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خالصه مدیریتی
در اقتصادهای با عدم تعادلهای بزرگ و متواتر که ابزارهای سیاست مالی و پولی کارآمدی محدودی دارند و همچنین تکانههای ادواری
بینالمللی نیز بر اقتصاد تحمیل شده (همانند اقتصاد ایران) است ،عمالً زنجیرٔه روابط میان نرخهای بهرٔه سیاستی ،انتظارات تورمی،
تغییرات تقاضاهای حقیقی و مالی ،و خصوصاً شکافهای تورمی و تولید دچار اخالل و گسست میشود که در چنین شرایطی اقتصاد
نیازمند جایگزینی و بعضاً تقویت لنگر انتظارات تورمی (در کنار نرخهای بهرٔه سیاستی) است .استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی
انتظارات تورمی موجب هیچگونه تغییری در ترکیب اهداف سنتی سیاستگذار پولی (ثبات قیمتی و رشد پایدار غیرتورمی) نشده ،بلکه صرفاً
سازوکار تبادل میان ابزارهای سیاست پولی با اهداف میانی و همچنین رژیم ارزی سازگار با شرایط اقتصاد کالن را تعدیل میسازد .در
همین راستا ،رژیم پولی سازگار با شرایط مذکور از نوع هدفگذاری روی نرخ ارز (تثبیتشده) بوده که دامنٔه کریدور نوسانات آن نیز متٔاثر
از شدت تکانهها و تواتر عدم تعادلهای اقتصاد کالن است.
بروز ادواری عدم تعادلهای مالی-پولی-تجاری و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و تٔاثیرات انتقالی آنها در بازارهای پول و اسعار
بهترتیب موجب جهشهای مقطعی در سطوح قیمتها ،انتقال منابع مالی از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی ،کاهش سهم
سرمایهگذاری حقیقی از تولید ناخالص داخلی ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییهای مالی و غیرمالی ،و همچنین
رشدهای پلکانی نرخهای برابری اسعار شده ،بهطوریکه براساس نتایج تحلیل دادههای ماهانٔه رشد نرخ ارز اقتصاد کشور طی  35سال
گذشته ،در  28درصد ادوار مطالعاتی با رشدهای باالتر از متوسط روند تاریخی ( 23درصد) مواجه بوده است .این جهشهای پیوسته در
بازار اسعار در شرایط مفروض استفاده از رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز عمالً ضرورت تعدیل پیوسته در دامنههای نرخهای برابری
هدف را در اقتصاد کشور اجتنابناپذیر ساخته است .در همین راستا ،بهمنظور تخمین توابع عکسالعمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل
تکانههای بخشهای حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختهای ارزی از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست در این تحقیق
استفاده شده است تا از یکطرف رابطٔه بلندمدت میان رشد نرخ ارز (در سقف کریدور) ،با متغیرهای وضعیت بخشهای مذکور محاسبه
شود و از طرف دیگر سازوکار واکنشی کریدور در مقابل تکانههای بالقوه مورد پایش قرار گیرد .نتایج تخمین داللت بر تٔاثیرات سازگار
(منطبق با مبانی نظری) تکانههای وارده بر کریدور رشد نرخ ارز در قالب فرایند بهینهسازی تابع واکنش سیاستگذار دارد.
بهمنظور محاسبٔه توابع کنش-واکنش نرخ رشد بهینٔه ارز به تکانههای مختلف بخشهای حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختها ،از
یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست در این تحقیق استفاده شده است که از یکطرف رابطٔه بلندمدت میان رشد نرخ ارز با
متغیرهای وضعیت بخشهای مذکور را محاسبه میکند و از طرف دیگر سازوکار واکنشی رشد بهینٔه نرخ ارز را نیز انعکاس میدهد.
متغیرهایی که حامل تٔاثیرات این تکانهها بوده بهترتیب شامل تورم ،نرخ بهرٔه واقعی ،تغییرات ذخایر بینالمللی ،سهم دیون دولت و بانکها
در پایٔه پولی ،نسبت سرمایهگذاری به تولید ،و نیز رشد نرخ ارز بوده که براساس دو ضابطٔه متوسط روند تاریخی و همچنین کرانٔه باالی
کریدور (یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند) با استفاده از اطالعات دورٔه  ۱3۹۹-۱352مورد تخمین قرار گرفتند .براساس نتایج
تخمین الگوی نخست در صورت وقوع تکانٔه تورمی ،پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه نخست در قالب افزایش  2۰درصدی بوده و سپس بهتدریج
رشد بهینٔه نرخ ارز بهصورت نزولی خواهد بود .اگر تکانه از منشٔا خود نرخ ارز بوده ،مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد شده،
چراکه سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانٔه ارزی با استفاده از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،پیمان ارزی ،و همچنین مداخالت ارزی
بهتدریج روند کاهش ارزش پول ملی را محدودتر میسازد .در خصوص وقوع تکانٔه نرخ بهرٔه واقعی ،سیاستگذار میتواند رشد نرخ ارز را
کاهش دهد ،زیرا افزایش نرخ بهرٔه واقعی از یکطرف تقاضای وارداتی بخشهای مربوط به سرمایهگذاری ناخالص حقیقی و کاالهای بادوام
مصرفی را کاهش داده و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود ساخته که نتیجٔه آنها کاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند
بلندمدت و همچنین کنترل تٔاثیرات تورم انتقالی خواهد بود .وقوع تکانٔه رشد ذخایر بینالمللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینٔه نرخ
ارز شده است ،چراکه با افزایش منابع قابلِتصرف خارجی ،زمینٔه بهبود پایداری ترازتجاری و موازنٔه پرداختها را نیز فراهم میسازد .تکانٔه
افزایش سهم دیون دولت از پایٔه پولی نیز موجب رشد روند نرخ ارز شده است .در همین راستا ،رشد کسری تراز عملیات مالی دولت
بهترتیب موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی ،رشد کلهای پولی ،افزایش تقاضای کل ،گسترش انتظارات تورمی ،و نهایتاً
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افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با این چالش تنها از طریق خنثیسازی تٔاثیرات پولی کوتاهمدت کسری
مالی دولت و همچنین اعمال سیاستهای انقباضی پولی و تقویت مٔولفههای ثبات مالی میسر است.
عکسالعمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل تکانههای بخشهای حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختها نیز با استفاده از الگوی دوم
مورد تخمین قرار گرفت .نتایج تخمین مبتنی بر فرایند بهینهسازی تابع واکنش سیاستگذار بوده ،بهطوریکه تکانههای وارده از سوی
متغیرهای الگو مستقیماً تابع واکنش بهینٔه سیاستی را در قالب تغییرات کریدور رشد نرخ ارز متاًثر ساخت .براساس نتایج مندرج در توابع
کنش-واکنش تخمینی مبتنی بر کرانٔه باالی کریدور ،با افزایش نرخ تورم ،ابتدا کرانٔه باال وسیعتر شده و پس از کاهش تورم موردانتظار و
تقاضای سوداگری ،کرانٔه رشد نرخ ارز بهتدریج تنگتر میشود .در خصوص تکانٔه بهبود نرخ بهرٔه واقعی نیز در ابتدا دامنٔه نوسانات تنگتری
برای تغییرات نرخ ارز شکل گرفته که بهتدریج با کاهش نرخهای بهرٔه واقعی ،انتظار رشد دامنٔه نوسانات وجود دارد .با وقوع تکانههای
مربوط به تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایٔه پولی ،در مرحلٔه نخست دامنٔه نوسان بزرگتری مطابق انتظار شکل گرفته که با
کاهش عدم تعادلهای موازنٔه پرداختها و پولی دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز کوچکتر خواهد شد .بروز تکانٔه سهم دیون بانکی از پایٔه پولی
نیز برخالف انتظار موجب کاهش دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز شده که احتماالً ناشی از راهبرد آنی سیاستگذار جهت کنترل وضعیت باز
ارزی و محدودسازی اندازٔه ناترازی مٔوسسات اعتباری در شرایط بروز تکانههای ارزی باشد .در خصوص تکانٔه نسبت سرمایهگذاری به
تولید نیز پیشنهاد شده است تا دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز محدودتر شود ،که مهمترین دلیل آن رابطٔه معکوس میان سهم سرمایهگذاری از
تولید با دو متغیر تقاضای سوداگرانٔه ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایهگذاریهای مالی بهسمت سرمایهگذاری حقیقی است .این
پدیده همچنین موجب تقویت پایداری سرمایهگذاری حقیقی در فضای اقتصاد کالن میشود .در تحلیل نهایی ،الگو پیشنهاد گسترش
(محدودسازی) دامنٔه نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد (کاهش) عدم تعادلهای کوتاهمدت بخشهای مالی ،پولی ،و ترازپرداختها
و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.
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 ۱مقدمه
اهداف اصلی سیاستگذاری پولی در اقتصادهای مختلف عموماً حول ثبات قیمتی ،۱رشد پایدار غیرتورمی ،2پایدار موازنٔه ارزی ،3و ثبات
مالی 4طراحی شده 5است که با استفاده از ابزارهای محدود سیاستی (نرخهای بهرٔه سیاستی ،کلهای پولی ،و سپردٔه قانونی) و از طریق تٔاثیر
در تقاضای کل (حقیقی و مالی) عمالً انحرافات کوتاهمدت و میانمدت از اهداف کمّی سیاستگذار پولی را حداقل میسازند .شکافهای
مربوط به تورم ،6رشد اقتصادی ،7ثبات مالی ،و بعضاً نرخ اسمی ارز از اهداف کمّی سیاستگذار (با اوزان مختلف) ،مستقیماً در تابع
واکنش سیاستگذار 8و جهتگیری ابزارهای سیاستی در کوتاهمدت و میانمدت اثرگذار بوده ،بهطوریکه در شرایط تورمی (رکودی) از
طریق افزایش (کاهش) فروش اوراق قرضه و عملیات ریپو ،زمینٔه افزایش (کاهش) نرخهای بهرٔه سیاستی و کاهش انحرافات از اهداف
سیاستگذار پولی را فراهم میسازند .اهداف چهارگانٔه سیاستگذار پولی بهرغم عدم تقارن واکنشی (زمانی و جهتگیری اهداف) به
ابزارهای سیاستی ،عمالً با اولویت دو هدف اصلی ثبات قیمتی و رشد پایدار موردتوجه سیاستگذار قرار دارد ،که البته سازوکار انتقال
ابزارهای مذکور در مرحلٔه مقدماتی از طریق تٔاثیر در انحرافات ناظر بر اهداف میانی (نرخ ارز و ثبات مالی) و با اتکا به تٔاثیرات متغیرهای
انتقالی (انتظارات تورمی و هزینه فرصت منابع مالی) فعال شده و در مرحلٔه دوم نیز تٔاثیرات همزمان ابزارهای سیاستی و متغیرهای مربوط
به اهداف میانی زمینٔه تحقق اهداف اصلی را از طریق تعدیل مقادیر شکافهای تورمی و تولید فراهم میسازند .بهعبارت دیگر ،در شرایط
تورمی از طریق گسترش عملیات انقباضی (انبساطی) بازار باز ،ضوابط ناظر بر اضافهبرداشت شبانه و عملیات ریپو بهترتیب نرخهای بهرٔه
سیاستی افزایش (کاهش ) ،انتظارات تورمی کاهش (افزایش) ،نرخ اسمی ارز کاهش (افزایش) ،هزینه فرصت سرمایهگذاری مالی تنزل
(تقویت) ،تقاضای سرمایهگذاری ناخالص و مصرف کاالهای بادوام منقبض (رشد) ،شکاف پسانداز ناخالص داخلی افت (افزایش) و
همچنین موازنٔه ارزی کل ۹بهبود (تضعیف) خواهد یافت.
در فضای سیاستگذاری پولی مذکور (فارغ از نوع هدفگذاری روی کلهای پولی و یا هدفگذاری تورمی) ،تغییرات نرخ ارز بهصورت
درونزا و در غالب رژیمهای ارزی انعطافپذیر ۱۰شکل گرفته و نرخهای بهرٔه سیاستی نیز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی در شکافهای
تورمی ،تولید ،و همچنین نرخ ارز اثرگذارند .در اقتصادهایی که بخشهای حقیقی و پولی دچار عدم تعادل پیوسته بوده و همچنین نرخهای
حقیقی بهرٔه سیاستی بهصورت ادواری منفی شده است ،عمالً لنگر اسمی ۱۱انتظارات تورمی از نرخهای بهره به نرخ ارز و بعضاً ترکیبی
موزون از دو متغیر مذکور انتقال مییابد .در همین راستا ،سیاست پولی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی
تنظیم شده و بهترتیب تغییرات نرخهای بهرٔه سیاستی ،کلهای پولی ،جذب داخلی (شکاف پسانداز ناخالص داخلی) و خصوصاً خالص
دارایی خارجی در راستای حفظ نرخ ارز در دامنههای هدف مدیریت میشوند .رژیم ارزی مورد هدف در چهارچوب سیاستگذاری پولی
مذکور از نوع رژیمهای ارزی تثبیتی ۱2بوده که از طریق اعمال محدودیتهای تجاری-مالی ،اعمال ضوابط احتیاطی سالمت مالی و نظارت
احتیاطی بر سرفصلهای ارزی نهادهای اعتباری و نیز مداخالت مستقیم در بازار ارز در کنار تعدیل متناسب کلهای پولی و اصالح بردار
نرخهای بهرٔه سیاستی مورد سیاستگذاری قرار میگیرد.
Price Stability
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 5قابل اشاره است که پایداری تراز پرداختها (به عنوان جریان عرضه و تقاضای ارز) بیشتر مورد توجه مطالعات بوده است؛ اما در کشور ایران بهدلیل تحریم بینالمللی
شبکٔه بانکی ،گردش نقدی و دسترسی به منبع ارزی نیز حائز اهمیت است .به همین دلیل ،پایداری موازنٔه ارزی (جری ان نقدی) اولویت باالتری نسبت به پایداری تراز
پرداختها دارد.

