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چکیده
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوکها هنگامیکه گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله
موضوعات اساسی در اقتصاد ایران بهشمار میرود .نرخ ارز اثر قابلمالحظهای بر تورم و رابطه مبادله دارد و
اثرات شوکهای متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرفکننده به کل اقتصاد انتقال میدهد.
پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی را بررسی نموده ،سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران ،در برخورد با شوک رابطه
مبادله و شوک بهرهوری صادرات را نشان داده است .نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب
کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادلهای ،تولید کل و تورم شاخص مصرفکننده میگردد و شوک
بهرهوری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادلهای و تورم شاخص مصرفکننده را کاهش
میدهد .همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه
چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرفکننده کمتر
میگردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش میدهد .بعالوه
گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوکها بر اقتصاد میگردد .بهعبارتدیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا
حدودی اثرات شوکها را جذب میکند.
کلیدواژهها :گذار ناقص نرخ ارز ،سیاست پولی ،تعادل عمومی پویای تصادفی ،شوک رابطه مبادله ،شوک
بهرهوری صادرات.
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 .1مقدمه
بررسی گذار نرخ ارز بهعنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه اقتصاد بینالملل ،یک مسئله
حائز اهمیت در اتخاذ سیاست پولی مناسب در مواجه با شوکهای اقتصادی است .نرخ ارز ،اثر هر شوک
را از طریق تأثیر بر قیمت واردات و سطح عمومی قیمتها به اقتصاد منتقل میکند .بنابراین ،کانال نرخ
ارز نقش مهمی در جذب یا تقویت شوکها در اجرای سیاست پولی دارد .تغییر نرخ ارز بهعنوان یکی از
ابزارهای تعیین رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازار جهانی شناساییشده
است (فتای .)5112 ،1همچنین تغییرات نرخ ارز سرمایهگذاران را در انتخاب بهترین روش برای ایجاد
تعادل بین شرکای تجاری و انتخاب بین سرمایهگذاری در داخل یا خارج کشور هدایت میکند
(بارهومی.)5112 ،5
گذار نرخ ارز عبارت از ،درصد تغییر در قیمتهای وارداتی به درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای
صادرکننده و واردکننده است( ممتاز اومن و ونگ .)5112 ،3گذار نرخ ارز زمانی بهصورت کامل اتفاق
میافتد که همزمان با تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد ،قیمت داخلی کاالهای وارداتی نیز به میزان
یک درصد تغییر یابد .درصورتیکه تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد ،منجر به تغییر یک درصد در
قیمت داخلی کاالهای وارداتی نشود ،در آن صورت گذار نرخ ارز بهصورت جزئی یا ناقص بوده است
(آرون 4و همکاران )5115 ،بهعبارتدیگر قیمت داخلی کاالهای وارداتی با قیمت جهانی این کاالها
متفاوت است .درک اینکه قیمت واردات نسبت به نرخهای ارز چگونه تغییر میکنند ،در پیشبینی اثرات
تورمی و پاسخ سیاستهای پولی مؤثر است (همان) .کانالی که از طریق آن نرخ ارز بر نرخ تورم داخلی
اثرگذار است ،در اتخاذ سیاست پولی مناسب اهمیت فراوان دارد (فتای .)5112 ،به فرض اگر میزان
انتقال نرخ ارز پایین باشد سیاستگذار پولی بهطور مستقل میتواند به اجرای سیاست پولی
بپردازد(چودهری و هاکارا.)5111 ،2
گارسیا و رسترپو )5111( 2سه کانال انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم داخلی را شناسایی کردهاند-1 :
از طریق قیمت کاالهای وارداتی بر شاخص قیمت مصرفکننده -5 ،از طریق کاالهای واسطهای
وارداتی و  -3از طریق تعیین قیمت و انتظارات که شامل پاسخهای مورد انتظار سیاست پولی است.
بهعالوه ،نرخ ارز یک کانال اضافه دیگری برای انتقال سیاست پولی نیز بشمار میرود .هنگامیکه
سیاستگذاران پولی نرخ بهره اسمی را تغییر میدهند ،این مسئله از طریق دو کانال نرخ بهره حقیقی و
نرخ ارز ،اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .این دو کانال تقاضای کل و سپس تورم را بهطور غیرمستقیم
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تحت تأثیر قرار میدهند .ضمن آنکه نرخ ارز تورم را از طریق قیمت واردات بهطور مستقیم تحت تأثیر
قرار میدهد .بنابراین اثر سیاست پولی انتقال داده شده از طریق کانال نرخ ارز به درجه گذار نرخ ارز
بستگی دارد (ادولفسون )5111 ،1ازآنجاکه اغلب شوکهای خارجی ،همچون تغییر قیمت نفت ،کاهش
درآمدهای نفتی و تحریمهای نفتی و غیرنفتی منجر به تغییر نرخ ارز در ایران میگردد و از اواخر سال
 1332کاهش شدیدی در ارزش پول ملی ایران مشاهده میشود ،بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر
تورم و اثر نهایی آن بر کل اقتصاد و سیاست پولی در حال اجرا ،امری ضروری است.
5
مطالعات داخلی متعددی در زمینه گذار نرخ ارز انجام شده است ،کازرونی و سلیمانی الوانق ()1333
طیبی 3و همکاران ( )1334و ابطحی )1332( 4به تحلیل اثرگذار نرخ ارز بر تورم پرداختهاند .اصغرپور 2و
همکاران ( )1331به تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی پرداختهاند،
مصباحی 2و همکاران ( )1332اثر درجه گذار نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران بررسی کردهاند .متوسلی7
و همکارن ( ،)1311بهرامی و قریشی )1331( 1و کمیجانی و توکلیان )1331( 3به مدلسازی اقتصاد
ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با فرض گذار کامل نرخ ارز پرداختهاند.
منظور 11و همکاران ( )1334در مطالعه خود با فرض گذار ناقص نرخ ارز به بررسی اثر شوکهای مختلف
بر اقتصاد ایران پرداخته است .اما ضروری است در زمینه بررسی اثرگذار نرخ ارز بر کل اقتصاد و اجرای
سیاست پولی در چارچوب مدل تعادل عمومی نیز مطالعه انجام شود .این مطالعه از چند جهت ادبیات
تحقیق را توسعه میدهد اول اینکه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی براساس
ویژگیهای اقتصاد ایران ارائه میدهد دوم به بررسی اثرگذار نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در حال
اجرا در شرایطی که اقتصاد با دو شوک رابطه مبادله و بهرهوری صادرات مواجه است ،میپردازد و در
نهایت به بررسی اثر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در مواجه با شوکهای مزبور
میپردازد.
بدینمنظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی سازگار با اقتصاد ایران براساس مطالعه
هو ( )5112تصریح خواهد شد و ازآنجاکه در ایران گذار نرخ ارز در کوتاهمدت بهصورت ناقص
است(شجری 11و همکاران .)1334 ،این مدل براساس کار مناسلی )5112(15بهگونهای توسعه داده شده
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است که در آن گذار ناقص نرخ ارز با چسبندگیهای اسمی که پارامترهای چسبندگی قیمت هستند
ایجاد میشود بنابراین یک افزایش چسبندگی اسمی منجر به انتقال کمتر نرخ ارز میشود این مسئله به
اینکه چه نوع شوکی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد بستگی ندارد .بهمنظور بررسی اثرات گذار ناقص
نرخ ارز بر سیاست پولی ،توابع واکنش به شوکهای داخلی و خارجی تجزیهوتحلیل میگردد .در این
مطالعه فرض بر این است که سیاستگذاران بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره برای تثبیت تورم و تولید
استفاده کردهاند بهعبارتدیگر هدفگذاری شاخص تورم مصرفکننده و تولید کل اولویت بانک مرکزی
است .این مطالعه در 2بخش تدوین شده است؛ بخش اول به مقدمه اختصاص داشت .بخش دوم و سوم
به ترتیب به مبانی نظری و پیشینه تحقیق میپردازد .در بخش چهارم به ارائه مدل و بخش پنجم به
مقداردهی و حل مدل میپردازد .در بخش ششم نتایج ارائه خواهد شد و بخش آخر به نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادات خواهد پرداخت.
 .2مبانی نظری
در دو دهه اخیر ،ادبیات تجربی و تئوریکی به بررسی دالیل وجود گذار ناقص نرخ ارز پرداختهاند،
دورنبوش )1317(1بحث مستدلی مطرح کرد که گذار ناقص نرخ ارز از بنگاههای انحصاری سرچشمه
میگیرد که تحت بازار رقابت انحصاری عمل میکنند و قدرت این را دارند که عالوهبر قیمتها ،حاشیه
سود 5خود را نیز در پاسخ به شوک نرخ ارز تغییر دهند .یافتههای هلراستین )5114(3نیز در همین راستا
است ،که گذار ناقص نرخ ارز از حاشیه سود دو برابر بنگاهها در بخش توزیع در بازار رقابت انحصاری
منجر میشود .براساس وجود حاشیه سود دو برابر ،توزیعکنندگان تنها قسمتی از شوک نرخ ارز را به
قیمتها انتقال میدهند و با جذب بخشی از نوسانات نرخ ارز آنها سعی در ایجاد ثبات در قیمتها و
گسترش سهم خود در بازار در سطح خردهفروشی دارند .از نظر کامپا و گولدبرگ )5112(4مخارج در
بخش خردهفروشی و عمدهفروشی ،هزینه حملونقل و انبارداری در بخش توزیع گسترده شدهاند
همچنین تغییر در حاشیه سود در بخش توزیع بستگی به نرخ ارز دارد .با کاهش نرخ ارز غیرمستقیم،
کاالهای وارداتی گرانتر شده و حاشیه سود کاهش مییابد .همه این نتایج بر این داللت دارد که قیمت
کاالهای وارداتی در یک دوره زمانی خاص چسبنده است .بدین معنی که اگر نوسانات نرخ ارز هزینه
نهایی را تغییر دهد قیمت واردات نسبت به ارز داخلی فوراً و بهطور کامل تغییر نمیکند بنابراین
چسبندگیهای اسمی باعث میشود که شوک نرخ ارز اثر کوچکتری بر قیمت واردات و قیمت
مصرفکننده در مقایسه با انتقال کامل نرخ ارز داشته باشد .لذا انتظارات نرخ ارز در آینده در توضیح اثر
1. Dornbusch
2. Mark_up
3. Hellerstein
4. Campa & Goldberg

