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  مقدمه -

گذاران اقتصادي در کشورهاي مختلف بوده و بدیهی هاي اصلی سیاستمدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغههاي مربوط به مسئله انتخاب نظام

حتی  واست که کشور جمهوري اسالمی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه براي اقتصاد مهم است 

هاي اي موارد نیز ممکن است سیاستیافته مور توجه رقباي تجاري آنها قرار گرفته و در پارهي کشورهاي توسعههاي ارزدر برخی از موارد سیاست

صاد قتداخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهاي قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاري آن بر عملکرد ا

  شود.مربوط می

ولی و هاي پگذاري کالن کشور قرار داشته و در کنار سیاستهاي سیاستمسئله تعیین رژیم مناسب براي نرخ ارز در ردیف اولویتبه هر حال 

گیري تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جاي بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیري که در نظام تصمیممالی دولت می

هاي رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کاال و خدمات، بازار دهی به فعاالن اقتصادي را بر عهده دارد (همانند سایر قیمتنقش عالمتاقتصادي 

  گذاري و مصرف نیز تاثیرگذار است.پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه

هاي مالی، پولی و ارزي مناسب و اي از سیاستل تورم مستلزم اجراي مجموعهدستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاري، رشد اقتصادي و کنتر

هاي مناسب ارزي مخصوصاً در کشورهاي در حال توسعه از در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجراي سیاست

گردد. در هاي مختلف اقتصادي میي آن باعث بروز نوسانات در بخشهااهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل

 بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل

نهایت  کند که درم تعادل عالئم نادرستی را در اقتصاد ایجاد میگردد. این عدبلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می

  به عدم ثبات اقتصادي خواهد انجامید.

مت کنند و یا به سکشورهاي مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می

هاي متمادي از نظام چند نرخی تبعیت کرده است جمهوري اسالمی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز براي سالشوند. در نظام چند نرخی متمایل می

هاي دیگر سازي نرخ ارز که در انتهاي این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سالدر زمینه یکسان 80جز تجربه دهه و در واقع به

رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و روبه هاي چندگانه ارزاقتصاد ایران با نرخ

تنها هحاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی ن

ر برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران به حقیقت نپیوسته است بلکه د

هاي جدي نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستاي ارزي را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب

تامین نیازهاي وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهاي ارزیانجامیده و در چنین تقویت ارزش پول ملی و همچنین 

یدي اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولوکار با رقابت نابرابري مواجه شدهشرایطی است که فعاالن اقتصادي با وجود فضاي نامساعد کسب

  اقتصاد ملی است. 

ار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج در کن

هاي مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به ساالري گسترده براي نظارت بر اجراي سیاستخواري و افزایش دیوانفساد اقتصادي، رانت

سیاست یکسان سازي نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف سمت اجراي 

ه جتعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتی

  گذاري فوق اجتناب نمود.شکست در سیاست
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  هاي ارزي و عملکرد اقتصادينرخ ارز، سیاست -2

روند که ضمن برخورداري از ترین متغیرهایی به شمار میهاي ارزي در بعد اقتصاد کالن از جمله مهمبدون شک تعیین نرخ ارز و اعمال سیاست

هند. دهاي تورم، اشتغال و تولید ملی را دستخوش تغییر و تحول قرار میشاخصدهی به تجارت خارجی و تراز بازرگانی، کننده در شکلنقش تعیین

هاي متمادي به منابع حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است، بیش اهمیت این امر براي کشورهاي در حال توسعه و مخصوصاً ایران که براي سال

هاي توسعه اقتصادي را ناکام بگذارد و گاهی مواقع به تواند سیاستهنیه ارزي میگذاري باز سایر کشورها خواهد بود. هر گونه انحراف در سیاست

کانال  توانند از چندینهاي تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر کاهش یا افزایش نرخ واقعی ارز میگذاري بینجامد. سیستمهاي سرمایهاز بین رفتن فرصت

این زمینه باید به سه حوزه عمده تجارت خارجی (تراز بازرگانی)، تولید و تورم اشاره نمود که  عملکرد اقتصادي یک کشور تحت تاثیر قرار دهند. در

  رو خواهد نمود. ها به طور مستقیم عملکرد اقتصادي را با فرازو نشیب روبهنرخ ارز از طریق آن

  تجارت خارجی -1-2

ند. او مخصوصاً گسترش صادرات به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي یاد کردهالملل، برخی از محققان از رشد تجارت خارجی در ادبیات اقتصاد بین

بسیاري از کشورهاي  1980و  1970هاي پذیرد. در دهههاي پولی، مالی و ارزي تاثیر میاي از سیاستتوسعه و بهبود صادرات به نحو قابل مالحظه

به کردند. به طوري که اجراي سیاست جایگزینی واردات را به کناري نهاده و اي خود تجرهاي توسعهدر حال توسعه چرخش بزرگی را در سیاست

 سیاست تشویق صادرات را در پیش گرفتند. یکی از ابزارهاي مشوق صادراتی در این زمینه استفاده از استراتژي کاهش ارز پول ملی است. تنزل

پذیري محصوالت داخلی زایش صادرات و سپس به منظور تقویت قدرت رقابتارزش پول ملی در برابر سایر ارزهاي خارجی در درجه اول با هدف اف

یري پذگیرد. تاثیر اولیه کاهش ارزش پول، افزایش قیمت واردات و همچنین تقویت قدرت رقابتدر برابر واردات کاالها از سایر کشورها صورت می

یابد که این امر تاثیر زیادي بر افزایش ر حسب پول داخلی افزایش میصادرات در بازارهاي هدف است. در چنین حالتی ارزش عواید صادراتی ب

  هاي صادراتی و در نتیجه بهبود اشتغال و تولید ملی خواهد داشت.انگیزه

دهد که اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول داخلی (افزایش نرخ واقعی ارز) به منظور کاهش کسري مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می

ري، پذیتوان از سیاست ارزي به عنوان یک راهکار اصلی و عمده جهت رسیدن به اهداف افزایش رقابتبخش خواهد بود. بنابراین میي نتیجهتجار

بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و هاي خارجی بهره برد. گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت

انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاري منجر خواهد شد. گسترش سریع ردات، به بهبود تراز تجاري کشور میکاهش وا

اري جواردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاري (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاري از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز ت

  است.کشور 

  تولید و اشتغال -2-2

هاي مختلفی میزان تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار تواند از کانالتعیین نرخ واقعی ارز به صورتی که از مقدار بهینه آن انحراف داشته باشد می

اي هبالاستفاده ماندن بسیاري از ظرفیتکننده واردات باشد و در نهایت به تواند به عنوان یک عامل تشویقدهد. کاهش نرخ واقعی ارز در بلندمدت می

تواند از طریق افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی تولیدي منجر شده و میزان اشتغال را کاهش دهد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز می

در مورد تاثیرات تقلیل ارزش پول ملی بر  هاي وارداتی (به سبب افزایش قیمت واردات)، به افزایش تولید منجر گردد.و همچنین کاهش انگیزه

شود صادرات از اند. به این صورت که کاهش ارزش پول سبب میتولید در کشورهاي در حال توسعه، مطالعات مختلف از این بحث جانبداري کرده

 ش تولید منجر گردد. عالوه بر این در چنینپذیري بیشتري برخوردار شده و این امر به نوبه خود و از طریق تاثیرات تکاثري به افزایقدرت رقابت