Inflation Gap

 ۹تغییر در ذخایر ارزی کل اقتصاد

Output Gap
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رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
استفاده از نرخ ارز (مٔوثر یا متقابل اسمی )۱و یا نرخ بهره بهعنوان مهمترین ابزارهای سیاستی با توجه به مقتضیات محیطی اقتصاد
کالن ،از یکطرف هیچگونه منافاتی با اهداف سنتی ثبات قیمتی ،رشد پایدار غیرتورمی ،و همچنین ثبات مالی ندارد و از طرف دیگر ،هر
دو ابزار مذکور قابلیت استفادٔه ترکیبی 2و یا موردی بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی در قالب رژیمهای پولی هدفگذاری تورمی،
هدفگذاری روی نرخ ارز ،و یا هدفگذاری روی کلهای پولی را )جهت کاهش عدم تعادلهای بخشهای حقیقی ،پولی ،و مالی( دارند.
سیاست هدفگذاری تورمی و یا هدفگذاری روی نرخ ارز بهعنوان اهداف مکمل ،در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور 3در
تبادل پیوسته با هدف رشد پایدار غیرتورمی در فرایند سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار میگیرند ،بهطوریکه با کاهش (افزایش) کارایی
نرخ بهرٔه سیاستی و رشد (تقلیل) عدم تعادلهای مالی-پولی عمالً گرایش بهسمت هدفگذاری روی نرخ ارز (شکاف تورم) افزایش مییابد.
مطابق این سیاست ،مقامات پولی بهمنظور حفظ نرخ برابری اسعار در دامنههای مورد هدف و تقویت پایداری موازنٔه پرداختهای ارزی از
یکطرف کلهای پولی و بعضاً نرخهای بهره را در حمایت از شکاف نرخ ارز مورد هدف تعدیل کرده و از طرف دیگر با استفاده از
سیاستهای تجاری ،نسبتهای احتیاطی سرفصلهای ارزی و همچنین قراردادهای تٔامینمالی احتیاطی عمالً در بازارهای اسعار (نقدی و
مشتقات) مداخله میکنند .این مداخالت بهترتیب موجب نوسانات مقطعی سهم خالص داراییهای خارجی در پایٔه پولی ،تغییرات کلهای
پولی مورد هدف طی زمان ،تعدیل بردار نرخهای بهرٔه سیاستی و تجاری ،تغییر تقاضای ناخالص حقیقی ،نوسانات شکاف تولید و نیز
تعدیل شکاف تورمی میشود .در همین راستا ،رژیمهای تثبیتی خزنده 4که مبتنی بر هدفگذاری روی دامنٔه نرخ ارز بوده (مبتنی بر وجود
عدم تعادلهای ادواری پولی-مالی و یا تکانههای بینالمللی) ،با اتکا به نسبتهای باالی ذخایر بینالمللی و نیز قراردادهای احتیاطی تٔامین
مالی مقطعی کسری موازنٔه پرداختها و همچنین همراهسازی تغییرات کلهای پولی از یکطرف زمینٔه کاهش شکاف تورمی را فراهم ساخته
و از طرف دیگر با ایجاد بستر تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز (شکاف تورم داخلی از خارجی) موجب حفظ قدرت رقابت تولیدات داخلی
در بازارهای بینالمللی میشوند .تعدیل مذکور اگرچه باعث شکلگیری سازوکار انتقالی 5افزایش نرخ ارز بر ساختار هزینٔه بخشهای تولیدی
شده ،ماهیت تدریجی و مدیریت مداخلهای نوسانات نرخ اسمی ارز ،مانع رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار و گسترش
عدم تعادلهای موازنٔه پرداختها در قالب رژیم ارزی هدفگذاری روی نرخ ارز میشود.
در این تحقیق ،فرضیٔه سازگاری رژیم ارزی تثبیتشدٔه خزنده با مقتضیات اقتصاد ایران در قالب دامنههای مختلف مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته و همچنین کارکرد ابزارهای سیاستگذاری پولی و متغیرهای هدف میانی در تبادل با رژیم مذکور با استفاده از رویکرد خودبازگشت
برداری تحت سیاست ،آزمون میشوند .این تحقیق از  5بخش تشکیل میشود :در بخش  ،2ادبیات تجربی جایگاه رژیم ارزی در فرایند
سیاستگذاری پولی در اقتصادهای صنعتی و درحال توسعه تبیین شده و در بخش  ،3الزامات محیطی انتخاب درونزا از میان دو رژیم پولی
مبتنی بر هدفگذاری روی نرخ ارز و یا هدفگذاری تورمی در اقتصاد ایران برای دورٔه  ۱3۹۹-۱352مورد ارزیابی قرار میگیرند .در بخش ،۴
از یکطرف رفتار تاریخی نوسانات نرخ اسمی ارز در دامنههای مختلف برای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از طرف دیگر الگوی
تخمین تٔاثیرات متغیرهای سیاستی و کالن بخشهای حقیقی و پولی بر کریدور نرخ ارز در قالب توابع واکنش سیاستگذار پولی و با استفاده
از یک رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست مورد آزمون قرار میگیرد .در بخش  5نیز نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

 2مرور ادبیات تجربی رژیمهای ارزی و سیاستگذاری پولی
رژیمهای ارزی تابع جهتگیری ،کارایی ،و ترکیب اهداف پولی در اقتصادهای صنعتی و درحال توسعه طی پنج دهٔه گذشته بوده است .در
شرایطی که رژیمهای پولی در بسیاری از اقتصادهای صنعتی حول هدفگذاری صرف تورمی تنظیم شده ،عمالً رژیم ارزی متناظر آنها از نوع
شناور و برعکس رژیمهای پولی حول هدفگذاری نرم تورمی همراه با رژیمهای ارزی تثبیتی بوده است .بهعبارت دیگر ،حرکت از رژیم پولی
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رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
هدفگذاری تورمی صرف بهسمت رژیمهای پولی هدفگذاری تورمی منعطف ،هدفگذاری تورمی ترکیبی ،هدفگذاری تورمی نرم ،و همچنین
هدفگذاری تورمی مورد پیشبینی موجب افزایش وزن نسبی نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی در کنار نرخهای بهرٔه سیاستی شده
است .افزایش نسبی وزن نرخ اسمی ارز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی (در کنار نرخ بهرٔه سیاستی) ،عمالً مدیریت نوسانات نرخ اسمی ارز و
گرایش بهسمت رژیمهای ارزی تثبیتی در دامنههای مجاز را در تابع واکنش سیاستگذار پولی اجتنابناپذیر ساخته است ،بهطوریکه تغییرات
نقدینگی بهطور عام و نیز تغییرات نرخ بهرٔه سیاستی ،پایٔه پولی ،و خالص دارایی خارجی بهطور خاص در جهت محدودسازی نوسانات نرخ
ارز مدیریت میشوند (میسون ،ساواستانو ،و شارما۱۹۹7 ،۱؛ فریدمن و آتکر .)2۰۱۰ ،2در همین راستا ،سیاست هدفگذاری روی نرخ اسمی
ارز در قالب رژیم ارزی تثبیتی ،بهعنوان یکی از مٔولفههای اساسی مٔوثر در لنگر اسمی انتظارات تورمی ،در سه مرحله اجرا میشود .در مرحلٔه
نخست ،سیاست پولی بهعلت ضعف کارایی ابزارهای سیاستی (نرخهای بهرٔه سیاستی و سپردٔه قانونی) در راستای حمایت از رژیم ارزی تثبیتی
تعدیل شده و در مرحلٔه دوم رژیم ارزی تثبیتی با توجه به عدم تعادلهای گسترده و مستمر مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختهای یک اقتصاد مورد
هدفگذاری قرار میگیرد .در مرحلٔه سوم نیز الزامات سیاستی در فرایند گذار از رژیم ارزی ثابت بهسمت رژیم ارزی تثبیتی خزنده تدوین شده
(الهمیانی و ویرون ،)2۰۱۹ ،3که زمینٔه انتقال آتی بهسمت رژیمهای شناور را نیز فراهم میسازد.

 ۱-2منطقٔه پولی بهینه 4و رژیم ارزی
انتخاب یک رژیم ارزی تثبیتی براساس نظریٔه منطقٔه پولی بهینه به میزان کارایی ابزارهای سیاست پولی ،تمرکز در مبادالت مالی-تجاری
بینالمللی ،ماهیت تکانههای اقتصاد کالن (اسمی و واقعی) ،و نیز شدت مبادالت مالی-سرمایهای موازنٔه پرداختهای ارزی بستگی دارد.
برای یک اقتصاد باز با مبادالت باالی سرمایهای که در معرض تکانههای واقعی (تکانٔه رابطٔه مبادله) قرار دارد ،عمالً رژیمهای ارزی شناور
و بهطور معکوس در اقتصادهای با مبادالت آزاد سرمایهای که در معرض تکانههای اسمی قرار دارد ،رژیمهای ارزی تثبیتی بهطور عام و
منطقٔه پولی بهینه بهطور خاص سازگاری بیشتری دارند .در همین راستا در یک منطقٔه پولی بهینه ،عمالً اعضا با تقارن تکانهها ،تشابه در
درجٔه بازبودن ،آزادی تحرک نیروی کار ،و نیز آزادی انتقاالت مالی خارجی مواجهاند (ماندل۱۹۶۱ ،5؛ مککینون ،)۱۹۶3 ،6که در کنار
مٔولفههای مکملی همانند تناسب تورم ،سیاست مالی پایدار ،و نیز سطوح احتیاطی از ذخایر بینالمللی زمینٔه تشکیل یک اتحادیٔه پولی و
رژیم ارزی تثبیتی سازگار را فراهم میسازند .شکلگیری سطوح پایداری از عدم تعادلهای مالی و پولی ،تورم باال ،و عدم کفایت ذخایر
بینالمللی مانع حفظ رژیم پولی مذکور و گرایش بهسمت رژیمهای ارزی تثبیتی خزنده (متصل به یک ارز در دامنههای پرنوسان) خواهد شد
(ایچنگرین ،میسون ،و بردن کمپ .)۱۹۹8 ،7انضباط تدریجی مالی در کنار سیاستهای پولی سازگار با تحوالت بخشهای حقیقی و مالی
و همچنین حفظ نسبتهای سالمت احتیاطی دیون بخش عمومی عمالً موجب تقویت پایداری رژیمهای ارزی تثبیتی و بهبود نقش نرخ ارز
بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی خواهد شد (والسکو.)۱۹۹۶ ،8

 2-2رژیمهای ارزی تثبیتی و سهگانٔه غیرممکن
مٔولفههایی که برای انتخاب یک رژیم ارزی ثابت مٔوثرند ،عمالً در اعتبار و پایداری نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی نیز
تٔاثیرگذارند .در غیاب ساختار نهادی سیاستگذاری مستحکم ،عدم مدیریت مناسب نقدینگی ،ضعف کارایی الگوهای پیشبینی تورم و نیز
عدمثبات نظام مالی جهت تقویت سازوکار انتقال تٔاثیرات تغییرات نرخهای ارز و بهره ،عمالً تعهد سیاستگذار در حفظ تورم در مقادیر
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رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
پایین آسیبپذیر خواهد شد .در همین راستا ،اقتصادهای مختلف در کنار اتکا به الزامات محیط کالن ،عمالً میباید به ظرفیت و کارایی
مٔولفههای سیاستی و نهادی جهت انتخاب رژیم ارزی نیز توجه کنند (یواتی ،استارزنگر ،و رگیو .)2۰۱۰ ،۱بهعبارت دیگر ،نقش توسعٔه
ظرفیتهای نهادی و سیاستگذاری در حوزههای پولی ،مالی ،و ساختاری در کنار کارایی ابزارهای سیاستی و نیز جهتگیری مٔولفههای
کالن در انتخاب رژیم ارزی سازگار تٔاثیرگذار است (کالو و میشیکین.3)2۰۰3 ،2
تثبیت نرخ ارز ،بازبودن حساب سرمایه ،و سیاست پولی مستقل اگرچه براساس نظریٔه سهگانٔه غیرممکن 4بهطور همزمان میسر نیست
(آبستفلد ،شامباق ،و تیلور ،)2۰۰۴ ،5مقامات پولی در بسیاری از اقتصادهای صنعتی و نوظهور برخالف انتظار ،در شرایط ثبات نسبی
نرخ ارز و تحرک آزاد مبادالت مالی-سرمایهای بینالمللی ،عمالً بردار نرخهای بهرٔه سیاستی کوتاهمدت را جهت تحقق اهداف سیاستگذار
پولی تنظیم میکنند (الهمیانی و ویرون .)2۰۱۹ ،بهعبارت دیگر در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز ،تٔاثیرات خالص مبادالت مالی-سرمایهای
بینالمللی در تقاضاهای حقیقی و مالی بهطور معناداری کمتر از تٔاثیرات تغییرات نرخهای بهرٔه سیاستی در تقاضاهای حقیقی و مالی در
اقتصادهای مذکور بوده و لذا بهترتیب ظرفیت ایجاد مازاد تقاضا (احتیاطی و سوداگرانه) را در بازارهای اسعار ،اختالالت نرخهای برابری،
و کاهش ارزش پول ملی ندارد .در این راستا ،ثبات نرخ اسمی اسعار در کنار تعدیل ادواری نرخ بهرٔه سیاستی کوتاهمدت و مدیریت همزمان
خالص مبادالت مالی بینالمللی ،فرایند تحقق ثبات قیمتی را در قالب نظریٔه برابری نرخهای بهرٔه اقتصادهای مختلف (با مفروضداشتن
حاشیٔه ریسک ساختاری مربوط به هر اقتصاد) ،6بهعنوان مهمترین هدف سیاستگذار پولی مهیا میسازد.