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال هشتم -شماره  -33تابستان 1318

21

شوک نرخ ارز بر شکاف تولید و تورم مرتبط با سیاست پولی بسیار اهمیت دارد .برستین 1و همکارانش
( )5113دریافتند که وجود کاالهای غیرمبادلهای در بخشهای مصرف و توزیع ،یک شکاف بین
قیمتهای مرزی و خردهفروشی ایجاد میکند که یک دلیل دیگر برای گذار ناقص نرخ ارز است.
براساس مطالعه بایندلگر )5112(5نوسانات نرخ ارز از دو طریق بر اقتصاد اثر میگذارد -1 :تغییر نرخ
ارز بهطور مستقیم بر قیمتهای وارداتی از طریق مصرف نهایی واردات اثرگذار است -5 ،نوسانات نرخ
ارز بهطور غیرمستقیم ،از طریق نهادههای وارداتی و کاالهای واسطهای موردنیاز برای تولید کاالهای
داخلی به تورم داخلی انتقال مییابد همچنین نوسانات نرخ ارز بر میزان رقابتپذیری صنایع داخلی
بهوسیله تغییر در قیمت نسبی بین کاالهای داخلی و خارجی و بنابراین بر تقاضای کل اثر میگذارد.
بهعالوه ،نرخ ارز یک کانال اضافه دیگری برای انتقال سیاست پولی دریک اقتصاد باز و کوچک نیز
است (همان) .سیاستگذاران پولی با تغی یر نرخ بهره اسمی از طریق دو کانال نرخ بهره حقیقی و نرخ
ارز اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .این دو کانال تقاضای کل و سپس تورم را بهطور غیرمستقیم
تحت تأثیر قرار میدهند (آدولفسون .)5111 ،3اگرچه نرخ ارز تورم را از طریق قیمت واردات بهطور
مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین اثر سیاست پولی انتقال داده شده از کانال نرخ ارز به درجه
گذار نرخ ارز بستگی دارد (همان) .هرچه انتقال نرخ ارز بیشتر کاهش یابد کانال نرخ ارز اهمیت کمتری
در سیاست پولی پیدا میکند .تغییر در نرخ بهره سبب تغییر نرخ ارز میشود اما تغییر نرخ ارز به قیمت
واردات و دیگر قیمتهای مصرفکننده در همان مقیاس انتقال نمییابد .بنابراین وقتی گذار پایین است
هر شوکی با افزایشهای مساوی اثر کمتری روی تغییرات تورم و تولید دارد این بدین معناست که در
پاسخ به این شوکها سیاستمداران با موازنه کوچکتری بین تغییرات تورم و تولید روبرو هستند .در
این مورد اقتصاد باز با گذار ناقص مانند یک اقتصاد بسته عمل میکند .نتیجتاً برای یک تغییر داده شده
در تولید ،تغییر در تورم در زمانی که گذار نرخ ارز ناقص است ،کوچکتر است.
 .3پیشینه تحقیق
ابطحی ( )1332گذار نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط وابسته به رژیمهای تورمی طی دوره -1323
 1333موردمطالعه قرار داده است نتایج مطالعه نشان میدهد که موضوع گذار نرخ ارز در اقتصاد ایران
موضوعی وابسته به رژیمهای تورمی است و رشد نرخ ارز اسمی مؤثر در رژیمهای تورمی باال میتواند
علیت گرنجری نرخ تورم باشد.
طیبی و همکاران ( )1334در مطالعهای به تحلیل اثرگذار نرخ ارز بر شاخص قیمتها در اعمال
سیاستهای اقتصادی ضد تورمی در ایران بهعنوان کشور صادرکننده نفت و با تورم باال با استفاده از
1. Burstein, Neves & Rebelo
2. Buyandelger
3. Adolfson
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الگوی خودتوضیح برداری در دوره زمانی  1371تا  1331پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که اگرچه
گذار نرخ ارز به تورم شاخصهای مختلف قیمت ناقص بوده ،اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در
شاخصهای مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره موردبررسی توضیح
داده است همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسانات تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور
به واردات دارد.
شجری و همکارانش ( )1314در مطالعهای با استفاده از الگوی  VARبه بررسی وضعیت گذار نرخ
ارز در اقتصاد ایران در کوتاهمدت و بلندمدت پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که اساساً در ایران گذار
نرخ ارز در کوتاهمدت بهصورت ناقص بوده و بهتدریج که دوره زمانی طوالنیتر میشود ،بهشدت گذار
نرخ ارز افزوده میگردد ،درحالیکه کماکان در بلندمدت نیز گذار نرخ ارز بهصورت ناقص است.
بایندلگر )5112( 1به بررسی گذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در مغولستان در چارچوب
مدل  DSGEپرداخته است .نتایج حاکی از آن است که اوالً انتقال نرخ ارز به قیمت واردات و تورم به
ترتیب 1623و 1643در کوتاهمدت است .ثانیاً نرخ ارز همچون جذبکننده شوکها در مقابل شوک
تقاضای خارجی و شوک بهرهوری داخلی عمل میکند .ثالثاً در حالت انتقال ناقص نرخ ارز بانک مرکزی
مغولستان نیاز است که نرخ بهره را تحت شوک بهرهوری بیشتر تعدیل کند.
فتای و اکینبوبوال )5112(5در مطالعهای با استفاده از مدل  SVARبه بررسی اثر انتقال نرخ ارز بر
قیمت واردات ،تورم و سیاست پولی در نیجریه پرداخته و نشان میدهند که در نیجریه در دوره -1313
 5115گذار نرخ ارز ناقص 3است و قیمتهای وارداتی نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش کمتری نشان
میدهند و اثرات فشار هزینه کاهش مییابد بنابراین سیاستگذاران باید پاسخ ناقص قیمتهای وارداتی،
هنگامیکه برای بهبود تعادل تجاری تصمیم به کاهش نرخ ارز داخلی میگیرند را در نظر بگیرند.
میشکین )5111(4در مطالعه خود اثر تغییر نرخ ارز بر هدایت سیاست پولی را بررسی میکند .نتایج
نشان میدهد که کاهش قابلتوجهی در نرخ ارز اسمی اثرات نسبتاً کوچکی بر قیمت مصرفکننده در
بین مجموعه وسیعی از کشورهای صنعتی دارد و این اثرات در دو دهه گذشته کاهشیافته است .بنابراین
کاهش نرخ ارز اثرات نامطلوب کمتری از گذشته دارد .شواهد تجربی نشان میدهد که گذار نرخ ارز به
قیمتهای وارداتی کم است و بهطور قابلتوجهی در دو دهه گذشته کاهشیافته است .شواهد نشان
میدهد که یک رابطه ضعیفتری بین نوسانات نرخ ارز و تقاضای اسمی وجودارد که باعث میشود
سیاست پولی آسانتر از گذشته به تعدیل تورم و فعالیت حقیقی بپردازد .بنابراین نوسانات نرخ ارز هنوز

