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 مقدمه  -1

ونورخارزدرقالوبنورخسوودبوانکییکیازمباحثمهمدراقتصادکالنبررسیرابطوهبوین

یکاقتصادکوچکبوازوبقیوهدنیوانرخارزیکیازعواملکلیدیبینهایاقتصادیاستتتئوری
هوایدادههادرداخلکشوروقیموتاستتایننرخاز ریقبازارکاالودارایی،روابطبینقیمت

هوا،سوازوکارهایها،راهبردسازدویکعاملاارگذاربرسیاستشدهدربازارجهانیرابرقرارمی
کهگروهیازکارشناسوانشودتتاجاییمیروزانهوساختارسیاسی،اجتماعیوفرهنگیمحسوب

کننودتدرواقواایونتوسعه،ازاینمتغیربهعنوانلنگراسمییادمیکشورهایدرحالبخصوصدر

نرخبیانگرشرایطاقتصادیکشوربودهوعاملیجهتمقایسهاقتصادملیبااقتصادسایرمللاسوت
(Hosseinzadeh & Haghighat, 2013)هوواینوورخارزمناسووبدرکشووورهایسووتتاتخوواعسیا

هوابورمحوورمیوزاننوسواناینورخارزدربرانگیوزبوودهاسوتتبحوثتوسعه،هموارهبحوثدرحال
تنورخ(Tavakoli & Sayyah, 2010)شووندهایداخلیوخارجیمتمرکزمویرودروییباشوک

گیوردتبسویاریقرارموینکینرخسودباویژهمالیبهارزبه وریبسیارزیادیتحتترایرعوامل

 Khajeh Mohammad Louباشند)میمعتقدنرخسودبانکیازمحققانبهترایرپذیرینرخارزاز

& Khodavaisi, 2017)ت

گوذاریاسوت؛کوهبوهترینمتغیرهایکالناقتصوادیدرسیاسوتیکیازمهمنرخسودبانکی
گوذارمحسووبروهزینهفر تازدیدگاهسورردهگذاعنوانهزینهاجارهسرمایهازدیدگاهسرمایه

شودتبهرهماهیتیوابسوتهبوهماهیوتپوولداردوبوراسواحتورجیاواحودهایاقتصوادیبورایمی

شودیاندازبه ورینقدینگیقابلتوجیهاستتاقتصادهایپیشرفتهکنونیجهانبهنگهداریپس
دهنودتدرتبوهتغییورای نواکونشنشوانمویسرعتنسبداشتهوبههایبهرهقرارتحتترایرنرخ

بهعنوانیکابوزارکنترلویقدرتمنوددرادارهوهودایتبوازارعمولنرخسودبانکیواقاشاخص
هایوافوریهایاخیرتالشروبایدبیاننمودکهدردههازاین (تAhmadi & et.al, 2011کند)می

واقادلیلاینامرنیزترایرقابلتوجهاینمتغیور وریگرفتهاستتدرنرخسودبانکیبرایتنظیم
(تاز(Deutsch, 2001هایاقتصادیدربرخیجوامااستدرحلویاایجادمشکالیونابسامانی

دراقتصادایرانبهدلیلاینکهتوسطمقامایپولیوبودونارتبواببوانرخسودبانکی رفدیگر،

هوایوسویعیدرمکانیسوملوتدسوتوریدارد،کواربردشودوحاعرضهوتقاضایپولمشخصمی
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 & Valianهایقابولتبودیلبوهپوولرانودارد)داراییشاخصیازارزشاارگذاریپولیبهمعنی

et.al, 2013ت)

هوایهایبعدازانقالبهمووارهتحوتتورایرنوسوانایوتونشاز نجاکهاقتصادایران یسال
نورخسوود بوا ایرابطوه چوه ارز نورخ کوهلذابررسیاینموضوعاقتصادیزیادیقرارداشتهاستت

 نشوان واکنشوی چوه ارز نورخ بور وارده هوایتکانوه برابر در نرخسودبانکی اینکه یا و دارد بانکی

اهمیتاست، دارایریزاناقتصادیوهمچنینبانکمرکزیگذارانوبرنامهبرایسیاستدهد،می
توانودبوهچوه ووریاسوت،موینرخسودبوانکیبیننرخارزوزیرادرکاینموضوعکهرابطه

دولترادرتعیینبودجه،کنترلوتقویتنرخارزورسیدنبوهاهودافکوالناقتصوادیازجملوه
ها،افزایشاشتغالوتتتیاریرساندترشداقتصادیباال،ابایقیمت

 هوایروش دیگور پاسوخ، هبو رسویدن سورعت یوافتن اهمیوت و مسوالل شودن پیچیده با امروزه

 جسوتجوی هوایالگووریتم از بیشوتر روازایون نیسوت، مسوالل از حلبسویاری کالسیکجوابگوی

 تکواملی هایالگوریتم از استفاده که وریبه شود؛می استفاده سازیبهینه حلمسالل برای تصادفی

ژنتیکیکوی الگوریتم.است داشته چشمگیری رشد اخیر هایسال در ابتکاریهایفراالگوریتم و
 محاسوبه نظریوه از بخشوی الگووریتم این استت حوزه این در سازیبهینه هایروش ازکار مدترین

 مصونوعی هووش از بخشی عنوان به الگوریتم این حاضرکاربرد حال در که است داروین تکاملی

 از الهوام مباعرایه انبوه سازیبهینه الگوریتم.گسترشاست حال در سرعتبه مختلف علوم در

اسوت اجتمواعی ویوادگیری تورایرای فیزیولوژیکی پایه معرفیشدکهبر هاماهی و پرندگان رفتار

(Jalaee & et.al, 2013تاز) مسالل سازیبهینه هایروش بهترین از الگوریتم دو این کاربردی نظر 

  توی رونود بینویپویش و توابوا بور ورد در هواالگووریتم ایون از تووانموی تجه همین به و هستند

 مبوانینظوری بوا همخووان متغیرهوای بوهکوارگیری زمینه این کردتدر استفاده نظر مورد متغیرهای

 را بلکهزمینه است، توجه قابل سیاستی هایتو یه و هاداللت حاوی تنهانه هامدل این گیریشکل

.سازدمی فراهم نظر مورد متغیر  تی روند بینیپیش برای

ونرخارزدراقتصادایوراناسوتتبورنرخسودبانکیهدفاینمقالهبررسیرابطهبینبنابراین
-شودکهدربخشدومبهپیشینهتحقیقپرداختوهمویبندیمیایناساحمقالهبهاین وریبخش

