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از توصیه ارزی مرکز پژوهشهای مجلس گزارش میدهد

معمای حلنشدنی تعیین نرخ ارز
عکس :آیدا فریدی

امیرعباس آذرموند :درسآم�وزی از تجربه روشهای مختلف تعیین نرخ ارز در
کشور میتواند چارهساز باشد ،به همین دلیل بازوی نظارتی مجلس شورای اسالمی
به انتش�ار تحلیلی در این باره پرداخت .از نظر این مرکز ،تا وقتی موتورهای رشد
نقدینگی در اقتصاد کشور کنترل نشده و سیاستهای تورمزا کنار گذاشته نشود،
کاهش ارزش پول ملی قطعی اس�ت و صرفا با تزری�ق ارز به بازار میتوان آن را به
تعوی�ق انداخت .البته این تعویق هم به بهای س�نگین تضعیف تولید و هدر دادن
منابع ارزی کمیاب شده بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای خارجی به
دس�ت میآید .با این حال ،این موسسه توضیح نمیدهد چطور در شرایط «جنگ
اقتص�ادی» توصیه میکند تعیین نرخ ارز به بازار س�پرده ش�ود .اگ�ر منابع ارزی

کمیاب در دوره تحریم خرج رفاه مردم و بهبود تولید نشود ،پس قرار است به چه
کاری بیاید؟ و اینکه بدون یک نهاد نظارتی قدرتمند و قاطع در اقتصاد ،اجرای چه
سیاستی به افزایش فساد و رانت منجر نخواهد شد؟
ب�ه گزارش
نرخ ارز و فراز و فرودهای آن یکی از موضوعاتی اس�ت که در
کانون توجهات عموم مردم و سیاستگذاران قرار دارد .شاید با قدری چشمپوشی
بتوان گفت نرخ ارز مهمترین و حس�استرین متغیرهای درنظر دولتهای مختلف
ایران در حوزه اقتصاد بوده و از سوی مردم نیز عملکرد اقتصادی دولتها با تفاضل
نرخ ارز در انتها و ابتدای دولتها و نوسانات آن طی دوره مسئولیت دولت ،ارزیابی
میشود.

حساس��یت باالی مردم و سیاس��تمداران به ی��ک متغیر اقتصادی،
از زاویه اقتصاد سیاس��ی یک هش��دار جدی تلقی میش��ود چراکه
میتواند مطمح نظر سیاس��ی قرار گرفته و منافع اقتصادی را قربانی
اهداف سیاسی کوتاهمدت دولتها کند

رابطه نرخ ارز با ارزش ریال
بیشتر مردم با نرخ ارز اسمی آشنا هستند .نرخ ارز اسمی ،بها یا نرخ یک
واحد پول خارجی به واحد پول ملی اس��ت که معموال با ارزش پول داخلی
بیان میش��ود؛ مثال اگر بهای یک یورو  ۲۸هزار تومان است ،نرخ ارز اسمی
برمبن��ای یورو ۲۸هزار تومان خواهد بود .اما نرخ ارز رس��می ،میزان قدرت
خرید پول ملی کش��ورها را مش��خص نمیکند؛ برای یک فرد یا بنگاه آنچه

اهمیت دارد این اس��ت که ب��ا یک واحد پول ملی ،چ��ه کاالهایی میتواند
در کش��ورهای دیگر خریداری کند .در حالت س��اده ،نرخ ارز حقیقی بیانگر
نس��بت ارزش یک کاال در یک کشور به همان کاال در کشور دیگر براساس
نرخ ارز اسمی است.
وقتی تحلیل یک کاالی خاص به قدرت خرید یک س��بد کاالیی توس��عه

پیدا میکند برای محاس��به نرخ ارز حقیقی باید س��طح عمومی قیمتها را
مالک قرار داد.
این امر بیانگر آن است که با فرض ثابت بودن نرخ ارز اسمی یورو ،چنانچه
رش��د قیمتها در داخل بیش��تر از رش��د قیمتها در اروپا باش��د ،نرخ ارز
حقیقی کاهش خواهد یافت و این به معنای آن اس��ت که کاالهای یکسان

نس��بت به قبل در اروپا ارزانتر از ایران است که در این شرایط صادرات به
اروپا کاهش و واردات از آن افزایش خواهد یافت.
ب��ه این ترتیب ،در صورت پیش��ی گرفتن تورم داخل��ی از تورم خارجی،
ضروری است نرخ ارز اسمی به تناسب افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی ثابت
بماند و تغییری در قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی ایجاد نشود.

