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 ٍصاست صٌعت( ٍ پَلی )ثبًه هشوضی( اػت.ّبی تجبسی )هؼئلِ اسص دس استجبط ثب ػیبػت

 خ ارزنر هایکردرکا

 ّبی خبسجی دس ایشاى.گزاساى خبسجی، تَسیؼتوٌٌذگبى اسصB صبدسوٌٌذگبى، ػشهبیِعشضِ

ش صثبى خشیذاساى ٍ فشٍؿٌذگبى اػت ٍ تبثع هىبًیؼن ًشخ اسص ّیچ عذد عالیی پٌْبًی ًیؼت، دلیمب عذدی اػت وِ ّش سٍص دس ثبصاس اسص ایشاى ثش ػ

صیبدی عشضِ )هثال صبدسات صیبد ًفت( ٍ ووجَد تمبضب )هثال ون ثَدى ٍاسدات ثِ دلیل هحذٍدیتْب( هَجت ون ؿذى لیوت آى  عشضِ ٍ تمبضبػت.

 ؿَد ٍ ّوچٌیي ثشعىغ.هی

افضایؾ ًشخ اسص، یعٌی هحصَالت داخلی اسصاًتش اص هحصَالت خبسجی خَاٌّذ ثَد ٍ تمبضب ثشای هحصَالت هب ٍ صبدساتوبى صیبد خَاّذ ؿذ ٍ 

 ایي یعٌی تَلیذ داخل صشفِ ووتشی داسد. تش خَاّذ ثَد.صشفِثشعىغ اگش ًشخ اسص پبییي ثبؿذ، هحصَالت خبسجی اسصاًتش ٍ ٍاسدات ثِ

 اگش ٍاسدات ثیـتش اص صبدسات ثبؿذ، وؼشی تشاص تجبسی ٍجَد داسد ٍ ثشعىؼؾ هٌجش ثِ هبصاد تشاص تجبسی هیـَد.

ؾ لیوت اسص، افضایؾ لیوت وبالّبی ٍاسداتی، وبّؾ تمبضب ثشای وبالّبی ٍاسداتی ٍ هتعبلجب اسص. دس افضایوٌٌذگی ًشخ اسصB ٍیظگی خَدتعذیل

اسص هیـَد ٍ دس  همبثل افضایؾ لیوت اسص هٌجش ثِ افضایؾ صشفِ صبدسات ٍ ثیـتش ؿذى عشضِ اسص هیـَد. ایي دٍ سًٍذ هٌجش ثِ وبّؾ لیوت

 ٍ ایجبد تعبدل ٍجَد داسد.ص غ ّویي تعذیل ثشای وبّؾ ًشخ اسثشعى لیوت اسص ثِ تعبدل هیشػذ. ًْبیت دس جبیی

 دس ایشاى ثب ٍجَد دخبلت ثبًه هشوضی ثب دالسّبی ًفتی، ثبصاس آصاد ثِ هعٌبی ٍالعی چٌذاى ٍجَد ًذاسد.

 رابطه نرخ ارز رسمی و نرخ ارز حقیقی

 فت.ثشای تعییي ًشخ حمیمی اسص، ثبیذ هیضاى تَسم دس ّش دٍ وـَس سا ّن دسًظش گش

آى ثب  هفَْم ًشخ اسص حمیمی دس استجبط ًضدیه ثب لذست خشیذ پَل لشاس داسد. ثب صذ دالس دس آهشیىب چِ ػجذ وبالیی هیتَاى تْیِ وشد ٍ ثب تجذیل

 ًشخ اسص اػوی ثِ سیبل، چِ ػجذ وبالیی هیتَاى تْیِ وشد؟

 حمیمی ثذػت هی آیذ. ثب هـخص وشدى یه ػجذ اػتبًذاسد ٍ هحبػجِ ثش اػبع یه پَل ٍاحذ، ًشخ اسص

 ّب ثش اػبع ًشخ اسص حمیمی اػت ٍ ًِ اػوی.تصوین ٍالعی اًؼبى

 افضایؾ ًشخ اسص حمیمی یعٌی افضایؾ لذست سلبثت پزیشی ٍ وبّؾ آى یعٌی وبّؾ سلبثت پزیشی ثیي الوللی.

