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نفت قیمت و پول سیاست پولی و قیمت نفتسیاست
یینز  می باشد پولی سیاستاجرایتحوالت مروربررسیاینازهدف یوروربرر ییجر یبپو
  در پولی سیاست اجرای در نفت قیمت نقش دوم فصل به نهایتاً که

ی .می گرددمرتبطاستاولیه موادصادرکنندهکشورهای یورور بو رر ی
 اجرای به اعتقاد که کالسیک اقتصاددانان نظریه به مرور این در

بودنمؤثربهکهپولیوندیدگاهبهونداشتندپولسیاست  بودنمؤثر به کهپولیوندیدگاهبهو نداشتندپولیسیاست
 خواهد اشاره بودند معتقد تولید و تورم کنترل در پولی سیاست

.شدشد
 نحوه به نسبت قاعده اساس بر پولی سیاست اجرای 1970 دهه در

تازلحت ا داشتح دخ د ددالکگ ازت   از متعددی ممالکوگردیدبرخورداربیشتریحمایتازمصلحتی
 .نمودند استفاده تورم کنترل جهت پول عرضۀ هدف گذاری
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  نهایتاًکه آوردوجودبهمشکالتی روشاینازاستفاده
ی از پس.نمودندنظرصرفآناجرایازمرکزیبانک های زیب ازپسوررآناجرایازر

 .گرفت قرار توجه مورد تورم نرخ هدف گذاری آن
ااکث قانظ ق لت لاف   رویبر پولیسیاستفعلیتحقیقاتونظریاتاکثر

تکیهپولی سیاستشفافیتومرکزیبانکاستقالل
.می نمایند

سیاستپیشرفتدورۀ1970دهۀو1960دهۀدومنیمه  سیاست پیشرفتدورۀ1970دهۀ و1960دهۀدومنیمه
  وجود و  علت بدین .بود Friedman رهبری به پولی

ه197دههدشت لکزانکهات  جلبمرکزی بانک هایتوجه1970 دههدرشدیدتورم
.گردیدپولیسیاست
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  قیمت ها سطح و پول عرضۀ بین نزدیک همبستگی
Friedmanبوسیلۀ and Schwarts)1963(ارائه Friedmanبوسیلۀ and Schwarts)1963(ارائه 
 در متحده ایاالت در که دادند نشان محقق دو این.گردید
ل انط طۀال1ازشز کا ن  بیننزدیکی رابطۀسال100ازبیشترزمانیمدتطول
.استداشته وجودگردشدرپول عرضهوقیمت هاسطح

Friedman وPhelps)1963(انتظارات اساس بر 
کوتاهدرانبساطیپولیسیاستکهدادندنشانتطبیقی   کوتاهدر انبساطیپولیسیاستکه دادندنشانتطبیقی
 در ولی می  شود تورم افزایش و بیکاری کاهش باعث مدت
از خدتد خهکان ددازطن تگ  تورمومی گرددبازطبیعینرخبه بیکارینرخمدتدراز
.می ماند باقیباالتریسطحدر
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  اطمینان عدم و 1970 دهه در شدید تورم وجود به توجه با
وپولسیاستاثبه وپولیسیاستاثربه

 تورمکاهش جهتپولیسیاستاشتغال،وتولیدبرمالی
 .گرفتقرار اقتصادیگیرندگانتصمیماستقبالمورد
ی عرضهرشد هدف گذاریقالبدر پولیسیاستاجرای ییجر ررریبرپو
  کشورهای و گردیدبرخوردارچشمگیریحمایتازپول

وکانادااسترالیا،آلمان،،امریکاانگلستان،مانندمتعددی  و کانادا استرالیا،آلمان،،امریکاانگلستان،مانندمتعددی
 جهت روش این .نمودند استفاده سیاست این از زالندنو
ل ثدفقاتکنت دا د طتکهگ  سطحتورم کهگردیدباعثوبودموفقبسیارتورمکنترل
 دهدکاهش زیادیحدتارافوق الذکرکشورهایباالی
 1980دهه در انگلستاندرخصوص بهرکودوبیکاریولی
.ماندباقیباالییسطح درطوالنیمدتیبرای 5



و ر پو

Friedman)1948(سیاست اجرایکهبودمعتقد 
 بردنبین ازجایبهمصلحتی نحوۀاساسبرپولی

یو در.می گرددنوساناتایجادباعثاقتصادینوسانات روایجبا ری
 به دولت دسترسی به Friedman زمینه این

ات لاطال ندددکا ا تتأثز لا  پولیسیاستتأثیرزمان بندیمورددرکاملاطالعات
 کهبود معتقدونداشتاطمینان آنزمانیوقفه هایو

 غیروطوالنیزمانیوقفهدارای پولیسیاستچون
کهزمانیتاسیاستایناجرایاست،پیشبینیقابل  کهزمانی تا سیاستایناجرای است،پیش بینیقابل
 است ممکن گردد منتقل اقتصادی فعالیت های به

انا ان اتشااق ن .نمایدتشدید رااقتصادینوسانات
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ین جایبه می بایستیاقتصادیتصمیم گیرندگانبنابراین، بر نب یر یییم ی یبیب ج
 مثال برای .نمایند استفادهقاعده از مصلحتی  نحوه
خ ضهشدن لع اثابتسطحداپ باکهدهندق  با کهدهند قرارثابتیسطحدررا پولعرضهرشدنرخ
.نمایدتطبیقدلخواه مورداقتصادیرشد

  معروف مقالهدرمصلحتی نحوه یاوقاعدهانتخاب
Kydland and Prescott)1977(بررسمورد Kydland and Prescott)1977(بررسی مورد 

 که دادند نشان محقّقین مقاله این در .گرفت قرار
ا اگاقاا  درتورم و بیکاریکهمی گردد باعثقاعدهانتخاب
روبح  نحوهانتخابصورتیکهدرگیرند قرارمطلوبسطح یریرر وبور

 تورمایجاد باعثبیکاریدرتغییربدونمصلحتی
شت ددب گ م .می گرددبیشتر
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م تو و کزی بانکم استقالل بانک مرکزی و تورماستقالل
تصمیماتکهاستبانکیمستقلمرکزیبانک  تصمیمات کهاستبانکیمستقلمرکزیبانک

 اقتصادی سیاست های به توجه بدون را پولی سیاست
ال اا کانکاگگان  مرکزی بانکاگردیگرعبارت به.نمایداجرادولت

