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چکيده
نرخ ارز بهعنوان یکی از کانالهای ارتباط اقتصاد ملی باا محاط باط الملا از مها تاری
متغطرهای اقتصادی به حساب می آید .انحراف ای متغطار از مدادار تداادلی آن تدریباا در اک ار
کشورها مشاهده میشود .اما ای موضوع بهعنوان یک پدیده مزم در کشورهای در حال توسده
و از جمله ایران بسطار مشهود است .بررسی ای موضوع با تأکطد بر نرخ ارز واقدی در دوره زمانی
پس از اندالب در دستور کار مطالده حاضر میباشد .بدی منظور در قالب یک رویکرد سطستمی
و با استفاده از الگوی تدادل عمومی پویای تصااديی  )DSGEباه شابطهساازی ريتاار نارخ ارز
واقدی تدادلی در ایران در دوره  1360-1394و محاسبه مطزان انحاراف و ماهطات آن پرداتتاه
شده است .نتایج حکایت از آن دارند که طی ای مدت با توجه به ططف متنوعی از سطاستهاای
اتخاذ شده در بازار ،نرخ ارز واقدی در سه دوره به طاور محسوسای دراار انحاراف شاده اسات.
انحراف اول مربوط به سالهای اوج جنگ تا ساال  1367اسات .انحاراف دو باهصاورت نسابتا
محدود طی دوره  1374-80اتفاق ايتاده است و انحراف سو که شدیدتری نااترازی نارخ ارزی
طی دوره مورد بررسی بوده است از سال  1385آغاز و تا سالهاای آغاازی دهاه  1390اداماه
داشته و سپس از شدت آن کاسته شده است .با استناد به نتایج مطالده حاضر میتاوان انحاراف
نرخ ارز واقدی) را یکی از رالشهای مزم و تاریخی اقتصاد ایران به حساب آورد.
طبقهبندي F31, F41 :JEL
واژههاي کليدي :انحراف نرخ ارز واقدی ،الگوی  ،DSGEشبطهسازی ،اقتصاد ایران
* .مداله حاضر مستخرج از طرح تحدطداتی "بررسی و برآورد نرخ ارز واقدی تدادلی در اقتصاد ایران با هدف
یکسانسازی نرخ ارز در دوره پسا تحری )" از مجموعه طرحهای تحدطداتی صندوق حمایت از پژوهشگران و
يناوران کشور میباشد.
** .نویسنده مسئول ،شماره تماس82883901 :
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 -1مقدمه
نرخ ارز بهعنوان یکی از مه تری متغطرهای سطاستگذاری در حوزه اقتصااد کاالن
باز طی دهه های اتطر در ایران از اهمطت بسزایی برتوردار شده است .به گونهای که طی
دوره پس از اندالب بحث مدیریت نرخ ارز و جلوگطری از انحراف آن از مددار تدادلی تود
پطوسته یکی از دغدغههای سطاستگذاران بوده است .هر رند که در عم تويطق انادکی
در ای تصوص حاص شده و نوعی انحراف مزم در نرخ ارز در قالب ارزشگذاری بطش
از حد پول ملی در اقتصاد کشور در اک ر مواقع مشاهده میشود .به گونهای که مایتاوان
برتی از رالش های اقتصاد کشور طی ای مدت همچون :انحراف در قطمتهاای نسابی،
اتتالل در تراز تجاری ،نااطمطنانی در بازار ارز ناشی از احتمال جهش ناگهانی نارخ ارز)،
کاهش رقابت پذیری تولطدات ملی ،تشادید اقتصااد غطررسامی قارااق) و  . . .را باه آن
نسبت داد.
مروری بر نوسانات نرخ ارز در نزدیک باه رهاار دهاه گذشاته پاس از انداالب) در
اقتصاد ایران حکایت از اعمال ططف وسطدی از سطاستهاای ارز در کشاور دارد .ماواردی
رون :سطاست نرخ ارز ثابت در طول دوران جنگ و اعمال اولط سطاسات یکساانساازی
نرخ ارز و شکست آن در اوای دهه  ،1370بازگشت به نظا ارزی ثابت و متداقباا اعماال
نرخهای رندگانه ارزی در اواس دهه  ،1370سپس آمادهسازی بازار ارز در اواتار دهاه
 1370برای اجرای سطاست یکسانسازی نرخ ارز برای دومط باار از اوایا دهاه ،1380
حفظ ای سطاست در سایه درآمدهای قاب توجهی ارزی و تزریق مدادیر قابا توجاه ارز
به بازار و ت بطت نسبی نرخ ارز اسمی در نطمه دو دهه  ،1380آغاز بحران ارزی و شدت
یايت آن با آغاز دهه  ،1390اعمال سطاست مدیریت شدید ارزی بر اقتصاد کشور با امطد
به دستاوردهای برجا و نهایتا بحرانهای ارزی در نطمه دو سال  1396و ابتادای ساال
1397و تبدی شدن مدوله ارز به مشک اصلی اقتصاد ملی .طی ای مادت باا توجاه باه
تحوالت بازار ارز و سطاستهای متددد و بدضا متناقض اتخاذ شده در بازار ارزی کشاور و
تبدات آنها بر دیگر بخش های اقتصادی کشور همچون حوزه تجارت تاارجی ،يرضاطهای
که به ذه متبادر میگردد ياصله داشت باازار ارز کشاور از یاک نارخ تداادلی و وجاود
نوعی انحراف در نرخ ارز در اغلب مداطع زمانی است .بدی منظور الز است تصاویری از
وضدطت تدادلی نرخ ارز واقدی در شرای موجود و تصویری از انحرايات آن طی دهههاای
گذشته و رش انداز آینده آن در اتتطاار باشاد تاا بتاوان سطاسات یکساانساازی را باا
مويدطت آغاز و مدیریت نمود .ای بحث موضوع مطالده حاضر میباشد .بدی منظور پس
از مددمه حاضر در بخش دو به ادبطات موضوع و در بخش سو به طراحی مدل تداادل
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عمومی پویای تصاديی برای اقتصاد ایران پرداتته میشود .بخش رهار باه حا مادل،
کالطبراسطون پارامترهای مدل و شبطه سازی مدل اتتصاص یايته است .در بخاش پانج
نطز به نتطجهگطری و ارائه پطشنهادات سطاستی پرداتته شده است.
 -2ادبيات موضوع

 -1-2مبانی نظري تحقيق
در ارتباط با تحلط و مطالده مباحث نرخ ارز دیدگاهها و روشهای مختلفی مطارح
شده است .در یک تدسط بندی کلی میتوان ای روشها را به دو گروه سانتی پاطش از
دهه  )1970و مدرن پس از دهه  )1970تفکطاک نماود .در جادول  1باه اتتصاار باه
تشریح هر یک از ای دیدگاههای موجود در ای دو گروه پرداتته شاده اسات مزینای و
قربانی.)1394 ،
در ای مطالده از مجموع رویکردهای موجود در ادبطات موضوع در رارروب رویکرد
نرخ ارز تدادلی بنطادی  ،از الگوی تدادل عمومی پویای تصاديی  )DSGE1برای استخراج
ريتار نرخ ارز واقدی تدادلی و شبطهساازی مطازان انحاراف آن اساتفاده تواهاد شاد کاه
رویکردی جامع در ای تصوص به حساب میآید.
جدول  .1ديدگاههاي مختلف در ادبيات نرخ ارز
محوريت بحث

رويکرد

ديدگاهها
 -1ديدگاه برابری قدرت با يرض نبودن هزینه حم و ند و موانع قانونی بارای تجاارت مانناد
سنتی نرخ
تدريه ها) ،قطمت کاالهاای مشاابه در کشاورهای مختلاف در بازارهاای
ترید
ارز
رقابتی) برحسب یک پول واحد ،برابر است.

دیدگاه پولی
مدل ماندل
 -يلمطنگ)3

2

 -2ديدگاه مدل جهش
مدرن نرخ پولی) نرخ

نرخ بهره بهعنوان عام اصلی تدطط کننده هزینه پول و عام انتخاب و
نگهداری دارایی پولی ندش اساسی ایفا میکند .ای مدل به تفکطاک باه
بررسی آثار سطاستهای پولی و مالی در شرای ارزی ثابات و شاناور بار
متغطرهای اقتصادی به ویژه درآمد ملی میپردازد.
ای مدل بر عد تددی ه زمان بازارهای مختلف مبتنی است .بهعبارت
دیگر از آنجا که در اثر انبساط پولی غطرمنتظره باازار کاالهاا باه کنادی
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium
2. Mundell
3. Fleming
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جديد نرخ
ارز
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رويکرد

محوريت بحث

تددی میگردد سبب جهش نارخ ارز باه بااالتر از ساطح تداادلی تاود
ارز
1
میشود .دورنبوش .)1976 ،
مدل تراز با يرض ای که عوام اقتصادی جدای از پاول ملای تاود ،دارایایهاای
پرتفوی تارجی و از جمله ارز را در ترکطب دارایی تود نگهداری میکنناد ،نارخ
ارز در کوتاهمدت بطش از آنکه از نوسانات تاراز تجااری متاأثر گاردد باا
توجه به نوسان قطمات نسابی دارایایهاا و امکاان جانشاطنی آنهاا در
رارروب بحث انتظارات عدالیی تدطط میگردد .گطبسون.)1996 ،2
مدل پول تأکطد بر متغطرهایی که از طریق بازار پول داتلای کشاورها بار نارخ ارز
گرایان تأثطر میگذارند .رارروب ای مدل نطز از سه بازار پول ،کاال و دارایی با
يرض عد برابری نرخهای بهره )3تشکط شده است .در ایا مادل نارخ
ارز شدیدا با ساطح عرضاه نسابی پاول همبساتگی دارد هونتراکاول،4
.)1999
نرخ ارز با استفاده از یک روش سطستمی و با از سطست مدادالت ساتتاری ،نرخ
تدادلی ارز در کنار دیگر متغطرهای موجود در یک مادل تداادل عماومی ماورد
بنطادی  5مطالده قرار میگطرد آیوسطفوو و لوکویانوا.)2007 ،
نرخ ارز تأکطد بر آن بخش از متغطرهای تدطط کننده نرخ ارز که بر قطمت نسبی
تدادلی کاالهای قاب مبادله به غطرقابا مبادلاه اثرگاذار هساتند آیوساطفوو و
ريتاری 6لوکویانوا.)2007 ،

 -2-2مروري بر مطالعات انجامشده
در عرصه ملی و بط المللی ،مطالدات مختلفی در زمطناه تدطاط نارخ ارز تداادلی و
متدابال انحراف نرخ ارز انجا گريته است که در ادامه به بطاان برتای از مها تاری ایا
مطالدات پرداتته میشود.

