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چكيده
بـا توجـه بـه هزینههای سنگینی که بحرانهای ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند ،طراحـی یک
نظام ارزی بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی ،الزم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی
کشور قرار گیرد .در این راستا این پژوهش با هدف ارائه سیاستهای ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،انجامشده است .بهمنظور دستیابی به این هدف ،از الگوی تعادل
عمومی پویای تصادفی استفادهشده است .در این الگو ،کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها ،بنگاهها،
دولت–مقامپولیوبخشخارجیاقتصادمیباشندکهنتایجتحتسهسناریوینظامارزیتثبیتشده،
شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریتشده با استفاده از پلتفرم داینار تحت نرمافزار متلب بررسیشده
است .یافتههای تجربی این تحقیق نشان میدهد اگر میزان ارجحیت مصرف کاالهای داخلی کاهش
یابد ،با بروز تکانه مثبت درآمد نفتی و ورود ارز حاصل از آن به داخل به دلیل وجود تقاضای زیاد واردات
و ترجیحات مصرفکننده به مصرف کاالهای وارداتی ،نرخ ارز به میزان کمتری کاهش مییابد و این
امر از شدت افزایش واردات خواهد کاست .از سوی دیگر به دلیل افزایش سهم واردات در محاسبه تورم
و مصرف و ارزانتر شدن واردات به دنبال کاهش نرخ ارز با ورود تکانه درآمد نفتی (حتی با وجود کاهش
کمترنرخارزوافزایشکمتروارداتنسبتبهحالتارجحیتباالترمصرفکاالیداخلی)میزانافزایش
مصرف و کاهش تورم شدت بیشتری خواهد یافت .همچنین در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف
کاالهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل ،مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت؛
بنابرایناگرمردممطابقسیاستهایاقتصادمقاومتیبهمصرفتولیداتداخلیتمایلبیشترینشان
دهند ،رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام
ارزیثابتوشناورمدیریتشدهمناسبتراست.
واژگان كليدي :اقتصاد مقاومتی ،نظامهای ارزی ،ایران ،الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی.
 .1این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که تحت نظارت آقای دکتر اصغر
ابوالحسنی هستیانی انجام شده است.
.2دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) m.feshari@khu.ac.ir
.3دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران abolhasani2003@yahoo.com
.4دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) p.mohsenrezaei@gmail.com
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-1مقدمه و بیان مسئله

اقتصاد ایران بهعنوان یک اقتصاد درحالتوسعه و نفتی ،همانند سایر کشورها نیازمند
انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خود میباشد.
مشخصههایی نظیر تنوع اندک در تولید ،تجارت ،بازارهای مالی ضعیف و توسعهنیافته
و سایر مشخصههای دیگر اقتصاد نفتی ایران ،ایجاب میکند ،انتخاب نظام ارزی کشور
متناسب با مشخصههای مذکور باشد .امروزه در مقابل فشار کشورهای بیگانه و تحریم
اقتصادی دیگر جوامع ،تقویت و حمایت از بنیانهای اقتصادی کشور تحت عنوان
اقتصاد مقاومتی مطرح میگردد.
ازآنجاییکه تأمین بخش قابلتوجهی از منابع بودجه ساالنه کشور از طریق فروش
نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام میشود و با توجه به حجم واردات و
صادارت در کشور از یکسو و وابستگی صنایع به ارز در خریدوفروش محصول و تأثیر
نرخ ارز بر حجم نقدینگی از سوی دیگر ،بانک مرکزی وظیفه خطیری در مدیریت این
بازار بر عهده دارد .به نظر میرسد وظیفه اصلی بانک مرکزی در این زمینه ،تثبیت نرخ
واقعی ارز با در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد .این مسئله سبب میشود
نرخ ارز اسمی بهصورت تدریجی و در طول زمان تعدیلشده و با شوک تغییرات (که
بهشدت آسیبزاست) مواجه نشود.
بدون شک وجود ثبات در بازار ارز ،از منظر اقتصاد مقاومتی پدیدهای مثبت بهحساب
آمده و با کاهش ریسک سرمایهگذاری ،زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکند .البته
ثبات بازار ارز به معنی تثبیت نرخ اسمی ارز نبوده و بلکه به معنای تغییرات تدریجی
نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است .اقتصاد ایران همواره با نوسانات
مختلف در عرصههای اقتصادی (گسترش تحریمها در بخشهای مالی و بانکی و تحریم
مبادالت اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان) ،سیاسی (سیاستهای دوگانه آمریکا
در قبال برجام و تعامل با ایران) ،نظامی (تهدیدات نظامی علیه ایران و اوضاع نابسامان
منطقه) و غیره ،روبرو بوده است .بدون شک این عوامل همگی در ایجاد شوکهای
اقتصادی در بازارهای گوناگون مؤثر میباشند.
اگرچه بر اساس تحقیقات انجامشده ،بانکها از نوسانات نرخ ارز کمتر دچار
آسیب میشوند ،اما در این چارچوب وظیفه مقام پولی حمایت از فعالیتهای
بخشهای مولد اقتصادی در قالب تثبیت نرخ واقعی ارز و در پی آن ایجاد
انضباط پولی است تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد .حرکت
در چنین مسیری ،ضمن کاهش ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ،فضای الزم

-2ادبیات موضوع و پیشینه

در این بخش ابتدا به مبانی نظری تحقیق پرداختهشده و در بخش دوم به مهمترین
مطالعات تجربی انجامشده در خارج و داخل کشور اشاره میشود.

 -1-2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

در ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سران سه
قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت بیانشده است:
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و
زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه ،برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و
دارای عزم راسخ برای پیشرفت ،اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ
انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند نهتنها بر همه مشکالت
اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمامعیار در برابر این
ملت بزرگ صفآرایی کرده ،به شکست و عقبنشینی وامیدارد ،بلکه خواهد توانست
در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحوالت خارج از اختیار ،مانند
بحرانهای مالی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...در آن رو به افزایش است ،با حفظ دستاوردهای
کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و
سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متکی به دانش و فنآوری ،عدالت بنیان ،درونزا

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

برای برنامهریزی صحیح و بر اساس شاخصهای کالن اقتصادی را فراهم میکند.
بر این اساس رصد نمودن وضعیت موجود بخش ارزی کشور و ارزیابی میزان همسو
و سازگار بودن شاخصهای مربوط به سیاستهای کلی ارزی با بندهای سیاست
مقاومتی میتواند ،سیاستگذار را از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور آگاه ساخته و از بروز
بسیاری از آسیبها و صدمات وارده به اقتصاد کشور جلوگیری نماید .ازاینرو ،مسئله یا
چالش اصلی فراروی این مطالعه بررسی و مطالعه نظامهای ارزی اتخاذشده متناسب با
راهبردهای اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای سیاستگذاری برای کاهش بیثباتی
نرخ ارز و ارتقای وضعیت مبادالت ارزی در چارچوب بندهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
است .در ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است:
در بخش دوم به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداختهشده و در قسمت سوم
روششناسی تحقیق موردبررسی قرار میگیرد .بخش چهارم دربرگیرنده یافتههای
تجربی در خصوص برآورد مدل بوده و قسمت پایانی به بحث ،نتیجهگیری و ارائه
پیشنهادهای سیاستی مقاله اختصاصیافته است.
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و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را
عینیت بخشد .اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوصاً
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوینشده و راهبرد حرکت
صحیح اقتصاد کشور بهسوی این اهداف عالی است ،ابالغ میگردد .الزم است قوای
کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و
مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای
نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به
فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر
چشم جهانیان رخ نماید.
لذا مالحظه میشود که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت
اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و
برونگرا ابالغ گردیده است که بندهای مرتبط با نظامهای ارزی بهصورت ذیل میباشد
(منبع :سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابالغشده توسط مقام معظم رهبری
29بهمن:)1392
 .1شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای
فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی
 .2ایجاد مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)
 .3انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
 .4یکسانسازی نرخ ارز
 .5اصالح نظام بانکی و پولی.
 -2-2نظام ارزی و اقتصاد مقاومتی