دهد. مجموعه این عوامل به افزایش تر شدن واردات و در نهایت جایگزینی کاالهاي داخلی به جاي واردات نیز تولید را افزایش میشرایطی، گران

  تقاضا براي تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید.
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  تورم -3-2

گیرد تاثیري است که این سیاست بر تورم ناشی از افزایش تداللی که هموار از سوي منتقدان سیاست تنزیل ارزش پول ملی مورد استناد قرار میاس 

فتن ر رقیمت کاالهاي وارداتی دارد. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم از طریق باال رفتن قیمت کاالهاي مصرفی و به طور غیرمستقیم از طریق باالت

اي موجبات بروز تورم را فراهم خواهد نمود. در عین حال تمایل به تثبیت نرخ ارز و حفظ این نرخ در یک سطح اي و سرمایهقیمت کاالهاي واسطه

 ،اسمی معین در بلندمدت ممکن است به کاهش نرخ واقعی ارز منجر گردد. البته واضح و مبرهن است که کاهش نرخ واقعی ارز در شرایط تورمی

ید براي اشدیدتر خواهد بود. گاهی مواقع استفاده از ابزار کنترل نرخ ارز در سطح معین به عنوان ابزار مهار تورم جلوه کرده است. چنین وضعیتی ش

 ن در حکمداشتن نرخ واقعی آهاست که استفاده از ابزار نرخ ارز و پایین نگهتري داشته باشد. در ایران سالکشوري مانند ایران مصداق عینی

  هاي ناصحیح پولی و مالی و رشد بعضاً نامتعارف نقدینگی عمل کرده است. هاي جبرانی براي مهار تورم ناشی از اجراي سیاستسیاست

ه باز طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم داخلی، بستگی زیادي به ماهیت واردات و میزان وابستگی تولید ملی 

هاي واردات و تولید سازي نرخ ارز و تنزل ارزش پول ملی از طریق افزایش هزینهاي دارد. عموماً سیاست یکساناي و سرمایهواردات کاالهاي واسطه

ترل تورم گذار باید براي کنهاي مکملی دارد که سیاستبه افزایش تورم وارداتی منجر خواهد شد که البته دامنه تاثیرگذاري آن بستگی به سیاست

رخ ارز سازي نها پایدار نیستند و عمر آنها حداکثر براي دوره اجراي سیاست یکسانگونه تروماتخاذ نماید. ضمن اینکه نباید از خاطر برد که این

 خواهد بود.

  سازي نرخ ارز مهم است؟چرا یکسان -3

ترین دالیل آن استفاده ابزاري از کنند دالیل مختلفی دارد که عمدهیاینکه چرا برخی از کشورها از جمله ایران از نظام چند نرخی ارز پیروي م

ست. قیمت اهاي ناکارآمد مالی و پولی از جمله مقابله با تورم فزاینده داخلی از طریق واردات ارزاناین مسئله براي پوشش نتایج منفی سیاست

دهی ی، دالئل دیگري از جمله حمایت از صنایع داخلی و توزیع درآمد و جهتهاي داخلی و خارجها شوكعالوه بر الزامات خاص اقتصادي در زمان«

دهد که شوند. مطالعات تجربی نشان میهاي ارزي چند نرخی میهاي اقتصادي خاص زمینه اعمال سیاستاي از فعالیتامکانات به سوي مجموعه

طور مستقیم و هاي ارزي بهآن آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت ماه بوده و طوالنی شدن 9تا  6تأثیرپذیري سیاست ارزي چند نرخی بین 

سپاري صادرات براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. تجربه کشورهاي مختلف نیز بیانگر این است که بندي واردات و پیمانغیرمستقیم و سهمیه

مورد استفاده قرار نگرفته است. بلکه به صورت مقطعی و به منظور رفع  هاي ارز چندگانه در هیچ کشوري به عنوان یک نظام کارآمد و پایدارنرخ

  ».1ها و در شرایط حاد تورمی به کارگرفته شده استعدم تعادل در تراز پرداخت

ها در بازارهاي مختلف هاي تاریخی اقتصاد چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی نشان داده است که هر گاه قیمتبه عبارت دیگر تجربه

هاي تر از نرخ تعادلی خود تثبیت شوند زمینهها در سطحی پایینهاي مختلف، قیمتاز مسیر خود منحرف شده و یا به عبارت دیگر با اعمال سیاست

 هیجاد رانت، فساد، عدم کارایی و در نهایت تخصیص غیربهینه منابع گسترش خواهد یافت. این موضوع به درستی در بازار ارز ایران مشاهده شدا

هاي رانتی از یک طرف و کاهش توان تولید داخلی از اي که هر گاه نظام چند نرخی بر اقتصاد حاکم بوده است، استفاده از فرصتاست به گونه

سازي نرخ ارز براي اقتصاد ایران اند. بنابراین اصل یکسانرو کردههاي جدي روبهف دیگر (به واسطه افزایش واردات)، اقتصاد کشور را با چالشطر

رابطه  یهاي فساد امیدوار بود. افزایش تدریجتوان به افزایش کارآمدي اقتصادي و حذف زمینهناپذیر است و با اجراي این سیاست میاصلی اجتناب

 مبادله (نسبت شاخص قیمت کاالهاي صادراتی به شاخص قیمت کاالها وارداتی) در سنوات گذشته که با افزایش قیمت کاالهاي صادراتی در نتیجه

رویه زایش بیبا پدیده اف 90هاي منتهی به دهه هاي تورمی فزاینده و تثبیت نرخ ارز به نفع واردات پدید آمده، باعث شده است که در سالبروز نرخ

  رو شویم. روبهواردات و در نتیجه تحلیل توان تولید داخلی 

شود که در نتیجه آن ذخایر ملی ارز براي واردات کاالهاي جویی میهایی براي رانتهاي چندگانه ارز باعث ایجاد فرصتاز طرف دیگر وجود نرخ

شود. شاهد این مدعا خبرهایی است رسمی و نرخ ارز بازار آزاد براي سودجویی می هاي قیمتی بین نرخ ارزخارج از اولویت و یا استفاده از شکاف

                                                           
  .1394هاي پولی و ارزي، و پنجمین همایش سیاست سازي نرخ ارز. بیستمجرد، محمد جعفر. یکسان -1
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دهد که در ایران به که در مورد واردات خودروهاي لوکس با ارز دولتی منتشر شده است. مرور نوسانات نرخ ارز طی چند دهه گذشته نشان می

هاي چندگانه ارز و سیاست تثبیت نرخ ارز)موضوع شته است (اعمال نرخهاي متفاوتی که در زمینه تعیین نرخ ارز وجود داواسطه سیاست

به درستی به اجرا درنیامده است. سیاست تثبیت نرخ ارز و عدم تضعیف ارزش پولی ملی به تناسب  80سازي نرخ ارز جز در نیمه اول دهه یکسان

هاي زیادي را بر اقتصاد تحمیل نمود.  ثباتیها و بیالمللی بحرانهاي بینو با تشدید تحریم 80هاي تورم داخلی و خارجی در واخر دهه اختالف نرخ

اي متناسب با شرایط بازار آزاد و البته هاي چندگانه ارز و تعیین نرخ ارز در محدودهسازي نرخ ارز را به معنی حذف نرخبه هر حال اگر یکسان

هاي معدودي در این مین رفاه عمومی بدانیم آنگاه درخواهیم یافت که تنها در سالکننده اهداف اقتصاد کالن یعنی و رشد اقتصادي و تاتامین

  مسیر گام برداشته شده است.

