. یهلند ریبیما رچاد نفت هکننددرصا یهارکشو

 شکل به یهلند ریبیما بلکه ،دگیاببهبود نمی انیگجه دقتصاا در هادن یپذیر قابتر قابلیت تنها نه نتیجه در و مییابد

 ه،شد دقتصاا لهدمبا قابل بخش توسعه انعگگگم مدت بلند در هگگگک دمیشو ننمایا دقتصاا در لهدمبا غیرقابل بخش نقرو

 (.1380 ،وگگچل و اهیگگدر) دگهدیگم اهشگک را داگقتصا یذیرگقابتپر انتو

 فمصر به جتماعیا تمایل 2-8-2

 یکاالها رگب تگلدو یاگهزینهه یشافزا ،ستا سیربر قابل شکل دو به ارز قعیوا خنر بر لتدو یهزینهها یشافزا ثرا

 یشافزا همچنین داد دگهاخو یشازگفا را یگقعوا ارز خنر ری،تجا ازتر یکسر دیجاا با خلیدا ازتر بر تاثیر ونبد ایلهدمبا

 هددمی یشافزا را ایلهدغیرمبا شگبخ یاگتهگقیم ومیگعم طاگس رت،اگتج لگغیرقاب یاگکااله رگب تگلدو یهزینهها

 وتثر یا مددرد یشافزا با ن،ماز یگط. (1381، للهیارگنص) شد هداخو ارز قعیوا خنر کاهش سبب مرا ینا که

 یگرد رتعبا به کند.می تغییر ایلهدغیرمبا یاگکااله از بیشتر دهستفاا جهت در هادن مصرفی تترجیحا نکنندگافمصر

 ینا قیمت و تقاضا ن،کنندگا فمصر وتثر یا مددرد یشازگفا با ای،لهدمبا غیر یکاالها یمددرد کشش دنبو باال لیلد به

 یهارکشو ردمودر لستدالا ینا سدرمی نظر به ماابد. یاهش میکا ارز لیداگتع یگحقیق خنر نتیجه در ،یافته یشافزا کاالها

 وتثر یا مددرد یشافزا با هارکشو ینا در ایرز نباشد دقصا ایلهدمبا غیر یاگکااله زلنا کیفیت لیلد به توسعه لحادر

                                                 
1- Farocki 
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 با(. 1380 ،گچلو و گاهیدر) مییابد یشافزا ،هستند تیواردا عمدتا که ایلهدمبا یکاالها یتقاضا ن،کنندگا فمصر

 .مییابد یشافزا قعیوا ارز خنر ،یافته یشافزا ریتجا ازتر یکسر تیواردا یاگکااله یاگتقاض یشازگفا

 خلیدا ناخالص تولید شدر 2-8-3

 مهمترین از یگیک وریهبهر است. هشد گرفته نظردر سرمایه تشد و وریهبهر دنما انعنو به خلیدا ناخالص تولید شدر

 ،نسانیا وینیر ،منابع از دهتفاگسا نساندر کثراحد به جهت دیهبررا وریهبهر است. ارز قعیوا خنر بر موثر یشاخصها

 ایلهدمبا یکاالها در وریبهره یشازگفا د.وگیشگم بوگمحس تدماگخ و االگک از معینی تولید جهت ... و تتسهیال

 هددمی تغییر رمذکو رکشو نفع به را لهدمبا یبطهرا و هددمی یشافزا لمللابین یعرصه در را رکشو یک نیزچانه رتقد

 د.میشو دوریفن و تولید کیفیت یشافزا باعث یورهبهر یشازگفا د.میشو رکشو دن ملی لپو رتقد یشافزا سبب مرا ینا

 گرا میکند نبیا نساموئلسو- باالسا ثرا د.دازمیپر قعیوا ارز خنر رگب وریهرگبه ثرا سیربر به1 ئلسنسامو- ساباال ثرا

 قیمت که کوچک دقتصاا در ،بماند ثابت رتتجا قابل غیر بخش وریهبهر و هگیافت یشازگفا ایهگلدمبا شگبخ وریهبهر

 بخش ینا در دستمزد یشافزا باعث ایلهدمبا بخش وری هبهر یشافزا د،میشو تعیین انیگجه زاربا در ایلهدمبا یکاالها

 اهشگک اگب د.میشو ایلهدمبا بخش به ایلهدمبا غیر بخش رکا وینیر لنتقاا به منجر دستمزد یشازگفا نگیا د.میشو

 هگب دتمزگسد یشازگفا ینا نکهد لیلد به ماا مییابد یشافزا بخش ینا در هادستمزد ایلهدمبا غیر بخش در راگک ویرگنی

 را دوگخ یاگکااله تگقیم ،دگمدرد اهشگک انرگجب ایبر بخش ینا نتولیدکنندگا الذ نیست وریهبهر یشافزا لگلید

 نتیجهدر دگش هداخو ایلهدمبا غیر یکاالها به ایلهدمبا یکاالها نسبی قیمت یشافزا به منجر ینا که هنددمی یشافزا

 .مییابد کاهش قعیوا ارز خنر

 و ستا قعیوا دگتولی رگب ارذگگ رگثا عامل سرمایه تشد ر،گرکا هر ازای به سرمایه حجم از ستا رتعبا سرمایه تشد

 پیشرفت د.میباش جیرخا اضتقرگسا و جمعیت شدر دی،قتصاا شدر ژی،تکنولو پیشرفت نچو ملیاعو تاثیر تحت دخو

 تشد بر تیومتفا اتتاثیر دن فمصر اردوگم هگب بسته جیرخا اضستقرا ماا هددمی یشافزا را سرمایه تشد ژیتکنولو

 در را سرمایه تشد دشو منجاا مصرفی یهزینهها امینگت روگمنظ هگب جیراگخ اضتقرگسا رگگا شت.دا دگهاخو رمایهگس

 ختداپرزبا از پس سرمایه خالص هیزدبا یشافزا لیلد به د،پذیر رتوگص اریذگسرمایهگ جهت گرا و هددمی کاهش هیندد

 دگباش تاجرگمه از ناشی گرا جمعیت شدر د.دا هداخو یشافزا را سرمایه تشد جیراگخ یهاروگکش هگب هرگبه وها  هیبد

                                                 
1- Balassa-Samuelson 
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 دمیشو سرمایه تشد کاهش به منجر باشد طبیعی شدر از ناشی که تیرصودر و هددمی یشازگفا را رمایهگس تدگش

 (.2001 ،هو فانگ)

 قعیوا ارز خنر محاسبه ایبر دموجو تمشکال 2-8-4

 د.دورمی دبوجو یگقعوا ارز خرگن یرگگیازهندا ایبر را دییاز تمشکال ارز قعیوا خنر با بطهرا در وتمتفا یهاریتئو دجوو

 وتمتفا عملی یشاخصها از دهتفاگسا هگب د،وگیشگم یگقعوا ارز خنر از وتمتفا یفرتعا موجب که مختلف ینظریهها

 رچاد را ارز قعیوا خنر یگیرازهندا هگک دگندار رهاگشا ارز جیراگخ یگقعوا خنر یمحاسبه نجریا در هزینه و قیمت

 هستند حمطر مسو نجها یهارکشو هم و صنعتی یهارکشو ایبر دبررکا در هم تمشکال ینا کند.می بالتکلیفی

 (.1381 ،لهیانصر)

 ییتهاودمحد ،تگسا رگتتگهمیا اگب موگس ناگجه یهاروگکش اگب طاگتبار در هویژگب که تمشکال از ییگرد یمجموعه

 ه،نشد ارشگز رتتجا و هگگگگمالحظ لگگگگقاب قاگگگگقاچ حجم ارز، ازیمو یهازاربا دجوو لمثا ایبر است. تجربی یا عملی

 ارز قعیوا خنر یگیرازهندا ناگگگجری در ری،اگگگتج یرکاگگگش و ریاگگگتج یاگگگتهگگگسیاس ،لهدمبا یبطهرا دیاز تنوسانا

 د.ارند جیرخا دجوو صنعتی یهارکشو ایبر ارز قعیوا خنر یگیرازهندا صخصودر که دوردمی دبوجو را پیچیدگیهایی

 رمعیا یک یافتن غلبا ،قیمت مختلف یشاخصها یگیرراگبک هگب طوگمرب ومیگمفه ائلگمس عگفر از پس حتی وهبهعال

ست. مشکل ربسیا توسعه لحادر یهارکشو در شاخصهایی چنین از تجربی قیقد  نجها یهارکشو از ریبسیا ایبر ا

 الصگناخ دگتولی یهدگکنن دیلگتع شاخص و (CPI) هکنندفمصر تگقیم یاگاخصهگش فقط ان،یرا جملهاز م،سو

، رزی سماعیلیا) ستا ودمحد ایمالحظه قابل ربطو تحلیلگر بنتخاا ینابنابر و تگسا سترگسدرد (dfGDP) یگخلدا

1388.) 

 ارز خنر تعیین های مختلفمنظا 2-9

 وت،متفا یاگهارز اگب یگلمللاینگب تالداگمب ونگیگچگ و لوگپ نهاتوگپش صخصودر همدد دجووبه اتتغییر به توجه با

 ارزی مختلف یهامنظا مختصر توضیا به مهادا در ند.دکر بنتخاا را دخو صخا ارز منظا هریک نجها مختلف یهارکشو

 .یمدازمیپر یک هر قصانو و مزیتها و

 ورشنا ارز منظا 2-9-1

 دزاد ربهطو دگننامیتو ارز یهاخنر ،ستا هشد بنتخاا یافته توسعه یهارکشو سیلهو به بیشتر که منظا ینا بچورچا در

 طیافرا حالتی ارز ورناگش ماگنظ د.میشو تعیین زاربا یهاونیر سیلهوبه فقط هادن لیدتعا یردمقا و باشند شتهدا ننوسا
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 به ست.ا زاربا ملاعو سساابر ارز زاراگب تسویه قعوا در و نمیکنند خالتد ارز زاربا در یمرکز یبانکها دن در که ستا

 یمنحنیها ردبرخو از که دهبو کاال یک تگقیم بیهگش امالًگک ارز خنر یک یالیر قیمت م،نظا ینا سساابر یگرد رتعبا

 .یددمی ستدبه ارز، دن تقاضا و عرضه

 مستقیم لساار یا یگرد رکشو از تخدما و کاال خرید ،هستند ارز متقاضی صشخاا که صلیا الیلد از یکی تقاضا فطر در

 ،جیرخا بانکی بحسا حاگفتتا هگب لگتمای سطهوا به رکشو یک در مالی یییهادارا خرید لیلد میندو ست.ا رجخا به

 ارز یتقاضا مسو لیلد نهایت در. ستا فیزیکی سرمایه مستقیم مالکیت کسب یا جیرخا قرضه اوراق یا مسها خرید

 لپو ارزش نددار رنتظاا که ادیفرا د.شو رگمنج ارز خرگن اتتغییر به ندامیتو که ستا دسو کسب یا نیاز از بجتناا

 یهادوره در باالتر یقیمتها در دن وشفر و ارز دگخری به دسو کسب میدا به یافت هداخو یشافزا هیندد در جیرخا

 .نددازمیپر تید

 ض،بالعو جیراگخ یاگکهگکم تگیافدر ت،دماگخ و االگک دراتاگص از دگنایتوگم روگکش یک ایبر ارز عرضه ملاعو

 .دشو دیجاا جیرخا وام یافتدر و نهاد رکشو قرضه اوراق خرید جمله از نجیارخا اریسرمایهگذ

 بخش در اریذگتگگسیاس و هیدجهت ایبر هیژو به دیقتصاا تطالعاا نشد فشفا به انمیتو منظا ینا ییاامز از 

 رثاد لنتقاا لگمقاب در تگمنیا یهگحاش و ظاگحف دیجاا ،نسبی یمزیتها اتتغییر خریند سنعکاا ،جیرخا رتتجا

 یاییامز دجوو با. دکر رهاگشا الیگمو ولیگپ اریسیاستگذ در عمل لستقالا حفظ و خلیدا دقتصاا به جیرخا یهاکشو

 در را دیقتصاا ناالگفع دگنامیتو هگک دوگیشگم ارز خرگن در اریدگناپای وزبر سبب اردیمو در ازی منظا ینا شد کرذ که

 دکر رهشاا زاربا ینا در زیبارسبو تشدید به انوگیتگم ینگهمچن کند. وبررو مشکل با هااریسرمایهگذ و هایتصمیمگیر

 .1ستا دن صلیا معایب از یکی که

 ثابت ارز خنر منظا 2-9-2

 هنگا ثابت را هدگش ینگتعی ارز خنر ارز، زاربا در خلهامد با تا میکنند سعی هارکشو پولی تمقاما ثابت ارز خنر منظا در

 د،شو هشد معالا ارمقد از رگتافر یدگح هگب ارز خرگن یشازگفا هگب منجر جیرخا لپو ایبر تقاضا یشافزا گرا لحا ند.دار

 یشافزا مانند الیلید بنابه چنانچه دگیکنگم امدگقا هشد معالا خنر حفظ به ارز عرضه و زاربا در خالتد با پولی تمقاما

                                                 
 هشوژگپ و سگمجل ریهگنش ،هاوردستاد و غدغههاد ز:ار حدوا خنر منظا به ارزی چندگانه منظا از رگذ ،کالیی قامیرد و لیال کمیجانی کبرا -1

 .65ص ،1380زمستان  ،سالمیا رایشو مجلس یهشهاوپز مرکز ،32ه رشما
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 خرید و زاربا به ورود با پولی تمقاما باید کاهش ارز خرگن ارز، ضرگع یشازگفا دن لنباد به و رکشو دراتصا مالحظه قابل

 .هددمی یشافزا هشد تعیین حد تا را دن خنر ارز

 ندامیتو دیقتصاا یمتغیرها کثرا بر ارز یباال تگثیر به توجه با که ستا ارز خنر در تثبا دیجاا م،نظا ینا صلیا مزیت

 .دشو دیقتصاا تثبا دیجاا سبب

 1تعدیل قابل بمیخکو ارز خنر منظا 2-9-3

 را بنامطلو یاگیهگیژگو و تهگشدا را دن بمطلو یخصیصهها که ورشنا و ثابت ارز خنر یهامنظا ییژگیهاو از ترکیبی

 است. هادن از یگیک دیلگتع لگقاب بوگمیخک ارز خرگن هگک یافته تجلی ارز تلفیقی یهامنظا در ،کند قلاحد

 د.میشو خصگمش هشد تعیین ارمقد نمواپیر ارز خنر تنوسانا زمجا ودحد و ارز یبرابر خنر ابتدا م،نظا ینا سساابر

 در د.ونر ترافر هشد تعیین زمجا منهدا از ارز خنر که ستا همافر نیامیز به مختلف پولی یسیاستها عمل دزادی نمکاا

 در ارز خنر تغییر نمکاا لیلد هگب اگختهداپر ازتر زادما یا یکسر وزبر رتصو در تعدیل قابل بمیخکو ارز خنر منظا

 .دکر فعر را دن از بخشی انمیتو ز،مجا ودهمحد

 هخزند بمیخکو ارز خنر منظا 2-9-4

 ارز یبرابر خرگن یعگسو بتگنس هگب اترگتغیی هگجمل از تعدیل قابل بمیخکو ارز خنر منظا تشکاالا از بجتناا ربهمنظو

 .2ستا هشد حیاطر هدگخزن بوگمیخک ارز خرگن ماگنظ د،وگمیش ارزی یگرداسو و خلیدا لپو ریعتباابی موجب که

 تعیین را ارز یرگبابر خرگن زاگمج تنوسانا منهدا سپس و تعریف را مشخصی ارز خنر ابتدا هارکشو چه گرا منظا ینا در

 ،یدد دجووبه ختهاداپر ازتر زادما یا یکسر منظا ینا در که تیرصو در تعدیل قابل بمیخکو منظا فبرخال ماا ،میکنند

 .دگیر رتصو مشخصی کامالً مانیز یاگلههگفاص در یجیردگت رتصو به و هشد معالا قبل از باید ارز یبرابر خنر تغییر

 صدرد 10 انزگمی هگب روگکش لپو ارزش کاهش ،لیدتعا ارز خنر به نسیدر تا مقتضی سیاست که تیرصو در لمثا ایبر

 لیدتعا ارمقد به صددر 5/2 هما هر ازای به و هما رچها در پولی ارزش کاهش با و هخزند رتصو به ارز یبرابر خنر باشد

 تغییر با انمیتو د،قتصاا در دن ابهگگگمش اریزگگگبا اگگگی هبهر خنر ازبرا رکا و زسا ییراکا رتصو در ینابنابر سد.رمی دخو

                                                 
1- Adjustable peg exchange rate system 

  .261ص ،1386 ،نشرنی ،لمللابین مالیه ره،تواسالو مینینگدو -2
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 برنامه معالا لنباد به و دسو کسب فهد با که- ارز نهاگرداسو یفعالیتها منجاا از تمد هکوتا هبهر یا دسو خنر متناسب

 .کند ودمحد -دمیگیر رتصو ارز یبرابر خنر تغییر

 هشد مدیریت ورشنا ارز خنر منظا  2-9-5

 پذیرفت را ارز خنر دنبو ثابت محض رطو به باید یا که دبو دن بر ضفر ورشنا یا ثابت ارز خنر بر مبتنی ارزی یهامنظا در

 انمیز شناخت ع،موضو رینگلیتگصا هدگش دیریتگم ورناگش ارز منظا در ماا د.کر لقبو را پذیر فنعطاا کامالً نرخی یا

  .ستا ارز زاربا در لتدو خالتد بهینه

 ودهمحد و هشد مالگعا فهد یهاخنر یا ارز یبرابر یهاخنر ،لتدو خلهامد ایبر مشخصی عداقو و لعملراستود منظا یندرا

 که میکنند خلهامد ارز زاراگب در هنگامی پولی نمسئوال قعوا در د.ارند دجوو ارز خنر زمجا تنوسانا ایبر مشخصی

 .ستا وریضر و منددسو امقدا ینا هندد تشخیص

 تمقاما و ارددگن دوگجو هایدگش مالگعا و میگسر بطاوگض منظا ینا در که دمیشو گفته منظا عنو ینا از حمایت در 

 عداقو و سیاستها رگب و کنند خالتد ارز زاربا در پیشبینی غیرقابل مانیز و مکانی تمقتضیا به توجه با نندامیتو پولی

 .باشند متکی قبلی نامناسب

 یسیاستها و دهرگک اگیفا نقش جیرخا بخش تعدیل در تا ستا زمجا منظا ینا ،ثابت ارز منظا به نسبت یبرتر انعنو به 

 ممکن که را ارز خنر سیعو تاناگنوس دگنایتوگم ورشنا ارز منظا با مقایسه در منظا ینا ند.نمیشو ودمحد دن در نیز خلیدا

 کند. تعدیل ،دگباش تهگشدا ابعگمن تگحرک و ییسکپذیرر ،قیمت سطا بر رگازناسا ثرا ستا

 یسکر ارز زاربا در دن نتیجه در که ستا ارز خنر از حمایت نهمچو هاییمنا با هارکشو خلهامد م،نظا ینا تشکاالا از

 ید.دمی دجوو به نسبی مزیت سساابر منابع نامناسب تخصیص

 ارز خنر تعیین مختلف ینظریهها 2-10

 لیلد به که ییگرد مهم مسئله د،شو دهستفاا رهرکشو تمقتضیا به توجه با ندامیتو که مختلف ارزی یهامنظا از ایجد

 تعیین دن سساابر ارز خرگن هگک ستا ریکازوسا به دنبر پی و لیدتعا ارز خنر تعیین چگونگی دارد، همیتا ینظر

 .دمیشو

 سنتیترند یاگههگنظری که اول نظریه دو یم.دازمیپر نهاد به یلذ در که دارد دجوو صلیا نظریه رچها ارز خنر تعیین در 

 به بیشتر هستند یدترگجدی یاگههگنظری هگک دوم هگنظری دو و دگندازمیپر تبلندمد در ارز خنر اتتغییر تفسیر به
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 نظریه ینکها با«: داردمی نبیا 1رهتواالوگس کگمینیدو هگک روگطنهما مااند. دار تاکید تمدهکوتا در ارز یهاخنر تنوسانا

 ینا مغااد که جامع نظریه یک لیو ندرداربرخو ریشکاد همیتا از دو هر تمدهکوتا یا رنمد نظریه و تبلندمد یا سنتی

 .2»ستا هنشد ئهارا کامل ربطو کند ئهارا ارز خنر ایبر را یحدوا نظریه و باشد دو

 کششها دیکررو یا ریتجا فتهیار 2-10-1

 ایرز د.شو برابر روگکش کگی دراتاگص و واردات ارزش دن در هگک ستا نرخی ارز، لیدتعا یبرابر خنر ،هیافتر ینا نظر از

 خنر ارز، ورشنا منظا در د،شو روبهرو یرتجا یکسر با رکشو یعنی باشد بیشتر دراتصا ارزش از واردات ارزش که مانیز

 قیبر یهارکشو به نسبت خلیدا یکاالها تگقیم هگنتیج درد. وگیشگم مگک خلیدا لپو ارزش و یافته یشافزا ارز لهدمبا

 سرعت که نجاد از د.میشو ریتجا دلتعا دیجاا و واردات اهشگک و دراتاگص یشازگفا هگب رگمنج رگما نگیا بد.مییا کاهش

 دیکررو را نظریه ینا دارد، بستگی ارز لهدمبا خنر اتتغییر به نسبت دراتاگص و واردات اردگمق شگکش هگب تعدیل ینا

 اند.هنامید نیز کششها

 لمللیابین ناگگگجری شگگگنق رگگگب و هشد تاکید ارز خنر تعییندر تخدما و کاال نجریا یا رتتجا بر فقط هیافتر ینا در 

 تعیین در نظریه ینا نیااتوگگگگن ست.ا هدگگگگنش ختهداپر (ستا موثر ربسیامدت کوتاه تنوسانا در صبهخصو که) سرمایه

 .دشو دهستفاا تبلندمد در ارز هگلدمبا خرگن تعیین در تنها دن از که هشد موجب ارز خنر اتتغییر و تنوسانا از ریبسیا

 خرید رتقد یبرابر نظریه 2-10-2

 سطا از بتیگنس را روگکش دو ناگمی ارز لهدمبا خنر که ستا اینظریه تبلندمد در ارز خنر تعیین در یگرد هیافتر

 یکاال یک قیمت هگک دشو تعیین ایگونه به باید ارز خنر دیکررو ینا سساابر ند.دامی رکشو دو دن در قیمتها عمومی

 (.حدوا قیمت نقانو) دشو برابر ر،کشو دو در نیکسا

 د.دار ریتجا یاگیتهوددگمح ایرگس اگی اگتعرفهه ،نقل و حمل یهزینهها دجوو معد جمله از ،ضمنی ضیوفر نظریه ینا 

 در نتیجه در هد.دنمی رخ زگنی ریاختاگس رگتغیی یچگه و دگناهگلدمبا لگقاب لمللابین سطا در کاالها متما که ینحو به

 .سدرمی دخو تعالی خنر به ارز خرگن ،االگک 3اژییتردر با نکند عایتر را حدوا قیمت نقانو دموجو ارز خنر که تیرصو

                                                 
1- Dominick Salvatore 

 .261، ص 1386، نشرنی ،لمللابین مالیه ره،تواسالو مینینگدو 2-

 (.Arbitrage) زاربا دو در قیمت وتتفا از دسو دوردن ستد به 3-
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 خنر اتتغییر دن در هگک دگمد پدید نسبی خرید رتقد یبرابر انعنو با ییگرد نظریه ،نظریه ینا مطلق وضفر لیلد به