 دولتانقباضیوانبساطیهایسیاستباشدمستقل
 نبایستی باشدداشتهسیاسیریشهاستممکنکه

بانکهای.دهدقرارتأثیرتحتراپولیسیاست  بانک های .دهدقرارتأثیرتحتراپولیسیاست
 مستقل ترین از ژاپن و آلمان سوئیس، مرکزی
ا خطکانک اتن  ایندر تورمنرخومتوسطبودهمرکزیبانک های
مخپ محسوب دنیادرتورمنرخ هایپائین ترینازکشورها
.می گردد
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رابطۀکالسیکمثالزالندنوکشورمرکزیبانک  رابطۀکالسیکمثالزالندنوکشورمرکزیبانک
 .می باشد تورم نرخ و مرکزی بانک استقالل بین
 1955-1988سالهایدرزالندنومرکزیبانک

ی و داشت کشورایندولتبهزیادیوابستگی ب یو وورینوبزی
  .بود درصد 6/7 کشور این سالیانه تورم نرخ متوسط

ن1988الا ان کگضق  کهگردید وضعقوانینیبعد به1988سالاز
زیبل راپائین تورمنرخحفظومرکزیبانکاستقالل ینورمرخور رپ
 زالندنودر تورمنرخمتوسط .نمودمیتضمین
د2/7ه21989الها افتکاهشد .یافت کاهشدرصد2/7به1989-2000سال های
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 استمؤثر تورمکاهشدرمرکزیبانکاستقالل
دهندترجیحدولتتصمیمگیرندگانزیرا باکهم   با کهمی دهندترجیحدولتتصمیم گیرندگانزیرا

 بانکاز قرضوانبساطیمالیسیاستاجرای
 هایفعالیترونقباعث)پولانتشار(مرکزی

افزایشباعثعمالًکهگردنداشتغالواقتصادی  افزایش باعثعمالکهگردند اشتغالواقتصادی
 محافظه مرکزی بانک بنابراین، .گردید خواهد تورم
اککا اث ّق ا  تحتو می دهدارجحیّتقیمت هاثباتبهکهکار

ییر می تواند نیستدولتاقتصادی سیاست هایتأثیر ویویی ی
  .نماید حفظ پائینی سطح در را تورم
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Alesina and Summers)1993(بانکاستقالل Alesina and Summers)1993(بانکاستقالل  
16را اشتغال و رشد تورم، مرکزی، OECD و بررسی 
ا ناظ قاللکاش ثکانکا فظا  حفظباعث مرکزیبانکاستقاللکهداشتنداظهار
ویب کهندارد وجودشواهدیولیمی شودقیمت هاثبات یی یو روجوو
  تولیدمانند اقتصادیواقعیمتغیرهایاستقاللاین

زااشتغال تن اتأثت دهدق .دهدقرارتأثیرتحتنیزرااشتغالو
Alesina and Summersزیبل مرکزی بانکاستقالل ر

 تقسیم اقتصادی استقالل و سیاسی استقالل به را
ن .نمودندن
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 در مرکزی بانک توانائی به بستگی سیاسی استقالل
ات تا لتدخالتدلا دد دا  .دارددولت دخالتبدونپولیسیاستاجرایتعیین

 انتخاب مانندعواملیبهدارد بستگیتوانائیاین
 دولت،وسیلۀبهآنمدیرههیئت ومرکزیبانکرئیس
نمایندهوجودمدیران،ورئیسانتخابزمانمدت  نماینده وجودمدیران،ورئیس انتخابزمانمدت
 تأئید لزوم مرکزی، بانک مدیره هیئت در دولت

تها لتلۀهلا اد اتآ تهاث ق  قیمت ها ثباتآیاودولتوسیلۀ بهپولیسیاست های
 .استمرکزیبانکاصلیهدف

 تأمین بودن آسان به بستگی کامالً اقتصادی استقالل
لتدجهک دکزانکلهد دا .داردمرکزیبانکبوسیلهدولتبودجهکسر
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Grilli Masciandao and Tabllini)1991( Grilli, Masciandao and Tabllini)1991( 
  اعتماد درجۀپولیسیاستاجرایدرکهمعتقدند

  زیرامی کندبازیرامهمینقشمرکزیبانکبه
باکهنمایندمیسعیمعموالًپولیمسئولین   با کهنمایندمیسعیمعموالپولیمسئولین
 برداری بهره تورمی مالیات از پول عرضه افزایش
  قابلغیر تورمایجادباعثعملاینبا.نمایند
.میگردندخصوصیبخشبرایانتظار  .می گردندخصوصیبخشبرایانتظار
 خواهد حل زمانیمرکزیبانکبهاعتمادمشکل

 هدفبرای وبودهمستقلمرکزیبانککهشد
.گرددقائلارجحیّتقیمتثبات .گرددقائلارجحیتقیمتثبات
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م کمکتورم کاهشبهتنهانهمرکزیبانکاستقالل
 مفیدنیز دولتبودجهتعادل      حفظدربلکهمی کند
بوسیلهدولتبودجهکسریتأمینعدمزیرااست  بوسیله دولتبودجهکسریتأمینعدمزیرااست
 که گردید خواهد باعث تورم ایجاد عدم و مرکزی بانک
لال اگاا  .داردنگاهتعادلدررابودجهدولت

دولتمتعادلبودجهوپائینتورمسطحبنابراین  دولتمتعادلبودجهوپائین تورمسطحبنابراین
 آن مرکزی بانک که دارد وجود ممالکی در معموالً

ا قاللاکش اشنا اخ .است برخورداربیشترینسبیاستقاللازکشورها
Walsh)1995(یر پیشنهاد مرکزیبانکاستقاللزمینهدر زیبلز هر پی
 مانندبایستیدولتومرکزیبانک بینرابطهکهمی نماید

در.گرددمنعقدقراردادطبقبروکیلوموکلبینرابطه  در.گردد منعقدقراردادطبقبروکیلوموکلبینرابطه
.می باشد وکیل مرکزی بانک و موکل دولت رابطه این
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درخاصروشازاستفادهبعلتWalshمقالۀ   در خاص روشازاستفادهبعلتWalshمقالۀ
  و است گرفتهقراراستقبالمورداقتصادیادبیات

 حفظزالندنودرمقالهاینبارابطهدرکهبخصوص
زیبریل نگاهداری بهبستگیمرکزی بانکریاستشغل یر ریبب
.دارد پائین تورم نرخ

Walshدرسیستم هایکهاستمعتقد 
ومینمایندانتخابرادولتمردمدموکراتیک  و می  نمایندانتخابرادولت مردمدموکراتیک