گرددتپساز ندربخوشچهوارمروشتحقیوقمعرفویشودتدربخشسوممبانینظریارالهمی
سوازیانبووهوبهینه(GA)خشپنجمبر وردمدلبااستفادهازدوالگوریتمژنتیکگرددودربمی
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 وریخواهدگرفتونیزبااستفادهازمعیارهایارزیوابیعملکورد،مودلبور ورد(PSO)عرای
شودتگیریارالهمیشدهباالگوریتمبرترانتخابشدهودرپایاننتیجه



 پیشینه تحقیق -2

اسوتتلوذابرخویاز الملولبوین اقتصواد ا ولی مباحوث از نرخسودبانکی و ارز نرخ بین رابطه
خوار ازکشوورانجوامونورخارزدرداخولونرخسودبانکیتحقیقاتیراکهدرزمینهرابطهبین

توانبه وریزیربیاننمود:گرفتهونتایج نبه وریمکتوبمنتشرشدهاست،می


 توسعه ه در کشورهای درحالمطالعات انجام شد -2-1

Zhongxia(2003)واقعوی،نورخارزواقعویوتعوادلنرخسودبانکیایتحتعنواندرمقاله
-ونرخارزمینرخسودبانکیبهبررسیرابطه1980-2002هایهادرچین یسالترازپرداخت

-سوابقهوجهوتحایبویرسدکهدرخاللا الاقتصادچینبهایننتیجهمیپردازندتویدرمورد

هواواقعوی،نورخارزواقعویوتعوادلتورازپرداخوتنرخسودبوانکیداربازار یدودههگذشته،
 اندتاارایمتقابلقابلتوجهیبریکدیگرداشته

Goldfain & Gupta(2003)1998بهبررسیرابطهبینسیاستپوولیونورخارز ویدوره-
رسوندکوهدردورانپردازندوبهایوننتیجوهمویهشتادکشورمیهایارزیدردرپیبحران1980

نرخسودبانکیگذارانسببافزایشریسکشدهودرنتیجهبحرانکاهشضریبا مینانسرمایه
دهدتاینواقعیتبهجایهمبسوتگیمببوتبوینزماننرخارزرانیزکاهشمیراافزایشدادهوهم

 وردتایمنفیبین ندوبهوجودمیبطهونرخارز،رانرخسودبانکی

Utami & Inanga (2009)درانودونزینورخسوودبوانکیبهبررسویارتبواببویننورخارزبوا
المللویفیشورمتفاویرابرروینرخارزبراساحتئوریترایربویننرخسودبانکیهاپرداختند، ن

المللیفیشربرقراراستامابورایتئوریترایربینموردبررسیقراردادندوبهایننتیجهرسیدندکه
ااوریمنفوینرخسودبانکیانگلیس،سنگاپورو مریکاچندانقابلتوجهنیستتهمچنینتغییرای

وقابلتوجهبرتغییردرنرخارزژاپنداردت

Thaddeus & Nnneka (2014)ویسوال نرخسودبانکیبهبررسیروابطنرخارز،تورمو -

درنیجریوهپرداختنودتنتوایجمقالوهیوکارتبوابمببوتبوینتوورمونورخارزدر1971-2010یها
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ترایرقابلتووجهیبورنورخارزنرخسودبانکیکهدهد،درحالیمدیرانشانمیبلندمدیوکوتاه
نداردت

Wilson & Sheefeni (2014)بیواونورخارزدرنامینرخسودبوانکیدرمقالهخودارتباببین
-استفادهشدهاستتنتایجهم1993-2012هایفصلیموردبررسیقراردادندتدراینمقالهازداده

ونرختورموجودنوداردتدرنرخسودبانکیانباشتگیبینمتغیردهدکههیچهمانباشتگینشانمی

نورخسوودنحقیقتنتایجتجربیازاینمطالعهقادربهتشخیصیکارتبابسیستماتیکواضابوی
نبودهاستتنرخسودبانکیوبانکی

Tafa(2015)در2002-2014هوای ویسوالنرخسوودبوانکیبهبررسیرابطهبیننرخارزو
EUR/ALLوUSD/ALL لبانیپرداختتاینرابطهباساختدومدلحسابداریبراینورخارز

هایارزویوروگرفتتدالربهتمامنرخموردمطالعهقرارنرخسودبانکیهاباوهمچنینرابطه ن

بوهتموامنورخسوودبوانکیکوهباشند،درحوالیهایارزمتغیرهایوابستهدرهرمدلمیبهتمامنرخ
دهودکوهشوودتنتوایجتحقیوقنشوانمویهابهعنوانمتغیرمستقلدرهردومدلاسوتفادهمویسررده

شووودتهووایارزموویرنسووبتبووهتمووامنوورخباعووثافووزایشنوورخدالنوورخسووودبووانکیافووزایشدر
هوایارزدرمقابولیووروبوا،تمامنورخنرخسودبانکیکهدرموردنرخیوروباافزایشدر ورتی

شوندتارزشمی
Sarac & Karagoz (2016)مودیبورنورخارزدرترکیوهرامووردکوتاهنرخسودبانکیترایر

مودیبورنورخدالرکوتواهنرخسودبانکیینسطاکارایاندتهدفاینمقالهتعیبررسیقرارداده

استفادهشدهاسوتتنتوایجتحقیوقنشوان2015:08-2003:02هایماهانهاستتبرایناساحازداده
شوود،بواالترباعوثتیوعیفنورخارزموینرخسودبانکیدهندکههیچمدرکی،دالبراینکهمی

وجودنداردت
Rabiee & Bidabad(2009د)دراقتصوادایوراننرخسودبانکیرمقالهخودرابطهنرخارزو

ایمووردبررسویقوراردادنودتمتغیوریکوهدرایونرابااستفادهازروشحداقلمربعایدومرحله

انواعتسوهیالیبوانکیاسوتتنتوایجایوننرخسودبانکیبررسیاستفادهشدهاست،میانگینوزنی
القاعدهبایودمقاموایپوولینچهنرخارزدراقتصادباالرود،علیپژوهشحاکیاز ناستکهچنا

کاهشیابدتنرخسودبانکیاجازهدهندکه
Valian & et.al(2013)المللیفیشوربانرخارزبراساحتئوریااربیننرخسودبانکیارتباب
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مربعایمعموولیبررسویبااستفادهازروشحداقل1390تا1369هایدراقتصادایرانرا یسال
بوانورخارزنرخسودبانکیدهندهاینموضوعاستکهبینهانشاننمودندتنتیجهحا لاز زمون

یابود،نرخارزکاهشموینرخسودبانکییعنیباافزایشیکارتبابمعکوحومنفیوجوددارد؛
ریارزدراقتصوادبواالرودتوانبهایننتیجوهاشوارهنموودکوهچنانچوهنورخبرابووبلعکستلذامی