 نیمامیتو پایه لسا در ارز خنر شتندا با که ایبهگونهند. دامی متناسب رکشو دو یقیمتها سطا نسبی تغییر با را ارز

 را فعلی لیدتعا ارز خنر ل،حا ناگمز اگت هگپای لسا فاصله در رکشو دو در قیمتها عمومی سطا اتتغییر به توجه با

 .کنیم مشخص

 ینکها جمله از تگسا روهگبرو تمشکال با ،مطلق خرید رتقد یبرابر نظریه مانند ،نسبی خرید رتقد یبرابر نظریه لبتها 

 نمونههایی نیراتاکسی و یگرگیشدرا دگمانن دماتیگخ و تتغالگمس و کنگمس ای نیستند.لهدمبا تدماگخ و اگکااله متما

 عایتر حدوا قیمت نقانو و نیست ای ممکنلهدمبا غیر یکاال یک لهدمبا نتیجه در هستند. ایلهدمبا غیر یکاالها از

 .شد هدانخو

 و کاالها تگقیم و دوگیشگم ریاگغیرتج و ریتجا تخدما و کاالها قیمت شامل قیمتها عمومی شاخص که نجاد از

 از بیش یافته توسعه یهارکشو در) شد هدانخو ویمسا هارکشو در لمللابین رتتجا دزادی با حتی ریغیرتجا تخدما

 در قعیتوا از کمتر یافته عهگگگگگتوس یهاروگگگگگکش در خرید رتقد یبرابر نظریه الذ ،(ستا توسعه لحا در یهارکشو

 بیشتر توسعهیافتگی نظر از هارکشو فتالگخا هگچ رگه دمیشو زده تخمین قعیتوا از بیشتر توسعه لحا در یهارکشو

 .1ستا بیشتر نیز تخمینها ینا نمیا افنحرا ،باشد

 پولی دیکررو 2-10-3

 معد کند.می اگیفا ارز خرگن ینگتعی و اگتهگخداپرازتر تدگبلندم اترگتغیی داگیجا در را ساسیا نقش لپو د،یکررو ینا در

 خنر بر رکشو ارزی منظا عنو سساابر ه،شد ختهاداپر ازتر دلتعا معد موجب لپو زاربا در کل یتقاضا و عرضه دلتعا

 لپو عرضه هیدگاد ینا درد. زسا اربرقر را لوگپ یاگتقاض و هگعرض دلاگتع داًدگمج اگت اردمیگذ تاثیر ختهاداپر ازتر و ارز

 :ستا هیندافز ریبگض و دن جیراگخ ءزگج ،یگمل لوگپ هگپای خلیدا ءجز از تابعی

𝑀𝑆 = 𝑚 (𝐷 + 𝐹)  

 .هستند یگمل لپو پایه جیرخا ءجزF و خلیدا ءجز D ل،پو هیندافز ضریبm  ملی لپو عرضهMS  معامله ینا در

 دیکررو ینا دهاگس ناگبی در هگلبتا ست.ا هبهر خنر و قیمتها عمومی سطا ،حقیقی مددرد از تابعی نیز لپو یتقاضا سطا

 لپو یتقاضا باشد ترگبیش هاند انمیز رهرچقد که هشد رهشاا قیمتها عمومی سطا و حقیقی مددرد متغیر دو به تنها

                                                 
 .114، ص 1383، نشر نی، لمللابین مالیه ه،رتواسالو مینیکدو -1
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 به لپو یتقاضا دهسا دیکررو هگمعاملشد.  دگهاخو ترگبیش هرگمروز تامالگمع ماگنجا ایبر هاهینگا و صشخاا یسو از

 :ستا یلذ حشر

𝑀𝑑 =  
1

𝑣
 𝑝𝑦 

 .ستا سمیا ملی مددرد یا تولیدPY  لپو دشگر سرعتV  لپو یتقاضاMd  معامله ینا در

 که نیامیز به را یگمل لوگپ پایه خلیدا ءجز رکشو پولی تمقاما و یابد نیوفز لپو یتقاضا گرا ثابت ارز خنر منظا یک در

 لمللیابین خایرذ ورودی ناگجری و هرگبه خرگن یشازگفا بگموج مرا ینا ،ندهند یشافزا ،هدد پاسخ را تقاضا یشافزا ینا

 لپو عرضه و ملی لپو پایه جیرخا ءزگج یشافزا موجب لمللیابین خایرذ نجریا ورود د،میشو ختهاداپر از ترزادما و

 دن یتقاضا مقابل در لپو عرضه انمیز یشافزا لگمقاب در بد.ییاگم هگمادا لوگپ یاگتقاض و عرضه دمجد دلتعا تا ه،شد

 بین از رکشو در را لپو عرضه زادما که دمیشو نیامیز هگب اگتهگخداپر ازتر یکسر و سرمایه وجخر نجریا به منجر

 .شتدا هندانخو لپو عرضه بر کنترلی پولی تمقاما ،تگثاب ارز ماگنظ تگتح و تدگبلندم در ینابنابر د.ببر

 ماا دمیشو اگتهگخداپرازتر دلاگتع مدگع بگموج لپو یتقاضا و عرضه در دلتعا معد ور،شنا ارز خنر منظا یک تحت

 عرضه نیز پولی ممقا و دنمیشو دیجاا ل،پو لمللیابین نجریا و فتهر بین از ارز خنر تغییر با سرعت به دلتعا معد ینا

 رکشو یک لپو یتقاضا و عرضه دگشر خرگن هگب ارز خرگن نتیجه در. میکند حفظ را دخو تسلط پولی یسیاستها و لپو

 دیکررو هپیچید لمد در که ستا کرذ نشایا .تگشدا دگهاخو تگیگبس هاروگکش رگیگد لوگپ یتقاضا و عرضه مقابل در

 .1دمیپذیر تگثیر نیز هارکشو هبهر خنر وتتفا و میروگت راتاگنتظا از ( ارز خنر نتیجه در و) لپو یتقاضا پولی

 حد از بیش درگیکرو نگیا شد. روهگبرو بهاماتیا با 1973 لسا از پس دن اتتغییر و ارز خنر تعیین در نیز پولی دیکررو

 هیددنا تبلندمد در هژگیو به ارز خنر هتعیینکنند و مهم عنصر انعنو به را رتتجا نقش و میکند تاکید لپو نقش بر

 ایبر کاملی جانشین قرضه اوراق هگجمل از یگخلدا و جیراگخ الیگم یاگییهدارا دیکررو ینا در همچنین د.میگیر

 .نیست چنین قعوا در که یکدیگرند

                                                 
1- Dominic Salvatore, Intenational Economic, John Wiley & Sons, 2007, 533- 542, 1. 
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 داربها اوراق دیموجو ازتر دیکررو 2-10-4

 نددارمی هگنگ جیراگخ و یگخلدا قرضه اوراق و خلیدا لپو از ترکیبی رتصو به را دخو مالی وتثر هاهبنگا و ادفرا

 وممحر حتمالیا دوگس خرگن از را خصگش اگما دارد؛ فرگص کگیسر( خلیدا لپو) نقد شکل به مالی وتثر ارینگهد.

 .نددارمی هنگا تمعامال منجاا ایبر نقد لپو اریمقد ارههمو ادفرا لبتها کند.می

 یقرضهها اوراق و یگخلدا لوگپ ایبر رکشو ادفرا یتقاضا یاضیر تالدمعا به توجه با داربها اوراق دیموجو ازتر دیکررو در

 هبهر خنر *i خلیدا هبهر خنر i ارز خرگنR  دن در هگک مییابیم ستد ارز خنر تعیین ایبر یرز بطهرا به ،جیرخا و خلیدا

 .ستا جیراگخ هگقرض اوراق خنر F  جامعه وتثر کل W  جیرخا

𝑅 =  
(𝑖.  𝑖∗)𝑊

𝐹
 

 خلیدا هبهر خرگن از سمعکو تابعی و جامعه وتثر کل و جیرخا هبهر خنر از مستقیمی تابع ارز خنر باال لفرمو سساابر

 مددرد ری،تجا تالدمبا رفتنگنگ نظردر ،باال در هشد ئهارا مفر به لمد صلیا یکاستیها از است. جیرخا قرضه اوراق و

 .(67، ص 1382شاکری، ) ستا لمددر راتنتظاا و حقیقی

 غمربه درگک انعنو انمیتو ارزی مختلف یهامنظا معایب و یاامز همچنین و باال ینظریهها و هادیکررو به توجه با

 گاهی و هنشد حاصل انیگیکس ایجگنت ه؛دگش ماگنجا -ارز خرگن تعیین مختلف یلگوهاا صخصودر -که  دیمتعد تمطالعا

 ارز خنر گذشته تبیین در نیاچند موفقیت لگوهاا ینا تجربی هداشو سساابر اند.هدبو نیز یکدیگر مغایر و وتمتفا نتایج

 .ستا دهکر دیجاا ارز خنر زیلگوساا رهبادر یدگجدی یاگهیرگتگیگجه رگما ینا و نداشتهاند دن تید ندرو پیشبینی و

 ،قیمتها طاگس) داگقتصا یگساسا یاگمتغیره از تبلندمد در هشد سعی ارز خنر زیلگوساا جدید یهایجهتگیر در

 در د.شو دهستفاا زگنی هگیاناهگرگتجرب یاگلهگتحلی از تمد هکوتا رد و( لپو عرضه و ختهاداپر ازتر ه،بهر یهاخنر

 یتحلیلها است. هغیر و پولی یلگوهاا ،خرید رتقد یبرابر ینظریهها بر مبتنی ارز خنر زیلگوساا سساا تبلندمد

 عمدتاً جدید یهایجهتگیر در .ستا نهاتجربهگر یتحلیلها و دیبنیا یمتغیرها از تلفیقی لگوهاا یندرا تمدهکوتا

 دگیر ارقر سیربر ردمو دیقتصااغیر ملاعو رگب یگمبتن یلگوا یک قالب در ارز تمدهکوتا تنوسانا تا ستا دن بر سعی

 رررررررررررر.(91، ص 1378)صمصامی، 
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 ارز خنر مدیریت از ناشی یپیامدها سیربر 2-11

 دعملکر بر ارز خنر تغییر ثرا سیربر به بخش ینا در. ستا ارثرگذا دیقتصاا دعملکر بر مختلف یمسیرها از ارز خنر تغییر

 .ختداپر هیماخو رمتو و لشتغاا و تولید ری،تجا ازتر یعنی ن،کال دقتصاا مهم متغیر سه

 ریتجا ازتر رب ارز خنر تغییر ثرا 2-11-1

 رتقد ارز، یگقعوا خرگن رگتغیی .تگسا ارتاثیرگذ رکشو ریتجا ازتر بر واردات، و دراتصا تغییر طریق از ارز خنر تغییر

 قیمت ارز، قعیوا خنر یشازگفا. دگهدیگم رگتغیی را لمللیابین یهازاربا در جیرخا یقبار برابر در نکنندگادرصا قابتیر

 قابتیر رتقد بر نتیجه در و داده کاهش جهانی یقیمتها به نسبت را خلیدا نتولیدکنندگا تیدراصا تخدما و کاالها

 در .دگش هداخو رکشو دراتصا یشافزا هگب رگمنج تگنهای در و دگیافزامی جهانی یهازاربا در خلیدا نتولیدکنندگا

 کاهش به ،جیرخا یقبار برابر در نکنندگادرصا ابتیگقر رتدگق اهشگک یرگمس از ارز، یگقعوا خرگن اهشگک ،لگمقاب

 و داده یشازگفا را یگتواردا تخدما و کاالها قیمت ارز، قعیوا خرگن یشازگفا رگیگد فرگط از مد.نجاایگم رکشو دراتصا

 رکشو واردات یشافزا به ارز، قعیوا خنر کاهش که حالی در ،شد هداخو روگکش واردات اهشگک هگب رگمنج هگنتیج در

 ریتجا ازتر دبهبو به واردات، کاهش و دراتصا یشافزا طریق از ارز قعیوا خنر یشافزا ع،وگمجم در یناابرگبن .دگنجامایگم

 شترگگس ،هگنمون ایرگب شد. دگهاخو منجر ریتجا ازتر تضعیف به ارز قعیوا خنر کاهش ،مقابل در و دگنجامامی رکشو

 کاهش ثرا از ریشکاد نشانه د،هشتا ههد در (غیرنفتی) ریتجا ازتر تضعیف و (غیرنفتی) دراتصا مقابل در واردات ریعگس

 .میباشد ههد ینا در رکشو ریتجا ازتر بر ارز قعیوا خنر

 لشتغاا و تولید بر ارز خنر تغییر ثرا 2-11-2

 خالص رگثا انگرگبی ات،رگثا ینا ینددبر که اردمیگذ باقی تولید بر دیمتضا اتثرا وت،متفا یمسیرها از ارز خنر تغییر

 انمیز مسیر از یکی :دوگمیش رشکاد مسیر دو از تولید بر ارز قعیوا خنر تغییر ثرا .ستا لشتغاا و تولید بر ارز خنر تغییر

 .است جدید یتولید یظرفیتها داگیجا و اریذگرمایهگگس انزگمی یرگمس از یرگیگد و دوگموج یتولید ظرفیت از دهستفاا

 دقتصاا کل یاگتقاض ،تیواردا یکاالها قیمت کاهش و تیدراصا یکاالها قیمت یشافزا طریق از ارز، قعیوا خنر کاهش

 تولید یکاالها یتقاضا ارز، خرگن اهشگک عگقوا در .دگهدیگم لاگنتقا جیراگخ تخدما و کاالها ایبر تقاضا سمت به را

 معد به منجر ،خلیدا اتتولید ایبر اگتقاض اهشگک. دگهدمی کاهش ،جیرخا زاربا در چه و خلیدا زاربا در چه را، خلدا

 عاطل و ارز قعیوا خنر کاهش مسیر از خلیدا دگتولی یناابرگبن شد. دگهاخو دوگموج یدگتولی ظرفیت از کامل دهستفاا

 ،تولید کاهش تبع به که ستا شنرو د.میشو تضعیف و هگگرفت ارقر منفی تاثیر تحت ،تولید ظرفیت از بخشی نماند
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 خلیدا زاربا در هم ،خلیدا اتتولید یتقاضا یشافزا موجب ارز، خنر یشازگفا ،لگمقاب در. تگیاف هداخو کاهش نیز لشتغاا

 انزگمی رگب ،نتیجه در و دمیشو دموجو تولید یظرفیتها از داریبرهبهر یشافزا دن عگتب هگب و ،جیراگخ زاربا در هم و

  .شتدا هداخو تگمثب رگثا لتغاگشا و دگتولی

 در مهم یرگمس کگی نیز اریسرمایهگذ طریق از جدید یظرفیتها دیجاا د،موجو یتولید ظرفیت از دهستفاا بر وهعال

 بر یتاثیر چه ارز خرگن رگتغیی که ستا ینا مینهز ینا در مهم السو ینابنابر ؛ستا تولید بر ارز خنر اتتغییر اریثرگذا

 نتولیدکنندگا دسو عمومی رطو هگب) اریسرمایهگذ هیزدبا بر دمتضا ثرا دو ارز خنر اتتغییر ؟شتدا هداخو اریسرمایهگذ

 ایسطهوا و ایسرمایه یکاالها قیمت و تیدراصا یهازاربا یقیمتها ،خلیدا زاربا یقیمتها تغییر مسیر از (خلیدا

 .اردمیگذ یجا بر تیواردا

 نتولیدکنندگا ابتیگقر رتدگق ،تیدرااگص یکاالها قیمت یشافزا و تیواردا یکاالها قیمت کاهش طریق از ارز خنر کاهش

 و مددرد انمیز بر منفی رگثا هگنتیج در و داده اهشگک ،جیرخا و خلیدا یهازاربا در را جیرخا یقبار برابر در خلیدا

 ایسطهوا و ایسرمایه یکاالها تگقیم ارز، خرگن کاهش ،مقابل در د.ارمیگذ یجا بر خلدا در اریسرمایهگذ هیزدبا

 هیزدبا یشافزا تموجبا اری،سرمایهگذ یاگههگهزین اهشگک اگب هگنتیج در داده، اهشگک تقیمگمس روگط به را تیواردا

 د،متضا ثرا دو ینا ینددبر ع،مجمو در ینابنابر د.کر دگهاخو همافر را اریسرمایهگذ یشافزا دن لنباد به و اریسرمایهگذ

 از مختلف صنایع یتاثیرپذیر انمیز ینکها دجوو با د.نمو هداخو نگشرو را اریذگرمایهگگس رگب ارز خرگن رگتغیی خالص ثرا

 منفی ثرا بر ارز خنر کاهش مثبت ثرا ت،مدهکوتا در عمجمو در که سدرمی رگنظ هگب اگما ،تگسا وتاگمتف ارز خنر تغییر

 .شد هداخو غالب ارز خنر کاهش منفی ثرا حتماالا تبلندمد در ماا ،دگباش غالب اریسرمایهگذ بر دن

 ثرا تولید رگب دوگموج یظرفیتها از دهستفاا کاهش مسیر از ت،مدهکوتا در ارز قعیوا خنر کاهش ع،مجمو در ینابنابر

 کاهش ت،بلندمد در اگما د.ارذگیگگم جا به مثبتی ثرا ،تولید جدید یظرفیتها دیجاا یشافزا مسیر از ماا ،شتهدا منفی

 جدید یظرفیتها دیجاا اهشگک یرگمس از مگه و دوگموج یظرفیتها از دهستفاا کاهش مسیر از هم ارز قعیوا خنر

 در هگک ستا ادییدرو ارز، قعیوا خرگن هگتوج لگقاب اهشگک. دوگش می خلیدا لشتغاا و تولید تضعیف موجب ،تولید

 نسبت دخو قابتیر رتقد خلیدا نتولیدکنندگا دن، هگنتیج در و تگسا دهاگفتا قاگتفا ریکاگشد رتوگص هگب دتاگهش هگهد

 که نجاد از ست.ا هشد تضعیف ملی تولید دن ثرا بر و داده تگسد از جیرخا و خلیدا یهازاربا در را جیرخا یقبار به

 وزبر نیز لشتغاا بر ،مستقیم رطو به ،تولید بر ارز خنر تغییر ثرا ،ستا دگتولی اترگتغیی از مستقیم تابعی ل،شتغاا اتتغییر

 .ستا هشد تضعیف اوممد رطو به رکشو لشتغاا و تولید ارز، قعیوا خنر اوممد اهشگک لگلید هگب خیرا ههد در. مییابد
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 رمتو بر ارز خنر تغییر ثرا 2-11-3

 رمتو یشافزا ملاعو از یکی انعنو به ارز خنر یشافزا که ستا ینا رمتو خنر بر ارز خنر اتتغییر تاثیر از یجرا تحلیل یک

 یکاالها یا که دمیشو یگتواردا یکاالها قیمت یشافزا موجب ارز خنر یشافزا ه،یدگاد ینا سساا بر .دمیشو شناخته

 ایسرمایه و ایسطهوا یکاالها اگی ،دگهدیگم یشازگفا را رموگت تقیمگمس رطو به نهاد قیمت یشافزا که هستند مصرفی

 .ندارمیگذ رگثا رموگت رگب تولید یهزینهها یشافزا طریق از نهاد قیمت یشافزا که هستند

 از ع،موضو نگیا یگسربر ایرگب دارد؟ مطابقت دیقتصاا یقعیتهاوا با رمتو بر ارز خنر تغییر ثرا از تحلیلی چنین یاد ماا

 بر ارز خنر تغییر تبلندمد و تدگمهاگکوت اترگثا کگتفکی هگب رگیگد فرگط از و ارز خرگن یشازگفا علت به باید فطر یک

 .باشیم شتهدا توجه رمتو

 به طبیعی روگط هگب زگنی ارز خرگن ،تگسا یشافزا لحا درها عمومی قیمت سطا ل،پو حجم یشافزا لیلد به که مانیز

 صخصو به یطاشر ایرگس تثبا طشر به لبتها) یافت هداخو یشافزا هاقیمت عمومی سطا با متناسب کمابیش رتصو

 سمیا صرفا خنر یشافزا ینا و تگسا رمتو لمعلو د،خو ارز، سمیا خنر یشافزا ،یطاشر ینا در (.نفتی یمدهادرد انمیز

 .ماند هداخو باقی ثابت ارز قعیوا خنر و ستا

 یابد یشافزا رموگت خنر از ترافر ارز خنر ،نفتی یمدهادرد کاهش مانند ارز زاربا در قعیوا یهاادخدر وزبر لیلد به گرا ماا

 .باشد ارثرگذا رمتو خنر رگب تیواردا یکاالها قیمت یشافزا مسیر از ندامیتو یشافزا ینا هنگاد ،(ارز قعیوا خنر یشافزا)

 پیدرپی و اوممد رتصو به ندانمیتو ارز یگقعوا خرگن ارگیز ،تگسا وقتیگم رموگت رگب رگثا نگیا که شتدا توجه باید لبتها

 لحا عین در. شتدا هدانخو تبلندمد در رمتو خرگن رگب یرگثا اگتقریب ارز قعیوا خنر یشافزا نتیجه در و یابد یشافزا

 رتصو ینا در ،نماید تثبیت ریستود رتصو به را ارز سمیا خرگن تگلدو ،میروگت یطارگش در رگگا هگک شتدا توجه باید

 رمتو کاهش بر ندکیا ثرا ،یابد اومتد که مانیز تا و تمدهکوتا در ارز قعیوا خنر کاهش ینا و یافته کاهش ارز قعیوا خنر

 ارزی، منابع دکمبو و ارز ایبر تقاضا ونفزروزا یشافزا لیلد به ارز، خنر تثبیت ینا که تگسا شنرو ماا. شتدا هداخو

 ناگهانی تعدیل ینا نتیجه در. نماید امقدا ارز خنر رهیکبا یشافزا به که شد هداخو رمجبو نهایت در لتدو و نیست دوامبا

 یگخنث را دن از لگقب دوره در رموگت اهشگک ثرا که ینحو به ،شتدا هداخو توجهی قابل یشافزا تمدهکوتا در رمتو

 بر وهعال .داد روی انرگیا داگقتصا در1391الی  1383و  1374و  1373 لاگس در قاگتفا نگیا رزبا نمونه. دکر هداخو

 کاهش و تولید تضعیف قگطری از ،دگیاب اومدگت زاراگب لیداگتع خرگن از رگپایینت ارز خنر ریستود تعیین که تیرصو در ،ینا

 .داد هداخو یشافزا را رمتو خنر دی،قتصاا شدر خنر
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 ارز قعیوا خرگن هگک یوگنح هگب اگتهگقیم عمومی سطا با اههمر ارز سمیا خنر یشافزا که ستا شنرو سساا ینا بر

 که باشند شتهدا هگگگگتوج دگگگگبای دیقتصاا ارانسیاستگذ ینابنابر. نیست رکشو دقتصاا در رمتو دیجاا عامل ،بماند ثابت

 تجربی یقعیتهاوا .نیست اردگپای رتوگص هگب رموگت خرگن رمها و لکنتر ایبر مناسب اربزا یک ارز، قعیوا خنر کاهش

 ،ماند باقی باالیی سطا در رمتو خنر اگما ،تگیاف اهشگک ارز قعیوا خنر دن طی که دنو و دهشتا ههد در انیرا دقتصاا

 .باشد شتهدا رمتو خنر بر توجهی قابل ثرا تبلندمد در ندانمیتو ارز قعیوا خنر کاهش که میکند تایید را مرا ینا

 ارز خنر مدیریت افهدا تعیین 2-12

 افدگها عگقوا در شد.یباگم رکشو دقتصاا در ارز خنر مدیریت افهدا تعیین ارز، بهینه خنر تعیین در مهم مساله یک