  .می نماید تعیین را مرکزی بانک رئیس دولت
ا اا للاا طۀشا ا  رابطۀچندینشاملپولیسیاستاجرایبنابراین،
.می باشدموکلووکیلبین یلبین لوو یبو
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اً ااخ ک شکظفکا   پیش بینی کههستندموظفمرکزیبانک هایاخیرا
یروشوی برایرا خودپولیسیاستاجرایروشواقتصادی ییجر یروپو بر

  بانک شفافیت از که آنان .نمایند اعالم عموم
تکز ثشاکهتقدندکنندا ا  باعثروش اینکهمعتقدندمی کنندحمایتمرکزی

یش  درشفافیت .می گرددپولیسیاستتأثیرافزایش یپ
  با مؤثر ارتباطایجادبرملزومپولیسیاستاجرای

های اطوبودهپولبازا ت هابامؤثا الزمۀبازا  الزمۀبازارهابامؤثرارتباطو بودهپولیبازارهای
.می باشدپولیسیاستثباتایجادهدف
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 بخشکه می شودباعثپولی سیاستشفافیت
أ   بهتررا پولیسیاستتأثیراتبتواندخصوصی

سیاستاجرایهنگامنتیجتاًونمودهپیشبینی  سیاست اجرایهنگامنتیجتا ونمودهپیش بینی
  مضافاً،  .می گردد ایجاد کمتری ناآرامی پولی
اکگاشفاف ا لا  پولیسیاستمدارانکهمی گرددباعثشفافیت

ررر  انتظارات کنترل.نمایندکنترل مؤثرترراانتظارات ر ررلیرلؤ
 .می باشد پولی سیاست تأثیر موفقیت رمز
لف اقآف   انتظارقابل آتیسیاستوفعلیسیاستشفافیت
زبهررخرلبر اینکه می افزایدمدتدرازبهرهنرخکنترلبر یر ز ینی

 سرمایه گذاری و مصرف بر تأثیر وسیله خود کنترل
.می باشداش
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یری کهاست روشیپولیسیاست اجرایدرشفافیت ییجر یپو رو
 ارجحیت آن طریق از می توانند پولی سیاستمداران

ا اث اااق ن .نمایندبیانراقیمت هاثبات
کهمیگرددباعثپولیسیاستاجرایدرشفافیت  کهمی گردد باعثپولیسیاست اجرایدرشفافیت
 قبال در مسئولیت حفظ با بتوانند مرکزی بانک های

لاف اقا ک اش ک  کوتاه مدت شوک هایمقابلدردراز مدت،هدف
ل .دهندنشانعکس العمل نس
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 سیاست ارجاعکهاستشده دادهتشخیصاخیراًً
کارآییافزایشباعثمستقلمرکزیبانکبهپولی  کارآیی افزایشباعثمستقل مرکزیبانکبهپولی

  با همراه می بایست مرکزی بانک استقالل .می گردد
گ کگطاااا  کهگردید مطمئنبتوانتاباشدجوابگویی

نیی جهت در پولیسیاستمداران مصلحتیتصمیمات ر یی جهرپو
 .می باشد عمومی منافع حفظ
  بهبستگیدمکراتیکجوابگوییبودنمؤثر

کیت باعثشفافیتعدم.داردمرکزیبانکشفافیت زیب ثیتمارمر ب
 و می گردد مرکزی بانک تصمیمات به شدن مظنون
اً قالللا گا .می گردداستقالل سلببهمنجرنهایتا
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Dincer and Eichengreenجهترگرسیوناز 
  رگرسیون نتایج.نمودنداستفاده شفافیتدرجۀتعیین
رینررن  درجۀتعیین درعاملمهمترینسرانهدرآمدکهدادنشان رجیینرله

 نرخ سیستم دارای که ممالکی مضافاً .می باشد شفافیت
تندشناورارز باشندشفافته ندرم هایب متغ   متغیرهای بیندر.می باشندشفاف ترهستندشناورارز

 دولت، کارآیی سیاسی، ثبات قوانین، اجرای سیاسی،
گ غکشفافا  تغییرجهتیکدرشفافیتوجوابگویی

 سیستم دارایکهممالکیمرکزیبانک های.می نمایند
 محققین باالخرهومی باشندشفافـترهستنددمکراتیک

جهرورمییروین مخالف جهت درتورمتغییراتوشفافیتکهدادندنشان
.می نمایند حرکت
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ومفصل دوم ل
 رشد قراردادن هدف قالب در پولی سیاست 1970 دهه در

ال ف  مانندکشورهاییدرتورمکنترلجهتفعاالنهپولعرضه
  استرالیا و آلمانکانادا،انگلستان، امریکا،متحدهایاالت
 نرخکه گردیدموفقسیاستاین.گرفتقراراستفادهمورد
مالحظهایقابلحدتافوقالذکرکشورهایدرراتورم  مالحظه ای قابلحدتافوق الذکر کشورهایدرراتورم

 رفع و مالی نوآوری های علت به 1980 دهه در .دهد کاهش
ات عتمالمق دشس لگ دپ ساناتم شدیدین   شدیدی نوساناتموردپولگردش سرعت مالیمقررات

  اجرای در عدیده ای مشکالت نوسانات این .گرفت قرار
افطالا ا لق  پولعرضه رشدنرخقراردادنهدف طریقازپولیسیاست
.آوردوجودبه وروجوب
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 گردید باعثبانک هامالیمقرراترفعمثالبرای
 بخشسپرده هایازچشمگیری مقادیربانک هاکه

افزایشباعثعملایننمایندجذبراخصوص  افزایش باعثعملاین.نمایند جذبراخصوصی
  شاملپول عرضه(می گرددپول عرضهرشدشدید

(  .)می باشد بانک هاسپرده های
ضهرشدافزایش دافزایشبدونپولع تول   تولیدافزایشبدونپولعرضهرشدافزایش
 پولگردش سرعتکاهشباعث اسمیملیناخالص
.می گردد

هااکث ضههدفگذاکهکش االع اج   اجرارا پول عرضههدف گذاری کهکشورهاییاکثر
 راخود پولیسیاستنحوه1980دههدرنمودند
 .دادندتغییر
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 جهترا ارزنرخکشورهاازتعدادی1980دههدر
.دادندقرارهدفمورد پولیسیاستاجرای
ات خث زن هااخها کهکش  کهکشورهاییبرایخصوص بهارزنرخثبات