1. Dornbusch
2. Gibson
3. Uncovered Interest Parity
4. Hoontrakul
)5. Fundamental Equilibrium Exchange Eate (FEER
6. Behavioral Equilibrium Exchange Rate
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جدول  .2مروري بر مطالعات انجامشده خارجی اخير در زمينه نرخ ارز تعادلی
نويسنده تاريخ
رديف
/گان انتشار

1

سکات 2015
و
1
نوئطرا
گریکو2015 2

3

سکات

2016

4

اواندی2016 4

5

کموناله 2017

2

5

3

منطقه

نتيجهگيري

کشورهای در ای مداله از مدوله رژی های نرخ ارز اسمی به پدیده انحراف پرداتته شده
است .نتایج نشان میدهد که رژی مطانه نرخ ارز سبب انحراف باالتر و بطشتر
در حال از دو رژی ثابت و شناور نرخ ارز میشود .يشار تور و وابستگی به صادرات
توسده نفت در رژی نرخ ارز ثابت بینظمی بطشتری در نرخ ارز ایجاد میکند.
کشورهای در ای مداله ،ارتباط بط ناترازی نرخ ارز و رشد اقتصادی با در نظر گريت
پویاییهای بدهی تارجی برای کشورهای منطده  CFAطی دوره -2011
منطده  1985بررسی شده است .با تکطه بر تکنطک  BEERو با استفاده از
 CFAتکنطکهای ه انباشتگی پان  ،برای اولط بار ناترازی نرخ ارز در ای منطده
برآورد شده است.
کشورهای به بررسی انحراف نرخ ارز و تنوع صادرات در کشورهای در حال توسده
پرداتته است .تأثطر انحراف نرخ ارز بر تنوع صادرات در کشورهای در حال
در حال توسده به شدت دارای شواهد تجربی متناقضی است .با ای حال ،در ای
توسده مداله به بررسی شرای وجود انحراف نرخ ارز و تأثطر آن بر تنوع صادراتی در
ای گروه کشورها پرداتته شده است .نتایج به دست آمده از تأثطر ای
انحراف بر سه تولطد در ک صادرات در برتی از کشورهای مورد بررسی
تبر میدهد .به طور اتذ جمهوری رک بطشتری تأثطرپذیری از ای انحراف
را داشته است ،ولی در بسطاری از کشورهای مورد بررسی تأثطر ای انحراف
بر تنوع صادراتی بسطار اندك بوده است.
کشورهای به بررسی تأثطر انحراف نرخ ارز واقدی بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب
صحرای آيریدا پرداتته است .در ای مداله انحراف نرخ ارز در مدل رشد
جنوب اقتصادی کشورهای مد نظر قرار گريته است با استفاده از تکنطک عد
صحرای قطدطت بط عوام رشد ،با استفاده از روش بطزی ارزیابی شده است .نتایج
آيریدا نشان می دهد که ايزایش مربوط به ارزش پول تدریبا اثر نارطزی بر رشد
اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است.
اتحادیه به بررسی بطماری هلندی و اثر انحراف نرخ ارز واقدی بر رشد تولطد ناتالص
داتلی در اتحادیه اروپا پرداتته است .در ای مطالده تأثطر انحراف نرخ ارز
اروپا مؤثر واقدی بر اساس عواملی از جمله سرمایه تارجی ،رشد تولطد ناتالص
داتلی در اتحادیه اروپا مطالده شده است .برای تجزیه و تحلط دادهها از
روش  Panel Dataبرای  27کشور عضو اتحادیه طی دوره 1994-2012
بهصورت ساالنه استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که نرخ ارز برای
کشورهای هسته اتحادیه اروپا در دوران پس از بحران بطشتر از حد
ارزشگذاری شده است .برای کشورهای عضو جدید ،در ک دوره مورد
بررسی نرخ ارز بطشتر از حد ارزشگذاری شده است.
1. Khalid Sekkat and Ridha Nouira
2. Carl Grekou
3. Khalid Sekkat
4. Ferdinand Owoundi
5. Mariarosaria Comunale
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جدول  .3مروري بر برخی مطالعات انجامشده داخلی در ارتباط با نرخ ارز تعادلی

نويسنده  /سال
رديف
گان انتشار

1

شهابی و 1392
همکاران

2

اصغرپور و 1393
همکاران

3

مزینی و 1394
قربانی

4

جدفری 1395

نتيجهگيري
در مطالده تود به شناسایی عوم مؤثر بر نرخ ارز مؤثر واقدی با استفاده از
یک رویکرد همجمدی یوهانسون و جوسطلطوس پرداتتهاند .هدف از مطالده
آنها شناسایی عوام تأثطرگذار بر نرخ ارز مؤثر واقدی در اقتصاد ایران در
سالهای  1368-1389است .آنها در مطالده تود به بررسی وجود رابطه
بلندمدت مطان نرخ ارز واقدی و عوام بنطادی اقتصادی از جمله رشد تولطد
ناتالص داتلی ،شراط تجاری و تمای اجتماعی به مصرف پرداتتهاند.
یايتههای پژوهش آنها نشان میدهد که در بلندمت ايزایش در تمای
اجتماعی به مصرف ،ايزایش رشد تولطد ناتالص داتلی و تغططر شرای
تجاری به بروز تغططرات قاب توجهی در نرخ ارز واقدی و ارزش پول ملی
منجر میشود.
در مطالده تود به شناسایی عوام تاثطرگذار بر نرخ ارز مؤثر با استفاده از
رگرسطون يازی پرداتتهاند .رویکرد آنها با توجه به استفاده از رگرسطون
يازی بازهای ،از نوآوری تاصی برتودار بوده و ضرایب برآورد شده در ای
رویکرد ،در ياصله اطمطنان مشخصی به شک بازه ارائه میشوند که ای امر
مطالده آنها را از مطالدات دیگران ،متمایز میکند .در ای راستا آنها از رشد،
مخارج دولت ،سطاستهای تجاری ،قطمت هر بشکه نفت و اسکناس و
مسکوك در دست مرد بهعنوان عوام تأثطرگذار بر نرخ ارز مؤثر نامبردهاند.
یايتههای مطالده آنها نشان میدهد که تغططرات مخارج دولت و نرخ رشد
بهرهور ی با نرخ ارز مؤثر رابطه مستدط و تغططرات قطمت هر بشکه نفت،
حج اسکناس و مسکوك در دست مرد و سطاستهای تجاری با نرخ ارز
مؤثر رابطه مبهمی دارد.
به بررسی پدیده ناترازی نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه  1380دوره
یکسانسازی دو نرخ ارز) که سطاست ت بطت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال
شد ،پرداتتهاند .بدی منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره -1380:4
 ،1368:1برآورد و با استفاده از الگوریت برایدون نرخ ارز تدادلی برای دوره
 1381:1 -1390:4شبطه سازی شده است .نتایج ،حکایت از وجود پدیده
ناترازی اسمی نرخ ارز بهصورت اضايه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد.
بهگونهای که در برتی موارد به  95درصد نرخ ارز موجود) بالغ شده است.
ای نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تدادلی را یادآوری میکند.
جدای از بحث يوق نتایج مطالده حکایت از آن دارد که مه تری عام
تدطط کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قطمتهاست و
بدد از آن بطشتری سه را بهترتطب درآمد ملی و حج پول دارند.
در ای مداله ،رابطه تدادلی نرخ ارز واقدی بر حسب دالر آمریکا با استفاده از
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نويسنده  /سال
رديف
گان انتشار

5

نتيجهگيري

رویکرد ريتاری نرخ ارز تدادلی طی سالهای  1338-91بر حسب بنطانهای
صمطمی و
اصلی آن شام  :تالص دارائیهای تارجی ،باز بودن تجاری ،رابطه مبادله و
قبادی
بهرهوری با استفاده از تکنطک ه انباشتگی جوهانس بررسی میشود .نتایج
برآورد متناظر با الگوی نظری و همسو با مطالدات پطشط میباشد .ضریب
تصحطح تطا به مطزان  0/51و مدنیدار میباشد .مدایسه روند نرخ ارز
تدادلی حاص از برآورد و نرخ ارز مؤثر واقدی نشان میدهد که از ابتدای
دوره تا سال  ،1370همواره نرخ ارز واقدی کمتر از نرخ ارز تدادلی بوده است
به عبارتی طی ای سالها با پدیده ک ارزشگذاری نرخ ارز مواجه بوده ای .
پس از سال  ،1370از شکاف بط دو نرخ کاسته شده و حتی در برتی
سالها  ،نرخ ارز واقدی از نرخ ارز تدادلی پطشی گريته که نمود اضايه
ارزشگذاری نرخ ارز میباشد .نکته م بت ای دوره کاهش شکاف بط ای
دو نرخ است .به عبارتی نرخ ارز مؤثر واقدی به مددار تدادلیاش نزدیک شده
است.
اکبری  1395به محاسبه نرخها ی ارز مؤثر اسمی و واقدی در اقتصاد ایران پرداتته است.
هدف ای مداله ،محاسبه نرخ ارز مؤثر واقدی مبتنی بر رویکرد صندوق
بط المللی پول است .در ای مداله ،نرخ ارز مؤثر اسمی و واقدی در ایران بر
اساس دادههای سالهای  1387-1393و بر مبنای سال پایه  1390با
استفاده از نرخ ارز بازار رسمی و بازار آزاد محاسبه شده است .یايتههای ای
مطالده نشان میدهد نرخ ارز مؤثر اسمی و واقدی در سالهای -1393
 1391تضدطف شده است .با توجه به تضدطف ارزش واقدی ریال در برابر
مطانگط وزنی ارزش پول شرکای اصلی تجاری و در نتطجه قدرت رقابت
پذیری ایران در برابر کشورهای یاد شده در مدایسه با سال پایه تغططر
رندانی نداشته است.