هرگونه اقدام و تالش دشمن با هدف اثرگذاری برای تضعیف اقتصاد کشور یا ایجاد
فشار اقتصادی بر مردم ،تهدید اقتصادی نام دارد .این تهدیدها میتوانند با بهکارگیری
ابزارهای اقتصادی نظیر تحریم یا ابزارهای غیراقتصادی مانند عملیات روانی و غیره
صورت گیرند.
تحریمهای ارزی باعث میشود که فاصله و شکاف بخش اسمی از واقعی بیشتر
شود؛ زیرا زمانی که مبادالت ارزی در موعد قرارداد خود مبادله نشوند ،باید از طریق
سازوکارهایی غیر از سوئیفت یا ارزهای دیگر مبادله شوند که احتمال بروز فساد و نیز
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تأخیر در انجام مبادالت و گرانتر شدن مبادالت وجود دارد .حال اگر نظام پولی یک
کشور نیز متأثر از نظام ذخیره جزیی و وابسته به خلق اعتبار باشد ،تأخیر در انجام
مبادالت و کند شدن روند بخش واقعی ،تقاضا برای اعتبار را کاهش میدهد ،یا احتمال
بروز پدیده اطالعات نامتقارن در دریافت تسهیالت افزایش مییابد.
بررسی تحریمها و تهدیدهای غرب علیه اقتصاد ایران نشان میدهد کانال اثرگذاری
بر نظام ارزی را میتوان در دو مورد خالصه کرد .مورد اول کاهش دفعی درآمدهای ارزی
کشور از طریق ایجاد محدودیت در صادرات نفت و مورد دوم محدودسازی دسترسی
ایران به منابع موجود از طریق تحریم کانالهای پرداخت است .بهعبارتدیگر با توجه
به اینکه دشمنان میدانستند به هراندازه هم که صادرات محصوالت ایران در خارج
از کشور را محدود کنند ،باز هم کشورهایی هستند که این محصوالت ازجمله نفت را
خریداری کنند ،کانال دوم اثرگذاری یعنی اعمال محدودیت در جابهجایی و خدمات
پرداخت از کانالهای رسمی را نیز به تحریمها اضافه کردند که عم ً
ال این اقدام موجب
شد منابع ایران در خارج از کشور از دسترس خارج و کمبود منابع ارزی محسوستر
شود؛ بنابراین یک نظام ارزی زمانی در مقابل تهدیدهای خارجی مقاوم عمل میکند
که برای هر دو مسئله یادشده راهکار داشته باشد (کیائی ،1394 ،ص .)34
بنابراین ضرورت دارد تا یک نظام پولی و ارزی مقاوم بنیان در راستای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی طراحی شود .دو بند از سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخشهای پولی و ارزی است:
بند  9از سیاستهای اقتصاد مقاومتی شامل «اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی
کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی
در تقویت بخش واقعی «است .بر اساس این بند بر اساس این بند ،سیاستهای پولی و
ارزی باید ابتدا پاسخگوی نیازهای اقتصاد ملی در پیوند با بخش واقعی باشند؛ سپس
موجب ثبات در اقتصاد ملی شوند؛ بنابراین ،بر اساس اهداف مذکور ،اصالح و تقویت
نظام مالی صرفاً منحصر به نظام بانکی نمیشود ،بلکه گسترش روشهای تأمین مالی
و بازارهای سرمایه و دارایی داخل و چگونگی پیوند با بازارهای بینالملل مالی را نیز
میتواند دربر داشته باشد.
بند  19از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر«شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و
جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری و ارزی
» تأکید دارد .این راهبرد از طریق شفافسازی روشهای تصمیمگیری در بازارهای
پولی و ارزی قابلاعمال است .درواقع ادبیات قاعدهگذاری در سیاستگذاری پولی
و ارزی ظرفیت شفافسازی و افزایش اعتماد به مقام پولی را دارد .جمعبندی آنکه
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در یک نظام پولی و ارزی مقاوم بنیان ،بانک صرفاً تأمینکننده منابع مالی نیست و
سازوکار خلق پول نیازمند طراحی قاعده سازگار با محیط اقتصادی و عوامل تأثیرگذار
بر تهدیدهای اقتصادی در کشور است .بر این اساس اقتصاد ایران نیازمند پولی و ارزی
مقاوم بنیان است تا بتواند در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
 -3-2پیشینه تحقیق

در زمینه ارتباط بین نظامهای ارزی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطالعات محدودی
در داخل کشور صورت گرفته که در جدول زیر به مهمترین این مطالعات پرداخته
میشود:
جدول  -1خالصه پیشینه تحقیق
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها

سیف و خوشکالم
خسروشاهی
(-)1392
خودرگرسیون
برداری

بررسی ارتباط بین نرخ ارز با نتایج تخمین مدل نشان داد که بهکارگیری سیاستهای
اقتصادی به قصد متنوعسازی صادرات کاال و خدمات،
صادرات ،واردات و تولید
اصالح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی کشور و در
نهایت نظام ارزی شناور مدیریتشده بهعنوان نظام ارزی
مطلوب برای اقتصاد ایران محسوب میشود .دلیل آن
مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و امکان مدیریت نرخ
ارز در مواقع ضروری میباشد.

دانش جعفری و
کریمی (-)1393
تحلیلی -توصیفی

یافتن راهحلی بلندمدت
جهت کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی در برنامه
ششم توسعه با استفاده از
راهبردهای اقتصاد مقاومتی

نتایج بیانگر این است که استفاده از نفت در بخشهای
حملونقل ،صنعت بهویژه پتروشیمی ،مصارف خانگی،
تجاری و کشاورزی و تولید برق بهجای فروش نفت خام
میتواند راهگشای مشکل باشد

ابوالحسنی
و بهاروندی
( -)1392اوراق
دوسویه ارزی

تعیین اوراق دوسویه ارزی،
رویهای برای معامالت ارزی

یافتههای مطالعه حاکی از آن است که اوراق دوسویه ابزاری
مناسب برای پوشش ریسکهای ارزی در اقتصاد کشور و
نظام بانکی ایران محسوب میشود.

کازرونی و همکاران
( -)1392مدلهای
دورهای

ارزیابی احتمال بقا و
ریسک نظامهای ارزی در
اقتصادهای با نظام پولی
لنگرگاه ارزی
و هدفگذاری تورمی

یافتههای تجربی تحقیق مبین این است که نظام ارزی
شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیتشده در هر دو گروه
از کشورهای موردمطالعه ریسک کمتر و احتمال بقای
بیشتری دارد.

صلویتبار و جاللی
نائینی (-)1393
الگوی تعادل عمومی
تصادفی
پویای

کارایی نظامهای مختلف
ارزی بر اساس کاهش زیان
بانک مرکزی

نتایج نشان میدهد قاعده بهینه پولی تحت نظام ارزی
شناور مدیریتشده عملکرد بهتری (زیان کمتر) نسبت به
قواعد بهینه پولی تحت نظامهای ارزی دیگر دارد.

کیائی (-)139
الگوی تعادل
عمومی پویای
تصادفی

تبیین ویژگیهای ساختار
نظام ارزی مقاوم در برابر
تهدیدهای اقتصادی

نتایج نشاندهنده این است که ساختار اقتصاد ایران در
سالهای منتهی به تحریم وضعیت مساعدی نداشت و به
نظر میرسد این ساختار نامناسب اقتصادی به کمک بحران
ارزی آمد و اثر آن را در اقتصاد تشدید کرد .برای مثال رشد
بیشازاندازه حجم نقدینگی و افزایش شدید سطح عمومی
قیمتها که اثر آن در نرخ ارز تخلیه نشده بود ،عامل اصلی
کاهش شدید ارزش پول ملی پس از شروع بحران بود.

محمود زاده و
صادقی (-)1396
الگوی تعادل
عمومی پویای
تصادفی

انتخاب نظام ارزی بهینه
برای اقتصاد ایران

نتایج برآورد مدل بیانگر این است که تأثیر شوکهای داخلی
و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کالن بهطور معنیداری به
کانالهای قواعد پولی بستگی دارد ،بهطوریکه هر یک از
شوکها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر
به نوسانات بیشتر سرمایهگذاری و تولید کل در هر دو بخش
قابل تجارت و غیرقابل تجارت خواهد شد.