 دیقتصاا ارانسیاستگذاگر  مثال ایرگب د.دار ارز نرخ دیریتگم نحوه در کنندهینگتعی یگنقش دی،اگقتصا گذارانسیاست

 یشافزا و ارز سمیا خنر تثبیت و لرگکنت که ستا طبیعی ،هندد ارقر فهد رمتو کنترل اربزا یک انعنو به را ارز خنر

 ریتجا ازتر دبهبو و تولید یشافزا دیقتصاا ارانتگذگسیاس رگگا ،لگمقاب در ماا د.دا هنداخو ارقر رکا رستود در را واردات

 در نظر ردمو افهدا ینابنابر. دنمو هنداخو تاکید ارز میگسا خنر یشافزا بر ،هندد ارقر فهد را ختهاداپر ازتر و

 افهدا که ستا ینا مهم مساله ماا .میکند یفاا ارز خنر تعیین و دیریتگم در وجهیگت لگقاب نقش ارز، خنر اریسیاستگذ

 ارقر نکال دقتصاا یسیاستها سایر با ریگازسا در را ارزی سیاست الاو هگک دوگش یمگتنظ ینحو به باید ارزی سیاست

 یقابلیتها به توجه با باید ارزی سیاست ینکها مسو ،باشند دوام قابل ارپاید تیرصو به ارزی یاگسیاسته ینکها دوم ،هدد

 بخش در ن،کال دقتصاا در دلتعا معد دیجاا سبب ارزی، سیاست ذتخاا ینکها نهایت در و دشو لعماا ارزی سیاست قعیوا

 .دنشو ،جیرخا و خلیدا

 و تولید و ریاگتج ازرگت عیفگتض در که خیرا ههد در انیرا دقتصاا بر ارز قعیوا خنر کاهش ثرا یپیامدها به توجه با

 تولید ری،تجا ازتر دوگبهب اریذگگفدگه سدرمی نظر به ،ستا یافته دنمو رمتو خنر لکنتر ناییاتو معد و رکشو لشتغاا

 مناسبی اریگذفهد ،نههارایا یدگهدفمن نانوگق ایرگجا از سگپ صوگخص به ان،یرا دقتصاا فعلی یطاشر در ل،شتغاا و

 .ستا

 بهینه مسیر در ارز خنر حرکت یستارا در ارزی سیاست لعماا 2-13

 لتدو بهتر رتاگعب به ؟چیست ملی دقتصاا بر ارز خنر تنوسانا تاثیر کاهش یهارکاراه که ستا ینا صلیا السو نکنوا

  ؟کنند یتاهد دخو هگبهین یرگمس در را ارز خرگن دگننامیتو ینحو چه به و هاییاربزا چه از دهستفاا با یمرکز بانک و
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 دو توسط ارز هگعرض دیریتگم قگطری از ارزی سیاست ان،یرا در ارز زاربا رساختا به توجه با ،شد بحث که رطونهما

 ارقر یکدیگر لطو در ارزی تگسیاس لاگعما جهت مرجع دو ینا وه،عال به د.میشو لعماا یمرکز بانک و لتدو مرجع

 تعیین ارزی هخیرذ بحسا خایرذ دیریتگم هگمینز در تگلدو یاگسیاسته ابتدا ارزی، سیاست لعماا در قعوا در .نددار

 در یمرکز بانک یسیاستها دن، لطو در و دوگش قگیرتز روگکش دقتصاا به نفتی یمدهادرد از انمیز چه مینماید

 عرضه ارز زاربا به ،لتدو توسط یقیرتز یمدهادرد نگیا از انمیز چه که میکند تعیین یمرکز بانک ارزی خایرذ مدیریت

 .دشو

 بخش لتدو ،تگسا دهوگب رداروگبرخ دیعوگص ندرو یک از نفتی یمدهادرد که (88لسا جز به) دهشتا ههد یهالسا در

 .ستا دهنبو نیاچند زادما دارای ارزی هرگخیذ بحسا که ینحو به دهنمو یقرتز رکشو دقتصاا به را نفتی یمدهادرد عظما

 حد از بیش یشافزا از د،خو ارزی یاگیهگیدارا تگنباشا اگب تا ستا دهکر شتال دوره ینا در یمرکز بانک ،مقابل در

 در یمرکز بانک یتودمحد به توجه با قعوا در. کند یجلوگیر ارز خنر شدیدتر کاهش دن تبع به و زاربا به ارز عرضه

 ارزی سیاست لعماا در لتدو نقش ،(یمرکز بانک پولی تگسیاس رفتنگگارقر علشعاا تحت لیلد به) ارزی خایرذ نباشتا

 طی را لیونز مسیر ارز، عرضه توجه قابل یشافزا با ارز قعیوا خنر دن، هگنتیج در و دهوگب مسلط یمرکز بانک نقش بر

 .سدرمی رگنظ هگب ساگسا نگیا رگب .تگسا دهوگنم

 یسو از و ارز میگسر خرگن یشافزا سو یک از تمدهکوتا در ارزی مناسب سیاست رکشو دقتصاا فعلی یطاشر به توجه با

 دلتعا به نرخی در ارز زاربا هگک یوگنح به ستا ارز سمیرغیر خنر کاهش جهت زاربا در ارزی خایرذ بیشتر یقرتز یگرد

 منظا حفظ ارزی، خایرذ حفظ ر،کشو داگقتصا ابتیگقر رتقد یشافزا یستارا در ارزی سیاست صلیا افهدا که برسد

 .کند تامین را ملی دقتصاا بر ارز خنر تنوسانا اثیرگت اهشگک عوگمجم در و ارز خرگن تاگثب ظگحف و ارز یگکنرخگت

 تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات 2-14

بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. ارزش پول نرخ ارز متغیری است که 

های اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست

ی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت واردات باشد. نرخ ارز یکها موثر میبر ارزش پول و به تبع دن بر تجارت خارجی دن

شود و در نتیجه میزان تجارت خاجی را افزایش و یا ها میباشد و نوسانات دن باعث تغییراتی در قیمت دنو صادرات می

های سیستماتیک را در اقتصادهای در حال ظهور از طریق دسیب پذیری دهد. عدم تطابق پولی )ارزی( ریسککاهش می
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دهد. همچنین به عنوان یک عامل کلیدی دسیب پذیر، منجربه بحران در اقتصادهای در حال ظهور ها نشان میدنتراز 

 . (10، ص 1392)فرح بخش،  گردیده است

 تاثیر نرخ ارز بر صادرات 2-14-1

رقابت و میزان  تر و از این رو سبب افزایش قدرتکنندگان خارجی ارزانبا افزایش نرخ ارز کاالهای داخلی برای مصرف

شود. در نتیجه افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات همراه است. این مسئله موجب شد که برخی از کشورها صادرات می

برای افزایش صادرات به کاهش ارزش پول داخلی )یا همان افزایش نرخ ارز( اقدام کنند. با وجود اینکه کاهش ارزش پول، 

دهد؛ ولی این کشورها کاهش سطا رفاه را با هدف افزایش صادرات، تولید، اشتغال یسطا رفاه افراد جامعه را کاهش م

 ، راتوصاد هستند کشور داخل به ارز عرضه بزرگ منابع از یکی کاال پذیرند. صادرکنندگانو افزایش رفاه در دینده می

 .است ارز با داخلی کاالی تعویض معنی به الواقع فی

 رداتتاثیر نرخ ارز بر وا 2-14-2

های اقتصاد رابطه نرخ ارز با واردات رابطه معکوس ذکر شده است. با افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای وارداتی باال در تئوری

تر شده و در نتیجه بر میزان یابد و با کاهش نرخ ارز کاالهای وارداتی ارزانرود و در نتیجه تقاضای واردات کاهش میمی

 شود.واردات افزوده می

مورد تاثیر نرخ ارز بر واردات در اقتصاد ایران تفاهم نسبی وجود دارد و مطالعات تجربی نیز مؤید دن است که تاثیر در 

دهند که تاثیر نرخ حقیقی ارز . حتی برخی مطالعات نشان می(94، ص 1385)عسگرزاده،  نرخ ارز بر واردات منفی است

 . (37، ص 1383)رحیمی،  ر جمله تعرفه استبر واردات بیشتر از تاثیر سایر متغیرهای موثر ا

ای مهم است. افزایش واردات ای و سرمایهگذاران اقتصادی تفکیک واردات به واردات مصرفی، واسطهالبته برای سیاست

ات دباشد. اما افزایش وارگذاری، تولید و اشتغال بوده و مطلوب میمعنای افزایش سرمایهتواند بهای میای و سرمایهواسطه

تواند بیانگر افزایش رفاه جامعه و کاهنده تورم باشد، ممکن است موجب افزایش فشار حال که میمصرفی و نهایی در عین

جه پذیری ملی منجر شود. در نتیبه تولید کنندگان داخلی دن محصوالت شده و این امر به کاهش تولید، اشتغال و رقابت

 شود.میمطلوب در نظر گرفته افزایش واردات مصرفی و نهایی تا حدی نا
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 تحقیق پیشینه 2-15

 رمتو و نقدینگی ،پولی پایه بین بطهرا سیربر 2-15-1

 یشافزا هگک دگهندیگم ناگنش تاگمطالع نگیا از یگبرخ ،اندهسیدر تیومتفا نتایج به مینهز ینا در هشد منجاا تمطالعا

 و ناگاراما ،کوبایاشی را،اگکیم و (2009) 1گمنورگک هگب انوگیتگم هگجمل از دوگیشگنم رموگت هگب منجر ماولز پولی پایه

 .دنمو رهشاا (2002) 2یوگی

 از د،میشو رمتو به منجر یطیاشر تحت پولی پایه در یشافزا که ندامعتقد نیز ننادداقتصاا از ایهعد نمیا ینا در لبتها

 از قسمتی لعماا از یزگگگگمرک بانک که مانیز ستا معتقد وی دنمو رهشاا( 2000)  3تهریو کوین به انمیتو جمله دن

ست  نیز دشگر در لپو دن تبع به و مییابد یشافزا رمتو خنر کند نظر فصر پولی پایه یشافزا سیلهو به پولی هایسیا

 یشافزا و لپو خلق و پولی پایه یشازگگگگگفا هگگگگگب منجر نندامیتو یمرکز بانک یختهاداپر و راتعتباا .میکند تغییر

 از حاصل لیار و سدرمی وشفر به یمرکز کگبان طگتوس تگنف ارزی دگمدرد انرگیا در ینکها به توجه با. دشو نقدینگی

 تکلیفی ارز که یطیاشر در ستا ممکن منابع ینا دمیشو یقرتز دقتصاا به لتدو عمومی جهدبو منابع انعنو به دن

 .باشد شتهدا لنباد به را رمتو خنر یشافزا ندامیتو هم دن هگک دشو نقدینگی و پولی پایه یشافزا موجب ودنر وشفر

در  رشد عرضه پول و تورم نیب یرابطه علت و معلول یبررس دنبال به خود پژوهش ( در2016و همکاران ) 4سو یو یچ

م به رشد از تور هیک سویرابطه  کیدهد که ینشان م ایج تحقیقنتهستند.  کامل دزمون علیت گرنجر، با استفاده از چین

رات اث یدهد که رشد عرضه پول دارا ینشان م در این تحقیق ایپو یرابطه علهمچنین نتایج یک  .عرضه پول وجود دارد

 یمقدار هیها اساسا با نظرافتهی نیا است و نرخ تورم هم نتایج مشابهی بر عرضه پول در چین دارد.بر تورم  یمثبت و منف

رشد عرضه در نهایت پژوهش مذکور مبین دن است که باشد.  یسازگار م متیو سطا ق پول از منظر عرضه پول مدرن

 .شودمی نیدر چ یو توسعه اقتصاد هامتیقسطا ثبات  ، باعثپول با ثبات

                                                 
1- Krugman 
2- Takeshi Kimura, Hiroshi Kobayashi, Jun Muranaga and Hiroshi Ugai 
3- Kevin Harriott 
4- Chi-Wei Su 
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تورم توسط  یساله اتخاذ چارچوب هدف گذار 18در نظر دارد با استفاده از تجربه  (،2016و همکاران ) یالهمطالعه 

ر ب دیبا تاک یارز و تعادل تجار یو نرخ واقع یپول هایشوک نیب یرابطه ی؛ به بررس1و در حال توسعه یصنعت یکشورها

 یهاورکش یبرا افتهی میمدل گشتاور تعم نیحاصل از تخم جی. نتاازدکشورها بپرد نیاز ا یتورم در منتخب یهدف گذار

در مجموعه  یارز و بسط تجارت و بهبود تراز تجار ینرخ واقع یساز تیتثب استیمسئله است که س نیا دیمؤ افتهیتوسعه 

را شده اج یبوده و به درست یبا ثبات و بلندمدت کالن اقتصاد یها استیمورد مطالعه، تابع س افتهیتوسعه  یکشورها

 هامتیسطا ق شیو افزا ینگیکه حجم نقد باشدیمطلب م نیا یایدر حال توسعه، گو یدر کشورها نیهمچن جیاست. نتا

 .کنندیحرکت نم کسویو تورم در 

سوالوا س به( 2013) 2بلو و  شد دردمد و نرخ تورم در ن نیرابطه ب یبرر ضه پول، نرخ بهره، ر -0201دوره  یبرا هیجریعر

ها بیان دن. انداسگگگتفاده کردهگرنجر  تیو دزمون عل (VARی )روش هم انباشگگگتگ برای این منظور از. پرداختند1980

 ینهمچن عرضه پول و تورم، رشد دردمد و نرخ تورم و نیدو طرفه ب وبلندمدت  رابطه کرد،یرو نیبر اساس اکنند که می

افزایش تورم  عرضه پول، نرخ بهره، و دردمد رشد نشان داد که گرنجر تیدزمون عل در نهایت .وجود دارد نرخ بهره و تورم

 را در پی خواهد داشت.

 شگگگنق دگگگنایتوگگگم دینگیگگگنق و لوگگگپ مگگگحج دگگگشر که میکند لستدالا چنین دخو مقاله در( 2006) 3حسنین

 و ارزی ایرگخذ هگک ولیگپ هگپای ابعگمن اتتغییر یگرد فطر از. باشد شتهدا رمتو انمیز در یموثر ربسیا و هتعیینکنند

 تنظریا طبق قعوا در. رودیگم رماگش به نقدینگی و لپو حجم شدر صلیا عامل، ستا دن از جزئی یمرکز بانک یطال

 پایه اتتغییر. دمیشو لپو حجم شدر سبب نقدینگی هیندافز ضریب منا به ضریبی با پولی پایه اتتغییر نکال دقتصاا

 .دمیشو دیجاا یمرکز بانک هگب تگلدو بدهی یشافزا و لتدو ارزی دیموجو یشافزا لیلد به عمدتا نیز پولی

 اضستقرا یاگج هگب تگلدو 1379ل اگس از هگک تگسا تگقعیوا نگیا انگرگبی مطالعه نتایج (1389) رانهمکا و ادعزیزنژ

 هخیرذ بحسا و نهاخز از ارز تگشدابر قگطری از را دوگخ هگجدبو یرگکس و جهدبو ارزی منابع ی،مرکز بانک از مستقیم

 در عرضه زادما لیلد به که ستا دهرگک امینگت دن، الیگیر دلاگمع تگیافدر و یمرکز بانک به تکلیفی وشفر و ارزی

                                                 
 ژاپن، انگلستان، ل،یاسرائ س،ینروژ، سوئد، سوئ لند،یوزیکانادا، ن ا،یاز جمله استرال افتهیتوسعه  یکشورها 10نمونه از  کیمطالعه،  نیا یبرا -1

 یجمهور ا،یکلمب ه،یروس ک،یمکز ه،یترک ه،یروس ،یرومان ران،یمولدووا، لهستان، ا ل،یبرز ه،یجریکشور در حال توسعه از جمله ن 15و  سلندیا

 شده است. استفاده 0320-3120دوره  یبرا النکایپاکستان و سر ،یاندونز جان،یدذربا

2- Bello, M. Z., & Saulawa, M. A 
3- Hassanain K 
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 تحویل لتدو به را دن یالیر دلمعا مقابل در و دگگگگشوبفر ارز زاراگگگگب در را ارز از بخشی ندانمیتو یمرکز بانک ارز، زاربا

 ینا به دمیشو نقدینگی شدر و پولی پایه یشافزا دن تبع هگگگب و یمرکز بانک ارزی خایرذ یشافزا سبب مساله ینا .هدد

 موثر رمتو خنر یشافزا در ودیحد تا که دمیشو لتدو به دن تحویل و لاگیر پاگچ هگب روگمجب یزگمرک کگبان که معنا

 .ستا

گاهش ارزش"( در مقاله ای باعنوان 1388دژپسند ) گر ک گگثی گررسگی ت گرداخت ب گراز پ گر ت  شرطتحقق) ایران هایپول ب

شال لرنر در ایرا ست کاهش ارزش پول زمانی کند که بیان می "ن(مار سری تراز پرداختمیسیا صحیا تواند ک ها را ت

های پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شگگده باشگگد و در حالت نماید که بازار ارز از ثبات نسگگبی برخوردار بوده و سگگیاسگگت

 .باشند انبساطی قرار نداشته

 رمتو منشأ صخصو در دیقتصاا تنظریا 2-15-2

 لپو اریمقد نظریه  1-2-15-2

 صخصودر عمومی نظرقتفاا یک ننادداقتصاا نمیا در کینز نوشته لپو و هبهر ل،شتغاا عمومی نظریه بکتا رنتشاا از پیش

 منشگ لپو اریمقد نظریه منا به دیقتصاا وفمعر نظریه سساابر ننادداقتصاا ینا. شتدا دجوو رمتو هکننددیجاا علل

 در جمالیا رتبصو که دارد دجوو تفسیر دو نظریه ینا صخصودر .نددادمی ارقر تحلیل و تجزیه ردمو را رمتو دیجاا

 کنیم.می بحث یک هر صخصو

 دمجد پچا 1924 لاگس در هگک ایمقاله در دینگبول ینگج د.دمیگر زبا دیمیال 16 نقر به لپو اریمقد نظریه یشاپید

 و تتفریحا ،کمیابی رات،نحصاا ه،نقر و طال عرضه نیاوافر نسهافر در کاالها قیمت یشافزا لیلد که میکند نبیا شد

 تولید ایبر که طال و هنقر عرضه یگناوافر هگک دوگب دگمعتق دینگبول. ستا تقلبی یسکهها بضر و نگاادشاهز لخرجیو

 ینا به نسهافر در هاقیمت یشافزا و هشد لوگپ هگعرض یشازگفا ثگباع ،میگرفت ارقر دهستفاا ردمو نماز دن در لپو

، 1)کلین شتدا نبیا را قیمت و لپو حجم بطهرا هگک تگسا ادیرگفا لیناو وجز بولدین قعوا در .ستا همدد پدید لیلد

 ردمو لپو ارزش به را لپو عرضه مهیو یویدد نظریه بسط اگب دخو لهدمبا نظریه در میل ارتستوا نجا بعدها(. 1974

 نقر خراوا در 2سمیز و فیشر ،یلهوافو ،نیوکومب توسط دخو وزیمرا شکل به لپو اریمقد نظریه ماا .دنمو مرتبط لهدمبا

                                                 
1- Klein 
2- Simon Newcomb, Alfred de Foville, Irving Fisher, and Ludwig von Mises 
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 نظریه در فریدمن توسط دمجد ،شد وارد دن به که تیدانتقاا از پس و شد یهارا دییالگم تگبیس نرگق لگیاوا و زدهنو

 .شد یابیزبا نپولیو

 ز:ا ستا رتعبا باشدمی هاسیککال پولی نظریه بچورچا که لپو اریمقد نظریه ،قعوا در

𝑀. 𝑉 = 𝑃. 𝑄 

 ینا ست.ا داگقتصا یگحقیق دگتولیQ  و تخدما و کاالها قیمتP  ل،پو دشگر سرعت V ،نقدینگی ارمقدM  دن در که

 .است لیدتعا بعد ییگرد و دیتحاا و اریحسابد بعد یک، دارد بعد دو بطهرا

 :هستند ثابت تولید و لپو دشگر سرعت ینکها ضفر با نظریه ینا سساابر

𝑚 = �̇�̇ + �̇� 

 �̇� ل،پو حجم شدر نرخ �̇� و تورم خنر �̇� ملی تولید شدر خنر. 

 4 ملی دگتولی دگش ر خنر و یابد یشافزا صددر 10لمثا نعنو به دقتصاا در لپو حجم ههرگا ق،فو لفرمو به توجه با

 که ستا رتصو بدین قیمتها متناسب یشافزا تحلیل. دگییابگم یشازگفا دگصدر 6 وددگح نیز قیمتها ،دگباش صددر

 حجم یشافزا لیلد به که تگسا نگیا رگب رنتظاا باشد ملی تولید شدر خنر با متناسب لپو حجم یشافزا شدر خنر گرا

 سبب پولی شدر یشافزا ینا باشد ملی تولید شدر خنر از بیش لپو حجم شدر خنر گرا لیو .باشد شتهاند شدر رمتو پولی

 .دمیشو رمتو دیجاا

 یگرد رتعبا  هگب. ارددگن رگنظ فتالگخا دن روی یچکسگه و ستا همه فقاتو ردمو دن اریحسابد بعد که دکر رهشاا باید

 تولید یا تخدما و کاالها تگقیم یشافزا سبب لپو عرضه یشافزا ل،پو دشگر سرعت تثبا ضفر با اری،حسابد یدد از

 .دمیشو دو هر یا کل

 شتهاند دوگجو هگنزابا سفته یهاصتفر از دهستفاا هنگیزا به لپو ارینگهد یا لپو کنز بعد هاکالسیک هیدا در نچو لبتها

 دام در نچو .اردند را لوگپ دینگیگنق دام اییگشناس ناییاتو نظریه ینا نچو. نمیباشد کامل نظر ینا از نظریه ینا ،ستا

 نظر در باید ،یگرد یسو از. اردذگبگ Q  اگی P روی رگب تگمثب رگثا ندانمیتو نشد کنز لیلد به لپو عرضه نقدینگی

 یکاالها روی بر معامله د.نمیشو ریجا لاگس در هدگش دگتولی یاگکااله روی رگب معامله فصر صرفاً لپو عرضه که شتدا

 به ینابنابر .ستا ییگرد مینهز دخو (و ... تمستغال و کالگما و هگثانوی زاراگب در الیگم اوراق ایرگس و مسها) دوم ستهد

 :دمیشو نبیا رگیز کلگش هگب را لپو اریمقد نظریه ق،فو بطهرا یجا
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𝑀. 𝑉 = 𝑃. 𝑇 

 اردمو انعنو هگب نالیوگفتد و رزگیوا ونف طگتوس زگنی ییگرد اردمو .ستا دقتصاا در گرفته رتصو معامله کل حجمT  که

 انمیز رماد معموالً توسعه لاگح در یهاروگکش صوگخص هگب ،هاروگکش داگقتصا در ماا .ستا هشد حمطر نظریه ینا نقص

 به که تیادایرا غمر علی ینابنابر .تگنیس خصگمش… و دوم تهگسد یکاالها روی بر تمعامال کل انمیز و لپو کنز

 د.میگیر ارقر دهستفاا مورد 1کلی نظریه کگی انوگعن هگب هگنظری نگیا لیهاو مفر هم زبا ستا وارد لپو اریمقد نظریه

 (نپولیو) لپو اریمقد جدید نظریه  2-2-15-2

 هپدید یک جا همه و همیشه رمتو که فریدمن وفمعر جمله ینا .ستا پولی هپدید یک رمتو که نددار دعتقاا نپولیو

 انبد ستا پولی هپدید یک رمتو که عااد ینا .دنمو حمطر پولی ننادداقتصاا حدوا رشعا انعنو به انمیتو را ستا پولی

 ستا پولی هپدید یک رمتو که هیدگاد ینا. دمیشو باال رمتو دیجاا سبب لپو شدر مستمر و باال انمیز که ستا ممفهو

 .ستا لپو اریمقد نظریه ضمنی ممفهو

 میکینزرتو فشکا یلگوا  2-15-2-3

 هادن عرضه از بیش مصرفی یکاالها ایبر تقاضا گرا که میکند ئهارا ینگونها را رمتو دیجاا ایبر خویش لستدالا کینز 

 د.شو پر فشکا ینا تا مییابند یشافزا ریقد به قیمتها و دهکر دیجاا میرتو فشکا تقاضا ضافها ینا باشد

« چهای گارها با استفاده از مدلدزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمت»نتایج 

حاکی از دن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک رابطه یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در 

بطه معناداری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، این کشور را

 ها،توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق سیاست تثبیت قیمترابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می

 (.1387اهش نرخ تورم کمک نماید )بیدگلی و باجالن، نااطمینانی تورمی را تاحدودی کنترل کند و از این طریق به ک

(، در پژوهش خود، 1966موریس اله ) بر اساس دیدگاه «بیان مجدد نظریه مقداری پول»( با تکیه بر مقاله 1389ملکی )

به بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد دن با تورم و همچنین ثبات یا عدم ثبات 

دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطا این نسبت در طول زمان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

 های رشد مخارجپول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار دن در هر زمان به نرخها و مقدار قیمت

                                                 
1- Rule of Thumb 
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اسمی کل گذشته بستگی دارد. رشد تولیدات تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول 

 دارد.