1. Buyandelger
2. Fati & Akinbobola
3. Incomplete exchange rate pass-through
4. Mishkin
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بر تورم و فعالیت اقتصادی اثرگذار است و این مسئله عاملی مهم در تصمیمگیریهای سیاست پولی
است.
ادولفسن )5115( 1در مطالعهای عملکرد قواعد مختلف پولی در اقتصاد باز با گذار ناقص نرخ ارز را
مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .این مطالعه براساس یک مدل تقاضای کل -عرضه کل ساده است،
جایی که گذار نرخ ارز ناقص از طریق چسبندگیهای اسمی در قیمت واردات وارد مدل میشود .نتایج
اصلی این مطالعه بدینصورت است -1 :بهبود رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن نرخ ارز در قاعده سیاستی
کامالً بهینه ،صرفنظر از درجه گذار نرخ ارز بهطور خاص صفر است -5 ،پاسخ نرخ ارز غیرمستقیم از
طریق واکنش سیاست به تورم  CPIنسبت به تورم داخلی رفاه را بیشتر افزایش میدهد.
 .4مدل
مدل اقتصاد ایران بهعنوان یک اقتصاد باز کوچک و صادرکننده نفت ،براساس مقاالت هو و همکاران
( )5112و مناسلی ( )5112طراحی شده است ،مدل دارای چسبندگی اسمی است .ذخیره سرمایه ثابت
فرض شده است ،مصرفکنندگان صاحبان شرکتها و عرضهکننده نیرویکار به شرکتها در ازای سود
و دستمزد میباشند.
 .1-4خانوار
فرض بر این است که اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که تا بینهایت زندگی میکنند
و مطلوبیت خود را که تابعی از مصرف و فراغت است با توجه به محدودیت بودجه حداکثر میکنند تابع
مطلوبیت یک خانوار نمونه ،عبارت است از:
𝜓1+

()1

∞

𝜓1+

𝑡𝐶
𝐿
) 𝑡 𝜂−
𝜎1−
𝜓1+

( 𝑡 𝛽 ∑ 𝑈 = 𝐸0
𝑡=0

که در آن  0 < β < 1عامل تنزیل η ،عدم مطلوبیت نهایی کار σ≥ 0 ،معکوس کشش جانشینی
بین مصرف و نیروی کار و  𝜓 ≥ 0معکوس کشش دستمزد عرضه نیروی کار است 𝐿𝑡 .عرضه کار،
𝑡𝐶 شاخص مصرف ،مرکب از مصرف کاالهای غیر مبادلهای و مبادلهای است:
()5

𝜌
1 𝜌−1 𝜌−1
𝜌
] 𝑡𝑇𝐶 𝜌)𝛼

+ (1 −

1 𝜌−1
𝜌
𝑡𝑁𝐶 𝜌 𝛼[

= 𝑡𝐶

که در آن 𝛼و 𝛼  1 −به ترتیب سهم کاالهای مبادلهای و غیر مبادلهای در کل مصرف هستند .که
معیاری برای درجه باز بودن است 𝑐𝑁𝑡 .مصرف کاالهای غیرمبادلهای و 𝑡𝑇𝑐 مصرف کاالهای مبادلهای
1. Adolfson
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و  ρ > 0کشش جانشینی بین کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای است .شاخص قیمت مصرفکننده
بهصورت زیر است:
1

()3

𝜌1−

𝜌+ (1 − 𝛼)𝑃𝑇𝑡 )1−

𝜌1−

𝑡𝑁𝑃𝛼( = 𝑡𝑃

𝑡𝑁𝑃 و 𝑡𝑇𝑃 بهترتیب قیمتهای کاالهای غیرمبادلهای و مبادلهای هستند .هنگامیکه 𝜌 = 1

است ،شاخص قیمت مصرفکننده به شکل کاب داگالس بیان میشود بنابراین شاخص قیمت
مصرفکننده مجموع وزنی از قیمت کاالهای مبادلهای و غیر مبادلهای است:
𝛼𝛼 1−
𝑡𝑁𝑃 = 𝑡𝑃
𝑡𝑇𝑃

()4
خانوار ترجیحات خود را در برابر قید بودجه خود بهصورت زیر حداکثر میکند:
()2

𝑡𝑇 𝑃𝑡 𝐶𝑡 ≤ 𝑊𝑡 𝐿𝑡 + 𝜋𝑡 + 𝐷𝑡 − 𝐸𝑡 (𝑄𝑡+1 𝐷𝑡+1 ) +

در قید بودجه خانوار𝑊𝑡 ،دستمزد 𝜋𝑡 ،سود و 𝑡𝐷 سود داراییها 𝐷𝑡+1 ،بازده اسمی در دوره  t+1از
سبد نگهداری شده تا پایان زمان  E ،tعملگر انتظارات و  𝑄𝑡+1عامل تنزیل و 𝑡𝑇 مالیات ثابت است .با
حداقل کردن مخارج کل ،توابع تقاضای کاالهای غیر مبادلهای و مبادلهای بهصورت زیر نتیجه میدهد:
()2
()7

𝜌𝑃𝑁𝑡 −
𝑡𝐶 )
𝑡𝑃

( 𝛼 = 𝑡𝑁𝐶

𝜌𝑃𝑇𝑡 −
𝑡𝐶 ) ( )𝛼 𝐶𝑇𝑡 = (1 −
𝑡𝑃

فرض بر این است که دولت تنها کاالهای غیرمبادلهای داخلی تقاضا میکند ،تقاضا برای کاالهای
غیرمبادلهای و واردات بهصورت زیر است:
()1

𝐷
𝑡𝑁𝑌
𝑡𝐺 = 𝐶𝑁𝑡 +

()3

𝐷
𝑡𝑇𝑌
𝑡𝑇𝐶 =

()11

𝑡𝑁𝐺 = 𝑡𝐺

مخارج دولت بهصورت برونزا تعیین میگردد و از یک فرایند ) AR(1بهصورت لگاریتمی پیروی
میکند:
()11
()15

𝑡𝑔𝜖ln 𝐺𝑡 = 𝜌𝑔 ln𝐺𝑡−1 +
𝑡𝑔𝜖 𝑔𝑡 = 𝜌𝑔 𝑔𝑡−1 +
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که در آن 𝑡𝐺𝑛𝑙 = 𝑡𝑔 مخارج دولت و )1و 𝜖𝑔𝑡 ~𝑁(0است .با توجه به اینکه 𝐸𝑡 (𝑄𝑡+1 ) = 𝑅𝑡−1

است ،شرط مرتبه اول مسئله بهینهسازی خانوار عبارت است از:
()13

𝑡𝑊
𝑡𝑃

= 𝑡𝐿𝜂 𝜎𝑡𝐶

()14

𝑡𝑃 𝜎𝐶𝑡+1 −
( )
)) = 1
𝑡𝐶
𝑃𝑡+1

(( 𝑡𝐸 𝑡𝑅𝛽

𝜓

بهطوریکه 𝑡𝑅 نرخ بهره اوراق قرضه است معادله 13شرط مرتبه اول بهینه یابی است که برابری
مطلوبیت نهایی مصرفکننده با ارزش نهایی نیروی کار را نشان میدهد .معادله  14معادله اویلر مصرف
که مبادله در مصرف در اقتصاد را در طول زمان نشان میدهد.
 .4-2تولید داخلی
پیرو مطالعه هو وهمکارانش ( ،)5112اقتصاد داخلی از دو بخش تشکیل شده است ،بخش مبادلهای و
بخش غیرمبادلهای .بخش مبادلهای داخلی در یک بازار رقابت کامل نفت تولید میکند که همه آن
صادر میشود .فرض بر این است که تولید نفت از تکنولوژی خطی زیر تبعیت میکند:
()12

𝑡𝑋𝐿 𝑡𝑋𝐴 = 𝑡𝑋𝑌

که 𝑡𝑥𝐴 متغیر بهرهوری و 𝑡𝑋𝐿 نیروی کار در بخش صادرات کاال است 𝐴𝑥𝑡 .یک فرآیند ) AR(1است
که به فرم لگاریتمی در نظر گرفته شده است:
()12

𝑡𝑋𝜖 ln 𝐴𝑋𝑡 = 𝜌𝑥 ln 𝐴𝑋𝑡−1 +

بهطوریکه )1و 𝜖𝑋𝑡 ~𝑁(0است .حداقل هزینه در بخش کاالی صادراتی ،هزینه نهایی زیر را
بهدست میدهد:
()17

𝑡𝑊
𝑡𝑋𝑃 𝑡𝑋𝐴

𝑅
𝑡𝑋𝐶𝑀
=

𝑅
𝑡𝑋𝐶𝑀 هزینه نهایی حقیقی در بخش صادرات کاال است 𝑤𝑡 .نرخ دستمزد و 𝑡𝑋𝑃 قیمت صادرات
که
کاالست .معادله  17نیروی کار بهینه را بهگونهای تعیین میکند ،که هزینه در بخش صادرات کاال را
حداقل میکند .بنگاهها در بخش غیرمبادلهای تحت رقابت انحصاری عمل میکنند و از تکنولوژی زیر
استفاده میکنند .که 𝑡𝑁𝐴 متغیر بهرهوری برای کاالهای غیرمبادلهای و 𝑡𝑁𝐿 نیروی کار در بخش
غیرمبادلهای است 𝐴𝑁𝑡 .از یک فرایند ) AR(1بهصورت لگاریتمی پیروی میکند:

()11

𝑡𝑁𝐿 𝑡𝑁𝐴 = 𝑡𝑁𝑌

()13

𝑡𝑁𝜖 ln 𝐴𝑁𝑡 = 𝜌𝑁 ln 𝐴𝑁𝑡−1 +
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)1و 𝜖𝑁𝑡 ~𝑁(0است .حداقل هزینه در بخش غیر مبادلهای منجر بهشرط بهینه زیر میشود:

()51

𝑡𝑊
𝑡𝑁𝑃 𝑡𝑁𝐴

𝑅
𝑡𝑁𝐶𝑀
=

𝑅
𝑡𝑁𝐶𝑀 هزینه نهایی حقیقی در بخش غیر مبادلهای و 𝑡𝑁𝑃 قیمت کاالهای غیر مبادلهای است که با
توجه به اینکه بخش مبادلهای رقابت انحصاری است بهخودیخود میتواند بهصورت تابعی از دستمزد
و بهرهوری تعریف گردد .همچنین قیمت کاالهای غیر مبادلهای تابعی از دستمزد ،بهرهوری و هزینههای
نهایی است:

()51

𝑡𝑊
𝑡𝑋𝐴

= 𝑡𝑋𝑃

()55

𝑡𝑊
𝑅
𝑡𝑁𝐶𝑀 𝑡𝑁𝐴

= 𝑇𝑁𝑃

ازآنجاکه دستمزد در تمام بخشها برابر است ،قیمت نسبی کاالهای غیر مبادلهای نسبت به کاالهای
مبادلهای میتواند بهصورت تواند بهصورت زیر بیان شود ،این معادله نشان میدهد که قیمت نسبی
کاالهای غیرمبادلهای به کاالهای مبادلهای بهوسیله عوامل تکنولوژیکی و هزینه نهایی تعیینشده است.
()53

𝑡𝑋𝐴
𝑡𝑋𝑃 𝑅
𝑡𝑁𝐶𝑀 𝑡𝑁𝐴

= 𝑡𝑁𝑃

 .4-3تولید خارجی
پیرو مطالعه کاشن 1و همکارانش ( ،)5114اقتصاد خارجی شامل بخش غیرمبادلهای ،بخش کاالهای
واسطهای و بخش کاالهای نهایی است .همه بخشهای تولیدی خارجی رقابت کامل هستند .نیروی
کار در میان بخشها متحرک است پس دستمزدها در تمام بخشها برابر است .بنگاهها در بخش
کاالهای غیرمبادلهای خارجی از تکنولوژیهای تولید خطی همچون زیر استفاده میکند:

()54

∗
𝑡𝑁𝑌
𝑡𝑁∗𝐿 𝑡𝑁∗𝐴 =

که در آن 𝑡𝑁∗𝐴 یک متغیر بهرهوری و 𝑡𝑁∗𝐿 نیروی کار در بخش غیرمبادلهای است 𝐴∗𝑁𝑡 .از
فرایند ) AR(1پیروی میکند که فرم لگاریتمی آن بهصورت زیر است:
()52

𝑡 ∗𝑁𝜖 ln 𝐴∗𝑁𝑡 = 𝜌𝑁𝑡∗ ln 𝐴∗𝑁𝑡−1 +

1. Cashin
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و )1و 𝜖𝑁∗ 𝑡 ~𝑁(0است .بنگاهها در بخش کاالهای واسطهای از تکنولوژی تولید خطی زیر استفاده
میکنند ،که 𝐼∗𝐴 متغیر بهرهوری و 𝑡𝐼∗𝐿 نیروی کار در بخش خارجی است 𝐼∗𝐴 از فرایند ) AR(1که
بهصورت لگاریتمی بیان شده است ،تبعیت میکند:
𝑡𝐼∗𝐿 𝐼∗𝐴 = ∗𝑡𝐼𝑌

()52
()57

∗
ln 𝐴∗𝐼𝑡 = 𝜌𝐴∗𝐼𝑡 ln 𝐴𝐼𝑡−1
𝑡∗𝐼𝜖 +

که )1و 𝜖𝐼∗𝑡 ~𝑁(0است .با توجه به اینکه همه بخشهای خارجی کامالً رقابتی فرض شدهاند ،قیمت
کاالهای غیرمبادلهای خارجی میتواند بهصورت تابعی از بهرهوری نسبی و قیمت کاالهای واسطه
خارجی بهصورت زیر تعریف شود:
∗ 𝑡𝐼∗𝐴
𝑃
𝑡𝐼 𝑡𝑁∗𝐴

()51

∗
𝑡𝑁𝑃
=

که در آن ∗𝑡𝐼𝑃 قیمت کاالهای واسطهای است .کاالی نهایی یک کاالی رقابتی فرض شده است و
برای تولیدش از دو نوع نهاده واسطهای استفاده میکند .نهاده اول ،کاالی واسطهای است که در اقتصاد
خارجی تولید شده است و دوم نفت است که بهوسیله اقتصاد داخلی صادر شده است .تولید کاالی
مبادلهای خارجی با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت تعریف شده است:
()53

𝜃
1
𝜃−1 𝜃−1
𝜃 ∗
𝜃
] 𝑡𝑋𝑌 )𝜐

+ (1 −

1
𝜃−1
𝜃 ∗𝑡𝐼𝑌 𝜃 𝜐[

=

∗
𝑡𝑇𝑌

∗
𝑡𝑋𝑌 ،نفت صادر شده بهوسیله اقتصاد داخلی است υ ،سهم کاالی واسطهای خارجی در تولید کاالی
که

مبادلهای خارجی است و θکشش جانشینی بین کاالی واسطهای خارجی و نفت در تولید کاالی مبادلهای
خارجی است حداقل هزینه منجر به هزینه هر واحد بهصورت زیر میشود:
()31

∗
∗ )1−ν
PTt
= (𝑃𝐼𝑡∗ )ν (PXt

مصرف خارجی مشابه با اقتصاد داخلی فرض شده است که شاخص قیمتی مصرفکننده بهصورت
زیر است:
()31

∗

∗

∗ α ∗ 1−α
𝑡𝑁𝑃 = ∗𝑡𝑃
PTt

 .4-4گذار ناقص نرخ ارز و انحراف از برابری قدرت خرید
در این مطالعه ،گذار ناقص نرخ ارز براساس کار موناسلی ( )5112تعریف شده است .با فرض ناقص
بودن گذار نرخ ارز ،قیمتهای وارداتی دیگر از قاعده تک قیمتی تبعیت نمیکنند .به عبارتی قیمت
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کاالهای وارداتی در بازار داخلی برابر قیمت این کاالها در بازار جهانی به پول داخلی نیست .تفاضل
میان قیمت کاالهای وارداتی به ارز داخلی و قیمت این کاالها در داخل را با نماد 𝑡𝜓 نمایش داده و
شکاف از قاعده تک قیمتی 1نامیده میشود.
∗
𝑡𝑇𝑃
𝑡𝜀

()35

≠ 𝑡𝑇𝑃

∗
𝑡𝑇𝑝 = 𝑡𝜓
𝑡𝑇𝑝 − 𝑒𝑡 −

()33

 .4-5نرخ ارز حقیقی ،رابطه مبادله کاالیی و گذار ناقص نرخ ارز
نرخ ارز حقیقی بهصورت نسبت قیمت داخلی یک سبد مصرفی به قیمت خارجی سبد مصرفی بهدست
میآید.
𝑡𝑃 𝑡𝜀
∗𝑡𝑃

()34

= 𝑡ℚ

سطح قیمت صادرات براساس قانون تک قیمتی بهصورت زیر تعریف شده است:
∗
𝑡𝑋𝑃
𝑡𝜀

()32

= 𝑡𝑋𝑃

براساس مطالعه هو و همکارانش ( ،)5112بعد از کمی بهکارگیری جبر در معادله ( ،)34نرخ ارز حقیقی
بهصورت زیر بهدست میآید:
𝛼

𝛼

∗
𝑡𝑋𝑃 𝑡𝑁∗𝐴 𝑡𝑋𝐴
1
𝛼1 1−
∗ ( = 𝑡ℚ
)
(
)
(
)
𝑅
∗𝑡𝐼𝑃 𝑡𝑁𝐴 𝑡𝐼𝐴
𝑡𝜓
𝑡𝑁𝐶𝑀

()32
∗

که در آن ∗𝑡𝑋𝑃𝑃 شاخص رابطه مبادله کاالیی است که بهعنوان قیمت کاالی اولیه با توجه به کاالی
𝑡𝐼

خارجی واسطهای تعریف میشود.