ی  ناخالص درآمدازاعظمیقسمتوارداتوصادرات
.می باشداهمیتبامی دهد تشکیلراآنانملی

اکشش1979الآغاا قالا  قالبدر اروپاییکشورهشت ،1979سالآغازاز
م راخود ارز نرخکهنمودندسعی اروپاپولیسیستم یی رورزرخویروپپو

 مارک نوسانات به نسبت درصد ±2/5 حدود در
ندفظ ا ن  .نمایندحفظ
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 ارزنرخ اولیهموادتولیدکنندهکشورهایدر
ایندردارداولیهموادقیمتبامستقیموابستگ  ایندر .دارد اولیهموادقیمت با مستقیموابستگی
 استممکنارزنرخدادنقرارهدفکشورها

آ   درمکزیک ،2001سالدرآرژانتیننظیرمشکالتی
وجودبه1992سالدرانگلستانو1994سال   وجودبه 1992سالدرانگلستانو1994سال
 به را ارز نرخ مرکزی بانک نهایتاً موارد این در .آورد
الا .است نمودهتبدیلشناور
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یزیزز صنعتی کشورهایازتعدادی 1990دههآغازاز یور
 پولیسیاستاجرایجهتراتورمنرخهدف گذاری

دندانتخاب هااینن لکش اشا ال زیلاست ب  برزیل، استرالیا،شاملکشورها این.نمودندانتخاب
  کرهجنوبی، افریقاینروژ،شیلی،کانادا،انگلستان،
.می باشندزالندنووسوئدجنوبی،

دکزانکشاقالد ا اکهن   با کهمی نمایدسعیمرکزیبانکروشاینقالبدر
ی شدهپیش بینیتورمنرخخودپولیابزارازاستفاده یمپ پ

 کنترل در روشاین.نمایدحفظهدفحددررا
م هایدت قالذککش دهفقف استب .است بودهموفقفوق الذکر کشورهایدرتورم

25



های خکهکشو من اهدفاتو دهندق م  می دهند قرارهدفراتورمنرخکهکشورهایی
 شدیدنوساناتعلتبهرااولیه موادقیمتمعموالً

 حذفمصرفیکاالهایقیمتشاخصاقالمبیناز
نمایند .می نمایندم

 باعثاولیه موادقیمتتغییراتکشورهاایندر
 عدمعلت بهمرکزیبانکولی می شودتورمتغییر
مصرفکاالهایقیمتشاخصدرکاالهااینوجود  مصرفی کاالهایقیمتشاخص درکاالهااینوجود

.نمی دهد نشانعکس العملی
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Frankel)2 لاکاق)6 Frankel)2006(پولیسیاستکهاستمعتقد 
یی  درنفت مثالًصادراتیعمدهموادقیمتبایستی

  .بگیردنظردررانفتصادرکنندهکشورهای
ااکشا خخ اان کش  کهشناور ارزنرخمهمخواص ازیکیروشاین

یری  تجارت منفیشوک هایمقابل درآنانعطاف پذیری یبلرنپ ریو ج
 .نمود خواهد حفظ را می باشد خارجی

کا افاکا اق  ازدهد قرار هدفراتورمنرخمرکزیبانکچنانچه
یری شوک های درمقابلارزنرخمناسبانعطاف پذیری بلرزرخبپ یر و

 .شد نخواهد بهره ور واردات و صادرات منفی
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 سیاست بینرابطهبررسیفعلیتحقیقازهدف
 نفت(داخلیپولبهنسبت اولیهموادقیمتوپولی
باشد)نفتصادرکنندهکشورهایدر اجرایدرم  اجرای در .می باشد)نفتصادرکنندهکشورهایدر

 نفتقیمت هدف  گذاریاساس برپولیسیاست
 نفتصادرکنندهکشورهای مرکزیبانک های
دهندقرارنظرمددررانفتقیمتبایستی  دهندقرار نظرمددررانفتقیمتبایستی
  .ننماید تغییر نفت ریالی قیمت بطوریکه
 بین المللی بازارهایدرنفتقیمتتغییرهنگام
بهراارزنرخپولیسیاستتغییربامرکزیبانک  بهراارز نرخپولیسیاستتغییربامرکزیبانک
 باقی ثابت نفت ریالی قیمت که می دهد تغییر نحوی
.بماند
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ربییبر ارائه)Frankel)2006شبیهمدلیابتدادر
  پولیسیاستتغییراتآن درکهشدخواهد
ث اا تانفقشتغ ک   کوتاهدر نفتقیمتشدیدتغییراتباعث
.میگرددمدت .می گرددمدت
 انعطاف پذیرمدتکوتاهدر نفتقیمتچون
  انعطاف از خدماتوکاالهاقیمتواست
اذ از تنخ تن نفتق   نفتقیمتنیستند،برخوردارزیادپذیری

لر ارزرخم  Dornbusch مدلدر ارزنرخمانند   Dornbusch م
  درولی نموده جهشمدت کوتاهدر)1976(

.گشتبازخواهدتعادل نقطهبهمدتدراز
29



نابطه استب لس تپ اینفتق ب   براینفت قیمتوپولیسیاستبینرابطه
ی  ایران، مانندنفتصادرکنندهکشورهای نرور یر
 عربی، متحدهاماراتسعودی،عربستان
ئالک ااان کش   کشورهای ازتعدادیوونزوئالکویت،بحرین،

کانادا،استرالیا،ماننداولیهموادتولیدکننده  کانادا، استرالیا،ماننداولیه موادتولیدکننده
  ازماهیانه آمارازاستفاده با زالندنوونروژ

.شدخواهدبرآوردOLSروشطریق
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هدف گذاری در سیاست پولی
  نرخ مانند متغیرها از بعضی پولی سیاست اجرای در
خت خشدن دادنهاهدفکان ت   تعدادو نهاییهدفبیکارینرخورشدنرختورم،

 و بهره نرخ پول،عرضۀمانند متغیرهاازدیگری
 بانک.می گردندمحسوبواسطه متغیرهایارزنرخ
متغیرهایدادنتغییرطریقازمعموالًمرکزیهای   متغیرهای دادنتغییرطریقاز معموالمرکزیهای

 نهاییمتغیرتغییرباعثکهمی نمایندسعیواسطه
 بایستی واسطهمتغیریکمنظوراینبرای.گردند
:باشدزیرشرایطدارای :باشدزیرشرایطدارای
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 و واسطه متغیربینپیش بینیقابلوثباتبارابطۀ
 نهاییمتغیر
متغیرآمارازقبلواسطهمتغیرآماربودنموجود  متغیرآمار ازقبلواسطهمتغیرآماربودنموجود
.نهایی
.واسطهمتغیربودنکنترلقابل