گیري سازي نرخ ارز و در نتیجه افزایش شفافیت در اقتصاد، همانا کمک به ایجاد فضایی روشن براي تصمیمیکی از اثرات جانبی سیاست یکسان

اً انداز تقریبگذار خارجی چشمباشد. بدیهی است در شرایطی که سرمایهگذاري ایران میرود به بازارهاي سرمایهگذاران خارجی در خصوص وسرمایه

گذاري مایهربا ثباتی از نرخ ارز داشته باشد و خود را در برابر خطر نوسانات شدید نرخ ارز محفوظ بداند آنگاه با اطمینان خاطر بیشتري تصمیم به س

توانند براي گذاران داخلی هم صادق است و در صورت حاکم بود چنین فضایی، فعاالن اقتصادي میاستداللی براي سرمایه خواهد نمود. چنین

  آالت خارجی در نتیجه نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز در امان باشند.هاي تهیه ماشینریزي کرده و از افزایش ناگهانی هزینهتولید در بلندمدت برنامه

توان انتظار تحقق آن را داشت موضوع کمک به رشد صادرات است. تعیین نرخ سازي نرخ ارز میکه با اجراي سیاست یکسانموضوع دیگري 

اي که انگیزه رشد تولید ملی را افزایش دهد باعث افزایش افزایش صادرات شده و از طرف دیگر با ارز بر مبناي مکانیسم بازار آزاد و در محدوده

تحریک تولید داخلی را فراهم خواهد نمود. به عبارت دیگر نتیجه کلی این سیاست بهبود رابطه مبادله به نفع افزایش تولید  کاهش واردات زمینه

  باشد که در شرایط فعلی و براي خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است.داخلی و افزایش اشتغال می

  خارجی در ایرانهاي ارزي، نرخ واقعی ارز و تاثیر آن بر تجارت سیاست -4

  سیاست ارزي و عملکرد تجارت خارجی -1-4

هاي گذشته یک نظرگاه اصلی که همیشه در بین سیاستگذارن اقتصادي ایران حاکم بوده این است که کاهش ارزش پول ملی به در طول سال

نرخ  رغم حاکمیت نظامهاي گذشته علیسال شده است. سیاست تثبیت نرخ ارز درالمللی قلمداد میمعناي تضعیف قدرت اقتصادي در عرصه بین

ر تتر شدن کاالهاي وارداتی در مقایسه با کاالهاي تولید شده داخلی و گرانشناور مدیریت شده با هر دلیلی که اتخاذ شده باشد در نهایت به ارزان

بستگی هر چه بیشتر اقتصاد داخلی به صادرات هاي متمادي به واشدن نسبی کاالهاي صادراتی انجامیده است. پیامد چنین سیاستی براي سال

فته رتر شدن تراز تجاري منفی به نفع رقباي خارجی شده است. در گذر زمان و با اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز رفتهنفت خام و همچنین بزرگ

  اند.و به مرز تعطیلی کشانده شده دست داده پذیري خود را ازشمار بیشتري از تولیدات داخلی در برابر واردات کاالهاي مشابه قدرت رقابت

  )94-1386): وضعت تجارت خارجی کاالیی در ایران (1جدول (

  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  سال

  51،992  62،360  62،649  68،670  72،003  66،082  60،321  61،131  50،186  واردات کاال (میلیون دالر)

  13،162  14،670  18،369  22،596  26،656  29،213  28،369  31،119  31،028  (میلیون دالر)صادرات غیرنفتی 

  -38،830  -47،690  -44،280  -46،074  -45،347  -36،869  -31،952  -30،012  -19،158  تراز بازرگانی (بدون نفت و گاز)

  95/2  25/3  4/2  2  7/1  26/1  13/1  96/0  62/0  نسبت تراز بازرگانی به صادرات کاالها

  )www.cbi.irماخذ: نماگرهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (

 سازي نرخهمان طوري که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است در اواخر دهه هشتاد به دنبال سیاست تثبیت نرخ ارز (برخالف سیاست یکسان

رویه واردات کاالهاي از طرف دیگر، تمایل براي افزایش واردات بیشتر شده و در واقع اقتصاد با سیل بیارز) از یک طرف و افزایش تورم داخلی 

پذیري فعاالن اقتصادي در برابر رقباي خارجی را رو بوده است. این در حالی است که قیمت پایین دالر در این مقطع قدرت رقابتخارجی روبه
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نیز در این مقطع با رشد خوبی مواجه بوده است اما نباید فراموش کرد که عمده افزایش صادرات در این  کاهش داده بود. هرچند صادرات کاالیی

گردد که سهم قابل توجهی در رشد صادرات غیرنفتی داشته است. به عنوان مثال ارزش مقطع به افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی برمی

مندي صنایع پتروشیمی از افزایش یافت. بهره 1390میلیارد دالر در سال  15به  1389در سال  میلیارد دالر 5/9صادرات محصوالت پتروشیمی از 

  قیمت زمینه الزم را براي افزایش صادرات این صنایع فراهم آورده بود.منابع انرژي ارزان

المللی زمینه کاهش هاي شدید بینتحریمو افزایش قیمت کاالهاي وارداتی و همچنین  1392و  1391هاي با وقوع نوسانات شدید ارزي در سال

میلیارد دالر کاهش یافته است. اگر چه  16به میزان  1391نسبت به پایان سال  1394واردات فراهم شد به طوري که حجم واردات در پایان سال 

تشدید واردات کاسته است. از سوي دیگر اثر توان به موضوع واقعی شدن نرخ ارز نسبت داد اما افزایش نرخ ارز حداقل از ها را نمیهمه این کاهش

 هايرغم کاهش شدید قیمتتوان در افزایش صادرات مالحظه کرد که علیمثبت دیگر واقعی شدن نرخ ارز و همچنین ثبات حاکم بر بازار را می

  جهانی کاالها (فلزات پایه و محصوالت پتروشیمی) همچنان رو به افزایش بوده است. 

نرخ ارز مرجع و سپس ایجاد مرکز مبادالت زمینه براي افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی فراهم شد و در شرایط فعلی نیز اختالف  به دنبال افزایش

توان گفت که حرکت به سمت اجراي سیاست اي و نرخ ارز بازار تا حد قابل قبولی کاهش یافته است. بنابراین به درستی میبین نرخ ارز مبادله

  ها قبل آغاز شده است اما گام نهایی و اعالم رسمی آن نیازمند فراهم شدن الزاماتی است که در ادامه خواهد آمد.از مدت سازي شایدیکسان

  نرخ واقعی ارز -2-4

هاي گذشته و به واسطه سیاست غیرمعمول ارزي به وجود آمده است موضوع کاهش نرخ واقعی ارز است. یک مسئله قابل توجهی که در طول سال

هاي تتري از وقعیگر وضعیت روشنتواند نمایانهاي داخلی تعدیل شده است میهاي جهانی به قیمتواقعی ارز به علت اینکه با نسبت قیمت نرخ

 هاي مالی دولت و مداخالت بانکاقتصادي ایران در برابر اقتصاد جهانی باشد. نرخ واقعی ارز برخالف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت تاثیر سیاست

اي هتري از وضعیت اقتصاد ایران در برابر اقتصاد جهانی خواهد بود. نرخکننده انحصاري ارز در بازار است، نماینده مناسبمرکزي به عنوان عرضه

تاثر ر مشوند از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی و همچنین عرضه ارز توسط صادرکنندگان کاالهاي غیرنفتی کمتارز که در بازار آزاد ارز تعیین می

ها به علت وابستگی به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مرکزي هستند. البته پرواضح است که این سیاستهاي بانکاند و بیشتر تابع سیاستشده