 ارز خنر 2-15-3

 هارکشو از ریبسیا در دیاگگقتصا عهگگتوس و دگشر یتژاترگسا کگی انوگعن به نفتی غیر دراتصا توسعه کلی ربطو 

 دراتصا توسعه ،ینابنابر .دوگیشگم لتغاگشا زگگنی و ارزی دگگمد در یشازگگفا ثگگباع اگکااله دراتاگصباشد می حرگمط

درباره اثر گذاری عواملی اگرچه  گذارند.صادرات اثر می. عوامل بسیاری بر دگگگگیدیگگگم رماگگگش به ورتضر یک غیرنفتی

 مبهم دراتصا ارز واقعی بر نوسانات نرخ ولی اثر دارد، دجوو نظر عجماا دراتصا بر حقیقی ارز خنر و جیرخا مددرد مانند

 طبق لیو د،میشو دراتصا یشافزا موجب ارز خرگن یشافزا م،مرسو تنظریا سساابر (.1987 ،1نراهمکا و بایلی) ستا

 ارز خرگنیسک ر ا،لذ د.وگش دراتاگص کاهش باعث ندامیتو دن، از هدگگش تجگمن ارز خنر ننوسا ،(1973) 2تیرا نظر

 را ارز خنر یسکر اترگثا ارانگذ تگسیاس رگگا بنابرین. دشو ارزی مددرد تنوسانا موجب ردات،صا کاهش با دگنایتوگم

 3نتامسو و فانگ ،نمونه ایبر .دشو منتهی شکست به تگگگسا ممکن دراتصا تحریک ایبر زاربا در خالتد ،بگیرند هیددنا

 تایوان مثبت اما اثر ریسک نرخ نرخ ارز بر دن منفی است. کاهش نرخ ارز بر صادرات رگثا هگک نددکر تثباا( 2004)

 شرقی یسیاد رکشو 8را بر صادرات  تغییرات ینا یسکر و ارز خنر اتتغییر خالص اتثرا نیز( 2006) 4رانهمکا و گگگفان

دهد، ولی افزایش نوسانات نرخ ارز ممکن است پی بردند که افزایش نرخ ارز، صدارات را افزایش می  و نددنمو نمودز

(، اثرات منفی 1020) 5کند. چیت و همکارانصادرات را کاهش دهد که این، تاثیر اصلی افزایش نرخ ارز را حنثی می

 دهسیز هگگبمعنادار نوسانات نرخ ارز بر صادرات پنج کشور دسیای شرقی )اندونزی، تایلند، چین، فیلیپین و مالزی( 

 جانبه دو دراتاگص رگگگب ارز خنر ننوسا منفی ثرا به( 2009) 6وگگنربونجیو و گگگنژا. ندداد ننشا را صنعتی روگگکش

 .یافتند ستد یگرد رکشو نه و همتحد تیاالا

 رگب ارز خرگگگن تاناگگنوس یگگمنف و داراگمعن رگگثا ای،هگمقایس یگتحلیل در (2010) 7هگجدکپوکوا و میته وجیگما

 هگگگک دگگگیافتندر و دگگگرفتن هگگنتیج راCFA  عضو غیر وCFA  عضو فریقاییا یهارکشو وهرگگگگ دو رگه دراتاگگص

 ارز خنر یسکر نمیا دارمعنا و مثبت طتباار به نمحققا بعضی ،مقابلدر .ستا بیشتر غیرعضو یهارکشو ایبر ،ثرا نگگگیا

                                                 
1- Bailey et al 
2- Ethier 
3- Fang and Thompson 
4- Fang, w.s., lai, y.h. and miller, s.m 
5- Chit et al 
6- Zhang and Buongiorno 
7- Mite and Kodje  
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برخالف عقاید مرسوم بودند، چندان مورد توجه واقع  که لیلد ینا به شاید ،یافتههایی چنین لبتها ،صادرات پی بردند و

مثبت نوسان نرخ ارز بر صادرات به استثنای بریتانیا به اثرات  G7 ( برای کشورهای1991 ) 1پیل و یسیرا جمله از نشدند.

 وبیگجن یاگفریقد رتاگتج بر ارز خنر تنوسانا که سیدر نتیجه ینا به (8200) 2تزرادا همچنین چند جانبه دست یافتند.

 که یافتنددر و نددکر سیربر را وژنر دراتصا بر ارز خنر یسکر ثرا (1020) 3بگ و فاگ رنگ .اردند داریمعنا رگگثا

 بر ارز خنر تنوسانا ثرا نیز( 2010) 4رانهمکا ل واگگهد. اردگگن داریاگگمعن رگگثا دراتاگگص ییراکا بر ارز خنرنی طمیناانا

 عهگتوس لحا در رکشو 11 ایبر و دگندکر هگمقایس را عهگتوس لاگح در روگکش 11 و روگنوظه دقتصاا 10 رداتصا ییراکا

 فتند.نیا داریمعنا ثرا رنوظهو دقتصاا 10برای  لیو ،یافتند منفی داراگمعن اترگثا

 ،ستا هشد منجاا دراتصا رگگب ارز خرگگن کگگیسر ثرا سیربر نمواپیر دیمتعد تجربی و ینظر تمطالعا ،بگترتی نگیا هگب

 تیوتفا ارز خنر ترقی و فتا مهنگا ،یسکر اتثرا بین یگیعن ستا هشد منجاا نیرتقا ضفر تحت هاهشوپژ ینا کثرا ماا

 .میکند ترپیچیده را دن و داده یشافزا را ریتجا سیاست طمینانیانا رن،نامتقا اتثرا دجوو که حالی در. ندا هدگنش قائل

 بر ارز خنر یشافزا و کاهش اتثرا به باید ریتجا ازرگت دوگبهب جهت ارزی مناسب سیاست ذتخاا ایبر موفقیت ،ینابنابر

( نشان دادند که یک شوک کاهشی، روی نوسانات 1997) 5یتسو و تسی ،بطهرا ینا در. دوگنم توجه رداتصا خالص

های ارز نسبت به یک شوک افزایشی به همان اندازه، اثر بزرگتری دارد. زیرا صادرگنندگان ریسک گریز، در دینده نرخ

 هش وکنند. بنابراین، در شرایط کازمان مواجهه با درجات متفاوت نوسانات بازار ارز خارجی به طور یکسان رفتار نمی

 رچاگگیک مدل   از دهستفاا با رانهمکا و فانگ ،همچنینافزایش نرخ ارز ممکن است اثرات ریسک متفاوتی ایجاد شود. 

DCC6  همتحد تاالگگیا هگب رقیگش بوگجن ییاگسد رکشو 8چند متغیره، اثرگذاری نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات 

 ارز خنر طمینانیانا منفی ثرا ه،رگگمتغی دگگچن رچاگگگ لمد از دهستفاا با نیز( 2009)7 سرلیتس و نحمار ند.داد ننشا را

 رننامتقا یثرا رکشو ینا دراتصا بر ارز خنر یهاکشو هگگک دگگیافتندر و دگگندکر ناگبی را هدگمتح تاالگیا دراتاگص روی

 .دارد

و   ARDL لمد از دهستفاا با که ستا (1388) رانهمکا و انیگگحسا هگمطالع ع،موضو ینا با مرتبط تمطالعا از یکی

 خنر یسکر دارمعنا و منفی ثرا به 1338-1383 دوره ساالنه یهاداده ایبر رچ،گا لمد کگگکم هگب تنوسانا سازیمدل

                                                 
1- Asseery and Peel 
2- Raddatz 
3- Boug and Fagereng 
4- Hall et al 
5- Tse and Tsui 
6- Dynamic Conditional Correlation 
7- Rahman and Serletis 
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 تصریا و سیربر ردمو را دن تنوسانا و ارز خنر رننامتقا ثرا ،مطالعه ینا ماا .یافتند ستد انیرا غیرنفتی دراتصا بر ارز

 بر دن ننوسا و ارز خنر رننامتقا اتثرا به اندداده ماگنجا (1391) انرگیگد و خیگسرا هگک ایهگمطالع در. ستا ادهند ارقر

 ناگمز در یگقعوا یگغیرنفت دراتصا بر قعیوا ارز خنر رگثا هگک هددمی ننشا نتایج ختهداپر انیرا غیرنفتی رداتصا

 گرا که معنا ینا به (.-05/2شود )که پول ملی تقویت می بزرگتر است از هنگامی (64/2) یگخلدا لوگپ ارزش اهشگک

 که ستا حالیدر ینا مییابد یشافزا صددر 4/26 قعیوا غیرنفتی رداتصا دوگش عیفگتض دگصدر 10 یگقعوا ارز خنر

 بد.مییا کاهش صددر 20 قعیوا غیرنفتی دراتصا دشو تقویت دگصدر 10 یگقعوا ارز خرگن رگگا

 ستا قعیتوا نگیا از اکیگح ایجگنت ،یگقعوا یگغیرنفت دراتاگص رگب قعیوا ارز خنر تنوسانا منفی تاثیر بحث در همچنین

 که هنگامی از (-11/1) یگخلدا لوگپ ارز اهشگک ناگمز در قعیوا غیرنفتی دراتصا بر قعیوا ارز خنر تنوسانا ثرا که

 دراتصا دشو تضعیف صددر ده قعیوا ارز خرگن که هنگامی یعنی. ستا گترربز دمیشو (-49/0) تقویت خلیدا لپو ارزش

 کاهش صددر 9/4 دمیشو تقویت انمیز همین هگک امیگهنگ و صددر 1/11 طمینانیانا یفضا ینا از قعیوا غیرنفتی

 ارز خنر یشافزا و کاهش یهادوره طی دن، تنوسانا و ارز خنر هگک ستا هشد حاصل نتیجه ینا تحقیق ینا در. مییابد

 ند.دار نفتی غیر دراتصا بر تیومتفا ثرا

دن به شرح  همچنین مطالعات خارجی و داخلی در زمینه عوامل تعیین کننده نرخ ارز واقعی صورت گرفته که خالصه

 زیر است:

شور های کباز: براساس داده با اقتصادعوامل تعیین کننده نرخ ارز واقعی در یک کشور "ای با عنوان در مقاله (2013) 1کیا

دهد نرخ ارز واقعی در بلند مدت تابعی از عرضه واقعی کند که نشان میمدل پولی نرخ ارز واقعی را ایجاد می یک "کانادا

های واقعی، مخارج واقعی دولت، کسری تولید ناخالص داخلی، بدهی GDPپول، نرخ بهرهی واقعی داخلی و خارجی، 

. دباش میخارجی در تولید ناخالص داخلی و قیمت کاالسنگین داخلی و خارجی در تولید ناخالص داخلی، تامین مالی 

دهد مورد دزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می 1972-2010های های فصلی کشور کانادا طی سالاین مدل برای داده

 ی واقعی داخلی و خارجی و تامین مالی خارجی در تولید ناخالصی متغیرها بجز عرضه واقعی پول, نرخ بهرهکه همه

داخلی از نظر دماری تاثیر معناداری بر نرخ ارز واقعی کانادا دارند. هرچند در کوتاه مدت متغیرهای مالی داخلی تاثیری 

ها و بدهی به امریکا در تولید ناخالص داخلی، در البر نرخ ارز واقعی ندارند. تغییر در نرخ بهره، رشد عرضه پول، قیمت کا

 د.قعی دارارز وا کوتاه مدت تاثیر منفی بر رشد نرخ

                                                 
1- kia M 
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ه ب "تینعوامل بلند مدت تعیین کننده نرخ ارز واقعی در امریکای ال"ی خود با عنوان در مقاله (2008) 1کاررا و رستوت

پرداخته است. نتایج  1970-2006ین در دوره زمانی التبررسی رفتار بلند مدت نرخ ارز واقعی در نوزده کشور امریکای 

 های واقعی تاثیراتدهد شوککند، که این نشان مینون برابری قدرت خرید را تایید نمیاین تحقیق فرض برقراری قا

ای هتین دارند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانلدائمی بر روی نرخ ارز واقعی امریکای ال

ساموئلسون، -اسلا توجه به نتایج بدست دمده اثر باغیر ایستا عوامل بلندمدت تعیین کننده نرخ ارز واقعی را تشخیص دهد. ب

مخارج دولتی، شرایط تجاری، درجه باز بودن اقتصاد، جریان خارجی سرمایه و نظام ارزی بر نرخ ارز واقعی امریکای التین 

 .تاثیر گذار هستند

به این نتیجه دست یافت که در بلندمدت  "عومل موثر بر نرخ ارز واقعی اقتصاد ایران"( در مقاله ای باعنوان 1392شهابی )

ه مصرف موجب افزایش نرخ ارز واقعی شده و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شرایط افزایش در تمایل اجتماعی ب

 .شودتجاری منجر به کاهش نرخ ارز واقعی و تقویت ارزش پول ملی می

 هیافتر یکن )ایرا دقتصاا در ختهاداپر ازتر و ارز خرن بر مؤثر ملاعو سیربر"ای با عنوان ( در مقاله1390تقوی )

 نمودز نهمزما تالدمعا سیستم یک از دهستفاا با نهمزما رطو به راختهااپرازترو ارز خنر دنبو پولی یفرضیه "لی(پو

 را هادن داریمعنی و یباضر عالمت ستیدر چه گرا ارز خنر پولی هیافتر که هددمی ننشا هانمودز ینا نتایجکرده و 

ست. رداربرخو یقو رعتباا از پولی لمد یباضر یتودمحد دننکر ءضاار لیلد به لیو نمیکند رد ریماد ظلحا از  در نی

 .ستا رداربرخو قبولی قابل رعتباا از ختهاداپرازتر پولی هیافترلی که حا

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Carrera J & Restout R 
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 مقدمه 3-1

ضعیت از دگاهی صادی، روابط کالن متغیرهای و شتن نیز و هادن متقابل اقت شم دا سب اندازیچ صادی از منا ضای اقت  ف

شور، یکی ستگذاران ضروریات از ک ست تدوین در سیا سب هایسیا صادی منا صاد کالن به اقت ست. الگوهای اقت نوان عا

های بسگگگیار زیادی که در اسگگگتفاده قرار گیرد. پیچیدگیتواند مورد ها مییکی از ابزارهای الزم برای تحلیل کمی برنامه

سبب می شود. از طرفی وجود یک فرض قوی طراحی این گونه الگوها وجود دارد غالبا  شود که کمتر به این ابزار توجه 

صحیا یک معادله، یا فراموش نمودن یا در نظر نگرفتن برخی از ویژگی صریا نا ه ود کشهای رفتاری عمال باعث مییا ت

بینی مقادیر متغیرها در اینده بردید. خطای تصریا ها و تحلیل سناریوهای مختلف و پیشسازیالگو نتواند از عهده شبیه

صریا معادالت رفتاری میترین و مهمکه از نامعلوم ستگاه معادالت الگوها از یک معادله به ترین خطاها در ت شد در د با

 ها پس از ساخترساند. به واسطه این موضوع است که سالکل الگو دسیب می یابد و به چرخهسایر معادالت تسری می

های سگگازینمایند زیرا انجام شگگبیهیک الگوی اقتصگگادی همواره طراحان و سگگازندگان دن الگو، دن را مقدماتی تلقی می

دهد. این مسئله میمختلف و بررسی سناریوهای مختلف توسط الگو نقاط ضعف و قوت دن را در طول زمان بهتر نشان 

های علمی و اجرایی با این موضگگوع درگیر یک پدیده فراگیر اسگگت و مختص اقتصگگاد ایران نیسگگت بلکه تمام دسگگتگاه

دهه تاریخ اقتصادی ایران اتفاق فتاده  4هستند. در ایران این ویژگی حادتر نیز هست. زیرا تحوالت متعدد و مختلفی در 

 . باشدازمند تصریا و تبیینی خاص در الگوها میاست که هر تحول و اتفاقی خود نی

  سازی اقتصاد کالنتبیین مبانی و اصول مدل 3-2

ا هبایست هنگام طراحی الگو، این مولفههایی هستند که میفرضالگوی اقتصادی مبتنی بر مجموعه مبانی، اصول و پیش

موضوعات اساسی هستند  3و تعدیالت پویا 2، انتظارات1بازاربه دقت مورد عنایت قرار گیرند. به همین منظور فرضیه تسویه 

 شود.سازی و تاثیری که در این فردیند دارند، بررسی و تحلیل میها در مدلکه جایگاه دن

اجتماعی، فرهنگی و قانونی کشور که  -های اقتصادیبرای طراحی و تدوین الگوی اقتصاد کالن، الزم است مجموعه نظام

ا هزیرا فضای حاکم بر هر مجموعه به نحوی رفتار انسان ص منابع تاثیر گذار هستند مورد توجه قرار گیرد؛در فردیند تخصی

ت و ها، دولدهد. کارگزاران اصلی اقتصادی عمدتا شامل خانوارها، بنگاهعنوان کارگزاران اقتصادی تحت تاثیر قرار میرا به

                                                 
1- Market Clearing Hypothesis  
2- Expectations 
3- Dynamic Adjustments 
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های اقتصادی را از طریق انتخاب در بازارهای رگزاران تصمیمکارگزاران فعال بخش خارجی اقتصاد هستند. این کا

 نمایند.اقتصادی، اتخاذ می

ا کنند و متعاقب دن چگونگی کارکرد بازارههای اقتصادی معموال چگونگی اتخاذ تصمیمات را تبیین میدر این باره، نظریه

ها که است و از طرف دیگر، به محدودیتدهند. اتخاذ تصمیمات از یک طرف به متغیرهای هدف مرتبط را توضیا می

های بازار به یابد. نظریهشود، ارتباط میهای بودجه، اطالعات، دانش، فناوری و قانونی را شامل میعمدتا محدودیت

ا هپردازند. در شرایطی که اقتصاد با عدم تعادل مواجه است، این نظریهها میگیری دنها و نحوه شکلای از قیمتمجموعه

توانند تسویه بازار را انجام ها نمیشوند و اینکه چرا قیمته تحلیل نحوه تعیین مقدار در بازار در هر دوره متمرکز میب

 نمایند.دهند، بررسی می

ام ریزی متمرکز به نظالگوهای اقتصاد کالن تدوین شده در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال گذار )از نظام برنامه

نحوی برای دولت در هدایت امور اقتصادی نقش قایل هستند که میزان و درجه این نقش مبتنی بر ر یک بهبازار دزاد(، ه

ها در اقتصاد و جامعه مورد نظر بستگی دارد. لذا هر یک های اقتصادی است که به کارکرد صحیا تجربی دنفروض نظریه

های جامعه و حقایق دشکار شده دن، طراحی و یش فرضبایست بر اساس تطابق با فروض و پاز الگوهای اقتصاد کالن می

ا امکان ای از این مبانی تبیین گردد تتدوین شوند. بنابراین، برای دشنایی و تطبیق مبانی الگوها، الزم است ابتدا مجموعه

 تر الگوی کاربردی بر اساس دن مبانی فراهم شود.طراحی دقیق

 فرضیه تسویه بازارها  3-2-1

گذاران نظریه مدرن تعادل عمومی اقتصاد، مبتنی بر این فرض عنوان پایهبه 2والراس -در شکل مارشال 1مفهوم تعادل

شود و کارگذاران اقتصادی بر اساس عالمتی که از قیمت است که طی دن قیمت بر اساس دست نامرئی تعیین می

اقع در این نظریه، نظام قیمت تعادلی، مجموعه خواهند در دن قیمت مبادله کنند. در وگیرند، قادر هستند دنچه را میمی

 .3ها، میزان عرضه و تقاضا در تمامی بازارها با تعادل همراه هستندهایی هستند که در دن قیمتقیمت

-مبتنی بر فرضیه تسویه بازارها از نوع کالسیک 1980الگوی اقتصاد کالن ساخته شده برای کشورهای پیشرفته در دهه 

جمله الگوی اقتصادسنجی کالن لیورپول برای کشور انگلستان یکی از این الگوهاست. در این الگو  های جدید بود. از

                                                 
1- Price Rigidity  
2- Marshal- Walrus 

کند کارگزاران اقتصادی در تعیین قیمت نقشی ندارند و فقط بر اساس عالمت قیمت که از بازار داده این خصوص تصریا می( در 1926ارو ) -3

 کنند.شود، مقدار تقاضای خود را تعیین میمی
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تصریا شده است فرضیه تسویه کامل در تمامی بازارها بجز بازار کار صادق است. در خصوص بازار کار اذعان شده است 

وجود قراردادهای معین یک ساله دستمزد پولی  های نیروی کاری و همچنیندلیل وجود اتحادیههر چند در این بازار به

کند ای، مازاد تقاضا را تسویه می)اسمی( بین نیروی کار و کارفرما، فرضیه مذکور مورد نقد و انتقاد است، بخش غیراتحادیه

 شوند.و لذا همه بازارها در این اقتصاد تسویه می

شورهای پیشرفته، صادق بودن فرضیه تسویه بازارها را امروزه حقایق دشکار شده در کشورهای در حال گذار و حتی ک

 2در بازار کاالها و خدمات و چسبندگی سطا دستمزد ویژه، چسبندگی سطا قیمت. به1مورد شک و تردید قرار داده است

، را زیر سوال برده است. عالوه بر چسبندگی اسمی 4ها برای رسیدن به تعادلدن 3در بازار کار، ایفای نقش تعدیلی

 سازی بارها به این موارد توجه شده است.نیز مطما نظر اقتصادانان قرار گرفت و در فردیند مدل 5چسبندگی حقیقی

ویژه ایشگگان اذعان را معرفی کرد. به 6ترین رهاورد کینز این بود که نقش تعدیالت مقدارییکی از مهم 1936در سگگال 

سگگازد و نه نرخ بهره. در گذاری را برقرار میانداز و سگگرمایهبین پسدارد این نقش تعدیالتی دردمد اسگگت که تعادل می

واقع، این بر خالف دیدگاه اقتصگگاددانان کالسگگیک بود که به نقش نرخ بهره در این زمینه اعتقاد راسگگخ داشگگتند. پس از 

شد تا اینکه از نیمه دوم دهه  سپرده  هایی در این خصوص هبه بعد نظری 1940کینز برای مدتی این نظریه به فراموشی 

های مقداری مطالعه ( نظریه تقاضا را تحت شرایط محدودیت1950) 8( و توبین و هیتاک1947) 7ارائه شد. ساموئلسون

( روش قیمت ثابت را در مقابل 1965) 10( تقاضگگگای موثر را مطرح کرد و متعاقب دن، هیکس1951) 9کردند. هنسگگگن

های اقتصگگگاد خرد نظریه ( پایه1968) 12( و لیانهوفد1965) 11داد. کالور پذیر مورد بحث و بررسگگگی قرارقیمت انعطاف

نده به کنکینز را در چارچوب تابع تقاضا بررسی کردند و تفسیر مجدد تابع مصرف را در چارچوب واکنش عقالنی مصرف

ع تقاضگگا دارای دو فرم معرفی شگگد که طی دن تاب 13عدم تعدل در بازار کار ارائه دادند. در این باره نظریه تصگگمیم دوگان

 های مقداری تعریف شد.تبعی، بر حسب وجود و یا فقدان محدودیت

                                                 
 Klein, Welfe and Welfe(1999) برای اطالعات بیشتر در این خصوص، مراجعه شود به: -1

2- Wage Rigidity 
3- Adjustment 

 ( مورد استفاده قرار گرفت.1769مفهوم تعادل برای اولین بار توسط استوارت ) 4-
5- Real Rigidity 
6- Quantity Adjustments 
7- Samuelson 
8- Tobin and Hetuk 
9- Hanson 
10- Hicks 
11- Clower 
12- Leijonhufvud 
13- Dual Decision 
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 انتظارات 3-2-2

بینی از . تصمیمات اقتصادی همانند سایر تصمیمات، متضمن داشتن پیش1انتظارات موضوعی بنیادی در اقتصاد است

خاب گیری و انتهستند. لذا اقتصاد بر اساس تصمیمها نیز ناظر به دینده گذاریدینده است. تصمیمات جاری و سیاست

 گیرد.برای دینده بنا نهاده شده و این تصمیمات بر اساس انتظارات از دینده شکل می

سازی مورد عنایت قرار گیرد، پرداختن به انتظارات است. در ادبیات اقتصادی، انتظارات بر یکی از نکاتی که باید رد مدل

 شود:شرح زیر تقسیم میگیرد که به سه دسته کلی بهشکل میاساس رویکردهای مختلف 

 2انتظارات تطبیقی 

 3انتظارات عقالیی 

 4بینی کاملانتظارت مبتنی بر پیش 

د، شکل افتانتظارات تطبیقی بدین مفهوم است که مردم انتظارات خود را درباره دینده بر اساس دنچه در گذشته اتفاق می

وره انتظارات خود برای مقادیر دتی متغیرها را بر اساس خطای انتظاری دوره جاری تجدید دهند. یعنی مردم در هر دمی

 کنند.نظر و اصالح می

 6بوده است. نرالو 5گیری سطا قیمت و تعیین تعادل پولی در شرایط ابرتورمیکاربرد انتظارات تطبیقی عمدتا بر شکل

 8مورد دزمون قرار داد. کگن 7ا با یک رویکرد پدیده تار عنکبوتیهای تعادلی در بازارهای کشاورزی ر( ثبات قیمت1958)

رگذار در عنوان متغیر تاثیکار برد و تغییر در سطا قیمت انتظاری را به( انتظارات تطبیقی را برای تقاضای پول به1973)

 تقاضای حقیقی معرفی کرد.