ی طهتغهدفگذا ابا لاعت بانکتکنت  بانکتورم کنترلاعتباربرواسطهمتغیرهدف گذاری
 برمصلحتی پولیسیاستاجرای ازوافزودهمرکزی
 منجراست ممکنکهتورمورشدبینانتخاباساس

یریرورمب هدفوجود ضمناً،.می نمایدجلوگیریگرددتورمبه و یج وجوی
 بخش و شده پولی سیاست اجرای نحوۀ شفافیّت باعث

اندخ تتغهتازت طللا  مطلعپولی سیاستتغییرجهت ازمی تواندخصوصی
.گردد 32



ویرریویر واسطهمتغیرهدف گذاری1980 و 1970دهه هایدر
 پول عرضۀ رشد هدف یا و ارز نرخ هدف اساس بر

گذا ا اشن لاا   بر پولی سیاستاجرای.بود شدهبنیان گذاری
ییرزرخس کنترلدر رامرکزیبانکتواناییارزنرخاساس زیبو رلررر

  زیرامی نمایدمحدودخارجیو داخلیشوک های
ت لا تپ اًبای خحفظجهتلز زن ا  ارزنرخ حفظجهتلزومابایستیپولیسیاست

 .گردداجرا
 سیاست بودند شناور نرخ دارای که کشورهایی در
ال الضۀشدهدفگذاا ا   اجراپول عرضۀرشدهدف  گذاریاساسبرپولی

مپمشنی موسوم پول عرضۀهدفنامبهروشاین.می گردید
.می باشد
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  سعیمرکزیبانکروش ایناساسبر
نماید ختغباکهم هن رشدهدفبه   رشدهدفبهرهنرختغییرباکهمی نماید
یوپور نرخبا نزدیکیرابطۀخود کهراپولعرضۀ رخز
  .نمایدحفظدارد،تورم
  مرکزی بانکپولیسیاستاجرایدر

تواند بهرهنرخوپولعرضۀمتغیردوهرنم   بهرهنرخ وپولعرضۀمتغیردوهرنمی تواند
ی  کنترل را یکیچنانچه.دهد قرارهدفتواماًرا

           .نمایدرهارادیگریبایستینماید
34



)197(P lلا طاا ا انتخاش )1970(Pooleانتخاب شرایطباراولینبرای 
 بهرهنرخ هدف گذارییاوپول عرضۀهدف گذاری

 ایندر .نمودتشریحواسطهمتغیرتعیینجهترا
ور نمی تواند مرکزیبانککهشد یادآورPooleمقاله زیبی ور ی
 و دهد قرار هدفهمبارابهره نرخوپولعرضۀ
نمایدانتخاباواسطهمتغدوازیکباید .نماید انتخابراواسطهمتغیردوازیکیباید

ی اختالل باعثمالیمقرراترفع ومالینوآوریهای یرعیو
 دروشده نهاییمتغیروواسطهمتغیررابطه
پولعرضهرشدهدفگذاریاجرایازنتیجه   پولعرضه رشدهدف گذاری اجرایازنتیجه

.می نمایند جلوگیری
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سیاست پولی و نرخ ارز
 و 1970 دهۀدرپولعرضۀقراردادنهدفازپس

تصمیمکشورهاازتعدادیآنبهوابستهمشکالت   تصمیم کشورهاازتعدادیآن بهوابستهمشکالت
  قراردادن هدفجهتپولیسیاستازکهگرفتند

.نماینداستفادهارزنرخ
اید ایدسعکزیبانکوشایناج کهن  کهمی نماید سعیمرکزیبانک روشایناجرایدر
  جلوگیری ارزنرخنوساناتازارزبازاردرمداخلهبا

ً   داشته نزولبهتمایلارزنرخ چنانچهمثالً،.نماید
فروشوداخلپولخریدبامرکزیبانکباشد  فروش و داخلیپولخریدبا مرکزیبانکباشد
 ارزنرخ نزولازبین المللیبازارهایدرخارجیپول

.می نمایدجلوگیری
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کاهش گردش در پول عرضۀ سیاست، این اجرای با اجرای این سیاست، عرضۀ پول در گردش کاهش با
می یابد که ممکن است با هدف های اقتصادی دولت 

اش اش .مغایرت داشته باشدغا
ن مرکزی بانکناتوانیکهمعتقدنداکثراقتصاددانان یر زیبو ر

  نمودن خنثیجهتمستقلپولیسیاستاجرایدر
هدفضعفنقاطازخارجوداخلشوکهای  هدفضعفنقاطازخارجیو داخلیشوک های

  .می باشد ارز نرخ گیری
 نرخپولی، سیاستبینرابطه تئوریکقسمتدر
یبرورز  )Dornbusch )1976 وسیله بهانتظاراتوارز )(و

 .گردید ارائه
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  سطح و ارزنرخعکس العمل Dornbuschمدل
مت دروکوتاهمدتدرراخدماتوکاالهاق   دروکوتاه مدتدرراخدماتوکاالهاقیمت

نپورر نشان پول عرضهتغییراتمقابلدربلندمدت
 کهاست اینبرفرضمدل ایندر.می دهد

اق اکاال تاخ اک ن  چندان مدتکوتاهدرخدماتوکاالهاقیمت
یر کامالًبلندمدتدرولینیستانعطاف  پذیر پ ییا البرو

  دربهره نرخوارزنرخ.استانعطافقابل
  انعطاف قابلبلندمدتدروکوتاه مدت
باشند .می باشندم
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 قالبدر اروپاییکشورهشت ،1979سالآغازاز
 راخود ارز نرخکهنمودندسعی اروپاپولیسیستم

مارکنوساناتبهنسبتدرصد±2/5حدوددر  مارکنوساناتبهنسبتدرصد±2/5حدوددر
 .نمایندحفظ
 ازعضو کشورهایپولیسیاستواقعیتدر

است ویآلمانپولس نمودپ Krugmanم  Krugman .می نمودپیرویآلمانپولیسیاست
 عضوکشورهایتورمکنترلدر سیستماین)2003(

 راآنان تورمباالینرختوانست وبودموفقبسیار
سالدرهلندوایتالیادردرصد14ودرصد15   سالدر هلندوایتالیادردرصد14ودرصد15

