
رشین پَلی هٌاسب با شرایط 
ارزی کشَر 

رضا بَستاًی، باًک هرکسی
پَیا جبل عاهلی، باًک هرکسی



اّویت یکساى سازی ًرخ ارز•
ًشخ دٍلتی تِ هؼٌی آى است کِ ایي هقاهات  : غیش تْیٌِ هٌاتغتخصیص . 1

یکساى . سیاسی ّستٌذ کِ تؼییي هی کٌٌذ، هٌاتغ چگًَِ تخصیص یاتذ
.  ساصی تاػث افضایص تَلیذ هی ضَد

فساد اقتصادی  . 2



تاخیش دس احیای ًظام تک ًشخی. 3

سلة اػتواد ػوَهی اص ًْاد سیاستگزاس  . 4

تجربیات یکساى سازی در ایراى
1372سال 

1381سال 



سیاست ّای اػتثاسی ٍ ضشٍع تحشاى

احتوال تحشاى پس اص سًٍق اػتثاسات دس تاصُ ّفت سالِ

نرررررررموزوررررررر  ز ررررررر    ز

( مص )

نرررررموزوررررر  ز    ررررر ز مز( مص )ت ممز

  ا زیکوا زوا ی

137211/222/711/5-

138112/111/50/6

بحران ارزیبحران بانکی

0/330/6همه کشورها

0/150/54کشورهای صنعتی

0/550/68کشورهای نوظهور
Source: Mendoza & Terrones (2008)



آخریي بحراى ارزی چگًَِ رخ داد؟ 
(هیلیَى دالس)هَاصًِ پشداخت ّا 

، ػلیشغن ضَک ّای قیوتی، تْای اسص تِ سطحی کِ تش هثٌای تشاتشی 1391ٍ ًِ دس تْوي  1390ًِ دس فشٍسدیي 
قذست خشیذ تذست هی آیذ، ًشسیذ

درصد تغییر13901391

-597872627156/05حساب جاری

-677893097554/31حساب کاال

-1188616813542/68صادرات نفتی

خاااااااا   حسااااااااب 

سرمایه

17214-9835-42/87

فروردین 

1381

فروردین 

1390

1391بهمن 

25/393/1150/1شاخ  بهای کاالها و خدمات مصرفی داخلی

82/5103/2105/3شاخ  بهای کاالها و خدمات مصرفی خارجی

79241118836976(لایر)نرخ دالر آمریکا 

79242717044822(لایر)خرید نرخ دالر بر اساس برابری قدرت 



اّویت لٌگر اسوی•
سیوای اصلی سطین ّای پَلی دس لٌگش اسوی آى ّا خالصِ هی ضَد  

(1999هیطکیي )
تشای دستیاتی تِ ثثات قیوت ّا ٍجَد یک لٌگش اسوی کِ اهکاى تؼییي  

قیوت ّا سا فشآّن هی آٍسد الصم است
کٌتشل اًتظاسات اص طشیق لٌگش اسوی

ًظام پَلی کِ دس آى پَل پطتَاًِ ًذاسد ٍ ػوالً اسصش راتی پَل تسیاس  
هحذٍد است، تؼییي قیوت کاال تش هثٌای پَل هلی ًیاصهٌذ یک لٌگش  

اسوی است
لٌگش اسوی هی تَاًذ هطکل ًاساصگاسی صهاًی سا هحذٍد کٌذ



: سِ لٌگر اسوی•
ًشخ اسص

ثاتت کشدى تَسم کاالّای هثادلِ ای تِ قیوت ّای جْاًی  -
اگش ایي لٌگش هؼتثش تاضذ، اًتظاسات تَسهی تِ تَسم کطَسی کِ اسص آى اًتخاب  -

ضذُ هیخکَب هی ضَد
قاػذُ پَلی تِ طَس اتَهاتیک ٍاس تَسط ًْاد پَلی هَسد استفادُ قشاس هی گیشد-
داسای سادگی ٍ ضفافیت است-

آسیة پزیش تَدى دس تشاتش حوالت سفتِ  –ػذم استقالل سیاست پَلی : هعایب
تی اػتثاسی –تی ثثاتی ٍ تحشاى هالی  -(1995اتسفلذ ٍ سگَف )تاصی اسص