 کاهشیابدتنرخسودبانکیالقاعدهبایدمقامایپولیاجازهدهندکهعلی

Alavi & Naghilo  (2016)،وتوورمدرکشوورهاینرخسودبانکیبهبررسیرابطهنرخارز
پرداختنودت1990-2013هوایکارگیریالگوهوایپنول ویسوالتوسعه سیاییمنتخببابهدرحال

نورخسوودداردارنرختورموتورایرمنفویومعنوینتایجبهدست مدهحاکیازترایرمببتومعنی
 میوان علوی رابطوه بررسوی نتوایج اسواح بورباشودتبرنرخارزکشورهایمنتخب سیاییمیبانکی

 نرخ علی رابطه ارز، نرخ با تورم ونرخ نرخسودبانکی علی رابطه گرنجر، علیت  زمون با متغیرها

.گردید تریید تورم نرخ با نرخسودبانکی علی رابطه و نرخسودبانکی با تورم نرخ و ارز
Khajeh Mohammad Lou & Khodavaisi (2017)نورخسوودارتبابنرخارز،نرختورمو

وبااسوتفادهاز1360-1393هایفیشردراقتصادایران یدورهزمانیتحترویکردتئوریبانکی
نتایجحا لاز زموونیوهانسونوبور وردودرگرسیونبرداریموردبررسیقراردادندتروشخ

 ارز نورخ و دارمعنی منفی ترایر تورم نرخ بلندمدی در که الگویتصحیاخطایبردارینشانداد

-کوتواه در که داد نشان مدیکوتاه روابط بررسی همچنین باشندمی نرخسودبانکی بر بدونترایر

بوهعبواری باشوند؛می نرخسودبانکی بر ترایر بدون تورم نرخ و دارمببتمعنی ترایر ارز نرخ مدی

باتوجهبوهنتوایجبوهدسوت موده.شوندمی رد اقتصادایران، در فیشر المللیبین و اار تئوری دیگر
دزیوراازسیاستیخودتمرکزرابرکنترلتورمقراردهوکنندکهبانکمرکزیدربستهپیشنهادمی

راکنترلنمایدتنرخسودبانکیاین ریقخواهدتوانست


 مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته -2-2

Giovanni & Shambaugh (2007)بوراقتصواد:تقوشرژیومنرخسودبوانکیبهبررسیترایر
قتصادهاتحتترایرشودکهبسیاریازانرخارز،درکشورهای نعتیپرداختندتاغلباستداللمی

ورشودسواالنهتولیودواقعویرادرنرخسودبانکیکشورهایخارجیهستندتاینمقالهارتباببین
خوارجیااورنورخسوودبوانکیدهدکهافوزایشنمایدتنتایجنشانمیکشورهای نعتیبررسیمی
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ورهایبوانورخارزانقباضیبررشدتولیدناخالصداخلیدرداخلکشوردارداماایونااوردرکشو
اابتمتمرکزاستت

Scott & et.al  (2012)باسوتفادهنرخسودبانکیدرمقالهخودبهبررسیرابطهبیننرخارزو
نرخپردازندتاینمقالهاز نالیزموجکبرایبررسیرابطهبیندیفرانسیلازیکروشموجکمی

بوایوککشوورکوچوک،سوولد،اسوتفادهایبرایهفتجفتکشور،ونرخارزلحظهسودبانکی

قیمتارزداخلوی)ایدهندکهرابطهمنفیبیننرخارزلحظهکندتنتایجتجربیکلیدینشانمیمی
نرخسودبانکیداخلیمنهاینرخسودبانکیحدود)نرخسودبانکیودیفرانسیل(ازارزخارجی

ایودیرابطهمببتبویننورخارزلحظوهکهدربلندممدیوجوددارد،درحالیدرکوتاه(خارجی
هایتعیویننورخدهدکهدرمیانمدلوجودخواهدداشتتایننشانمینرخسودبانکیدیفرانسیل

پذیریهایانعطافمدیومدلهایچسبندگیقیمتدرکوتاهارزبااستفادهازروشدارایی،مدل

شوندتقیمتدربلندمدیپشتیبانیمی
سوازیانبووهعرایوالگووریتمژنتیوکمطالعوایمعودودیدرمینهالگوریتمبهینههمچنیندرز

 شود:هااشارهمیکهدرزیربهبرخیاز نداخلکشورانجامشدهاست؛

Emami & et.al(2009)سازیتاباتقاضوایانورژیدرایورانبوااسوتفادهازالگووریتمبهشبیه

بینویوضوعیت تویمنظوورپویشپرداختندتدرایونمطالعوهبوهسازیانبوهعرایدرمقالهخودبهینه
هوایکوالناقتصوادی،دوفورمازمعوادالیتقاضایانرژیایران،بااسوتفادهازخوطسویرشواخص

دهندکهفرمدرجهدومنتوایجسازیشدهاستتنتایجتحقیقنشانمیتقاضایانرژیغیرخطیشبیه

هایبخوشکندوبایکضریبهمبستگیباالتر،برایپروژههافراهممیبهتریرادرمشاهدهداده
شودتایرانبهکاربردهمی

Bakhshi & Khaki(2011بهبررسیترایرجمعیتبررشوداقتصوادیدرچوارچوبالگووی)
دهودهایپژوهشنشانمویرشدبهینهدراقتصادایرانبااستفادهازالگورتیمژنتیکپرداختندتیافته

ایازرشدسرمایهسورانهومحصوولسورانه،سهمعمده1350-1386هایعیتدرسالکهرشدجم

هوایکوهرشودجمعیوتدوونویمدر ودیدرسوالدهد،بوه ووریرادراقتصادایرانتوضیامی
%،14%،46اندازسرانهرابهترتیوبگذشته،سطامصرفسرانه،سرمایهسرانه،در مدسرانهوپس

ادهاستت%افزایشد8%و14
Sadeghi & et.al(2013)درمقالهخودکاربردالگوریتمانبووهعرایوالگووریتمژنتیوکدر
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بینیتقاضایانرژیراموردبررسیقوراردادنودتدرایونمطالعوهبورایتخموینوسازیوپیششبیه
الگوویهوایژنتیوکوانبووهعرایدرقالوبدوبینیروندتقاضایانرژیکشورازالگووریتمپیش

دهنودهدقوتوکواراییبواالیالگووینمواییخطیونماییاستفادهشدهاستتنتایجمطالعوهنشوان
بر وردشدهبااستفادهازالگوریتمانبوهعرایدرمقایسهباالگوریتمژنتیکبودهاستت