 دارای که غربی آلمان تورم سطح به )1980(
.دهد کاهشبوداروپادر تورمنرخپایین ترین
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 بهادامه فعاالنه1992سالتا اروپاپولیسیستم
 پوندشدیدتنزل1992سال درولیدادکار

تان وجوانگل تانخ تمازانگل اروپاپولسی  اروپاپولی سیستمازانگلستان خروجوانگلستان
 ±15به مجازنوساناتسطح وسیعافزایشو

 خاتمه باعثعضوکشورهایاز برخیبرایدرصد
گردیدارزنرخثبات .گردیدارزنرخثبات
وروپررزرخبیجبم متوقف اروپادرارزنرخثباتایجادبهاقدام

 اتحادیه ایجادبااروپاییکشور 11نهایتاًونگردید
نلتکت1999الدل  یورویعنی پولیتکسیستم 1999سالدرپولی
.نمودندبرقرارعضو کشورهایبیندررا یبینرر روور ر وبر
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هدف  گذاری نرخ تورم          
  استرالیا، مانند متعددی کشورهای 1990 دهه در

ال اانگل لکانا ژش قان اف  افریقای نروژ،شیلی،کانادا، انگلستان،برزیل،
 پولیسیاستزالندنووسوئد جنوبی،کرهجنوبی،

.نمودنداجراتورمهدف گذاریقالبدرراخود
دراشتغالورشدمقابلدرتورمبرتأکیداهمیت  دراشتغال ورشدمقابلدرتورمبرتأکیداهمیت
  مقاله این در .گردید ارائه )Rogoff)1985  مقاله

R ffاککانشا قا Rogoffموقعیت دراجتماعیککه دادنشان 
 اگرگرفت خواهدقرار)رفاهلحاظاز(مناسب تری

 تابعبا مرکزیبانکتصمیم گیرندگانهدفتابع
.باشدداشتهمغایرتاجتماعهدف .باشدداشتهمغایرتاجتماعهدف
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  مرکزی بانکتصمیم گیرندگاندیگرعبارتبه
ت آنانهدفتابعدروبودهکارمحافظهبای   آنانهدف تابعدروبودهکارمحافظهبایستی
ریر بهنسبت بیشتریاهمیت قیمت هاکنترل
  انتخاب .نمایداحرازاشتغالایجاد

گا ن گ کات اافظ اآن   داردآن بهنیازمحافظه کار تصمیم گیرندگان
زیب  تصمیمات وبودهمستقل مرکزیبانککه یوبولر

  دولت انبساطیتصمیمات ازمستقلبانک
.باشد

43



ی مهدفگذا اهت ایحدیاعالمباه ب   برایحدیاعالمباهمراه تورمهدف گذاری
زیبویبورمرخ  استمصمممرکزیبانکو می باشدتورمنرخ مر
  در.نماید حفظپایینسطحدرراتورمکه
کانکفگذاقال   سعیمرکزیبانکتورمهدف گذاریقالب

باراپولیسیاستبرنامهوهدفکهمینماید   با راپولی سیاستبرنامهو هدفکهمی نماید
 همچنین ودهدقرارعاماختیاردرشفافیت

  اجرای در رامرکزیبانک تصمیم گیرندگان
داهداف ایدظفتخ ن .می نمایدموظف ترخوداهداف
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Mishkin and Posen)1997(کهاست معتقد 
ا اکش تگفکا  تورمگیریهدفکننده اجراءکشورهای
مضافاًوبودهیافتهتوسعهمالیبازارهایدارای   مضافا و بودهیافتهتوسعهمالیبازارهایدارای
 تورمهدف گذاریآمیزموفقیتاجرایجهت

  ثباتباشد،قویدولتبودجهموقعیتبایستی
واقتصادی بانکباشدداشتهوجودماک   بانکباشد،داشتهوجود ماکرواقتصادی
زی  قابلمکانیزمیکوباشد مستقلمرکزی لزمولر
.باشدموجودپولیسیاستاعتماد
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بایستمرکزیبانکهایضمناً تعهدیم  تعهدی می بایستیمرکزی بانک هایضمنا
  ارزنرخ برایخصوصیبهسطححفظبهنسبت
  باشند داشتهاستقاللحدی تاوباشندنداشته

تکه تآنالا ضتأثت لتق د   دولت قرضتأثیرتحتآنان پولیسیاستکه
زیبز  بودجه کسریجبرانبرای مرکزیبانکاز یر نبر جریجبر بو

  .نگیردقرار
  یکبلکه نمی باشدقانون یکروشاین
ااداها تا لا   پولیسیاستاجرایبرای مداومچهارچوب
.است برخوردارانعطافوشفافیتازکهاست رویز ور بر
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McCallum)1996(هدفگذاریاجراینحوه McCallum)1996(هدف  گذاری اجراینحوه 
 و انگلستان زالندنو، کانادا، کشور چهار در را تورم
 راروش این 1990ـ1993سال هایبیندرکهسوئد

نب  انتخاب پولیسیاستاجرایبرایراهنماعنوانبه یرو یبر ییجر بپو
 چهار این کلیه .می دهد قرار بررسی مورد نمودند

اقشاخکش ذفاافکاال  حذفبا را مصرفیکاالهایقیمتشاخصکشور
یوی قراراستفادهموردانرژیو اولیهموادقیمت روررژیوو ر

 سیاست اجرایMcCallum  گفتهبه.می دهند
ل ابپ یا تبتهدفگذا یا گذا  گذاری سیاستبرتورمهدف  گذاریاساسبرپولی

 .داردترجیحمصلحتی
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رورمویر  مطالعه موردکشورچهارتورم)6(تصویر ورورچه
McCallum کشورهای تورم متوسط و OECD از را 

2تا199ال تانشا3  تصویر این در.می دهدنشان 2003تا1990سال
ییورمرخص  دههسال هایدرکهباالییتورم نرخکهاستمشخص یرب ل

 در داشت وجود فوق الذکر کشورهای در 1980 و 1970
ل ل4ا1992ط کاکن  یک.است کردهنزولدرصد4تا 2به1990دههطول
ین نیزOECD کشورهایتورممتوسطازمسیریچنین یورموزیریچ یزور
 کاهش که گرفت نتیجه نمی توان بنابراین .است هویدا

اثفاًطالکشات  اثربر صرفامطالعهموردکشورچهاردرتورم
.استبودهتورمهدف  گذاری بوورمری
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  بیندر و زالندنویافتهتوسعه کشورهایبیندر
 کشورهایی اولینشیلیتوسعه حالدرکشورهای