𝑡𝑋∗𝐴
𝑡𝑙∗𝐴

تغییرات بهرهوری بین بخشهای صادرات و واردات و

𝑡𝑁∗𝐴
𝑡𝑁𝐴

تغییرات بهرهوری بین بخشهای غیر مبادلهای داخلی و خارجی را نشان میدهد .همانطور که گفته
شد رابطه مبادله کاالیی بهصورت زیر تعریف شده است:
()37

∗
𝑡𝑋𝑃
∗𝑡𝐼𝑃

= 𝑡𝐹

جایگذاری معادله  37در معادله  32معادله نرخ ارز حقیقی را بهصورت زیر میدهد ،معادله نرخ ارز
تابعی از تغییرات بهرهوری بین بخشهای مبادلهای صادرات و واردات ،تغییرات بهرهوری بین بخشهای

)1. Low of one price gap (LOP gap
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غیرمبادلهای خارجی و داخلی ،همچنین عامل رابطه مبادله کاالیی ،هزینه نهایی و شکاف از قاعده
تکقیمتی است.
𝛼

𝛼

𝑡𝑁∗𝐴 𝑡𝑋𝐴
1
𝛼1 1−
𝐹
)
(
)
(
)
𝑅
𝑡 𝑡𝑁𝐴 𝑡𝐼∗𝐴
𝑡𝜓
𝑡𝑁𝐶𝑀

()31

( = 𝑡ℚ

 .4-6گذار ناقص نرخ ارز و تعیین قیمت کاالهای وارداتی
براساس مطالعه موناسلی ( )5112بنگاههای
( )1313تعیین میکنند فرض میشود بهاحتمال 𝜓𝜃 قیمت بنگاه ثابت و بهاحتمال 𝜓𝜃  1 −بنگاه قیمت

واردکننده ،قیمت داخلی کاالهای وارداتی را به روش کالوو1

خود را به تعدیل میکند1) .و 𝜃𝜓 ∈ (0درجه چسبندگی اسمی قیمتهای وارداتی را اندازه میگیرد.
1

()33

𝜀+ 𝜃𝜓 𝑃𝑇𝑡−1 1−𝜀 }1−

𝜀1−

𝑤𝑒𝑛
𝑡𝑇𝑃) 𝜓𝜃 𝑃𝑇𝑡 = {(1 −

بنگاههایی که قیمتهایشان را در زمان  tتعیین میکنند باید قیمت جدید را بهگونهای انتخاب کنند
که ارزش فعلی سود آنها را با توجه به محدودیت تقاضا حداکثر کند مسئله تعیین قیمت بهینه بهصورت
زیر تعریف میگردد.
∞
𝑤𝑒𝑛
∗
𝑡𝑇𝑝 𝐾(𝑗) − 𝑒𝑡+
𝑡𝑇𝑃( 𝑘𝐹𝜃 𝑘𝑀𝑎𝑥𝐸𝑡 {∑ 𝛽 𝑘 Λ𝑡,𝑡+
} )𝑗( 𝑘)𝐶𝑇𝑡+

()41
()41

𝑘. 𝐶𝑇𝑡+

𝜀−

𝑤𝑒𝑛
𝑇𝐹𝑝
)𝑗(

)

𝑘𝑝𝐹𝑇+

𝑡=0

( = )𝑗( 𝑘s.t: 𝐶𝑇𝑡+

بعد از حل مسئله بهینهسازی و ترکیب آن با معادله ( )33منحنی عرضه کاالهای وارداتی بهصورت
منحنی فیلیپس نیوکینزین تعریف میگردد:
𝑡𝑇 𝜓 𝑡𝜓𝜆 Π 𝑇𝑡 = 𝛽𝐸𝑡 Π 𝑇𝑡+1 +

()45
که در آن

)𝛽 𝜓𝜃(1−𝜃𝜓 )(1−
𝜓𝜃

=  𝜆Ψاست .طبق معادله( )41تورم وارداتی به تورم انتظاری و انحراف از

قاعده تک قیمتی بستگی دارد.
 .4-7تعیین قیمت داخلی
در این مطالعه فرض بر این است که بنگاههای کاالهای غیرمبادلهای از تعیین قیمت به روش
کالوو )1313(5پیروی میکنند فرض میشود بهاحتمال 𝑁𝜃 قیمت بنگاه ثابت و بهاحتمال 𝑁𝜃  1 −بنگاه
قیمت خود را به تعدیل میکند1) .و 𝜃𝑁 ∈ (0درجه چسبندگی اسمی را اندازه میگیرد .قیمت کاالهای
غیرمبادلهای 𝑡𝑁𝑃 بهصورت زیر تعیین میگردد:
1. Calvo

38

سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

38

1
𝜀1−𝜀 1−

()43

}

+ 𝜃𝑁 𝑃𝑁𝑡−1

𝜀𝑛𝑒𝑤1−
𝑡𝑁𝑃) 𝑁𝜃

𝑃𝑁𝑡 = {(1 −

1

∗
𝑡𝑁𝑃 سطح قیمت جدید در دوره  tاست 1−𝜀 .مارک آپ است و 𝑁𝜃 پارامتر چسبندگی است.
که در آن
بنگاههایی که قیمتهایشان را در زمان  tدوباره بهینه میکنند ارزش فعلی سودهای تقسیم شده آنها
را با توجه به محدودیت تقاضا حداکثر میکنند:
∞
𝑛
𝑤𝑒𝑛
})
𝑡𝑁𝑃( 𝑘𝑀𝑎𝑥 ∑(𝜃𝑁 )𝑘 𝐸𝑡 {𝑄𝑡+𝑘 𝑌𝑡+
𝑘− 𝑀𝐶𝑁𝑡+

()44

𝜀−
𝑤𝑒𝑛
𝑘(𝐶𝑁𝑡+𝑘 + 𝐶𝑁𝑡+
)

()42

𝑤𝑒𝑛
𝑡𝑁𝑃
)
𝑘𝑃𝑁𝑡+

𝑡=0

( ≤ 𝑘𝑠. 𝑡𝑌𝑡+

𝑛
𝑘 𝑀𝐶𝑁𝑡+هزینه نهایی اسمی و 𝑘 (𝜃𝑁 )𝑘 𝐸𝑡 𝑄𝑡+عامل غیرقابلشمارش مؤثر است.
بهطوریکه
شرط اول برای مسئله بهصورت زیر است:

𝜀
𝑛
𝑘𝑀𝐶𝑁𝑡+
)} = 0
𝜀−1

()42

∞
𝑤𝑒𝑛
𝑡𝑁𝑃( 𝑘∑(𝜃𝑁 )𝑘 𝐸𝑡 {𝑄𝑡+𝑘 𝑌𝑡+
−
𝑡=0

محاسبات بیشتر معادله منحنی فلیپس نیو کینزین برای بخش غیر مبادلهای میشود:
𝑅
𝑡𝑁𝑐𝑚 𝑡𝑁𝜆 𝛱𝑁𝑡 = 𝛽𝐸𝑡 𝛱𝑁𝑡+1 +

()47
𝜃(1−𝜃 )(1−

𝑁
)𝛽 𝑁
= 𝑁𝜆 در معادله  47نشان میدهد که تورم یک تابع از دوره زمانی
بهطوریکه
𝑁𝜃
مورد انتظار بعدی و هزینه نهایی حقیقی است.
 .4-8سهم ریسک بینالمللی و نرخ برابری پوشش داده نشده
همچون گالی و موناسلی )5112( 1بازارهای بینالمللی کامل فرض شدهاند .نرخ تنزیل در داخل و خارج
برابر است و بازدهی اسمی مورد انتظار از اوراق قرضه بدون ریسک در داخل به پول داخلی برابر با
بازدهی اسمی مورد انتظار اوراق قرضه خارجی به پول داخلی است .که از برابری نرخ بازدهی اسمی
اوراق قرضه در داخل و خارج با توجه به معادله  ،11شرط سهم ریسک بینالملل بهصورت زیر بهدست
میآید بهگونهایکه ریسک مصرف بهطور کامل بین بنگاههای داخلی و خارجی تقسیم شده است.