راهبرد دولتها در مواجهه با بازار ارز
مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان میده د راهبرد تمامی دولتها
و از جمل��ه دولته��ای نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز ،تثبیت نرخ ارز
اس��می بوده اس��ت .جهش نرخ ارز اسمی کش��ور به این معناست که بانک
مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده س��عی کردهاند ،نرخ ارز را در سطح
مش��خصی با حداقل نوس��ان ،مهار کنند اما هر از گاهی به دالیل مختلف از
جمل��ه یا بحران بدهی خارجی و ...نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده
است.
بررسیها نشان میدهد نرخ رشد ارز در سالهای  ۸۰تا  ۸۹اندک و کمتر
از  ۱۰درصد بوده و در س��ال  ۹۱با تش��دید تحریمها و ناتوانی بانک مرکزی
در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی ،یک جهش و رشد
۹۲درصدی را تجربه کرد .در س��الهای  ۹۳تا  ۹۵نیز نرخ ارز در بازار رش��د
کمت��ر از  ۵درص��دی را تجربه کرد اما دوباره ب��ا زمزمههای خروج امریکا از
برجام در سالهای  ۹۶و  ۹۷شاهد جهش ارزی بودهایم تا جایی که در اسفند

 ۹۷شدیدترین جهش ارزی دو دهه اخیر که معادل  ۱۵۵درصد رشد در نرخ
برابری ارز بود ،اتفاق افتاد.

علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز ،همبستگی باالی آن با تورم
کوتاهمدت اس��ت .به عبارت روش��نتر ،چون وقتی نرخ ارز افزایش مییابد،
انتظارات تورمی ایجاد ش��ده و تورم کوتاهمدت باالیی تجربه میشود .از این
رو ،نبود حساس��یت باالی مردم به نرخ ارز ریش��ه در همگرایی باالی آن با
نرخ تورم کوتاهمدت دارد .بانک مرکزی در سالهای گذشت ه همواره نرخ ارز
اسمی را بهطور ضمنی بهعنوان لنگر اسمی هدفگیری کرده است .وقتی یک
متغیر ب ه منزله لنگر اسمی در اقتصاد تعریف میشود راهبر انتظارات تورمی
ب��وده و همگرایی باالیی با نرخ تورم کوتاهمدت پیدا میکند .از آنجا که تورم
و افزایش س��طح عمومی قیمتها موجب نارضایتی مردم و مشکالت فراوان
برای دولت میشود همواره دولتها سعی میکنند حتی اگر در کنترل رشد
نقدینگی بهعنوان عامل اصلی تورم در بلندمدتموفق نبودهاند با مهار لنگر
اسمی ،انتظارات تورمی را کنترل و حداقل تورم را به آینده موکول کنند .با
وجود این حساسیت مردم و دولتها به نرخ ارز ،اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز

اس��می ،مناسب تلقی و توسط دولت و بانک مرکزی دنبال شده و پیامدهای
منفی آن به اقتصاد تحمیل شده است.
اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر بهعنوان لنگر اسمی
مختص به ایران نیس��ت و در اس��اس برای کشورهایی که با ذخایر ارزی باال
و چش��مانداز مثبت و تقریبا مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در
عین حال زیرساختهای الزم برای سیاستگذاری پولی ندارند ،قابل توصیه
اس��ت .از جمله این کشورها میتوان به کشورهای حاشیه خلیجفارس اشاره
ک��رد که یک ن��رخ برابری ثابت با دالر امریکا اعالم و ب��ا تزریق ذخایر ارزی
به بازار از آن حمایت میکنند .اما اتخاذ این راهبرد برای کش��ورهایی که با
ناترازیهای اقتصاد کالن مانند کس��ری بودجه و ناترازی بانکی درگیر بوده
و دائم در معرض ش��وکهای سیاس��ی جهانی قرار دارند و محدودیت جدی
در دسترس��ی به ذخایر ارزی و چشمانداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته
باشند ،یک اشتباه استراتژیک است که فاجعهبار خواهد بود.