 ثشعىغ. ّشچِ ًشخ اسص حمیمی افضایؾ یبثذ، تمبضب ثشای صبدسات وبالّبی ایشاًی افضایؾ خَاّذ یبفت ٍ

 فرضیه برابری قدرت خرید

 لبًَى لیوت ٍاحذB دٍ ؿْش یىؼبى دس دٍ ػَی هشص ٍ ثِ تعبدل سػیذى لیوتْب دس دٍ ػَی هشص.

http://abcbourse.ir/


www.aminaramesh.blog.ir 

amin.aramesh@gmail.com 

 هطالة تیشتر در:

 ایویل هن:

 ترای هوهکتاب اقتصاد 

 علی سرزعین

 های ارزی: سیاستچهارمفصل 

 

2 

 

 Bًشخ اسص اػوی ثبیذ عَسی ثبؿذ وِ ٍلتی لیوت ّوِ وبالّب سا ثِ یه ٍاحذ پَلی تجذیل وٌین، دس داخل ٍ خبسج فشضیِ ثشاثشی لذست خشیذ

 وـَس یىی گشدد.

هىبى صبدسات وبالّبی غیشلبثل هجبدلِ، تعشفِ گوشوی، یىؼبى ًجَدى تمبضب ٍ هیضاى هصشف دس دٍ ػَی هشص، یىؼبى ًجَدى ویفیت وبالّب عذم ا

 هعتمذًذ ثشلشاس اػت. ـَد، اهب دس ثلٌذهذت التصبدداًبىعَاهلی اػت وِ هٌجش ثِ عذم ثشلشاسی ثشاثشی لذست خشیذ دس وَتبُ هذت هی

 ارز حقیقیعوامل موثر بر نرخ 

 ًشخ حمیمی اسص سا افضایؾ )وبّؾ( هیذّذ.  ثِ وبالّبی داخلی )خبسجی( ؿَد،ّش عبهلی وِ هَجت ؿَد تمبضبی ؿْشًٍذاى هب هعغَف 

-اگش ثْشُ ٍ وبّؾ تمبضب ثشای آًْب خَاّذ ؿذ ٍ ایي یعٌی وبّؾ ًشخ اسص حمیمی.افضایؾ تَسم دس وـَس هٌجش ثِ افضایؾ لیوت وبالّبی داخلی 

ؿَد ٍ ثب افضایؾ دسآهذ ثب تَجِ ثِ عشضِ صیبد وبالّبی داخلی )دس همبیؼِ هیضاى تَلیذ ٍ ثِ عجع آى دسآهذ ثیـتش هی دس وـَس افضایؾ یبثذ،ٍسی  

افضایؾ اسصؽ  ًشخ اسص حمیمی افضایؾ خَاّذ یبفت.ؿَد ٍ ثب وبالّبی خبسجی وِ فشض ؿذُ عشضِ ثبثتی داسًذ( لیوت وبالّبی داخلی ون هی

 شُ ٍ طاپي دس دِّ ًَد ثِ ّویي دلیل ٍ ًبؿی اص سؿذ ثیـتشؿبى ًؼجت ثِ وـَسّبی غشثی ثَد.پَلی و

دس خبسج ساثغِ هثجت ٍ ثب ایي ًؼجت دس داخل ساثغِ  "لیوت وبالّبی لبثل هجبدلِ"ثِ  "لیوت وبالّبی غیشلبثل هجبدلِ"ًؼجت  ًشخ اسص حمیمی ثب

-ٍسی دس وبالّبی غیشلبثل هجبدلِ هَاجِ ؿَد، ًشخ اسص حمیمیدس وبالّبی لبثل هجبدلِ ٍ عذم ثْشُثٌبثشایي اگش التصبدی ثب سؿذ ػشیع  هٌفی داسد.