Jalaee & et.al(2013)سوازیانبووهظرفیتبالفعلمالیاتیایرانرابااستفادهازالگوریتمبهینه

موردبررسیقراردادندتنتایجتحقیقنشاندهنده1361-1389عرایوالگوریتمژنتیک یدوره
های ونعتومعودنوخودمایبوهترایرمببتمتغیرهایدر مدسرانهونسبتارزشافزودهبخش

بوهتولیدناخالصداخلیبرظرفیتمالیاتیاستتهمچنیننسوبتارزشافوزودهبخوشکشواورزی
تولیدناخالصداخلی،نرختورموبیکاریباظرفیتمالیاتیرابطهغیرمستقیمدارندت

Golestani & et.al(2013)هایرهبریقیمتوتبانیدرکارتلگوازیبوادرمقالهخودمدل

استفادهازالگوریتمژنتیکراموردبررسیقراردادندتاینمطالعهبهکمکالگوریتمژنتیکمسویر
ایرابوراسواحدوراهوگوروهحاشویهGECFتی،مسیراستخرا وسودتنزیلشدهمربوببوهقیم

حلرهبریقیمتوتبانیموردمحاسبهقراردادهاستتنتایجمدلرهبوریقیموتبیوانگر ناسوت
کهتقاضایجهانیگازدر یزمانبه وریخطیوقیمتجهانی نبه ورینماییافوزایش

همچنیننتایجحا لازراهحلتبانیبیانگر ناستکهرونداستخرا درمقایسهباخواهدیافتت
گرددتراهحلرهبریقیمتکندترمی

هایانجامشدهبندیمطالعایداخلیونو وریمقالهحاضرنسبتبهسایرمقالهجما

هوایازروشونورخارزنورخسوودبوانکیمطالعایداخلیانجامشدهبرایبررسیرابطوهبوین
انودهمچوونزمواناسوتفادهکوردههواازمعوادالیهومایازپوژوهشسنتیاقتصادسنجیودرپواره

 Khajeh Mohammad Lou(و2013)Rabiee & Bidabad(2009،)Valian & et.alمقواالی

& Khodavaisi(2017تاینگونهپژوهش)نویبیاند،ازنظرلوکاحپیشهاموردانتقادلوکاحبوده-

توانندواقعیتداشتهباشوند،زیوراتنهوابورمبنوایگیردنمیهاییکهبرمبنایاینالگوها وریمی

(تلوذاKhajeh Mohammad Lou & Khodavaisi, 2017گیرنود)ا العایگذشته ووریموی
هوایغیرخطویبوهسوازیانبووهعرایومودللگورتیمهایژنتیکوبهنیهمقالهحاضربااستفادهازا

نمایدتپردازدوبهترینجوابراارالهمیونرخارزمینرخسودبانکیبررسیرابطهبین
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 مبانی نظری  -3

نرخارزبهعنوانمعیارارزشبرابریپولملوییوککشووردربرابورپوولکشوورهایدیگورو

درکنندهوضعیتاقتصادی نکشوردرمقایسوهبواشورایطاقتصوادیسوایرکشورهاسوتتمنعکس
یکاقتصادبازبهدلیلارتبابمتقابلنرخارزباسایرمتغیرهایداخلیوخوارجی،متغیوریکلیودی

هایاقتصادیداخلیوخارجیوتحوالیاقتصوادی،تورایرایبسویاریرودکهسیاستمیبهشمار
-ابوتهمچنیننرخارزنقشاساسیدرتعییندرجهرق (تHalafi & et.al, 2004گذارند)بر نمی

توانوددرالمللیووضعیتاقتصوادداخلویدارد،لوذاشناسواییعوامولمو اربور نمویپذیریبین

 برخویازعوامولمو اربورنورخارز(تAsgharpour & et.al, 2014)هامفیدباشدگذاریسیاست
عبارتنداز:

وکانال:ازبعدنظری،یکشوکنفتیممکناستنرخارزدریککشورراازدشوک نفتی
هایارتبابمبادلهوااررفاهتکانوالرابطوهمبادلوهدوگوروهکشوورهایتحتترایرقراردهد:کانال

،Cordon & Neary,1982سوازد)هوایمتفواویمتورارموی ادرکنندهوواردکنندهنفتراازراه

Chen & Rogoff,2003Cashin & et.al,2004,دردرکشوورهایواردکننودهنفوت،افوزایش (ت
شوودهوامنجورمویهاینفتبهتیعیفترازتجاریودرنتیجهکواهشارزشپوولملوی نقیمت

(Fratzscher & et.al ,2014تبرعکسدرکشورهای ادرکنندهنفت،شوکنفتیمببتممکون)
استباافزایشقیمتکاالهایغیرقابلمبادله،بهپدیدهبیمواریهلنودیمنجورشوودوارزشپوول

(تBuetzer & et.al ,2012اراافزایشدهد)هملی ن

شودکهکانوالانتقوالازتمایزبینکشورهای ادرکنندهوواردکنندهنفتزمانی شکارترمی
هاینفتباانتقالرفواهمسیرااررفاهنیزموردتوجهقرارگیردتبرایناساح،یکافزایشدرقیمت

نندهنفتهموراهاسوت،کوهمنجوربوهکواهشارزشازکشورهایواردکنندهبهکشورهای ادرک
حقیقوویپووولملوویدرکشووورهایواردکننوودهوافووزایشارزشحقیقوویپووولملوویدرکشووورهای

هاوتخصویصمجوددسوبد ادرکنندهنفتودرنتیجهعدمتعادلحسابجاریدرترازپرداخت
نظوریایونکانوالراچوارچوبا ولی(تRasmussen & Roitman, 2011شود)هامیدارایی ن

Golub(1983)وKrugman(1983)بسطدادندت

توانوداز ریوقموینورخسوودبوانکی:مطابقادبیوایاقتصوادکوالن،تغییوراینرخ سود بانکی
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تاایرگذاریبرتقاضایپول،نرخارزراتحوتتورایرقوراردهودتبودین ووریکوهدرالگوهوای
،نرخسودبوانکیاستتلذاباافزایشنرخسودبانکیعکوحازدرونزایپول،تقاضایپولتابعیم

یابد،اینامرباعثکواهشتوورموافوزایشارزشپوولملویوبوهتبوا نتقاضایپولکاهشمی
ونورخارزنرخسودبانکیهایتوضیاارتباببینگرددتیکیدیگرازمکانیزمکاهشنرخارزمی