با بررسی مطالدات انجا شده ،مای تاوان وجاه تماایز مطالداه حاضار را نسابت باه
مطالدات انجا شده بدی شرح برشمرد که :در بطشتر مطالدات به بررسای ريتاار نارخ ارز
تدادلی حدطدی و عوام مؤثر بر آن پرداتتهاناد ،ولای در پاژوهش حاضار باا رویکاردی
سطستمی عالوه بر اثر عوام تدطط کنناده نارخ ارز تداادلی ،مطازان انحاراف نارخ ارز در
اقتصاد ایران نطز برآورد تواهد شد ،ضم ای که در تدطاط انحاراف نارخ ارز در اقتصااد
ایران از الگوی تدادل عمومی پویای تصااديی  )DSGEاساتفاده مایشاودکه رویکاردی
جامع در ای تصوص میباشد ،ررا که مجموعهای از بخشهای اقتصادی در مدل لحاظ
میشوند .انتظار می رود نتایج ای مطالده از منظر کاربردی) با توجه به مناقشات موجود
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در زمطنه شناساایی نارخ ارز تداادلی در اقتصااد ایاران ،اطالعاات مفطادی را در اتتطاار
سطاستگذاران قرار دهد .ضم ای که مدل طراحی شده در مداله و شابطهساازی انجاا
شده با استفاده از مدل  DSGEدر حاوزه نارخ ارز تدریباا در کشاور مسابوق باه ساابده
نمیباشد.
 -3طراحی مدل تعادل عمومی پوياي تصادفی براي اقتصاد ايران با لحاظ
چسبندگیهاي اسمی
1
رارروب اصلی مدل  DSGEای تحدطاق باا اساتفاده از مدااالت ایرلناد ،)1997
5
دیب و پاانئوف ،)2001 2والاش ،)2003 3لاداك و ساط  ،)2004 4يرنانادز و روبطاو
 ،)2006مدینا و سوتو ،)2006 6شاهمرادی و ابراهطمی  )1389و متوسلی و همکااران
 )1389تدوی شده است .ای مدل ،رارروب تحلطلی مدلهای تداادل عماومی پویاای
تصاديی را با توجه به تصوصطات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت تبطط ماینمایاد.
مه تری يرضها در ساتت ای مدل عبارتاند از:
 -1از آموزههای کطنزی های جدید یدنی يضای رقابت انحصاری و وجود
رسبندگیهای اسمی برای ایجاد بستر اصلی مدل استفاده شده است.
 -2با وجود آنکه در بطشتر مدلهای  DSGEکطنزی های جدید ،دولت حضور مؤثری
ندارد و اصوال ای مدلها برای تحلط سطاستهای پولی گسترش یايتهاند ،ولی در
تحدطق حاضر ،به دلط ندش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران ،دولت وارد مدل شده است.
 -3ه رنط بنا به واقدطات اقتصاد ایران ،رون بانک مرکزی از استدالل رندانی از دولت
برتوردار نطست ،بر تالف مدلهای مدمول  DSGEکطنزی های جدید که یک مدا مستد
و حاک بر سطاستهای پولی در نظر میگطرند ،در مدل حاضر دولت -مدا پولی ،یک
کارگزار واحد تدریف شده است.
 -4ک تولطد و مصرف کشور متشک از کاالهای واسطه ،نهایی و نفت است.

1. Ireland
2. Dib and Phaneuf
3. Walsh
4. Leduc and Sill
5. Fernandez and Rubio-Ramirez
6. Medina and Soto
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 -5تولطدکننده نهایی در اقتصاد مانند یک جمعگر عم میکند.1
 -6تانوارها صاحبان بنگاهها هستند.
 -7نطروی کار و سرمایه در سطح بط المللی غطرمتحركاند.
 -8کاالهای تولطد و مصرفشده در اقتصاد ،جزئی از کاالهای نرمال میباشند.
با در نظر گريت يروض يوق مدل از رهار بخش تانوارها ،بنگااههاا ،دولات -مداا
پولی و بخش تارجی تشکط شده است و در بخش تولطد بنگاهها) ،سه بخش بنگاههای
تولطدکننده کاالهای واسطه ،بنگاه تولطدکننده کاالی نهاایی و بخاش نفات حضاور دارد.
پارادای مورد استفاده در يرآیند ساتت الگو ،به دلطلی ویژگیهایی همچون رقابت ناقص،
عد تدارن اطالعات ،در نظر گريت بحث انتظارات و رسبندگیها که باه دنطاای واقدای
نزدیکتر است ،پارادای کطنزی های جدید است ،بهطوریکه بتواند ساتتار اقتصاد نفتای
ایران را تببط کند.

الف( خانوارها
در اقتصاد تانوار ،نماینده ای زندگی می کند که عمری نامحدود دارد .تانوار نماینده
از مصرف کاالها و نگهداری ماندههای حدطدی پول ،مطلوبطت کسب مایکناد و باهدلطا
کار کردن ،از مطلوبطت تانوار کاسته میشود ،لذا با توجه به شک تبدی تاابع مطلوبطات،
ارزش حال مطلوبطت هایی که ای تانوار در طول حطات تود بهدست میآورد ،باه شاک
زیر تواهد بود:

l1jt 
m jt


)1
(E0  log(c jt  hc jt 1)   log
)  t 

p
1


t


t 0 

m jt
مانده واقدی پاول
 E0بطانگر عملگر اپراتور) انتظارات c jt ،مصرف تانوارها،
pt
t





 p tسطح عمومی قطمتها است) و  l jtمجموع نطروی کار عرضه شاده از ساوی تاانوار
نماینااده در يراینااد تولطااد کاالهااا ماایباشااد 0    1 .عاما تنزیا  h ،پااارامتری کااه
نشاندهنده عکس کشش جانشطنی بط زمانی مصارف ( 0) ،عکاس کشاش عرضاه
نطروی کار ،کشش تداضای پول  ،ضریب وزنی يراغت در تابع مطلوبطات و  tبرابار
است با شوك عرضه نطروی کار که از رابطه  )2تبدطت میکند.
 .1منظور از ريتار جمعگر ای است که تو لطدکننده کاالی نهایی با ترکطب تدداد زیادی از کاالهای واسطه ،یک
سبد کاالی نهایی را مانند یک کاالی مرکب در اتتطار مصرفکنندگان قرار میدهد.
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log t     log t 1  ,t  ,t ~ N(01
),

)2
تابع مطلوبطت انتخاب شده ،یک رابطه جانشطنی بط مصرف و اوقات يراغت را بطان
میکند ،ه رنط تصریح ای نوع تابع مطلوبطت جهت همگرا شادن اقتصااد باه سامت
مسطر رشد متوازن ضروری است.
از سویی ت بودجه تانوار از رابطه زیر به دست میآید:
 w jt l jt  (rt u jt   t 1a[u jt ]) k jt 1

)3

jt

b jt 1

 Tt  Ft

pt
b jt
pt



m jt
pt

 R t 1

c jt  x jt 
m jt 1
pt



 1wبطانگر نرخ دستمزد حدطدی 2 rt ،قطمات واقدای اجااره سارمایه نارخ ساود
3

4 1

بانکی) u jt 0،شدت استفاده از سرمایه  t a[u jt ] ،هزیناه هاای يطزیکای اساتفاده از
سرمایه 5  t ،بطانگر شوك تکنولوژی سارمایه کاه باهصاورت لحظاهای اتفااق مایايتاد.
6
ه رنط تانوار مددار  b jtاز اوراق قرضه دولتای را باا نارخ ساود ناتاالص اسامی R t
نگهداری میکند 7 Tt .هزینه انتدال و  8 Ftسود بنگاهها در اقتصااد مایباشاد .باهيارض
 a[1]  0,a , a 0میباشد .ه رنط تانوار نماینده دوره  tرا با  M t 1ریاال یاا هار
واحد پولی دیگر) شروع می کند که از يدالطت اقتصادی دوره قب به جا مانده اسات و k t
واحد سرمایه در اتتطار دارد.
طی دوره  tتانوارها اقدا به عرضه عوام تولطد ،یدنی کار و سرمایه باه بنگااههاای
تولطدکننده کاالهای واسطه می کنند .تانوار از مح عرضه نطروی کاار و سارمایه تاود،
عایدی به دست میآورد و به دولت ،مالطات پرداتت میکند .تانوار منابع تاود را صارف
ترید محصول تولطدی بنگاه تولطدکننده کاالی نهایی و بخشای از آن را سارمایه گاذاری
کرده و استهالك موجودی سرمایه اقتصاد به شطوه زیر تغططر میکند:

1. The real wage
2. The real rental price of capital
3. The intensity of use of capital
4. The physical cost of use of capital in resource terms
5. An investment specific technological shock to be described momentarily

 .6در ای بخش ،از اوراق مشارکت به عنوان اوراق قرضه دولتی استفاده شده است.
7. lump-sum transfer
8. The profits of the firms in the economy
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)4

]) x jt

x jt
x jt 1

[k jt  (1  )k jt 1   t (1  S

 1 نرخ استهالك سرمایه x jt ،سرمایه گذاری تصوصی و ] 2 S[0تابع هزینه تنظط
شده است؛ به طوری کاه  S[x ]  0,S[x ]  0, S[0] 0جاایی کاه   xنارخ رشاد
سرمایهگذاری در طول مسطر رشد تدادلی می باشد .شوك تکنولوژیک سرمایه گذاری نطاز
از یک رابطه  AR)1پطروی میکند .ضم ای که تانوار ارزش حال مطلوبطتهاای تاود
را در طول زمان رابطه  )1با توجه به محادودیتهاای موجاود روابا  3و  )4حاداک ر
کند .برای حداک ر کردن تابع مطلوبطت تانوار ،از تابع الگرانژ استفاده شده است.

ب) بنگاه توليدکننده کاالي نهايی

3

ناقص همدیگر بوده و کشش جانشطنی ثابات 

کاالهای واسطه ،متمایز و جانشط
بط آنها برقرار است .تولطدکننده کاالی نهایی ،آنها را بر اساس یک جمدگار دیکساطت -
استطگلطتز که به شک ذی تدریاف مایشاود ،ترکطاب مای کناد متوسالی و همکااران
 ،)1389شاااهمرادی و ابراهطماای  ،)1389مشااطری و همکاااران  )1390و بهراماای و
قریشی :))1390
)5

1
1

y di ) 
0 it
1

 (

ydt

تولطدکننده نهایی ،تابع تولطد يوق را بر اساس قطد زیر حداک ر تواهد کرد:
)6

1

max p t ydt   pit yit di
0

yit

که در قطد يوق  p tبرابر قطمت کاالی نهایی و  pitبرابر باا قطمات کااالی واساطهای
میباشد.

پ) بنگاههاي توليدکننده کاالهاي واسطه
اقتصاد از زنجطره ای از بنگاههای رقابت انحصااری در بخاش تولطدکنناده کاالهاای
واسطه تشکط شده است که هر یک از بنگاهها ،کاالیی متمایز تولطاد مای کنناد کاه در
نهایت ،پس از ترکطب توس بنگاه تولطدکننده ،کاالی نهایی توسا تانوارهاا تریاداری
میشود.
1. The depreciation rate
2. An adjustment cost function
3. Constant elasticity of substitution.
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در بخش کاالهای واسطه ،بنگاه i ،واحد از کاال را بهصورت رابطه  )7تولطد میکناد
يرناندز و روبطو:)2006 ،
 (01
),

)7

yit  At kit1(litd )1  z t

بنگاهlitd ،

بنگاه و A t

مددار نطروی کار اجاره ای توس
 k it 1سرمایه اجاره ای توس
یک شوك بهره وری مشترك در مطان تما بنگاهها است که بهصاورت بارونزا )AR)1
وارد مدل تواهد شد و تابع تولطاد از ناوع کااب  -داگاالس باا باازده ثابات باه مدطااس
می باشد .ضم ای که در بازار رقابت انحصاری ،با توجه به ای که ورود و تروج بنگااههاا
آزاد میباشد ،سود تالص تولطدکنندگان در بلندمدت برابر صفر تواهد بود.
تولطدکننده کاالهای واسطهای به ح مدل در دو مرحله تواهد پرداتت .در مرحله
اول ،قطماات نطااروی کااار )  (w tو ساارمایه )  ) (rtداده شااده اساات .بنگاااه تولطدکننااده
کاالهای واسطه به دنبال حداق کردن هزینه نهایی برای نطروی کاار و سارمایه در باازار
رقابت انحصاری میباشد .در نتطجه داری :
min w t litd  rt k it 1