 یبثذ.اؽ وبّؾ هی

 رابطه نرخ تورم و نرخ ارز

سص ّن یه دیذگبُ هیگَیذ، تَسم تبثع ًشخ اسص اػت. دس همبثل ایي دیذگبُ هغشح اػت وِ ًشخ اسص تبثع تَسم اػت ٍ دس صَست ٍجَد تَسم ثبیذ ًشخ ا

 تعبدل پیؾ اص ٍجَد تَسم دس ثذًِ التصبد ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. لذست خشیذ اسصّب حفظ ؿَد ٍ ّوچَى ػبیش وبالّب افضایؾ یبثذ تب

ٍجَد ػمف دسآهذّبی ًفتی ٍ ًجَد تَاى وٌتشل هصٌَعی لیوت اسص  سؿذ لبثل تَجْی داؿت. ٍاسداتضاى دس دِّ ّـتبد ثب تثجیت ًشخ اسص، هی

 ؿذ. A9اػوی هٌجش ثِ جْؾ ًبگْبًی دس ػبل 

 تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی

 ای.ثذفْوی ساجع ثِ اسصؽ پَل هلی ٍ ًمؾ تجلیغبت سػبًِ

صبدسات ثِ آهشیىب ٍ تضعیف ٍاسدات اص آهشیىب ؿذُ ادعبی آهشیىب دس هَسد چیي وِ عوذا اسصؽ پَل هلیؾ سا پبییي ًگِ هیذاسد تب هَجت سؿذ 

 اػت.

 ّب ٍ هیشاث وـَس!ثِ هبًٌذ ثخـی اص اسصؽ ی دس هَسد صیبًت اص اسصؽ پَل هلیتصَس غلظ دس هَسد ٍظیفِ ثبًه هشوض

Bهَاضع هَافمبى تمَیت اسصؽ پَل هلی 
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 افضایؾ ػغح سفبُ هشدم ٍ تَاى اػتفبدُ اص وبالّبی خَة ٍاسداتی -9

دس همبثل افضاؽ  ًشخ اسص هٌجش ثِ تَسم هیـَد. وبّؾ ًشخ اسص هَجت وبّؾ لیوت توبم ؿذُ وبالّبی تَلیذ داخل ٍ وبّؾ تَسم هیـَد.افضایؾ  -:

ّبی تَلیذی ثِ دلیل افضایؾ ّضیٌِ هبؿیي آالت گزاسی دس ثؼیبس اص ثٌگبًُشخ اسص هٌجش ثِ تـذیذ تَسم هیـَد، ؿبّذ ایي هذعب ًیض، تَلف ػشهبیِ

 خبسجی.

افضایؾ  ای غلظ اػت. چَى صدى چَة حشاج ثِ وبالّبی داخلی هَجَد دس وـَس اػت.افضایؾ ًشخ اسص ثِ هٌظَس افضایؾ هیضاى صبدسات، ؿیَُ -;

ٍسی حل ًـَد، هغبثك دِّ ّفتبد ثب افضایؾ ًشخ اسص ّن صبدسات ّب ثبؿذ. تب ٍلتی ثْشُصبدسات ثبیذ هشَّى افضایؾ ویفیت ٍ وبسایی دس تَلیذی

 اسصد.یبثذ. ثب تَجِ ثِ ػْن ون صبدسات غیشًفتی، حتی افضایؾ آًْب ثِ وبّؾ سفبُ هشدم ًوییؾ ًویافضا

 تش اػت!ًشخ اسص تعبدلی پبییي دٍلت عوذا ًشخ اسص سا ثبال ثشدُ تب ّضیٌِ ّبیؾ سا تبهیي وٌذ! ->

وبالّبی ػبدُ چیٌی سا دس ّش صَست ًذاسد ٍ دس همبیؼِ ثب ؿَد، اهب چَى ایشاى لذست سلبثت ثب اگشچِ وبّؾ ًشخ اسص هٌجش ثِ افضایؾ ٍاسدات هی -=

هحَس ثب تىیِ ثش وبالّبی اسصاى تىٌَلَطیه ٍ افشاد ثؼیبسی اص هحصَالت وـبٍسصی جٌَة آػیب فبلذ هضیت اػت، ثْتش اػت ثِ فىش وبالّبی داًؾ