  ثباتی این درآمدها از دوام و استحکام چندانی برخودار نخواهند بود. نفت و همچنین بی

سازي نرخ ارز، نرخ واقعی ارز در و به دنبال اجراي سیاست یکسان 80داده شده است در طول دهه ) نشان 1همان طوري که در نمودار شماره (

هاي تورمی افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه فاصله گرفتن تورم محدوده ثابتی در نوسان بوده است اما از اواخر این دهه و به دنبال اعمال سیاست

به واسطه  1392تا  1390هاي به کاهش گذاشته و از نرخ رایج بازار فاصله گرفت. سپس در طول سال داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز رو

. اما همان طوري که در نمودار افزایش نرخ ارز این روند متوقف و نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلندمدت خود نزدیک شده است

تر خارجی نسبت به تورم داخلی، هاي جهانی و در نتیجه تورم پایینبه واسطه کاهش سطح قیمت قابل مشاهده است در طول دو سال گذشته نیز

دو برابر افزایش افزایش  1390نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. بر مبناي نمودار ذیل اگرچه نرخ اسمی ارز در حال حاضر نسبت به پایان سال 

باشد. رشد کرده است و این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز براي افزایش بیشتر از سطوح فعلی می درصد 50یافته است اما نرخ واقعی ارز تنها 

هاي فزاینده داخلی است و بنابراین براي پرهیز از نوسانات رو به باالي نرخ ارز در صورت اجراي سیاست علت عمده کاهش نرخ ارز واقعی، تورم

  بر سیاست کنترل نرخ تورم و رعایت انضباط مالی دولت تاکید نمود. سازي نرخ ارز، باید بیش از پیشیکسان
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  هاي تولیدسازي نرخ ارز بر افزایش هزینهبررسی تاثیر یکسان -3-4

ز اي را یکی ااي و سرمایهبسیاري از منتقدان سیاست کاهش ارزش پول ملی همواره وابستگی اقتصاد ایران به حجم باالي واردات کاالهاي واسطه

اند. با این استدالل که افزایش نرخ ارز و یا تضعیف ارزش پول وانع اصلی فراروي اثرگذاري سیاست تنزیل ارزش پول بر افزایش صادرات ذکر کردهم

ه ه دامنگیرند انجامیده و از این رهگذر باي که در جریان تولید داخلی مورد استفاده قرار میاي و سرمایهملی به افزایش قیمت کاالهاي و اسطه

کنندگان خواهند بود. بنابر آمار رسمی گمرك تورم داخلی خواهد افزود که در نهایت بازندگان اصلی این سیاست هم صادرکنندگان و هم مصرف

درصد) و  70اي (درصد از کاالهاي وارداتی را کاالهاي واسطه 86به طور متوسط  1394تا  1392هاي جمهوري اسالمی ایران در فاصله سال

  هاي گذشته نیز صادق بوده است. اند که البته این موضوع براي سالدادهدرصد) تشکیل می 16اي (رمایهس

  اي)اي و سرمایه): ترکیب کاالهاي وارداتی ایران بر حسب نوع آن (مصرفی، واسطه2جدول (

  نوع کاال

  (ارزشبر حسب میلیون دالر)

  1392  1393  1394  1395پنج ماهه 

  درصد  ارزش  درصد  ارزش  درصد  ارزش  درصد  ارزش

  8/14  7،142  18  9،173  5/18  7،388  8/20  3،311  ايکاالهاي سرمایه

  9/69  33،651  68  34،854  9/67  27،077  7/62  9،952  ايکاالهاي واسطه

  3/15  7،368  14  6،970  6/13  5،405  5/16  2،613  کاالهاي مصرفی

  100  48،161  100  50،997  100  39،870  100  15،876  جمع

  ).94-1392هاي ساالنه عملکرد تجارت خارجی کشور (ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران، گزارش      

شود اما در بلندمدت اثرات مدت باعث بهبود تراز بازرگانی میشود افزایش نرخ ارز اگر چه در کوتاهدرست بر همین اساس است که استدالل می

چنین افزایش رابطه مبادله از بین خواهد رفت. در اینجا ذکر این واقعیت ضروري است که به صرف مثبت آن به واسطه بروز شرایط تورمی و هم

تفاوت بود. واردات کاالها از هر نوعی که باشد در صورت توان نسبت به واردات آن بیاي نمیبندي یک کاالي خاص در گروه کاالهاي واسطهدسته

  گذاري در کشور خواهد انجامید. به کاهش اشتغال، ارزش افزوده و سرمایه داشتن محصول رقیب و مشابه داخلی در نهایت

اي بودن آن مشخص شده اي یا سرمایهواسطه اي محدود و تصادفی از کاالهاي وارداتی آورده شده و تفکیک ماهیت مصرفی،در جدول زیر نمونه

اي دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کاالها در افزایش تولید اي و سرمایهدهد که صرف باال بودن سهم کاالهاي واسطهاست. این جدول نشان می
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گذاري و ها موجبات کاهش تولید و سرمایهها براي تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنداخلی و ضرورت واردات آن

  ه است.هاي تولیدي را فراهم نمودخروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت

  ): تفکیک ارزشی چند نمونه از کاالهاي وارداتی بر حسب نوع و ماهیت کاال3جدول (

  سهم مصرفی  ايسهم واسطه  ايسهم سرمایه  نام کاال  کد تعرفه

  %10  %90  %0  آردگندمیاآردمخلوطگندم  11010000

  %0  %100  %0  بامبو  14011000

  %0  %100  %0  روغن زیتون بکر  15091000

  %0  %100  %0  باروت  36010000

  %0  %100  %0  گندزداهابه صورتمحصوآلماده  38084010

  %50  %0  %50  المعارفحتیبه صورتجزءجزءفرهنگلغاتودائره  49019100

  %01  %100  %0  پارچهسادهتاروپودیبانخرنگارنگ  55133100

  %0  %100  %0  نزنمفتول از فوال زنگ  72230000

  %10  %0  %90  اره دستی  82021000

  %0  %100  %0  اجزاءوقطعاتشیرآالتچدنیوفوالدي  84819030

  %0  %20  %80  شارژر باطري  85044020

  %30  %0  %70  دوربینعکاسی  90065200

  ماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

بندي اي دستهکاالهاي سرمایهها در گروه شود در مورد بعضی از کاالهاي وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آنهمان طوري که مالحظه می

ننده کتواند اندکی گمراهاي به منظور دفاع از سیاست عدم تغییر نرخ ارز میاي و سرمایهشده است. لذا مبناي قضاوت قرار دادن سهم کاالهاي واسطه

ن کاالها بیانگر این است که عمده این بندي ایآمده است. بررسی دسته 1394باشد. در جدول زیر فهرست ده قلم عمده کاالهاي وارداتی در سال 

گیرند در حالی که برخالف تصور و برخالف ذهنیتی که در خصوص اي جاي میکاالها بنا بر تعاریف رایج در گمرك ج.ا.ا. در زمره کاالهاي واسطه

  رند.گیجز ردیف دوم) مورد استفاده قرار نمیههاي تولید صنایع و جهت تولید کاالهاي صنعتی (باي وجود دارد این کاالها در پروسهکاالهاي واسطه

  1394):  فهرست ده قلم عمده کاالهاي وارداتی در سال 4جدول (

  
  .1394ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور، 
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د در شونبندي میاي دستهدر زمره کاالهاي واسطهاگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاري از کاالهایی که 

هاي نادرست اقتصادي گذشته صورت پذیرفته است توجیه اقتصادي خود را واقع مصرفی هستند اما به دلیل واردات روزافزونی که به مدد سیاست

ندگان پذیري تولیدکناز تولید داخلی قدرت رقابت تواند ضمن حمایتسازي نرخ ارز میاند. لذا در چنین شرایطی اجراي سیاست یکساناز دست داده

ا هاي موجود رهاي صادراتی را ارتقاء بخشیده و از طریق افزایش قیمت کاالهاي وارداتی زمینه استفاده حداکثري از سرمایهرا افزایش داده، انگیزه

  فراهم نماید.