 3-2رابطٔه میان نرخ بهره و نرخ ارز در سیاستگذاری پولی
اقتصادهای با آزادی مبادالت مالی-سرمایهای بزرگ و نیز عدم تعادلهای کوچک مالی عمالً سیاستگذاری پولی هدفگذاری تورمی متکی
بر نرخ بهره ،بهترتیب از مسیر کانالهای بازار کاالها ،داراییها ،و موازنٔه پرداختها در شکاف تولید ،بازدهی سرمایه ،و نرخ ارز بهصورت
درونزا اثرگذارند و لذا بازدهی بازار داراییها و نوسانات نرخ ارز بهترتیب در تبادل با اهداف سیاستگذار پولی و همچنین تغییرات نرخهای
بهرٔه سیاستی تغییر مییابند .در فرایند سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ ارز ،مقامات پولی بهمنظور کنترل نوسانات نرخ ارز،
نرخهای بهره ،و کلهای پولی را بهصورت درونزا و تحتتٔاثیر نرخهای برابری هدف تعدیل میکنند .در همین راستا ،در اقتصادهایی که
مبادالت آزاد مالی-سرمایهای بینالمللی با محدودیت و در مقیاس کوچک برقرار است ،عمالً سیاستگذار پولی بهصورت ترکیبی و همزمان
از نرخهای بهرٔه سیاستی و نرخ ارز بهصورت برونزا جهت تحقق اهداف تورمی و رشد اقتصادی استفاده میکند (کالوو و رینهارت،7
 .)2۰۰۰بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور بهعلت تمایل به حفظ قدرت رقابت تجاری ،افزایش ذخایر بینالملل ،تقویت ثبات
مالی ،مقابله با دالریشدن ،و نیز کاهش فشارهای تورمی در غیاب یک لنگر پایدار اسمی ،از یک طرف بهدنبال استفاده از رژیمهای ارزی
تثبیتی و از طرف دیگر سیاستگذاری موازی و همزمان روی نرخهای ارز و بهره بوده که جهتگیریهای مربوط به آنها بهطور پیوسته توسط
مقامات پولی به اطالع عامالن اقتصادی میرسد (آستری ،قوش و چامون.)2۰۱2 ،8

Yeyati, Sturzenegger, & Reggio

1

Calvo. & Mishkin

2

 3نتایج مطالعٔه تاریخی یک اقتصاد نفتی داللت بر اثرگذاری نرخ ارز و نیز شکاف نرخ ارز رسمی و بازاری بهعنوان ابزار سیاست پولی دارد ،بهطوریکه در شرایط بروز
تکانههای مداوم خارجی ،متغیرهای مذکور بهعنوان لنگر اسمی در کوتاهمدت کارایی دارند و در بلندمدت موجب کاهش رفاه عمومی میشوند.

Impossible Trinity

4

Obstfeld, Shambaugh, & Alan Taylor
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 6مٔولفههای مختلفی همچون هزینٔه مبادالت مالی بینالمللی ،ریسکهای اعتباری (کشوری و نهادی) و نقدینگی ،و همچنین وضعیت نسبتهای احتیاطی مربوط به ذخایر
بینالمللی و موازنٔه پرداختها مستقیماً در اندازٔه حاشیٔه ریسک مربوط به انحراف از برابری نرخهای اسمی بهره بین اقتصادهای مختلف اثرگذار است .بهعبارت دیگر،

حاشیٔه ریسک بهعنوان مهمترین مٔولفٔه مٔوثر در انحرافات از برابری نرخهای بهره و نتیجتاً تغییرات نرخ اسمی اسعار تابع معکوسی از نسبتهای احتیاطی موازنٔه
پرداختها و نسبت پوشش ذخایر بینالمللی است.

۴

Calvo & Reinhart
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Ostry, Ghosh, & Chamon
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رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)

 ۴-2ضوابط سیاستگذاری پولی تحت رژیم هدفگذاری نرخ ارز
هدفگذاری روی نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی (جدول  ،)۱یک هدف میانی برای برخی از سیاستگذاران پولی است که با
استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی ،زمینٔه تحقق مجموعه اهدف میانی (نرخ ارز) و غائی (تورم و بعضاً رشد اقتصادی) را فراهم
میسازند (پارادو .)2۰۰۴ ،۱سیاستگذاری پولی ترکیبی با استفاده از هر دو اهرم نرخهای بهرٔه سیاستی و نرخ ارز بهدنبال تحقق تؤامان
اهداف سنتی ثبات قیمتی ،تورم ،و نیز رشد پایدار است .در سیاستگذاری پولی متکی بر نرخ ارز ،از یکطرف نرخهای بهرٔه سیاستی کارایی
ضعیفی جهت تٔاثیر در تقاضای کل ،شکاف تولید ،و انتظارات تورمی دارند و از طرف دیگر کلهای پولی و تقاضای کل در راستای حفظ
روند و دامنٔه هدف نرخ ارز (بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی) مدیریت میشوند .بهعبارت دیگر ،سیاستگذار پولی اهداف تورمی را از
طریق جایگزینی لنگر نرخ ارز بهجای نرخ بهره (مطابق رژیم هدفگذاری تورم) محقق ساخته ،بهطوریکه نهتنها کلهای پولی بلکه نرخهای
بهرٔه سیاستی نیز در خدمت تحقق نرخ ارز هدف (بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی) بهصورت درونزا تعدیل میشوند .در این راستا،
سطوح احتیاطی ذخایر خارجی ،ظرفیتهای تٔامینمالی بینالمللی ،و بعضاً ضوابط مالی-تجاری خارجی یک اقتصاد در راستای حفظ
نرخهای برابری هدف توسط مقامات پولی-تجاری تنظیم میشوند .برخالف فرایند سیاستگذاری پولی متکی بر نرخهای بهرٔه سیاستی که
مداخالت ارزی نقش فرعی در تحقق اهداف سیاستگذار دارد ،عمالً در فرایند سیاستگذاری متکی بر نرخهای ارز هدف ،مداخالت ارزی
در کنار مدیریت کلهای پولی و نرخهای بهرٔه سیاستی ،نقش مهمی جهت تحقق اهداف سیاستگذار حول ثبات قیمتها و کاهش شکاف
تولید و تورم دارند (فرانتا ،هوالب ،و کرال.)2۰۱5 ،2
جدول  .۱مٔولفههای اصلی چهارچوب سیاستگذاری پولی

چهارچوب سیاست پولی
لنگر نرخ ارز

هدف پایه

هدف میانی

ابزارها

تورم ،ثبات قیمتی

نرخ ارز

مداخلٔه ارزی ،عملیات بازار باز

تورم

تورم پیشبینی

عملیات بازار باز ،سپردٔه قانونی

تورم ،ثبات قیمتی

نقدینگی

عملیات بازار باز ،سپردٔه قانونی

هدفگذاری تورمی
هدفگذاری بر کلهای پولی
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 5-2انتقال از رژیم ارزی ثابت به منعطف
در کشورهای صنعتی و نوظهور که تواتر و شدت تکانههای اسمی کاهش داشته و مبادالت مالی-تجاری توسط اشخاص مقیم و غیرمقیم
روند فزایندهای یافته است ،عمالً اقتصادهای مختلف (برخالف اقتصاد ایران) از رژیمهای ارزی تثبیتی بهسمت رژیمهای ارزی شناور انتقال
یافتهاند .این انتقال در ادواری که کشورها با موازنٔه (کسری) مالی ،تقویت (تضعیف) قدرت خرید پول ملی مواجهاند ،عمالً با موفقیت
بیشتری (کمتری) همراه بوده است .اعمال سیاستهای پولی و مالی هدفمند ،منضبط ،و سختگیرانه در کنار تقویت اعتبار نهاد سیاستگذار
پولی عمالً موجب کاهش اختالالت در فرایند گذار بهسمت رژیمهای ارزی منعطف شده است (ایچنگرین ،میسون ،و بردن کمپ.)۱۹۹8 ،4
در همین راستا ،بحرانهای پولی که بهترتیب با کسری پیوستٔه پسانداز ناخالص داخلی ،انبساط پولی پایدار ،رشد تورم ،خالص خروج باالی
سرمایه ،و نیز رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییهای خارجی همراه بود ،از یکطرف فرایند انتقال از رژیمهای ارزی
تثبیتی به منعطف را دچار وقفه ساخته و از طرف دیگر ناپایداری و کارایی رژیمهای ارزی تثبیتی را نیز بهعنوان آخرین انتخاب دچار چالش
ساخت (بوبوال و اوتکر .)2۰۰3 ،5در شرایط بروز کسری پیوستٔه پسانداز ناخالص داخلی ،گسترش ناپایداری حساب جاری و موازنٔه کل
ترازپرداختها ،شکلگیری بحرانهای پولی مقطعی داخلی ،و همچنین بروز بحرانهای مالی بینالمللی ،عمالً هر دو طیف رژیمهای ارزی
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E. Parrado

1

Franta, Holub & Kral

2

ابزارهای مکملی همانند نرخ سپردٔه قانونی ،نرخ ریپو ،نرخ ریپوی معکوس ،و همچنین نرخهای ا ضافه بردا شت شبانه در تحقق اهداف هر سه رژیم پولی بهطور عام و
همچنین رژیم پولی هدفگذاری بر روی نرخ ارز بهطور خاص اثرگذارند.

5

Eichengreen, B., P. Masson, H. Bredenkamp

4

Bubula & Ötker-Robe
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رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
شناور و تثبیتی در شرایط عدم دسترسی به منابع تٔامینمالی احتیاطی بینالمللی و ضعف کارایی ابزارهای سیاست پولی-مالی ،با یک
سرنوشت مشابهاند .سرنوشت مذکور در قالب انتقاالت مالی گسترده از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی ،ناپایداری بازار
دارایی های مالی ،کاهش شدید ذخایر خارجی ،تشدید خالص خروج سرمایه (توسط اشخاص مقیم و غیرمقیم) و نیز کاهش پلکانی و
مضاعف قدرت خرید پول ملی انعکاس یافته که تٔاثیرات منفی بحران مذکور برای رژیمهای ارزی تثبیتی بیشتر است.