()41

)

𝑡∗𝑃 𝑡𝜀

𝜎−

( )

𝜀𝑡+1 𝑃∗𝑡+1

𝐶∗𝑡+1
𝑡∗𝐶

( 𝑡𝐸𝛽 = )

𝑡𝑃

𝜎−

( )

𝑃𝑡+1

𝐶𝑡+1
𝑡𝐶

( 𝑡𝐸 𝛽

حل کردن و سادهسازی معادله ( ، )41مصرف داخلی را تابعی از مصرف خارجی و نرخ ارز حقیقی،
نتیجه میدهد:
1. Gali and monacelli
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1

()43

∗𝑡𝐶 𝜎𝑡𝐶𝑡 = 𝛺ℚ

که 𝛺 عدد ثابت است که موقعیت دارایی اولیه را نشان میدهد 𝐶𝑡 .مصرف داخلی و ∗𝑡𝐶 مصرف خارجی
است .تحت فرض بازارهای بینالمللی کامل  ،شرط نرخ برابری پوشش داده نشده میتواند بهصورت
زیر بهدست آید:
𝜀𝑡+1
)=0
𝑡𝜀

()21

∗𝑡𝑅 𝐸𝑡 𝑄𝑡+1 (𝑅𝑡 −

که در آن  𝑄𝑡+1عامل تنزیل تصادفی 𝑅𝑡 ،نرخ بهره داخلی و ∗𝑡𝑅 نرخ بهره خارجی است .شرط نرخ
برابری پوشش داده نشده به تغییرات مورد انتظار نرخ ارز اسمی و تفاضل نرخ بهره در اقتصاد داخلی و
خارجی بستگی دارد.
 .4-9نقش سیاستهای پولی
مدل با توصیف اینکه چگونه سیاست پولی اعمال میشود ،بسته میشود .این مطالعه کنترل نرخ بهره
را بهعنوان ابزار کنترل سیاست پولی در نظر میگیرد و با استفاده قاعده تیلور تعمیمیافته ،نرخ بهره را با
دو ابزار تولید ،و تورم شاخص قیمت مصرفکننده مدلبندی کرده است.
𝑟𝜌1−

()21

𝑌𝑡 𝜔1 𝛱𝑡 𝜔2
𝑟𝜌
𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1
} ) ( ) ({
𝑌
𝛱

که در آن  𝜔1و 𝜔2به سیاستگذاران پولی اجازه میدهد هر کدام از متغیرهای تولید و تورم شاخص
قیمت مصرفکننده به ترتیب را هدفگذاری کنند.
 .4-11تعادل
شرط شفافسازی بازار در اقتصاد داخلی این است که تولید کل با میانگین وزنی تولید غیرمبادلهای و
تولید مبادلهای برابر باشد بهگونهایکه تولید غیر مبادلهای داخلی شامل مصرف خصوصی و مخارج دولت
است و تولید مبادلهای داخلی با تقاضای کاالهای مبادلهای از سوی خارجیان برابر است:
()25
()23
()24

𝑡𝑋𝑦)𝛼 𝑦𝑡 = 𝛼𝑦𝑁𝑡 + (1 −
𝑡𝑔 = 𝑐𝑁𝑡 +

𝐷
𝑡𝑁𝑦

= 𝑡𝑁𝑦

𝐷
𝑡𝑇𝑦 = 𝑡𝑇𝑦
𝑡𝑇𝑐 =

همچنین شرط تعادل بازار در اقتصاد خارجی این است که تولید کل در خارج با میانگین وزنی تولید
غیرمبادلهای خارجی و تولید مبادلهای خارجی برابر باشد.
()22

∗
𝑡𝑁𝑦 ∗ 𝛼 = ∗𝑡𝑦
∗ 𝑡𝑇𝑦) ∗ 𝛼 + (1 −

الزم به ذکر است که معادالت خطی شده در ضمیمه ارائه گردیده است.
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 .5مقداردهی 1و حل مدل
پارامترهای مدل با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره زمانی  1371:Q1تا  1337:Q1و
نیز براساس مطالعاتی که در زمینه برخی این پارامترها در داخل کشور و ادبیات جهانی انجام شده است،
بهگونهای مقداردهی شده که با ویژگیهای اساسی اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد .براساس مطالعه
فطرس ،توکلیان و معبودی )1334( 5کشش جانشینی بین کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای 𝜌 برابر با
 364و براساس مطالعه توکلیان و افضلی ابرقویی )1332( 3عامل تنزیل ذهنی 𝛽 و سهم کاالهای
غیرمبادلهای در مصرف𝛼 به ترتیب برابر با  1632و  161هستند .پیرو مطالعه کمیجانی و توکلیان ()1331
معکوس کشش جانشینی بین مصرف و نیرویکار𝜎 برابر با  1627در نظر گرفته شده است .پارامتر
چسبندگی در بخش غیرمبادلهای 𝑁𝜃  ،پارامتر چسبندگی در بخش واردات 𝛹𝜃 و کشش جانشینی بین
کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای در خارج ∗𝜌 براساس مطالعه منظور و تقیپور ( )1334به ترتیب برابر
با  165 ،165411و  362در نظر گرفته شده است .سهم کاالهای غیرمبادلهای در مصرف در خارج پیرو
هو و همکارانش ( ،161 )5112همچنین ضریب خودهمبستگی نرخ بهره در خارج ∗𝑟𝜌 و ضریب
خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش غیرمبادلهای خارجی ∗𝑁𝜌 براساس مطالعه ربانال
وتیوستا( 4)5113به ترتیب برابر با  1611و  1672در نظر گرفته شده است .پارامتر عکس کشش عرضه
نیروی کار  ψبا مقدار  567بهترین جواب را برای مدل حاضر میسر کرده است که نزدیک به مقداردهی
طایی ( )1312است این پارامتر در مطالعات مختلف در رنج 5تا  3مقداردهی شده است طایی (،)1312
این پارامتر را  ،5635منظور و تقی پور ( 5632 )1334و فطرس ،توکلیان و معبودی (5651 ،)1334
مقداردهی کردهاند .ضریب اهمیت تولید در سیاست پول  𝜔1و ضریب اهمیت تورم  𝜔2در سیاست
پولی بهترتیب  164و  161مقداردهی شدهاند که به مقادیر برآورد شده در مطالعه منظور و تقیپور()1334
و بیات و همکاران( )1332نزدیک است .همچنین ضریب همبستگی مخارج دولت 𝑔𝜌  167مقداردهی
شده است که براساس مطالعه منظور و تقیپور ( )1334که این پارامتر را  1622برآورد کردهاند ،انتخاب
شده است .ضریب خودهمبستگی تورم کاالهای واسطهای خارجی ∗𝐼𝜋𝜌  ،سهم کاالی واسطهای خارجی
در تولید مبادلهای خارجی𝜐 و ضریب خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش غیرمبادلهای داخلی
𝑁𝜌 به ترتیب  167 ، 161و  1672براساس هو و همکارانش ( )5112مقداردهی شده است .ضریب
خودهمبستگی رابطه مبادله 𝑓𝜌 167 ،نزدیک به تخمین این پارامتر در مطالعه دوروکس )5114(2در نظر
گرفته است .2پارامترهای کشش جانشینی بین نفت کاالی و واسطهای خارجی  θو ضریب
1. calibration
2. Fotros, Tavakolian, & Maaboudi
3. Tavakolian & Afzali Abarghoie
4. Rabanal & Tuesta
5. Devereux
 .2دوروکس( )5114این پارامتر را  1677تخمین زده است.
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خودهمبستگی بهرهوری نیرویکار در بخش مبادلهای داخلی 𝑋𝜌 براساس ادبیات بهگونهای مقداردهی
شده است که مدل موجود بهترین پاسخ را داده است و گشتاورهای دادههای شبیهسازیشده به
گشتاورهای دادههای واقعی نزدیک است .خالصه پارامترهای کالیبره شده در جدول ( )1نمایش داده
شده است .همچنین بهمنظور کالیبره کردن ویژگیهای تصادفی متغیرهای برونزا ،فرایند )AR(1
برای قیمت جهانی نفت ،نرخ بهره و بهرهوری کاالی واسطهای در خارج با استفاده از دادههای فصلی
(بعد از  HPفیلتر و تعدیل فصلی) در دوره زمانی موردمطالعه تخمین زده شده است .که نتایج آن در زیر
ارائه گردیده است:
∗
∗
∗
𝑡𝑥𝑝
= 0.69965𝑝𝑥𝑡−1
𝑡𝑥𝜀 +

()22
()27
()21

𝑡𝐼𝜀 +

∗
0.870763𝑎𝐼𝑡−1

=

∗
𝑡𝐼𝑎

𝑡𝑟𝜀 𝑟𝑡 = 0.702393𝑟𝑡−1 +
جدول  :1پارامترهای مقداردهی شده

مقدار

توضیحات

پارامتر

161
161
364
1632
165411
165
1627
1673
1611
1617
167
362
1672
1672
167
567
167
164
161
167
167
161
1621