شناور «بینی شده است که با استفاده از نظام ارزي پیش 81بند (ج) ماده در  البته با توجه به اهمیت این موضوع بود که در قانون برنامه پنجم و

پذیري در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن ، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت»مدیریت شده

ز این هاي ارزي این بند در قانون برنامه پنجم و در ذیل مواد مربوط به سیاستاز جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین گردد. تصویب ا

  تر کردن محصوالت داخلی و تعدیل نرخ واقعی ارز را فراهم کند.قابلیت برخوردار است که زمینه رقابتی

  سازي نرخ ارزالزامات یکسان -5

گیرند و در ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز حاکم بوده که در آن میهاي ارزي عموماً در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور جاي رژیم

مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی در کنترل عرضه و تقاضاي بازار و در نتیجه هدایت نرخ ارز به سمت سطوح مورد نظر را 

گردد، سیاست مذکور به برمی 1372ه است. در اولین تجربه که به سال سازي نرخ در اقتصاد ایران در دو مرحله تجربه شددارند.سیاست یکسان

 و از علت تالطمات اقتصادي به وجود آمده بیش از چند ماه دوام نیاورد و نظام ارزي مجدداً به نظام چندنرخی ارز بازگشت. به دنبال این تجربه

سازي نرخ ارز زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسانجارت و مقرراتهاي ارزي و تجاري کشور با هدف تسهیل ت، اصالح سیاست70اواخر دهه 

با موفقیت اجرا و نظام  1381سازي نرخ ارز در سال هاي قبل، براي دومین بار سیاست یکسانهاي مناسب در سالآغاز شد و به دنبال بسترسازي

اي توسط دولت، سیاست به علت عدم رعایت انضباط مالی و بودجهاعالم گردید. اما این سیاست به تدریج و » شناور مدیریت شده«ارزي کشور 

هاي گذار پولی و ارزي در اقتصاد کشور و در نهایت تشدید تحریماثر شدن نقش بانک مرکزي به عنوان سیاستتثبیت و تقویت غیرواقعی نرخ ارز، کم

  رزي، نظام ارزي کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.المللی عمالً از مسیر اصلی خود منحرف و پس از بروز نوسانات شدید ابین

  هاي قبلی اجراي این سیاستسازي نرخ ارز در تجربه): دالیل موفقیت و شکست یکسان5جدول (

  1372سازي نرخ ارز در سال دالیل شکست یکسان  1381سازي نرخ ارز در سال دالیل موفقیت یکسان  ردیف

  سیاست مالی انبساطی  کاهش تورماتخاذ سیاست پولی انقباضی و   1

2  
اي تحت عنوان انضباط مالی و کاهش کسري بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه

  ايالتفاوت نرخ ارز کاالهاي یارانهمابه

هاي هاي اقتصادي در بخشعدم هماهنگی الزم در اعمال سیاست

  گوناگون

  سازياز یکسانها قبل کسري تراز پرداخت  هافقدان کسري تراز پرداخت  3

  هاي اقتصاديعدم توجه به ترتیب و توالی سیاست  سازي مقررات ارزيایجاد بسترهاي قانونی الزم از جمله ساده  4

  هاي خارجی و اصالح مدیریت آنکاهش بدهی  5
فقدان بستر و شرایط کالن اقتصادي مناسب براي اجراي سیاست 

  سازي نرخ ارزیکسان

  هبود مدیریت آنانباشت ذخایر ارزي و ب  6
بینی نحوه مقابله با بروز کاهش شدید درآمدهاي نفتی و عدم پیش

  هاي قیمتی منفی در بازار نفتاحتمالی شوك

7  

مدت التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزي کوتاهایجاد حساب ذخیره ارزي، تامین ریالی مابه

هاي داراییسررسید شده از محل این حساب و خنثی کردن آثار انبساطی افزایش 

  هاي دولت به بانک مرکزي ج.ا.ا.خارجی بانک مرکزي با کاهش مشابه در بدهی

  کافی نبودن ذخایر ارزي

  هاي تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودندبدهی  جابجایی تدریجی اقالم وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد  8

  عدم وجود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده  اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز  9

10  
کمیته -1گانه شامل هاي ششایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته

هاي کمیته نظارت و تدوین دستورالعمل-3کمیته تدوین مقررات ارزي، -2راهبردي،
-  
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-5اخت، هاي حسابداري و پردکمیته نظارت و تدوین دستورالعمل-4حسابداري، 

  کمیته تدارکات و تجهیزات -6کمیته آموزش و 

  .1394هاي پولی و ارزي، سازي نرخ ارز، بیست و پنجمین همایش سیاستماخذ: محمد جعفر مجرد، یکسان

ا ت سازي نرخ ارز، فراهم آوردن الزامات اجراي طرح ضروري استبر مبناي تجربیات گذشته و براي تضمین موفقیت اجراي سیاست یکسان

 هاي خارجی، ثبات اقتصادي، کنترل تورم و تداوم سیاستتجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. دسترسی به منابع کافی ارز، برقراري ارتباط با بانک

واهد داده خهاي پولی، مالی و تجاري و ... از جمله این الزامات است که در ادامه توضیح پولی انقباضی، ایجاد انضباط مالی دولت، سازگاري سیاست

  شد.

  دسترسی به منابع ارزي کافی -1-5

اي براي اقتصاد ایران در پی داشت، موضوع تسهیل فرایند بازگشت دوباره یکی از نتایج بسیار خوب و غیرقابل انکاري که حصول توافق هسته

ات رایران به عرصه تجارت جهانی بوده است. بازگشت دوباره اقتصاد ایران به تجارت خارجی در واقع زمینه دستیابی به منابع ارزي حاصل از صاد

اي ما شاهد افزایش تجارت خارجی و بهبود ال و خدمات را براي جمهوري اسالمی ایران فراهم آورده است. اگر چه بعد از حصول توافق هستهکا

) U-Turnالمللی (در قالب هایی در خصوص استفاده از دالر در تبادالت بینایم اما نباید فراموش کنیم که هنوز محدودیتتراز تجاري کشور بوده

هاي تراز اول جهان برقرار نیست. این امر به معناي عدم دسترسی آزادانه ایران به منابع ارزي راي ایران وجود دارد و ارتباطات کارگزاري با بانکب

ه نتیج سازي نرخ ارز و درتواند به عنوان یک محدودیت قابل توجه در جریان یکساندالري بلوکه شده خود در خارج از کشور است. همین امر می

  باشد.پذیري در تحقق اهداف نهایی این طرح میآسیب

رزي اي اایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیرهجمهوري اسالمی بانک مرکزي  ،به علت برخی مشکالت سیاسی و حقوقیاز طرف دیگر 

گذاري شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام که ذخایر ارزي ایران در آن کشورها سپرده ییخود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها

توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادي در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی

خت کنند و درنتیجه بانک مرکزي دسترسی کامل به ذخایر ارزي خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز استفاده از دالر به سرعت به ایران پردا

  .2سازي جانب احتیاط را رعایت کنددر صورت یکسان

  کنترل نرخ تورم -2-5

جه زش پولی ملی در نتیسازي نرخ ارز در شرایط فعلی، موضوع تاثیري است که کاهش ارهاي اصلی منتقدان سیاست یکسانیکی از نگرانی

هاي ارزي تاثیرپذیر بوده و اي از سیاستسازي نرخ ارز بر تورم دارد. اقتصاد ایران به علت وابستگی به واردات کاالهاي مصرفی و واسطهیکسان

مکن است که اقتصاد در کننده تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین مافزایش نرخ ارز از طریق کانال افزایش تورم وارداتی بر شاخص قیمت مصرف

 ها به تدریج به ثباتسازي نرخ ارز با افزایش احتمالی قیمت مواجه شود اما به طور قطع قیمتیکسانمدت و در مراحل اولیه اجراي سیاستکوتاه

  هاي اقتصادي فراهم خواهد شد.گذاران و تجار و تداوم فعالیتمدت و بلندمدت سرمایهریزي میانگیري و برنامهخواهد رسید و شرایط براي تصمیم

ها و امکان زنی، کاهش تعداد واسطهشرایط پسابرجام، هزینه مبادالت در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانهاز طرف دیگر در 

مبادله در فصول  کاهش هزینه. واردات و صادرات به طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارزي و کاهش هزینه خدمات تجاري کاهش خواهد یافت

هت کرد و از این ج خواهد تقویت تورم نرخ 	بعد، عالوه بر اینکه به عاملی براي رشد اقتصادي تبدیل خواهد شد، تأثیر کاهنده تورم وارداتی را بر

ري از کاالها از دریافت ارز سازي نرخ ارز مؤثر خواهد بود.عالوه بر این در حال حاضر واردات بسیادر تخفیف اثرات تورمی احتمالی ناشی از یکسان

سازي نرخ ارز بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. اما در اي محروم بوده و به این ترتیب زمینه براي کاهش اثرات تورمی سیاست یکسانمبادله

                                                           
  .20/05/1395، 3834، روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره سازي نرخ ارزهاي یکسانچالشمجتهد، احمد.  -2
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 ته دولت در زمینه کنترلهاي انقباضی گذشسازي نرخ ارز متضمن تداوم سیاستهر صورت کنترل اثرات تورمی ناشی از اجراي سیاست یکسان

  تورم است.

  مدیریت کارآمد نوسانات نرخ ارز -3-5

دهی به نرخ ارز بهینه و مناسب هاي ارزي مناسب و تعیین مسیر بهینه براي جهتمسئله مهمی که در اینجا مطرح است همانا اتخاذ سیاست

ه رایج کنندهاي اغلب گمراههاي بهینه ارز تفاوت قائل شد و به جاي نرخرخهاي موقت تعادلی ارز و نبراي اقتصاد است. در این زمینه باید بین نرخ

حفظ  پذیري واي متمرکز شد که با اهداف بلندمدت اقتصادي نظیر رشد پایدار، افزایش قدرت رقابتهاي بهینهدر بازار رسمی و غیررسمی بر نرخ

هاي تعیین نرخ ارز باید همواره به هاي اقتصادي مخصوصاً سیاستخاذ سیاستاشتغال سازگار باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ات

پذیري آن جلوگیري نمود. لذا تعیین یک نرخ مناسب و بهینه براي ارز مستلزم ها توجه کرده و از مقطعی بودن و نوسانقابلیت دوام این سیاست

  و با توجه به اقتضائات بلندمدت اقتصادي تعیین خواهند شد. گذار هاي سیاستی صحیحی است که از جانب سیاستتوجه به اولویت

هاي ارزي ضمن اینکه باید از حالت تبعی بودن (جبران ناکارامدي سایر بنابراین به منظور افزایش رفاه بلندمدت اقتصادي جامعه، سیاست

هاي ل اقتصادي نیز همراه شده تا اهداف سیاستهاي هماهنگ و مکمهاي اقتصاد کالن) خارج شوند، ضروري است که با سایر سیاستسیاست

هم مارزي به نحو مناسبی تحقق یابند. به هر حال شواهد موجود حکایت از موفقیت دولت در زمینه مدیریت کارآمد نوسانات نرخ ارز دارد که این 

  سازي نرخ ارز نیز ادامه یابد.باید در دوران پس از یکسان

  

  انضباط مالی دولت و کاهش کسري بودجه -4-5

 هايباشد که بر حسب بخشسازي نرخ ارز وقوع پدیده تورمی میهمان طوري که گفته شد یکی از اثرات احتمالی اجراي سیاست یکسان

کننده خواهد شد. در چنین شرایطی اردات باعث ایجاد تورم بخشی و در نهایت افزایش شاخص بهاي مصرفمختلف اقتصادي و بسته به ترکیب و

گذار پولی در کنترل نقدینگی و حجم پول از اهمیت برخوردار است دولت نیز باید در رعایت انضباط مالی و کاهش همچنان که نقش نهاد سیاست

یده کسري بودجه و در نتیجه تامین مالی کسري بودجه از طریق افزایش پایه پولی و یا افزایش حداکثري کسري بودجه اهتمام ورزد. بروز پد

هاي مالیاتی در نهایت ممکن است به اثرات تورمی ناشی از اجراي سیاست مذکور دامن زده و در نتیجه هزینه تحمیلی بر اقتصاد را افزایش نرخ

ار سازي نرخ ارز در دستور کهاي مالی، پولی و تجاري سازگار با سیاست یکسانمزمان با سیاستدهد. بنابراین رعایت انضباط مالی دولت باید ه

  قرار گیرد.

اي و بازار در سال پنج ماهه ابتدایی : روند بهاي دالر مبادله 2 نمودار
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  المللیبرقراري روابط کارگزاري و بانکی بین -5-5

ارگزاري وابط کسازي نرخ ارز فراهم آمدن شرایط زیرساختی مناسب در این زمینه است. برقراري ریکی از شرایط موفقیت و تداوم سیاست یکسان

هاي هاي خارجی به منظور نقل و انتقال سریع و آسان منابع ارزي در دسترس از جمله این شرایط است. برقراري روابط کارگزاري با بانکبا بانک

ر بازار ارز تقویت نموده تواند مدیریت عرضه و تقاضاي ارز در بازار داخلی را در مواقع بروز نوسانات دهاي تراز اول جهان میخارجی مخصوصاً بانک

  پذیرتر خواهد شد.در محدوده مورد نظر امکان» نظام ارزي شناور مدیریت شده«و به این ترتیب هدایت نرخ ارز در قالب 

  ایجاد بازار متشکل ارز -6-5

ران و هر بازار دیگري نیز بازیگ سازي نرخ ارز مستلزم دستیابی به ساختار بازار متناسب با آن است تا همانندتردید اجراي سیاست یکسانبی

د ات اساسی مورفعاالن اقتصادي در این بازار به تبادل آزادانه ارز مبادرت ورزند. فراهم کردن بازاري کارا در این زمینه باید به عنوان یکی از الزام

تواند به به خرید و فروش ارز در بازار آزاد می هاگذار قرار گیرد. دستورالعمل اخیر بانک مرکزي ج.ا.ا. در خصوص جواز بانکتوجه نهاد سیاست

ها مجاز خواهند بود بر حسب نیاز و با توجه مدیریت جریان وجوه ارزي و کنترل عنوان گاهی مهم در این زمینه تلقی شود که بر این اساس بانک

