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 چكيده:

نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور        

ونه بی ثباتی هر گ بنابراین ،ر با سایر کشورهای دنیا می باشدو در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشو تأثیر به سزایی دارد

وامل ع وجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود از اینرو در این تحقیق سعی شده است تا و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی م

ی شناسایی و مورد توجه قرار داخلی موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقو متغیرهای نظیر، عرضه پول، نرخ تورم و تولید ناخالص 

 گیرد تا بتوان رفتار نرخ ارز را از روی شناسایی این عوامل پیش بینی کرد

و با بکارگیری  1531تا  1531بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد که با استفاده داده های ساالنه اقتصاد ایران طی دوره 

رخ ارز و بر روی ن ملیی به بررسی عواملی از قبیل نرخ تورم، حجم نقدینگی و میزان تولید ناخالص از تکنیک های اقتصاد

این نتیجه رسیدیم که تورم و حجم نقدینگی تاثیر ها بپردازد. که در انتها به پذیری نرخ ارز از هر یک از متغیرمیزان تاثیر 

 .الص ملی دارای تاثیر منفی بر نرخ ارز داردمثبت و معنا داری بر نرخ ارز دارد و میزان تولید ناخ

 

   مقدمه -1

تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای کالن اقتصادی یکی از مهمترین بحثها و چالشهای مطرح شده هم در کشورهای      

-)شکسته شدن قرارداد برتون 1391توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای که بعد از دهه

باشد ازین رو نرخ ارز و عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از محورهای می ،ستم نرخ ارز ثابت خود را حفظ کرده اندسی وودز(

 های اقتصاد کالن محسوب می شود.اصلی سیاست

با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری به نظر می      

از جمله عوامل سیاسی می توان به  سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذارند. ،عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادیرسد. 

... و از عوامل روانی می توان به انتظارات مردم از وضعیت آینده اقتصادی و روابط با کشورهای دیگر ثبات سیاست خارجی،

ان از میاشاره کرد.  رشد ناخالص ملی و... درآمدملی، ،نقدینگی ن به نرخ بهره،از جمله عوامل اقتصادی می توا سیاسی و...



سبالن، ( شودایجاد می اقتصادی که می تواند بر نرخ ارز موثر باشد نقدینگی است که به وسیله سیاستهای پولیعوامل 

1591). 

از مکاتب مختلف  به خود مشغول کرده که  عوامل تعین کننده آن در دهه های اخیر بسیاری از اقتصاددانان را نرخ ارز و

نظریاتی که هم اکنون تحت نام تئوری نرخ ارز در متون اقتصادی به چشم می خورد حاصل اهمیت نرخ ارز در هر اقتصادی 

ه به گونه ای ک .است کشور هر در یاقتصاد نظام ییکارا نییتع در یدیکل فاکتور های از یکی یخارج ارز نرخ می باشد.

. تاس اقتصاد کی در کاال واردات و صادرات ،هیسرما خروج و ورود میتنظ و لیتعد در یدیکل ریمتغ ارز نرخن گفت می توا

 ینفت ریغ صادرات توان باال بردن  ی،المللنیب یبازارها در کشور اقتصاد یرقابت قدرت حفظ در مهم عوامل از یکی ارز نرخ

 و ریاخ یها دهه در یجهان تجارت سابقه یب رشد باشدمی  ینفت ادراتص به یوابستگ از ییرها در مهم زاریاب و کشور

 و رانزاکارگ یرو شیپ را یدیجد اتیمقتض یاقتصاد یهمبستگ و ادغام رشد؛ به رو روند و قدرتمند و تازه یرقبا ورود

 برابر رد یداخل دگاندکننیتول یرقابت قدرت حفظ در مؤثر عوامل از یکی ارز نرخ. است داده قرار یاقتصاد گذاران استیس

واضح و روشن . باشدیم ،گرددیم یمال نیتأم نفت از حاصل یارز یدرآمدها لهیوس به که ی،خارج یکاالها واردات لیس

 کشور نآ یاقتصاد توسعه و رشد و ییایپو ثبات، حفظ در مهم اریبس ینقش کشور هر اقتصاد در ارز نرخ نییتع که است 

 کشور اداقتص یبرا بزرگ یهانهیهز تواندیم ارز، نرخ  شناخت عوامل تعین کننده در کوچک ییاخط نیبنابرا .دینمایم فایا

 .(1531)محتهد، باشد داشته یپ در

از انجا که سیاست های نرخ مبادالت ارزی و پولی در مدیریت اقتصاد مهم است و مطالعات کمی برای دستیابی به ارتباط 

ه،لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست های پولی بر نرخ ارز و چگونگی این بین این دو در کشور ما صورت گرفت

 .اذ کنندگان سیاست پولی ایجاد کردتاثیرات می باشیم تا در پر تو آن بتوان نقشه راهی برای اتخ

و با  1531ا ت1553بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد که با استفاده داده های ساالنه اقتصاد ایران طی دوره      

 بکارگیری از تکنیک های اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز می پردازیم.
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