گاال (-)2005
همجمعی

ژانگ و ژانگ
(-)2011
همجمعی

بررسی تطبیقی سیاستهای نتایج مبین این است که کشورهای آمریکای التین دارای
ارزی در کشورهای آمریکای نظام و ساختار ارزی باثباتتری در مقایسه با کشورهای
آسیایی میباشند
التین و آسیا
بررسی نظام ارزی جدید
برای کشور چین طی
سالهای 2009-1990

ساماندهی سبد ارزی با تنوعی از ارزها امکانپذیر بوده و
این پتانسیل در مورد کشور چین وجود دارد که علیرغم
بهکارگیری تنوع ارزی با هیچگونه تأثیرپذیری در مورد
موقعیت دالر مواجه نشود

اوچن
(-)2013دادههای
تابلویی

نتایج تخمین مدل نشان داد که در کشورها با درجه پایین باز
به ارزیابی معتبر بودن
نظامهای ارزی در دو گروه از بودن اقتصادی ،نظام ارزی ثابت بهینه است و در کشورهایی
کشورهای با نظام ارزی ثابت که سیاست هدفگذاری تورمی را تجربه کردند ،نظام ارزی
و شناور آزاد طی دوره زمانی شناور آزاد بهعنوان نظام ارزی بهینه است.
1990-2008

هسینگ (-)2013
همجمعی

نتایج تجربی برآورد مدل حاکی از آن است که با اتخاذ
نظام ارزی شناور و ادغام بازارهای مالی نرخ تورم کاهش و
رشد اقتصادی در این کشور افزایش مییابد.

بررسی تأثیر سیاستهای
ارزی بر نرخ تورم و رشد
اقتصادی در کشور نروژ طی
سالهای 1980-2010

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

نویسندگان
(سال) -روش

اهداف یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها
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نویسندگان
(سال) -روش

اهداف یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها

اخوسوهی
و اوقبونمن
(-)2014

بررسی عوامل مؤثر بر نظام
ارزی بهینه کشور نیجریه

نتایج برآورد رابطه همجمعی بیانگر این بوده که نرخ بهره
عامل مؤثر بر هر دو نظام ارزی تثبیتشده و شناور در این
کشور محسوب میشود.

داویس و فوجیوار
(- )2015

به بررسی اعتبار و شناورسازی
نرخ ارز برای دو گروه کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته
طیدورهزمانی1998-2010

یافتههای تجربی مدل مبین این بوده که برای یک اقتصاد
نسبتاً بسته ،هدفگذاری تورم منجر به رفاه اجتماعی باالتر
میشود ،اما برای یک اقتصاد خیلی باز و دارای تجارت
زیاد ،هدفگذاری نرخ ارز مناسبتر است .همچنین در
کشورهایی که بانک مرکزی اعتبار کمتری دارد ،تمایل به
نرخ ارز میخکوب بیشتر است.

پولودو و ساناسی
(-)2016

بررسی تأثیر بیثباتی
نرخ ارزبر حجم تجارت
کشور آفریقای جنوبی طی
سالهای 1995-2012

نتایج تخمین مدل بیانگر تأثیرگذاری منفی و معنیدار
بیثباتی نرخ ارزبر حجم تجارت این کشور میباشد.

دورتی و ایفوما
(-)2018

بررسی تأثیر نظام ارزی
شناور بر رشد و توسعه
اقتصادی کشور ترکیه طی
سالهای 2014-1990

نتایج تخمین مدل نشان داد که اتخاذ نظام ارزی شناور
تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی این کشور داشته
و الزم است برای اتخاذ نظام ارزی شناور نرخ تورم و نرخ
بهره کنترل شوند

با توجه به اهمیت ارجحیت مصرف کاالهای داخلی در مقاوم نمودن اقتصاد این مسئله
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردتوجه قرارگرفته است؛ در بند  8این
ابالغیه «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری
در تولید» مورد تأکید قرارگرفته است .این بند به مجموعهٔ تولید و مصرف نظر دارد
و خواهان آن است که:
 )1مصرف مدیریت شود تا اسراف در کار نباشد و راهنمای جلوگیری از اتالف
مصرف نیز خواستههای سیاستهای کلی الگوی مصرف است.
 )2مصرف کاالی داخلی ترویج داده شود تا آنکه کشور وابستگی کمتری به واردات
داشته باشد ولی الزم است
 )3کیفیت تولید داخلی ارتقاء بیابد تا بهبود کیفیت عامل تشویق عموم به مصرف
تولیدات داخلی باشد
 )4رقابتپذیری تولید داخلی با واردات افزایش یابد تا آنکه محصوالت ساخت
داخل در جریان رقابت بتوانند بهصورت اقتصادی جایگزین محصوالت وارداتی شوند.

 -3روششناسی تحقیق

در این بخش بهمنظور بررسی سیاستها و نظامهای ارزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفادهشده است .برای این منظور برخی از
متغیرها با استفاده از اطالعات سریهای زمانی محاسبهشده و برای بعضی دیگر از
متغیرها بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق پارامترها کالیبره و شبیهسازیشده
است 1.الگوی تجربی ارائهشده در این پژوهش شامل خانوارها ،بنگاهها ،دولت – مقام
پولی و بخش خارجی اقتصاد میباشد.
مدل ارائهشده در این پژوهش شامل خانوارها ،بنگاهها ،دولت – مقام پولی و بخش
خارجی اقتصاد میباشد .بهمنظور تصریح تابع رفتاری بخش خانوار و بنگاه از مطالعات
آدلفسون و همکاران ( )2007و گلین و کلیکو ( )2009بهره برده شده است .بهمنظور
مطابقت مدل با شرایط اقتصاد ایران و درنظرگرفتن نظامهای مختلف ارزی از مطالعه
 .1جزئیات محاسبات و شبیهسازی متغیرها در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است.

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

در این راستا تحلیل اثر شوکهای اقتصادی در شرایط مختلف ارجحیت مصرف
کاالهای داخلی در این مطالعه مدنظر قرارگرفته است که از نوآوریهای این پژوهش است.
در ادامه اثر شوک فنآوری در نظامهای مختلف ارزی تحلیلشده است که از
نوآوریهای دیگر این مطالعه محسوب میشود.
از سوی دیگر در سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی ،بند  8تأکید بر اصالح الگوی
مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی و بندهای  15 ،10و  18تأکید بر صادرات کاال
و خدمات دارد .عالوه بر این با توجه به تعاریف اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد زمانی مقاوم
است که متغیرهای کالن ،از قبیل ،مصرف ،سرمایهگذاری ،صادرات و قیمتها در برابر
شوکهای خارجی (مانند تحریمها) کمترین نوسان را داشته باشند؛ بنابراین نظام
ارزی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در برابر شوکهای خارجی
تابآوری بیشتری داشته باشد و کمترین نوسان را متوجه اقتصاد کند .در همین راستا
در این مطالعه سه رژیم ارزی متفاوت را در سه سناریوی جداگانه در نظر گرفته و
بررسیشده تا مشخص شود چه نظام ارزی با اهداف اقتصاد مقاومتی ،سازگارتر است؛
که باز هم از نوآوریهای پژوهش حاضر است .همچنین بهطور مشخص وجه تمایز و
نوآوری این مطالعه با پژوهش صورت گرفته همانند صلوی تبار ( )1393این است که
در این مطالعه اثر شوکهای مختلف در نظامهای مختلف ارزی با هم مقایسه شده تا
نظام ارزی مطلوب تعیین شود .عالوه بر این ،در این پژوهش بر بحث ارجحیت مصرف
کاالهای داخلی نیز تأکید شده است.
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صورت گرفته توسط توکلیان و افضلی ابرقویی ( )1395و جعفری صمیمی و همکاران
( )1393استفادهشده است .بررسی تأثیر ارجحیت مصرف کاالهای داخلی نیز به تبعیت
از مطالعه اکبری و همکاران ( )1396انجامشده است.
در مدلهای  DSGEبرای تحلیل تجربی از دو روش تخمین و کالیبراسیون توسط
نویسندگان مختلف مورداستفاده قرارگرفته است .تصمیمگیری درباره تخمین یا
کالیبره کردن مدل ،به هدف محقق و دیدگاه فکری وی و همچنین ویژگیهای
محاسباتی مدل بستگی دارد .برخی اقتصاددانان معتقدند که هدف مدل توضیح
واقعیتهای اقتصادی که از ساختار پیچیدهای تبعیت میکند نیست ،بلکه تنها به
دست آوردن بینشی در مورد برخی جنبههای خاص و همچنین انجام آزمایشات کمی
است؛ بنابراین ،از روش کالیبراسیون استفاده میکنند .روش کالیبراسیون (مقداردهی)،
روشی معمول و مورداستفاده در مطالعات اقتصادی مبتنی بر الگوهای تعادل عمومی
محاسبهپذیر 1و تعادل عمومی پویای تصادفی است .مقداردهی مدل عبارت است از
تعیین مقادیر پارامترهای معادالت؛ بهنحویکه بتوان با استفاده از مدل مقداردهیشده
مقادیر متغیرهای درونزا را بازتولید کرد .این روش ،یک راهبرد بهمنظور یافتن مقادیر
عددی 2برای ضرایب یک دنیای اقتصادی ساختگی است که استفاده از آن در چند دهه
اخیر بسیار گسترشیافته است (برزوزا و دیگران ،2013 ،کوزی ،2012،هوور.)1995،
مقداردهی را اینگونه تعریف میکند« :یک الگو زمانی مقداردهیشده است که ضرایب
آن از سایر مطالعات تجربی یا مطالعات اقتصادسنجی (حتی غیرمرتبط) و یا بهطور
کل توسط محقق به نحوی انتخاب شوند که الگو توانایی بازسازی برخی از ویژگیهای
دنیای واقعی را داشته باشد» .همچنین کنوا ( )1994بیان میکند که روش مقداردهی
یک روش اقتصادسنجی است که در آن ،ضرایب بجای استفاده از معیارهای آماری ،با
معیارهای اقتصادی تخمین زده میشوند .در این رساله ،از مجموعه معادالت لگاریتمی
خطی شده در فرآیند مقداردهی و شبیهسازی استفاده خواهد شد.
در یک تعریف کلی ،مقداردهی شامل مجموعهای از مراحل ،بهمنظور یافتن
کمی برای سؤالهای به خصوصی در اقتصاد است کنوا ( .)2007بیان میکند
جوابهای ّ
3
که روش مقداردهی به دالیل گوناگونی میتواند مورداستفاده قرار گیرد .ازجمله:
 در کشورهای تازه استقاللیافته که به مقدار کافی داده در دسترس محقق نیست. دادهها از تواتر زمانی کافی برای تخمینهای معقول برخوردار نباشد.)1. Computational General Equilibrium (CGE
2. Numerical Value

