
 
 

 
 بسمه تعالی 

  تحلیل تحوالت ارزی با تأکید بر آسیب شناسی اقتصاد کالن ایران

 

  1دکتز حسي درگبّی

 

 چکیده 
سا فزض شذُ  ثزٍىثِ ػٌَاى یک هتغیز ّبی ارسی اقتصبد ایزاى، هتغیز کلیذی ًزخ ارس غبلجبً  سیبستدر تجزثِ 

یک  ثٌذی ارسی، ٍ یب هذیزیت شذُ ثب گزایش تثجیت ًزخ ارس  سْویِّبی ارسی اس ًَع  ًظبم  ٍ اًتخبة ًظبم

ّبی اًجسبطی هبلی ٍ پَلی،  در فضبی تَرهی حبصل اس سیبستایي سیبست  آیذ. رٍیکزد هسلط ثشوبر هی

ل یکسبى )ًزخ ارس حقیقی( شذُ ٍ ّبی خبرجی ثِ داخلی ثزحست ٍاحذ پَ هٌجز ثِ کبّش ًسجت قیوت

ثِ طَر ًذاشتِ است.  ی کشَر ّب ٍ ّوچٌیي تزاس پزداخت تخصیص هٌبثغ ٍ رشذ اقتصبدیثز  هثجتیتجؼبت 

ّبی پَلی ٍ تجبری دارد. اگزچِ  ّب، ثَیژُ ثِ سیبست کلی سیبست ًزخ ارس ٍاثستگی سیبدی ثِ سبیز سیبست

زیت اقتصبدی هْن است ٍلی هْوتزیي جٌجِ سیبست ارسی کِ اًتخبة ًظبم ارسی ثبثت ٍ یب شٌبٍر ثزای هذی

دّذ هسئلِ چٌذگبًِ ثَدى ًزخ ارس ٍ ّوچٌیي ارسشگذاری  ثبستَسیغ ٍ رشذ اقتصبدی را تحت تأثیز قزار هی

ثِ “ ثب ًظبم ارسی ثبثت ّوزاُ است ٍلی الشاهب“ ثیش اس اًذاسُ ًزخ ارس است. ثب ایٌکِ ایي دٍ ٍیژگی هؼوَال

شًَذ. ثٌبثزایي آًچِ هْن است ایجبد ثجبت در ًزخ ارس حقیقی است. در  ّبی ًظبم ارسی تلقی ًوی ػٌَاى ٍیژگی

تَاى ًزخ ارس اسوی را ثِ  آًکِ ًویثبیست هَرد تَجِ قزار گیزد. اٍل  هیایي راثطِ دٍ ًکتِ تؼییي کٌٌذُ 

یذ تَرم تحت کٌتزل قزار گیزد. ػٌَاى ػبهلی ثزٍى سا ٍ ًبسبسگبر ثب شزایط اقتصبدی تؼییي ًوَد. دٍم آًکِ ثب

سیزا در غیز ایي صَرت دٍلت هذام اقتصبد کشَر را در تْذیذ جْش قیوت ّب قزار دادُ ٍ ثِ طَر هستوز آثبر 

سیبى ثبر تَرم هشهي داهٌگیز جبهؼِ خَاّذ شذ. ثذیي جْت شٌبخت ػَاهل ٍ هکبًیشم ّبی اثزگذار ثز ًزخ ارس 

ّبی رشذ اقتصبدی،  در حَسُ کیذ ثز آسیت شٌبسی اقتصبد کالى ایزاى،ٍ ثزرسی ریشِ ّبی ثحزاى ارسی ثب تأ

ّبی هبلی ٍ اقتصبدی اس سَی  ٍ تشذیذ تحزین حجن پَل ٍتَرم، تزاس هبلی دٍلت ٍ سبختبر تجبرت اس یکسَ،

  دیگز، دارای اّویت است.
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