 وشدُ ثبؿذ.تحصیل

 ؿَد.ی ًیشٍی وبس هیٍسوبّؾ ًشخ اسص هٌجش ثِ ٍسٍد ػشهبیِ ٍ افضایؾ اؿتغبل ٍ ثْشُ -<

Bدیذگبُ َّاداساى وبّؾ اسصؽ پَلی 

تَاى ثِ عَسی صَسی آى سا ثب وبّؾ ًشخ اسص ججشاى وشد. دٍ ٍالعیت دس وبّؾ اسصؽ پَلی ًـبى دٌّذُ عولىشد ضعیف التصبد اػت ٍ ًوی -9

ا دسهبى وشد. ساُ افتبدى ػبصٍوبسّبی دفبعی ثشای وبّؾ اسصؽ پَلیB عالهت عولىشد ًبهٌبػت التصبد، ًجبیذ ثب عالهت هجبسصُ وشد، ثبیذ ثیوبسی س

 همبثلِ ثب ایي ثیوبسی.

 صبدسات غیشًفتی ثخؾ لبثل تَجْی اص ول صبدسات اػت.دس جْت تمَیت صبدسات غیشًفتی، وبّؾ اسصؽ پَلی اثضاس هْوی اػت.  -:

ٍاثؼتگی تَلیذات ثِ هَاد اٍلیِ اسصاى  وبّؾ اؿتغبل. اسصاى.وبّؾ لذست سلبثت وبالّبی داخلی، ًِ ثِ دلیل ووجَد تىٌَلَطیه، ثلىِ ثِ دلیل اسص  -;

 هعتبدی خبًَاسّب ثِ وبالّبی خبسجی. پزیشی صیبد اص تحشین.ٍ آػیت 8@ٍاسداتی دس دِّ 

گزاسی ثلٌذهذت ٍ پشثبصدُ ّبػت ٍ ثبیذ صشف ػشهبیِػیبػت وبّؾ ًشخ اسص، ػیبػت پبیذاسی ًیؼت. ؿبیؼتِ ًیؼت دسآهذ ًفت وِ هبل ًؼل ->

 ًوَد ثِ ایي ًحَ )تثجیت ًشخ اسص( صشف ؿَد.

ثب پَل ًفت  )ثبًىْبی خبسجی ػَد ته سلوی داسًذ( ػَد ثشدى وؼبًی وِ اص خبسج ثب تجذیل دالس ثِ سیبل دس ثبًىْبی ایشاى ػَد دٍسلوی هیگیشًذ -=

-ًذ ٍ ثب تجذیل ثِ سیبل ٍ ٍام دادى، ػَد صیبدی هیوِ ٍام اسصاى اص خبسج هیگیش ی ایشاًیثبًىْب هـبثْؾ. ًؼلْبی ایشاًیبى )ثشای تثجیت ًشخ اسص(

 ثشًذ.

گبُ ثوشی دس وٌتشل لیوت ًذاؿتِ ٍ ّذس دادى ّضیٌِ ٍ آدسع الذاهبت اهٌیتی ّیچ این.دّی ایي هتغیش )ًشخ اسص( سا هخذٍؽ وشدُوبسوشد عالهت -<

 غلظ دادى ثِ هشدم اػت.

 ػَد افشاد اص هحل تبهیي اسص اسصاى تَػظ دٍلت. -?

صبدسات غیشًفتی دِّ ّفتبد ثِ دلیل عذم افضایؾ حمیمی ًشخ اسص اػت، تٌْب ًشخ اػوی ثبال سفت ٍ تَسم ّن صیبد ثَد. دِّ ّـتبد وِ عذم سؿذ  -@

اگش ًشخ اسص دس آى همغع سؿذ  ّب ثَد.علی سغن تثجیت ًشخ اسص، افضایؾ صبدسات داؿتین ثِ دلیل هٌبثع اٍلیِ سایگبى یب ثب تخفیف صیبد پتشٍؿیوی

 ثَد.هیذاؿت، صبدسات اص آى ّن ثیـتش هی
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 های نرخ ارزنظام

A الوللی پَل دس جبیی ثیي ًشخ اسص ثبثت ٍ ًشخ اسص ؿٌبٍس لشاس داسد.دػتِ ًشخ اسص تَػظ صٌذٍق ثیي 