 ۶-2الگوهای تجربی رابطٔه میان کریدور نرخ بهره و نرخ ارز در قالب رژیمهای تثبیتی
مراکش و لهستان دو اقتصاد موفق نوظهور بوده که رژیمهای نرخ ارز ثابت خزنده متصل به یک سبد ارزی را در قالب ابزارهای سیاستی
کریدور نرخ بهره و انضباط مالی را بهترتیب در سالهای  2۰۰۴و  2۰۰7به اجرا درآورند ،بهطوریکه نوسانات نرخ ارز در کریدور هدف از
طریق مدیریت عدم تعادلهای مالی و نیز نرخهای بهرٔه کوتاهمدت سیاستی و همچنین کلهای پولی محدود گردید .در همین راستا،
سیاستگذار پولی از طریق هدفگذاری صرف بر روی نرخ ارز و با استفاده از ابزار مدیریت کریدور نرخهای بهره کوتاهمدت (سیاستی و
تجاری) ،زمینٔه کاهش اختالالت در نرخهای اسعار هدف را برای هر دو کشور فراهم ساختند .مطابق تجربٔه اقتصادهای فوق ،کریدور نرخ
بهره با محوریت نرخهای بهرٔه سیاستی کوتاهمدت (نرخ میانی که شامل نرخهای عملیات بازار باز و ریپو) ،نرخ بهرٔه پایٔه تسهیالت اعتباری
(نرخ سقف) و نیز نرخهای بهرٔه سپردههای کوتاهمدت اشخاص (نرخ کف) طراحی شد .همچنین ،نرخهای بهرٔه بازار بینبانکی و نیز
نرخهای بهرٔه برداشت شبانه (توثیقی و غیرتوثیقی) ،حول نرخ بهرٔه سیاستی توسط مقامات پولی مدیریت شده ،بهطوریکه مجموعٔه کریدور
مذکور با افزایش (کاهش) نرخهای موردانتظار اسعار روند صعودی (نزولی) یافته است.
بهمنظور اجرای کارآمد سیاست کریدور منعطف نرخهای بهره در تبادل با رژیمهای پولی متکی بر لنگر اسمی نرخ ارز (در قالب کریدور)
الزامات مختلفی در فضای سیاست پولی-نظارتی میباید اجرا شود که بهترتیب شامل پایش و پیشبینی دقیق از روند کوتاهمدت کلهای
پولی ،تشکیل بازار فعال و کارآمد بینبانکی ،تفکیک میان چهارچوب عملیاتی سیاستگذاری پولی و چهارچوب تٔامین نقدینگی اضطراری
(آنی) برای مٔوسسات اعتباری ،توسعٔه بازارهای اوراق با درآمد ثابت جهت سرمایهگذاری و نیز توثیق اوراق مذکور توسط بانکها با هدف
کاهش وابستگی به تٔامینمالی کوتاهمدت از طریق بانکهای مرکزی و همچنین تقویت ثبات مالی و پایداری موازنٔه پرداختها جهت کاهش
تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار (دالریزاسیون) است .اجرای سیاست مدیریت نرخهای بهره در خدمت ثبات نرخ ارز (در
کریدور) ،همچنین مستلزم توازن مالی ،مدیریت کسری پسانداز ناخالص داخلی ،پایداری ترازپرداختها و تعادل پولی بوده که در صورت
انحرافات معنادار از تعادلهای مذکور از یکطرف دامنٔه نوسانات کریدور نرخ ارز وسیعتر و از طرف دیگر زمان اجرای سیاستهای اصالحی
طوالنیتر خواهد شد .در شرایطی که سطح احتیاطی ذخایر بینالمللی بهسمت مقادیر مطلوب (ناکافی) و جریان نقدینگی در فرایند انقباضی
(انبساطی) قرار داشته و همچنین عدم تعادلهای مالی-پولی روند نزولی (صعودی) یافته عمالً شرایط اجرای سیاست مذکور در دامنههای
کوچکتر (بزرگتر) کریدور مهیا خواهد بود.

 3الزامات محیطی انتخاب درونزای رژیم ارزی تثبیتی در قالب کریدور برای اقتصاد ایران
رژیمهای ارزی سازگار برای یک اقتصاد بر اساس مقتضیات بلندمدت محیط اقتصاد کالن و بهصورت درونزا تعیین می شود و ابداً
بهصورت برونزا و مبتنی بر اهداف سیاستگذار پولی انتخاب نمیشوند .رژیم های ارزی تثبیتی (شناور) در شرایطی توسط مقامات پولی
انتخاب شده که برخی از مٔولفه های کالن همانند سطوح ذخایر احتیاطی بین المللی در دامنٔه ایمن (احتیاطی) ،ترازپرداختهای اقتصاد
در کوتاه مدت با کسری جریانات نقدی و وضعیت ناپایدار (پایدار) ،ترکیب نقدینگی با سهم باالی (کوچک) پول در شبکٔه بانکی،
سالمت نظام مالی در حوزههای نهادی-مقررات -ابزارها دارای ضعف (استحکام) ،کارایی سازوکار های انتقال پولی در فرایند انتقال
تحوالت سیاست پولی بر بخشهای حقیقی و مالی محدود (مطلوب) ،و با تمرکز بیشتر بر بخش های مالی ،عملکرد نظام مالی در تطهیر
کسری بودجٔه دولت ضعیف (موفق) و همچنین اعتبار سیاستگذار پولی در سطوح پایین (باال) قرار دارند .مجموعٔه این مٔولفهها در
کنار ظرفیت سیاستگذاری اقتصاد کالن مستقیماً در انتخاب نوع رژیم ارزی مٔوثر است .مقامات پولی فارغ از نوع لنگر اسمی انتظارات

۶
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(نرخ بهره یا نرخ ارز) ،می باید پایش مستمری از ریسکهای بالقؤه نهادی و بازارها را با استفاده از آزمونهای حساسیت ۱انجام دهند تا
زمینٔه شناسایی آسیبهای مٔولفهها ی سالمت مالی (کفایت سرمایه ،وضعیت باز ارزی ،نسبت های نقدی ،متوسط ریسک داراییها،
نسبت های مطالبات غیرجاری ،خالص جریان نقدی ،خالص مبادالت سرمایهای بین المللی )...،فراهم شود .شناسایی آسیبهای بالقؤه
مٔولفه های سالمت مالی مذکور شرایط تدوین برنامههای احتیا طی جهت بهبود استحکام و پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی را
بهطور اعم و بازار ارز را بهطور اخص (خصوصاً در شرایط استفاده از رژیمهای ارزی تثبیتی) در میانمدت مهیا میسازد .در همین راستا،
شفافیت مجموعٔه اطالعات ،فروض ،سناریوها ،نتایج پایش مستمر وضعیت س المت بازارهای مالی (نهادی و کالن) ،جهتگیری
ابزارهای سیاستی خصوصاً در اقتصادهای دارای عدم تعادل های متوالی (تحت رژیمهای تثبیتی هدفگذاری روی نرخ ارز) در قالب یک
راهبرد ارتباطی فعال با عامالن اقتصادی ضروری است.
الزامات محیطی اقتصاد ایران استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیتشدٔه خزنده را اجتنابناپذیر ساخته است .روندهای مختلف تاریخی از
نرخهای بهرٔه واقعی منفی در کنار سهم باالی صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات از منابع حساب جاری (شکلهای  ۱و  )2بهترتیب موجب
اتکا به نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی و همچنین شکلگیری روند تعدیلی خزنده جهت انتقال شکاف تورمی (شکاف تورم
داخلی و خارجی) بر نرخ ارز (با هدف حفظ قدرت رقابت صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی) جهت مقابله با تضعیف رابطٔه مبادله (ناشی
از تورم باالی داخلی) شده است .مطابق شکل  ۱طی  ۴2سال گذشته ،معادل  3۱سال نرخهای سود واقعی سپردههای بانکی منفی بوده که
از یکطرف بیانگر تضعیف جایگاه نرخ سود بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی و از طرف دیگر تقویت سرکوب مالی و رشد تقاضای
سوداگرانٔه مالی توسط عامالن اقتصادی بوده است.

شکل  .۱نرخ سود واقعی سپردههای یکسالٔه بانکی

Stress test
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شکل  .2سهم صادرات غیرنفتی در منابع حسابجاری ترازپرداختها

 ۱-3مٔولفههای مٔوثر در عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران
عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران که بازارهای مالی آن عمق محدودی دارند و اشخاص غیرمقیم امکان سرمایهگذاری نهادی در بازارهای
مالی (مستغالت ،سهام ،اوراق قرضه ،ارز) را ندارند ،عمدتاً متٔاثر از مٔولفههای تجارت خارجی (کاالها و خدمات) ،مبادالت بینالمللی
عوامل اولیٔه تولید ،خالص خروج سرمایه ،انتقاالت جاری اشخاص مقیم ،دالریشدن گسترده است که در کنار تکانههای ساختاری ناشی
از هزینههای سربار تحریم و محدودیتهای ناظر بر روابط کارگزاری بانکی بینالمللی (در فرایند وصول و انتقاالت درآمدهای صادراتی و
تخصیص منابع ارزی جهت واردات) ،موازنٔه ارزی کشور را شکل میدهند .در همین راستا ،تکانههای ساختاری مذکور موجب تضعیف
جریان نقدی مبادالت مالی-تجاری بینالمللی و افزایش نااطمینانی در بازار اسعار شده ،بهطوریکه بهرغم افزایش مقطعی درآمدهای
صادراتی نفت و رشد مازاد حساب جاری ،عمالً تقاضای احتیاطی و سوداگرانٔه اسعار افزایش و کسری جریان نقدی گسترش یافته که
مستقیماً موجب کاهش پیوستٔه ارزش پول ملی در انحرافات باالتر از متوسط روند تاریخی (تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین) طی دورٔه
 ۱3۹۹-۱3۶5شده است (شکل .)3

شکل  .3رشد نرخ ارز تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین
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توزیع ماهانٔه مقادیر رشد نرخ اسمی ارز (نسبت به ماه مشابه سال قبل) بهترتیب داللت بر تمرکز  72درصدی و  88درصدی مقادیر رشد
در دامنههای حداکثر معادل میانگین ( 23درصد) و نیز حداکثر یک انحراف معیار باالتر از میانگین ( ۶2درصد) دارد (جدول  .)2در همین
راستا ،تنها  5درصد دادهها بر تکانههای ارزی حداقل دو انحراف معیار باالتر از متوسط روند تاریخی (باالتر از  ۱۰۰درصد) داللت دارد.

شکل  .۴توزیع فراوانی رشد نرخ ارز ۱در کرانههای مختلف طی دورٔه ۱3۹۹-۱3۶5

جدول  .2توزیع فراوانی رشد نرخ ارز در کرانههای مختلف طی دورٔه ۱3۹۹-۱3۶5
رشد پایه

دفعات وقوع

فراوانی نسبی

(درصد)

(واحد)

(درصد)

باالتر از میانگین

23

۱۱7

28

حداقل یک انحراف معیار باالتر از میانگین

۶2

5۰

۱2

حداقل دو انحراف معیار باالتر از میانگین

۱۰۰

2۰

5

حداقل سه انحراف معیار باالتر از میانگین

۱3۹

۱۱

3

حداقل چهار انحراف معیار باالتر از میانگین

۱۶2

8

2

۴2۰

۱۰۰

کل

Mode

Median

Kurtosis

Skewness

-3۴٫58۰۴

7٫۴۱5۹

۱2٫۶2۴2

2٫75۴۱

افزایش مقطعی نرخهای متقابل و مٔوثر اسمی اسعار همچنین موجب رشد تٔاثیرات انتقالی کاهش ارزش پول ملی از مسیر افزایش
انتظارات تورمی ،رشد قیمت کاالهای قابلِمبادله ،و همچنین افزایش تورم در بازار کاالها-خدمات و داراییها (مالی و غیرمالی) میشود
که از یکطرف بر درجٔه بازبودن باالی اقتصادی ایران نسبت به مبادالت مالی-تجاری بینالمللی و از طرف دیگر نقش مهم تغییرات نرخ
اسمی اسعار بر تصمیمات مصرفی و سرمایهای اشخاص و نهادها در اقتصاد ایران داللت دارد .نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی
تٔاثیر باالیی در تغییرات تقاضای کل و سهم داراییهای خارجی در پورتفوی اشخاص در اقتصاد ایران دارد ،بهطوریکه شکلگیری انتظارات

 ۱برای محاسبٔه رشد نرخ ارز از تغییرات لگاریتم استفاده شده است.