گذاریمنجربهکاهشسرمایهنرخسودبانکیه وریکهافزایشباشدتبگذاریمیاز ریقسرمایه

ودرنتیجهکاهشتولیدودر مدخواهدشود،ایوناموربواکواهشواردایوتقاضوایارزهموراه
استتممکناستکاهشتقاضایارزمنجربهکاهشقیمتارزگردد،لیکناز نجواییکوههموه

بازیشودودرکنار نتقاضایارزمسافرتیوسفتهمیتقاضاهایارزبهتقاضایواردایخال هن
بتوانباقطعیتبیاننرخسودبانکینیزوجودداردلذادرکشورایرانمشخصنیستکهباافزایش

یابدتکردکهنرخارزنیزکاهشمی

هایپوولیپدیود مودتنسلیازمدلDornbusch(1988)براساحمطالعایهای پولی: شوک
دربرابورپاسوخبوها العواینرخسودبانکیدهدکهنرخاسمیوحقیقیارزودلامکانمیاینم

ماننودقیموت)جدیدازسطاتعادلبلندمدیخودافزایشیاکاهشسریاداشتهاگرسایرمتغیرهوا
تغییرایکندوتدریجیداشتهباشندتدراینمدلفرضپیوستهبرابوریقودریخریودرهوا(کاالها

بارچسوبندهنرخسودبانکیگیردوتغییراینرخارزوفقط نرابرایبلندمدیدرنظرمیشدهو
کشندتهارابردوشمیبودنقیمت

دانودکوهبوهوسویلهبرابوریمدلدورنبوشبهوضوحنرختعادلیارزرادربلندمدینرخیموی

وتواهمودیباعوثانحورافهوایپوولیدرککندکهشوکشودوعنوانمیقدریخریدتعیینمی
شودتبرایمبالاگورحجومپوولافوزایشیابودبالفا ولهعرضوهنرخارزازاینتعادلبلندمدیمی

-داخلیکاهشموینرخسودبانکیحقیقیپولزیادشدهوبرایجبرانمازادعرضهدربازارپول،

شوودایشنورخارزمویداخلیباعثایجادجریانخرو سرمایهوافزنرخسودبانکییابدتکاهش
(Hosseinzadeh & Haghighat, 2013ت)

تولیدناخالصداخلییوککشوورمعیواریازهموهکاالهواوخودمایتولید ناخالص داخلی: 
نهاییاستکهیککشوردر ولیکدورهمعینتولیدکردهاست،تولیدناخالصداخلوییکوی

تولیدناخالصداخلی،رشوداقتصوادیرانشوانباشدتافزایشازمعیارهایسالمتاقتصادکشورمی
-گذارانخارجیجذبکشورهایقویبواتولیودناخوالصداخلویبواالمویدهدتا والًسرمایهمی
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هوایزیوادیوارد نگورددزیوراپوولشوندتاینامرمنجربهبهترشدنارزشنرخارزکشوورموی
  (ت(Patel & et.al ,2014 شوندکشورمی

ایاقتصادیاسوتکوهازدورانقبولازتوانگفتکهبهره،پدیدههبابهرهمیهمچنیندررابط
مسیادرزندگیاقتصادیبشروجودداشتهاستوعقایدفلسفیومذهبیمتعددیدررابطهبوا ن

بورداریازهایگوناگونتعریفکردتمبلغیکههنگامبهرهتوانبه وریمطرحاستتبهرهرامی

گرددبهبهورهمعوروفاسوتتچنانچوهانودازهمبلو بهورهپرداختویبوهسورمایهمیسرمایهپرداخت
تورینمهومنرخسوودبوانکیشودتهمچنینگفتهمینرخسودبانکیبرحسبدر دبیانشودبه ن

 ,Masahشوود)عاملاارگذاربررویمبادالینرخارزاستوسببتقویتارزیوککشوورموی

 گیوریتصومیم روی تووجهی قابول ااورای نرخسودبوانکی تغییرای که نای به توجه (تلذابا2009

 هموواره و مطرح کالن اقتصاد در سیاستگذاری متغیرهای از یکی عنوان به اقتصادیدارد، عامالن

جلب خود به را اقتصادی عامالن و کارگزاران از بسیاری توجه و بوده اقتصادی نظردولتمردان مد
(تMehragan & et.al, 2006است) نموده

وتغییرایموردانتظاردرنورخارزنرخسودبانکیهاییکهارتبابمیانتغییراییکیازتئوری
گوذارانیباشدتبراساحاینتئوری،بازدهواقعیسرمایهالمللیفیشرمیدهد،تئوریبینرانشانمی

خارجیوایجادتغییوربانکینرخسوداند،همانگذاریکردهکهدربازارسهامکشورخودسرمایه
(ت(Madura ,2000درارزشپولرایجخارجیاست

شود،برابراستبا:نیزنامیدهمی(نرخارزتنظیمشده)فرمولبازدهواقعیکهبازدهم ار

r= (1+if) (1+ef) -1 (1-2)  
در ودتغییورایدرefخوارجیونرخسوودبوانکیifگذاری،بازدهواقعیسرمایه rکهدر ن

المللیفیشرپیشونهادیربینتراباشدتبههمیندلیلتئوریارزشارزخارجیاختصاصدادهشده،می
نرخسوودبربا،بایدبراE(r)گذاریدریکبازارپولخارجیکندکهبازدهموردانتظارسرمایهمی

دریوکمو ار وورمتوسوطبوازده،باشودتچوونبوهihگذاریدربازارپوولداخلویسرمایهبانکی

بنابراین:؛گذاریداخلیباشددریکسرمایهم ارگذاریخارجیبایدبرابربابازدهسرمایه
E(r) = ih (2-2)  

-گذاریهمدرداخلکشووروهومدرخوار ازکشووروبوهبرایفراهمکردنشرایطسرمایه

r = ihتنظیمشودوارزخارجیبایدتغییرکندتا ihبایدباr مشابه،نرخسودبانکیدست وردن
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rدرایونمعادلوه(1+ih) = (1+if) (ef+1)تواننوشتومی1 = ih-(1+if) (ef+1)بنابراین؛شود
 (ef+1) بوه ووریihسرردهداخلیاستتفرمولنرخسودبانکیihسرردهخارجیوم اربازده

(1+if) = (1+ih)بیانمی(شودتاارزشارزخوارجیefتعیوینشوودتدرنهایوتعملکوردتئووری)
IFE

شود:به وریزیرفرمولهمی1

= -1                             (3-2)         

نورختورازداخلویپواییننرخسودبوانکیکهتوانبیاننمودزمانیگیریمیبهعنوانیکنتیجه
نورخمیوزانخارجیباشد،ارزشپولرایجخارجیکاستهخواهدشدزیرابافراتررفتنسودبانکی