سهم کاالهای غیرمبادلهای در مصرف
سهم کاالهای غیرمبادلهای در مصرف در خارج
کشش جانشینی بین کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای
عامل تنزیل ذهنی
پارامتر چسبندگی در بخش غیرمبادلهای
پارامتر چسبندگی در بخش واردات
معکوس کشش جانشینی بین مصرف و نیرویکار
پارامتر هموارسازی در قاعده تیلور
ضریب خودهمبستگی نرخ بهره در خارج
ضریب خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش واسطهای
ضریب خودهمبستگی قیمت نفت
کشش جانشینی بین کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای در خارج
ضریب خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش غیرمبادلهای خارجی
ضریب خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش غیرمبادلهای داخلی
ضریب خودهمبستگی بهرهوری نیروی کار در بخش مبادلهای داخلی
عکس کشش عرضه کار
ضریب خودهمبستگی رابطه مبادله
ضریب اهمیت تولید در سیاست پولی
ضریب اهمیت تورم در سیاست پولی
سهم کاالی واسطهای خارجی در تولید مبادلهای خارجی
ضریب خودهمبستگی مخارج دولت
ضریب خودهمبستگی تورم کاالهای واسطهای خارجی
کشش جانشینی بین کاالی واسطهای داخلی و خارجی

𝛼
∗𝛼
𝜌
𝛽
𝑁𝜃
𝜃Ψ
𝜎
𝑟𝜌
∗𝑟𝜌
𝐼 ∗𝐴𝜌
∗𝑥𝜌
∗𝜌
∗𝑁𝜌
𝑁𝜌
𝑋𝜌
ψ
𝑓𝜌
𝜔1
𝜔2
𝜐
𝑔𝜌
∗𝐼𝜋𝜌
θ
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 .1-5تحلیل توابع واکنش
در این بخش ،اثر شوکهای رابطه مبادله و بهرهوری صادرات بر اقتصاد ایران با فرض وجود گذار ناقص
نرخ ارز با درجه گذار  165بررسی میگردد1.
 .1-1-5شوک رابطه مبادله
شکل( )1توابع واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن را نسبت به شوک مثبت رابطه مبادله نمایش
میدهد .هنگامیکه اقتصاد با شوک مثبت رابطه مبادله روبرو است تقاضای خارجی نفت کاهشیافته و
در نتیجه تولید نفت کاهش مییابد عوامل تولید به سمت بخش غیرمبادلهای سرازیر شده تولید
غیرمبادلهای افزایش مییابد کاهش تولید نفت و کاهش صادرات آن باعث کاهش نرخ ارز اسمی 5و در
نتیجه کاهش ارزش پول ملی میگردد .کاهش نرخ ارز موجب افزایش قیمت واردات و تورم وارداتی
میگردد .و ازآنجاکه کاالهای واسطهای الزم برای تولید داخلی اغلب وارداتی هستند منجر به افزایش
هزینههای تولید و لذا افزایش تورم غیر مبادلهای و تورم شاخص مصرفکننده خواهد شد .همچنین
افزایش تورم منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی نیز میگردد .در این صورت بانک مرکزی بهمنظور تعدیل
تولید کل و تورم شاخص مصرفکننده به افزایش نرخ بهره اسمی میپردازد.
 .2-1-5شوک بهرهوری صادرات
شکل( )5توابع واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن را نسبت به شوک مثبت بهرهوری صادرات نمایش
میدهد .بهبود بهرهوری در بخش صادرات منجر به افزایش تولید بالقوه در این بخش ،کاهش شکاف
تولید و در نتیجه کاهش هزینه نهایی حقیقی میگردد .بنابراین کاالهای داخلی در مقایسه با کاالهای
خارجی رقابتپذیرتر شده ،موجب افزایش صادرات میگردد .با بهبود صادرات ،نرخ ارز اسمی افزایش
مییابد در نتیجه با افزایش ارزش پول ملی ،واردات جذابتر شده ،موجب افزایش تقاضا برای کاالهای
وارداتی و تورم وارداتی میگردد .تقاضا برای کاالهای داخلی کاهش مییابد همچنین با رونقبخش
صادرات عوامل تولید به سمت بخش صادرات حرکت میکند ،تولید در بخش صادرات افزایش اما تولید
در بخش غیر مبادلهای کاهش مییابد .کاهش تقاضا برای کاالی غیرمبادلهای منجر به کاهش تورم
در این بخش میگردد .علت دیگر کاهش تورم در این بخش کاهش هزینههای تولید از طریق کاهش
مخارج کاالهای واسطهای وارداتی با توجه به افزایش نرخ ارز اسمی است .نهایتاً تورم شاخص
مصرفکننده که میانگین وزنی تورم وارداتی و تورم غیرمبادلهای است ،کاهش مییابد .بانک مرکزی
نرخ بهره اسمی را برای غلبه بر کاهش تورم شاخص مصرفکننده تحت قاعده تیلور کاهش میدهد.
تحت شرط برابری نرخ ارز پوشش داده نشده ،با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نرخ ارز انتظاری
در آینده را کاهش میدهد .لذا تقاضای واردات در آینده کاهش و تقاضا برای کاالهای داخلی در آینده
 .1منظور ( )1334درجه گذار نرخ ارز را در مطالعه خود  165تخمین زده است .این درجه براساس مطالعه منظور ( )1334انتخاب شده است.
 .5در این مطالعه نرخ ارز اسمی بهصورت

∗𝑡𝑝
𝑡𝑝

= 𝑡𝑒 تعریف شده است بنابراین با کاهش نرخ ارز ،ارزش پول ملی کاهش مییابد.
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افزایش مییابد که منجر به کاهش تورم وارداتی و افزایش تورم داخلی و شاخص مصرفکننده در آینده
میگردد .در واقع در نتیجه کاهش نرخ ارز موردانتظار در آینده به افزایش تورم شاخص مصرفکننده از
طریق افزایش تقاضای کل موردانتظار در آینده کمک میکند که همسوی عالقهمندی سیاستگذاران
بانک مرکزی است یعنی کانال نرخ ارز همچون یک جذبکننده شوک عمل میکند.
 .2-5مقایسه و تحلیل درجات مختلف گذار نرخ ارز
در این مطالعه گذار ناقص نرخ ارز توسط چسبندگی اسمی در قیمت واردات ایجاد شده است .بنابراین
منظور از درجه گذار نرخ ارز میزان چسبندگی اسمی است که توسط پارامتر چسبندگی قیمت واردات
تعیین میگردد .با افزایش درجه گذار نرخ ارز ،چسبندگی افزایشیافته که منجر به انتقال کمتر نرخ ارز
میگردد .ازآنجاکه در اقتصاد ایران هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت گذار نرخ ارز ناقص است و تنها
در بلندمدت درجه گذار نرخ ارز کاهش مییابد همچنین گذار نرخ ارز در اقتصاد ایران وابسته به رژیمهای
تورمی است (ابطحی )1335 ،و در محیطهای تورمی باالتر درجه گذار نرخ ارز در ایران تشدید
میگردد(اصغر پور و مهدیلو ،)1333 ،لذا در این بخش اثر درجات مختلف گذار نرخ ارز برمتغیرهای
کلیدی اقتصاد کالن براساس توابع واکنش این متغیرها در برخورد با شوک رابطه مبادله کاالیی و شوک
بهرهوری صادرات در اقتصاد ایران بررسی میگردد .بدینمنظور توابع واکنش متغیرهای منتخب حاصل
از یک مدل تعادل عمومی با سه درجه 1مختلف گذار نرخ ارز مقایسه میگردد.
 .1-2-5شوک رابطه مبادله

شکل( )3توابع واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن را در مواجه با شوک رابطه مبادله در درجات
مختلف گذار نرخ ارز نمایش میدهد .همانطور که مشهود است با افزایش درجه گذار نرخ ارز از 165
به  1642و  ،1622میزان انتقال نرخ ارز به قیمتهای وارداتی کاهش مییابد و در نتیجه کاهش تورم
وارداتی موجب کاهش تورم در بخش غیرمبادلهای و نهایتاً کاهش تورم شاخص مصرفکننده میگردد.
زیرا با افزایش درجه گذار نرخ ارز ،کاهش نرخ ارز اسمی تأثیر کمتری بر مخارج کاالهای واسطهای
وارداتی داشته لذا هزینه تولید کمتر افزایش مییابد تولید غیرمبادلهای تغییر چندانی نداشته و تورم در
بخش غیرمبادلهای کاهش مییابد .از طرف دیگر با کاهش نرخ ارز اسمی و کاهش ارزش پول ملی،
واردات گرانتر شده تقاضا برای کاالهای وارداتی کاهش و تقاضا برای کاالهای غیرمبادلهای افزایش
مییابد لذا با افزایش چسبندگی تولید غیرمبادلهای افزایشیافته و تورم وارداتی به میزان کمتری افزایش
مییابد پس با افزایش درجه چسبندگی سیاستمداران بانک مرکزی میتوانند با تغییر کمتری در نرخ
بهره اسمی اقتصاد را به تعادل برسانند.
 .1درجات مختلف براساس مطالعات خارجی وداخلی انتخاب شده است  𝜃𝑓 = 0.2براساس مطالعه داود منظور( )1334و  𝜃𝑓 = 0.65و= 𝑓𝜃
 0.45براساس مطالعه آدلفسون ) (2007انتخاب شده است.
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 .2-2-5شوک بهرهوری صادرات

