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 ‡چکیده
سازی الملل است و سیاست یکسانمقوالت در حوزه اقتصاد کالن باز و مالیه بین مهمترینهای ارزی یکی از تحوالت نظام به طور کلی

 ارز نرخ تصحيح و تعديل شك کشورهای در حال توسعه و نوظهور مطرح بوده است. بدون مهمهای اصالحی بسیار جزء سیاست نرخ ارز
 نظام يك چارچوب در بايد تصحيح و تعديل اين اما. است ضروري و الزم امري اقتصاد ایران، بر رتأثيرگذا و محوري تغيير يك عنوان به

گذاری تورم توان هدفهای موجود برای آن را میای که یکی از پیش شرطشود، به گونه انجام اصالحي تعديالت خاص و جدول اصالحي
 دانست.

ی سایر کشورهای نوظهور در این زمینه و با استفاده از به تجربه یتورم با نگاهنرخ ارز بر متغیر  سازیدر این پژوهش آثار یکسان
تواند همراه با آثار تورمی در سازی نرخ ارز میاین در حالی است که یکسان ارزیابی خواهد شد. 6392-۰۳62های ترکیبی طی دوره داده

ها است. گذاری تورم مهمترین آنرا در این زمینه در نظر بگیرند که اجرای سیاست هدف مدت باشد و مقامات پولی باید تمهیداتیکوتاه
سازی نرخ ارز تا چه حد ضروری و تعیین گذاری تورم برای انجام سیاست یکسانکه هدفآن دارد  ارزیابی در در نتیجه این مطالعه سعی

ها جهت برآورد در تفاوت برای این منظور از رویکرد تفاوت ا کاهش دهد؟تواند آثار تورمی ناشی از این سیاست رو آیا می کننده است؟
 آثار این سیاست بر متغیرهای مورد نظر استفاده شده است.

سازی نرخ ارز در دوره مورد نظر و برای کشورهای مورد پژوهش اعم از کشورهای گروه کنترل و نتایج نشان داد که سیاست یکسان
گذاری تورم دنبال سازی نرخ ارز که هدفگروه کشورهای با سیاست یکسانبراین در عالوه تورم شده است.درمان، منجر به افزایش 

این در حالی است که نقش شرایط اقتصاد کالن و محیط اقتصادی، در  شده است، تورم کمتری به طور متوسط تجربه شده است.
 اثرگذاری این سیاست تعیین کننده است.
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