سیاستگزاس



کل ّای پَلی
سیاستگزاسی تش هثٌای هؼیاسّای داخلی-
ضفافیت ٍ سادگی-
پیًَذ اًتظاسات تِ هتغیشّای پَلی-

اگش ساتطِ ای قَی ٍ هَسد اتکای ػوَم تیي هتغیش پَلی ٍ ّذف ٍجَد  . 1: هعایب
داضتِ تاضذ

اگش ٍاقؼا آى کل پَلی دست تاًک هشکضی تاضذ. 2



ّذف گزاسی تَسهی
اػالم ػوَهی ّذف هیاى هذت ٍ تلٌذهذت

اػالم استشاتظی اتخار ضذُ
ٍ پاسخگَییاػتثاس 

لٌگر اسوی در ایراى
ٍ قاًَى پَلی ٍ   1338قاًَى تاًکی ٍ پَلی هصَب : قاًَى تشاتشی سیال تا طال 

  1351تاًکی کطَس هصَب 
اگش چِ قاًَى پَلی ٍ تاًکی تغییشات صیادی داضتِ، اها تشاتشی سیال تا طال دس آى  

ّوچٌاى هحفَظ هاًذُ است



ًشخ اسص تاصاس آصاد اص هؼذٍد قیوت ّایی است کِ هطوَل قیوت گزاسی دٍلت یا  
ًشخ اسص  . تاًک هشکضی ًوی ضَد ٍ ضشایط اقتصادی سا تِ خَتی ًوایص هی دّذ

تِ ٍاسطِ پَیایی ّای اقتصاد ایشاى تِ پیص تیٌی کٌٌذُ ای هفیذ تشای اقتصاد  
.ایشاى تثذیل ضذُ است

.ّوثستگی هٌفی هؼٌی داسی هیاى تَلیذ ٍ ًشخ اسص

ػاهالى اقتصادی تا دسک ایي ٍاقؼیت کِ ًشخ اسص ػالٍُ تش ایٌکِ هستقیواً هتاثش اص  
تٌیاى ّای اقتصاد است، تِ سشػت تحَالت تٌیاى ّای اقتصاد سا گضاسش 

هی کٌذ، اص آى تِ ػٌَاى ساٌّوایی تشای پیص تیٌی ضذت تغییشات دس  
.  قیوت ّای داخلی استفادُ هی کٌٌذ



.ًشخ اسص ضکل دٌّذُ اًتظاسات ػاهالى اقتصادی است

تاًک هشکضی تٌْا صهاًی هی تَاًذ لٌگش ًشخ اسص سا آصاد ًوایذ کِ لٌگش دیگشی تا 
قذست ّذایت گشی تاالتش تِ فؼاالى اقتصادی ػشضِ ًوایذ

ّذایتگش تاًک هشکضی تایذ ًسثت تِ ًشخ اسص تشتشی داضتِ تاضذ یؼٌی اهکاى  
پیص تیٌی قیوت ّا سا تسْیل ًوایذ

لٌگش اسصی یا ّذف گزاسی تَسهی؟

تلِ لٌگر ارزی 



:آًچِ اًجام دادُ این
اػطای اػتثاسات ٍ افضایص ػشضِ پَل تشای حوایت اص تَلیذ

تشای کٌتشل تَسم( حفع اسصش پَل هلی)لٌگش اسوی اسص 

:آًچِ باید اًجام دّین
کٌتشل ػشضِ پَل تشای کٌتشل تَسم

تَلیذتشای حوایت اص ( افضایص اسصش پَل هلی)سّایی اص لٌگش اسوی اسص 



ًتیجِ گیری ٍ تَصیِ سیاستی

تَجِ تِ ضشایط هحیطی ٍ سطین پَلی تشای یکساى ساصی ًشخ اسص-

حفع ًشخ تْشُ ٍاقؼی هثثت-

تغییش تِ سَی لٌگش ّذف تَسهی تشای ّذایت اًتظاسات تَسهی-

تغییشات کاسکشد ٍ ساختاس ًْاد پَلی تشای پزیشش ایي سطین پَلی-