 .3برای مطالعه بیشتر در زمینه روش مقداردهی رجوع شود به :گونگ و سملر (.)2005

جدول-1نسبتهایمقداردهیشدهالگوبراساساطالعاتسریهایزمانیبانکمرکزیومحاسباتتحقیق
نسبت

عنوان متغیر

مقدار

دوره زمانی
موردبررسی

yH

نسبت میانگین هزینههای مصرفی خصوصی 3به تولید
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390

0/49

1392-1396

c

1

"1. Canova, "Methods for applied macroeconomic research
 .2دلیل محدود شدن دوره زمانی به سالهای  1392-1396این است که هدف این پژوهش ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران
در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای دوره بعد از ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظمرهبری است.
 .3هزینههای مصرفی خصوصی شامل هزینههای مصرفی خانوارهای کشور (به تفکیک شهری و روستایی) و هزینههای مصرفی
مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها است.

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

 امکان تورش تصریح در الگو وجود داشته باشد.نکته دیگر اینکه این روش یک روش معمول در حل سیستم معادالت تعادل عمومی
پویایتصادفیاست.برایمثالدراینزمینهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:امینپورمقدمو
همکاران()1397؛صلویتباروجاللینائینی()1393؛جعفریصمیمیوهمکاران(.)1393
در این پژوهش ،از مجموعه معادالت لگاریتمی خطی شده در فرآیند مقداردهی و
شبیهسازی استفاده خواهد شد .پارامترهای سیستم معادالت را درمجموع میتوان به
موارد زیر دستهبندی کرد :دستهٔ اول نسبتهایی هستند که در اثر لگاریتم خطیشدن
ظاهرشدهاند ،مثل مخارج مصرف به تولید داخلی ،نسبت سرمایهگذاری به تولید داخلی
و سایر موارد .این نسبتها بهصورت تقسیم مقدار باثبات دو متغیر در روابط تعادلی
ظاهرشدهاند؛ که با استفاده از میانگین نسبت سری زمانی دادههای واقعی متغیرهای
مربوطه بر اساس دادههای اقتصاد ایران در طول دوره زمانی موردبررسی محاسبهشدهاند
(جدول  .)1دسته دوم پارامترهایی هستند که بر اساس مطالعات پیشین و محاسبات
محقق کالیبره شدهاند (جدول  .)2مقداردهی (کالیبراسیون) یک فرآیند گامبهگام
بهمنظور تعیین مقادیر عددی برای پارامترهای الگو میباشد .1مراحل انجام روش
کالیبراسیون به شرح زیر است:
• طراحی الگوی تعادل عمومی مناسب بر اساس مبانی نظری اقتصاد
• استفاده از شکل تابعی الگوی اولیه و حل آن جهت تعیین مقادیر متغیرهای درو نزا
• برحسب متغیرهای برونزا و پارامترها.
• انتخاب هر پارامتر و سپس حل الگو و به دست آوردن متغیرهای درونزا بر اساس
مقادیر مختلف که به آن پارامتر اختصاص می یابد.
• ارزیابی الگو بر اساس مقادیر مختلف پارامترها با دادههای دنیای واقعی
23
•تعیینمقدارمناسبپارامتربراساسارزیابیمتغیرهایدرونزایالگوبامقادیرواقعیآنها
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نسبت

عنوان متغیر

مقدار

دوره زمانی
موردبررسی

yH

نسبت میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1به تولید
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390

0/19

1392-1396

yH

نسبت میانگین مخارج دولت 2به تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت سال 1390

0/41

1392-1396

i

g

x
yH
m
yH

نسبت میانگین صادرات غیرنفتی 3به تولید ناخالص داخلی
به قیمت ثابت سال 1390
نسبت میانگین واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال 1390

1392-1396

0/09

1392-1396

0/24

m

نسبت میانگین حجم پول 4به مخارج دولت

0/97

1392-1396

fr

نسبت میانگین ذخایر خارجی 5به پایه پولی

0/53

1392-1396

oilr

نسبت میانگین درآمدهای نفتی به ذخایر خارجی بانک مرکزی

0/031

1392-1396

نسبت میانگین صادرات غیرنفتی به کل صادرات

0/16

1392-1396

نسبت میانگین صادرات غیرنفتی به ذخایر خارجی بانک مرکزی

0/3

1392-1396

g

m

fr

جدول -2ضرایب مقداردهی شده الگو برمبنای مطالعات تجربی

12345

عنوان

مقدار

منبع

عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف

0/93

پروین و همکاران ()1393

ضریب کار در تابع مطلوبیت

0/4285

صیادی و همکاران ()1395

عکس کشش تقاضای پول

2/24

کمیجانی و توکلیان ()1391

نرخ ترجیح زمانی مصرفکننده

0/964

کمیجانی و توکلیان ()1391

 .1تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از هزینه خریداری (یا ارزش تولید به حساب خود) کاالهای سرمایهای
توسط بخش خصوصی ،تولید کنندگان خدمات دولتی و تولید کنندگان خدمات خصوصی غیر انتفاعی در خدمت
خانوارها منهای خالص فروش کاالهای سرمایهای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری مانند یک سال
 .2مخارج دولت شامل مخارج جاری و عمرانی میباشد.
 .3کل صادارات کاالها و خدمات به جزء صادرات بخش نفت و گاز میباشد.
 .4شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری بخش غیر دولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی میباشد.
 .5نسبت ذخایر ارزی بانک مرکزی به اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک
مرکزی

عنوان

مقدار

منبع

سهم کاالهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار

0/17

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی صادرات نفت

0/68

ابوالحسنی و همکاران ()1395

وزن کاالهای مصرفی وارداتی نسبت به کل مصرف

0/44

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

کشش جانشینی میان کاالهای مصرفی وارداتی و داخلی

3/4

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

وزن کاالهای سرمایهای وارداتی نسبت به کل سرمایهگذاری 0/68

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

کشش جانشینی میان کاالهای سرمایهای وارداتی و داخلی

1/3

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

کشش تولیدی عوامل تولید

0/42

ابوالحسنی و همکاران ()1395

میزان شاخصگذاری شاخص قیمت کاالهای وارداتی مصرفی 0/75

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

درصد بنگاههایی واردکنندهای که قادر به تعدیل قیمت خود نیستند 0/22

جعفری صمیمی و همکاران ()1393

ضریب اهمیت تورم در تابع عکسالعمل سیاست پولی

-0/98

کمیجانی و توکلیان ()1391

ضریب اهمیت تولید در تابع عکسالعمل سیاست پولی

-2/96

کمیجانی و توکلیان ()1391

سهم فروش مستقیم درآمدهای نفتی دولت به بانک مرکزی 0/46

کمیجانی و توکلیان ()1391

ضریب خودهمبستگی تکانه نفتی

0/69

ابوالحسنی و همکاران ()1395

ضریب خودهمبستگی شوک فنآوری

0/56

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی شوک نقدینگی

0/37

محاسبات محقق

ضریب اهیمت نرخ ارز در تابع عکسالعمل سیاست پولی

0/02

توکلیان و ابرقویی ()1395

 -4یافتههای تحقیق

در این بخش بر اساس معادالت لگاریتمی خطی شده الگو ،شامل معادالت حاصل
از بهینهیابی کارگزاران اقتصادی ،شرایط تسویه بازار و شوکهای مختلف ،ضرایب
معادالت لگاریتمی خطی شده با استفاده از نرمافزار متلب نسخه بتای  2018تحت
پلتفرم داینار و روش مقداردهی اندازهگیری میشود .در ادامه با توجه به توابع
عکسالعمل آنی رفتار متغیرهای مدل در برابر شوک نفتی تحت رژیمهای مختلف
ارزی و مقایسه آن با شواهد علمی حاکی از تأثیر این شوکها بر متغیرهای موردنظر
صورت میگیرد .در ادامه اثر شوک نفتی بر برخی متغیرهای کالن اقتصادی در شرایط
ارجحیت مصرف کاالهای داخلی بررسی میشود.

