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طرح مسئله

های ارزی در اکثر کشورهای موضوع نوسانات نرخ ارز و کنترل آن همواره در چارچوب رژیم
در حال توسعه مورد توجه بوده است

پولی در اکثر کشورهای صادرکننده نفت انتخاب رژیم مناسب ارزی یکی از چالشهای مقامات
.است که شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی قرار میگیرد

 رژیم های ارزی شامل رژیمهای حدی ثابت و انعطاف پذیر و همچنین شامل رژیمهای
هیبریدی  مانند رژیم انعطاف پذیر مدیریت شده و رژیم ارزی خزنده است

در رژیمهای هیبریدی بانک مرکزی درجه ای از انعطاف پذیری را برای نرخ ارز قائل شده و
.  همزمان با خرید و یا فروش ذخایر ارزی  در بازار ارز دخالت می کند



طرح مسئله

مالینبحراازپسویژهبهمسکناقتصادادبیاتدرشدهمطرحمباحثازیکیهموارهآن،چگونگیوچراییشناختومسکنقیمتادواربررسی•
تشدیدیاایجاددرمسکنبخشاهمیتونقشبه«استتجاریادوارهمانمسکن،»عنوانباخودمقالةدر(2007)لیمر.استبوده2007سال
نوعایندرکاهشواستتجاریادوارکنندةهدایتمسکن،گذاریسرمایه(2007)لیمرهاییافتهبراساس.پردازدمیاقتصاددرکلتجاریادوار

تجاریادواردرمسکنگذاریسرمایهبرندةپیشنقشبرنیز(2005)کاتهیتودیویسپژوهش.استرکودازمطمئننشانگریگذاری،سرمایه
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ر این هشتاد شمسی عالئم افت و خیزهای بازار مسکن اقتصاد شاهد روند صعودی قیمت ها سرمایه گذاری دایران نیز به ویژه درقتصاد 
داردرکود عمیق گردیده و این رول و این رکود همچنان ادامه به بعد اقتصاد مسکن وارد۱۳۹۰بخش بوده است در حالی که از 

ته از این قاعده مستثنا نبوده و شاهد دوره های رکود و رونق در طول زمان بوده است اما نکبازار مسکن اقتصاد ایران نیست از این•
اگر اگرچه .استافت و خیزهای خود تجربه کردهروند صعودی قیمت مسکن مسکن را علیرغم۸۰کلیدی اینکه بازار مسکن در دهه 

اما به سوی این بخش سرازیر نموده نموده بودرونق ده ساله در بازار مسکن منابع عظیم اقتصادی را از سایر بخشها به سوی این
دولت و وزارت مسکن و و تداوم آن تاکنون بوده است اگرچه۹۰دهه برعکس انتظارات فعاالن این بازار بازار مسکن شاهد رکود

ه است های تشویقی را برای خروج از رکود در دستور کار خود قرار داده است مانند افزایش وام مسکن و غیره را اما ب�شهرسازی
نظر می رسد که این سیاست ها نتوانسته است به طور موثر و معنی داری باعث خروج مسکن از

•

•

•



سئواالت

 شمسی است80آّیا رژیم ارزی چندین سال اخیر اقتصاد ایران مشابه رژیم ارزی دهه  .

 رخ ارز ذخایر ارزی و نتغییر در اندازه گیری فشار بازار ارز به عنوان تلفیقی از میزان اهمیت

 مدیریت فشار بازار ارز در واقع بحران اهمیت



:تعیین نرخ تعادلی ارز در بلندمدت•

نظریه برابری قدرت خرید                                                         •

تفاوت در تورم انباشته داخلی و خارجی •

عامل اصلی تعیین ارز است•
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انتخاب رژیم ارِزی

رژیم ثابت ارزی•

رژیم انعطاف پذیر ارزی•

(:هیبریدی)ارزی مدیریت شده انعطاف پذیر رژیم •

هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ  تعادلی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت •
است و انحراف آن از نرخ تعادلی با دخالت در بازار ارز توسط بانک (PPP)خرید 

.جبران می گردد( فروش و یا خرید ارز در بازار) مرکزی 

•
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