( در تبیین و معرفی انتظارات عقالیی، بنیاد تحقیقات اقتصادی مدرن را بنا 1973) 10( و لوکاس1961) 9های موسنظریه

ن است. بینی نظریه اقتصادی مربوط به دبنا نهاد. موس تصریا کرد در قالب فرضیه انتظارات عقالیی، انتظارت دقیقا پیش

 کار گرفت. توان انتظارت عقالیی را تبیین و بهلذا قبل از تبیین نظریه نمی

                                                 
1- Minford and Peel (1992) 
2- Adaptive Expectations 
3- Rational Expectations 
4- Perfect Foresight Expectations  
5- Hyperinflation 
6- Nerlove 
7- Cobweb Phenomenon 
8- Cagon 
9- Muth 
10-Lucas 
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ای ههای اقتصاد کالن مورد استفاده قرار گرفته است. چرا که انتظارات از دینده در مدلظارات عقالیی در بیشتر مدلانت

شود. به بیان دیگر انتظارات اقتصاد کالن بسیار مهم است. انتظارات عقالیی معادل بهترین حدس از دینده تعریف می

 کند.عات در دسترس استفاده میای است که از تمامی اطالبینی بهینهعقالیی پیش

بینی یک متغیر با مقدار تحقق یافته دن دقیقا برابر اسگگگت و شگگگود که مقدار پیشبینی کامل به حالتی اطالق میپیش

بینی در دنیای واقعی در اقتصاد بسیار دشوار است اما در سایر هایی از این نوع پیشگونه خطایی وجود ندارد. نمونههیچ

شته سی نظیر پیشها مانر شنا شرایط دب و هوایی بهند علم هوا سترس، پیشبینی  ینی بدلیل دقیق بودن اطالعات در د

 توان برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی به کار گرفت.پذیر است و نتایج دن را میکامل امکان

 تعدیالت پویا 3-2-3

ادی های اقتصموجب شده است تا ساختار نظام شرایط پویایی اقتصاد و نوسانات اقتصادی در چارچوب نظریات اقتصادی،

ها هستند که تعدادی از اقتصاددانان بدان توجه ای از این تحلیلها دگرگون شود. اجزای زیر نمونهبا تاثیرپذیری را دن

 اند:داشته

 ( برای شناسایی پویایی متغیرها از روابط 1956) 1بر گنتینAR2 شان استفاده کرده و الگوی مورد بررسی ای

هایی با سه وقفه شناسایی و با چهار وقفه بردورد شده است. همچنین در الگوی شماره یک کالین مدل

ها مورد محاسبه قرار دست دمده، ریشه روابط و دوره نوسانات دنتخمین زده شده است. بر اساس نتایج به

 گرفته است.

 های گاهدهد که دستته است. ایشان توضیا میپویایی برونزا از دیگر مباحثی است که فریدمن بدان توجه داش

های خود و همچنین با تالش نادرست خود در باثبات تر سیاستوسیله اجرای دهستهدولتی بخش عمومی به

دهند. متغیرهای مالی و پولی عناصر اصلی اجزای این سازی اقتصاد، دامنه فردیند ادوار تجاری را افزایش می

 دهند.فردیند را تشکیل می

زمانی مورد های سگگریالعمل متغیرها در الگوهای پویا از جمله مباحث اسگگاسگگی هسگگتند که در تحلیلواکنش و عکس

 مدت و بلندمدت در زمره این مباحث هستند.مند به تفکیک اثر کوتاهبررسی قرار گرفته است. ارزیابی واکنش نظام

                                                 
1- Tinbergen 
2- Autoregressive 
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 تجارب ساختارشناسی الگوهای اقتصاد کالن 3-3

ای ههای کالسیک، کینز، نئوکالسیک، کینزینهر یک از الگوهای طراحی شده اقتصاد کالن ممکن است بر اساس دیدگاه  

ابل تواند مبنای قهای دو یا چند مکتب تدوین گردد. پاسخ به این سوال که کدام الگو میجدید و یا تلفیقی از دیدگاه

ای هها مد نظر باشد، به ساختار، کارکرد و ویژگیرویکرد متفاوتی از دنقبولی برای تدوین الگوی اقتصاد کالن باشد یا 

از  جای الگو گیریها بستگی دارد. در این باره بهاقتصاد هر کشور در سطا ملی یا شرایط حاکم بر بازارهای کلیدی دن

دن اساس طراحی  بایست حقایق دشکار شده کشور احصا و در چارچوب روش علمی، الگو بریک مکتب فکری خاص می

 گردد.

بندی کالن، دو نگرش یکی تمرکز بر سمت تقاضای اقتصاد و دیگری تمرکز بر سمت عرضه اقتصاد قابل طرح در تقسیم

راین، اند، با کمبود تقاضا مواجه هستند. بنابو بررسی است. کشورهای صنعتی و پیشرفته که عمدتا به تولید انبوه رسیده

بر این اصل است که سمت تقاضای اقتصاد را هدف اصلی مطالعه خود قرار دهند و توجه به الگوی این کشورها مبتنی 

گیرد. در مقابل کشورهای درحال توسعه شرایط سمت عرضه اقتصاد عمدتا در جهت نگاه تعادلی به الگوها شکل می

عرضه و سمت تقاضا وجود  طور همزمان در سمتهایی بهمتفاوتی دارند. در بخشی از اقتصاد این کشورها، محدودیت

 طور همزمان به دلیلدارند. برای مثال ممکن است کشوری با مازاد نیروی انسانی در سمت عرضه اقتصاد مواجه باشد و به

 پایین بودن سطا محصول و ددمد ملی، در سمت تقاضا با مشکل مواجه باشد.

 المللتجارب ساختارشناسی در سطح بین 3-3-1

 مطالعات درها لدگم وعگن نگای ترشگگس و نگکالی و رگنگب ینگت طگتوس سنجی کالن مدل اولین ارائه از پس

 تصمیمگیری ارگانهای سایر و زیگمرک کگبان، دولت توسط فراوانی سنجی کالن مدلهای، Cowles بنیاد اقتصادسنجی

 به متکی واقع درCowles  بنیاد رهیافت .گرفتهاند رارگق تفادهگاس وردگم سیاستی ارزیابی و پیشبینی منظور به کشورها

 گرفته قرار استفاده مورد سیاستی ارزیابی و پیشبینی و اقتصاد کالن طگرواب لگتحلی رایگب هگک ودگب ساختاری مدلهای

 راداتگای، کگدکادمی ایگدنی ورکلیگبط و یاقتصاد انگمتخصص و اددانانگاقتص .تگاس داشته تداوم رویه این نیز تاکنون و

 .ساختهاند وارد هالدگم وعگن این ( به1980) 1سیستم سیمز شناسایی شکل و لوکاس انتقاد قبیل از مهمی انتقادات و

                                                 
1- Sims, C. A. 
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( الگویی برای کشور انگلستان طراحی کردند که مبتنی بر مدل انتظارات 4198) 1مین فورد، مرواها، متیوس و اسپرگ

ده و سمت تقاضای اقتصاد با وسعت بیشتری های جدید ساخته شعقالیی است و در واقع بر اساس دیدگاه کالسیک

های کارگری، قراردادهای دستمزد شوند. در بازار کار و اتحادیهگسترش یافته است. در این الگو، تمامی بازارها تسویه می

گو، لای بازار کار قادر است مازاد تقاضا را تسویه کند. در این ااسمی یک ساله وجود دارد در حالی که بخش غیر اتحادیه

یین طور درونزا تععنوان متغیرهای سمت عرضه بهنرخ تعادلی یا طبیعی مقادیر محصول، اشتغال، دستمزد حقیقی و... به

 شوند.می

. این الگو عمدتا از 3اند( الگوسازی کردهG7( سمت عرضه اقتصاد را برای هفت کشور )1996) 2ترنر، ریچاردسون و رافت

ها استوار است اما از نظر تعدیل پویا به سمت تعادل بلندمدت تعادل، بر دیدگاه نئوکالسیکنظر شناخت ساختار و خواص 

ع بندی است. این الگو مبتنی بر تابویژه برای متغیرهای محصول، اشتغال و تورم در چارچوب کینزین جدید قابل طبقهبه

تعریف و بردورد شده  CESت که در فرم تابع تولید دو عاملی نیروی کار و سرمایه و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس اس

است. نهاده نیروی کار به سه عنصر تعداد شاغالن، متوسط ساعات کار و کارایی نیروی کار تقسیم شده است و متغیر 

 کارایی نیروی کار شاخصی برای پیشرفت فناوری است.

، ساختار الگوی خود را بر اساس مفروضاتی ( با تمرکز بر الگوی اقتصاد کالن بانک انگلستان2005) 4ارستیس و ساویر

 های کلیدی این الگو عبارتند از:برای کشور انگلستان تدوین کردند. ویژگی

 یاس و داگالس با بازدهی ثابت به مق -الگوی بانک انگلستان الگوی تعادل حقیقی است که مبتنی بر تابع کاب

 بازده نهایی نزولی بر حسب هر یک از عوامل تولید است. 

 گذاری که برای یک متغیر اسمی مانند وسیله یک لنگری بر حسب هدفاین الگو، الگوی تعادل اسمی است و به

وسیله نوسانات نرخ بهره قابل حصول گذاری شده بهشود، مشخص شده است. تحقق تورم هدفتورم تعیین می

 است.

 ها صرفا به مقدار پول وابسته است.در این الگو، سطا عمومی قیمت 

 .در این الگو تعدیل کندی برای متغیرهای اسمی و حقیقی فرض شده است 

 .اقتصاد انگلستان یه اقتصاد باز است 

                                                 
1- Minford, Marwaha, Matthews and Sprague 
2- Turner, Richardson and Rauffet 

  امریکا، کانادا، دلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان. این کشورها عبارتند از: -3
4- Arestis and Sawyer 



59 

( الگویی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طراحی کرده است. در این الگو دو عدم 4200) 1خورشید

 ده است. یکی عدم تعادل در بازار کار است و دیگریتعادل اساسی و مشترک تبیین و الگو با توجه به این پدیده تدوین ش

عدم تعادل در بودجه دولت که در سطا اقتصاد کالن تاثیر گذار هستند. عدم تعادل اخیر به ساختار دردمد این کشورها 

 مرتبط است که عمدتا مبتنی بر دردمدهای نفتی است.

 تجارب ساختارشناسی در سطح ملی 3-3-2

( انجام 1347) 2گردد که برای اولین بار توسط دنکتادبر می 1340افقتصاد کالن در ایران به دهه تجربه الگوسازی برای 

. 3های اقتصاد کالن صورت گرفته استهای اخیر، مطالعات متعددی در خصوص مدلگرفته است. پس از دن و طی دهه

های اخیر تدوین و هایی است که در سالبا توجه به تکامل الگوهای تدوین شده در اینجا تمرکز اصلی به بررسی مدل

 منتشر شده است.

بررسی  "بررسی ساختار الگوی اقتصادسنجی ایران"( با عنوان 1373ابتدا الگوی اقتصادسنجی وزارت اقتصاد و دارایی )

ایی و سها، شناشود. در این الگو ساختار اقتصاد ایران با رویکرد بررسی و تحلیل دوگانگی دن در سطا کالن و بخشمی

های کشاورزی و صنعتف رشد گیری شده است. در این راستا تصریا شده است بخش خدمات در مقایسه با بخشنتیجه

های اقتصاد کشور است. ساختار الگو در شش بخش تولید، مخارج شتابانی داشته و مولد دوگانگی در سطا کالن و بخش

 .4ها، پول و بخش خارجی معرفی شده استمی قیمتگذاری، دردمدهای دولت، بخش سطا عمومصرفی و سرمایه

( که برای برنامه سوم توسعه تدوین شده است. ساختار این 1378ریزی )الگوی اقتصادسنجی سازمان مدیریت و برنامه

الگو شامل هفت بخش تولید ناخالص داخلی و اجزای تقاضای نهایی، تجارت خارجی و نرخ ارز، بودجه دولت، پول و تورم، 

ز اصلی دهد که تمرکباشد. ساختار و نتایج این الگو نشان میهای نفتی، اشتغال و بازار کار مییع دردمد، نفت و فردوردهتوز

 این الگو به سمت تقاضای اقتصاد است.

 اند. در الگویگذاری تدوین کردهقمر را برای ارزیابی سیاست -( الگوی کالن سنجی هسته1379خشادوریان و خیابانی )

هد دهای منتخب تشکیل میقمر، هیته الگو را معدالت مهم و کلیدی یک اقتصاد و اقمار دن را معادالت زیربخش -ههست

گیرد. در این الگو که برای ایران تهیه شده است، هسته اصلی را وسیله سیستم معادالت صورت میقمر به -و پیوند هسته

                                                 
1- Khorshid 
2- UNCTAD 

 های مختلف برای کشور تدوین شده است. مدل اقتصادسنجی کالن در مقیاس30دهد تاکنون بالغ بر ها نشان میبررسی -3

 بردورد شده است. OLSاستفاده و معدالت رفتاری شناسایی شده با به کارگیری تکنیک تخمین  1338-1366های دوره ن الگو از دادهای -4



60 

است. در هسته اصلی مدل،  IS-LM-BPای از مدل اد باز و نسخهدهد و مبتنی بر اقتصسمت تقاضای اقتصاد تشکیل می

گذاری و ارزش اند. محورهای قمری این الگو قمر مالی، قمر پولی، قمر سرمایههای قیمت و نرخ ارز نیز ظاهر شدهشاخص

ه در هر چند کدهد تمرکز اصلی به سمت تقاضای اقتصاد بوده، افزوده تعریف شده است. بررسی مفاد این مدل نشان می

ریزی، سمت عرضه اقتصاد با وسعت بیشتری مورد بررسی قرار مقایسه با مدل برنامه سوم توسعه سازمان مدیریت و برنامه

 گرفته است.

نام الگوی اقتصادسنجی کالن ایران که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی مدل دیگری به

( صورت گرفته است که ساختار مدل شامل بخش 1383رایش پنجم دن توسط بیددباد )ایران منتشر شده است. وی

باشد. شایان ذکر است که ساختار مدل مذکور در چارچوب مالحظات خارجی، پول، دولت، حقیقی، اسمی، قیمت و کار می

 های ناشی از دن مورد بررسی قرار گرفته است.عرضه و تقاضا و عدم تعادل

ایران منتشر  اقتصاد برای ساختاری بلندمدت سنجیکالن الگوی ( یک1394اقتصادی مجلس ) یها پژوهش معاونت

 ل تصحیامد یک از استفاده با بلندمدت زمانی افق در ایران اقتصاد کالن متغیرهای تعامل بررسی به الگو کرده است. این

 و ولپ حقیقی تولید حقیقی، مانده رابطه سه قالب در مدل این روابط پردازد.می برونزا متغیرهای با همراه برداری خطای

 یبرا سوم و دوم روابط از و اقتصاد بخش حقیقی توصیف برای اول رابطه از که است شده زده تخمین حقیقی ارز نرخ

 مهمی ساختاری مشکالت وجود با دهدمی نشان تحقیق نتایج این .است شده استفاده ارز بازار و پولی بازار رفتار توضیا

 تولید رب نفتی دالری دردمدهای بلندمدت خالص اثر است کرده ایجاد اقتصاد کشور برای نفتی دردمدهای به وابستگی که

 اریاثرگذ ضریب همچنین .است بوده کند، مثبتمی ایفا ایران اقتصاد در سرمایه در تشکیل که مهمی سهم واسطهبه

مثبت  تگثیر زا ناشی دنکه از بیش موضوع این رسدمی نظربه .است دمده دست به مثبت حقیقی تولید حقیقی بر نقدینگی

 وجود مؤید ن تحقیقای نتایج .باشد هابنگاه تولید بر نقدینگی کاهش منفی تگثیر از باشد، ناشی تولید بر نقدینگی افزایش

 و پول رابطه نوسانی تورم دارای ثبات وبی اقتصادهای در .است ایران اقتصاد در هاقیمت و نقدینگی میان دوسویه علیت

 وجود قتحقی این نتایج براساس اینکه ضمن .نقدینگی شود افزایش باعث هاقیمت رشد و باشد سویه دو تواندمی تورم

 شود.می تگیید اقتصاد کشور در پولی سیاست بر مالی سیاست تسلط پدیده
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ها به تفکیک و بر حسب بازارهای های دنو شرایط حاکم بر هر بازار متفاوت است، مسائل و مولفهها نظر به اینکه ویژگی

بندی کلی، این بازارها شامل بازار کل کاالها و خدمات، بازار کار و بازار مالی شود. در تقسیمعمده اقتصادی بررسی می

 گیرد.سرمایه و بازار ارز مورد مطالعه قرار میهستند. در حوزه بازارهای مالی، بازار اعتبارات، بازار 

 بازار کل کاالها و خدمات 3-4-1

 یرد.گدر این قسمت شرایط حاکم بر بازار کل کاالها و خدمات به تفکیک سمت عرضه و سمت تقاضا، مورد مطالعه قرار می

 عرضه کل کاالها و خدمات  3-4-1-1

این  دهد عوامل اصلیها نشان میولید بالقوه و بالفعل وجود دارد. بررسیای بین تدر اقتصاد کشور، تفاوت قابل مالحضه

 باشند:گردد که شامل موارد زیر میگیری از عوامل کلیدی رشد برمیتفاوت به کم و کیف بهره

 وری عوامل تولید نزولی و حتی منفی بوده های گذشته بهرهوری عوامل تولید و تخصیص منابع: طی دههبهره

ل وری کاین امر به شدت میزان عرضه کل را تحت تاثیر قرار داده است. دلیل اصلی رشد منفی بهره است، که

 وری عامل سرمایه است.عوامل تولید در اقتصاد ناشی از رشد منفی بهره

 گیری از دانش و فناوری روزامد در فردیند تولید، یکی از عوامل سطا دانش و فناوری: نازل بودن میزان بهره

دانش  گیری ازدهد. یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه، بهرهدی رشد اقتصادی پایین کشور را توضیا میکلی

 های اقتصادی است.و فناوری در سطا گسترده و در تمامی فعالیت

 های فیزیکی، انسانی، فرهنگی و طبیعی بیکار در اقتصاد کشور های کشور: وجود ظرفیتبرداری از ظرفیتبهره

 گذارد و تاثیر قابل توجهی بر کاهشها، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی میتفاده غیربهینه از این ظرفیتو یا اس

 وری کل عوامل تولید دارد.تولید و تنزل بهره

 تقاضای کل کاالها و خدمات  3-4-1-2

کاالها و خدمات تاثیر های اخیر بر افزایش تقضای کل رشد نامناسب جمعیت و همچنین رشد انتظارات مصرفی طی دهه

ی صورت نمایها و نیازها و در واقع تقاضای بالقوه دحاد جامعه بهنحوی که باعث شده خواستهشایان توجهی داشته است به

رشد کرده است. هر چند دولت از طریق واردات کاالها، بخشی از کمبود عرضه را جبران کرده تا از دثار منفی فشار تقاضا 
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های ساختاری حاکم بر سمت عرضه اقتصاد، امکان برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای کل محودیتدالیل بکاهد، به

 وجود نداشته است.

 بازار کار  3-4-2

بررسی بازار کار و دمارهای رسمی کشور موید عدم تعادل بازار کار است. هنگامی که متغیرهای بازار کار کشور برحسب 

. همچنین کم و کیف 1گیردخود میشود، عدم تعادل شکل حادتری بهبررسی میاستان، جنسیت و سطا تحصیالت 

خالص مهاجرت خارجی ایران در فردیند عدم تعادل بازار کار نقش موثری داشته است. در حال حاضر در بازار کار کشور، 

ز یری الزم در بازار کار حایپذوری پایین نیروی کار و عدم انعطافکارکرد و نقش سه پدیده تعیین حداقل دستمزد، بهره

 اهمیت است.