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

نرخ استهالک

0/042

ابراهیمی ()1389
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 - 1-4توابع عکسالعمل آنی

جهت بررسی پویاییهای متغیرهای الگوی موردبررسی نسبت به تکانههای مختلف،
توابع واکنش آنی که بر اساس الگوی برآورد شده به دست میآیند از ابزارهای مهم
تحلیل اقتصادی در مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی هستند .این توابع رفتار
پویای متغیرهای الگو در طول زمان ،هنگام وارد شدن تکانهای بهاندازه یک انحراف
معیار به هر متغیر را نشان میدهند .این روش یکی از معیارهای نیکویی برازش مدل
ارائهشده است ،به این صورت که میزان عکسالعمل متغیرهای اقتصادی به شوکهای
وارد بر مدل به عملکرد واقعی آنها مطابقت بیشتری داشته باشد بیانگر این است که
مدل ارائهشده به نحو بهتری برازش شده است.
در سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی ،بند  8تأکید بر اصالح الگوی مصرف و
ترویج مصرف کاالهای داخلی و بندهای  15 ،10و  18تأکید بر صادرات کاال و خدمات
دارد .عالوه بر این با توجه به تعاریف اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد زمانی مقاوم است که
متغیرهای کالن ،از قبیل ،مصرف ،سرمایهگذاری ،صادرات و قیمتها در برابر شوکهای
خارجی (مانند تحریمها) کمترین نوسان را داشته باشند؛ بنابراین نظام ارزی در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در برابر شوکهای خارجی تابآوری بیشتری
داشته باشد و کمترین نوسان را متوجه اقتصاد کند.
در همین راستا در این مطالعه سه رژیم ارزی متفاوت را در سه سناریوی جداگانه در
نظر گرفته و بررسی میشود تا کدام نظام ارزی با اهداف اقتصاد مقاومتی ،سازگارتر است.
 -2-4تکانه نفتی

با وقوع شوک نفتی ،درآمدهای نفتی افزایش مییابد .شوک نفتی میتواند ناشی از
تغییر در صادرات نفت ،تغییر در قیمت نفت یا تغییر در نرخ ارز باشد .درواقع درآمدهای
نفتی از محل صادرات نفت در قیمتهایی که در بازارهای جهانی نفت تعیین میشود،
به دست میآید این درآمد که معموالً به دالر برای کشور حاصل میشود ،بر اساس
نرخ ارز بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود و معادل ریالی آن در الگو لحاظ شده
است .تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بسیاری از کشورهای تولیدکننده و
صادرکننده نفت به دولت اختصاص مییابد که ایران نیز ازجمله این کشورها است.
 -1-2-4اثر تکانه نفتی بر مصرف

وقوع تکانه نفتی در ابتدا موجب افزایش درآمدهای نفتی و مثبت شدن تراز پرداختها
و افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی و ذخایر ارزی میشود .عرضه ارز موجب
کاهش نرخ ارز اسمی شده و بهتدریج با تبدیل ارز به ریال ذخایر ارزی کاهشیافته و

شکل  -1مقایسه اثر شوک نفتی بر مصرف در رژیمهای مختلف ارزی

- 2-2-4اثر تکانه نفتی بر تورم

درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران همانند بسیاری از کشورهای تولیدکننده و
صادرکننده نفت به دولت اختصاص مییابد دولت عالوه بر ذخیره منابع ارزی حاصلشده،
از بخشی از درآمدهای نفتی بهعنوان یکی از منابع تأمین بودجه استفاده مینماید .بدین
ترتیب با وقوع شوک نفتی ،مخارج دولت افزایش مییابد .مقداری که دولت از نفت
هزینه میکند و معادل ریالی آن را از بانک مرکزی میگیرد ،وارد داراییهای خارجی
میشود .در این صورت خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و در نهایت پایه پولی

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

نرخ ارز و حجم پول روند افزایشی پیدا میکند .با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا واردات
کاالهای سرمایهای و واسطهای تولید افزایش مییابد در دوره بعد کاالهای مصرفی
وارداتی افزایشیافته که منجر به کاهش تقاضای داخلی میشود؛ بنابراین با بروز تکانه
نفتی در ابتدا مصرف افزایشیافته و در ادامه با کاهش اثر درآمد نفتی ،مصرف کاهش
مییابد .مقایسه تأثیر شوک نفتی تحت رژیمهای مختلف ارزی در شکل  1نشان میدهد
که نوسانات مصرف در رژیم ارزی شناور مدیریتشده نسبت به سایر رژیمها کمتر است
که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی سازگاری بیشتری دارد.
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افزایش مییابد؛ بنابراین افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضای اقتصاد و افزایش
قیمتها میشود .از سوی دیگر صادرات نیز به دلیل افزایش صادرات نفتی افزایش
مییابد و لذا تراز حسابجاری در ابتدا مثبت میشود .دولت سعی در کنترل تورم با
افزایش واردات دارد ،لذا ابتدا تورم کاهش مییابد ،لیکن بهتدریج شوک نفتی و هزینه
نمودن درآمدهای نفتی توسط دولت باعث افزایش ذخایر بانک مرکزی ،افزایش پایه
پولی و تشدید تورم در اقتصاد میشود .در نمودارهای شماره  2واکنش متغیر تورم
در رژیمهای مختلف ارزی نمایش دادهشده است .همانگونه که با توجه به شکل 2
مالحظه میشود نوسانات تورم در اثر وقوع شوک نفتی در رژیم ارزی ثابت کمتر است
به این دلیل که در رژیم ارزی ثابت در صورت وجود ذخایر ارزی ،کنترل تورم بیشتر
بوده و درنتیجه در اثر وقوع شوک نفتی زودتر به ثبات میرسد .البته قابلذکر است
که معموالً در شرایط تحریم یکی از چالشهای بزرگ بانک مرکزی محدودیت ذخایر
ارزی است زیرا یکی از تحریمهای وضعشده علیه کشور تحریمهای بانکی است که
سبب میشود نقل و انتقاالت پول به کشور دچار مشکل شده و بنابراین ذخایر ارزی
کشور دچار محدودیت شود؛ بنابراین درمجموع پایبندی به رژیم نرخ ارز ثابت بسیار
دشوار خواهد بود.
شکل  -2مقایسه اثر شوک نفتی بر تورم در رژیمهای مختلف ارزی