۹
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تقویت (کاهش) ارزش پول ملی عمالً موجب کاهش (افزایش) سهم داراییهای خارجی و وضعیت باز ارزی اشخاص و نهادهای اعتباری
میشود .تعدیل مذکور نهتنها بیانگر تٔاثیرات تورم انتظاری در بازار داراییهای مالی و غیرمالی است ،بلکه در بازار کاالها و خدمات نیز
اثرگذار است .در چنین شرایطی ،زنجیرهای از تٔاثیرات انتقالی عدم تعادلهای مالی ،پولی ،نرخ ارز ،و تورم در اقتصاد کالن شکل گرفته که
موجب انتقال منابع مالی از بخشهای حقیقی بهسمت بازارهای مالی (تقاضاهای سوداگرانه) شده است .براساس زنجیرٔه مذکور ،در مرحلٔه
نخست تٔاثیرات عدم تعادلهای مالی و پولی در بازار ارز و در مرحلٔه دوم تٔاثیرات تکانههای تورمی ارزی در بازارهای مختلف (کاالها،
داراییها ،و عوامل تولید) انتقال یافته است؛ تکانههای مذکور در مرحلٔه سوم زمینٔه تشدید عدم تعادلهای مالی و پولی را در قالب یک
زنجیرٔه باطل فراهم ساخته است .بهمنظور خروج از این چرخٔه باطل و اجتناب از توصیههای تکراری سیاستی ،عمالً تقویت سازوکارهای
رژیم ارزی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب دامنههای غیربحرانی جهت مدیریت انتظارات تورمی و کنترل حملههای سوداگرانه به بازار
داراییها در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر بوده تا الزامات تجربی نظریٔه برابری نرخ بهره نیز در بلندمدت برقرار شود.
مهمترین مٔولفٔه واکنشی به عدم برقراری نظریٔه برابری نرخهای بهره و نیز رشد تورم انتظاری در بازارهای مالی اقتصاد ایران پدیدٔه
دالریشدن اشخاص و نهادهای اعتباری بوده که همزمان موجب رشد تقاضای نقدی ،افزایش مازاد تقاضا ،و افزایش پلکانی نرخ ارز شده
است .در همین راستا ،افزایش نرخ ارز بهترتیب موجب رشد قیمت عوامل تولید ،افزایش قیمت تمامشدٔه تولیدات ،انتقال صعودی
منحنیهای عرضٔه کاالها و خدمات ،کاهش رشد اقتصادی ،و همچنین افزایش هزینٔه خانوارها و بنگاهها شده است .این پدیده بهعلت عدم
رشد سازگار اعتبارات بخش عمومی (دولت مرکزی ،شهرداریها ،و نهادهای عمومی) ،موجب تشدید کسری پسانداز ناخالص بخش
ال
دولتی (کسری بودجه) شده که در کنار محدودیتهای تٔامینمالی کسری بخش عمومی از منابع بینالمللی و بازار اوراق قرضٔه داخلی ،عم ً
زمینٔه تشدید فرایند پولیشدن کسری بودجٔه دولت و سلطٔه آنها بر ترازنامٔه بانکهای تجاری و بانک مرکزی را فراهم ساخت ،بهطوریکه
سهم دیون بانکها و دولت در پایٔه پولی ،پیوسته افزایش یافته (در سطوح ثابت نرخهای تسعیر خالص داراییهای خارجی) که این چالش
در کنار رشد تسهیالت تکلیفی و تبصرهای قوانین بودجٔه سنواتی و همچنین ناترازی ادواری جریان نقدی شبکٔه بانکی ،موجب تشدید رشد
(مقادیر ناخالص) سهم مذکور شده است .انتقال پیوستٔه ناترازی مالی به بخش پولی (سلطٔه مالی) و افزایش انتظارات تورمی ،موجب تشدید
شکنندگی رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که در کنار عدم بهبود وضعیت سرکوب مالی ،عمالً جایگزینی نیز برای
رژیم شکنندٔه مذکور شکل نگرفته است.

 2-3سیاستها ی اقتصادی ناسازگار تحت رژیم های ارزی تثبیتی در اقتصاد ایران
ناسازگاری میان استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی با سیاستهای مالی و پولی انبساطی و کسری پیوستٔه موازنٔه ارزی موجب
ناپایداری رژیم ارزی تثبیتی و همچنین افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی اقتصاد ایران بهطور عام و بازار ارز بهطور خاص شده است.
پولیشدن عدم تعادلهای مالی بخش عمومی( ۱سلطٔه مالی) که زمینٔه انبساط گستردٔه پولی و رشد نقدینگی را فراهم ساخته ،در کنار سرکوب
مالی (نرخهای بهرٔه واقعی منفی) از یکطرف تٔاثیرات سازوکارهای انتقال پولی را در متغیرهای بخشهای واقعی (انباشت سرمایٔه ناخالص،
مصرف کاالهای بادوام ،خالص صادرات ،و رشد اقتصادی) و خصوصاً سهم سرمایهگذاری از تولید تضعیف ساخته (شکل  )5و از طرف
دیگر نقش سازوکار مذکور را بر تقاضای مالی و مبادالت سوداگرانٔه داراییهای مالی (خصوصاً ارز و طال) افزایش داده است .بهعبارت
دیگر ،جریانات اعتباری و نقدی ناشی از سیاستهای انبساطی پولی با سهم غالب بازار داراییهای مالی (نسبت به بخشهای حقیقی) که
با انتقال منابع از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی نیز تقویت شده ،عمالً موجب رشد باالتر شاخص قیمت داراییهای مالی
نسبت به شاخص بهای تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده شده است (شکل  .)۶طبق شکل  ،۶تنها طی دهٔه گذشته متوسط رشد
قیمت داراییهای مالی معادل  ۴3درصد بوده ،درحالیکه شاخص بهای تولیدکننده تنها  25درصد رشد را نشان میدهد که بیانگر کاهش

 ۱در اقتصاد ایران ،کلهای پولی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص از یکطرف تحتتٔاثیر تسعیر ادواری خالص داراییهای خارجی ترازنامٔه بانک مرکزی و از طرف

دیگر متٔا ثر از اثرات مستقیم و غیرمستقیم تراز عملیات مالی و تبصرههای بودجٔه عمومی دولت است .در همین راستا ،پایٔه پولی از سه روش خرید مازاد عرضٔه ارز
بودجٔه عمومی دولت توسط بانک مرکزی (در سقف تعهدی فروش ارز بودجه) ،استقراض مستقیم دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی ،و نیز تبصرههای تکلیفی

و تحمیلی بودجٔه عمومی کشور به شبکٔه بانکی (موجب کسری جریان نقدی و اضافهبرداشت شبکٔه بانکی) عمالً تحتتٔاثیر جهتگیریهای بودجٔه عمومی دولت و
سیاست مالی بوده است.

۱۰
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مستمر مزیتهای رقابتی سرمایهگذاری حقیقی نسبت به سرمایهگذاری مالی و همچنین رشد فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ایران بوده
است .در همین راستا ،طی دهٔه گذشته نیز سهم سرمایهگذاری ناخالص حقیقی از تولید ناخالص داخلی پیوسته کاهش داشته و از  27درصد
در سال  ۱3۹۰به  ۱5درصد در سال  ۱3۹۹تقلیل یافته که مستقیماً تحتتٔاثیر روند نزولی نسبت شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص
قیمت داراییهای مالی (در کنار سایر چالشهای تجاری ،ساختاری ،و محیط کسبوکار) شکل گرفته است.

شکل  .5روند رشد نرخ ارز و سهم سرمایهگذاری از تولید

شکل  .۶شاخص قیمتهای تولید ،مصرف ،و داراییهای مالی

بازارهای ارز و طال بهعلت نقدپذیری باالتر ،شفافیت کمتر ،تجزیهپذیری اندازٔه مبادالت ،و همچنین سهولت مبادالتی ،عمالً در معرض
تقاضاهای سوداگرانٔه مستمر و فزاینده قرار گرفته که همزمان موجب تضعیف لنگر اسمی انتظارات تورمی و نیز ناپایداری رژیمهای
هدفگذاری روی نرخ ارز (در دامنههای موردانتظار) در اقتصاد ایران شده است .این چالش که با عدم اعمال سیاستهای انضباط مالی
همراه است ،زمینٔه کاهش مقطعی ارزش پول ملی و در نتیجه گرایش بهسمت سیاستهای تکراری و تحدیدی مالی-تجاری بینالمللی
(اعمال موانع تعرفهای ،پیمان ارزی تجاری ،محدودیت خرید و انتقاالت ارزی بینالمللی) را فراهم ساخته تا اختالالت بازار ارز بهطور
نسبی محدودتر شود .کارآمدی محدود این سیاستهای تحدیدی در کنار ناسازگاری سیاستهای انبساطی مالی و پولی در برخی مقاطع به
اندازهای شدید بوده که قدرت خرید پول ملی براساس نرخهای واقعی بلندمدت نیز دچار کاهش ساخت .این پدیده در کنار شکلگیری
نرخهای واقعی بهرٔه منفی (سرکوب مالی) ،موجب تشدید تقاضاهای احتیاطی مالی-تجاری و سوداگرانه در بازار اسعار شد ،که عمالً زمینٔه
جهشهای پلکانی و بزرگ را در بازار اسعار (خارج از دامنههای موردانتظار و در سطوح حداقل یک انحراف معیار باالتر از متوسط رشدهای
تاریخی نرخ واقعی) فراهم کرد (شکل .)7
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شکل  .7رشد نرخ حقیقی ارز تا سه انحراف معیار باالتر از میانگین

شکل  .8توزیع فراوانی رشد نرخ حقیقی ارز

جهشهای ادواری در بازار اسعار و کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی سبب اختالالت گسترده در رژیم نرخهای ارز تثبیتی (بهعنوان
یک رژیم غیرقابل جایگزین) و افزایش نااطمینانی در بازار شد .در همین راستا ،افزایش پیوستٔه کلهای پولی باالتر از مجموع دو متغیر رشد
اقتصادی و تعمیق مالی نیز طی سالهای گذشته در کنار عدم دسترسی به منابع احتیاطی تٔامینمالی خارجی و ذخایر بینالمللی موجب
افزایش تقاضاهای سوداگرانه در بازار اسعار ،کاهش ذخایر بینالمللی ،و نیز تضعیف لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران شد که میباید از
طریق انضباط مالی و سیاستهای انقباضی پولی عمالً مازاد عرضٔه پول مذکور مورد تطهیرسازی قرار میگرفت.
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 3-3سبد ارز مرجع در اقتصاد ایران

تعیین قدرت برابری پول ملی بهازای یک ارز واحد در شرایطی که اقتصاد کشور مبدٔا مبادالت مالی-تجاری گستردهای با کشور منتشرکنندٔه
ارز مرجع داشته (هند و بنگالدش ،امریکا و کشورهای امریکای التین ،کشورهای شمال افریقا با یورو) اجتنابناپذیر بوده و سیاستهای
پولی نیز در راستای حفظ برابری نرخهای ارز هدفگذاریشده (اعم از نرخ متقابل یا مٔوثر اسمی) تدوین و اجرا میشود .در شرایطی که
اقتصاد ملی مبادالت مالی-تجاری متکثری با اقتصادهای مختلف جهانی داشته و سبد تجارت خارجی آن در کنار تنوع ،نسبت به اسعار
مهم بینالملل نیز کششپذیر بوده ،عمالً تعیین برابری پول ملی بهازای سبدی از اسعار مختلف منطقیتر بهنظر میرسد .تعیین برابری قدرت
خرید پول ملی (فارغ از نوع رژیم ارزی منعطف یا تثبیتشده) بهازای سبدی از اسعار مرجع (مورداستفاده در مبادالت مالی-تجاری خارجی
یک اقتصاد) از یکطرف زمینٔه تعدیل متناسب رابطٔه مبادله و خالص مبادالت سرمایهای خارجی را بهازای تغییرات قدرت خرید مٔوثر پول
ملی فراهم ساخته و از طرف دیگر دامنٔه نوسانات قدرت برابری پول ملی را بهازای تکانههای داخلی و خارجی محدود میسازد .تغییرات
برابری ادواری قدرت خرید پول ملی بهازای سبد اسعار مرجع بهطور طبیعی براساس سه مٔولفٔه سهم هریک از اسعار مرجع در مبادالت
مالی-تجاری بینالمللی یک اقتصاد ،مقادیر تغییرات قدرت خرید پول ملی ،و نیز شدت تغییرات در برابری هریک از اسعار مذکور نسبت
به یکدیگر (در بازارهای پولی بینالمللی) تعیین میشود .در همین راستا ،سه مٔولفٔه مکمل دیگر که شامل سهم اسعار مختلف در ترکیب
داراییها و ذخایر خارجی کشورها ،سهم اقتصادهای مختلف در تجارت بینالمللی یک کشور ،و نیز سهم اسعار مختلف در مبادالت مالی
و سرمایهای یک اقتصاد بوده ،مستقیماً در سهم نسبی اسعار مختلف در سبد ارزی مرجع تٔاثیرگذار است.
افزایش پیوستٔه نرخ ارز در اقتصاد ایران در مقادیر بسیار باالتر از تغییرات برابری میان اسعار در بازارهای جهانی ،موجب تقویت سهم
نرخ متقابل اسمی ارز (نسبت به سایر متغیرهای مذکور) در تغییرات نرخ مٔوثر اسمی و در نتیجته همسویی نرخهای متقابل اسمی و مٔوثر
ال تغییر معناداری در روند
اسعار شده ،بهطوریکه حتی تغییرات بزرگ اوزان اسعار (یورو ،دالر ،پوند ،و فرانک سوئیس) در سبد مرجع عم ً
و استحکام نتایج ایجاد نکرده است (شکل .)۹

شکل  .۹رشد شاخص نرخ متقابل و مٔوثر اسمی ارز در اقتصاد ایران (درصد)

در همین راستا ،تصریح رابطٔه برابری پول ملی نسبت به یک ارز مرجع و یا سبد اسعار در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض تکانههای
واقعی و ساختاری داخلی و یا تکانههای مالی-تجاری خارجی قرار داشته ،در هر دو صورت موجب کاهش ذخایر احتیاطی بینالمللی و
تضعیف قدرت مداخله در بازار اسعار شده و همچنین زمینٔه رشد اختالالت کوتاهمدت در بازار اسعار و افزایش تورم انتقالی ۱را فراهم
میسازد .در تحلیل نهایی ،رژیمهای ارزی تثبیتی متصل به یک ارز مرجع و یا سبد اسعار ،در شرایطی که اقتصاد داخلی در معرض تکانههای
متوالی اسمی و عدم تعادلهای ادواری مالی قرار دارد و یا اسعار مرجع با نوسانات برابری (خصوصاً افزایش ارزش) در بازارهای پولی
Pass Through
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بینالملل مواجه بوده ،عمالً تعدیل نرخهای برابری میان پول ملی با اسعار مرجع در دامنههای هدف اجتنابناپذیر است ،بهطوریکه بهرغم
کاهش تواتر تعدیالت ادواری (در مقایسه با رژیمهای شناور) ،شدت تعدیالت در قالب رژیمهای تثبیتی مذکور بعضاً بزرگتر از رژیمهای
شناور خواهد بود.