 بازارهای مالی 3-4-3

شود. بازار سرمایه )شامل بازار سهام و بازار اوراق(، بزار پول، ای از بازارها را شامل میگسترده مجموعه 2بازارهای مالی

 دهند.بازارهای مالی را تشکیل میبازار کاالهای استاندارد، بازار ارز، بازار بیمه و بازارهای مشتقه زیر مجموعه 

 ورزند که عمدتا توسط نظام بانکیمدت مبادرت میدر بازارهایی مانند بازار پول، کارگزاران اقتصادی به تامین مالی کوتاه

شود. در بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق، کارگزاران اقتصادی به تامین مالی و موسسات اعتباری تامین مالی می

های اقتصادی فعال است. بازار ارز، دولت بر پردازند. شایان ذکر است بازار بیمه در توزیع ریسک فعالیتندمدت میبل

گذار، از طریق تدوین و اجرای عنوان سیاستکارکرد این بازار در ابعاد مختلف نقش انحصاری دارد. دولت از یک طرف به

کننده دردمدهای ارزی حاصل از صادرات عنوان دریافترد و از طرف دیگر، بهگذاهای اقتصادی بر این بازار تاثیر میسیاست

 نماید.  نفت، در سمت عرضه این بازار نقش فعالی را ایفا می

 

 

 

 

                                                 
 .189و نظارت بر عملکرد سه ساله اول برنامه سوم توسعه، ص  1381ریزی، گزارش اقتصادی سال سازمان مدیریت و برنامه -1

2- Financial Market 
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ز بر نرخ ار الگوی پویایی سیستمی ارزیابی نوسانات -فصل فصل چهارم

 هاتراز پرداخت
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 مقدمه 4-1

پویا ( 1961، 1ابداع شد )فارستر MITمیالدی توسط فارستر در دنشگاه  1950سیستم داینامیک برای اولین بار در سال  

ای هها دیدگاه و مجموعه ای از ابزارهای مفهومی است که به ما توانایی درک ساختار و پویایی سیستمشناسی سیستم

ای هسازد سیستم سازی دقیقی است که ما را قادر میروش مدلها همچنین دهد. پویایی شناسی سیستمپیچیده را می

یشتر ی برای موفقیت بهای مناسبسازی کنیم و ساختارها و استراتژیای و ساختاریافته شبیهپیچیده را به صورت رایانه

 طراحی کنیم.

ادی مانند: اقتصتغیرهای کالن ارز بر مدر تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی نوسانات نرخ 

رشد ناخالص  بین معلولی – علّی بطروا به توجه باها خواهیم پرداخت. رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم و ترازپرداخت

کالن اقتصاد را  یفضا دخو تالاسو به پاسخ رمنظو به ،سیستمی پویایی دیکررو ماهیت و ارز زاراگب و لوگپ زاربا و داخلی

 با .ستا هشد تشکیل ارز زاربا و لپو زاربا ت،خدما وکاال  زاربا سیستم زیر  سه از این تحقیق لمدمدل خواهیم کرد. 

 سازیا شبیهر لمد نتایج 3901-4101 ساله 20 مانیز دوره یک ایبر 70132-1392 مانیز دوره طی اگهداده سیربر

  .میکنیم

 پس .هیمدمی یاگتوض حلقوی-های علیمدل بگقال در را لدگم در دموجو یحلقهها و سیستمی پویایی لمد ابتدا در

 دن یاضیر بطروا و حالت -ناگجری یاگهدارنمو ساگسا بر ،هازاربا از یک هرهای مدل به تفکیک ز حلقها یک هر دن از

 .میکنیم تشریا

 از کل یتقاضا بهگمحاس روگمنظ هگب. هددمی تشکیل را عرضه جانب لپو زاربا و کل یتقاضا جانب تخدما و کاال زاربا

 در .ستا رداتصا خالص و لتیدو رجمخا ای،سرمایه رجمخا ،مصرفی رجمخا شامل که مینماییم دهستفاا رجمخا روش

 و لپو عرضه بین تقابل در ده،نمو بهگمحاس را (2M) دینگیگنق هدگینافز ریبگض و پولی پایه از دهستفاا با ل،پو زاربا

 خنر و جیرخا رمتو به توجه با ارز، زاربا در .دوگیشگم محاسبه رمتو خنر دن تبع به و میرتو فشکا ،ل اقتصادتقاضای ک

 و رداتصا اتتغییر انمیز ارز، قعیوا خنر تنوسانا به توجه اگب ه،دگش محاسبه قعیوا ارز خنر زار،با ارز خنر و خلیدا رمتو

 محاسبه لپو زاربا لیرمدز از ستا رداتصا خالص شامل که کل یتقاضا از بخشی .دمیشو تعیین ریتجا ازتر و واردات

 .دمیشو

                                                 
1- Forrester  

 خرین سال دمار منتشر شده توسط بانک مرکزید - 2
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 ل،پو زاربا سهگانه یاگهلدگیرمز از ر یکسپس به توضیا ه .شد هداخو تشریا لمد کلی بچورچا ابتدا فصل ینا در

 .ختداپر هیماخو بازار ارز و کل یتقاضا

 ساختار کلی مدل پیشنهادی 4-2

 ،رفیگمص رجاگمخ ،لگک یاگتقاض هگحلق .(1-4)شکل  تگسا هدگش تشکیل حلقه 6 از دی،پیشنها لمد کلی رساختا

 و یگگگعلّ دارنمو ههنددتشکیل حلقه واردات شش -صادرات، نقدینگی -، نقدینگیلتیدو رجمخا اری،گذ سرمایه رجاگگگمخ

 .هددمی تشکیل را لمد معلولی

 و معلولی کل مدل علّی: نمودار 1-4شکل 

 

 های تقاضای کل، بازار پول و نرخ ارز خواهیم پرداخت.های مدل کلی در قالب زیرمدلبه تشریا تمامی حلقه در ادامه

  کل یتقاضا لیرمدز 4-3

 تولید نهایی تدماگخ و اگکااله هگکلی ارزش. دوگیشگم دهستفاا مختلفی یهاروش از خلیدا ناخالص تولید محاسبه ایبر

 دن خلیدا ناخالص دگتولی را روگکش کگی اییگفیاجغر یاگهزمر لگخدا در ساله(معین )یک  مانیز دوره یک در هشد

 تولید نهایی تخدما و کاالها هگکلی ارزش ،یگمل الصگناخ دگتولی فگتعری در هگک تیرصو در. دمیشو بمحسو رکشو

 ناخالص تولید هشیو سه بهند. میگیر رگنظ در را روگکش کگی ادرگفا توسطنی معین )یک ساله( ماز دوره یک در هشد
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ش ارز روش. میگیریم هبهر دن از تحقیق ینا در که ها استجمله دن از رجمخا روش. دکر محاسبه انمیتو را خلیدا

 .ستا خلیدا ناخالص دگتولی محاسبه یجرا یهاروش یگرد از یمددرد روش و ودهفزا

 تخدما و کاال زاراگب در یگمل دگتولی بهگمحاس بچورچا اول مقد در ستا زمال لگوا ینا حیاطر ایبر رج،مخا روش در

 ( با یکدیگرخلیدا ناخالص دگتولیل )گک هگعرض و لگک یاگتقاض لیدتعا یطاشر در دشو زیسالمد کل یتقاضا یمبنا بر

 رجمخا. ستا رداتصا خالص و لتیدو رجاگمخ ای،رمایهگس رجمخا ،مصرفی یتقاضا شامل کل یتقاضا ایجزا. برندابر

 محاسبه لپو زاربا لمد از( ریجا بحسا) رداتصا الصگخ و تندگهس یگمل مددرد از تابعی لتیدو و ایسرمایه ،مصرفی

 د.میشو

 کل یتقاضا معلولی و علّی بطروا 4-3-1

 فمصر .ستا هدگش کیلگتش رداتاگص الصگخ و یگلتدو رجاگمخ ،اییهسرما رجمخا ،کل فمصر بخش 4 از کل یتقاضا

 ،ملی مددرد محاسبه ایبر .دگییابگم یشازگفا لگک فرگمص ،ملی مددرد یشافزا با. ستا ملی مددرد از مستقیمی تابع کل

 انمیز. میکنیم کسرکل(  عرضهخلی )دا الصگناخ دگتولی از را تقیمگغیرمس یاگهتاگمالی خالص و کستهالا حجم

 یمرکز بانک رماد ازرا  کل( عرضهخلی )دا الصگناخ تولید ارمقد. ستا خلیدا ناخالص تولید حجم از تابعی کستهالا

 ینکها به توجه با .دمیشو محاسبه لتدو یمدهادرد لدگم رگیز از های غیر مستقیممالیات الصگخ .اییمگمینم دهستفاا

کند. تامین می ژیرگنا یاگحامله یشافزا از مستقیما را دیقتصاا لوگتح حرگط از لگحاص یگختداپر هگنرایا غگمبل تگلدو

 .مینماییم ضافها کل فمصر به مستقیما را نههارایا یهدفمند حرگط از لگحاص هگنرایا انزگمی بنابراین 

 گذاری: نمودار علی و معلولی مخارج سرمایه2-4شکل
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 محاسبه ایبر .تگسا هدگش کیلگتش متغیر سرمایه و ناخالص ثابت سرمایه تشکیل بخش دو از 1گذاریمخارج سرمایه

 .میکنیم دهستفاا اریذگرمایهگگس مگحج دگشر خنر و لیهاو اریسرمایهگذ حجم از خلیدا اریسرمایهگذ رجمخا

( 2-4ر )دانمو اگب ابقگمط. دارد یگمل دگمدرد اگب مستقیم بطهرا و خلیدا هبهر خنر با سمعکو بطهرا خلیدا اریسرمایهگذ

 و کاال زاربا لیهاو دلتعا و لوگپ هگعرض دنوگب تگثاب ضرگف با ،یافته یشافزا معامالتی یتقاضا ،کل یتقاضا یشافزبا ا

 مقایسه در خلیدا حقیقی هبهر خنر اهشگک ببگس رگما همین. مییابد یشافزا رمتو خنر دن تبع به و میرتو فشکا ل،پو

 مستقیم اریسرمایهگذ ایبر تقاضا ،جی(رخا یگحقیق هرگبه خرگن دنوگب تگثاب ضرگف اگبه )دگش جیراگخ هبهر خنر با

 )حلقه منفی(.بد مییا کاهش جیرخا

  : نمودار علی و معلولی مخارج دولتی3-4شکل 

 یمدهادرد عگمنب سه از لتدو یمدهادرد .دمیشو تقسیم ریجا رجمخا و ایسرمایه رجمخا قسمت دو به لتیدو رجمخا

 مالیاتی یمدهادرد وهرگگ دو هگب اتیگمالی یدهاگمدرد و ستا هشد تشکیل مدهادرد سایر و مالیاتی یمدهادرد و نفتی

 مددرد و ستا خلیدا الصگناخ دگتولی از ابعیگت تقیمگمس هایتمالیا مددرد. دمیشو تقسیم غیرمستقیم و مستقیم

                                                 
 دو ینا عمجمو که ستا هشد تشکیل جیرخا مستقیم اریسرمایهگذ و خلیدا اریسرمایهگذ ءجز دو از دقتصاا در کل اریگذ سرمایه حجم -1

  .ستا هشد ظلحا ناخالص ثابت سرمایه تشکیل قالب در ملی یحسابها محاسبهدر
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 تمالیا خنر و( گمرکی یتعرفهها از لگحاص یدهاگمدرد) واردات رگب تعرفه خنر و واردات انمیز به غیرمستقیم یهاتمالیا

( خلیدا ناخالص تولید (کل یتقاضا یشافزا ،(3-4مطابق با نمودار ) ینابنابر. دارد بستگی فمصر حجم و ودهفزش اارز بر

 رجمخا دن تبع به و ملی مددرد یشازگفا اگب ینگهمچن (مثبت حلقه) دمیشو مستقیم مالیاتی یمدهادرد یشافزا سبب

 (.مثبت حلقه) دگهدیگم یشازگفا زگنی را ودهزگفا ارزش رگب تمالیا از حاصل مددرد ،مصرفی

 وشفر از حاصل یدهاگمدرد .هستند انزوبر دو هر که دارد بستگی نفت جهانی قیمت و دراتصا حجم به نفتی یمدهادرد

 .هددمی تشکیل را لتدو یمدهادرد سایر ای،سرمایه و مالی منابع

 کل یتقاضا لیرمدز یاضیر بطروا 4-3-2

Billion rial TD= Cex+Gex+Iex.+Tca 1-1 

Billion rial Cex= 0/83× (NI)+Ds 1-2 

Billion rial NI= INTEG(NI×IN r,NI(0)) 1-3 

percent IN r= constant 1-4 

Billion rial IN(0)= constant 1-5 

Billion rial Gex= Gcu+G In 1-6 

Billion rial G in=. 0/255×G in 1-7 

Billion rial Gcu=0/745× G in 1-8 

Billion rial G in= Oin+ot.in+T.in. 1-9 

Billion rial Oin=(Oex × O p)×EX 1-10 

Billion rial T.in=. T.in=.Di t+in. tax 1-11 

Billion rial ot.in= INTEG(ot.in×ot r,.ot in(0)) 1-12 

Billion rial otin(0)= Constant 1-13 

Billion rial otr= Constant 1-14 

Billion rial intax=Imi+V.t. 1-15 

Billion rial Cex(-1)=DELAY FIXED(Cex, 1, Cex) 1-16 

Billion rial V.t=C ex(-1)×Va.r 1-17 

percent Va.r= constant 1-18 

Billion rial Im= INTEG(Im×imr, im(0)) 1-19 

Billion rial Imi= Im×Trm 1-20 

percent imr= constant 1-21 

Billion rial im(0)= constant 1-22 

Billion rial Di t= Len+W t+In t. 1-23 

Billion rial Len= INTEG(Len×G rate×len(o)) 1-24 

Billion rial len(o)= constant 1-25 

Billion rial Wt= INTEG(W t×Gr W T,W T(0)) 1-26 
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Billion rial Int.= INTEG(In t×grT, INt(0)) 1-27 

Billion rial C A=SMOOTHI (Ex.Im. ,(1،1)) 1-28 

Billion rial Tca=C A+Oin 1-29 

Billion rial Iex=DI+FI 1-30 

Billion rial DI=(I(0)×Ir)+ste 1-31 

Billion rial FI=dFI 1-32 

Billion rial I(0)=constant 1-33 

percent Ir= constant 1-34 

percent s.e r= constant 1-35 

Billion rial ste= INTEG( s er(o) ×s. e. r,s er(o)) 1-36 

Billion rial rTD= TD/(1+f.r.TD) 1-37 

Billion rial r.TDg= (r TD-rTD(-1))/rTD(-1) 1-38 

Billion rial rTD(-1)=DELAY FIXED(r TD, 1, r TD) 1-39 

 

 و لتیدو رجاگمخ Gex ای،رمایهگس رجمخا .Iex ،مصرفی رجمخا Cex د،قتصاا کل یتقاضا TD ،باال بطروا به توجه با

 یگگمل دگگمدرد NI  و دوره زاگغد ناگمز یگمل مددرد ارمقدIN(0) و  ملی مددرد شدر خنرTca ، INr رداتصا خالص

دردمدهای  T.in ،تگگلدو یدگگمدرد ابعگگمن Gin ،ریاگگج رجاگگمخGcu و  ایرمایهگگس رجاگگمخ In G .تگگسا

 Tin م،خا نفت تگقیم Op و ماگخ نفت رداتصا انمیز Oex  ،مدهادرد سایر ot.in و نفت مددردOin   ،مالیاتی

 یتعرفهها از حاصل دگمدردImi  و ودهزگفا ارزش رگب تاگمالی V.t ،تقیمگغیرمس تاگمالی intax ،اتیگمالی یمدهادرد

 خنرTrm  و واردات انمیز Im  وده،زگفا ارزش بر تمالیا خنرVa.r  ،قبل دوره در مصرفی رجمخا Cex(-1)  گمرکی

 .ستا گمرکی یتعرفهها متوسط

Dit مستقیم تمالیا، Len حقوقی صشخاا بر تمالیا، Int و  مددرد بر تمالیا Wtوت،ثر بر تمالیا grT شدر خنر 

 کل رجمخا Iex .ستا مددرد بر تمالیا شدر خنرGrWT  ،دوره ایبتدا در مددرد بر تمالیا INt(0) ،مددرد بر تمالیا

 متغیر اریسرمایهگذ ste و تگثاب اریسرمایهگذ dI رج،خا اریسرمایهگذ FI و خلیدا اریسرمایهگذ DI ،اریگذ سرمایه

 شدر خنرIr  ری،ماد تشتباهاا و رنباا دیوگموج در رگتغیی دگشر خرگن s.er ،ی(رماد تشتباهاا و رنباا دیموجو در تغییر)

 د،اگقتصا قعیوا یتقاضا عمجمو rTD همچنین .تگسا جیراگخ تقیمگمس اریذگرمایهگگس Dfi ،یگخلدا اریسرمایهگذ

r.TDg د،اگقتصا لگک یگقعوا یاگتقاض دگشر خرگن Rtd(-1) همچنین ،قبل دوره قعیوا یتقاضا SMOOTH تابع 

 .ستا نمایی زیساارهمو
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TD رداتصا الصگخ و یگلتدو رجاگمخ ای،سرمایه رجمخا ،مصرفی رجمخا ءجز رچها از که ستداقتصاا کل یتقاضا 

 ارقر تقاضا لیرمدز در ده،وگنم بهگمحاس لوگپ زاراگب لدگیرمز از را ریجا بحسا ازتر(. 1-1ست )رابطه ا هشد تشکیل

 یهاملحا قیمت یشافزا لگمح از ،نیناقو طبق ینکها لیلد به و ستا ملی مددرد از تابعی مصرفی رجمخا. هیمدمی

د میشو ضافها مصرفی رجمخا به مستقیما ینقد نهرایا لیلد همین به دمیشو تامین دممر به ختیداپر نهرایا ،سوخت

 لسا به منتهی لسا 5نگین میا زا که تگسا دوره زاگغد ناگمز ملی مددرد ارمقد و ملی مددرد شدر خنر(. 1-2)رابطه 

 (.1-5الی  1-3)روابط  ستا هدگش دهتفاگسا یگمل دگمدرد لیهاو ارمقد و شدر خنر محاسبه ایبر 1392

 به لتدو رجاگمخ انزگمی و( 1-6) تگسا هدگش کیلگتش ریجا رجمخا و ایسرمایه رجمخا بخش دو از لتیدو رجمخا

نفت  مددرد ،مالیاتی یدهاگمدرد ءزگج هگس از تگلدو یدگمدرد ابعگمن (.1-8 و 1-7ط گبروا) دارد تگیگبس دن یمدهادرد

 هشد حاصل مخا نفت قیمت و ماگخ نفت رداتصا انمیز بحاصلضر از نفتی مددرد. ستا هشد تشکیل مدهادرد سایر و

-10و  1-9د )میشو دهستفاا لپو زاربا لیرمدز از که دمیشو دهستفاا سمیر ارز خنر از لیار به رالد تبدیل ایبر ستا

 از غیرمستقیم تمالیا. ستا هشد تشکیل تقیمگرمسگغی و تقیمگمس های تمالیا ءزگج دو از مالیاتی یمدهادرد(. 1

 محاسبه رمنظو به(. 1-15) ستا هشد تشکیل گمرکی یاگههگتعرف از لگحاص دگمدرد و ودهزگفا ارزش رگب تاگمالی عمجمو

 تمالیا خنر. مینماییم بضر ودهفزا ارزش بر تمالیا خنر در را لگقب دوره در مصرفی رجمخا ودهفزا ارزش بر تمالیا

 دگمدرد انمیز(. 17الی  16ست )ا نقانو مطابق هشد تعیین خنر نهایت هگک تگسا هشد ظلحا صددر 8ه ودفزا ارزشبر

 هشد محاسبه گمرکی یتعرفهها متوسط خنر T و واردات انمیز بضر حاصل از زگنی یگگمرک یاگههگتعرف از لگحاص

 5ر د تدماگخ و کاال واردات محل از لتدو مددرد انمیز ،گمرکی یتعرفهها متوسط خرگن بهگمحاس روگمنظ هگب ستا

 یتعرفهها متوسط خنر انعنو به را دن میانگین ده،نمو تقسیم واردات حجم انمیز به ار 1392ل اگس هگب یگمنته لاگس

 (.1-22الی  1-19روابط ) یمادهنمو ظاگلح گمرکی

Dit ءجز سه از مستقیم تمالیا Len حقوقی صشخاا بر تمالیا،  Intو دگمدرد رگب تاگمالی Wt وتثر رگب تاگمالی 

 تمالیا شدر خنر  GrWTدوره، ایدگبتا در دگمدرد بر تمالیا INt(0) ،مددرد بر تمالیا شدر خنرgrT  .ستا هشد تشکیل

 .ستا هشد اجتخرگسا یزگمرک کگبان ایتگس از هاداد ینا تمامی رماد(. 1-27الی  1-23مد است )درد بر

Iex ءجز دو از اریسرمایهگذ کل رجمخا   DIو یگخلدا اریسرمایهگذ FI ستا هشد کیلگتش جیراگخ اریذگرمایهگگس. 