اد خود را در این بازار عرضه نمایند. در گام بعدي شاید ریسک خود اقدام به تامین منابع ارزي مورد نیاز خود و مشتریان نموده و منابع ارزي ماز

اندازي بورس ارز بتواند شرط مذکور را بیش از گذشته محقق نماید و به این ترتیب ایجاد چارچوبی براي مبادالت ارزي تا حد زیادي خواهد راه

سازي شوند کاهش دهد و زمینه موفقیت و تداوم سیاست یکسانبازان را که در اغلب مواقع باعث تشدید نوسانات بازار ارز میتوانست نقش سفته

  ها و بازگرداندن آنها به معامالت خرید نیز کمک نماید.تواند به محدود کردن صرافینرخ ارز فراهم کند. این امر همچنین می

  هاي ارزيتجربه دیگر کشورها در اتخاذ سیاست -6

اي خارجی، استراتژي جلوگیري از تقویت غیرواقعی پول ملی در برابر سایر ارزهاي خارجی و در پارهامروزه و در جریان رقابت در عرصه تجارت 

لمللی ایافته در عرصه رقابت بینموارد تضعیت ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات به یکی از ابزارهاي اقتصادي کشورهاي بزرگ و حتی توسعه

ها را نیز فراهم نموده است. از جمله ین سیاست ضمن کمک به توسعه صادرات، زمینه رشد اقتصادي آنتبدیل شده است به نحوي که استفاده از ا

هاي گذشته در زمینه تضعیف پول ملی خود و در نتیجه تالش براي توان به چین اشاره نمود. اقدامات این کشور در طول سالاین کشورها می

 هاي بزرگ اقتصادي جهان تبدیل شدهبرانگیز بین قدرتنقاط جهان به یکی از مباحث چالش گسترش صادرات کاالهاي ساخت این کشور به سایر

لرزه اخیري که در کشور ژاپن به وقوع پیوست، توان به تجربه کشور ژاپن اشاره نمود. به دنبال بحران زمینهاي اخیر دیگر میبود. از جمله تجربه

تر اقتصاد این کشور از خطر کاهش رشد اقتصادي به صورت آگاهانه توسط رفت سریعبرون استراتژي تضعیف ین ژاپن به عنوان راهی براي

هایی از تجربه تضعیف عامدانه پول ملی در کشورهاي مختلف اشاره سیاستگذاران اقتصادي این کشور مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه به نمونه

  خواهد شد.

  ویتنام

شاهد روندي کاهشی در رشد اقتصادي بود که  2008را تجربه نمود، در سال  2000 -2007هاي در خالل سال آورياقتصاد ویتنام که رشد حیرت

با دو مشکل عمده اقتصاد کالن یعنی کسري تراز تجاري و تورم  2008رکود جهانی نیز این روند کاهشی را شدت بخشید. این کشور در سال 

نمود  3منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاري خود اقدام به تضعیف پول ملی خود یعنی دانگبه 0820مواجه گشت. به این ترتیب، ویتنام در سال 

طی چندین مرحله، دانگ را تضعیف نموده  2008و بانک مرکزي این کشور با هدف افزایش صادرات این کشور و کاهش کسري تراز تجاري از سال 

                                                           
3Dong 
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مردم را به دانگ کاهش داده و سبب افزایش تمایل نگهداري دالر و طال در میان مردم  است. همچنین این کشور جهت حل معظل تورم که اعتماد

  4ویتنام شد، اقدام به افزایش نرخ بهره نمود.

  چین

، نرخ برابري یوآن در برابر دالر را 80هاي تضعیف عامدانه پول ملی، تجربه کشور چین است. این کشور از اواخر دهه ترین مثالیکی از معروف

ار دپذیري کاالهاي صادراتی در این کشور بوده است. اما فرآیند ادامهبت نگاه داشته بود. هدف این کشور از تضعیف پول ملی افزایش قدرت رقابتثا

 پذیريآغاز شد، عالوه بر اثر مستقیم آن که افزایش صادرات از محل افزایش قدرت رقابت 90تضعیف پول ملی در این کشور که از اوایل دهه 

باشد. براي محور در این کشور میهاي خارجی صادراتتري داشته است که همان هجوم سرمایهدارکاالهاي داخلی است، اثر غیرمستقیم معنی

میلیارد دالر رسید.  266میلیارد دالر به  85صادرات چین بیش از سه برابر افزایش یافت، یعنی از رقم  1992 -2001هاي مثال، در خالل سال

هاي بزرگ چندملیتی بوده است. همچنین در همین مدت صادرات بیشترین دلیل این رشد چشمگیر صادرات، تاسیس شعب چینی شرکت

 24/133میلیارد دالر به رقم  74/1برابر رشد داشته و از رقم  75گذاري خارجی شده بودند، نیز بیش از هاي چینی که موفق به جذب سرمایهشرکت

ري پذیده است. به این ترتیب، رشد دو رقمی صادرات کشور چین در دو دهه اخیر بیشتر از آنکه مدیون افزایش قدرت رقابتمیلیارد دالر رسی

ه آن باشد کهاي مستقیم خارجی با هدف صادرات مرتبط میگذاريکاالهاي داخلی این کشور در نتیجه تضعیف پول ملی باشد، به جذب سرمایه

  مستقیم تضعیف یوآن است. نیز به نوعی بازخورد غیر 

محور ناشی از هاي خارجی صادراتجذب سرمایه -ها حاکی از آن است که رشد سریع صادرات این کشور ناشی از دو عامل است: الفیافته

یم مستق هايتضعیف یوآن که قدرت رقابتی کشور چین را در جذب سرمایه  -ملیتی در این کشور، بهاي چندسپاري شرکتهاي برونفعالیت

همچنین سیاست تثبیت نرخ برابري  5هاي بزرگ به این کشور شده است.سپاري شرکتهاي برونخارجی افزایش داده و منجر به هدایت فعالیت

یانه که دومین بازار صادراتی چین بعد از خاورم-وجود آمدن عدم توازن قابل توجهی در تجارت میان چین و آمریکا یوآن در برابر دالر، موجب به

عبارت دیگر افزایش قابل توجه صادرات چین سبب شده است که این کشور از مازاد تراز تجاري چشمگیري برخوردار باشد و شده است. به -است

 فشارهاي زیادي 2010و  2009هاي برد. به همین علت، در سالآمریکا از کسري تراز تجاري قابل توجهی که ناشی از تجارت با چین است، رنج می

  . 6از سوي آمریکا بر چین وارد شد تا این کشور پول ملی خود را تقویت نماید

  آمریکا و انگلستان

ساب برند که عبارتند از کسري حآمریکا و انگلستان نیز به عنوان دو کشور که ارزهاي مستقل از یکدیگر دارند، هر دو از دو مشکل بزرگ رنج می

دیگر، اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادي از سوي این دو کشور که به منظور حل مشکل کسري تراز مالی جاري و کسري بودجه قابل توجه. از سوي 

ها را از بخش دولتی به بخش خصوص سوق خواهد داد. در این راستا، کاهش نرخ برابري پول ملی این در نظر گرفته شده است، تنها موج بدهی

ه هاي گذشته بودهاي گذار این دو کشور به سمت مازاد تراز تجاري و حل مشکل بدهی در سالعنوان یکی از مکانیسمدو کشور در برابر یوآن، به

اي هاست. الزم به ذکر است که این دو کشور جهت تضعیف پول ملی خود در برابر یوآن، مستقیما در بازار ارز دخالت نکردند بلکه اجراي برنامه