داخلی،پولرایجخوارجیبواافوتبهواروبوروخواهودشودنرخسودبانکیخارجیازسودبانکی
(Utami & et.al 2009)ت)



 روش تحقیق -4

هوایفوراازالگووریتمنورخسوودبوانکیمنظوربررسیرابطوهبویننورخارزودراینپژوهشبه

اسوتفادهشودهاسوت،کوهدرزیوربوه(وریتمژنتیکسازیانبوهعاریوالگالگوریتمبهینه)ابتکاری
شودتکدامپرداختهمیشرحمختصریازهر

1995درسوالEberhart & Kennedy (اولوینبوارتوسوطPSO)الگوریتمبهینهسوازیعرای
هوایگروهویوازسوویتاینالگوریتمازیکسوبهحیوایمصونوعیخصو واًتئووریارالهشد

یپردازشتکاملیوبه ورخاصبوهاسوتراتژیتکواملیمورتبطاسوتکوهازهادیگربهالگوریتم
هواگروهیازپرندگانیاماهیگیردتهایاپرندگانبراییافتنغذاالهاممیرفتاردستهجمعیماهی

گردنودوتنهوایوکتکوهغوذاوجوودداردوهویچیوکازدریکفیایتصادفیدنبوالغوذاموی

-داندتیکیازبهتریناسوتراتژیعینداردوفقطفا لهخودتاغذارامیپرندگانازمحلغذاا ال

 استوار ا ل این بر الگوریتم کار اساح.تراستباشدکهبهغذانزدیکایمیهادنبالکردنپرنده

 قورار  ن در تاکنون که مکانی بهترین به توجه با جستجو فیای در را مکانخود عره هر که است

 به عره هر اولیه کندتموقعیتمی تنظیم دارد وجود اشهمسایگی کل کهدر مکانی ینبهتر و گرفته

________________________________________________________________ 

1. International Fisher Effect 
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 تعیوین مسورله تعریوف محودوده در یکنواخوت توزیوا یوک بوا فیایجستجو در تصادفی  وری

(تJalaee & et.al, 2015شود)می

 بوه کوه(t)و(t)مقودار دو بوا(مسورله  بیعوت بوه بسته)بعدی چند  وری به عره هر

.شووندموی تعریوف هسوتند امینعرهiامازdترتیبمعرفوضعیتمکانیوسرعتیمربوببهبعد
 اگور شوودتموی تعیین همسایگانش نیز و خودش تجربه مبنای بر هایبعد،موقعیتهرعرهزمان در

(t)موقعیتبعدdامعرهiدرزمانtبعدیعرهازجماموقعیوتبعودباشد،موقعیتdامعرهi
 بردار در شوند،می هدایت سرعت بردار  ریق از  یدتعرایبهدستمیiباسرعتعرهtدرزمان

 عره اسوتتهور دخیل عره هر فردی تجربه هم و همسایه هایعره اجتماعی تجربه نتیجه سرعتهم

 شخصوی تجربوه و دانوش از اسوتفاده ندهدهنشان که فردی جزء از خطی ترکیب با خودرا سرعت

 فوردی جوزء در کنودتموی رسوانی روز به هاستهمسایه تجربیای بیانگر که جزءاجتماعی و است

 مووقعیتی بهتورین اجتماعی جزء در و یافته دست  ن به لحظه  ن تا کهpbestموقعیتعره بهترین

 جوواب بهتورین بوه رسویدن برای هعر شودتهرمی لحاظ اندیافته دست  ن بهgbestعرای کل که

دهودتموقعیوتکنوونی تغییور زیور روابوط و ا العوای از اسوتفاده بوا را خود کندموقعیتمی سعی
،فا ولهموقعیوتکنوونیوpbestفا لهبوینموقعیوتکنوونیو،سرعتکنونی

gbestیتبدین وریسرعتهرعره بقرابطهزیرتغییرم(کندJalaee & et.al, 2015:)
 

 = w  + ( (t) - ) + ( (t) - ) 
 (1-4)

اوابتمببتیهستندکوهبورای،اماست،tامهرعرهدرتکرارj،بعدکهدر ن
اعوداد،شوندتشودوضرایبشتابنامیدهمیدهیبهاجزاخودیوجمعیاستفادهمیوزن

فیبوودنتصواد(((کوه ( u(0,1)  (t) , (t) )تصادفیباتوزیابوین وفرویوکبووده)

باشدتپارامتروزناینرسیمیwکنندتالگوریتمراحفظمی
 یدکوهبور بوقدستمیموقعیتجدیدهرعرهازمجموعموقعیتگذشتهوسرعتجدیدبه

شود:رابطهزیرتعیینمی
 =  +                            (2-4)     

 واقوا در ژنتیوک باشودتالگووریتمابتکاریالگوریتمژنتیکمیهایفرایکیدیگرازالگوریتم
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 Johnتوسط 1980تا1960  هایسال  ی که است تکاملی هایالگوریتم از نوع ترینشناختهشده

Holland1تکواملی محاسوبای ایوده یافوتت گسترش و ابداع همکارانش و
 توسوط 1960 دهوه در  

Rechenberg الگوریتم روی بر شدتتحقیقای معرفی "تکامل هایاستراتژی "عنوان با کتابی در 

 از شواخه دو هور در کوه شود  غاز عصبیمصنوعی هایشبکه روی تحقیقای از پس دقیقاً ژنتیک

 یتمالگوور ایون.اسوت شده گرفته الهام محاسباتی و انگیزشی مدل عنوان به بیولوژیکی هایسیستم

.کنودموی کوار مختلف حل راه چندین یا حل راه یک با تکرار هر در و بوده تکراری روند دارای
 معیارهوای اگور کنودتمی  غاز تصادفی اولیه هایحل راه از جمعیتی با را جستجو ژنتیک الگوریتم

 بوه جمعیوت توا شوندمی گرفته کار به ادغام و جهش تکبیر، متفاوی سهعملگر نشود، ارضا نهایی

شودتعنوانیکنسلشناختهمی به عملگر سه این از تکرار هر شودت روز
 و اسوت  بیعوی هوایکرومووزوم بسیارشبیه ژنتیک الگوریتم در هاحل راه نمایش که  نجا از

 نام به را فوق روند کنند،می عمل ژنتیکی عملگرهای به شبیه ژنتیک عملگرهایالگوریتم همچنین

 ساده گام سه تکرار با را حل فیای ژنتیک واقاالگوریتم در اندتکرده گذارینام ژنتیک الگوریتم

 توابا اسواح بور شود،نامیدهمی جمعیت که را جستجو نقاب از گروهی اول، گام .کندمی جستجو