شکل( )4توابع واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن را در مواجه با شوک بهرهوری صادرات در درجات
مختلف گذار نرخ ارز نمایش میدهد .تحت شوک بهرهوری صادرات و در هر سه درجه گذار نرخ ارز،
تولید در بخش صادرات افزایش و در بخش غیر مبادلهای کاهشیافته است .تولید در بخش صادرات در
حالت گذار ناقص نرخ ارز با درجه  165بیشترین افزایش و در درجه گذار  1622کمترین افزایش را داشته
است .افزایش تولید در بخش صادرات و در نتیجه افزایش صادرات در درجههای  165و  1642موجب
افزایش نرخ ارز اسمی غیرمستقیم و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی شده است اما با افزایش نسبتاً
کمتر در حالت گذار نرخ ارز با درجه  ،1622نرخ ارز غیرمستقیم کاهشیافته است .در حالت گذار نرخ ارز
با درجه  ،165افزایش نرخ ارز اسمی غیرمستقیم باعث افزایش تقاضا برای واردات و کاهش تقاضا برای
کاالهای داخلی می گردد و در نتیجه در این حالت تورم وارداتی افزایش و تورم غیرمبادلهای کاهش
مییابد .در حالت گذار نرخ ارز با درجه  1642افزایش درجه چسبندگی موجب کاهش انتقال تغییرات نرخ
ارز به تورم وارداتی شده لذا تورم وارداتی کاهش مییابد .اما با افزایش درجه چسبندگی از  1642به 1622
نوسانات تورم وارداتی کمتر میگردد و کاهش تورم وارداتی بهطور کاهنده خواهد بود و کاهش نرخ ارز
اسمی غیرمستقیم در این حالت موجب افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی و مازاد تقاضا سبب تورم
غیر مبادلهای میگردد .در این مطالعه تحت قاعده تیلور با استفاده از ابزار نرخ بهره هدف بانک مرکزی
تثبیت تورم شاخص مصرفکننده و تولید در نظر گرفته شده است که نتایج حاکی از آن است که واکنش
سیاست پولی تحت قاعده تیلور به شوکهای موردبررسی به درجه گذار نرخ ارز بستگی دارد .با افزایش
درجه گذار نرخ ارز از  165به  1642و  1622قدر مطلق نرخ بهره در واکنش به شوک بهرهوری صادرات
کاهش مییابد (جدول  .)5بهعبارتدیگر کانال نرخ ارز با گذار ناقص جذبکننده شوک بوده است و
وجود چسبندگی قیمت واردات باعث خنثی شدن بخشی از آثار اختالل ناشی از شوکهای بهرهوری
میگردد.بهعبارتدیگر بانک مرکزی در درجات باالتر چسبندگی قیمت واردات ،نیاز به تعدیل کمتری
در نرخ بهره دارد.بنابراین واکنش سیاست پولی برحسب تغییر نرخ بهره اسمی با افزایش درجه گذار نرخ
ارز کمتر خواهد بود.
نتیجهگیری
در این مطالعه بهمنظور بررسی درجه اثر درجه گذار نرخ ارز بر سیاست پولی ابتدا با اتکا به مطالعات
داخلی و خارجی و گسترش آنها برای اقتصاد ایران بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت به طراحی و
حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شد پس از بهینه یابی و لگاریتم خطی کردن معادالت
پارامترها را مقداردهی کرده و در نهایت توابع واکنش متغیرهای کالن در مواجه با شوک بهرهوری و
شوک رابطه مبادله موردبررسی و تفسیر قرار گرفت .مقایسه گشتاورهای حاصل از شبیهسازی الگو با
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گشتاورهای متغیرهای واقعی ،نشان میدهد که الگوی پژوهش توانسته است تا حد ممکن به خصوصیات
اقتصادی کشور نزدیک شود .بهطورکلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چه درجه گذار نرخ ارز
افزایش یابد اثر افزایش نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم داخلی و تورم شاخص مصرفکننده کمتر
میگردد و سیاست پولی از کانال نرخ ارز اثر کمتری بر متغیرهای اقتصاد کالن میگذارد در این حالت
شوکها نیز تاثیرکمتری بر اقتصاد دارند .یعنی کانال نرخ ارز همچون یک جذبکننده شوک عمل
میکند .نرخ ارز چه اثر کاهشدهنده یا تقویتکننده بر شوک داشته باشد ،نقش مهمی در اجرای سیاست
پولی ایفا میکند .و مسئله مهم آن است که میزان کاهش دهندگی یا تقویتکنندگی به گذار نرخ ارز
بستگی خ واهد داشت .بنابراین گذار نرخ ارز با توجه به عملکرد سیاست پولی از اهمیت زیادی برخودار
است.
از آنجاکه یکی از وظایف بانک مرکزی تثبیت تورم در کشور است ازاینرو دولت باید بر انتظارات
افزایش قیمتی شهروندان از طریق اجتناب از تغییرات ناگهانی سیاستی کار کند .و برای رسیدن به این
هدف بانک مرکزی به یک سیاست پولی دقیق توسعهیافته و تقویت ظرفیتهای نهادی خود نیاز دارد
و یکی از مسائلی که پیشنیازهای اجرای یک سیاست پولی مناسب شناخت اقتصاد کالن و شرایط
حاکم بر آن ازجمله درجه گذار نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی در برخورد با شوکهای مختلف
داخلی و خارجی است .تعیین وضعیت گذار نرخ ارز برای اقتصاد ایران که در یک محیط تورمی گام
برمیدارد و طی دهه های گذشته به خاطر ساختار متکی بر درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه دولت به
درآمدهای حاصل از صدور نفت نرخهای تورمی باالیی را تجربه کرده است امری ضروری به نظر
میرسد .در اجرای سیاستهای پولی و ارزی و دخالت بانک مرکزی در بازار در راستای تنظیم بازار و
کنترل نرخ ارز ،شناخت شرایط اقتصاد کالن ازجمله درجه گذار نرخ ارز میتواند در اثربخشی سیاستهای
پولی و ارزی نقشی کامالً مؤثر را ایفا کند.
با توجه به اینکه این مطالعه به مدلسازی اقتصاد ایران بهعنوان یک اقتصاد باز و کوچک پرداخته
است ،پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی این مدل بسط یافته تا واقعیات بیشتری از اقتصاد کشور در آن
لحاظ گردد .ازآنجاکه در رژیمهای متفاوت تورمی ،درجه گذار نرخ ارز متفاوت است پیشنهاد میشود
مطالعهای در زمینه ارزیابی سیاستهای مختلف ارزی در شرایطی که اقتصاد با درجات مختلف گذار نرخ
ارز مواجه است انجام گردد .همچنین استفاده از انواع روشهای دیگر ورود چسبندگی به مدل و نیز
تخمین پارامترهای مدل با استفاده از روشهای بیزین پیشنهاد میگردد.
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Monetary Policy and Exchange Rate Pass-Through Degree in Iran
Mashhadizadeh, F.1, Piraee, Kh2*, Akbari Moghaddam, B.3, Zare, H.4
Abstract
Investigating the effect of the exchange rate on economy and the responses of
monetary policy to shocks under incomplete exchange-rate pass-through (ERPT) is
one of the main issues in Iranian economy. The exchange rate has a significant effect
on inflation and terms of trade, and it transfers the effects of different shocks through
import prices and the consumer price index to the whole economy. The exchange rate
has an absorber or amplifier effect on shocks, playing an important role in
implementation of monetary policy. But the important thing is that the rate of
absorbing or raising depends on the exchange rate pass-through. Therefore, the
exchange rate pass-through is significant in terms of monetary policy performance.
The present study first examines the incomplete exchange rate pass-through effect on
Iran economy and its implication on monetary policy under the framework of a
Dynamic Stochastic General Equilibrium model, and then it analyzes the effect of
different degrees of pass-through under terms of trade and export productivity shocks
on Iranian economy. The results indicate that terms of trade shock leads to increase in
total product, none tradeable product and CPI inflation and it also decreases oil
product. on the other hands, export productivity shock increases total product and oil
product and decreases none tradeable product and CPI inflation. The analysis of the
effect of different degrees of an Iran economy shows that: the higher degree passthrough decreases effect of exchange rate volatility on imported inflation and CPI
inflation, and also in these conditions the effect of the monetary policy of the exchange
rate channel on economic variables is reduced. In addition, the incomplete exchange
rate pass-through will reduce the impact of shocks on the economy. In other words,
the exchange rate with incomplete pass-through absorbs some of the effects of shocks.
Keywords: incomplete exchange-rate pass-through, monetary policy, Dynamic
Stochastic General Equilibrium, terms of trade shock, export productivity shock.
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