 و رنباا دیموجو در رگتغیی) رگمتغی اریذگرمایهگگس ste  و ثابت اریسرمایهگذdI  ءجز دو از خلیدا اریسرمایهگذ

 تشتباهاا و رنباا دیموجو در رگتغیی دگشر خرگن S.e r(. 1-36الی  1-30د )روابط وگمیش تشکیل( ریماد تشتباهاا

 .ستا جیرخا مستقیم اریسرمایهگذ Dfi ،خلیدا اریسرمایهگذ شدر خنر Ir ری،ماد
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 قعیوا یتقاضا rTD(-1) د،اگقتصا لگک قعیوا یتقاضا شدر خنر r.TDg د،قتصاا قعیوا یتقاضا عمجموrTD  همچنین

 منا اول بخش در. ستا هشد تشکیل بخش دو از که ستا نمایی زیساارهمو تابعSMOOTH  همچنین ،قبل دوره

 د.میشو نوشته زیساارهمو یهادوره ادتعد دوم قسمت در و نظر ردمو متغیر

 لپو زاربا لیرمدز 4-4

 دقتصاا در نقدینگی انمیز که تیرصو در. هددمی ننشا لعملاعکس نقدینگی و لپو حجم انمیز به دقتصاا حقیقی بخش

 نقدینگی یشافزا همچنین. دمیپذیر یگمنف اثیرگت لتغاگشا انزگمی و دگمدرد ،دگتولی ،دگباش دن زنیا ردمو انمیز از کمتر

 طتباار در لپو زاربا برینشود. بنا منجر رمتو یشافزا و قیمتها عمومی سطا شدر به ندامیتو زنیا ردمو حد از بیش

 ینا در دلتعا معد هرگونه منفی اتتاثیر و ستا تولید ملاعو و رکا وینیر زاراگب و تدماگخ و االگک زاراگب با موثر و کامل

 هد شد.اخو منتقلر( کا وینیر زاربا و تخدما و کاال زارباد )قتصاا هایبخش رگیگد به زاربا

 اریمقد ریوگتئ از هشوژگپ نگیا در رم،وگت خرگن بهگمحاس ایبر ،سیستمی پویایی دیکررو ییتهاودمحد به توجه با

 .ستا هشد دهستفاا لپو

 نقدینگی و لپو حجم معلولی و علّی بطروا 4-4-1

 ست.ا هشد داده ننشا (4-4ر )دانمو در نقدینگی و لپو حجم معلولی و علّی بطروا قفو مطالب به توجه با

 

 : روابط علی و معلولی حجم پول و نقدینگی4-4شکل 
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 خایرذ یشازگفا اگی یزگمرک کگبان از تگلدو اضستقرا حاصل ندامیتو که پولی پایه یشافزا (4-4ر )دانمو با مطابق

 به و میرتو فشکا لوگپ هگعرض و لوگپ یاگتقاض لگتقاب از. دمیشو لپو حجم یشافزا سبب ،باشد یمرکز بانک جیرخا

 ست.ا موثر دقتصاا یگقعوا شگبخ رگب هرگبه خرگن و ارز خنر لکانا از رمتو خنر. دمیشو حاصل رمتو دن تبع

 قابتر رتقد دوگمیش موجب قعیوا ارز خنر کاهش. دمیشودقتصاا در قعیوا ارز خنر کاهش سبب رمتو خنر یشافزا

 مساله ینا. مییابد یشافزا واردات و اهشگک رداتاگص نتیجه در ،یافته کاهش جیرخا یکاالها به نسبت خلیدا یکاالها

 بحسا کاهش سببها( ختداپر ازترت )درااگص الصگخ کاهش سو یک از. دارد ثرا کل یتقاضا بر وتمتفا طریق دو از

 کاهش از حاصل تیواردا یکاالها قیمت کاهش سطهوا به یگرد فطر از و هددمی کاهش را کل یتقاضا ه،شد ریجا

 دن تبع به و تولید ملاعو وریهبهر ندامیتو تبلندمد در و دگییابگم یشافزا ایسرمایه یکاالها واردات ،قعیوا ارز خنر

 ببگس وگس کگی از یگقعوا ارز خنر یشافزا که معنا ینا به ،بالعکس و دگیاب یشافزا کل( یتقاضا) خلیدا ناخالص تولید

 طهگسوا هگب رگیگد یوگس از و دگهدمی یشافزا را کل یتقاضا مرا همین و دمیشو واردات اهشگک و دراتاگص یشازگفا

 دگشر کاهش رنتظاا انمیتو نتیجه در ،مییابد کاهش یتولید یهادوریفن واردات ،تیواردا یاگکااله تگقیم یشازگفا

 د.بو تبلندمد در خلیدا الصگناخ دگتولی

 نجریا ،جیراگخ یگقعوا هرگبه خرگن اگب هگمقایس در مرا ینا هددمی کاهش را قعیوا هبهر خنرم، رتو خنر یشافزا

 نتیجه در و کل اریذگرمایهگگس رجاگمخ طریق ینا به .هددمی کاهش خلدا در را جیرخا مستقیم یهااریسرمایهگذ

 بد.مییا کاهش کل یتقاضا دن

 :ستا یلذ حشر به لپو زاربا لیرمدز یاضیر بطروا  4-4-2

Billion rial M2=H×m2 2-1 

percent m2= constant 2-2 

Billion rial H1,07=×(Nf BM)+0,041×(ngb)+0,413× (bd)+(-0,364)×ss 2-3 

Billion rial bd(o)= constant 2-4 

percent bdr= constant 2-5 

Billion rial bd= INTEG(bd×bdr,bd(o)) 2-6 

Billion rial ngb= INTEG(ngb×ngb r, ngb(o)) 2-7 

percent ngbr= constant 2-8 

Billion rial Ngb(0)= constant 2-9 

Billion rial ss= INTEG(ss×ss.r,ss(o)) 2-10 

percent ss.r= constant 2-11 

Billion rial NfBM= INTEG (IF THEN ELSE(Tca <=0,1, (0,67× (Tca×m.p)) 2-12 
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Billion rial FG=TDgr.-RM2gr 2-13 

percent f r=FG/d 2-14 

Billion rial TD(-1)=DELAY FIXED(TD, 1,TD) 2-15 

Billion rial M2(-1)= DELAY FIXED(M2, 1, M2) 2-16 

Billion rial M2gr=(M2-M2(-1))/M2(-1) 2-17 

Billion rial TDgr=(TD-TD(-1))/TD(-1) 2-18 

year d=constant 2-19 

Billion rial M 2sh=TDgr-M2 2-20 

percent pm=M2sh/M2 2-21 

percent i.r=ir(0)+(p.r.m*ir(0)) 2-22 

percent Ir(0)= constant 2-23 

percent Ri=.i.r-f r 2-24 

percent ir.D= R.i.-rfIR 2-25 

Billion rial dFI = A FUNCTION OF( ir.D) 2-26 

 

 به بانکی تمگسیس دهیگب هدگمان bd ،ولیگپ پایه H ،نقدینگی 2M ،نقدینگی هیندافز ضریب 2m ،باال بطروا به توجه با

 ngb ،بانکی سیستم بدهی هماند شدر خنرbdr  ی،مرکز بانک به بانکی سیستم لیهاو بدهی هماندbd(0)  ی،مرکز بانک

 سایرss  ،لتدو یها بدهی لیهاو الصگخ ngb(0) تگلدو یاگبدهیه شدر خنر خالص ngbr ،لتدو یها بدهی خالص

 کگبان جیرخا یئیهادارار خالص NfBM ی،زگمرک کگبان یاگیهگیدارا سایر شدر خنر ss.r ی،مرکز بانک یییهادارا

  ،معامالتی یتقاضا شدر خنر TDgr ه،شد اریف گذهد رموگت خرگن ft رم،وگت خرگن fr ،میروگت فکاگش   FGی،زگمرک

 gr2Mنقدینگی حجم شدر خنر، d رم،تو تحقق تاخیر نماز تمد TD یتقاضا دلمعا که تخدما و کاال ایبر کل یضاتقا 

 خنر Ir(0) ،قبل دوره نقدینگی حجم 2M)-(1 قبل دوره معامالتی یتقاضا )TD-(1 ،ستا هشد ظلحا لپو معامالتی

 ریذگرمایهگگس FI ،جیراگخ و یگخلدا هرگبه خرگن اوتاگلتفاهگبما  ir.D ،یگقعوا هرگبه خنر Ri ه،رگبه خنرi.r  ،لیهاو هبهر

 اددگعا از یتگحساس لگتحلی ایبر که ستا بعیتا  IF THEN ELSE  ،جیرخا مستقیم ریسرمایهگذ  DFIجیراگخ

 .دمیشو دهستفاا ابتیگث

 هیندافز ریبگض و ولیگپ هگپای برگلضگحاص .دوگنم دهستفاا انمیتو دیمتعد یهاهشیو از نقدینگی محاسبه ایبر

 خالص. ستا هدگش هگگرفت هرگبه دن از تحقیق ینا در که (2-3الی  2-1بط روا) هاستروش ینا جمله از نقدینگی

 بانک به بانکی سیستم دهیگب هدگمان ی،زگمرک کگبان هگب تگلدو یاگبدهیه خالص ی،مرکز بانک جیرخا یهایئدارا

 خالص .(2-11الی  2-3 بطروا) تندگهس ولیگپ هگپای ههنددتشکیل اءجزا یمرکز بانک یییهادارا سایر و یمرکز

 (.2-12نفتی است ) یمدهادردOin  از تابعی یمرکز بانک یییهادارا
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 شدر خنر از را امالتیگمع یتقاضا شدر خنر که معنا ینا به ،میکنیم دهستفاا میرتو فشکا از رم،تو خنر محاسبه ایبر

 اتتاخیر بعاتو جمله از SMOOTHI   و DELAY FIXED(. 2-14الی  2-13نماییم )روابط ینگی کسر مینقد حجم

 (.2-18الی  2-15بط روا) ستا هدگش دهتفاگسا امالتیگمع یاگتقاض و دینگیگنق دگشر خرگن یهگمحاس ایرگب هگک ستا

د میشو دهستفاا ه،رگبه خرگن دگشر بهگمحاس روگمنظ هگب نقدینگی شدر خنر و معامالتی یتقاضا شدر خنر وتلتفاا مابه از

 خنر به توجه با که دمیشو لگحاص دن دگشر خرگن و هگلیاو هرگبه خرگن برگض حاصل از هبهر خنر(. 21الی  20)روابط 

 خنر نیوز میانگین از. دنمو محاسبه را جیراگخ و یگخلدا یگقعوا هرگبه خرگن انمیتو جهانی هبهر خنر و خلیدا رمتو

ر کشو از وجخر یا خلدا به سرمایه نجریا و جهت دوگیشگم دهتفاگسا انرگیا اگب ریتجا طرف اول جیرخا رکشو 5 هبهر

 (.2-26 لیا 22بط رواد )دار بستگی جیرخا قعیوا هبهر خرگن هگب بتگنس یگخلدا قعیوا هبهر خنر وتلتفاا مابهبه 

 زیرمدل بازار ارز 4-5

 بازار ارززیرمدل  معلولی و علّی بطروا 4-5-1

 ست.ا هشد داده ننشا (5-4ر )دانمو درزیر مدل مذکور روابط علی و معلولی 

  : نمودار علی و معلولی بازار ارز5-4شکل 

 هگب هگتوج اگب ه،دگش بهگمحاس یگقعوا ارز خنر زار،با ارز خنر و خلیدا رمتو خنر و جیرخا رمتو به توجه با ارز، زاراگب در

 هگگگگک کل یتقاضا از بخشی. دمیشو تعیین ریتجا ازتر و واردات و رداتصا اتتغییر انمیز ارز، قعیوا خنر تاناگگگگنوس

 .دمیشو محاسبه لپو زاربا لیرمدز از ستا رداتصا خالص املگش
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  ارز زاربا یاضیر بطوار 4-5-2

rial AdE= (exr* ex(0))+ ex(0) 3-1 

Billion rial ex(0)= constant 3-2 

percent exr= constant 3-3 

rial RER= AdE × fD 3-4 

Billion rial fD= Ffr/fr 3-5 

Billion rial Ffr= constant 3-6 

rial RER(-1)= DELAY FIXED( RER , 1, RER) 3-7 

percent RERgr=( RER- RER(-1))/ RER(-1) 3-8 

 RERefex =IF THEN ELSE( RER gr>=0, 0,153, -0,25) 3-9 

 RERefim =IF THEN ELSE(RER gr>=0, 0,083, -0,54) 3-10 

Billion rial EX=INTEG( RERefex + exgr)* ex(0))+ex(0) 3-11 

Billion rial IM=INTEG( RERefim + imgr)*im(0)) +im(0) 3-12 

percent fir=0.1 3-13 

Billion rial im(0)= constant 3-14 

Billion rial ex(0)= constant 3-15 

Billion rial CA=EX+IM 3-16 

Billion rial TCA=CA+Oilin 3-17 

 rer effect on export= IF THEN ELSE( RER changes>=0.027, -0.020  3-18 

 rer effect on import= IF THEN ELSE (RER changes>=0, (-0.016,0.024) 

 

3-19 

 ch in export= export*(rer effect export+growth rate of EX) 3-20 

 ch in import= import*(rer effect on import+growth rate of IM) 3-21 

 

 ارز خرگن  RER ،مانیز دوره یک در سمیر ارز خنر متوسط Avex ،سمیر رزخ انر اتتغیییر AdE ،باال بطروا به توجه با

 ارز، قعیوا خرگن دگشر خرگن RERgr ،میگسر ارز خرگن اترگتغیی صددرexr  ،قبل دوره ارز قعیوا خنر RER(-1) ،قعیوا

Ffr جیرخا رمتو خنر، fD خلیدا به جیرخا رمتو خنر نسبت، RERefim  واردات، بر وثرگگگگم ارز خنر اتصدتغییردر  

RERefexردات،اگص رگب وثرگم ارز خرگن اترگتغیی صددر  Im،واردات  imgrواردات، دگشر خرگنFd ، رمتو خنر نسبت 

  im(0)ردات،صا حجم Ex ردات،صا حجم شدخ رنرexgr  ردات،صا لیهاو ارمقد ex(0) ،خلیدا رمتو خنر به جیرخا

 .ستا کل ریجا بحسا عمجمو TCA ری،جا بحسا CA واردات، لیهاو ارمقد

 محاسبه دن دگشر خرگن در ارز خرگن هگلیاو اردگمق بضر حاصل از لهیک سا مانیز دوره یک لطو در ارز خنر متوسط

 خنر نسبت در سمیر ارز خرگن برگض صحا از حقیقی ارز خنر دیقتصای اهاریتئو طبق (3-3الی  3-1)روابط د میشو

 رمتو خنر انعنو به انیرا ریتجا فرگگگط اول روگگگکش 5م رتو خنر نیوز میانگین .یددمی ستد به خلیدا به جیرخا رمتو
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 خنر( منفی و مثبت) اتتغییر صددر ه،دگش ماگنجا تاگمطالع هگتوج. با (3-6الی  3-4ییم )روابط مینما ظلحا جیرخا

 نتایج و IF THEN ELSE  تابع از دهستفاا اگگگگب لگگگگلید همین به دارد واردات و دراتصا بر خطی غیر تاثیر ارز قعیوا

 (.3-10الی 3-7)روابط  مینماییم لعماا را واردات و دراتاگگگص رگگگب یگگگغیرخط اتاثیرگگگت نگگگیا ت،مطالعا دن از حاصل

 اتتغییر ینا که دمیشو حاصلها ند اتتغییر انمیز در هاند لیهاو اردگمق برگض لگحاص از نیز واردات و دراتصا ارمقد

 عمجمو( از 3-15الی  3-11 بطروا) دمیشو محاسبه نهاد بر قعیوا ارز خنر اثیرگت دگصدر و شدر خنر متوسط عمجمو از

 (.3-17الی  3-16ط برواد )میشو حاصل دقتصاا کل دراتصا خالص، مخا نفت و تخدما و کاال دراتصا

 دهستفاا ردمو یهاداده 4-6

)جدول  باشدی میزگمرک بانک سایت از هشد حاصل رماد و ر تحقیق حاضر، اطالعاتد دهستفاا ردمو یهاداده و مترهاراپا

 ست:ا یلذ حشر به(، که 4-1

 : مقادیر اولیه و پارامترهای تحقیق1-4جدول 

 مقدار واحد نام متغیر مقدار واحد نام متغیر

 هزار میلیارد مصرف بخش خصوصی

 ریال

 83 درصد 1میل نهایی به مصرف 2354803

 مقدار اولیه موجودی انبار و

 اشتباهات دماری

 هزار میلیارد

 ریال

 نرخ رشد موجودی 290302

 اشتباهات دماری انبار و

 56 درصد

نرخ رشد حجم سرمایه  13 درصد نرخ رشد استهالک

 گذاری

 23 درصد

 7/7 درصد نرخ مالیات بر واردات 1146094 میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری اولیه

 103776 میلیارد  مقدار اولیه مالیات بر ثروت 8 درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده

 58 درصد های دولتنرخ رشد بدهی 204233 میلیارد ریال ها به بانکخالص بدهی بانک

                                                 
گیریم )رزاء در نظر می 83/0ی به مصرف انجام شده است. در این پژوهش میل نهایی به مصرف را یمتعددی برای محاسبه میل نها مطالعات - 1

 (.1386نژاد و دیگران، 
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 مرکزی

 25 درصد نرخ رشد صادرات 30266 ریال ارز رسمینرخ 

 10 درصد نرخ تورم هدف 33215 میلیارد ریال یارانه نقدی

 10 درصد نرخ بهره خارجی 2 درصد نرخ تورم خارجی

 15 درصد نرخ رشد مالیات بر ثروت 13 درصد نرخ رشد مالیات بر دردمد

 27 درصد نرخ رشد دردمد ملی 25 درصد نرخ رشد واردات

 4 درصد ضریب فزدینده نقدینگی 26 درصد نرخ بهره اولیه

 هایخالص نرخ رشد بدهی

 دولت

میلیارد  های دولتخالص بدهی 5 درصد

 ریال

201299 

 95 دالر قیمت نفت 1300000 بشکه میزان فروش نفت خام 

 مقدار اولیه سایر درامدهای

 دولت

 مقدار ولیه اشتباهات 119406 میلیارد ریال

 دماری

میلیارد 

 ریال

290302 

 های بانکسایر دارایی 22 درصد نرخ رشد اشتباهات دماری

 مرکزی

میلیارد 

 ریال

-180116 

 هاینرخ رشد سایر دارایی

 بانک مرکزی

 متوسط نرخ رشد مالیات 4 درصد

 واردات بر

 7/7 درصد

مقدار اولیه مالیات بر اشخاص 

 حقوقی

 دردمدهاینرخ رشد سایر  134107 میلیارد ریال

 دولت

 5/12 درصد

 ماخذ: بانک مرکزی و محاسبات محقق  
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های سیاستی ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر تراز تحلیل -پنجمفصل 

 هاپرداخت
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 مقدمه 5-1

ها و پرداختتراز  رگب را ارز خرگن یشازگفا و کاهش و تثبیت تاثیر انمیتو ه،شد کرذ سیستمی یپویا لمد از دهستفاا با

 رمتو ازخلی دا رموگت خرگن وتاگلتفا مابه ودهمحد یوهارسنا ینا بنتخاا رمعیا. دکر یابیارز خلیدا ناخالص تولید شدر خنر

 زهبا ایبر ل رامد. سته ادگش هگگرفت رگنظ در 1390 ،اگمبن لسا. ستا وتلتفاا مابه ینا با ارز خنر اتتغییر و جیرخا

 .میکنیم اءجرا نسیمو ارفزم انر از دهستفاا با 1390-1410 مانیز

 سیاستی تحلیل 5-2

 ارز خنر تثبیت: اول ییورسنا 5-2-1

 ضفر با را خلیدا الصگناخ دگتولی و ریجا بحسا واردات، و رداتصا ندرو. ستا لیار 32000 لیهاو ارز خنر ینکها ضفر با

 .میکنیم اجرا ساله 20 دوره ایبر ارز خنر تثبا

 مقایسه روند صادرات و واردات با فرض ثبات نرخ ارز نمودار :1-5 شکل
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ست. ا اتدرصااز  بیش واردات دگنرو ارهوگهم ارز، خرگن تاگثب رتوگص در دمیشو همشاهد (1-5ر )دانمو در که رهمانطو

 (.5-2شد )با جهامو لیونز ندرو با پیوسته ریجا بحسا که ستا ینا رنتظاا نتیجه در

 ها با فرض ثبات نرخ ارزروند تراز پرداختنمودار : 2-5 شکل

 ارز خنر یصددر 5 تضعیف: دوم ییورسنا 5-2-2

 خنر ابه تثبیتگمش تدگم هگب بتگنس خلیدا یکاالها نشد ارزان و تیواردا یکاالها نشد انگر سبب ملی لپو تضعیف

 ینابنابر د،میشو دنجی راگخ مشابه به نسبت خلیدا تولید یکاالها قابتر رتقد یشافزا موجب مرا ینا. دمیشو ارز

 تولید یشافزا سبب هاداختپراز رگت دوگبهب مگیدار راگنتظا هگنتیج در. دگییابگم کاهش واردات و یشافزا دراتصا حجم

 .(3-5 دار)نمو دشو خلیدا ناخالص

 خلیدا د ناخالصگتولی و ریاگج باگحس ازرگت واردات، و صادرات بر را دن تاثیر و مینماییم تضعیف صددر 5 را ارز خنر

 مینماییم. سیربر ارز خنر تثبا یطاشر با مقایسه در
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 درصدی نرخ ارز 5مقایسه روند صادرات و واردات در دو حالت تثبیت و تضعیف نمودار : 3-5شکل  

 

 واردات ردمودر  رگما نگیا. تگسا دن تثبیت از بیش ارز خنر تضعیف سطهوا به اتدرصا حجم ،(3-5) دارنمو به توجه با

 حجم همچنین. مییابد کاهشدن  تثبیت هگب نسبت ارز خرگن تضعیف با واردات حجم که معنا ینا به. ستا سمعکو قیقاد

 بحسا یمدار رنتظاا ینابنابر .دمیشو اتدرصااز  بیش واردات 2029 لسا از و ستا واردات از بیش 2028 لسا تا رداتصا

 ریجا بحسا که ستا ینا بر رنتظاا واردات و اتدرصا ندبه روتوجه  با(. 4-5 دار)نمو باشد مثبت 2028 لسا تا ریجا

 د.میشو منفی و صفر 2028 لسا سطاز اوا شود ولی مثبت دوره ایدگبتا نسالیا طی

 درصدی نرخ ارز 5ها در دو حالت تثبیت و تضعیف : نمودار مقایسه روند تراز پرداخت4-5شکل 
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-5 دارت )نموگسا یافته دبهبو ارز خنر تثبیت یطاشر به نسبت ملی تولید ،خلیدا ناخالص تولید سیربر با یگرد فطر از

5.) 

 ارز خنر یصدرد 5تضعیف  و تثبیت حالت دو در خلیدا ناخالص تولید ندرو مقایسه ردانمو :5-5شکل 

 

 ارز خنر اوممد تضعیف: مسو ییورسنا 5-2-3

 نطی سالیا و صددر 5 اول لسا در که ای گونه به. مینماییم تضعیف مختلف نسالیا طی لیامتو رطو به را ارز خنر

 در مسو ییورسنادر  واردات و اتدراگص دگنرو عیفگتض نگیا طهگسوا به. میکنیم تضعیف صددر 2 لسا هر مختلف

 ست.ا هشد داده ننشا( 5-7) و( 5-6) یهادارنمو در یگرد ییورسنا دو با مقایسه
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 ارز خنر لیامتو تضعیف و هیکبار تضعیف ،تثبیت حالت سه در صادرات مقایسه روندنمودار : 6-5 شکل       

 

 یکباره ه تضعیفگب ارز نسبت خنر اوممد تضعیف سطهوا به دراتصا حجم دمیشو همشاهد (6-5) دارنمو در که رهمانطو

 یطاشر در واردات حجم هزینهمعنا ن گیا هگب تگسا سمعکو واردات ردمو در مرا ینا. دبو هداخو بیشتر ارز، خنر تثبیت و

 (.7-5دار وگ)نمد بو دگهاخو دن لیاوگمت و یکباره تضعیف از بیش ارز خنر تثبت

 ارز خنر لیامتو تضعیف و هیکبار تضعیف ،تثبیت حالت سه در واردات : نمودار مقایسه روند7-5شکل 
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 دار)نمو یابد دبهبوری اگج باگحس هگک است ینا بر رنتظاا ارز، خنر تضعیف به نسبت واردات و صادرات اتتغییر به توجه با

  در تمام دوره مثبت است.  پیشین لتحا دو فخال بر ریجا بحسا ازتر ای گونه به(. 5-8

 

 ارز خنر لیامتو تضعیف و هیکبار تضعیف ،تثبیت حالت سه در هاتراز پرداختمقایسه روند نمودار : 8-5شکل 

 

 ارز خنر اتتغییر وتت متفاارگثااست  خالص داخلینا تولید ههندد تشکیل اءجزا از یکی ری،جا بحسا ینکها به توجه با

 نسبی دبهبو و ارز خنر اتتغییر از واردات و دارتاگص وتاگمتف یذیرگتاثیرپ هگب توجه با. مینماییم سیربر ملی تولید بر را

 (.9-5بد )یا دبهبو خلیدا ناخالص دگتولی هگک ستا ینا بر رنتظاا ارز، خنر اوممد تضعیف در ریجا بحسا ازتر
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 ارز خنر لیامتو تضعیف و هیکبار تضعیف ،تثبیت حالت سه رمقایسه روند تولید ناخالص داخلی دنمودار : 9-5شکل 

-5ر )دانمو در هگک رطو نهما .ستا رمتو دارد سزاییم بهسه دیقتصاا هفار و تولید بر که دقتصاا مهم یمتغیرها از یکی

 دو از کمتر رمتو خرگن زی،اگبیهسگش دوره هگلیاو یهالسا در ارز، خنر تثبیت با ینکها دجوو با میکنیم همشاهد (10

 رمتو خنرد و میگیر پیشی یگرد تگحال دو از ارز، خرگن تثبیت یطاشر در رمتو خنر دوره، سطاوا از لیو ستا یگرد حالت

 .ستا کمتر رهیکبا تضعیف از اوممد تضعیف یطاشر در

 ارز خنر لیامتو تضعیف و هیکبار تضعیف ،تثبیت حالت سه رمقایسه روند نرخ تورم دنمودار : 10-5 شکل
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 بندیجمع 6-1

داف اهبا توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین نوسانات نرخ واقعی ارز، در این پژوهش سعی شده است به یکی از 

مهم اقتصادی که همان رسیدن به رشدی پویا است، در چارچوب نظام ارزی و نحوه تعدیل پیوسته نرخ ارز در راستای 

تحقق این هدف اقتصادی اشاره شود. در این پژوهش در پی دن هستیم که با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به 

 حساب جاری، تولید ملی و نرخ تورم در دوره بلندمدت بپردازیم. کارهای کاهش تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بررسی راه

فصل اول این تحقیق شامل: طرح تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف تحقیق که با اتخاذ فضای 

ولید ملی، ا، تهگذاران اقتصادی به دنبال ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختسازی و به منظور کمک به سیاستشبیه

 باشد.تورم و صادرات و واردات می

مهمترین نودوری در این تحقیق طراحی یک مدل جامع سیستم دینامیکی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای 

ام جباشد. که این کار برای اولین بار در ایران انها میاقتصاد کالن مانند: رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم و ترازپرداخت

های غیر پویایی سیستمی در داخل ایران انجام شده است ولی ما شود. اگر چه تحقیقات زیادی با این عنوان و با روشمی

    این مهم را با رویکرد سیستم دینامیکی انجام خواهیم داد که در نوع خود تحقیق جدیدی است.