)8

litd ,kit 1

بنگاه به دنبال حداق کردن هزینههای تود با توجه به منحنای عرضاه تاود مای
باشد .بر اساس مطالب بطانشده رابطه منحنی عرضه بنگاه تولطدکننده کااالی واساطهای
نطز به شرح زیر میباشد:
)9


A k  (ld )1  z t
if
A t k it1(litd )1  z t 
yit   t it 1 it

0 otherwise





شرای مرتبه اول برای بهطنهکردن رابطه يوق به شرح زیر میباشد:
)10
که در رابطه يوق  برابر با ضریب الگرانژ میباشد:
)11
هزینه واقدی نطز به شرح رابطه  12میباشد.

w t  (1  )A t k it1(litd ) 

1 d 1
rt  A t k it
) 1 (lit

 wt d
lit
1   rt

k it 1 
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w t litd
1 

)12

w t litd 

or :
1
(
)w t litd
1 

با توجه به اینکه بنگاه تولطدکننده کااالی واساطهای دارای باازده ثابات نسابت باه
مدطاس میباشد ،در نتطجه در ای مرحله هزینه نهایی تولطد  mc tبا تنظط سطح نطاروی
کار و سرمایه از مدادله  )13قاب محاسبه است:
)13

 w t d  d 1
 wt  d
( A t k it1(litd )1  A t
) lit ) (lit
(  At
) lit  1
1   rr
1   rr

که در آن  litdبه شرح زیر تدریف میشود:

 w t 
(
)
1   rr
d
lit 
At

)14

در مرحله دو  ،تولطدکننده کاالی واسطهای به انتخاب قطمتی که منجر به حاداک ر
شدن سود تود میشود ،میپردازد .برای ای کار همان رویاهای کاه بارای تاانوار بطاان
گردید ،استفاده تواهد شد .به طاوری کاه در هار دوره کساری از  1  pقطمات بنگااه
تولطدکننده را تغططر تواهد داد .بدطه بنگاهها می توانند شاتص قطمات تاود را باا تاور
 [01میباشاد .زماانی کاه  0
گذشته تددی کنند .پارامتر تددی کننده نطز برابر ] ,
هطچ تددیلی وجود ندارد و زمانی که   1تددیالت به طور کام صاورت مایگطارد .در
نتطجه تولطدکننده کاالی واسطهای در مرحله دو باه دنباال حاداک ر کاردن تاابع زیار
میباشد:
pit
}  mc t  ) yit 
p t 



0

s 1

)15

to :
pit  d
) yit 
p t 

ت) بخش نفت



max E t  (p ){( t s 1
pit

subject


yit   ( t s 1
s 1

در ای مطالده ،تولطد نفات از طریاق بنگااههاای تولطادی و بار اسااس رابطاه )7
مدلسازی ،و درآمدهای حاص از صادرات نفت به شک تابدی از سرمایهگذاری و نطروی
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کار لحاظ شده است .علت ای امر نطز به مشک اقتصاد ایران در سالهاای اتطار و عاد
سرمایهگذاری مناسب در زمطنه نفت و کاهش ظريطت تولطد نفت مربوط مایشاود .آماار
مربوط به سرمایهگذاری بخش نفت از ترازنامه هطدروکربوری اتذ شده است.
log ort  0  1 logk  2 logl or
0  (1  or )or

)16

ای درآمد که مدموال به دالر برای کشور حاص مطشود ،بر اساس نرخ ارز باه ریاال
تبدی مطشود .تما درآمد حاص از صادرات نفت در بسطاری از کشورهای تولطدکننده و
صادرکننده نفت به دولت اتتصاص مییابد که ایران نطز از جمله ای کشورها است.

ث) دولت -مقام پولی
در ای مدل ،يرض بر ای است که دولت -مدا پولی ،کاارگزاری واحاد در اقتصااد
است که با توجاه باه درجاه پاایط اساتدالل باناک مرکازی در بساطاری از کشاورهای
نفت تطز ،رنط يرضی دور از ذه نطست .لذا برای تبطاط ريتاار دولات ،از رابطاه زیار
استفاده تواهد شد يرناندز و روبطو:)2006 ،
1 R

)17

) exp(M t


 yd


 dt

Rt
R t 1  R   t    y t 1  y  
(
() ( ) 
) 
R
R


d

 y








از طرف دیگر ،بنا به واقدطات آشکار شده کشورهای نفتطکه تبدی دالرهای حاصا
از درآمدهای نفتی به پول داتلی به نارار ارتباطی اجتناب ناپذیر بط نوسانات حج پول
و نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد میکند.
نرخ رشد ناتالص پول در دوره  tبهصورت زیر تدریف میشود:
)18

Mt
M t 1



برای نرخ رشد ناتالص پول ،قاعده زیر در نظر گريته مای شاود .باه عباارت دیگار،
عالوه بر تغططراتی که در اثر تصامطمات مساتد مداا پاولی در نارخ رشاد پاول ایجااد
می شود ،شوكهای وارد شده بر درآمدهای نفتی نطز نرخ رشد پاول را تحات تاأثطر قارار
میدهند.
)19
t  t 1  (1   )  or or  
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),
   (11و  شوك عرضه پول بوده که از نظر سریالی مساتد باوده و دارای
توزیع نرمال با مطانگط صفر و انحراف مدطار  است .در صورتی کاه  orصافر باشاد،
سطاست پولی کامال برونزا و تنها بر اساس تصمطمات بانک مرکزی و مستد از نوساانات

درآمدهای نفتی اعمال تواهد شد .ه رنط

M t M t 1

با جایگذاری
Pt
Pt

از رابطاه ،)17

شرای تسویه بازار محدودیت منابع ک  )1بشک زیر میشود:
)20
ct  x t  w t ldt  (rt u t  t 1a[u t ]) k t 1 Ft

ج) بخش خارجی
ج )1-بنگاههاي واردکننده
در بخش واردات تدداد زیادی بنگاه وجود دارد که کاالهاای همگا را از بازارهاای
تارجی تریداری میکنند .در ای مداله ک کاالهای وارداتی باه دو گاروه دساتهبنادی
میشود :کاالهای وارداتی مصريی و کاالهای وارداتی سرمایهای و نهاادهای .در هار گاروه
تدداد زیادی از بنگاههای واردکننده با اندیس  ) jوجود دارد .هر بنگاه  jکاالهای همگ
را از بازارهای جهانی با قطمت  Pt*, jتریداری نموده و آنها را به کاالهاای وارداتای نهاایی
تبدی و سپس آنها را در بازار داتلی به تانوارها و بنگاهها میيروشد.
m
1 t c






)21

1
 1
j,m
mc

1

m


t
t
 0 t


 

جاییکه    C,Iکه در آن  Cو  Iبه ترتطب کاالهاای وارداتای مصاريی و وارداتای
c
  mشوك ماارك آ قطمات کاالهاای مصاريی وارداتای
واسطهای و سرمایهای است و t
است و بهصورت لگاریت – تطی بهصورت زیر تدریف میشود:

)22

) ~ N(0, 2m
c

mc

ut

,

mc

m

 m t c1  u t

mc

t

هدف ای بنگاهها به حداک ر رساندن سود است .پس از ح شرای مرتبه اول ،تابع
تداضایی که هرکدا از واردکننده  jبا آن مواجه میشود ،بهصورت مدادله  )23میباشد.
m

)23

m
t

1 t c

j,m
 P c   mc
 t
 tj,m   t
m
c
 Pt 

1. Aggregate Resource Constraint
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j,mc

که در آن  Ptmcشاتص ک قطمت کاالی وارداتی،

 Ptقطمت کاالی وارداتای j

ا بر حسب پول داتلی و برابر با  EX t .Pt*, jاست .به عالوه  Ptj,mcقطمت کالی وارداتای
بر حسب دالر و  EXtنرخ ارز اسمی در بازار است .باا جاایگزینی  )23در  )22شااتص
قطمت واردات به دست میآید ،یدنی:
mc

1   t

1
m
m
j,m
Pt c    Pt c  t d j 
0






)24



برای مدلسازی تددی قطمت کاالهاای وارداتای باه تبدطات از مطالداات ادلفساون
 )2007و مناسی لی  )2005از روش کالوو  )1983استفاده میشود .بدی صورت کاه
در هر دوره ،تنها  ) 1  mدرصد از بنگاههای واردکنناده يرصات پطادا مایکنناد تاا
C

بهصورت بهطنه قطمتهای تود را تدطط کنند و مابدی بنگااههاا

C

 mدرصاد) قطمات

کاالهای وارداتی تود را بر اساس يرمول شاتصبندی زیر تددی میکنند:
j,mc

)25

Pt

mc

که در آن

Pt

m

Pt 1c



m
t c

 mc

j,m
m
Pt 1 c   t c 



نرخ تو بر اساس شااتص قطمات واردات اسات .ضاریب

شاتصبندی قطمت واردات بط صفر و یک است .بنگاههایی کاه يرصات تدادی قطمات
برای آنها پطش می آید ،برای تدطط قطمت بهطنه تود ،ارزش حال جریان ساود انتظااری
آتی تود را حداک ر میکنند .هر بنگاه  jيرض میشود که قطمات  Ptj,mcرا باه گوناهای
تدطط کند که ارزش حال جریان سود انتظاری آتی زیر حداک ر شود ،یدنی:
 k

mc P j,mc
mc  j,mc
t
c
  m

mc
t s 1
t k ct k
mc
 s1

P
t k







 t k
t

k







Max E  mc
k 0

)26

j,mc t

Pt

s.t.



 mc
ct k

 1 mc
t k

j,mc    mc
 k

mc Pt
j,m
m
  t k
c t  kc  
t cs1
m
 s1
Pt ck 
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که در آن هزینه نهایی بنگاه های واردکننده کاالهای مصريی برای هار  k 0برابار
است با:
EX t  k .(1  ttrf )Pt* k

)27

m

Pt ck

m

mc t ck 

یدنی هزینه نهایی بر حسب قطمتهای حدطدی برابر است باا هزیناه نهاایی اسامی
تدسط بر شاتص قطمت کاالهای وارداتی بر حسب قطمتهای داتلای .نارخ تدرياه نطاز
 (trfبرونزا و ) AR(1میباشد:
) t
) ~ N(0, 2trf
)28

u ttrf

,

trf
trf
trf
t  trf t 1  u t

ج )2-رابطه نرخ ارز واقعی
طبق تدریف رابطه نرخ ارز واقدی را میتوان بهصورت زیر برحسب لگاریت -تطای)
نوشت:
ˆ  EX
ˆ  Pˆ *  Pˆ c
)29
RER
t
t
t
t
رابطه يوق را می توان بر حسب نرخ تور بهصورت زیر نوشت که در آن  EX tنارخ
ارز اسمی است:
)30