در کشورهای واردکننده نفت ،افزایش در قیمتهای نفت به تضعیف تراز تجاری
و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی آنها منجر میشود (فراتشر و همکاران .)2014 ،
برعکس ،در کشورهای صادرکننده نفت ،شوک نفتی مثبت ممکن است با افزایش قیمت
کاالهای غیرقابلمبادله ،به پدیده بیماری هلندی منجر شود و ارزش پول ملی آنها
را افزایش دهد و نرخ ارز اسمی کاهش مییابد .حال چنانچه رژیم ارزی شناور باشد،
میزان تغییر نرخ ارز اسمی در بازار ارز مشخص میشود .همچنین نرخ ارز حقیقی نیز
به دلیل افزایش تورم و کاهش نرخ ارز اسمی کاهش مییابد .در نهایت آنکه اقتصاد از
وضعیت تعادلی پایدار خود با وقوع شوک نفتی دور شده است ،در این شرایط در الگو
فرض شده است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاستی مرتبط با نرخ
بهره در رژیم ارزی شناور سعی در بازگرداندن اقتصاد به شرایط پایدار تعادلی نماید.
برای مثال بانک مرکزی میتواند با افزایش نرخ سیاستی در اقتصاد سعی در جمعآوری
حجم نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد .بدین ترتیب با استفاده از قاعده سیاستی
خود سعی در بازگرداندن اقتصاد به حالت تعادلی پایدار دارد.
حال اگر رژیم نرخ ارز ثابت حاکم باشد .شوک نفتی مطابق انتظار باعث افزایش
مخارج دولت شده است و افزایش مخارج دولت بهنوبه خود باعث افزایش تقاضای
اقتصاد و افزایش قیمتها میشود .افزایش قیمتهای داخلی نیز نرخ ارز حقیقی را
کاهش میدهد .شوک نفتی همچنین باعث افزایش ذخایر ارزی میشود و نرخ ارز
کاهش مییابد .کاهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش ریالی ذخایر ارزی میشود ،در رژیم
نرخ ارز ثابت برای بازگرداندن ارزش نرخ ارز به مقدار تعیینشده ،بانک مرکزی از ابزار
تغییر ذخایر ارزی استفاده مینماید؛ بنابراین با جمعآوری ذخایر ارزی از جامعه ،سعی
در افزایش نرخ ارز و بازگشتن آن به مقدار تعادلی پایدار را دارد .افزایش نرخ ارز سبب
افزایش ارزش ریالی ذخایر ارزی میشود .در این روش مقامات پولی با حفظ ارزش
نرخ ارز به میزان تعیینشده ،سعی در کنترل تورم دارند .همچنین کنترل تورم بعضی
از اقالم سبد مصرفکننده میتواند از طریق افزایش واردات انجام شود که منجر به
کسری حسابجاری میگردد .در شکل  3واکنش نرخ ارز در رژیمهای مختلف ارزی
در مقابل شوک نفتی ارائهشده است .همانگونه که مالحظه میشود نرخ ارز در رژیم
نرخ ارز شناور مدیریتشده ،کمترین نوسان را دارد.

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

- 3-2-4اثر تکانه نفتی بر نرخ ارز
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 - 3-4بروز تکانه نفتی در حالت وجود ارجحیت مصرف کاالهای داخلی

با افزایش درآمد نفتی ،میزان ارز واردشده به کشور افزایشیافته که این منجر به کاهش
نرخ ارز خواهد شد .کاهش نرخ ارز موجب ارزانتر شدن واردات و به دنبال آن افزایش
واردات میشود .اگر میزان ارجحیت مصرف کاالهای داخلی کاهش یابد ،با بروز تکانه
مثبت درآمد نفتی و ورود ارز حاصل از آن به داخل به دلیل وجود تقاضای زیاد واردات
و ترجیحات مصرفکننده به مصرف کاالهای وارداتی ،نرخ ارز به میزان کمتری کاهش
مییابد و این امر از شدت افزایش واردات خواهد کاست .از سوی دیگر به دلیل افزایش
سهم واردات در محاسبه تورم و مصرف و ارزانتر شدن واردات به دنبال کاهش نرخ ارز
با ورود تکانه درآمد نفتی (حتی با وجود کاهش کمتر نرخ ارز و افزایش کمتر واردات
نسبت به حالت ارجحیت باالتر مصرف کاالی داخلی) میزان افزایش مصرف و کاهش
تورم شدت بیشتری خواهد یافت.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه در اقتصاد ایران همبستگی باالیی میان مخارج
دولت و درآمدهای نفتی وجود دارد ،با لحاظ این همبستگی ،با افزایش درآمدهای

شکل  .4مقایسه اثر شوک نفتی بر مصرف در رژیمهای مختلف ارزی در شرایط ارجحیت بیشتر
مصرف کاالهای داخلی
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نفتی ،مخارج دولت افزایشیافته و این امر به دنبال افزایش نقدینگی ،افزایش قیمت
کاالهای داخلی را به همراه دارد .نهایتاً با وجود کاهش قیمت کاالهای وارداتی ،به دلیل
افزایش قیمت کاالهای داخلی ،تورم افزایش مییابد .درصورتیکه ارجحیت بیشتر در
مصرف کاالهای داخلی وجود داشته باشد ،به دلیل تمایل بیشتر به مصرف کاالهای
داخلی و تمایل کمتر به مصرف کاالهای وارداتی ،نرخ ارز با کاهش بیشتری مواجه
میشود و این امر موجب کاهش بیشتر قیمت کاالهای وارداتی خواهد شد .کاهش
بیشتر قیمت کاالهای وارداتی نیز بهنوبه خود از شدت افزایش قیمت کاالهای نهایی
یا شدت افزایش تورم خواهد کاست .نهایتاً در صورت وجود ارجحیت بیشتر در مصرف
کاالهای داخلی ،تورم به میزان کمتری افزایش مییابد.
در شکل  4وجود ارجحیت باالتر در مصرف کاالهای داخلی (که یکی از رهنمونهای
اقتصاد مقاومتی است) را در سه رژیم مختلف ارزی بررسی میکنیم .نتایج نشان
میدهد که در صورت ارجحیت باالتر در مصرف کاالهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز
شناور مستقل ،مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت؛ بنابراین اگر مردم مطابق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند،
رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در
مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیریتشده مناسبتر است.
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شکل  .5مقایسه اثر شوک نفتی بر تورم در رژیمهای مختلف ارزی در شرایط ارجحیت بیشتر مصرف
کاالهای داخلی

 -4-4شوک فنآوری

فنآوری اطالعات بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور در صورت
آسیبپذیری میتواند تبعات زیادی بر کسبوکار و مهمتر از آن بر روی اقتصاد جامعه
داشته باشد .لذا تقویت ضریب مقاومت در فنآوری اطالعات موجب ارتقای اقتصاد
مقاومتی خواهد شد .در راستای این رویکرد راهبردهایی نظیر تولید ملی ،عدم وابستگی
به یک محصول یا کمپانی خاص و ارتقای امنیت را میتوان برشمرد .بهعبارتدیگر،
دانش و فنآوری بهعنوان یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی
به شمار میآید و یک کاالی عمومی محسوب میشود؛ زیرا میتوان آن را بدون کاهش
و استهالک ،با دیگران به اشتراک گذاشت .درعینحال ،میتوان از آن بارها استفاده
کرد .در حقیقت دانش ،بهعنوان یک منبع دائمی میتواند همواره در اختیار بنگاههای
اقتصادی قرار گیرد و با مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی،

شکل  -6مقایسه اثر شوک فنآوری بر تولید در رژیمهای مختلف ارزی

اقتصاد دانشبنیان ،بهعنوان پایه و اساس اقتصاد مقاومتی و پیشنیاز تحقق آن به
شمار میرود .رسیدن به اقتصادی مقاوم و مطلوب که مدنظر رهبر معظم انقالب و نیز
مردم ایران اسالمی میباشد ،جز با فعالیتهای مبتنی بر علم و دانش میسر نبوده و

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)  /مجید فشاری ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محسن رضایی میرقائد

سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزشافزوده شود .درنتیجه ،این امر میتواند سبب
گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بیعدالتی و موجب ارتقای روند اقتصاد
مقاومتی گردد .توجه به این نکته ضروری است که رابطه درهمتنیده اقتصاد مقاومتی
با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق شرکتهای دانشبنیان استحکام خواهد یافت.
این شرکتها ،هم در تحقق اقتصاد دانشبنیان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی کارا،
نقش و کاربرد دارند .این شرکتها نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشبنیان بازی
میکنند و با توجه به ویژگیهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی
و انعطافپذیری باال ،ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند.
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نخواهد بود .شناسایی کلیه نقاط ضعف اقتصادی کشور ،تالش برای تقویت آنها و تبدیل
تهدیدها به فرصتها ،تقویت پایههای اقتصاد با مقاوم نمودن فعالیتهای اقتصادی بر
پایه علم و فنآوری ،کاربردی نمودن پژوهشها و تحقیقات ،ازجمله اقداماتی است که
بایستی توسط نهادهای مسئول در این امر انجام پذیرد .افزایش بهرهوری تولید ،تولید
محصوالت فناورانه و با ارزشافزوده و جلوگیری از خام فروشی ،تولید ماشینآالت و
تجهیزات فناورانه موردنیاز صنایع کشور و باالخره رشد تولید و افزایش تولید ناخالص
ملی در سایه تکیه به علم و دانش امکانپذیر بوده و رشد و بالندگی نظام اسالمی و
تحقق منویات رهبری را در پی خواهد داشت (بهشتی زاده و فداکار.)1395 ،
بر این اساس مالحظه میشود که نگاه راهبردی و بومی به مقوله اقتصاد مقاومتی در
سازمانهای متولی علم و فنآوری یک ضروت جدی محسوب میشود .این ضرورت ناشی
از دستیابی به الگوهایی است که بتواند با رویکرد راهبردی ،ویژگیهای بومی یک نظام
اقتصاد مقاومتی در حوزه علم و فنآوری نهادینه نماید .به عبارتی مؤلفه اساسی پژوهش
و فنآوری را میتوان اثرگذارترین عامل در کاهش وابستگیها قلمداد کرد .البته این
به معنای عدم تعامل بینالمللی نخواهد بود و باید اذعان داشت که تبادل تکنولوژیکی
به همافزایی خواهد انجامید .لیکن در شرایطی که دانش فنی موردنیاز توسعه صنعت
به دالیل مختلف ازجمله تحریم در دسترس نباشد ،حمایت ویژه از این بخش ضرورت
بیشتری می یابد .بهمنظور بیان جایگاه فنآوری در بهبود وضعیت اقتصاد در ادامه اثر
تکانه فنآوری را در رژیمهای مختلف ارزی در شکل  6نشان دادهشده است .مالحظه
میشود که سوای از نوع رژیم ارزی ،در اثر تکانه فنآوری منحنی عرضه کل به سمت
راست جابجا شده ،تولید افزایش و سطح قیمتها کاهش مییابد .با افزایش تولید و
درآمد ،بر میزان مصرف داخلی و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز افزوده میشود
 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث

این مطالعه با هدف ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی در چارچوب سیاستهای اقتصاد
مقاومتی انجامشده است .بر این اساس ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با
توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و الگوی اقتصاد مقاومتی ،رژیم ارزی که بتواند
پیشنیازهای رشد و توسعه اقتصادی را در اقتصاد ایران فراهم کند و ضمناً در برابر
شوکها و تهدیدهای خارجی نیز تاب آور باشد ،رژیم شناور مدیریتشده ارز است .در
این زمینه باستانی فر ( )1395نیز در عرصه نظام ارزی سازگار با شرایط تهدیدهای

 -2-5نتیجهگیری

این مطالعه تأثیر نظامهای مختلف ارزی را در برابر شوکهای مختلف مورد آزمون قرار
داده است .نتایج تحقیق نشان داده است که رژیم ارزی شناور مدیریتشده درمجموع
عملکرد بهتری داشته است.
همچنین نتایج تابع عکسالعمل آنی در خصوص بروز تکانه نفتی در حالت وجود
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اقتصادی و پدافند غیرعامل ،نظام ارزی شناور مدیریتشده قاعدهمند را برای اقتصاد
ایران پیشنهاد میکند .همچنین نتیجه بررسی صلوی تبار ( )1393نشان میدهد
که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریتشده عملکرد بهتری نسبت به قواعد
بهینه پولی تحت رژیمهای دیگر ارزی دارد .سیف و خسروشاهی ( )1392نیز بعد از
مطالعه ارتباط متغیرهای کالن اقتصادی با نرخ ارز در اقتصاد ایران ،به دلیلی مزایای
نظام ارزی شناور و امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم ،نظام ارزی مطلوب برای
اقتصاد ایران را نظام ارزی شناور معرفی میکنند .کمیجانی و نادعلی ( )1384هم در
مطالعه خود با استفاده از مدل نظری کالن اقتصادی ،از نوع ماندل – فلمینگ ،نشان
دادند که نظام شناور مدیریتشده ارز از نظر سازگاری نظری ،قدرت توضیحدهندگی
و شبیهسازی برای اقتصاد ایران مطلوبتر میباشد .عالوه بر این ویلیامسون ()1995
برای نرخ ارز مناسب سه معیار ناموزونی ،آسیبپذیری از بحران خارجی و مالحظات
اقتصادی -سیاسی را بیان میکند .ناموزونی که به معنای تغییرات نرخ ارز در بازه
بلندمدت که برای اقتصاد عواقب جدی دارد؛ یعنی منظور از ناموزونی انحراف زیاد و
طوالنیمدت نرخ ارز از نرخ تعادلی بنیادین است.
هرچند که بررسی ترتیبات ارزی اتخاذشده در ایران بعد از انقالب ،نشان میدهد
که بانک مرکزی به سمت ترتیبات ارزی با انعطاف بیشتر حرکت کرده است (ورتابیان،
 )1395اما در مقاطعی که کشور با تنگناهای ناشی از تحریمها مواجه بوده است بازار
ارز کشور دچار بحرانهای شدید شده است .یکی از دالیل عدم موفقیت بانک مرکزی
در پایبندی به نظام ارزی شناور مدیریتشده در ایران اتکای شدید به درآمدهای نفتی
بوده است که این وابستگی ،دشمنان انقالب را بهراحتی قادر میسازد تا با محدود
کردن درآمدهای نفتی ،بازار ارز را با بحران مواجه کنند .عالوه بر این ارجحیت کمتر به
سمت مصرف کاالهای داخلی نیز در عدم پایبندی به نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده
تأثیرگذار بوده است .چنانچه مردم تمایل بیشتری به مصرف کاالهای داخل داشته
باشند ،کشور در مواقع بحرانی نیاز کمتر به منابع ارزی خواهد داشت و این مدیریت
بازار ارز را آسانتر میکند (اکبری و همکاران.)1396 ،
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ارجحیت مصرف کاالهای داخلی بیانگر این است که با بروز تکانه مثبت درآمد نفتی و ورود
ارز حاصل از آن به داخل به دلیل وجود تقاضای زیاد واردات و ترجیحات مصرفکننده
به مصرف کاالهای وارداتی ،نرخ ارز به میزان کمتری کاهش مییابد و این امر از شدت
افزایش واردات خواهد کاست .از سوی دیگر به دلیل افزایش سهم واردات در محاسبه
تورم و مصرف و ارزانتر شدن واردات به دنبال کاهش نرخ ارز با ورود تکانه درآمد نفتی
(حتی با وجود کاهش کمتر نرخ ارز و افزایش کمتر واردات نسبت به حالت ارجحیت
باالتر مصرف کاالی داخلی) میزان افزایش مصرف و کاهش تورم شدت بیشتری خواهد
یافت .همچنین در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کاالهای داخلی و وجود رژیم
نرخ ارز شناور مستقل ،مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت؛ بنابراین اگر مردم
مطابق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان
دهند ،رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران
در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیریتشده مناسبتر است.
در خصوص دستاورد جدید مدلسازی در این مطالعه میتوان بیان کرد که ازآنجاکه
هدف این تحقیق انتخاب رژیم ارزی مناسب در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده و طبق
تعریف ،اقتصادی مقاوم است که در برابر شوکهای خارجی مقاوم باشد بنابراین باید
روشی اتخاذ میشد که امکان بررسی شوکها مختلف را تحت رژیمهای مختلف ارزی
فراهم میکرد .به اعتقاد فانک و پاتز (  )2103مدلهای  DSGEامکان بررسی شوکهای
مختلف را فراهم میآورند عالوه بر این ،مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی دارای
چارچوب انعطافپذیری هستند که میتوانند مکانیسمهای اقتصادی موردنیاز را در
تحلیلهای اقتصادی مشارکت دهند ،همچنین برخالف مدلهای سنتی اقتصاد کالن
از فقدان پایههای خرد اقتصادی رنج نمیبرند و به لحاظ تئوریکی برای لحاظ کردن
پویایی اقتصادی بهخوبی تصریحشدهاند ،بهنحویکه درباره تأثیر شوکهای پویای
مختلف پیشبینیهای متفاوتی را انجام میدهند.
 -3-5پیشنهادها