عنووان بوه نقواب از برخوی شوده، ارزیوابی وضوعیت اسواح بر دوم، گام در کندتمی ارزیابی هدف

 کاندیوداها ایون روی ژنتیک عملگرهای نیز سوم گام در شوندتمی نتخابا مساله حل کاندیداهای

 بوه نهوایی معیارهوای کوه زموانی توا فر یند این شوندت ساخته بعدی جمعیتنسل تا شوندمی اعمال

دسوت یودیواایدرحدقابلقبولبوهکهنتیجه است زمانی نهایی تمعیارشودمی تکرار  ید، دست

هوایهایانبوهعرایوژنتیکدرشکلرشودتشبهکدمربوببهالگوریتمتعدادحداکبرنسلتکرا
 اندتارالهشده2و1

 

 تجزیه و تحلیل مدل  -5

هایغیرخطیدرتفسیرمدلنرخارزدراقتصوادکارگیریروشاز نجاکههدفا لیمقالهبه

مقالوهوبوهدلیولدونرخویتوانبیاننمودکهباتوجهبهمبانینظریدربخشسومایراناست،می

________________________________________________________________ 

1- Evolutionary Computing  
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نورخ،همچنیندستوریبودن(نرخارزرسمیونرخارزغیررسمی)بودننرخارزدراقتصادایران
گرددتمدلنرخارزبهفورمکهاز رفبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناعالممیسودبانکی

د:باش(می5-2(و)5-1 وریروابط)نماییبرایاقتصادایرانبه
R = A0. (r1) 

α
1 (r5) 

α
2 (M1) 

α
3 (GDP) 

α
4                                                   (1-5)  

RA = A0. (r1) 
α

1 (r5) 
α

2 (M1) 
α

3 (GDP) 
α

4 
                                       

                         (2-5)  


 شبه کد الگوریتم انبوه ذارت  – 1-4شکل 

 انتخاب جمعیت اولیه. -1
 تعیین ارزش تابع هدف. -2
 مقایسه و جایگزینی ذرات. -3

 بروز کردن سرعت و موقعیت ذرات. -4
 ارزیابی ذرات بر اساس بهترین موقعیت کشف شده. -5

ه تا کنون به خروجی داده شده صورت بهترین جواب دیده شدگردد، در غیر اینبر می 3در صورتی که شرط توقف برآورده نشود، الگوریتم به مرحله  -6
 شود.و الگوریتم متوقف می


 شبه کد الگوریتم ژنتیک  –2-4 شکل

 انتخاب جمعیت اولیه.  -1
 تعیین ارزش تابع هدف. -2

 انتخاب افراد برای تولید نسل. -3
 اعمال عملگرهای تکثیر، جهش و ادغام. -4

 ای جدید.ها بر اساس میزان تطبیق انتخاب والدهارزیابی زاده -5
صورت بهترین جواب دیده شده تا کنون به خروجی داده شده گردد، در غیر اینبر می 3در صورتی که شرط توقف برآورده نشود، الگوریتم به مرحله  -6

 شود.و الگوریتم متوقف می

 

راستفادهشدهاستتمتغیرهایبکا1393تا1353هایسریزمانیساالنهمطالعه،ازدادهدراین

انداستخرا شده"نماگرهایبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران"گرفتهشدهدراینتحقیقاز
باشند:وبه وریزیرمی

(A0)مقداراابت-1

گرددت:نرخارزیاستکهازسویبانکمرکزیکشوراعالممی(R)نرخارزرسمی-2
کهبنابهتصومیمدولوتبوهشودیهمرزغیررسمیبهارزیگفت:ا(RA)نرخارزغیررسمی-3

هوابورایتحوتتورایرقوراردادنوتدولتشودیخریدوفروشم،نرخیمتفاویبانرخرسمیارز
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هوایغیررسومیمتفواویهایارزیخوددستبهتعییننورخستکنترلبازار زادارزواعمالسیا
تزنندارزمی

پاداشپرداختیبررویپول،برحسبپوولدردر دنرخسودبانکی:(r)نرخسودبانکی-4
نورخسوودr1درایونتحقیوق؛کوهباشودتاریخمعینکهمعموالًیکسالبعدازتاریخمعیناست،می

باشندتمی(سالهپنج)بلندمدینرخسودبانکیr5ساله(ویک)مدیکوتاهبانکی

(M1نرخرشدحجمپول)-5
هواولیدناخالصداخلیدربرگیرندهارزشمجموعکواال:تو(GDPتولیدناخالصداخلی)-6

شودتیکسال،دریککشورتولیدمیمعموالًخدماینهاییاستکه ییکدورهمعین،
-(موی5-2(و)5-1درهردومدل)GDPوr1،r5،M1بهترتیبتوانα4وα1،α2،α3همچنین

دهندتایمستقلبرمتغیروابستهرانشانمیباشند،کهمیزانتاایرگذاریهریکازمتغیره

سوازیانبووهعرایوالگووریتمبرایبر وردهردومدلوتخمینضرایببادوالگوریتمبهینوه
نویسیدوالگوریتماستفادهشدهاستتمنظوربرنامهبهMATLABژنتیکازنرمافزار

باشند:به وریزیرمی(PSO)رایسازیانبوهعهایبر وردشدهباروشالگوریتمبهینهمدل
R = 0.9322  (r1) 

-0.4602
 (r5) 

-0.4987
 (M1) 

0.4229
 (GDP) 

0.3086
                             (3-5)  

RA = 1.1921 (r1) 
-0.5063

 (r5) 
-0.4537

 (M1) 
0.4320

 (GDP) 
0.2814               

                 (4-5)   
 

 باشند:به وریزیرمی(GA)الگوریتمژنتیکهایبر وردشدهباروشمدل

R = 1.0020 (r1) 
-0.4975

 (r5) 
-0.4985

 (M1) 
0.4907

 (GDP) 
0.2734

                              (5-5)    

RA = 0.9535 (r1) 
-0.5475

 (r5) 
-0.4631

 (M1) 
0.4485

 (GDP) 
0.2977

                           (6-5)  

نورخو(r1مودی)کوتاهنرخسودبانکیدهندکهمتغیرهایشدهنشانمیهرچهارمدلبر ورد

وهمبرنورخارز(Rدارایترایرغیرمستقیمومنفیهمبرنرخارزرسمی)(r5بلندمدی)سودبانکی
باعثکاهشنرخارزوفزایشارزشنرخسودبانکیباشندتبهعبارتیافزایشمی(RAغیررسمی)
(GDPوتولیودناخوالصداخلوی)(M1مچنینمتغیرهاینرخرشدحجمپول)گرددتهپولملیمی

