
  نام خدانام خدا    بهبه

  

  بیانیه افتتاحیهبیانیه افتتاحیه

  های پول� و ارزیهای پول� و ارزی  بیست و پنجمین همایش سیاستبیست و پنجمین همایش سیاست  

  ١٣٩۴١٣٩۴خرداد خرداد   ١٠١٠  ––  ، سالن اجالس سران، سالن اجالس سرانتهرانتهران

  

های پول� و ارزی های پول� و ارزی   سیاستسیاستساالنه ساالنه مقدم شرکت کنندگان در بیست و پنجمین همایش مقدم شرکت کنندگان در بیست و پنجمین همایش   ،،تتسالم و تحی�سالم و تحی�با با 

نموده و پیشاپیش فرارسیدن میالد نموده و پیشاپیش فرارسیدن میالد را از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران خیرمقدم عرض را از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران خیرمقدم عرض 

  گویم. گویم.   تهنیت م�تهنیت م�، ، مسعود امام زمان (ع) را حضور میهمانان ارجمندمسعود امام زمان (ع) را حضور میهمانان ارجمند

  

هایی که هایی که   متوسط قیمتمتوسط قیمت  ١٣٩٣١٣٩٣سال پس از پایان جنگ تحمیل� تا انتهای سال سال پس از پایان جنگ تحمیل� تا انتهای سال   ٢۶٢۶ار گرام�، ط� ار گرام�، ط� حض�حض�

  ١٠١٠س س برابر شده و قدرت خرید ی� اس�نابرابر شده و قدرت خرید ی� اس�نا  ١٠۶١٠۶اند در مجموع  اند در مجموع    مواجه بودهمواجه بوده    کنندگان با آنکنندگان با آن  مصرفمصرف

دی�ر عادی تلق� دی�ر عادی تلق� باال باال هاست که تورم هاست که تورم   در جهان امروز مدتدر جهان امروز مدت  یافته است.یافته است.ریال تنزل ریال تنزل   ٩۴٩۴هزارریال� به هزارریال� به 

ها ها   کشوری که داده تورم برای آنکشوری که داده تورم برای آن  ١۴۴١۴۴در میان در میان   ٢٠١۴٢٠١۴آمارهای بانک جهان�، در سال آمارهای بانک جهان�، در سال مطابق مطابق شود. شود.   نم�نم�

تنها اقتصادهای بالروس و ماالوی تورم� باالتر از ایران تنها اقتصادهای بالروس و ماالوی تورم� باالتر از ایران   بوده وبوده و  ١۴٢١۴٢گزارش شده، ایران دارای رتبه گزارش شده، ایران دارای رتبه 

قبل از ونزوئال قرار قبل از ونزوئال قرار تنها تنها   ١٧٨١٧٨، تورم ایران در رتبه ، تورم ایران در رتبه کشورکشور  ١٧٩١٧٩در میان در میان نیز نیز   ٢٠١٣٢٠١٣اند. در سال اند. در سال   داشتهداشته

  . . شته استشته استدادا

را دارد. از را دارد. از   ١۶٨١۶٨کشور رتبه کشور رتبه   ١۶٩١۶٩، ایران در میان ، ایران در میان ٢٠١٣٢٠١٣تا تا ٢٠٠۴٢٠٠۴از از ساله ساله   ١٠١٠بندی متوسط تورم بندی متوسط تورم   در رتبهدر رتبه

متوسط عمل�رد جهان� متوسط عمل�رد جهان�   برابربرابر  ١۵١۵//١١و و   ۶۶//٩٩به ترتیب به ترتیب ٢٠١۴٢٠١۴  وو  ٢٠١٣٢٠١٣در سال در سال   کشورکشورتورم تورم ی�ر، ی�ر، طرف دطرف د

سال گذشته مستمرا تک سال گذشته مستمرا تک   ١۵١۵میانگین نرخ تورم جهان� ط� میانگین نرخ تورم جهان� ط� این در حال� است که این در حال� است که گزارش شده است. گزارش شده است. 

    تنزل یافته است.تنزل یافته است.  ٢٠١۴٢٠١۴درصد در سال درصد در سال   ٢٢//۵۵، به ، به ١٩٩٠١٩٩٠درصد در سال درصد در سال   ٨٨رقم� بوده و از رقم� بوده و از 



درصد را تجربه درصد را تجربه   ١٢١٢تا تا   ١٠١٠بین بین ، تورم ، تورم ١٩٩٠١٩٩٠غیر از کشورهای با درامد کم و متوسط که در سال غیر از کشورهای با درامد کم و متوسط که در سال 

طیف طیف   رخت بسته است.رخت بسته است.دنیا دنیا از از میالدی میالدی   ١٩٩٠١٩٩٠رقم� از اوائل دهه رقم� از اوائل دهه   ٢٢که تورم که تورم   ردردتوان ادعا کتوان ادعا ک  اند، م�اند، م�  کردهکرده