رابطه نرخ ارز ،تورم و نقدینگی
جلوگیری از افزایش قیمت در شرایطی که اقتصاد با رشد باالی نقدینگی
و تورم روبهرو اس��ت در عمل راهبرد تثبیت نرخ ارز را به س��رکوب نرخ ارز
تبدیل میکند .متوس��ط نرخ رش��د نقدینگی در  ۴۸سال گذشته در کشور
معادل  ۲۵درصد و متوس��ط نرخ ت��ورم در همین دوره  ۱۸.۸درصد بوده و
دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران معادل سرکوب نرخ ارز است.
کاه��ش نرخ ارز حقیقی بهمعنای کاهش رقابتپذیری محصوالت داخلی
در بازار جهانی اس��ت .بهعنوان مثال ،تولیدکننده ایرانی در سال  ۹۳با تورم
مع��ادل  ۱۵درصدی روبهرو ش��ده اما نرخ برابری ارز صرفا  ۳درصد رش��د
کرد .این عدم تناس��ب منجر به کاهش رقابتپذیری این بنگاه در بازارهای
خارجی میشود.
چنانچه بهطور پیشفرض بپذیریم تمام هزینههای یک بنگاه ریالی باشد
و هزینههای بنگاه معادل تورم تولیدکننده افزایش پیدا کند ،آنگاه بنگاهی
که یک کاال را در س��ال  ۷۰و  ۸۰میتوانس��ت به ترتیب به نرخ یک و ۱.۵
دالر عرضه کند در سال  ۹۰باید به نرخ  ۳.۹دالر در بازار جهانی ارائه کند و
این افزایش نرخ در بازارهای جهانی یعنی تولیدکنندگان کشورهای دیگر با
پیشنهاد نرخ پایینتر ،جای صادرکننده ایرانی را خواهند گرفت.
بررسی یک دوره نیمقرنی بهخوبی نشان میدهد راهبرد سرکوب نرخ ارز
در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه داخلی مواجه هستند چگونه
موجب افزای��ش نرخ قابل عرضه در بازار جهانی یا کاهش س��ود بنگاههای
صادرات��ی و درنهایت کاهش رقابتپذیری تولید ایرانی در کش��ورهای دیگر
باشد.
خروجی دیگر این تحلیل این اس��ت که تثبیت نرخ ارز س��بب میش��ود
ت��داوم ص��ادرات صرفا در کاالهایی مش��اهده ش��ود که هزینه تمامش��ده
پایینی دارند که بیش��تر محصوالت خام و حاصل از منابع طبیعی اس��ت یا
محصوالتی که هزینه ریالی س��هم چندانی در قیمت تمامشده آن ندارد .با
این توضیحات یکی از مهمترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات

و تولید بنگاههای صادراتی از طریق تضعیف رقابتپذیری آنها بوده است .با
همین استدالل میتوان نش��ان داد تولیدکنندگان داخلی کاالهای وارداتی
نیز با س��رکوب نرخ ارز اس��می ،توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از
دست دادهاند و این سیاست باعث تضعیف این تولیدکنندگان به نفع رقبای
خارجی آنها شده است.
ب��ا این توضیحات اگ��ر دولت بخواهد رقابتپذی��ری محصوالت داخلی را
حفظ کند ،الزم اس��ت نرخ ارز حقیقی را ثاب��ت نگه دارد؛ یعنی اجازهدهد
با فرض ثبات س��ایر عوامل ،نرخ ارز اس��می به میزان تفاضل تورم داخلی از
کشورهای مقصد تجارت ،افزایش یابد و اگر بخواهد رقابتپذیری محصوالت
تولی��د داخل افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیق��ی را افزایش دهد ،بدین
معن��ا که نرخ برابری ارز بی��ش از تفاضل تورم کش��ورها افزایش پیدا کند.
تضعی��ف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بس��یاری از کش��ورها برای
تقویت صادرات دنبال ش��ده که بهطور نمونه میتوان به سیاس��ت چین در
بازه سالهای  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۰اشاره کرد.
اما آن روی س��که کاهش نرخ ارز حقیقی ،ترغیب واردات و تضعیف تولید
با کاهش فروش محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی است؛ یعنی با تثبیت