ˆ  EX
ˆ  ˆ *  ˆ c  RER
ˆ
RER
t
t
t
t
t 1

ج )3-بنگاههاي صادرکننده
بنگاههای صادرکننده ،کاالها را از بنگاههاای تولطادی داتلای تریاداری و آن را در
بازارهای جهانی میيروشند .تابع تداضا برای صادرات ایاران را مایتاوان باهصاورت زیار
نوشت:
*

)31

c*t

 Pe 
xt   t 
 P* 
 t 

که * کشاش جانشاطنی باط کاالهاای تولطادی داتلای و کاالهاای وارداتای در
بازارهای جهانی است Pt* ،شاتص قطمات  CPIجهاانی Pte ،شااتص قطمات کاالهاای
صادراتی ایران در بازارهای جهانی بر حسب دالر) و  c*tسطح ک مصرف جهان است .از
آنجایی که اقتصاد ایران در مدایسه با جهان تطلی کورک است ،لذا اقتصاد جهان نسبت
به اقتصاد ایران بسته محسوب می شود زیرا صادرات ایران ساه نسابتا ناارطزی از کا
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سطح مصرف دنطا را تشکط میدهد .بنابرای  ،در مدادله  )31به جای  c*tمیتوان تولطد
ناتالص داتلی دنطا  y*tرا جایگزی کرد.
*

)32

y*t

 Pe 
xt   t 
 P* 
 t 

به عالوه ،يرض می شود که در بازار صادرات قانون قطمات واحاد برقارار اسات زیارا
سه صادرات ایران در تولطد جهانی تطلی نارطز بوده و لذا کاالهاای صاادراتی ایاران در
بازارهای جهانی گطرنده قطمت است .بنابرای  ،هرگونه ايزایش در نرخ ارز و قطمت جهانی
با قطمت محصوالت صادراتی ایران بر حسب پول داتلی ،رابطه یک باه یاک باهصاورت
زیر) دارد که در آن  EX tنرخ ارز اسمی و  Ptdقطمت کاالهای تولطد دات است.
)33

Ptd
EX t

Pte 

 -4حل مدل تعادل عمومی پوياي تصادفی ()DSGE
مدل به دست آمده ،یک سطست پویای تصاديی است که برای تحلط نطازمند حا
است .روشهای متفاوتی برای ح ای قبط مدلها در ادبطات مربوطه بطان شاده اسات.
بالنچارد و کان بر مبنای تجزیه جاردن روشای را بارای حا مادلهاای تطای شاام
انتظارات عدالیی بطان کردهاناد .پاس از بالنچاارد و کاان ،مطالداات بساطاری باه طارح
روشهای مختلف برای ح ای گونه مادل هاا اتتصااص یايتاه اسات .اساتفاده از روش
ضرایب نامدط  ،به پطروی از الگوی مطرح شده از سوی اوهلطگ ،از عمده روشهایی است
که در راستای سادگی ح مدل های تدادل عمومی تصاديی پویا استفاده مایشاود؛ رارا
که حصول به سطست تدادلی مدادالت لگاریت تطی از یک سطست  ،مدادالتی غطرتطای
را سبب میشود که در آن ،متغطرها بهصورت انحراف لگاریتمی تاود ،از مداادیر باثباات
شان در مدل ظاهر میشوند بهرامی و اصالنی.)1390 ،
برای ح مدل ،ابتادا کاارگزاران اقتصاادی یدنای تانوارهاا و بنگااههاا ،اقادا باه
بهطنه یابی میکنند و بازارها اع از بازار کاال ،کار و پول) تسویه میشوند .در نهایت ،ایا
اجزا به شکلی از سطست غطرتطی مدادالت دیفرانسط انتظاری ،منتهی می شوند .رنط
سطستمی بهصورت مستدط قابلطات تحلطا تجربای را نادارد؛ ولای باا انجاا تبادیالتی
می توان آنها را به سطست های قاب کاربرد تجربی تبدی کارد شااهمرادی و ابراهطمای،
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 .)1389برای ای تبدی  ،باید با استفاده از تدریب تطلاور 1سطسات غطرتطای را تدریاب
تطی زد .در مرحله بدد ،ابتدا اجزایی از داده ها که در مدل حضور ندارند ،تا حد امکان از
آنها تارج می شود و سپس با استفاده از يطلتر هودریک-پرسکات ،2جاز روناد از دادههاا
جدا می شود و تحلط ها بر روی جز ادواری صورت می گطرد .سپس با استفاده از تکنطک
کالطبراسطون ،مدل ارائه شده مورد بررسی تجربی قرار میگطرد.
 -1-4کاليبراسيون پارامترهاي مدل DSGE

برای محاسبه لگاریت تطی متغطرها انحراف از وضدطت پایدار متغطرها) با اساتفاده
از يطلتر هدریک-پرسکات  )HPبا  ،λ=677اجزای سطک لگاریت دادهها اساتخراج شاده
است .قب از تخمط پارامترهای مدل الز است پارامترها و شاتصهایی کاه باهصاورت
سهمی بوده یا نطازی به برآورد ندارند را کاالطبره کارد .ایا پارامترهاا از طریاق مداادیر
وضدطت پایدار متغطرها به دست میآیند و مطانگط دادههاای ایا نسابتهاا باهعناوان
مدادیر وضدطت پایدار آنها در نظر گريته میشود .پارامترهاای شارای پایادار در جادول
 )4گزارش شده است .الز به توضطح است که پاس از بازنویسای پارامترهاا بار حساب
متغطرهای درونزا ،مدادیر تدادل پایدار متغطرها جایگذاری شده و به ای ترتطاب ،مدادار
عددی پارامترها با استفاده از دادههای واقدی محاسبه میشود.
جدول  .4پارامترهاي شرايط پايدار
رديف

پارامتر

مقدار

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نرخ استهالك سرمایه بخش تصوصی
نسبت مصرف به تولطد ناتالص داتلی
نسبت ک سرمایهگذاری تصوصی و دولتی) به تولطد
نسبت مخارج مصريی دولت به تولطد
نسبت ک واردات به تولطد
نسبت صادرات غطر نفتی به تولطد
نسبت صادرات نفتی به تولطد
نسبت مخارج جاری به ک مخارج دولت
نسبت مخارج عمرانی به ک مخارج دولت

0/014
0/51
0/31
0/11
0/24
0/07
0/18
0/7
0/25
1. Taylor Approximation
2. Hodrick- Prescott Filter
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پس از لگاریت تطی سازی مدل ،باه طاور مدماول دو ناوع راهکاار بارای تدطاط
پارامترهای مدلهای تدادل عمومی پویای تصااديی وجاود دارد .راهکاار اول اساتفاده از
تکنطک کالطبراسطون مدداردهی) تماا پارامترهاای مادل اسات .کالطبراساطون یکای از
مه تری مراح ارزیابی تجربی مدلهای تدادل عمومی پویای تصاديی در هر دو مکتاب
ادوار تجااری حدطداای و کطناازی هاای جدیااد اساات کااه بطشاتر مبتناای باار مدااداردهی
پارامترهای الگو بر اساس مطالدات موجود در موضوع است .روش دو استفاده از ترکطبی
از کالطبراسطون و برآورد برتی از پارامترهای مدل است که با اساتفاده از تکنطاک بطازی
تخمط زده میشوند .در ای مطالده از روش کالطبراسطون پارامترها بارای تحلطا مادل
استفاده شده است؛ به ای مدنا که پارامترهای الگو به گونهای مدداردهی مایشاوند کاه
باالتری تطابق مطان آمارهای واقدی و شبطهسازیهای صورت گريته توس مدل حاصا
شود .آمارهای مورد استفاده ،دادههای سری زماانی  1360-1394مایباشاند کاه روناد
زدایی شده و مدادیر تدادل پایدار آنها محاسبه شده است.
الز به ذکر است که در مدريی پارامترهای الگو توجه به یک سری نکاات ضاروری
است .مدادیر مربوط به پارامترها باید به گونهای مشخص شود کاه ناه تنهاا در مداادالت
مرتبه اول مربوط به حداک رسازی ريتار عوام اقتصاادی صادق کناد ،بلکاه باا مداادیر
مربوط به متغطرهای الگو در شرای تدادل پایدار نطز سازگار باشد .با توجه به توضاطحات
يوق ،مدادیر عددی پارامترهای کالطبرهشده بهصورت يصلی در جدول  )5تالصاه شاده
است ،از مدادیر پارامترها در مدداردهی پارامترهای الگو در هنگا تحلطا الگاوی تداادل
عمومی پویای تصاديی استفاده میشود .الز به ذکار اسات کاه پارامترهاای مرباوط باه
مدادالتی که بهصورت برونزا وارد مدل شده اند م ا ضاریب اتورگرساطو شاوك عرضاه
نطروی کار به روش  OLSدر برناماه  Eviewsمحاسابه شاده اسات و بدطاه پارامترهاا از
مطالداتی که در زمطنه مدلهای تدادل عمومی پویاای تصااديی از آنهاا اساتفاده شاده،
بهدست آمدهاند.
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رديف

پارامتر

جدول  .5پارامترهاي مقداردهی شده (کاليبره شده)

1



2

h

3



4



5



6



7



8



توضيحات

فاصله اطمينان 90
درصد

منبع

1
متوسلی و همکاران،)1389 ،
عام تنزی
شاهمرادی و ابراهطمی،
 ،)1389مشطری و همکاران،
 )1390و يخر حسطنی،
)1390
عکس کشش جانشطنی بط زمانی زنگنه ،)1388 ،شاهمرادی و
ابراهطمی ،)1389 ،متوسلی و
مصرف
همکاران )1389 ،و يخر
حسطنی)1390 ،
شاهمرادی و ابراهطمی،
عکس کشش عرضه نطروی کار
 ،)1389متوسلی و همکاران،
 )1389و يخر حسطنی،
)1390
شاهمرادی و ابراهطمی،
کشش تداضای پول
 )1389و متوسلی و همکاران،
)1389
تدوی و صفرزاده)1388 ،
ضریب وزنی يراغت در تابع
مطلوبطت
ابراهطمی ،)1388 ،شاهمرادی
نرخ استهالك
و ابراهطمی ،)1389 ،متوسلی
و همکاران ،)1389 ،مشطری و
همکاران )1390 ،و يخر
حسطنی)1390 ،
کشش جانشطنی بط کاالهای متوسلی و همکاران،)1389 ،
ابراهطمی ،)1389 ،بهرامی و
واسطهای
قریشی )1390 ،و مشطری و
همکاران)1390 ،
شاهمرادی،)1387 ،
سه سرمایه در تولطد
شاهمرادی و ابراهطمی،
 ،)1389متوسلی و همکاران،

 .1در مطالدات اقتصادی مختلف عام تنزی ذهنی بط

 0 / 99

)0/9885-0/9613

)0/3428-0/2764

)1/4338-1/2651

)0/4666-0/4334

)4/02-3/855
)3/0425-2/8760

)0/2418-0/1235

)0/7683-0/5991

 0 / 93در نظر گريته شده است.
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9

