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 چكيده

. هاي پولي در ادبيات اقتصاد كالن قـدمت طـوالني دارد   نقش نرخ ارز در مورد اتخاذ سياست

در شـرايط بحـران    ويـژه وع مهمي در بين پژوهشـگران بـه  موض با اين حال اين مطلب تبديل به

اكثر مطالعات گذشته سعي در تبيين نقش سياست پولي تحـت شـرايط   . مالي كنوني شده است

عنوان يك ابـزار پـولي   تيلور، نرخ بهره به براي مثال در قانون ساده. اند بسته بودن اقتصاد داشته

ر اين اساس، نقـش نـرخ ارز در ايـن قـانون ناديـده      ب. تابع موزوني از شكاف توليدي و تورم است

شود كه تنها يك سطح قيمت در بازار وجود دارد، و آن هم تحـت تـأثير    گرفته شده و فرض مي

بنابراين، اقتصاد بسته . ديگر اقتصادهاي دنيا قرار ندارد سويهاي وارده به پيكره اقتصاد از  شوك

رد و نقش مستقيمي براي نرخ ارز در اين اقتصاد در آو دست ميهشرايط ثبات و حداكثر رفاه را ب

هاي  در جهان واقعي، اقتصادها داراي درجه ليكن. شود سياستي در نظر گرفته نميتوابع واكنش 

هاي پـولي متـأثر از    پذيرند، و بنابراين سياست متفاوتي از باز بودن هستند و از يكديگر تأثير مي

بر نرخ ارز همانند شرق آسيا منجر بـه گسـترش بحـران     براي مثال شوك وارده .نرخ ارز هستند

 .شود مالي به صورت فراگير مي

اي پولي تحـت شـرايطي كـه    ه اين مطالعه سعي در بررسي نقش نرخ ارز بر واكنش سياست

رابطه بين نرخ ارز و سياست پـولي بـه دو روش در   . ن كنترل تورم است، دارداگذارهدف سياست

هـاي   پولي به شـوك  هاي اي سياست يكي از طريق واكنش لحظه: اين مطالعه بررسي شده است

هاي سياست پولي به  نرخ ارز كه ممكن است بحران مالي را در پي داشته باشد و ديگري واكنش

ي اين رفتارها از طريق رويكرد الگوي خود رگرسيون بـرداري و  هاي بررس روش. حركات نرخ ارز

تـا   1378هـاي فصـل دوم    است كه در روش اول از داده) GMM(يافته گشتاوري  روش تعميم

اسـتفاده شـده    1386تـا   1352هاي ساالنه طـي دوره   و در روش دوم از داده 1387فصل سوم 

 .است

 GMM، روش VARالي، مدل ساختاري نرخ ارز، سياست پولي، بحران م :كلمات كليدي
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