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چکيده
های مختلف اقتصادی از  ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاستعبور نرخ 

های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحوالت نرخ ارز  جمله سیاست
-نرخ  باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور های ارزی می ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست و قیمت

است؛ بر این رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته ارز، نظام ارزی علی
های وارداتی  ارز به قیمتدنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ اساس، مقاله حاضر به

عبور نرخ ارز در کدام یک از  عبارت دیگر، درجه گیرد. بههای مختلف ارزی قرار میتحت تأثیر نظام
های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز نظام

شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر نوعی روشی ناپارامتریک محسوب میتمایل که به
شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین  رل میعبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنت

 2019های ارزی مختلف در سال توسعه با نظامکشور درحال 118های مقطعی مربوط به منظور از داده
استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن 

مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل 
-شده عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته تجاری، رشد نقدینگی و تورم به باز بودنداخلی حقیقی، 

-، بهنشان دادهشده واکنش اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ

که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است.طوری
 JEL :C21 ،E31 ،F33 ،O57بندي طبقه
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  :09131141268نویسنده مسئول، شماره تماس 

https://jte.ut.ac.ir/article_85109.html
https://jte.ut.ac.ir/article_85109.html
mailto:hassan.malekhosseini@ase.ui.ac.ir
mailto:hassan.malekhosseini@ase.ui.ac.ir
mailto:sk.tayebi@ase.ui.ac.ir
mailto:m.rafat@ase.ui.ac.ir
mailto:ma_yazdani@sbu.ac.ir































