ترایرمستقیمومعناداریبرهردونرخارزدارند،درحقیقتباافزایشایندومتغیورازارزشپوول
شودتملیدرایرانکاستهمی

انگینبرایارزیابیعملکوردچهوارمودلبور رودشودهاز ریوقدوالگووریتمازسوهمعیوارمیو
(MAPE)ومیانگیندر ودخطوایمطلوق(MAE)،میانگینخطایمطلق(MSE)انحرافمعیار
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 شوند:زیرمحاسبهمیشودتاینمعیارهابه وریاستفادهمی


 معیارهای ارزیابی و انتخاب مدل  –1-5جدول 

  = MSE  میانگینمجذورخطا

 

  = MAE میانگینخطایمطلق  

 

  = MAPE در دخطایمطلق

 

نشانگرتعدادمشاهدایاستتnدرروابطفوق

سوازیهوایفووقتوسوطالگووریتمبهینوهدست مدهازبر وردمدلبابررسیومقایسهنتایجبه
انبوهعرایوالگوریتمژنتیکنتایجزیرحا لگردید:


 سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیکآورد شده با الگوریتم بهینههای برمقایسه عملکرد مدل -(2-5جدول )

 الگوریتم سازی انبوه ذراتالگوریتم بهینه الگوریتم ژنتیک

MAPE MAE MSE MAPE MAE MSE معیار 

 نتایج حالت اول 0.0409 0.0040 0.0004 0.0440 0.0650 0.0057

 الت دومنتایج ح 0.0413 0.0033 0.0004 0.0801 0.0871 0.0070

   های تحقیق. ماخذ: یافته  



دهندکهخطایبر وردهموارهدرالگووریتمدست مدهنشانمی(نتایجبه2جدول)باتوجهبه

بنابراینبرایبررسیرابطهباشد؛می(GA)کمترازالگوریتمژنتیک(PSO)سازیانبوهعرایبهینه
سوازیانبووهعرایازالگووریتمبهینوه(هردوحالتدر)اقتصادایرانونرخارزدرنرخسودبانکی

 گرددتاستفادهمی



 گیرینتیجه -6

هایاخیربیننرخارزرسمیونرخارزغیررسمیتفاویقابولکهدرایران یسالاز نجایی
مودی،بورمدیوبلندکوتاهنرخسودبانکیتوجهیمشاهدهشدهاست،لذادراینتحقیقتغییرای

موردبررسیقرارگرفتهاستتبدینمنظوربااسوتفاده1353-1393نرخارز یدورهزمانیهردو
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(مدلبهینهبر وردگردیدکهباGA)والگوریتمژنتیک(PSO)سازیانبوهعرایازالگوریتمبهینه
بورایسوازیانبووهعرایتوجهبهمعیارهایارزیابی،مدلبر وردشدهبااستفادهازالگوورتیمبهینوه

ونرخارزدرهردوحالتانتخابگردیدتنرخسودبانکیبررسیرابطه
مدیوبلندمدیبانرخارزرسومیکوتاهنرخسودبانکیدهدکهبیننتایجاینتحقیقنشانمی

چوهدرنورخسوودبوانکیوغیررسمی،رابطهمنفیومعناداریوجودداردتدرحقیقتبواافوزایش

یابنودوربلندمدی،همنرخارزرسمیوهمنورخارزغیوررسومیکواهشمویمدیوچهدکوتاه
،باعوثافوزایشارزشپوولملویواز ورفدیگورنورخسوودبوانکیبرعکستبهعبارتیافزایش

شودتکاهشنرخارزمی
 Goldfain & Gutpa (2003) ،Utami & Inangaپژوهشوگرانیهمچووننتوایجتحقیقوای

(2009)، Tafa (2015) (2009)و Rabiee & Bidabad،(2013) Valian & et.al،Alavi & 

Naghilo (2016)ونورخارزنرخسودبانکی،نتایجبهدست مدهازاینپژوهشراکهرابطهبین
کنندتالبتهبرخیدیگورازمطالعوایبورایونموضووعباشد،ترییدمییکرابطهمنفیومعکوحمی

داریوجودنوداردتازجملوهایونونرخارزرابطهمعنینرخسودبانکیینتاکیددارندکههموارهب
 ،Thaddeus & Nnnek (2014)،Wilson & Sheefeni (2014)هایتوانبهپژوهشتحقیقایمی

Sarac & Karagoz (2016)اشارهکردکهبانتایجتحقیقحاضرمطابقتندارندتشایدبتواناععان
هوایمتفواویموورداختالفنتایج،ساختاراقتصادیکشورهاوسیاسوتتریندلیلداشتکها لی

 باشدتهامیاستفاده ن

نورخسوودبوانکیتوانبیانکوردزموانیکوهدراقتصوادایورانبراساحنتایجبهدست مدهمی
هواشوودودرپوی نسوطاعموومیقیموتیابداینامرباعثکاهشتقاضایپولمویافزایشمی

توانانتظارداشتکهنرخارزدر یزمانکاهشیابدتپسباتوجهبهنظوامد،لذامییابکاهشمی
تواناشارهکردحاکمدرایرانکهتاحدودییکنظامغیرشناوروکموبیشدستوریاست،می

توانبرایکنترلنرخارزاستفادهکردتهمچنیننتایجایونپوژوهشنشوانمینرخسودبانکیکهاز

هدکهبیننرخرشدحجومپوولبوانورخارزرسومیوغیوررسومیدرایورانرابطوهمسوتقیمودمی
معناداریوجودداردتبهعبارتیافزایشرشدحجمپول،باعثافزایشحجماسکناحومسوکوک

یابودتشودونرخارزافزایشمویشودکهدرپی نازارزشپولملیکاستهمیدردستمردممی
ترایرمببتومعناداریبرنرخارزرسمی(یادر مدناخالصداخلی)ناخالصداخلیهمچنینتولید
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وغیررسمیدارد،بهاینمعناکهدر وریافزایشدر مدملوی،واردایافوزایشوتقاضوایارز
شودترودکهمنجربهافزایشنرخارزمینیزباالمی

منظورکاهشنرخارزوتقویتپولملویق،بهبنابراینباتوجهبهمطالبعکرشدهدراینتحقی
وهوم(یکساله)مدیبانکی،همدرکوتاهنرخسودبانکیدرایران،یکیازراهکارهاایناستکه

باتوجهبهابایسوایر)یابدتاینامرموجبافزایشسرمایهگذاریکاهش(پنجساله)دربلندمدی

گردد،کهسرانجاممنجوربوهرونوقاقتصوادی،ابوایدرشرایط(وبهتبا ن،افزایشتولیدملیمی
شودتهاوافزایشاشتغالمیقیمت
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