که شرکاي تجاري ، در حالی2010ابري ارز این کشورها در برابر یوآن افزایش یابد. در سال در این کشورها سبب شد که نرخ بر 7تسهیل مقداري

 اآمریکا که در روابط تجاري خود با این کشور داراي مازاد تجاري بودند سعی در حفظ این مازاد از طریق تضعیف پول ملی خود داشتند، آمریک

نمود. در این قانون که توسط مجلس ایاالت متحده آمریکا تصویب شده است، براي  را تصویب 8قانون اصالحات ارزي جهت تجارت منصفانه

منصفانه از طریق اقداماتی نظیر دستکاري در نرخ ارز هستند، دنبال کسب مزایاي رقابتی غیرکشورهایی که در روابط تجاري خود با آمریکا به

                                                           
4Purkayastha, D., Swarna, H., Gonela, S., (2011)." Vietnamese Dong Devaluation: Securing the Future with a Weaker 
Currency?" IBS Center for Management Research. 
5Zhao, L. and Yuqing Xing, (2006). "Global Production and Currency Devaluation", ResearchInstitute of Economics 
& Business, Kobe University, Japan,  
6http://www.sendmoneyindia.org/what-is-currency-devaluation.php 

Quantitative Easing Programsبه معنی خرید اوراق قرضه دولتی یک کشور توسط بانک مرکزي همان کشور است (سیاست انبساطی) و عمالً : ٧

  شود. عرضه پول جدید تلقی می
8Currency Reform for Fair Trade 
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اتفاق افتاد، آمریکا در اواخر اکتبر بسته  2010یب در جنگ ارزي که در سال این ترتهاي تجاري تنبیهی در نظر گرفته شده است. بهتعرفه

درصدي  4هاي تجاري خود مازاد تجاري حداکثر بایست در سیاستپیشنهادي را به شرکاي تجاري خود معرفی نمود که در آن همه کشورها می

بردند و در عین حال سعی در پایین نگه ناشی از تجارت با آمریکا نفع می گرفتند. این کشور، شرکاي تجاري که از مازاد تراز تجاريرا در نظر می

ود. مداشتن ارزش پول ملی خود در برابر دالر بودند( چین، ژاپن، کره، تایلند و سوییس) را تهدید به اجراي سري دوم از سیاست تسهیل مقداري ن

مستقیم در بازار ارز در برابر شرکاي تجاري خود و عنوان ابزاري جهت دخالت غیره بههاي یاد شدرسد که دولت امریکا از برنامهنظر میبنابراین به

  در راستاي بهبود تراز تجاریش استفاده کرده است.

 ژاپن

 اجازه داد که پول ملی 2010و  2009هاي ژاپن تا قبل از زلزله اخیر از مازاد تراز جاري قابل توجهی برخوردار بود. این کشور در طول سال

ه از کیعنی یِن تقویت گردد. اما این کشور به علت مشکالتی از قبیل جمعیت مسن، بدهی عمومی باال (بدهی خالص این کشور باال نیست، چرا

ت. دار تقویت پول ملی داشپذیري نسبت به تورم منفی توان مقاومت محدودي در برابر روند ادامهانداز خصوصی باالیی برخوردار است) و آسیبپس

، پول ملی خود را تضعیف نمود اما تنها چند هفته بعد، تحت تأثیر فشار بازار در جهت تقویت ین، این 2010این ترتیب، این کشور در سپتامبر به

طی یک اقدام متحد به  G7در این کشور، سایر کشورهاي عضو  2011اقدام بانک مرکزي ژاپن خنثی گردید. به هر حال بعد از زلزله ماه مارس 

د رین کشور پیوستند و اقدام به فروش میلیاردها ین نمودند تا فشارهایی در جهت عکس خواسته سوداگران که خواهان تقویت بیشتر یِن بودند واا

ز در رپذیري کاالها صادراتی ژاپن با استفاده از ابزار نرخ انموده و پول ملی این کشور را تضعیف نمایند. این اقدام با هدف افزایش قدرت رقابت

  شرایط بحرانی کنونی این کشور انجام گرفته است.
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  گیرينتیجه -7

گذاري تورمی و دهد که ترکیب نظام ارزي شناور مدیریت شده با هدفهاي مختلف نشان میالمللی و همچنین بررسینتایج تحقیقات بین

ها کند. هر چند تجویز یک سیاست خاص براي تمام دورانپذیر میهاي مطلوبی است که انتخاب آن را توجیههاي مکمل داراي ویژگیسیاست

ه اهداف کند تا بب نظام ارز شناور مدیریت شده این امکان را براي اقتصاد فراهم میسازي نرخ ارز در قالممکن است عملی نباشد اما سیاست یکسان

هاي رشد مناسب و تورم کنترل شده دست یابد. شواهد موجود در خصوص سیاست ارز چند نرخی و یا سیاست تثبیت نرخ ارز حاکی از بروز زمینه

ذیري صادرات و افزایش واردات است که در نهایت به دنبال بروز نوسانات شدید ارزي، پفسادزا، تخصیص غیر بهینه منابع ارزي، تضعیف توان رقابت

  مشکالت زیادي را نیز براي اقتصادکشور به وجود آورد. 

 کناپذیر است تا در قالب آن بتوان هم به تشویق صادرات کمسازي نرخ ارز امري اجتناببنابراین گذار به نظام ارز شناور مدیریت شده و یکسان

گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در محیطی پایدارتر و اندازي باثبات از بازار ارز زمینه را براي تشویق سرمایهکرد و هم با فراهم آوردن چشم

 اجراي سیاستسازي نرخ ارز وجود ندارد (به علت اینکه نرخ ارز پس از تر فراهم نمود. اگر چه برآوردهاي دقیقی از آثار تورمی اجراي یکسانشفاف

اي نیستند و پس از اجراي توافق مشخص نیست) اما با توجه به اینکه در حال حاضر بخش زیادي از کاالهاي وارداتی مشمول دریافت ارز مبادله

رود که اثرات هاي غیر رسمی تا حد زیادي کاهش یافته است لذا انتظار میهاي مبادالتی ناشی انجام تجارت خارجی از کانالاي نیز هزینههسته

سازي نرخ ارز قابل توجه نباشد. ضمن اینکه باید به این نکته توجه نمود که تورم مذکور تورمی پایدار نبوده و بخش تورمی اجراي سیاست یکسان

  اعظم این تورم تنها محدود به سال اجراي سیاست خواهد بود.

مالی  کنترل تورم، انضباط هايسیاستتردید تغییر نگاه به مقوله نرخ ارز و تعدیل نرخ ارز واقعی با شاخص تورم داخلی و جهانی در کنار اجراي بی

تواند ضمن تقویت توان رقابتی تولیدات داخلی در برابر واردات و همچنین تشویق صادرات، به هاي بهبود فضاي کسب و کار میدولت و سیاست

تخفیف اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت کاالهاي وارداتی نیز بینجامد. به هر حال در کنار مجموعه این شرایط موفقیت و تداوم سیاست 

سازي نرخ ارز مستلزم فراهم نمودن شرایطی مکمل دیگر از جمله دسترسی به منابع ارزي کافی،  کنترل نرخ تورم، مدیریت کارآمد نوسانات یکسان

مود توجه  باشد که بایدالمللی و ایجاد بازار متشکل ارز میارز، انضباط مالی دولت و کاهش کسري بودجه، برقراري روابط کارگزاري و بانکی بیننرخ 

 گذار قرار گیرد.نهاد سیاست
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