نرخ ارز اس��می ،ب��ازار داخل به محصوالت وارداتی واگذار میش��ود و تولید
داخلی کاهش مییابد.
تشدید وابستگی به واردات منحصر در محصوالت نهایی نیست و در مواد
اولیه و کاالهای واس��طهای نیز اتفاق خواهد افتاد .به این معنا که با کاهش
نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح میدهند کاالهای واس��طهای و مواد
اولیه را از کش��ورهای دیگر وارد کنند و از بنگاههای تولیدی داخل کش��ور
خریداری نخواهند کرد.
کاهش ارزش پول ملی ،ریش��ه در مس��ائل مختلفی مانن��د وضعیت تراز
پرداختها ،بهرهوری تولید ،رش��د نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش
پ��ول ملی باید ای��ن متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مس��تلزم انجام
اصالحات س��اختاری است .اگر دولت بدون انجام این اصالحات ساختاری و
کنترل ناترازیهای موجود رش��د نقدینگی و تورم ،از افزایش نرخ ارز اسمی
جلوگیری کند ،چارهای ندارد جز اینکه ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق
کند .در این ش��رایط ،عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند
و هم��واره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد ،بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر،
ای��ن افزایش را به تعویق میاندازد .اما از آنجا که ایران بهواس��طه تحریمها
در دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت مواجه است ،ذخایر قابلتزریق در
بازار به پایان رس��یده و اهرم بانک مرک��زی برای مقابله با تمایل به افزایش
نرخ از دس��ت م��یرود و نرخ ارز یک جهش که ح��اوی تمامی افزایشهای
معوق قبلی است را تجربه خواهد کرد.
بهواس��طه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول
ملی ،دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارز و هدررفت آن
در شرایط جنگ اقتصادی صرفا افزایش جهشی نرخ ارز را جایگزین افزایش
تدریجی نرخ ارز خواهد کرد.
بیتردید ایجاد یک شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ
ارز ،بیثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامهریزی اقتصادی
انجامش��ده را مختل خواهد کرد .توجیهپذیری بسیاری از سرمایهگذاریها

سیاستگذاری بهینه در بازار ارز
نکته اول و مهم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز
اس��می ،روند نرخ ارز حقیقی موثر باید مبنا باش��د؛ به این معنا که دولت و حاکمیت
باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهد.
نکت��ه دیگر این اس��ت که در سیاس��تگذاری بهینه در بازار ،از آنج��ا که نرخ ارز
مهمترین متغیر موثر بر تراز پرداختها شامل تجارت و مالی ه بینالمللی است ،راهبرد
بازار ارز باید تابعی از سیاس��تها و راهبردهای تجاری و مالیهای کشور باشد .نرخ ارز
حقیقی توسط برخی از کشورها افزایش داده میشود به این دلیل که راهبرد تجاری
و مالی��های آنها افزایش ص��ادرات و تقویت رقابتپذیری محصوالت صادراتی و جذب
سرمایهگذاری خارجی است.
تردیدی نیس��ت که برونگرایی ،توس��عه صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی

مهمترین مش��خصه راهبردهای اقتصادی جمهوری اس�لامی است و بهطور صریح بر
اص�لاح نظام ارزی ب��رای ارتقای رقابتپذیری محصوالت داخلی تاکید ش��ده و رویه
فعلی مواجهه با بازار مغایر با راهبرد اقتصادی کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر این اس��ت که در سیاس��تگذاری بهین��ه در بازار ارز نرخ
ارز اس��می در ایران یک لنگر اس��می بوده و همگرایی باالیی با تورم کوتاهمدت دارد.
اقتضای این موضوع این اس��ت که تغییر راهبرد در بازار ارز و وانهادن راهبرد تثبیت
ن��رخ ارز اس��می ،نیازمند پیشنیازهای��ی و تمهید مقدماتی ایجاد یک لنگر اس��می
جایگزین اس��ت .از آنجا که نوس��انات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیمگیریهای فعاالن
اقتصاد اخالل ایجاد میکند ،الزم است بانک مرکزی نوسانات حول روند نرخ ارز را به
حداقل برساند .در این راستا میتوان ایجاد نهادها و ابزارهای مالی را پیشنهاد کرد.