 ضریب اتو رگرسطو شوك عرضه
نطروی کار
  انحراف استاندارد شوك عرضه
نطروی کار

نرخ رشد ساالنه پول
  Mضریب اتو رگرسطو تکانه پولی
انحراف استاندارد اتتالالت
M
سطاست پولی
 orضریب همبستگی درآمدهای نفتی
و رشد پول
ضریب اتو رگرسطو يرآیند
or
درآمدهای نفتی
  orانحراف استاندارد شوك درآمدهای
نفتی
ضریب اتو رگرسطو يرایند

تکنولوژیک سرمایهگذاری
انحراف استاندارد شوك

تکنولوژیک سرمایهگذاری
  Aضریب اتو رگرسطو يرایند بهرهوری

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

توضيحات

منبع

فاصله اطمينان 90
درصد

 ،)1389مشطری و همکاران،
 )1390و يخر حسطنی،
)1390
یايتههای تحدطق

)1/5463-1/7472

یايتههای تحدطق

)1/5450-1/7112

یايتههای تحدطق
یايتههای تحدطق

)3/1213-3/3887
)2/9654-3/0453

یايتههای تحدطق

)3/3121-3/4321

یايتههای تحدطق
يخر حسطنی)1390 ،
یايتههای تحدطق

)3/8976-4/1124
)0/1494-0/1266
)3/0987-3/3211

یايتههای تحدطق

)7/3435-7/6543

يخر حسطنی)1390 ،

)0/1459-0/668

يخر حسطنی)1390 ،

)0/8523-0/6220

یايتههای تحدطق

)2/5646-2/6876

  Aانحراف استاندارد شوك بهرهوری
یايتههای تحدطق
  zضریب اتو رگرسطو يرایند رشد
اقتصادی
یايتههای تحدطق
  zانحراف استاندارد شوك رشد
اقتصادی
  pدرجه شاتص بندی قطمتهای کمطجانی و توکلطان )1391
داتلی
  pدرصد بنگاههایی که قادر به تدط کمطجانی و توکلطان )1391
قطمت تود نطستند
یايتههای تحدطق

)8/4532-8/6406
)3/6543-3/8403
)3/3987-3/6547
)0/5669-0/4713
)2898-0/2082
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25

  mدرجه شاتصبندی قطمت واردات
p

25

m

p

26

c

27

*

28

 trf

29

M

30



31



m

منبع

فاصله اطمينان 90
درصد

یايتهها پژوهش

)0/7683-0/5991

یايتههای پژوهش

)0/0757-0/0317

منظور و تدیپور )1394

)1/0706-1/0337

منظور و تدیپور )1394

)3/6023-3/4373

منظور و تدیپور )1394

)0/7043-0/5675

بهرداد امط و همکاران
)1396
منظور و تدیپور )1394

)0/7578-0/5282
)0/6066-0/5174

منظور و تدیپور )1394

)0/9310-0/7733

توضيحات

درصد بنگاههای وارداتی که قادر
به تددی قطمت تود نطستند
کشش جانشطنی بط کاالهای
مصريی و وارداتی در دات
کشش جانشطنی بط کاالهای
مصريی و وارداتی کشورهای
تارجی
ضریب يرآیند رگرسطون شوك
متوس نرخ تدريه وارداتی
پارامتر رسبندگی قطمت کالوو در
کاالهای وارداتی
ضریب يرآیند تودرگرسون
مارك–آ قطمت
ضریب يرآیند تودرگرسطون
شوك تور وارداتی

 -2-4شبيهسازي مدل تعادل عمومی پوياي تصادفی
برای ارزیابی مدل های تدادل عمومی پویای تصاديی کطنزی های جدیاد ،دو دساته
اطالعات و یايتههای حاص از مدل ،مورد توجه قرار میگطرد:
 -1گشتاورهای متغطرهای تئوریک حاضر در مدل که از کالطبراسطون مدل به دست
آمده ،1با گشتاورهای متغطرهای متناظر در دنطای واقدی 2مدایسه شده است و مطزان نزدیکی
آنها به ه  ،مدطار توبی و مناسب بودن مدل طراحیشده ،در نظر گريته میشود جدول .)6
توابع ضربه  -واکانش متغطرهاای حاضار در مادل در برابار شاوكهاای مختلاف
تدریفشاده در مادل ،ماورد بررسای قرارگريتاه و در تصاوص رگاونگی عکاسالدما

 .1به شک انحراف لگاریتمی از مددار باثبات یا مسطر رشد متوازن
 .2بهصورت انحراف لگاریتمی از روند
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متغطرهای مختلف در برابر یک شوك يرضی بر یاک متغطار تااص ،ماورد ارزیاابی قارار
میگطرد.
پس از کالطبرهکردن پارامترها ،به منظور ح مدل و دستطابی به مدادیر متغطرها در
وضدطت تدادل پایدار سطست و سپس شبطهسازی آثار شاوكهاا بار متغطرهاای الگاو ،از
برنامه ) Dynare (4.3.3استفاده شده است .نتایج مدایسه انحراف مدطار متغطرهای شبطه
سازی شده و دنطای واقدی در جدول  )6تالصه شده است .نمونه ماورد بررسای حااوی
دادههای ساالنه از سال  1360تا  1394است .تما دادههاای مرباوط باه دنطاای واقدای
استفادهشده پس از لگاریت گطری و با استفاده از يطلتر هدریک-پرساکات باا احتسااب)
روندزدایی شده اند .با توجه به نتایج به دست آمده ،قدرت توضطح دهندگی الگو بر اساس
روش متداول در ادبطات ادوار تجاری بررسی شده است .برای ای منظور ابتدا از متغطرهاا
لگاریت گريته و همچنط برای روند زدایی متغطرها از رهطايت هادریک پرساکات )HP
يطلتر شده استفاده میشود؛ جدول  ،6ای مدادیر را با مدادیر متناظر به دسات آماده از
شبطهسازی الگو ،مدایسه میکند .بر اساس ای جدول مشاهده میشود که الگو به تاوبی
مدادیر يوق را برای متغطرها شبطهسازی کرده است.
جدول  .6مقايسه انحراف معيار متغيرهاي شبيهسازي شده و دادههاي واقعی
متغير

هم حرکتی با
ميانگين
انحراف معيار
دادههاي شکاف توليد
واقعی شبيهسازي واقعی شبيهسازي واقعی شبيهسازي
شده
شده
شده

0/9933

تولطد ناتالص داتلی
واقدی بدون احتساب نفت
0/2053
مصرف تصوصی
سرمایهگذاری تصوصی 1/0448
0/39
تور

0/886

1/2

1/04

1

1

0/195
1/14
0/435

1/06
1/06
1/05

1/01
1/11
1/25

0/18
0/37
0/25

0/24
0/32
0/28

همانند دنطای واقدی ،در مدل کالطبرهشده نطز سرمایهگذاری پر نوساانتار از تولطاد
غطرنفتی و مصرف ک نوسانتر از آن میباشد .بدیهی است در اینجا میتوان باا اساتفاده
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از توابع ضربه  -واکنش  )IRF1با قرار دادن نتایج حاصا از تخماط پارامترهاای مادل
تأثطر شوكهای وارده بر متغطر نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد .بهعنوان نمونه در نماودار
 )1تأثطر شوك ناشی از رشد اقتصادی بر نرخ ارز واقدای محاسابه و باه تصاویر کشاطده
شده است .بر اساس ای نمودار با ایجاد شوکی باه انادازه یاک انحاراف مدطاار بار رشاد
اقتصادی ،نرخ ارز واقدی بدد از سال اول شروع به ايزیش میکند بهطاوری کاه در ساال
دو مطزان ايزیش  0/008درصد تواهد بود و در سالهای بددی ای روند باه بطشاتری
مددار تود یدنی  0/0103درصد میرسد .ای اثرات با یک روند مالی کاهش یايته و در
مطانمدت و بلندمدت در سطح نزدیک به صفر درصد به تداادل مایرساند .ایا نماودار
حکایت از آن دارد که با وارد آمدن یک شوك م بت به رشاد اقتصاادی ،نارخ ارز واقدای
تدویت میگردد که از ای پدیده میتوان به ايزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی نطاز تدبطار
نمود و همانگونه که مشاهده میشود با تددی شدن اثر شوك وارده بار رشاد اقتصاادی
اثر آن نطز بر نرخ ارز واقدی به مرور از بط میرود.
0.012

0.01



0.008
0.006
0.004
0.002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
-0.002

نمودار  .1تابع ضربه  -واکنش نرخ ارز واقعی نسبت به شوکی به اندازه يک انحراف معيار در
رشد اقتصادي

بر اساس نمودار  2نطز با ایجاد شوکی به اندازه یک انحراف مدطار بر لگااریت ساطح
عمومی قطمت کاالها و تدمات مصريی ،نرخ ارز واقدی بدد از سال اول شروع به ايازایش
پطدا می کند به طوری که در سال دو مطزان ايزایش  0/0062درصاد تواهاد باود و در
سال دو به  0/0044درصد میرسد ،در سالهای بددی ای تأثطرگاذاری باا یاک روناد
کاهشی مواجه است به طوری که از سال  5به بدد ای اثر منفی میشود.
1. Impuls Response Function
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نمودار  .2تابع ضربه  -واکنش نرخ ارز واقعی نسبت به شوکی به اندازه يک انحراف معيار در تورم

ايزایش سطح قطمت کاالها و تدمات مصريی از دو طریق مستدط و غطرمستدط بر
نرخ ارز واقدی می تواند اثر بگذارد .در تأثطر مستدط ايزایش ساطح عماومی قطماتهاای
داتلی نسبت به قطمتهای تارجی نرخ ارز واقدی را باید کاهش دهد از سال پانج باه
بدد اتفاق ايتاده است) و در تأثطر غطرمساتدط ايازایش ساطح عماومی قطمات کاالهاا و
تدمات مصريی داتلی نسبت به تارجی واردات را تحریک میکند و ه رنط از ساوی
دیگر قدرت رقابتی صادرکنندگان را تضدطف میکند و ای شرای عرضه ارز را محادود و
تداضای ارز را ايزایش میدهد و در نتطجه نرخ ارز اسمی ايزایش مییاباد .لاذا برآیناد دو
اثر مستدط و غطرمستدط است که تدطط میکند نرخ ارز حدطدی ايزایش یا کاهش یابد.
تأثطر شوك ایجاد شده از طریق نرخ ارز اسمی بر نرخ ارز واقدی م بت میباشد .ای
تأثطر در نمودار  3نشان داده شده است .به طوریکه با ایجاد شوکی به اندازه یک انحراف
مدطار بر نرخ ارز اسمی ،لگاریت نرخ ارز واقدی از سال اول به بدد ايزایش پطدا میکند باه
طوری که در سال دو مطزان ايزایش  0/0238درصد تواهد بود و در سال سو باه بداد
کاهش مییابد و سپس ای تأثطر باکمی نوسان در ساالهاای بدادی در ساطح کمتار از
 0/006درصد یدنی سطح پایط تر از مددار اولطه اثر به تدادل میرسد.
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نمودار  .3تابع ضربه-واکنش نرخ ارز واقعی نسبت به شوکی به اندازه يک انحراف معيار در
نرخ ارز اسمی