 ارز، خنرحث مختلف طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد، معرفی مبا به را دوم فصل ،هشوپژ عموضو به توجه با

 تحقیق ینهگپیش تگنهای در و ارز خنر تعیین یهایهنظر و هامنظا و قعیوا ارز خرگن رگب وثرگم لگماعو ،یگقعوا ارز خنر

 یهازمر از رجاگخ و خلدا در که تیاتاثیر سطهوا به ارز خنر متغیر ننادداقتصاا از ریبسیا هعقید به .یماهداد صختصاا

 یک قالب در دن حیاگص یمگتنظ و تگسا داگقتصا در یگقیمت یاگمتغیره رینگمهمت از یکی دارد، رکشو یک دیقتصاا

 در که ستا نرخی ت،دگبلندم لیدتعا حقیقی ارز خنر شد.با ارثرگذا و هگشارا ربسیا ندامیتو منطقی و صحیا ارزی منظا

 دیجاا دیقتصاا ملاعو ایرگب را یگمهم تگعالم حقیقی ارز خنر د.شو می تعیین دقتصاا جیرخا و خلیدا تثبا یطاشر

 را منابع تخصیص جهت ینگهمچن ،تهگشاگذ رگثا اگتهگخداپر ازرگت روی بر مستقیما قعیوا ارز خنر اتتغییر کند.می

 تبلندمد لیدتعا انمیز از حقیقی ارز خرگن افرگنحا هد.دیگم ناگنش ریاگتج یاگکااله و ریاگتج رگغی یاگکااله تولید بین

 شکل از مانع و دارد رکشو دیقتصاا درگعملک رگب امطلوبیگن اتاثیرگت ،یگمل لوگپ دگح از یشگب اریذگگ ارزش و دن

 .دمیشو دقتصاا در لهدمبا قابل بخش یگیر
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ه محوریت فرضیه تسویهای مرتبط با طراحی الگوی اقتصاد کالن با فصل سوم این پژوهش مبانی، اصول و پیش فرض

کند. همچنین در این فصل، سازی را بررسی و تحلیل میها در فردیند مدلبازار، انتظارات و تعدیالت پویا و جایگاه دن

 شود. المللی و ملی بررسی میمبانی ساختار الگوهای اقتصاد کالن در سطا بین

 بطروا به توجه با. میکنیم معرفی را هاتراز پرداخت بر رزا خنر تنوسانا سیستمی ارزیابی پویایی یلگوا ،چهارم فصل ر د

 به پاسخ روگمنظ هگب ،تمیگسیس پویایی دیکررو ماهیت و و بازار ارز لپو زاربا ت،خدما و کاال یهازاربا بین معلولی -علی

 و لپو زاربا ت،دماگخ و االگک زاراگب لدگیرمز هگس از ل اصلیدگم د.کر هیماخو لمد را دقتصاا نکال یفضا دخو تالاسو

-1410له )سا 20نی ماز دوره کگی ایرگب 1370 -1392نی اگمز دوره یگط اگهداده یگسربر اگب ست.ا هشد تشکیل ارز زاربا

 قالب در را لمد در دموجو یاگههگحلق و تمیگسیس اییگپوی لدگم ادگبتا در کنیم.یگم زیاگشبیهس را لمد نتایج (1390

 بر ،هازاربا از یک هر تفکیک هگب لدگم یاگههگحلق از کگی رگه دن از سگپ هیم.دیگم یاگتوض معلولی -علی یهایلمد

 تشکیل حلقه 6ز ا دی،پیشنها لمد کلی رساختاکنیم. می تشریا دن یاضیر بطروا و حالت -نجریا یهادارنمو سساا

 -ینگینقد درات،صا -ینگینقد ،لتیدو رجمخا اری،گذ سرمایه رجاگمخ ،رفیگمص رجاگمخ ،لگک یاگتقاض هگحلقست. ا هدگش

 کل یتقاضا جانب تخدما و کاال زارباهند. دمی تشکیل را لمد معلولی و یگعلّ دارنمو ههنددتشکیل حلقه شش واردات

 .مینماییم دهستفاا رجمخا روش از کل یبهتقاضاگمحاس روگمنظ هگب هند.دیگم کیلگتش را هگعرض بگجان لوگپ زاراگب و

 تمیسیس یپویا لمد از دهستفاا با. پردازدها میسیاستی ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختهای فصل پنجم به تحلیل

 یابیارز خلیدا ناخالص تولید شدر خنرها و تراز پرداختر گب را ارز خرگن یشازگفا و کاهش و تثبیت تاثیر انمیتو ه،شد کرذ

 مابه ینا با ارز خنر اتتغییر و جیرخا رمتو ازخلی رم داوگت خرگن وتاگلتفا مابه ودهمحد یوهارسنا ینا بنتخاا رمعیا. دکر

 باشد که عبارتند از:این فصل شامل سه سناریو می. ستا وتلتفاا

 تثبیت نرخ ارز -1

 درصدی نرخ ارز 5تضعیف  -2

 تضعیف مداوم نرخ ارز -3

 

 

 بحسا واردات، و رداتصا ندرو. ستا لیار 32000 لیهاو ارز خنر ینکها ضفر باه و دگش هگگرفت رگنظ در 1390 ،اگمبن لسا

 ارز، خرگن تثبا رتصو در. میکنیم اجرا ساله 20دوره  ایبر ارز خنر تثبا ضفر با را خلیدا الصگناخ دگتولی و ریجا
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 جهامو لیونز ندرو با پیوسته ریجا بحسا که ستا ینا بر رنتظاا نتیجه در. ستا اتدرصا از بیش واردات دگنرو ارهوگهم

 تثبیت ابهگمش تدگم هگب بتگنس خلیدا یکاالها نشد ارزان و تیواردا یکاالها نشد انگر سبب ملی لپو تضعیف .باشد

 ینابنابر دمیشودن  جیراگخ مشابه به نسبت خلیدا تولید یکاالها قابتر رتقد یشافزا موجب مرا ینا. دمیشو ارز خنر

 تولید یشافزا سبب هاداختپر ازرگت دوگبهب مگیدار راگنتظا هگنتیج در. دگییابگم کاهش واردات و یشافزا دراتصا حجم

 .دشو خلیدا ناخالص

 ردمو در مرا ینا .تگسا دن تثبیت از بیش ارز خنر تضعیف سطهوا به اتدرصا حجم. مینماییم تضعیف صددر 5 را ارز خنر

. مییابد کاهشدن  تثبیت هگب بتگنس ارز خرگن عیفگتض با واردات حجم که معنا ینا به. ستا سمعکو قیقاد واردات

. دمیشو اتدرصا از بیش واردات 2029 لاگس از و تگسا واردات از یشگب 2028 لاگس اگت اتدراگص حجم همچنین

 که ستا ینا بر رنتظاا واردات و اتدرصا ندرو هگتوج اگب. دگباش تگمثب 2028 لسا تا ریجا بحسا یمدار رنتظاا ینابنابر

 با یگرد فطر از. دمیشو منفی و صفر 2028 لسا سطاوا از یگلو دوگش تگمثب دوره ایدگبتا نسالیا طی ریجا بحسا

 طی لیامتو رطو به را ارز خنر. ستا یافته دبهبو ارز خنر تثبیت یطاشر به نسبت ملی تولید ،خلیدا ناخالص تولید سیربر

 تضعیف صددر 2 لسا هر مختلف نسالیا طی و صددر 5 اول لسا در که ایگونه هگب. مینماییم تضعیف مختلف نسالیا

 .میکنیم

 در مرا ینا. دبو دگهاخو بیشتر ارز خنر تثبیت و یکباره تضعیف به نسبت ارز خنر اوممد تضعیف سطهوا به دراتصا حجم

 لیامتو و یکباره تضعیف از یشگب ارز خرگن تثبت یطاشر در واردات حجم هزینه کهمعنا  ینا به ستا سمعکو واردات ردمو

 .دبو هداخو دن

 به. یابد دبهبو ریاگج باگحس هگک تگسا ینا بر رنتظاا ارز، خنر تضعیف به نسبت واردات و دراتصا اتتغییر به توجه با

 است. مثبت دوره متما در پیشین حالت دو فخال بر ریجا بحسا ازتر ای گونه

 خنر اتتغییر متفاوت اترگثا تگسا یگخلدا الصگناخ تولید ههندد تشکیل اءجزا از یکی ری،جا بحسا ینکها به توجه با

 اتتغییر از واردات و دراتاگص وتاگمتف یذیرگتاثیرپ هگب توجه با. مینماییم سیربر ملی تولید ها وتراز پرداخت بر را ارز

 دبهبو خلیدا ناخالص دگتولی که ستا ینا بر رنتظاا ارز، خنر اوممد تضعیف در ریجا بحسا ازتر نسبی دبهبو و ارز خنر

 بد.یا
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 خنر تثبیت اگب هگینکا دوگجو اگب. دارد ییسزا هگب سهم دیقتصاا هفار و تولید بر که ستا دقتصاا مهم یمتغیرها از رمتو

 یطاشر در رمتو خنر دوره، طگساوا از یگلو تگسا رگیگد حالت دو از کمتر رمتو خنر زی،شبیهسا دوره لیهاو هایلسا در ارز،

 .ستا کمتر یکباره تضعیف از اوممد تضعیف یطاشر در رمتو خنر د ومیگیر پیشی یگرد حالت دو از ارز، خنر تثبیت

 گیرینتیجه 6-2

تراز  دن عگتب بهو خلی دا الصگناخ دگتولی واردات، و دراتصا بر دن رننامتقا اتثرا و قعیوا ارز خنر ماهیت به توجه با

 سمیر ارز خنر اترگتغیی دگصدر هگک شتدا هداخو هاتراز پرداخت بر مثبتی تاثیر ارز خنر تضعیف شرطی بهها، پرداخت

تراز  ارز، خنر تضعیف با یمدار راگنتظا رتوگص نگیا در. دگباش جیراگخ رمتو خنر از خلیدا رمتو خنر وتلتفاا مابه از بیش

 یطاشر در رمتو خنر همچنین. هدد ننشا دیوگبهب میگسر ارز خرگن تثبیت به نسبت خلیدا ناخالص تولید و هاپرداخت

 ازهندا به قلاحد را ارز خنر هرساله یمرکز بانک دمیشو یهگتوص یناابرگبن. دوگب دگهاخو دن تثبیت از کمتر ارز خنر تضعیف

 خنر لنگر سیاست شدنبا توجه قابل اتتغییر ینا ینکها لیلد به و تضعیف کند جیراگخ از خلیدا رمتو خنر وتلتفاا مابه

 .بماند ارپاید سطا ینا در و برسد صددر 10 از کمتر به رمتو خنر تمد نمیا فقا کگی در اگت دگنمای ذتخاا را رمتو

 لمد دوردبر و یگمعرف با تا ستا هشد شتال ،مناسب ارزی منظا صحیا بنتخاا و دقتصاا در ارز خنر همیتا به توجه با

 ارزی ماگنظ پسگس و دوگش یگسربر دگتولی ها وواردات، تراز پرداخت درات،صا با ارز خنر بین طتباار سیستمی پویایی

 .دشو دپیشنها و معرفیدی قتصاا افهدا تحقق جهت انیرا دقتصاا ایبر بمطلو

 کفاییدخو و رکشو یاگهدر بستن اگب هدف ینا به ستیابید. ستا پویا شدر به ستیابید دی مهمقتصاا افهدا جمله از

 .دمیشو بمحسو پویا شدر تحقق یاگهراه از یکی هارکشو یگرد با لفعا تعامل قعوا در. دنمیشو حاصل هایزمینه همه در

 سساا بر تا ستا دیاگقتصا فگمختل یاگبخشه از یک هر در مناسب یسیاستها ذتخاا ،پویا شدر تحقق مهزال ،ینابنابر

 نیز جیرخا بخش در. نمایند اگیفا دیاگقتصا دگشر رگب یگمثبت شگنق هابخش ینا از یک هر ،سیاستها و تتصمیما ینا

 فقا در بعد مرحله در و هشد ریجا باگحس دوگبهب ببگس اول هگمرحل در هگک دوگش تنظیم ایگونه به ارز خنر باید

 نتایج به توجه با سساا ینا بر. نماید کمک دقتصاا اومدگم شدر به ،خلیدا یتقاضا و دراتصا یشافزا به توجه با تبلندمد

 یشازگفا از یوگیرگجل ایرگب طرفی از. نماییم می توصیه پویا شدر هگب کمک جهت را هشد مدیریت ورشنا ارزی منظا ل،مد

 مالی و پولی یسیاستها -جهانی رمتو خنر به نسبت خلیدا رمتو خنر وتلتفاامابه انرگجب تگجه – ارز خرگن هگتوج لگقاب

 .باشد دن زیساارپاید و صددر 10 از کمتر به رمتو خنر کاهش تگجه در دگبای تگلدو
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مّه در مثبت شدن حساب جاری و رشد تا علت دن، به یپایبند و مناسب ارزی منظا بنتخاا که ستا ینا کرذ قابل نکته

 و دگنماین عمل صحیا نحو به باید بخشها تمامی ف،هد یک تحقق جهت ،سیستمی هنگا یک در بلکه نیست تولید ملی

 .ستا مهم مستقال ف،هد دن تحقق در بخش هر صحیا دعملکر
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 مراجع داخلی:

ارز در  یکننده نرخ واقع نییعوامل کوتاه مدت و بلند مدت تع یبررس" (.1383. )دزاده ،یمیو رح دیحم ،یشمیابر

 .1-37، ص 30، شماره 8، دوره ی، پژوهشنامه بازرگان"رانی: مورد مطالعه اییچارچوب سه کاال

، "اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران" (.1388). جعفر ،یو عباس ریپور، ام یخانعل ؛یمحمد عل ،یاحسان

 .13-34، ص 1، شماره 9(، دوره یپژوهشنامه اقتصاد کالن )پژوهشنامه علوم اقتصاد

دزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثر بخشی سیاست " (.1387. )دیغالمرضا و باجالن سع ،یدگلیب یاسالم

 .205-225، ص 2، شماره 8، دوره اقتصادی پژوهشنامه فصلنامه ،"گارچ های مدل از ادهاستف با هاتثبیت قیمت

 نمودز 1980-2005 انیگمدوره ز یگط انیرارز در ا موثر قعیوا خنر بر وریهبهر تاثیر"(. 1388. )سینزری، ح سماعیلیا

 .رانیا یاسالم یجهور یبانک مرکز ،یو بانک ی، پژوهشکده پول"رانیکالن ا یاقتصادسنج یالگو" (.1383. )ژنیب ددباد،یب

 هیافتر یک) انیرا دقتصادر ا ختهاداپر ازترارز و  خنر بر مؤثر ملاعو سیربر" (.1390. )یمرتض ،یو محمد یمهد ،یتقو

 .51-72، ص 1، شماره 8سابق(، دوره  یاقتصاد یها ی) بررس ی، فصلنامه اقتصاد مقدار"(یلپو

-78 یسالها یط رانیتقاضا در ا یو شوکها یبخش یارز، بهره ور ینرخ واقع نیرابطه ب یبررس" (.1380. )حسن ،یجرکان

 .48، ص زیارشد، داشنگاه تبر ینامه کارشناس انی، پا"45

 یاقتصاد هایاستیس یابیارز برای قمر–هسته  سنجیمدل کالن کی" (.1379. )ناصر ،یابانیادموند و خ ان،یخشادورد

 .5-100، ص 14، شماره 2دوره  یاقتصاد هایاستیفصلنامه پژوهش و س، "رانیدر ا

 انرگیا داگقتصارز در ا یگحقیق خنر تمد بلندو  تمد هکوتا رفتار سیربر". (1380) .جعفر ،گچلوو  حسن ،گاهیدر

 .21-60 ،12 رهشما ،6لسا. گانیزربا هشنامهوپژ. " (یعیزتو یقفههاو با توضیادخو ییاهمگراز روش  دهستفاااگب)

 تحقق) ایران یهابگررسگی تگگثیگر کگاهش ارزش پول بگر تگراز پگرداخت" (.1388. )نیحس ،یفرهاد و گودرز دژپسند،

 .15-41ص  ،3، شماره 9سال  ،اقتصادی پژوهشنامه ،"(ایران در لرنر مارشال شرط

 .114، ص ی، نشر ن"لمللابین مالیه "(. 1383. )رهتواسالو مینیکدو

 .261ص ،"نشرنی ،لمللابین مالیه" (.1386. )رهتواسالو مینینگدو

 غیرنفتی رداتصا بردن  ننوساارز و  خنر رننامتقا ثرا" (.1391) .ضارمحمد ،للهیاعبدو  دمیال ،زادیشهر ؛سعید ،سخیرا

 .81-90، ص 7 رهشما ،2دوره  دی،قتصاا توسعهو  شدر یهشهاوپژ ،"انیرا

 یو اقتصاد ی، مجله دانشکده علوم ادار"رانیا ینرخ ارز و تراز تجار یرابطه انتقال"مسعود،  ا،نییو طاهر دیحم ،یمیرح

 .25-40، ص 4، شماره 16، دوره 1383و زمستان  زییدانشگاه اصفهان، پا

صور؛ لرکی بختیار زرانژاد، صحیا خطا برای مصرف خصوصی در " (.1386. )ی نژاد، مهران و دویده عبدالکریممن مدل ت

 .199 -218،  ص 19و توسعه : شماره دانش  هی، نشر"نایرا
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 ، مستندات جلد پنجم."برنامه سوم توسعه یاقتصادسنج یالگو" (.1378. )کشور یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

شور. ) یزریو برنامه تیریمد سازمان صاد" (.1381ک ساله اول برنامه  1381سال  یگزارش اقت سه  و نظارت بر عملکرد 

 .189، ص "سوم توسعه

 یهشهاوپژ مرکز دیقتصاا یسیهاربر فتر، د"نکال یمتغیرها برارز  خنر زیسانیکسا رثاد" (.1382. )سعبا ،یشاکر

 .سالمیا رایشو مجلس

 یمل یکیالکترون شیهما نی، اول" رانیاقتصاد ا یعومل موثر بر نرخ ارز واقع" (.1392. )میکر ،یجانیفروغ و دذربا ،یشهاب

 .رانیچشم انداز اقتصاد ا

 ی،کترد سالهر ،بهشتی شهید هنشگا، دا"سبمناارز  خنر تعیین یلگوا ینوتدو  سیربر" (.1378. )حسین ،صمصامی

 .   91ص  ،سیاسیو  دیقتصاا معلو هنشکددا

 انرگیا المیگسا ریجمهو یمرکز بانک EKS روش بهدن  محاسبهو  خرید رتقد یبرابر. (1385). هراز، ییاطغر

WWW.Cbi.ir/page2276.aspx.  

 ، مجله"ایران ارز بازار در مداخله یبهینه حد تعیین نظری الگوی طراحی"(. 1389عبادی، جعفر و جهانگرد، هاجر. )

 .55-80 ص ،4 شماره ،45 اقتصادی، دوره تحقیقات

 توسط ارز یگتکلیف وشفر بر تاکید با پولی پایه تاثیر سیربر". (1389. )محمد ،علیدناو  حسین ،نیوراهر ؛صمد اد،عزیزنژ

 .101–126، ص  64رهشما ،دهبرو را مجلس مجله ،"یمرکز بانک

 یصنعت یبر تجارت کاالها یو ارز یتجار هایاستیدثار س" (.1385. )درضایحم دیمنصور و اشرف زاده، س عسگرزاده،

 .83-108، ص 39، شماره 10دوره  ،ی، پژوهشنامه بازرگان"رانیدر ا

 چشم انداز اقتصاد یمل یکیالکترون شیهما نی، اول"رانیا یرابطه نرخ ارز با بخش تجارت خارج" (.1392. )بخش، ندا فرح

 .1392دذرماه  28 ،یمل دیاز تول تیحما کردیبا رو رانیا

ه . پایان نام"اقتصادی کالن متغیرهای بر تعادلی سطا از ارز واقعی نرخ انحراف تاثیر بررسی"(. 1377قاسملو، خلیل. )

 .67ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص  کارشناسی

، "هاوردستاد و غدغههاارز: د حدوا خنر منظا بهارزی  چندگانه منظااز  رگذ" (.1380. )الیل ،کالیی قامیرو د کبرا ،کمیجانی

 .65ص ،سالمیا رایشو مجلس یهشهاوپز مرکز، 32 رهشما هشوژگپو  سگمجل ریهگنش

، دفتر "رانیساختاری بلندمدت برای اقتصاد ا سنجیالگوی کالن کی" (.1394. )پژوهش های اقتصادی مجلس معاونت

 .یمطالعات اقتصاد

ارشد رشته علوم  یکارشناس ینامه انی، پا"اله( سیمور دگاهیپول )د یمقدار هینظر لیتحل" (.1389. )طاهر ،یملک
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، ص 21، شماره 6دوره  دی،قتصاا هشنامهوپژ ،"انیرا دقتصادر ا لیدتعا حقیقیارز  خنر دوردبر". (1384). ، محسندرامهر

208-167. 

 دن اثیرگتو  انرگیارز در ا خنر (تمد بلند لیدتعا مسیراز  افنحرا) شفتگید جهدر". (1381). خدیجه ،جنیوبر لهیانصر

 .88، ص نصفهاا هنشگا. دادقتصااداری و ا معلو هنشکد. دایکتردوره د نامه نپایا. "دیقتصاا نکال یمتغیرها بر
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Assess the impact of exchange rate fluctuations on the balance of payments: 

System Dynamics Approach 

Abstract: 

According to the country's economic conditions and real exchange rate fluctuations, this 

research pointed to one of the important economic targets that is reaching to dynamic 

growth, within the framework of the system for continuous adjustment to currency 

exchange rate in line with the realization of this goal. In this study, we followed that with 

the use of the system dynamics approach to examine the effects of exchange rate 

fluctuations reducing solutions on current account, national production and inflation rates 

in the long-term period. The General model formed by three models of commodity 

markets and services, money market and foreign exchange market. By reviewing the data 

during the period of 1991-2013 for a 20 year period (2011-2031) model results are 

simulated. According to the results of the implementation of the model, the managed 

floating currency system are suggested and for avoiding significant increase in exchange 

rate- to cover the difference of our domestic inflation rates relative to the rate of global 

inflation-monetary and financial policies of the Government should be reduced inflation 

to less than 10% and sustained it. So we expect by weakening of the exchange rate, current 

account and GDP improved compared with fixed formal exchange rate. Also results of 

simulation model shows that inflation rate in condition of weakening of the exchange rate 

be less than when it's fixed. 

Keywords: Exchange rate, Balance of payments, GDP, Inflation, System Dynamics 
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