به نرخ ارز وابس��ته اس��ت و اگر سرمایهگذار بداند نرخ ارز ساالنه مثال حدود
۲۰درصد رش��د خواهد کرد با اطمینان بیشتری تصمیمگیری خواهد کرد.
وق��وع جهشه��ای ارزی بس��یاری از پروژهها را از صرف��ه اقتصادی خواهد
انداخت و مهمتر از آن ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده که این مسئله
یکی از موانع س��رمایهگذاری در اقتصاد ایران تلقی میشود .به همین دلیل
پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز ،ناکامی در تثبیت آن است.
تمرکز دولتها باید بر کاهش نوسانات حول روند نرخ ارز و پیشبینیپذیرتر
کردن فضای اقتصادی کشور برای سرمایهگذاری و تولید داخل باشد.
همانطور که توضیح داده شد ،راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این
بازار در ش��رایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول
ملی مناس��ب نیست ،در عمل به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در
بازار است زیرا متغیرهای بنیادین کاهشدهنده ارزش پول ملی مانند تورم
مهار نشدهاند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از افزایش
آن ،باید ارز عرضه کند تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد.
ب��ه همین دلیل یک��ی از پیامده��ای حتمی چرخش بهس��وی راهبرد
س��رکوب نرخ ارز ،اسراف و اتمام ذخایر ارزی کش��ور در شرایطی است که
کش��ور با یک جنگ اقتصادی تمامعیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به
ذخایر ارزی خود نیازمند اس��ت ،بهویژه اگر این تزریق با سیاست تجاری و
کنترل خروج سرمایه همراه نباشد ،در عمل اسراف در منابع ارزی چند برابر
خواهد ش��د و صیانت از ذخایر ارزی کش��ور بهعنوان یک راهبرد میانمدت
و بلندمدت زیر میرود.
صیانت از ذخایر ارزی کش��ور باید برای تمامی دولتها و مس��تقل از هر
دیدگاه سیاس��ی بهعنوان خط قرمز باشد زیرا یکی از مهمترین عوامل موثر
بر قدرت اقتصادی و سیاس��ی اس��ت و افزایش ذخایر ارزی کشور ،عالمتی
است که قدرت چانهزنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر
ارزی کشور نیز یک عالمت بسیار مهم از شکنندگی و آسیبپذیری اقتصاد
است که به طرف مقابل داده میشود و کشور در موضع ضعف قرار میگیرد.

سخن پایانی
در اینکه تعیین نرخ ارز ،یک مسئله حیاتی در اقتصاد ایران است
ش��کی نیس��ت .اما در مقابل ،شکی در این هم نیس��ت که اجرای
سیاستهای تعدیل ساختاری و تن دادن به قواعد کر و کور بازار هم
برای کشور عواقبی چون شکست نداشته است .اقتصاددانان هوادار
بازار و بازارگرا ،همیش��ه تاکید داشتهاند کاهش ارزش پول ملی هم
از میزان کسری بودجه خواهد کاست و هم به سود صادرات خواهد
ب��ود .اما تجربه اجرای این سیاس��ت در  ۳دوره زمانی مختلف نه از
بهبود صادرات غیرنفتی خبر میدهد و نه از کاهش کسری بودجه.
از قضا برعکس در هر دو هدف جز شکس��ت نصیب کش��ور نش��ده
اس��ت .اگر به قول لیبرالها ،کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی

به بهبود صادرات منجر میش��ود چرا در س��ال  ۷۴و  ۷۵یا ابتدای
ش قیمتها که از س��ال  ۹۷آغاز
ده��ه  ۹۰یا همین دوره اخیر جه 
شده بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور مشاهده نمیشود .واقعیت
این اس��ت که صیانت از منابع ارزی کش��ور بدون صیانت از ارزش
پول ملی ،سیاس��تی ناقص خواهد بود .در ش��رایطی که یک کشور
درگیر بیثباتیهایی است که گاه جنگ در عرصههای دیگر نامیده
میش��ود ،رها کردن تعیین نرخ ارز به بازار ،مانند خلع سالح مردم
و توده فرودستان در مقابل بازار است .با این حال ،از آنجا که هدف
روزنامه
 اشاعه نظرات و انتقادات کارشناسی است ،این نگاه،
با وجود شکستهای پیدرپی ،به تحلیل گذاشته شده است.