 ۴الگوی تصریح کریدور نرخ ارز در اقتصاد ایران
انتخاب نرخ ارز بهعنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی هدفگذاری روی نرخ ارز بهترتیب بهعلت کسری مستمر خالص
پسانداز ناخالص بخش عمومی ،سلطٔه مالی ،سرکوب مالی ،و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی ترازپرداختهای ارزی در اقتصاد ایران
اجتنابناپذیر است .پیوستگی این عدم تعادلها اگرچه موجب تضعیف پایداری و کارایی رژیم ارزی مذکور و همچنین جهشهای پلکانی
نرخ ،خارج از دامنههای موردانتظار طی سه دهٔه گذشته شده ،همچنان رژیم هدفگذاری روی نرخ ارز فاقد جایگزین در فضای سیاستگذاری
پولی در اقتصاد ایران است .توزیع فراوانی مقادیر رشد استاندارد نرخ اسمی ارز طی دورٔه مطالعاتی بیانگر نوسانات باال و همچنین چولگی
مثبت ۱نرخ رشد ارز است (شکل  )۱۰که عمالً مقادیر محاسباتی شاخص چولگی نیز روند نمودار را تٔایید میکند .این پدیده همچنین
نشاندهندٔه تٔاثیرات غالب مٔولفههای کسری پسانداز ناخالص داخلی بخش عمومی ،شکاف تورمی ،تکانههای بخشهای حقیقی و
ترازپرداختها در فرایند کاهش مستمر ارزش پول ملی (نسبت به مٔولفههای تقویتی) طی دورٔه  ۱3۹۹-۱3۶5است.

شکل  .۱۰توزیع فراوانی مقادیر استاندارد رشد نرخ اسمی ارز (درصد)

 ۱-۴دامنٔه مجاز نوسانات نرخ در رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز
تعیین دامنٔه نوسانات سیاستی مجاز در قالب رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز یک الزام سیاستی است .محاسبٔه دامنٔه نوسانات و کریدور
نرخ ارز در قالب رژیم پولی تثبیتی خزنده از دو روش میسر است .در روش نخست ،روند رشد لگاریتم نرخ ارز ماهانه (نسبت به دورٔه مشابه
سال قبل) محاسبه و سپس مقادیر محاسباتی استاندارد میشوند .براساس نتایج این محاسبات ،افزایش نرخ ارز باالتر از میانگین رشد 23
درصدی دورٔه ( ۱3۹۹-۱3۶5در امتداد متوسط تورم  2۱درصدی دورٔه مذکور) آغاز بحران تلقی میشود (جدول  )2که باید با استفاده از
ابزارهای سیاست انقباضی پولی و مالی مورد خنثیسازی قرار گیرد .تداوم افزایش نرخ اسمی ارز با ورود به مقادیر حداکثر رشد  ۶2درصدی
در سقف یک انحراف معیار باالتر از میانگین (فراوانی نسبی  ۱2درصدی برای مقادیر رشد باالتر) ،مرحلٔه تشدید بحران تلقی میشود که
باید با استفاده از سیاستهای ترکیبی انقباضی مذکور (تشدید عملیات بازار باز ،عملیات ریپوی معکوس ،و اعمال نرخهای تنبیهی برای
عملیات برداشت شبانٔه توثیقی) و همچنین اعمال محدودیتهای مالی-تجاری (پیمان ارزی و محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز
به گروههای کاالیی غیرضروری) مدیریت شود .در همین راستا ،افزایش نرخ اسمی ارز در سقف  ۱۰۰درصدی که عمالً دو انحراف معیار
باالتر از متوسط رشد روند تاریخی بازار ارز کشور بوده ،اوجگیری بحران ارزی تلقی میشود که مهار آن میباید از طریق اعمال مجموعهای
از سیاستهای مرحلٔه قبلی و همچنین مداخالت مستقیم در بازار ارز انجام شود (شکل .)۱۱
 ۱فرضیٔه توزیع نرمال متغیر استانداردشدٔه رشد نرخ ارز نیز با استفاده از آمارٔه آزمون جاکوب-برا رد شد.
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شکل  .۱۱کرانههای سهگانٔه مفروض رشد نرخ ارز (درصد)

مهمترین مرحله در فرایند مقابله با شکلگیری بحران ارزی مرحلٔه میانی بوده (تشدید بحران) که در این مرحله نهتنها سطوح تقاضای
احتیاطی باالتر از تقاضای سوداگرانه ،بلکه اعتبار سیاستگذار و درجٔه آزادی استفاده از ابزارهای سیاستی حداقل آسیب را داشته است.
دومین روش جهت طراحی کریدور نرخ ارز در رژیمهای پولی مبتنی بر هدفگذاری روی نرخ ارز ،استفاده از الگوهای پایش عدم تعادلهای
حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختهای ارزی بوده که از یکطرف مقادیر شدت عدم تعادلهای کالن را محاسبه میکند و از طرف دیگر
سازوکار واکنش سیاستگذار را در قالب پاسخهای مختلف سیاستی انعکاس میدهد که در قسمت بعدی با استفاده از یک رویکردسنجی
مورد تصریح ،تخمین ،و تحلیل قرار میگیرد.

 2-۴آزمون الگوی خودبازگشتی برداری تحت سیاست برای کریدور نرخ ارز
رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست ،بهعنوان دومین روش ارزیابی رژیم پولی هدفگذاری روی کریدور نرخ ارز در این تحقیق مورد
استفاده قرار گرفته است .مطابق این رویکرد ،روند نرخ ارز درون کریدور مورد هدف (یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند تاریخی)
بهازای تغییرات متغیرهای بخشهای حقیقی ،مالی ،و پولی بهتدریج تعدیل شده و همچنین ابعاد کریدور نیز مبتنی بر دو روش سقف و
کف کریدور و یا میانه و سقف کریدور قابلِمحاسبه است .با توجه به ماهیت تورمی اقتصاد ایران ،کف کریدور اهمیت کمتری نسبت به
سقف و یا میانٔه کریدور دارد؛ لذا در این قسمت از تحقیق ،دامنٔه کریدور مورد هدف و همچنین سازوکار واکنش سیاستگذار به عوامل
مٔوثر انحرافات نرخ ارز درون دامنٔه مذکور مورد تخمین و ارزیابی قرار میگیرد .برای استخراج مٔولفههای میانه و سقف کریدور ،از دو روش
متداول تخمین تابع واکنش تعادلی و همچنین تابع واکنش بهینه میتوان استفاده کرد .در رویکرد نخست ،یک الگو شامل ابزار رشد نرخ
ارز و یا سقف کریدور مورد محاسبه قرار میگیرد و سپس واکنش آنها بهازای تغییرات وضعیت متغیرهای کالن تخمین زده میشود .در
روش سیاستگذاری بهینه نیز ابتدا یک تابع هدف برای سیاستگذار تعریف میشود و با قید ساختار اقتصاد تالش شده است تا انتخاب
پارامترهای سیاستی مبتنی بر بهینهسازی تابع هدف سیاستگذار باشد .در شرایط کنونی بهرغم اجماع نسبی روی تابع هدف سیاستگذار،
عمالً نظرهای متفاوتی در خصوص انتخاب الگوی ساختاری میان اقتصاددانان وجود دارد .در همین راستا ،بهعلت عدم اتخاذ سیاست
پولی فعال در خصوص هدفگذاری نرم روی دامنٔه نرخ ارز ،عمالً استفاده از رویکرد تخمین مستقیم تابع واکنش کارایی محدودی داشته و
نتایج سیاستی موردانتظار را بهدنبال نخواهد داشت؛ لذا در این مطالعه از رویکرد تابع واکنش بهینه استفاده میشود.
استخراج تابع واکنشی سیاستی بهینه نیازمند استفاده از یک الگوی ساختاری پایهای بوده که غالباً اجماع تجربی بر سر چنین الگویی
وجود ندارد (چاری و دیگران .)2۰۰۹ ،۱برای تعدیل این مشکل و تصریح الگوی پایٔه دارای مقبولیت ،مطالعات مختلفی از روش
خودبازگشت برداری ( )VARبهمنظور استخراج تابع واکنش بهینه استفاده کردهاند که نیاز کمتری به فروض نظری داشته و احتمال توافق

Chari et al.
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بر سر آنها بیشتر است (مارتین و سالمون۱۹۹۹ ،۱؛ سک2۰۰۰ ،2؛ استاک و واتسون2۰۰۱ ،3؛ پولیتو و ویکنز .)2۰۱2 ،4این روش
«الگوی خودبازگشتی برداری تحت سیاست» )PVAR( 5نامگذاری شده است و برخالف رویکرد متعارف  ،VARتعدادی از ضرایب الگو
تابعی از دیگر ضرایب هستند .مطالعٔه باستانزاد و داودی ( )۱3۹7به پیروی از پولیتو و ویکنز ( )2۰۱2از این رویکرد برای اقتصاد ایران
استفاده کرده و جزئیات این روش را بیان کرده است .در ادامه ،بهاجمال روش تخمین مذکور تبیین میشود .برای استخراج الگوی ،PVAR
در ابتدا یک الگوی  VARمرتبٔه  pدر نظر گرفته میشود.

 z 1,t  a10   A11 (L ) A12 (L )   z 1,t 1  e1,t 
z      
 

 2,t  a20   A 21 (L ) A 22 (L )   z 2,t 1  e 2,t 

()1

در رابطٔه ( z 1,t ،)۱بردار  s 1از متغیرهای غیرسیاستی یا وضعیت و  z 2,tبردار c 1

از متغیرهای سیاستی یا کنترل است.

ai 0

عرض از مبدٔا و )  A ij ( Lماتریس ضرایب مربوط به وقفٔه  Lاست e i ,t .بردار اجزای اخالل بوده و  E (et et )   ، E (et )  0و

i  0

 E (et eti )  0هستند .در الگوی ( ،)۱فرض میشود متغیرهای غیرسیاستی دارای یک تکانٔه ساختاری ( 𝑡𝜀) مستقل از

تکانٔه متغیرهای سیاستی هستند .بنابراین ،تکانٔه 𝑡 𝑒1.را میتوان برحسب تکانٔه ساختاری و تکانٔه متغیرهای ابزار نوشت:

e1,t   t  Ge 2,t

()2

با جایگذاری و حل روابط ،دو دسته معادالت بهدست خواهد آمد که اجزای اخالل آن از هم مستقلاند.

()3

𝑧1.𝑡 = [𝑎10 − 𝐺𝑎20 ] + 𝐺𝑧2.𝑡 + [𝐴11 (𝐿) − 𝐺𝐴21 (𝐿)]𝑧1.𝑡−1
𝑡𝜀 + [𝐴12 (𝐿) − 𝐺𝐴22 (𝐿)]𝑧2.𝑡−1 +

()۴

𝑡𝑧2.𝑡 = 𝑎20 + 𝐴21 (𝐿)𝑧1.𝑡−1 + 𝐴22 (𝐿)𝑧2.𝑡−1 + 𝑒2.