در ادامه شبطه سازی نرخ ارز واقدی تدادلی در دساتور کاار قارار مایگطارد .جهات
محاسبه نرخ ارز واقدی تدادلی در مدل  DSGEمدادیر تدادلی متغطرها در مداادالت قارار
داده میشوند تا نرخ ارز واقدی تدادلی طی سالهای مورد بررسی بصاورت نماودار ))4
بهدست آیند.
REX-F

REX

5.0000
4.5000
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000

1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

نمودار  .4مقايسه نرخ ارز واقعی تعادلی و محقق شده
توضطحات REX :نرخ ارز واقدی و  REX-Fنرخ ارز واقدی تدادلی
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نمودار  4تصویری از انحراف نرخ ارز واقدی از مددار تدادلی تود طی سالهای پاس
از اندالب را نشان میدهد .میتوان تحوالت بهوجود آمده در دوره مذکور را به شرح زیار
تحلط نمود.
دوره  :1360-67در ای دوره که مصادف بود با جنگ و تبداات مارتب باا آن بار
اقتصاد ملی ،بازار ارزی کشور از وضدطت با ثباتی برتوردار نبود و همانگونه که مشااهده
می شود نوسان نرخ ارز واقدی از مددار تدادلی آن کامال محسوس است .اما وضدطت غالب
در ای دوره پایط بودن ارزش پول ملی 1است که با شدت گريت جنگ در ساال 1363
آغاز و با تاتمه جنگ در سال  1367تدریبا تاتمه مییابد .به نظر میرساد در ایا دوره
شدت یايت نطازهای ارزی و محادودیتهاای موجاود در زمطناه تاأمط ارز و ريتارهاای
سفته بازانه در بازار ارز در ای تصوص ندش بسزائی داشته است.
دوره  :1368-71ای دوره مصادف بود با پایان جناگ و باالتبع کااهش نطازهاای
ارزی جهت تأمط مالی جنگ و آغاز دوره بازسازی اقتصادی .در ای دوره دولات تاالش
مینماید در راستای سطاستهای تددی اقتصادی و در قالب مدريی سطست رند نرتای
ارزی شام نرخ رسمی پایه ،نرخ صادراتی ،نرخ رقابتی ،نرخ شناور باانکی) باه مادیریت
بازار پرداتته و يضای اقتصادی را برای اجرای سطاست یکسانسازی مهطاا نمایاد .نتاایج
ای اقدامات بهصورت به حداق رسطدن انحاراف نارخ ارز واقدای در نماودار  4مشااهده
میشود.
دوره :1372-73ای دوره مصادف بود با آغاز سطاست یکسان سازی ارزی و ساوق
دادن بخش عمده ای از نطازهای ارزی کشور به نرخ تدادلی بازار به گونهای که باا جهاش
شدید نرخ ارز اسمی در بازار دولت ناگزیر به توقف سطاست یکسانسازی گردید .هررناد
که از منظر نرخ ارز واقدی به دلط رشد شدید نارخ ارز اسامی و تاور  ،انحاراف تاصای
مشاهده نمیشود.
دوره :1374-80ای دوره مصادف بود با تجربه تلخ شکست سطاست یکسانساازی
و تالش دولت در مدیریت بازار ارز در قالب نرخهای متفاوت ارزی همچون نرخ رسامی،
نرخ صادراتی ،نرخ واریزنامهای نرخ بازار آزاد) .در ای دوره دولات موياق گردیاد التهااب
موجود در بازار ارز کشور را کنترل نموده و اقتصاد را برای دومط تجرباه یکساانساازی
نرخ ارز از ابتدای دهه  1380آماده نماید .همانگونه که از نمودار  4مشاهده میشود باه
1. Under valuation
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دلط سطاست های کنترلی و مدیریتی دولت با هدف متدادل ساازی باازار ناوعی "اضاايه
ارزش" 1تفطف در بازار طی سالهای  1374-79مشاهده میشود.
دوره :1381-84ای دوره مصادف بود باا اجارای مويدطاتآمطاز دوماط سطاسات
یکسانسازی ارزی در قالب سطاست نرخ ارز شناور مدیریت شده .در ایا دوره اقتصااد از
ثبات نسبی در جریان منابع و مصارف ارزی برتوردار بود به گونهای که انحاراف تاصای
در نرخ ارز واقدی مشاهده نمیشود.
دوره  :1385-91ای دوره مصادف بود با تغططر دولت و متداقب آن تغططار در سااز
و کار مدیریت اقتصاد ملی و ه زمان جریان يزاینده درآمدهای نفتی و تاالش دولات در
ت بطت نرخ ارز اسمی در سایه تزریق منابع ارزی به بازار .طای ایا دوره تأکطاد باطش از
حد دولت بر ت بطت نرخ ارز اسمی در کنار ايزایش شدید در حج نددینگی و تور باعث
گردید دوره ای از اضايه ارزش شدید در نرخ ارز واقدی آغاز گردد .مصارف شادید ذتاایر
ارزی ،جریان يزاینده واردات رسمی و غطررسمی) و تاروج ارز ،اتاتالل در قطماتهاای
نسبی کاالهای قاب مبادله به غطرقاب مبادله از تبدات اجتنااب ناپاذیر ایا سطاسات در
ای دوره بود مزینی .)1392 ،ای وضدطت با ياصله گاريت نارخ ارز واقدای موجاود در
اقتصاد با نرخ ارز تدادلی طی دوره  1385-91در نمودار  4مشاهده میشود.
دوره :1392-94ای دوره مصادف باود باا آغااز باه کاار دولات جدیاد و تشادید
تحری های بط المللی و محدودیتهای ارزی جدی برای کشاور ،باه گوناهای کاه دولات
دیگر قادر به ادامه سطاست ت بطت نرخ ارز اسامی باا اساتفاده از تزریاق مناابع ارزی باه
اقتصاد نبود .لذا با بروز پارهای اتتالالت ارزی مدطدی در باازار ارز و باا وجاود اقادامات
دولت همچون راهاندازی مرکز مبادالت ارزی) ،نرخ ارز اسمی با نوسانات متدادد ايازایش
یايت .ای شرای سبب کاهش انحراف نرخ ارز واقدی گردید که ای وضدطت در نمودار 4
مشاهده میشود.
همانگونه که مالحظه میشود طای ساالهاای پاس از انداالب نظاا ارزی کشاور
تحوالت زیادی را بخود دیده و نرخ ارز در اک ر مداطع زمانی از مددار تدادلی تود ياصاله
مدنی داری داشته است که می توان اوج ای پدیده را اضاايه ارزش شادید پاول ملای در
نطمه دو دهه  1380دانست که با آغاز دهاه  1390رو باه کااهش گذاشاته و باه نظار
میرسد در سالهای بدد نطز با توجه محادودیت مناابع ارزی و راالشهاای موجاود در
1. Over valuation
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تدام مالی و بانکی با محط باط الملا و در نتطجاه عاد تواناایی سطاساتگاذاران در
ت بطت نرخ ارز اسمی ،ای روند کاهشی ادامه داشته باشد .حاال جهات آگااهی از نحاوه
نوسان آتی نرخ ارز واقدی تدادلی در سالهای آینده با توجه به نتایج پارامترهای شارای
پایدار در جدول  )4و ح مدل  DSGEباا پارامترهاای کاالطبره شاده در جادول  )5و
اعمال برتی يروض ،در پایان ای بخش باه اساتخراج محادوده نوساان نارخ ارز واقدای
تدادلی برای دوره  1396-1400میپردازی  .يروض در نظر گريته شده برای شبطهساازی
مبتنی بر پطشبطنی صورت گريته توس صندوق بط المللی پول ،بانک جهاانی و واحاد
اطالعات اکونومطست) برای دوره  1396-1400عبارتند از :نرخ رشد اقتصادی باط -4.4
 3.2درصد؛ نرخ تور بط  9.5-11.2درصد و نرخ بطکاری بط  12.2-12.5درصد .نتایج
حاصله در جدول  7مندکس شده است.
جدول  .7محدوده نوسان لگاريتم نرخ ارز واقعی تعادلی در اقتصاد ايران طی دوره -1400
1396
متغير

کمترين مقدار

لگاریت نرخ ارز
آماره t
Prob.