  ۵۵د در زیر د در زیر میالدی به بعمیالدی به بع  ٢٠٠٠٢٠٠٠و از  سال و از  سال   ١٠١٠به زیر به زیر   ٩٠٩٠که تورم را ط� دهه که تورم را ط� دهه کشورهایی کشورهایی   بسیار گستردهبسیار گسترده

یافتگ�، درجه بازبودن و یافتگ�، درجه بازبودن و   توسعهتوسعهدرجه درجه گستره جغرافیایی، گستره جغرافیایی، اند، از نظر سطوح درامدی، اند، از نظر سطوح درامدی،   درصد کنترل کردهدرصد کنترل کرده

سال گذشته به سال گذشته به   ٢٠٢٠توان ادعا کرد از حدود توان ادعا کرد از حدود   حت� عمق توسعه مال�، آن قدر متنوع و گسترده است که م�حت� عمق توسعه مال�، آن قدر متنوع و گسترده است که م�

از حافظه مردم جهان از حافظه مردم جهان   حال پاک شدنحال پاک شدندر در   درصددرصد  ۵۵تورم باالی تورم باالی ماندگاری ماندگاری به نام به نام موضوع� موضوع� این سو، این سو، 

  است.است.

و تورم ماهانه در محدوده و تورم ماهانه در محدوده درصد درصد   ٢٠٢٠//١١اینجاست که پایداری متوسط تورم ساالنه کشور در محدوده اینجاست که پایداری متوسط تورم ساالنه کشور در محدوده 

فصل فصل   ۶۶. از سوی دی�ر کاهش مستمر تورم ط� . از سوی دی�ر کاهش مستمر تورم ط� استاستدر مقیاس بین الملل� باورنکردن� در مقیاس بین الملل� باورنکردن� درصد درصد   ١١//۵۵

  تقدیرتقدیردرصد دستاوردی قابل درصد دستاوردی قابل   ١١٫٫٧٧و و   ٣٣٫٫٩٩، ، ۶۶٫٫۶۶، ، ٧٧، ، ۴۴٫٫۵۵، ، ٠٠٫٫٩٩، به ترتیب به میزان ، به ترتیب به میزان ٩٣٩٣منته� به زمستان منته� به زمستان 

    شود.   شود.     ارزیابی م�ارزیابی م�

و و اقتصادی اقتصادی رشد رشد در سطح دنیا، در سطح دنیا، تورم تورم مسئله مسئله وفصل وفصل   حلحلدهه دهه   ٢٢جالب اینجاست که به رغم بیش از جالب اینجاست که به رغم بیش از 

تورم در سطح دنیا تورم در سطح دنیا کنترل کنترل هر چند هر چند اند. به عبارت دی�ر، اند. به عبارت دی�ر،   چالش اصل� اقتصاد کالنچالش اصل� اقتصاد کالن  ٢٢هنوز هنوز   بی�اریبی�اری

، ، تصادی و بی�اریتصادی و بی�اریققابعاد حل نشده رشد اابعاد حل نشده رشد اای ندارد، ای ندارد،   تقریبا هیچ مسئله فن� و سیاست� حل نشدهتقریبا هیچ مسئله فن� و سیاست� حل نشده

  کند.کند.  را دو چندان م�را دو چندان م�در کشور در کشور پرشمارند. این امر نیز اولویت حل تورم پرشمارند. این امر نیز اولویت حل تورم 

محترم جمهور در محترم جمهور در   از ابتدای استقرار، به درست� بر کنترل تورم پا فشرد و رئیساز ابتدای استقرار، به درست� بر کنترل تورم پا فشرد و رئیس  دولت یازدهمدولت یازدهماز این رو از این رو 

تاکید نمود. با توجه به این ضرورت، تاکید نمود. با توجه به این ضرورت،   تورمتورمن ن ددتک رقم� کرتک رقم� کرتسریع در تسریع در ضرورت ضرورت های عدیده، بر های عدیده، بر   مناسبتمناسبت

تور کار پژوهش�ده پول� و تور کار پژوهش�ده پول� و سسسال پیش رو در دسال پیش رو در د  ٢٢ط� ط�   نقشه راه کنترل تورمنقشه راه کنترل تورمتصمیم سازی برای ترسیم تصمیم سازی برای ترسیم 

  بانک� بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران قرار گرفت.بانک� بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران قرار گرفت.