نکتٔه قابلتوجه آن است که این تبدیل براساس دادهها و نه تصریح نظری است .در روش  ،PVARمسیر بهینٔه 𝑡 𝑧1.براساس رابطٔه ()3
بهدست میآید .در واقع ،قید مسئلٔه بهینهسازی محسوب میشود .با توجه به وابستگی ضرایب دو رابطه به یکدیگر ،تخمین دستگاه ( )3و
( ) ۴نیازمند رویکرد بازگشتی در تخمین بوده که در پیروی از رویکرد پولیتو و ویکنز ( )2۰۱2انجام شده است .در نهایت ،میتوان گفت
تفاوت دو الگوی  VARو  PVARزمانی است که ضرایب 𝑡 𝑧2.در حالت بهینه با عادی تفاوت داشته باشد .در نتیجه ،اگر رفتار
سیاستگذار ضرایب الگو را تغییر دهد ،تخمین  VARمنجر به نتایج نادرستی میشود که تٔاییدی بر نقد لوکاس ( )۱۹7۶است.
 ۱-2-۴تصریح الگوی تحقیق و دادهها

در این تحقیق ،رابطٔه بلندمدت میان دو متغیر رشد نرخ ارز و همچنین رشد نرخ ارز در سقف کریدور مورد هدف (مجموع متوسط رشد
دوره در دامنٔه یک انحراف معیار) در تعادل بلندمدت با متغیرهای منتخب بخشهای حقیقی (نسبت سرمایهگذاری به تولید و تورم)،
ترازپرداختها (تغییرات در ذخایر خارجی) ،و همچنین متغیرهای پولی (نرخ بهرٔه واقعی ،سهم خالص دیون دولت و بانکها از پایٔه پولی)
با استفاده از روش  PVARمورد آزمون قرار گرفته که ساختار تئوریک آن همانند آزمون یک الگوی  VARهفتمتغیره است .در همین
Martin & Salmon

۱۶

1

Sack

2

Stock & Watson

3

Polito & Wickens

4

Policy Vector Auto Regression

5

رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
راستا ،یک متغیر سیاستی که رشد نرخ ارز یا رشد نرخ ارز در سقف کریدور (متوسط رشد بهعالؤه یک انحراف معیار) بوده ،۱در کنار
متغیرهای وضعیت مختلفی همانند تورم ،سهم دیون بانکها و دولت از پایٔه پولی ،نرخ بهرٔه واقعی ،نسبت سرمایهگذاری به تولید ،2تغییرات
ذخایر احتیاطی بینالمللی مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به رویکرد بلندمدت تعیین رشد نرخ ارز ،از دادههای ساالنه از سال
 ۱3۹۹-۱352استفاده شده که منبع تمام اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا .بوده است .همچنین ،برای اینکه مانایی متغیرها تٔامین شود ،تغییرات
ذخایر بینالمللی بر مصارف ارزی کشور تقسیم شده تا سری زمانی مورد نظر ویژگیهای بهتری برای تخمین پیدا کند.
()5

6

2

3

∞

] ) ∗𝑖𝑥 ∑ ∑ 𝛽 𝑡 [𝛼𝑥 (𝑥𝑖,𝑡 −
𝑖=1

𝑡

در این مطالعه ،از تابع هدف درجٔه دو (رابطٔه  )5استفاده شده است x .شامل متغیرهای تحقیق (تورم ،رشد نرخ ارز ،و …) و نماد ∗ 𝑥
مبین مقدار هدف متغیر 𝑥 در تابع هدف سیاستگذار پولی است .مقادیر هدف در مطالعٔه حاضر براساس متوسط تاریخی لحاظ شده است.
پارامتر 𝛽 که عامل تنزیل ذهنی مصرفکنندگان در تصمیمگیری بیندورهای است نیز براساس مطالعٔه افشاری ،توکلیان ،و بیات ()۱3۹7
برابر با  ۰٫۹۶2قرار داده شده است .برای رسیدن به قاعدٔه بهینه نیاز به تعیین ماتریس اوزان ( 𝑥𝛼) برای تابع هدف سیاستگذار است.
جدول  .3اوزان متغیرهای تابع هدف سیاستگذار پولی
متغیر

تورم

وزن

۱

رشد نرخ ارز یا
کران باالی کریدور
۰٫5

دیون دولت

دیون بانکها

۰٫۱

۰٫۱

تغییر در

نسبت سرمایهگذاری به

ذخایر

تولید

۰٫۱

۰٫۱

نرخ بهرٔه واقعی
۰٫۱

این اوزان درجٔه اهمیت نسبی متغیر را برای سیاستگذار پولی نشان میدهد و مقادیر مطلق آنها فاقد ارزش تفسیری است .با توجه به
اینکه اساس الگوهای هدفگذاری روی نرخ ارز جهت کنترل تورم بوده ،لذا ضریب تورم بیشترین مقدار و برابر با یک در نظر گرفته شده و
پس از آن ضریب رشد نرخ ارز دارای اولویت بعدی است .سایر متغیرها نیز با اولویت پایین در نظر گرفته شده است.
 2-2-۴نتایج آزمون الگو

معادلٔه ( )5تابع هدف سیاستگذاری پولی است که تغییرات ادواری آن را نسبت به مقادیر هدف نشان میدهد .پویاییهای اقتصاد که
انعکاسدهندٔه روابط تاریخی متغیرهای الگو بوده ،با استفاده از روش  VARمورد محاسبه قرار گرفته و تخمین روابط مذکور با فرض
بهینهسازی فرایند سیاستگذاری پولی نیز در قالب جدول  3با استفاده از روش  PVARانجام پذیرفته است .همانطور که در بخش قبل
توضیح داده شد ،متغیرهای الگو شامل نرخ بهرٔه واقعی ( ،)RIتغییرات ذخایر بینالملل ( ،)RCسهم دیون دولت به بانک مرکزی در پایٔه
پولی ( ،)GMBسهم دیون بانکها به بانک مرکزی در پایٔه پولی ( ،)BMBنسبت سرمایهگذاری به تولید ( ،)IGو رشد نرخ ارز ()EXR
است .در الگوی  2بهجای رشد نرخ ارز ،کران باالی کریدور تصریح شده است .نتایج تخمین الگوی نخست با یک وقفه 4با استفاده از روش
 PVARدر جدول  ۴و توابع کنش-واکنش شکل  ۱2آمده است .تخمین و نمودارها با این فرض بهدست آمده که تابع واکنش سیاستگذار
(نرخ ارز) بهصورت بهینه انتخاب شده باشد .برایناساس در تفسیر توابع کنش-واکنش ،باید به این نکته توجه داشت که ضربه از طرف
متغیرهای الگو بوده اما نمودارها واکنش بهینٔه متغیر سیاستی (رشد نرخ ارز) را انعکاس میدهند؛ بهطور مثال ،نمودار  Infبیانگر چگونگی
مدیریت رشد نرخ ارز توسط سیاستگذار در شرایط بروز تکانٔه تورمی (افزایش پیشبینینشدٔه تورم به اندازٔه یک انحراف معیار) است.
 ۱الگوی تحقیق به ترتیب دو بار براساس متوسط رشد نرخ ارز و همچنین کران باالی کریدور نرخ ارز مورد تخمین قرار گرفته است.
 2عدم تعادلهای مالی منجر به رشد تورمزای کلهای پولی از یکطرف زمینٔه انتقال وجوه را از بخش تقاضای حقیقی (سرمایهگذاری ناخالص واقعی و مصرف کاالهای
بادوام) به سمت تقاضای مالی مهیا ساخته و از طرف دیگر تقاضای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییهای مالی را افزایش داده که نخستین اثرات آنها بهترتیب کاهش

سهم سرمایهگذاری ناخالص داخلی از تولید و همچنین رشد قیمتهای نسبی داراییهای مالی نسبت به شاخص قیمتهای تولیدات و مصرفکننده است.

 3بهدلیل مشکل مقیاس در دادههای اسمی ،تغییرات ذخایر طی زمان دارای اندازٔه بزرگتری شده که بهتر بود با لگاریتمگیری برطرف شود؛ اما با توجه به منفیبودن برخی
از مقادیر آن ،از مقادیر استاندارد ذخایر استفاده شد.

 4با توجه به شیؤه سنتی تصریح تابع هدف بانک مرکزی ،حداقل وقفٔه موردنیاز برای تخمین دو است .آمارههای آکاییک ،هانان کویین ،و شوارتز نیز کمترین وقفه را برای
این الگو پیشنهاد دادهاند .بنابراین ،تعداد وقفهها حداقل (دو) در نظر گرفته شده است.

۱7

رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعٔه موردی :اقتصاد ایران)
جدول  .۴نتایج تخمین الگوی نرخ بهینٔه رشد ارز
INF

RI

RC

GMB

BMB

IG

EXR

C

۱۹٫۶2

-۱٫3۶

8٫8۱

-2۹٫7۴

25٫73

۱3٫3۴

-3۴٫2۹

INF

-۰٫۰۶

۰٫22

۰٫۰۰

-۰٫۴۱

-۰٫2۴

-۰٫25

-۰٫33

)RI (-1

-۰٫3۶

۰٫52

۰٫۰۴

-۰٫38

-۰٫23

-۰٫23

-۰٫۱5

)RC (-1

۰٫۰7

-۰٫۰8

۰٫28

-۰٫۰۱

-۰٫۰7

۰٫۰5

-۰٫۰۱

)GMB (-1

-۰٫۰۱

-۰٫۰3

-۰٫۰5

۱٫۰5

-۰٫۱۰

-۰٫۰2

۰٫۱۹

)BMB (-1

-۰٫۱۰

۰٫2۰

-۰٫۱3

۰٫23

۰٫7۶

۰٫۰۰

۰٫2۰

)IG (-1

-۰٫2۱

-۰٫۱۱

-۰٫۰۴

۱٫۰3

-۰٫37

۰٫۶2

۰٫82

)EXR (-1

۰٫۱۰

-۰٫۰۹

۰٫۰۱

-۰٫۰۶

-۰٫۰5

-۰٫۰۱

-۰٫۰8

براساس توابع کنش-واکنش (شکل  ،)۱2در صورت وقوع تکانٔه تورمی (اولین نمودار سمت چپ) ،پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه نخست
در قالب افزایش  2۰درصدی بوده و سپس بهتدریج رشد بهینٔه نرخ ارز بهصورت نزولی خواهد بود .اگر تکانه از منشٔا خود نرخ ارز باشد،
مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد میشود ،زیرا سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانٔه ارزی با استفاده از موانع تعرفهای
و غیرتعرفهای ،پیمان ارزی و همچنین مداخالت ارزی ،بهتدریج روند کاهش ارزش پول ملی را محدودتر میسازد (چهارمین نمودار سمت
چپ) .در خصوص وقوع تکانٔه نرخ بهرٔه واقعی (اولین نمودار سمت راست) ،سیاستگذار میتواند رشد نرخ ارز را کاهش دهد ،زیرا افزایش
نرخ بهرٔه واقعی (سیاست انقباضی پولی) از یکطرف تقاضای وارداتی بخشهای مربوط به سرمایهگذاری ناخالص حقیقی و کاالهای بادوام
مصرفی را کاهش میدهد و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود میسازد (افزایش هزینه فرصت منابع سوداگری در بازار
اسعار) که نتیجٔه آنها کاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند بلندمدت و همچنین کنترل تٔاثیرات تورم انتقالی خواهد بود .وقوع تکانٔه رشد
ذخایر بینالمللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینٔه نرخ ارز شده ،چراکه با افزایش منابع قابلِتصرف خارجی ،زمینٔه بهبود پایداری
ترازتجاری و موازنهپرداختها را نیز فراهم میسازد .تکانٔه افزایش سهم دیون دولت از پایٔه پولی نیز موجب رشد روند نرخ ارز شده است.
در همین راستا ،رشد کسری تراز عملیات مالی دولت بهترتیب موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی ،رشد کلهای پولی ،افزایش
تقاضای کل ،گسترش انتظارات تورمی ،و نهایتاً افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با این چالش تنها از
طریق خنثیسازی تٔاثیرات پولی کوتاهمدت کسری مالی دولت (فروش اوراق قرضه) و همچنین اعمال سیاستهای انقباضی پولی و تقویت
مٔولفههای ثبات مالی میسر است.
شبکٔه اعتباری کشور در مقاطع مختلف تاریخی غالباً متٔاثر از سلطٔه مالی و همچنین کسری جریان نقدی (ناشی از تکانههای ساختاری)
بوده که زمینٔه رشد عرضٔه پول و تسهیالت اعتباری سوداگرانه (ریالی و ارزی) را فراهم ساخته است .در چنین شرایطی ،تکانههای پولی
ناشی از افزایش خالص دیون بانکها به بانک مرکزی موجب کاهش تدریجی نرخ ارز و تقویت تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازارهای
اسعار و طال شده است .رشد تقاضاهای مذکور بهترتیب زمینٔه افزایش نسبت مطالبات غیرجاری ،تشدید کسری جریان نقدی مٔوسسات
اعتباری ،رشد اضافهبرداشت شبانه ،و نتیجتاً افزایش بیشتر خالص دیون بانکها را سبب میشود .در همین راستا ،ضعف تاریخی مٔوسسات
اعتباری در ان طباق با مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی (وضعیت باز ارزی و نسبتهای احتیاطی سرفصلهای ارزی) از یکطرف
موجب تشدید آسیبپذیری آنها از تکانههای مقطعی ارزی شده و از طرف دیگر ضرورت ارتقای مٔولفههای سالمت مالی و نظارت احتیاطی
را جهت مقابله با تکانههای مشابه و مدیریت حساسیت عامالن بازار ۱در میانمدت اجتنابناپذیر ساخته است .نظر به اینکه تکانٔه دیون
بانکی همواره مستقل نبوده و خود نیز معلول سایر تکانههای اقتصادی (بخشهای عمومی و خصوصی) است ،لذا اعمال همزمان
سیاستهای انضباط و پایداری مالی در کنار ثبات مالی جهت مدیریت عدم تعادلهای بازارهای پول و ارز در اقتصاد ایران ضروری است.
در نهایت ،الگوی نخست پیشنهاد داده که با افزایش سهم سرمایهگذاری از تولید در ابتدا سیاستگذار ارزی واکنشی محسوسی نشان ندهد
و در صورت استمرار تکانٔه مذکور ،نرخ بهینٔه ارز بهتدریج جهت مقابله با رشد واردات افزایش مییابد.
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شکل  .۱2واکنش بهینٔه رشد نرخ ارز به تکانههای منتخب

در الگوی دوم ،سعی شده است تابع واکنش بهینٔه کرانٔه باالی کریدور به وضعیت اقتصادی استخراج شود .برایناساس ،نتایج تخمین
الگوی  PVARبا یک وقفه در جدول  5و همچنین توابع کنش-واکنش نیز در شکل  ۱3درج شده است.