3/8915
3/3102
0/0678

مقدار تعادلی در سال پايه ( )1394بيشترين مقدار

4
-

4/1238
2/5478
0/0851

همانگونه که مشاهده می شود محدوده نوسانی لگاریت نارخ ارز واقدای تداادلی باا
احتمال آماری  90درصدی در دامنه  3/8الی  4/1درصادی قارار مایگطارد .ایا بادان
مدناست که رنانچه مددار نرخ ارز واقدی تدادلی بهصورت لگاریتمی در سال  1394کاه
مدادل  4واحد میباشد) بهعنوان مبنا در نظر گريته شاود و مداادیر پاطشبطنای شاده و
يروض يوق برای متغطرهای اقتصادی برای دوره  1396-1400تحدق پطدا کناد نارخ ارز
واقدی تدادلی بهصورت لگاریتمی) در اقتصااد ایاران طای دوره ماذکور باا احتماال 90
درصدی بط  3/8 - 4/1درصد در نوسان تواهد بود.
 -5نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات سياستی
در مطالده حاضر با طراحی مدل  DSGEبه شبطهسازی نارخ ارز واقدای تداادلی در
اقتصاد ایران در دوره پس از اندالب  )1360-1394پرداتته شد .بر اسااس نماودار )4
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طی دوره مورد بررسی با توجه به سطاستهای متنوع اتخاذ شاده در باازار ارز همچاون
اعمال دو سطاست یکسان سازی نرخ ارز و شکست هر یک از آنها و بازگشات مجادد باه
سطاست های ت بطتی و کنترلی نرخ ارز) ،نرخ ارز واقدی در ساه دوره باهطاور محسوسای
درار انحراف شده است .انحراف اول که بهصورت پایط بودن ارزش پول ملی ظاهر شاده
است مربوط به سالهای اوج جنگ تا سال  1367می باشد .انحاراف دو کاه باهصاورت
اضايه ارزش تفطف پول ملای ظااهر شاده اسات طای دوره  1374-80محداق شاده و
انحراف سو که شدیدتری ناترازی نرخ ارزی طی دوره مورد بررسی و بهصاورت اضاايه
ارزش پول ملی) بوده است از سال  1385آغاز و تا سالهای آغاازی دهاه  1390اداماه
داشته و از سالهای  1393-4از شدت آن کاسته شده است.
نکته قاب تأم در رابطه با نمودار  )4روند کااهش انحاراف نارخ ارز تداادلی طای
سالهای  1392-4است که با توجه به تحاوالت ساالهاای اتطار در باازار ارز باه نظار
میرسد ای روند در ساالهاای پاس از آ ن نطاز کااهش یايتاه باشاد .علات ایا امار را
میبایست در ايزایش شدید نرخ ارز اسمی از سال  1390به بدد ،ناشای از شادت یاايت
تحری های بط المللی وضع شده بر اقتصاد کشور ،محدودیت در دستطابی به منابع ارزی و
انتدال آنها به اقتصاد ملی ،ريتارهای سفته بازانه در بازار ارز و  ...دنبال نمود .با عنایت باه
نتایج بهدست آمده میتوان پطشنهاداتی را به شرح زیر مطرح نمود:
 نرخ ارز واقدی بهعنوان مدطاری از رقابتپاذیری اقتصااد ملای یکای از مها تاریمتغطرهای اقتصادی است .در ای راستا مدیریت نرخ ارز واقدای در محادوده تداادلی آن
که مبتنی بر بنطان های اقتصاد ملی اسات یکای از مها تاری وظاایف سطاساتگاذاران
اقتصادی به حساب می آید .بدیهی است ای مه از مجرای هماهنگی سطاستهای پولی،
ارزی ،تجاری و بودجه ای کشور محدق می شود .در ای راستا هرگونه عملکارد اقتصاادی
طی سالهای پطشروی در زمطنه تور  ،نرخ ارز اسمی و … که با توجه به نتایج مطالده
حاضر) باعث نوسان لگاریت ) نرخ ارز واقدی از مددار تدادلی آن يراتر از محادوده - 4/1
 3/8درصدی شود ،منجر به انحراف نرخ ارز واقدی تواهد شد.
 طی سالهای اتطر به دلط محدودیت در دسترسی به مناابع ارزی ،راالشهاایبط المللی و … دولت نتوانسته به يکر اعمال تغططرات اساسی جهات دساتطابی باه یاک
نظا ارزی بهطنه باشد .ضم ای که شوكهای ارزی اتطر و ريتارهای سفته بازانه موجود
در بازار ارز ای وضدطت را تشدید نماوده اسات .بادون شاک ایا وضادطت باعاث باروز
اتتالالتی در ارز واقدی شده است .در ای شارای ايازایش شافايطت باازار ارز و کااهش
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تداضای ارز کاغذی ،از طریق آزادسازی نارخ ارز و ایجااد نهادهاایی مانناد باورس ارز در
کنار انضباط پولی و مالی دولت ازجمله راهکارهایی است که میتواند در حرکت به طرف
نرخ ارز تدادلی راهگشا باشد.
منابع
 .1ابراهطمی ،ایلناز  .)1389طراحی یک مدل تداادل عماومی پویاای تصااديی بارای
اقتصاد ایران بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت ،رساله دکتری ،دانشاکده اقتصااد،
دانشگاه تهران.
 .2اصغرپور ،حس  ،مهدیلو ،علی و اسماعطلی ،مطا  .)1393بررسای عواما تدطاط
کننده نرخ ارز مؤثر واقدای در ایاران باا اساتفاده از رگرساطون ياازی ،نظریاههاای
کاربردی اقتصاد.25-56 ،3 ،
 .3اکبری ،محمد  .)1395محاسبه نرخهای ارز مؤثر اسمی و واقدی در اقتصاد ایاران،
يصلنامه روند.135-162 ،74 ،
 .4بهرامی ،جاوید و قریشی ،نطره سادات  .)1390تحلطا سطاسات پاولی در اقتصااد
ایران با استفاده از یک مدل تدادل عمومی پویاای تصااديی ،يصالنامه مادلساازی
اقتصادی.1-22 ،13 ،
 .5بهراماای ،جاویااد و اصااالنی ،پروانااه  .)1390بررساای آثااار شااوكهااای نفتاای باار
سرمایه گذاری بخش تصوصی در مسک در یک الگوی تدادل عمومی تصاديی پویا
مبتنی بر ادوار تجاری حدطدی ،يصلنامه تحدطدات مدلسازی اقتصادی.57-82 ،4 ،
 .6بهرداد امط  ،مهدی ،زمانطان ،غالمرضا و اسفندیاری ،مرضطه  .)1396بررسی ندش
سطاست هدفگذاری تور در اثرگذاری شوكهای نفتی در تجارت تاارجی ایاران،
يصلنامه نشریههای کاربردی اقتصاد.1-28 ،13 ،
 .7تدوی ،مهدی و صفر زاده ،اسماعط  .)1388نرخ بهطنه رشد ندادینگی در اقتصااد
ایران در رارروب الگوهای تدادل عمومی پویای تصاديی کطنزی جدیاد ،)DSGE
يصلنامه مدلسازی اقتصادی.77-104 ،9 ،
 .8جدفری صمطمی و قبادی ،نسری  .)1395ارزیابی انحراف نرخ ارز واقدی مبتنی بر
رویکرد ريتاری ،يصلنامه سطاستگذاری اقتصادی.55-76 ،15 ،
 .9زنگنه ،محمد  .)1388ادوار تجاری در قالب یک مادل  DSGEکطنازی جدیاد باا
وجود ندصان در بازارهای مالی ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد.
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شاهمرادی ،اصغر و ابراهطمی ،ایلناز  .)1389ارزیابی اثرات سطاساتهاای پاولی در
اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصاديی نئوکطنزی ،يصلنامه پاول و اقتصااد،
.31-56 ،7
شهابی ،يروغ ،شریفی رنانی ،حسط و آذربایجانی ،کری  .)1392عواما ماؤثر بار
نرخ ارز واقدی اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمدی یوهانسون جوساطلطوس،
اولط همایش الکترونطکی ملی رش انداز اقتصاد ایران.
يخر حسطنی ،سطد يخرالدی  .)1390الگوی تدادل عمومی پویای تصااديی بارای
ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران ،يصلنامه تحدطدات مدلسازی اقتصادی.1-28 ،3 ،
کمطجانی اکبر و توکلطان حسط  .)1391سطاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و
تور هدف ضمنی در قالب یک مدل تدادل عمومی پویاای تصااديی بارای اقتصااد
ایران ،يصلنامه تحدطدات مدل سازی اقتصادی.87-117 ،8 ،
متوسلی ،محمود؛ ابراهطمی ،ایلناز ،شااهمرادی ،اصاغر و کمطجاانی ،اکبار .)1389
طراحی یک مدل تدادل عمومی پویای تصاديی کطنزی هاای جدیاد بارای اقتصااد
ایران بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت ،يصالنامه پاژوهشهاای اقتصاادی،40 ،
.87-116
مشطری ،سدطد ،باقری ،شدله و موسوی نطک ،هادی  .)1390بررسی درجاه تسال
سطاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تدادل عمومی پویای تصاديی ،يصلنامه
علمی پژوهشی ،پژوهشهای رشد و توسده اقتصادی.69-90 ،5 ،
مزینی ،امطر حسط و قربانی ،سادطد  .)1394بررسای نااترازی اسامی نارخ ارز در
اقتصاد ایران ،يصلنامه مجلس و رهبرد.199-233 ،82 ،
مزینی ،امطر حسط  .)1394ضرورت جلوگطری از انحراف نرخ ارز در اقتصاد ایاران
در دوره پسا تحری  ،دومط کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
مزینی ،امطر حسط  .)1394نرخ ارز ،قطمتهای نسبی و بطماری هلنادی مطالداه
موردی شورهای نفتی) ،کنفرانس بط المللای جهات گطرهاای ناوی در مادیریت،
اقتصاد و حسابداری ،سازمان مدیریت صندتی ،مردادماه .1394
مزینی ،امطر حسط  .)1392آسطب شناسی تحوالت ارزی اتطر با تأکطد بار بخاش
بازرگانی ،يصلنامه سطاستهای مالی و اقتصادی.81-96 ،1 ،

1398  بهار،1  شمارهي،54  دورهي/ تحقيقات اقتصادي

206

 تنظط یک مدل تدادل عمومی پویاای.)1394  انوشطروان، داوود و تدیپور، منظور.20
، ماورد مطالداه ایاران:) برای اقتصاد باز کورک صادرکننده نفاتDSGE تصاديی
.7-44 ،75 ،يصلنامه پژوهشها و سطاستهای اقتصادی
21. Comunale, M. (2017). Dutch disease, real effective exchange rate
misalignments and their effect on GDP growth in EU, Journal of
International Money and Finance, 73, 350-370.
22. Dib, A. & Phaneuf, L. (2001). An Econometric U.S. Business Cycle
Model with Nominal and Real Rigidities, University of Couebec.
CREFE Working Paper, 137.
23. Dornbusch, R. (1976). Expectations and Exchange Rate Dynamics,
Journal of Political Economy, 84, 1161-1176.
24. Fernandez, J., & Rubio-Ramirez, J. (2006). A Baseline DSGE Model;
Department of Money and Banking, National Chengchi University.
25. Fleming, J. (1962). Domestic Financial Policies Under Fixed and
Under Floating Exchange Rates, Staff Papers. International Monetary
Fund, 9. 79-369.
26. Gibson, H.D. (1996). International Finance: Exchange Rates and
Financial Flows in the International System, England, Longman.
27. Grekou, C. (2015). Revisiting the nexus between currency misalignment
and growth in the CFA Zone, Economic Modelling, 45, 142-154.
28. Hoontrakul, P. (1999). Exchange Rate Theory, A review. chulalongkorn
University Discussion Paper, 1-43.
29. Iossifov, P. & Loukoianova, E. (2007). Estimation of a Behavioral
EquilibriumExchange Rate Model for Ghana, IMF Working Paper, 07,
155.
30. Ireland, P. N. (1997). A Small, Structural, Quarterly Model for
Monetary Policy Evaluation, Carnegie- Rochester Series on Public
Policy, 47, 83-108.
31. Leduc, S. & Sill, K. (2004). A quantitative analysis of oil price shocks,
Systematic Monetary Policy, and economic downturns, Journal of
Monetary Economics, 51, 781-808.
32. Medina, J. & Soto, C. (2006). Copper Price, Fiscal Policy and Business
Cycle in Chile, Central Bank of Chile, Research Department:
www.norges-bank.no.
33. Mundell, E. (1963). The Law of Value in Relation to Self-Management
and Investment in the Economy of the Workers’ States, World Outlook
(Paris), 14.
34. Owoundi, F. (2016). Do exchange rate misalignments really affect
economic growth? The case of Sub-Saharan African countries,
International Economics, 145, 92–110.

207

بررسی انحراف نرخ ارز واقعی در ايران پس از انقالب

35. Sekkat, K. (2016). Exchange rate misalignment and export
diversification in developing countries, The Quarterly Review of
Economics and Finance, 59, 1–14.
36. Sekkat, K. & Nouira, R. (2015). What determines the extent of real
exchange rate misalignment in developing countries? International
Economics, 141, 135–151.
37. Wang, Y., Hui, X. & soofi, A. (2007). Estimating Renminbi
Equilibirum Exchange Rate, Journal of Policy Modeling, 29.