ازقبلنمودنداجراراتورمهدفگذاریکهبودند  ازقبل .نمودنداجراراتورمهدف گذاریکهبودند
 کشورهای درتورممتوسطتورم هدف گذاریاجرای
 و3/72 ترتیببهتوسعهحال درویافتهتوسعه
اجرایازبعدماه12کهاستبودهدرصد13/11  اجرای از بعدماه12کهاست بودهدرصد13/11

 درصد8/3 و درصد2/71 به تورم هدف گذاری
ال .استنمودهتنزل

ازبعدماه12توسعهحالدرکشورهایکلی،طوربه  ازبعدماه 12توسعهحالدرکشورهایکلی،طوربه
  یافته توسعه  کشورهای از تورم هدف گذاری شروع

.بوده اندموفق ترتورمکنترلدر
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یمدل هدف گذاری قیمت نفت              ری ل
 مانند می گیرند قرار هدف تحت که متغیرهایی اکثر

ضۀ خلع دتن آ خاد زن تا ق  قیمتو ارز نرخاسمی،درآمدتورم،نرخپول،عرضۀ
 پولیسیاستاجرایاختاللباعثنحویبهکاال
.می گردندگ

ییری یکاز )نفت(عمدهصادراتریالیقیمتهدف گذاری یز)(رری
 قالبدر .نیستبرخوردارضعفینقطۀچنین

منفیشوکهایبروزهنگامنفتقیمتهدفگذاری  منفیشوکهایبروزهنگامنفت قیمتهدف گذاری
 سیاست اجرای با اقتصادی سیاستمداران صادرات

اطپول ختنزلباعثان دندارزن گ یکدرکهم  یکدر که می گردندارزنرختنزل باعثانبساطیپولی
.می گردد محسوب سیاست بهترین شرایطی چنین
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 پولی سیاست اجرای علت به نفت قیمت تغییرات
Dاخشا b h)1976(  )Dornbusch)1976 درارز نرخجهشمانند

.می گرددتشریح رریح ی
 بهره نرخ افزایش باعث انقباضی پولی سیاست
.می یابد کاهشنفتواقعیقیمت.می گرددواقعی
یابدخاتمهزماننفتقیمتکاهش کلیۀکهم   کلیۀکه می یابدخاتمهزمانی نفتقیمتکاهش

 نفتکه می شوندمتقاعدبازار درشرکت کنندگان
آ  آیندهدر کهمی رودانتظارو استارزانبسیار

مزیّتباهمراهانتظاراین.یابدافزایشآنقیمت  مزیتبا همراهانتظاراین.یابد افزایشآنقیمت
  نرخ افزایش که است اندازه ای به اولیّه مواد ذخیرۀ

ۀۀ ّلاذ اااا .نماید جبرانرااوّلیهمواد ذخیرۀهزینۀوبهره
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بهحاضتولیدیبنگاههایحالتچنینیکدر  بهحاضر تولیدیبنگاههایحالتیچنینیکدر
  سطحمدت درازدر.بودخواهند اوّلیهموّادنگاهداری

  تغییرپول عرضهتغییراثردرخدماتوکاالهاقیمت
ی  پول،واقعی عرضۀمدتدرازدر طوریکهبهمی نماید یررازروریبی پولوا

 تعادل نقطۀ به نفت واقعی قیمت و واقعی بهرۀ نرخ
ق نازخا لاننتئاگ   مدلمانند تئوریایندر.می گردندبازخودسابق

Dornbuschونررض موادقیمت کهاستاینبرفرض
 و کوتا ه مدت درکشاورزیتولیداتونفتماننداوّلیه
قیمتصورتیکهدرهستندانعطافقابلبلندمدتدر  قیمتصورتیکهدرهستندانعطافقابلبلندمدتدر

 بودهانعطاف کممدتکوتا هدر فقطخدماتوکاالها
.می نمایندتغییربلندمدتدرولی
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Frankel)2005(هدفگذاریکهاستمعتقد Frankel)2   هدف گذاریکهاستمعتقد )5
 کهکشورهاییدرعمدهصادراتیکاالیقیمت
  خصوصیاتمی نمایندصادر اولیهموادونفت

زدلخواه نمایدحفظاشناوا یکدم   یکدر .می نمایدحفظراشناورارزدلخواه
ن  کاالی قیمتکاهشزماندر سیستمیچنین نریچ یشز

  افزایش هنگاموکاهشارزنرخصادراتی
اق اتکاال خا شان ا اف   افزایش ارزنرخوارداتی کاالهایقیمت

ب  اثرکاهشباعثخواص این.نمی یابد ثواصاینمیی رشب ا
  فعالیت هایرویبرخارجیشوک های
.می گرددداخلیاقتصادی
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اقتباس شده که ) Frankel )2006مدل زیر از 
د ل ت ا نفت ت ق جهت بررسی قیمت نفت و سیاست پولی موردهت

.استفاده قرار خواهد گرفت
(1) EΔ[(s‐p)]=E(Δg) = ‐θ(g – g ̄)
(2) E(Δg) = ‐θ(g – g ̄) + E(Δp)
(3) EΔs + c i(3) EΔs + c = i

c = cy ‐ cs ‐ rpy p
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رابطه تقاضا)3(هرگاه در تغییری باشد برقرار برقرار باشد تغییری در تقاضا  )3(هرگاه رابطه
.و یا عرضۀ نفت به وجود نمی آید

می توان رابطه)3(و)2(با استفاده از روابط 
آ ا آ ل قا ک ا ل .اصلی را که قابل برآورد است به دست آوردا
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(4) (g – ḡ) = ‐( 1/θ )( i ‐ E(Δp) – c)
ط لۀ)4(ا نفاققفا  و نفت واقعیقیمتبینفاصلۀ)4(رابطهدر
وواقعیبهرهنرخارتابعیآنتعادلقیمت  و واقعی بهرهنرخارتابعی آنتعادلقیمت
  بهرهنرخ هنگامیکه.می باشدcثابتمقدار
 بهسرمایه ،1980دهۀمانند باشدباالواقعی
ف اوّلیهموادوشدهجذببهاداراوراقط  اولیهمواد وشدهجذببهاداراوراقطرف

ش  کاهش باعثکهمی رسد فروشبه)نفت( شیر
.می شودآنانقیمت
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یی کهمی یابدادامهزمانی تاکاهشاین
 پنداشته نازلبسیاررانفتقیمتسرمایه گذاران