پایدار پایدار تورم تورم تحقق تحقق های این همایش، های این همایش،   ریزیریزی  در برنامهدر برنامهجانبه، جانبه،   چندچندبرای تحقق این مهم، در ی� تحلیل برای تحقق این مهم، در ی� تحلیل 

  سیاست پول� و ارزیسیاست پول� و ارزی، ، آنآندر ی� ضلع در ی� ضلع که که   ددششحلیل حلیل منظومه چهار ضلع� تمنظومه چهار ضلع� تدر درون ی� در درون ی�   رقم�رقم�  تکتک

که در عین توجه به ش�اف تولید و نوسانات نرخ ارز، که در عین توجه به ش�اف تولید و نوسانات نرخ ارز،   قرار داردقرار دارد  ��منعطفمنعطف  وو  مندمند  ح�یمانه، قاعدهح�یمانه، قاعده

  دارد. دارد. سرلوحه سرلوحه در در را را ها ها   مدیریت انتظارات تورم� برای نیل به ثبات قیمتمدیریت انتظارات تورم� برای نیل به ثبات قیمت



پاالیش و تنقیح پاالیش و تنقیح ، از قبیل تغییر قوانین و ، از قبیل تغییر قوانین و رقم�رقم�  پایدارسازی تورم تکپایدارسازی تورم تکالزم برای الزم برای   هادیهادیاصالحات ناصالحات ن

تغییر سازوکار تغییر سازوکار بانک مرکزی، بانک مرکزی، در درون در درون گیری و ساختار سازمان� گیری و ساختار سازمان�   بازمهندس� ترتیبات تصمیمبازمهندس� ترتیبات تصمیم، ، مقرراتمقررات

برندگان و بازندگان کاهش برندگان و بازندگان کاهش تعادل قوای تعادل قوای گذاری اقتصادی و بازتعریف گذاری اقتصادی و بازتعریف   انگیزش� نهادهای متول� سیاستانگیزش� نهادهای متول� سیاست

  دهد.دهد.  ضلع دی�ر این چهارضلع� را تش�یل م�ضلع دی�ر این چهارضلع� را تش�یل م�ر ی� چهارچوب اقتصاد سیاس�، ر ی� چهارچوب اقتصاد سیاس�، تورم دتورم د

د، شرایط ویژه اقتصاد د، شرایط ویژه اقتصاد شوشو  های متعارف کنترل تورم معموال به سطح کالن بسنده م�های متعارف کنترل تورم معموال به سطح کالن بسنده م�  تحلیلتحلیلدر در هرچند هرچند 

در در های امروز و فردا بعدازظهر خواهیم دید، حاک� از آن است که های امروز و فردا بعدازظهر خواهیم دید، حاک� از آن است که   کشور به شرح� که در نشستکشور به شرح� که در نشست

  تامین مال� تولیدتامین مال� تولیدم توجه کاف� به مبان� خرد نظام م توجه کاف� به مبان� خرد نظام ددو عو ع  هاها  ساختار مال� بانکساختار مال� بانکاصالح اصالح غفلت از غفلت از صورت صورت 

های متعارف کالن، مقاوم و های متعارف کالن، مقاوم و   و بخصوص رابطه بانک و بنگاه، هسته سخت تورم در برابر سیاستو بخصوص رابطه بانک و بنگاه، هسته سخت تورم در برابر سیاست

  . . ماندماند  مصون م�مصون م�

، شان ، شان مورد توصیهمورد توصیه  مشروعیت ابزارهای پول�مشروعیت ابزارهای پول�بررس� این چهار موضوع، همراه با عطف توجه ویژه به بررس� این چهار موضوع، همراه با عطف توجه ویژه به 

و بحث و و بحث و   بیانیه پایان�بیانیه پایان�در در ی همایش ی همایش هاها  جمع بندی یافتهجمع بندی یافته  اند.اند.  این همایشاین همایش  نشست سیاست�نشست سیاست�  پنجپنجنزول نزول 

امور امور محترم محترم   شود که با حضور وزیرشود که با حضور وزیر  دنبال م�دنبال م�  میزگرد پایان�میزگرد پایان�جویی برای موارد اختالف� در جویی برای موارد اختالف� در   چارهچاره

زینت زینت و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور   ییاقتصاداقتصاد

  ..بخش نشست اختتامیه همایش استبخش نشست اختتامیه همایش است

گشایی از حل معضل تورم گشایی از حل معضل تورم   های این همایش که با هدف گرههای این همایش که با هدف گره  از خداوند متعال مسئلت دارم، رایزن�از خداوند متعال مسئلت دارم، رایزن�

رنج زندگ� مردم رنج زندگ� مردم از از اندک ول� پایدار و مستمر اندک ول� پایدار و مستمر هرچند هرچند   ��موجبات تخفیفموجبات تخفیف، ، ندنداا  طراح� و سازمانده� شدهطراح� و سازمانده� شده

چهره زیبای چهره زیبای تر لبخند زندگ� را بر تر لبخند زندگ� را بر   تر و با ثباتتر و با ثبات  ططای بهتر، با نشاای بهتر، با نشا  با تحفه آیندهبا تحفه آیندهعزیز کشورمان شده و عزیز کشورمان شده و 

  ..نشاندنشاندکودکان این مرزوبوم بکودکان این مرزوبوم ب

  

  متش�رممتش�رم

  دبیر همایشدبیر همایش  ––فرهاد نیل� فرهاد نیل� 

  ١٣٩۴١٣٩۴خرداد خرداد   ١٠١٠


