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 چکيده
که شرایط  اند بر اقتصاد ایران بوده مؤثرپارامترهای  ترین مهمنرخ ارز و نوسانات آن همواره از 

نرخ ارز و نااطمینانی آن آثار . این مقاله به بررسی اند آوردهوجود  بهی اخیر در کشور ها سال متزلزلی را در
به همراه رشد نقدینگی بر روند  ها آندر کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی 

 VARی خطی ها مدلیری از گ بهرهو با  1397-1370فصلی  یها دادهرشد اقتصادی ایران با استفاده از 
آن است که بسته به نوع رژیم و  بیانگرپردازد. نتایج  می GARCH-MRSو  MRSو غیرخطی چندرژیمی 

ی چندرژیمی نشان دادند که روند رشد ها مدل. عموم شود یممدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل 
و بیشتر است تغییر  حالبین رژیم با رشد پایین و باال درکه است مختلف  یها میرژاقتصادی ایران دارای 

ی خطی و غیرخطی، اثر ها مدلدر رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو 
ی غیرخطی نتایج ها مدلبودن روند نرخ ارز،  یآشوبمنفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به 

. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع کنند یمرا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه  یتر نانهیب واقع
با  شود یمران توصیه گذا سیاستمتفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به آثار معادله و مدل اقتصادسنجی، 

کشور که موجب خلق محیط نامطمئن روزمرۀ ی مقطعی برای حل مسائل ها سیاستاجتناب از اعمال 
نرخ ارز، در جهت کاهش  یساز کسانیو پایدارسازی اقتصاد کالن و  شود یمرای عامالن اقتصادی ب

 تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند.
 .JEL: C32, C58, F31, O47ي بند طبقه
 .ی چندرژیمیها مدل، یمیرژ تکی ها مدلنرخ ارز، رشد اقتصادی،  ي کليدي:ها واژه
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