-ثیٌی افضایؾ سا هیخضاًِ ثبًه هشوضی خبلی اػت ٍ پیؾداًٌذ تثجیت ثب ووه ثبًه هشوضی، اص یه جبیی ثِ ثعذ هشدم هی :نظام نرخ ارز ثابت

 .A9ٍ  ;?وٌٌذ، هـبثِ ػبل 

گزاساى ٍ سیضی دس هَسد خشیذّبی خبسجی عبهالى التصبدی، ػشهبیِثیٌی ٍ ثشًبهِوٌذ. پیؾثبًه هشوضی ّیچ دخبلتی ًوی نظام نرخ ارز شناور:

 لی هحذٍدیتی ًذاسد.هشدم دؿَاس اػت. دس همبثل ثبًه هشوضی دس اعوبل ػیبػت پَ

ثیٌی پزیشی، دس اًتظبسات عبهلیي ثبًه هشوضی ثب دخبلت، اجبصُ ًَػبًبت هـخص سا هیذّذ. ایي پیؾ نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده:

 گشدد.التصبدی هٌعىغ ؿذُ ٍ هبًع اص حشوت ًشخ اسص ثِ ػوت حذٍد هَسد ًظش هی

 سازی نرخ ارزیکسان

 فمظ هحذٍد ثِ ایشاى ًیؼت.پذیذُ چٌذًشخی ثَدى ًشخ اسص 

 ؿَد، ؿیَُ هٌبػجی ًیؼت. پیبهذّبی هٌفی صیبدی داسدBّبی هختلف گزاؿتِ هیثشای حوبیت اص ثشخی وبالّبی اػبػی اسص اسصاى دس اختیبس ثخؾ

 ٍ دادى همذاسی یبساًِ عالٍُ ثش ثَدجِ هصَة ٍ دؿَاسی حؼبثشػی ّبعذم ؿفبفیت ثَدجِ ػبصهبى -

 ٍ الثی وشدى صٌبیع ثشای دسیبفت اسص دٍلتی ٍ فشٍؽ آى دس ثبصاس آصاد! ّبی ثبدآٍسدُی ٍ ایجبد ثشٍتجَیایجبد صهیٌِ ساًت -

 ّبی داخلی هیـذ.ّبی خبسجی ٍ عذم تَاًبیی سلبثت ؿشوتدس گزؿتِ چٌذ ًشخی ثَدى هٌجش ثِ اسصاى ثَدى خذهبت ؿشوت

 9ّن تىشاس ؿذ. :A9  ٍAؿذ، هتبػفبًِ ّویي سًٍذ دس ػبلْب ٍتوٌذاى دادُ هیاؿتجبُ دس دادى ًشخ اسص دٍلتی دس صهبى جٌگ ٍ ػَثؼیذی وِ ثِ ثش

 

 

 

 

 

 

                                                      

جی ّبی یىی دیگش اص ثضسگتشیي اثشات تثجیت هصٌَعی لیوت اسص، ایجبد یه فشٌّگ غلظ دس جبهعِ اػت. ثب تثجیت ًشخ اسص، ػغح سفبُ هشدم ثیؾ اص خشٍ 9

هشدم. یعٌی هشدم وبس ووتشی وٌٌذ ٍلی ٍػبیل لَوغ خبسجی سا ثِ هذد اسص اسصاى تْیِ وٌٌذ. ایي عبدت ثذ دس التصبد اػت ٍ ایي یعٌی دادى آدسع غلظ ثِ 

، ٍلی هشدهی وِ ثِ شٍسی اػتض ٍسیافضایؾ تَلیذ، وبس ٍ ثْشُ ستمبی التصبد وـَسصهبى خَاّذ ثشد تب تشن ؿَد. ثشای ا صیبدی هشدم ٍلتی ایجبد ؿذ، ػبلْبی

 اًذ ػختـبى خَاّذ ثَد تب لذم دس ساُ تَلیذ ثگزاسًذ.بؿی اص دالسّبی ًفتی( عبدت وشدُػغح سفبُ هصٌَعی )ً

http://abcbourse.ir/