با توجه به نتایج این پژوهش موارد زیر بهعنوان پیشنهادهای سیاستی برآمده از نتایج
این مطالعه به سیاستگذاران اقتصادی ارائه میشود:
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر تحلیل تکانههای نفتی در حالتوجود ارجحیت مصرف کاالهای داخلی بر انواع نظامهای ارزی در اقتصاد ایران که
سازگار با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران
پولی و ارزی با عنایت به افزایش مصرف تولیدات داخلی ،نظام ارزی شناور مستقل را
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اتخاذ کنند؛ زیرا در صورت اتخاذ این نظام ارزی ،اثرگذاری شوکهای درآمد نفتی بر نرخ
تورم کمتر بوده و مصرف داخلی را افزایش خواهد داد .از سوی دیگر ،پیشنهاد میشود
سیاستگذاران ،سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی بهویژه اصالح الگوی مصرف با
تأکید بر ارجحیت مصرف کاالی داخلی را در سرلوحه سیاستهای خود قرار دهند.
 با توجه به اینکه اقتصاد دانشبنیان ،بهعنوان پایه و اساس اقتصاد مقاومتی وپیشنیاز تحقق آن به شمار میرود؛ و با عنایت به مقاوم بودن اقتصاد دانشبنیان در برابر
شوکهای خارجی ،سیاستگذاری در راستای اقتصاد دانشبنیان که در سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده است ،مورد اهتمام ویژه برنامهریزان و
تصمیمسازان قرار گیرد .این پیشنهاد از نتایج بخش  4-4که با عنوان شوک فنآوری
ارائهشده استخراجشده است .در این بخش اشارهشده که فنآوری اطالعات بهعنوان
یکی از زیرساختهای حیاتی کشور در صورت آسیبپذیری میتواند تبعات زیادی
بر کسبوکار و مهمتر از آن بر روی اقتصاد جامعه داشته باشد .لذا تقویت ضریب
مقاومت در فنآوری اطالعات موجب ارتقای اقتصاد مقاومتی خواهد شد .در راستای
این رویکرد راهبردهایی نظیر تولید ملی ،عدم وابستگی به یک محصول یا کمپانی
خاص و ارتقای امنیت را میتوان برشمرد .بهعبارتدیگر ،دانش و فنآوری بهعنوان
یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی به شمار میآید و یک
کاالی عمومی محسوب میشود؛ زیرا میتوان آن را بدون کاهش و استهالک ،با دیگران
به اشتراک گذاشت .درعینحال ،میتوان از آن بارها استفاده کرد .در حقیقت دانش،
بهعنوان یک منبع دائمی میتواند همواره در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد و با
مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی ،سبب افزایش مزیت رقابتی
و ایجاد ارزشافزوده شود .درنتیجه ،این امر میتواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و
عامل کاهش فقر و بیعدالتی و موجب ارتقای روند اقتصاد مقاومتی گردد .توجه به
این نکته ضروری است که رابطه درهمتنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم
و دانش از طریق شرکتهای دانشبنیان استحکام خواهد یافت .این شرکتها ،هم
در تحقق اقتصاد دانشبنیان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی کارا ،نقش و کاربرد دارند.
این شرکتها نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشبنیان بازی میکنند و با توجه به
ویژگیهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافپذیری باال،
ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند.
 باوجودآنکه با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال  ،1381نظام ارزیایران به نظام ارزی تکنرخی شناور مدیریتشده تغییر یافت اما نکته حائز اهمیت این
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است که علیرغم اجرای موفقیتآمیز سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال  1381و
تداوم آن تا سال  1389این بازار برای برقراری نظام شناور مدیریتشده با تنگناهای
ساختاری مواجه بوده است .اشکال عمده این بازار مربوط به تسلط ارز حاصل از صادرات
نفت به سمت عرضه آن بود .بهعبارتدیگر ،برقراری نظام شناور مستلزم وجود و تسلط
عوامل بازاری بهصورت نسبتاً رقابتی در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار میباشد ،اما
به دلیل اینکه بخش اصلی عرضه ارز در کشور متکی به درآمد ارزی حاصل از صادرات
نفت بود این موضوع باعث میشد با نوسان در قیمتهای جهانی نفت و نیز تصمیمات
مربوط به مصرف درآمدهای نفتی در بودجههای سنواتی بازار ارز در معرض تغییرات
قرار گیرد.
 -6منابع
 -1-6منابع فارسی
الف)مقالهها
1 .1ابراهیمی ،ایلناز و توکلیان ،حسـین ( .)1391طراحـی یـک سـامانه هشـداردهی
زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران بـا اسـتفاده از رویکـرد مـارکوف سـوئیچینگ،
مجموعه مقاالت بیست و دومـین همـایش سـاالنه سیاستهای پـولی و ارزی ،پژوهشکده
پولی و بانکی ،صص .1-19
2 .2ابوالحسنی ،اصغر و بهاروندی ،احمد .)1392( .اوراق دوسویه ارزی ،رویهای برای
معامالت ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی .مطالعات اقتصاد اسالمی.10 ،
3 .3ابوالحسنی ،اصغر؛ ابراهیمی ،ایلناز؛ پورکاظمی ،محمدحسین و بهرامی نیا ،ابراهیم
( .)1395اثر تکانههای پولی و تکانههای نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن اقتصاد
ایران :رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی ،پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی.113 -132 :)25( 7 ،
4 .4آزادی ،عباس و اخوان خرازیان ،فرید ( .)1395نظام ارزی مطلوب برای الگوی اقتصاد
مقاومتی ،کنفرانس بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و روانشناسی ،دانشگاه جامع علمی
کاربردی
5 .5اکبری ،محمد؛ شریفزاده ،محمدجواد و رنجبرکی ،علی .)1396( .ارجحیت مصرف
کاالهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) .مدلسازی
اقتصادی ،سال یازدهم ،شماره .57 -83 :)38(2
6 .6باستانیفر ،ایمان ( .)1392مقاومت در نظام پولی و ارزی و الزامات ساختاری آن در
شرایط تهدید اقتصادی .فصلنامه آفاق امنیت ،سال نهم ،شماره سی و یکم.5-27 :

ریسک نظامهای ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدفگذاری تورمی

(رهیافت مدلهای دورهای) .فصلنامه مدلسازی اقتصادی.2-22 :)22( 7 ،
1818کیائی ،حسن ( .)1394تبیین ویژگیهای ساختار نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدهای
اقتصادی .آفاق امنیت.29-46 :)29( 8 ،
1919محمود زاده ،محمود و صادقی ،سمیه .)1396( .انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد
ایران :رویکرد  ،DSGEتحقیقات اقتصادی.136-162 ،52)1( ،
2020میالنی ،جمیل ( .)1394اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی ،فرصتها و چالشهای
تحقق آن ،مجله اقتصادی 7( ،و .5-22 :)8
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7 .7بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ()1390؛«بانک اطالعات سری زمانی» ،اداره
بررسیهای اقتصادی.
8 .8بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران«،گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی،
سالهای  ،»1383-1393اداره بررسیهای اقتصادی.
9 .9بهشتی زاده ،نیما و فداکار ،هادی .)1395( .تبیین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان
با رویکرد بیانات رهبر معظم انقالب ،مجموعه مقاالت پنجمین همایش الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت.
1010توکلیان ،حسین و افضلی ابرقویی ،وجیهه ( .)1395مقایسه عملکرد اقتصاد کالن در
رژیمهای مختلف ارزی (رویکرد  .)DSGEپژوهشنامه اقتصاد.81 -125 :)61( 16 ،
1111خوانساری ،رسول و قلیچ ،وهاب ( .)1394اولویتبندی عوامل مؤثر بر تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی.
دوفصلنامه تحقیقات مالی اسالمی ،سال پنجم ،شماره اول،صص.120– 91
1212سلطانی ،مرتضی .راعی عزآبادی ،محمدابراهیم .)1396( .اولویتبندی مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه .جستارهای اقتصادی.106-89 :27 .
1313سمیعی اصفهانی ،علیرضا و حبیبی ،فاطمه ( .)1394نظریه پساتوسعه و الگوی
اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران؛ رویکردی مقایسهای ،فصلنامه مطالعات
راهبردی بسیج.51-83 :66 ،
1414سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،بهمن .1392
1515سیف ،اله مراد و خوشکالم خسروشاهی ،موسی .)1392( .نظام ارزی مطلوب ایران در
اقتصاد مقاومتی .پژوهشهای اقتصادی ایران.181-204 ،54 ،
1616صلوی تبار ،شیرین و جاللی نائینی ،احمدرضا ( .)1393ارزیابی رژیمهای مختلف ارزی
در یک اقتصاد باز کوچک .برنامهریزی و بودجه.3-24 ،125 ،
1717کازرونی ،علیرضا؛ اصغرپور ،حسین و فشاری ،مجید ( .)1392ارزیابی احتمال بقا و

93

ب)پایاننامه و رسالهها

 طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک،)1389(  ایلناز،ابراهیمی2222

. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، رساله دکتری،اقتصاد صادر کننده نفت
 بررسی اثرات متقابل نرخهای سود و ارز در یک اقتصاد باز.)1393( . شیرین،صلوی تبار2323
. دانشگاه الزهراء، رساله دکتری.کوچک در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 دانشگاه شهید. بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب.)1378(،صمصامی2424
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