جدول  .5نتایج تخمین الگوی نرخ بهینٔه رشد ارز
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شکل  .۱3واکنش بهینٔه کران باالی رشد نرخ ارز به تکانههای منتخب

براساس توابع کنش-واکنش (شکل  ،)۱3با افزایش نرخ تورم (نمودار اول سمت چپ) ابتدا کرانٔه باال (یک انحراف معیار باالتر از
میانگین روند رشد نرخ ارز) وسیعتر شده و پس از کاهش تورم موردانتظار و تقاضای سوداگری ،کرانٔه رشد نرخ ارز بهتدریج تنگتر شود.
در خصوص تکانٔه بهبود نرخ بهرٔه واقعی نیز در ابتدا دامنٔه نوسانات تنگتری برای تغییرات نرخ ارز شکل گرفته که بهتدریج با کاهش نرخهای
بهرٔه واقعی ،انتظار رشد دامنٔه نوسانات وجود دارد .با وقوع تکانههای مربوط به تغییرات ذخایر خارجی (با عالمت معکوس) و سهم دیون
دولت از پایٔه پولی( ،بهعلت تٔاثیرات انتقالی) در مرحلٔه نخست دامنٔه نوسان بزرگتری مطابق انتظار شکل گرفته که با کاهش عدم تعادلهای
موازنٔه پرداختها و پولی دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز کوچکتر خواهد شد .بروز تکانٔه سهم دیون بانکی از پایٔه پولی نیز برخالف انتظار
موجب کاهش دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز شده که احتماالً ناشی از راهبرد آنی سیاستگذار جهت کنترل وضعیت باز ارزی و محدودسازی
اندازٔه ناترازی مٔوسسات اعتباری در شرایط بروز تکانههای ارزی باشد .در خصوص تکانٔه نسبت سرمایهگذاری به تولید نیز پیشنهاد شده
است تا دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز (در کرانٔه باال) محدودتر شود ،که مهمترین دلیل آن رابطٔه معکوس میان سهم سرمایهگذاری از تولید با
دو متغیر تقاضای سوداگرانٔه ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایهگذاریهای مالی بهسمت سرمایهگذاری حقیقی است .این پدیده
همچنین موجب تقویت پایداری سرمایهگذاری حقیقی در فضای اقتصاد کالن میشود .در تحلیل نهایی ،الگو پیشنهاد گسترش
(محدودسازی) دامنٔه نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد (کاهش) عدم تعادلهای کوتاهمدت بخشهای مالی ،پولی ،و ترازپرداختها
و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.

 5نتیجهگیری
رژیم ارزی در عرصٔه اقتصاد کالن برخالف تصور متعارف براساس خواست سیاستگذار انتخاب نشده است ،بلکه صرفاً مبتنی بر مقتضیات
و عدم تعادلهای بخشهای حقیقی ،پولی ،و موازنٔه پرداختها تعیین میشود .در اقتصادهای با عدم تعادلهای بخشی محدود و مقطعی
که ابزارهای سیاست مالی و پولی کارآمد بوده و رژیم پولی نیز براساس اهداف سنتی ثبات قیمتی و رشد پایدار غیرتورمی طراحی شده است،
از یکطرف جهتگیری نرخهای بهرٔه سیاستی بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی بهترتیب مقادیر خالص تقاضای حقیقی و مالی و
همچنین شکافهای تورمی و تولید مورد هدف سیاستگذار را حداقل ساخته و از طرف دیگر رژیم ارزی اقتصاد را بهسمت طیفهای
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شناور هدایت میکند .در شرایطی که عدم تعادلهای مذکور بهلحاظ شدت و تواتر افزایش یابد و تکانههای ادواری بینالمللی نیز بر اقتصاد
یک کشور تحمیل شود (همانند اقتصاد ایران) و همچنین کارایی ابزارهای سیاست مالی و پولی بهطور عام و نرخهای بهرٔه سیاستی بهطور
خاص تضعیف گردد ،عمالً زنجیرٔه روابط میان نرخهای بهرٔه سیاستی ،انتظارات تورمی ،تغییرات تقاضاهای حقیقی و مالی ،و خصوصاً
شکافهای تورمی و تولید دچار اخالل و گسست میشود .در چنین شرایطی ،اقتصاد نیازمند جایگزینی و بعضاً تقویت لنگر انتظارات تورمی
(در کنار نرخهای بهرٔه سیاستی) است که نرخ ارز در اقتصادهای مختلف درحال توسعه و نوظهور طی پنج دهٔه گذشته چنین نقشی را ایفا
کرده است .استفاده از نرخ متقابل و یا مٔوثر اسمی ارز بهعنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی موجب هیچگونه تغییری در ترکیب اهداف سنتی
سیاستگذار پولی نشده ،بله صرفاً سازوکار تبادل میان ابزارهای سیاست پولی با اهداف میانی و همچنین رژیم ارزی سازگار با شرایط
اقتصاد کالن را متٔاثر میسازد .رژیم پولی سازگار با شرایط مذکور از نوع هدفگذاری روی نرخ ارز (تثبیتشده) بوده که کریدور نوسانات
آن نیز متٔاثر از شدت تکانهها و عدم تعادلهای اقتصاد کالن است.
بروز ادواری عدم تعادلهای مالی و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و تٔاثیرات انتقالی آنها در بازارهای پول و اسعار بهترتیب موجب
جهشهای مقطعی در سطوح قیمتها ،انتقال منابع مالی از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی ،کاهش سهم سرمایهگذاری حقیقی
از تولید ناخالص داخلی ،افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییها و همچنین رشدهای پلکانی نرخهای برابری اسعار
گردید؛ بهطوریکه براساس نتایج تحلیل دادههای ماهانه رشد نرخ ارز (طی  35سال گذشته) بهترتیب در  28درصد و  ۱2درصد ادوار
مطالعاتی ،اقتصاد کشور با رشدهای باالتر از متوسط روند تاریخی ( 23درصد) و همچنین یک انحراف معیار باالتر از متوسط مذکور (۶2
درصد) مواجه بوده است .در این راستا ،این جهشهای پیوسته در بازار اسعار در شرایط مفروض استفادٔه رسمی از رژیم پولی هدفگذاری
بر روی نرخ ارز ضرورت تعدیل پیوسته در دامنههای اسمی نرخهای برابری هدف را در اقتصاد کشور اجتنابناپذیر ساخت .عدم اعالم
رسمی رژیم پولی مذکور تغییر معناداری در تٔاثیرات انتقالی و زنجیرٔه روابط علّی میان عدم تعادلهای اقتصاد کالن ایجاد نکرده و صرفاً
نااطمینانی و حساسیت عامالن اقتصادی و همچنین خالص جریانات مالی سوداگرانه را افزایش داده است.
بهمنظور محاسبٔه توابع کنش-واکنش نرخ رشد بهینٔه ارز به تکانههای مختلف بخشهای حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختها از
یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست در این تحقیق استفاده شده است که از یکطرف ،رابطٔه بلندمدت میان رشد نرخ ارز را با
متغیرهای وضعیت بخشهای مذکور محاسبه میکند و از طرف دیگر سازوکار واکنشی رشد بهینٔه نرخ ارز را نیز انعکاس میدهد .متغیرهایی
که حامل تٔاثیرات این تکانهها بوده است بهترتیب شامل تورم ،نرخ بهرٔه واقعی ،تغییرات ذخایر بینالمللی ،سهم دیون دولت و بانکها در
پایٔه پولی ،نسبت سرمایهگذاری به تولید ،و نیز رشد نرخ ارز بوده که براساس دو ضابطٔه متوسط روند تاریخی و همچنین کرانٔه باالی کریدور
(یک انحراف معیار باالتر از متوسط روند) با استفاده از اطالعات دورٔه  ۱3۹۹-۱352مورد تخمین قرار گرفتند .براساس نتایج تخمین
الگوی نخست ،در صورت وقوع تکانٔه تورمی ،پاسخ نرخ ارز در مرحلٔه نخست در قالب افزایش  2۰درصدی بوده و سپس بهتدریج رشد
بهینٔه نرخ ارز بهصورت نزولی خواهد بود .اگر تکانه از منشٔا خود نرخ ارز باشد ،مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهاد شده است،
چراکه سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانٔه ارزی با استفاده از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،پیمان ارزی ،و همچنین مداخالت ارزی
بهتدریج روند کاهش ارزش پول ملی را محدودتر میسازد .در خصوص وقوع تکانٔه نرخ بهرٔه واقعی ،سیاستگذار میتواند رشد نرخ ارز را
کاهش دهد ،چراکه افزایش نرخ بهرٔه واقعی از یکطرف تقاضای وارداتی بخشهای مربوط به سرمایهگذاری ناخالص حقیقی و کاالهای
بادوام مصرفی را کاهش داده و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود ساخته که نتیجٔه آنها کاهش رشد نرخ ارز نسبت به
روند بلندمدت و همچنین کنترل تٔاثیرات تورم انتقالی خواهد بود .وقوع تکانٔه رشد ذخایر بینالمللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینٔه
نرخ ارز میشود ،زیرا با افزایش منابع قابلِتصرف خارجی ،زمینٔه بهبود پایداری تراز تجاری و موازنٔه پرداختها را نیز فراهم میسازد .تکانٔه
افزایش سهم دیون دولت از پایٔه پولی نیز موجب رشد روند نرخ ارز شده است .در همین راستا ،رشد کسری تراز عملیات مالی دولت
بهترتیب موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی ،رشد کلهای پولی ،افزایش تقاضای کل ،گسترش انتظارات تورمی ،و نهایتاً
افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده است که مقابله با این چالش تنها از طریق خنثیسازی تٔاثیرات پولی کوتاهمدت
کسری مالی دولت و همچنین اعمال سیاستهای انقباضی پولی و تقویت مٔولفههای ثبات مالی میسر است.
عکسالعمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل تکانههای بخشهای حقیقی ،مالی ،پولی ،و موازنٔه پرداختها نیز با استفاده از الگوی دوم
مورد تخمین قرار گرفت .نتایج تخمین مبتنی بر فرایند بهینهسازی تابع واکنش سیاستگذار بوده ،بهطوریکه تکانههای وارده از سوی
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متغیرهای الگو مستقیماً تابع واکنش بهینٔه سیاستی را در قالب تغییرات کریدور رشد نرخ ارز متٔاثر ساخت .براساس نتایج مندرج در توابع
کنش-واکنش تخمینی مبتنی بر کرانٔه باالی کریدور ،با افزایش نرخ تورم ،ابتدا کرانٔه باال وسیعتر شده و پس از کاهش تورم موردانتظار و
تقاضای سوداگری ،کرانٔه رشد نرخ ارز بهتدریج تنگتر میشود .در خصوص تکانٔه بهبود نرخ بهرٔه واقعی نیز در ابتدا دامنٔه نوسانات تنگتری
برای تغییرات نرخ ارز شکل میگیرد ،که بهتدریج با کاهش نرخهای بهرٔه واقعی ،انتظار رشد دامنٔه نوسانات وجود دارد .با وقوع تکانههای
مربوط به تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایٔه پولی ،در مرحلٔه نخست دامنٔه نوسان بزرگتری مطابق انتظار شکل گرفته که با
کاهش عدم تعادلهای موازنٔه پرداختها و پولی دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز کوچکتر خواهد شد .بروز تکانٔه سهم دیون بانکی از پایٔه پولی
نیز برخالف انتظار موجب کاهش دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز شده است که احتماالً ناشی از راهبرد آنی سیاستگذار جهت کنترل وضعیت
باز ارزی و محدودسازی اندازٔه ناترازی مٔوسسات اعتباری در شرایط بروز تکانههای ارزی باشد .در خصوص تکانٔه نسبت سرمایهگذاری به
تولید نیز پیشنهاد شده است تا دامنٔه نوسانات رشد نرخ ارز محدودتر شود ،که مهمترین دلیل آن رابطٔه معکوس میان سهم سرمایهگذاری از
تولید با دو متغیر تقاضای سوداگرانٔه ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایهگذاریهای مالی بهسمت سرمایهگذاری حقیقی است .این
پدیده همچنین موجب تقویت پایداری سرمایهگذاری حقیقی در فضای اقتصاد کالن میشود .در تحلیل نهایی ،الگو پیشنهاد گسترش
(محدودسازی) دامنٔه نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد (کاهش) عدم تعادلهای کوتاهمدت بخشهای مالی ،پولی ،و ترازپرداختها
و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.
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