بر.باشندداشتهآیندهدرآنافزایشبهانتظارو  بر.باشند داشتهآیندهدرآن افزایشبهانتظارو
  باشد، پائین واقعی بهره نرخ هنگامیکه عکس
ۀانند ّلن ا2دهۀا هگذا انفتا   رانفت سرمایه گذاران،2000دهۀاولنیمۀمانند

 آنقیمت افزایشباعثو نمودهخریداری
.می گردند

یابدادامهجائتاافزایشاین آیندهدرکهم  آیندهدر کهمی یابدادامهجائیتاافزایشاین
 در.یافت خواهدکاهشاوّلیۀقیمتکهبرودانتظار
طۀ اقۀخفقفا   جهتدر واقعیبهرۀنرخونفتقیمتفوقرابطۀ
یییر .می نمایدتغییرمخالف ی

58



طۀ ائافا ااک گاق  بزرگ اقتصادباکشورهائی برایفوقرابطۀ
اینچوناستقبولقابلژاپنوامریکامانند  اینچون استقبولقابلژاپنوامریکامانند

  نفتواقعیقیمترویبرمی توانندکشورها
.بگذارندتأثیر
طاکاال ا)4(ا  بهرا)4( رابطهمی توانتغییرکمیباحال

باکشورهاییبرایکهنمودتبدیلنحوی   با کشورهاییبرایکهنمودتبدیلنحوی
  برآورد قابلوقبولقابلنیزکوچکاقتصاد
.باشد
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بر و نفت واقعیقیمتبیناختالففوقرابطۀدر نوقر یب وو
 بهرهنرخ اختالفازتابعیآن تعادلواقعیقیمت
خاjکش کاهن خا کاهن ا   امریکا بهرهنرخوامریکابهرهنرخباjکشور

  کشورهای کلیۀبرایفوق رابطۀ.می باشد
 عمدۀصادرکنندۀکشورهای ونفتصادرکنندۀ

شدخواهدبرآورداوّلیهمواد .شدخواهدبرآورداولیهمواد
 ازاستفاده بارا)7(رابطۀبرآورد)5(شمارهجدول
 ضرایب کلیۀجدولدر.می دهد نشانOLSروش
خ هن یکابه تندمعنباومنفام ایبه ض  ضرایب .هستندمعنیباومنفیامریکابهرهنرخ

 معنیبا و منفیکشورهااکثر برایبهرهاختالف
 .هستند
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نتایج رگرسیون قیمت مواد اولیه، نرخ بهره امریکا و اختالف نرخ بهره ): 5(جدول 

کشورنرخ بهره امریکااختالف نرخ بهرهزمان نمونه

0/01٢ 12/2003-1/19800/01-
)2/51 -(

٢٠/٠-

)2/09 -(
استرالیا

12-2003-1/19911/52

)2/32(
1/6-

)5.38-(
امارات متحده 

عربیعرب
12/2003-  0/28-

)0/17(
0/22-

)4/19(
ایران

1/1987)0/17 -()4/19-(

بحرین- ٠/٠ 9/2001-7/19850/06-۶
)7/45 -()5/03 -(

رین ب

زالندن-12/20030/03-0/11 12/2003- 
1/1991

0/03-
)1.99 -(

0/11-
)5/79 -(

زالندنو
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12/2003-  0/16
)4/2(

0/12-
)7 02(

عربستان سعودی
1/1997)4/2()7.02-(

12/2 ا30/030/29 کانا 12/2003-
1/1985

0/03-
)6/25 -(

0/29-
)3/20 -(

کانادا

12/2003-
1/1993

0/03-
)1/99 -(

0/07-
)3/20 -(

کویت

نروژ-12/2003/19910/01-0/03
)970/0-()2/31-(

12/2003-
1/1996

0/003-
)0/93 -(

0/13-
)4/88 -(

ونزوئال
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ییینوقیج  موادواقعیقیمتکهمی دهد نشانفوقنتایج وو
  بهره نرخ( پولی سیاست جهانی سطح با اولیه

کا الفا للاا اا   با داخلی پولیسیاستاختالفو)امریکا
تغییرمخالفجهتدرآنجهانیسطح   تغییر مخالفجهتدرآنجهانیسطح

  پولیسیاستاجرایدیگرعبارتبه.می نماید
  جهانی نرخکاهشباعثامریکادرانبساطی

ه اشدهه کهDornbuschتئا  کهDornbuschتئوریاساسبروشدهبهره
ویوررنبب  موادقیمتکوتاه مدتدرشد اشارهآنبهقبالً
.می یابد افزایش )نفت( اولیه
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پیشنهاداتنتیجه گیری و 
 که است دراین تحقیق این اساسی پیشنهاد
ا تفگذافقطکانک  تورمهدف گذاریرویبرفقط مرکزیبانک های
یویویی اجرای هنگامنیزرااولیهموادقیمتوننمایندتکیه یمیزرو جر

 مثال برای .دارند نگاه نظر مد در پولی سیاست
ها دکش ل تنفتکنندت کانادانفتق   کانادا، نفتقیمتنفتکنندهتولیدکشورهای
 و پشم و سنگذغالقیمتاسترالیا،گندمقیمت

 متغیرهای لیستدرراطالقیمتجنوبیافریقای
د سمو اب دهندق   .دهندقراربررسیمورد
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شاخصارز،نرخبهره،نرخماننددیگرعبارتبه   شاخص ارز،نرخبهره،نرخماننددیگرعبارتبه
  نیز اولیه مواد قیمت مستغالت، قیمت و بورس

 سیاست جهتمورددرمفیدی اطالعاتمی تواند
ی .دهدقرارتصمیم گیرندگاناختیاردرپولی ررپو نی یر ریم ر

 ازمی دهند قرارهدفراتورم نرخکهکشورهایی
 .می نمایند استفادهمصرفیکاالهایقیمتشاخص
موادقیمتمعموالًمصرفیکاالهایقیمتشاخص   موادقیمت معموالمصرفیکاالهایقیمتشاخص
  بر در آنان شدید نوسانات علت به را اولیه
.نمی گیردگ
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  صادرات قیمتقراردادنهدفمهمخاصیت
ا تد اتهنگاکها اتنفتغ اد   صادرات منفیتغییراتهنگامکهاستدراین
رو  تنزلباعثپولیسیاست اجرایواردات،و یو ییجر زلبپو

  تغییرقیمت منفی اثرات و شده ارز نرخ
.می نمایدجبرانرا وارداتوصادرات
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با تشکر

پ پايان
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